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Елімізде 	з Наурыз мейрамын 
тойлауға қатысты шаралар 
жер-жерде бастау алып жатыр. 
Ырыс пен ынтымақтың, береке-
бірліктің, молшылықтың мерекесін 
халқымыз ерекше к�ңіл күймен 
қарсы алмақ.

Жамбыл облысында «Наурыз 
– 2018» мерекесін тойлау баста-
лыпта кетті. Биыл облыс жұртшы-
лығы Ұлыстың Ұлы күнін 14-22 
наурыз аралығында атап �тпек. 
Тоғыз күн қатарынан тойланатын 
мерекеде аймақта қоғамдық және 
қайырымдылық шаралары �тіп, 
ата-баба аруағына құрмет жаса-
лып, мешіттерде құран оқылмақ. 
Жастар Отан қорғаушылар мо-
нументіне гүл шоғын қойса, 17 нау-
рызға жалпыхалықтық сенбілік 
жос парланған. Облыс, қала, аудан 

басшылары перзентханаға барып, 
Наурыз мерекесі кезінде дүние есігін 
ашқан нәрестелердің ата-анала рын 
құттықтап, тұрғындар этномәдени 
бірлестіктердің ән-шашуын тама-
шалайды. Қол�нер шеберлері нің 
к�рмесі де ұйымдастырылып, ұлттық 
ойын түрлері де к�рермен назарына 
ұсынылмақ. 

Наурыз-думан тойланып, наурыз 
к�же ішіп, жәрмеңкелерде арзан сауда 
жасауға да мүмкіндік мол. 22 наурызға 
800 �нер иесі қатысатын концерт 
жоспарланған. «Достық» алаңында 
дәстүрлі бұқаралық думан басталмақ. 
Қой к�теру, ләңгі ойнау, алтыбақан, 
асық ату, теннис, қол күресі, арқан 
тартыс және басқа да к�птеген ой-
ындардан байқау ұйымдастырылады. 
 Мереке соңы кешкі отшашуға ұласады.

Айтуған Д	УЛЕТ

– Ғарифолла Қабдолқайырұлы, 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында қабылданған  «Қазақстанның 
киелі  жерлерінің географиясы» атты 
жоба бойынша атқарылған істердің 
алғашқы нәтижелерімен де к�зайым 
болып отырмыз. «Қасиетті Қазақстан» 
к�п томдық энциклопедиясы ауқым-
ды жобаның бірі екені с�зсіз.  Осы 
орайда рухани құндылықтарды қайта 
қалыптастыруға арналған ғылыми-
әлеуметтік жоба ның мақсат-міндеттері 
қандай  және  энциклопедияның 
«Қасиетті Қазақстан» деп аталуына 
түсінік бере кетсеңіз.  

– Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев 
« Б о л а ш а қ қ а  б а ғ д а р :  р у х а н и  
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында қазақ ғалымдарының 
алдына бірнеше мақсатты жоба-
жоспарлар қойды. Солардың бірі 
– «Қасиетті Қазақстан» кешенді 
жобасы. Бағдарламалық мақалада 

БӘРЕКЕЛДІ! АЛТЫН БЕСІК

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

АЛАШ АРЫСЫ 
Отыншы Әлжановты лайықты 

бағалай алып жүрміз бе?
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Биылғы жылға жазылған оқыр-
мандарымызға шынайы риза шы-
лығымызды білдіре отырып, ұлт ба-
сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу 
жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз 
келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 
Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі 
– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол-
ғанымен, к�теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 
жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және 
басқа да рухани мәселелер бар. 

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

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады
БАСПАСӨЗ – 2018

Той тойға ұласады ҚАЗАҚТЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІ 

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40
Мекемелер мен ұйымдар үшін

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

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

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

Наурыз туып жақсылыққа жоралғы,
Енді ешбір болмаса екен оралғы.
Адамдардың гүлге толып құшағы,
Жұпар шашып к�ктем қайта оралды.

Үндестік пен үйлесімге сан еліт!
Таразыда тұр: түн менен күн теңеліп.
Мәре-сәре болып �мір жатқандай,
Дүр дүние қуанышқа кенеліп.

Жер жіпсіді қалжа жеген анадай,
(Жаратылыс жүзі айна танадай)
Желеп-жебеп жауынгерлік рухы,
Ойға батып жатыр дала данадай.

Жидіп  тұман, тау үстінде бұлт ұйып,
Қыр т�сінде қызғалдақтар қылтиып.
Түу тепсінге одырайып қарайды,
Беткейлердің бұлшық еті бұлтиып.

Алтын күрек соқты самал аймалап,
Қардың суы тап-тап берді сайға лап.
Бәйтеректің бұтақтары бүршіктеп,
М�лдір тамшы шатырлардан тайғанап...

Алға, асау уақыттың арыны!
Тербетеді сағыныштың сарыны.
Жүректерге нәзік сәуле құйылып,
Жарылғандай ақ түйенің қарыны.

Т�рлет, Наурыз!
Құтты қоныс қонағы,
Тіршіліктің аз к�мірі, мол ағы.
Кемпірқосақ бояулары батсайы,
К�кжиектің кірпігіне қонады.

Аян НЫСАНАЛИН

Түн менен күн 
теңеліп...

Наур
Е
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т

айтылғандай, біз тарихымызда осы-
нау к�ркем, рухани, қастерлі жер-
ле ріміздің біртұтас желісін бұрын-
соңды жасаған емеспіз. Осыған 
байланысты ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігінің бастамасымен 
Қазақстанның қасиетті орындарын 
анықтап, оның тізімін жасау қолға 
алынды. «Қазақстанның қасиетті 
орындары мен кешендері» дегеніміз – 
ерекше қастерленетін табиғи, мәдени 
мұра және діни сәулеттің айрықша 
ескерткіштері, кесенелер, сондай-
ақ Қазақстан халқының жадында 
�шпесіз қалдырған тарихи және сая-
си оқиғалармен байланысты орын-
дар. Сондықтан энциклопедияға 
еліміздің тарихи-мәдени мұрасы 
мен әлеуметтік-саяси �міріндегі 
маңызды орын алатын ұлттық бірлік 
пен жаңғыру нышаны ретіндегі 
жалпыұлттық және жергілікті ны-
сандар мен кешендер кірді.  

«Қасиетті Қазақстан» энцикло-
педиясын құрастыруға осы саламен 
арнайы айналысып жүрген маман-
дарды, ғалым тарихшыларды тарттық. 
Бірақ жұмыс барысында топты үш рет 
�згерттік. Себебі жұмыс қара күзде 
қолға алынғандықтан уақыт жағынан 
�те қысталаң болды және қазіргі таңда 
бос уақыты бар маман табу �те қиын, 
екіншіден, әрбір ғалымның �зіндік 
түсінігі, к�зделген идеяны жүзеге асы-
ру жолдары әртүрлі. Мәселен, «киелі» 
(сакральный) деген с�з діни терминге 
жатады, к�бінесе мұсылман дәуіріне 
дейінгі кезеңге қатысты. Ғалымдардың 
пікірінше, сакральды география халық 
жадында �шпей сақталған «мәдени 
жад» – тарихи уақиғалар мен мәдени 
мұраларды бүгінгі күнмен, бүгінгі 
қоғаммен, ұлтпен, мемлекетпен 
 байланыстырады. 

(Жалғасы 8-9-беттерде)
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ЫҚПАЛДАСТЫҚ 
ЫНТЫМАҚҚА БАСТАЙДЫ

Біз, Қазақстан Республикасы, Қырғыз 
Республикасы, Тәжікстан Республикасы, 
Түрікменстан, Cзбекстан Республикасы 
Президенттері Орталық Азия халықтарын 
бүкіл �ңірімізге ортақ Наурыз мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймыз.

2010 жылғы 23 ақпанда Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Бас Ассамблеясының қарарымен 
бұл мейрам Наурыз – Халықаралық күні деп 
танылғанын және оны ЮНЕСКО-ның Адам-
зат тың материалдық емес мәдени мұралары 
тізіміне енгізгенін ерекше атап �теміз.

Cзінің мыңжылдық тарихында Наурыз 
мейрамы табиғаттың және қоғамның қайта 
түлеуі мен жаңаруының, адамзат баласының 
рухани тазаруы мен �зін-�зі дамытуының 
нышанына айналды. Осы шуақты да қастерлі 
мереке амандықты, бірлікті, бауырластық 
пен �зара қолдауды танытып, біздің елде-
рімізді біріктіретін барлық мәдени-тарихи 
құндылықтарды дәріптейді. Бұл – ортақ 
ата-бабамыздан қалған ұлы мұра. Біз оны 
сақтауымыз және дамытуымыз қажет.

Наурызды тойлау кезеңі барлық заманда 
адами және отбасылық қарым-қатынастардың, 
достық пен тату к�ршілік байланыстардың 
нығаюымен, к�ршілер арасындағы ерекше 
қонақжайлылықтың к�рініс табуымен қатар 
келген. Бұл ортақ тарих, мәдениет, дәстүр, 
тұрмыс арқылы біріккен елдеріміз үшін қазір 
де маңызды.  

Осы мейрам қарсаңында бүкіл �ңіріміздің 
қауіпсіздігін, тұрақтылығы мен орнықты 
дамуын қамтамасыз ету мақсатымен �ңір-
лік ынтымақтастыққа, �зара қолдауға, �зекті 
мәселелерді бірлесіп шешуге ниет білдіруі-
міздің зор символдық мәні бар.

Cзара тиімді сауда-экономикалық және 
инвестициялық ынтымақтастық, �ңірлік 
транзит-к�лік инфрақұрылымның кеңеюі, 
су-энергетикалық, азық-түлік әлеуеттерін 
ұтымды игеру, �ндіріс және �ңдеу салаларын 
дамыту, озық технологиялар мен иннова-
цияларды қолдану, цифрлық экономика 
жолындағы ілгерілеу Орталық Азия елдері әл-
ауқатының тұрақты түрде �суін қамтамасыз 
етуге септігін тигізеді.

Біз халықтарымыздың арасындағы �зара 
құрмет, достық пен бауырластық қаты-
настарды сақтауға және нығайтуға деген тари-
хи жауапкершілікті сезіне отырып, мәдениет 
пен �нер, білім мен ғылым, туризм және 
спорт салаларындағы �зара ықпалдастықты 
тереңдетуге шақырамыз.

К�ктемгі күн мен түннің теңелуі, рухани 
тазару мен жаңару мерекесінің қарсаңында 
 Қазақ стан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікмен-
стан, Cзбекстан халықтарына, сондай-ақ жер 
бетіндегі барша халықтарға бейбітшілік, 
молшылық және қуаныш тілеп, �сіп-�ркен-
деулеріне ниеттестігімізді білдіреміз.

Наурыз мейрамы әр үйге амандық пен бақ-
береке әкелсін!

ШУАҚТЫ НАУРЫЗ 
МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ ОРТАЛЫҚ 

АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІ 
БАСШЫЛАРЫНЫҢ БІРЛЕСКЕН 

МӘЛІМДЕМЕСІ

ТҰСАУКЕСЕР

ОЙ-ПІКІРЛЕР ОРТАҒА 
САЛЫНДЫ

ДЕНСАУЛЫҚ САЛАСЫНА
МӘН БЕРІЛДІ

ЖАҢА АУЫЛ БОЙ КӨТЕРМЕК

«ТӘУЕЛСІЗДІК ДӘУІРІ» КІТАБЫ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ 

БАСҚОСУ

ҮКІМЕТ

БӘРЕКЕЛДІ!

«Нұр Отан» партиясының Орталық аппара-
тында Елбасының бес әлеуметтік бастамасын 
жүзеге асыруға арналған отырыс �тті. 

Партия Хатшысы Фархад Қуанғановтың 
т�ра ға лығымен �ткен талқылауға әлеуметтік 
жаңғыруға бағытталған Елбасы бағдарламасының 
іске асуын қадағалауға жауапты министрлік пен 
ҚР Ұлттық банкінің �кілдері қатысты. Маман-
дар әлеуметтік бастамалардың маңыздылығына 
тоқталып, олардың кезең-кезеңімен жүзеге 
асырудың бағыттарын талқылады. Нақты жобалар 
бойынша ұсыныстар айтылып, күн тәртібіндегі 
мәселеге байланысты ой-пікірлер тыңдалды. 
Айта кетейік, Елбасының бес әлеуметтік баста-
масын іске асыру бағытында Үкімет арнайы жол 
картасын қабылданды.

Үкімет үйінде ҚР Премьер-министрі 
Бақытжан Сағынтаев т�рағалағымен Цифр-
ландыру бағдарламасын іске асыру аясында 
электрондық денсаулық сақтауды дамыту 
ж�нінде кеңес �тті. 

Кеңес барысында электрондық денсаулық 
сақтау жүйесін т�рт сегмент бойынша енгізу 
мәселелері талқыланды: денсаулықты жақсарту 
және алдын ала емдеу, ауруларды ерте анықтау, 
медициналық к�мек к�рсету, ауруларды емдеу 
және оңалту. Цифрлық денсаулық сақтауды 
дамыту емделушілерге бағдарланған болады 
және медициналық деректерді, медициналық 
қ ұ ж а т т а р д ы  қ а ғ а з с ы з  ж ү р г і з у г е  к � ш у г е , 
дәрігерлерге электронды түрде емделуші 
 туралы маңызды деректерді алу арқылы шұғыл 
клиникалық шешімдер қабылдауға мүмкіндік 
береді, дәрігердің қабылдауында болу уақыты 
 50-60%-ға қысқарады және зерттеу нәтижелерін 
алу уақыты екі есеге азаяды.

Ақт�бенің Алға ауданында Бастау ауылы 
салынбақ. Ақт�бе агломирациясы аясын-
да мұнда 2 мыңнан астам адамға жер телімі 
беріледі. 

Бұл туралы Ақт�бе облысы Алға ауданының 
әкімі Нағымжан Алдияров �ңірлік коммуника-
циялар қызметінде �ткен баспас�з мәслихатында 
айтып берді. «Ауылға жаңа тұрғын үйлер 
 салынып, әлеуметтік нысандар бой к�тереді. 
Мәдениет үйі, емхана, балалар алаңы салына-
ды. Біздің аудандағы Маржанбұлақ, Үшқұдық, 
Сарықобда ауылдары Ақт�бе агломирациясы 
аясында дамиды. Бекітілген жоспарға сәйкес жер 
телімдерін дайындап жатырмыз. Барлығы 5 мың 
жер телімі б�лінеді» деді Нағымжан Алдияров. 
Айта кетейік, биыл Ақт�бе-Атырау тасжолының 
құрылысы кезінде Алға ауданына апаратын жол 
ж�нделеді. Сонымен қатар ауданда бұрынғы 
химия зауытының орны тазартылып, жаңа к�лік-
логистика орталығы немесе индустриалды аймақ 
салынады. 

Баку қаласындағы Қазақстан Елшілігінде 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабының 
тұсаукесер рәсімі �тті. 

Шараға Қазақстанның достары Клубының 
мүшелері, Г.Алиев атындағы «Qзербайжан-
Қазақстан» республикалық достық қоғамының 
�кілдері, елдегі қоғамдық-саяси, ғылым 
және мәдениет саласының майталмандары, 
сондай-ақ БАҚ �кілдері қатысты. Жиында 
с�з с�йлеген Қазақстан елшісі Бейбіт Исаба-
ев шараға келушілерді кітаптың мазмұнымен 
таныстырып, Қазақстанның тәуелсіздік алған 
жылдарда қол жеткізген негізгі 33 нәтижесі 
туралы осы кітапта айтылатынын жеткізді. 
Дипломат кітаптағы Қазақстанның Түркі 
әлемі елдерімен бірлесе атқарған жұмыстары, 
оның ішінде Qзербайжан мен жүргізілген 
екіжақты қарым-қатынастар туралы тарауға 
тоқталып �тті. Г.Алиев атындағы «Qзербайжан-
Қазақстан» республикалық достық қоғамының 
президенті, профессор  Эльдар Гюнай, Бакудегі 
славян университетінің профессоры  Низами 
 Мамедов-Тагисой және т.б. азаматтар с�з 
с�йледі. Меймандар «Тәуелсіздік дәуірі» 
кітабын жаңа замандағы саясаттану тұрғысынан 
жоғары бағалады.

Мемлекеттер басшыларын қарсы алған 
Нұрсұлтан Назарбаев ішкі �ңірлік мәселелерді 
шешуге арналған тұрақты жұмыс кеңестерін 
�ткізу бастамасы Cзбекстан Республикасының 
Президенті Шавкат Мирзиёевке тиесілі екенін 
атап �тті. 

–  Б ұ л  к е з д е с у д і ң  б ә р і м і з г е  о р т а қ 
 Наурыз мейрамының қарсаңында �туінің 
сим вол дық мәні бар. Барлық сұрақтарды 
біз бірлесіп шешетін боламыз. Қазақстан 
әрдайым к�ршілерімен тығыз экономикалық 
ынтымақтастыққа ұмтылып келеді, біз олар-
мен тарих, мәдениет, дүниетаным жағынан 
жақынбыз, – деді Қазақстан Президенті. 

Н.Назарбаев жоғары деңгейдегі кеңесшілік 
кездесулер �ткізудің артықшылығына тоқ-
талып, Орталық Азия елдерінің әлеуетін 
біріктірудің, аймақаралық сауданы ұлғай-
тудың, �ңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету және халықтарды жақындастырудың 
маңыздылығын атап айтты.

Қазақстан Президенті жұмыс кездесу бары-
сында мәдени-гуманитарлық байланыстарға 
да айрықша назар аударылғанын атап �тті. 
«Бұл бағыттағы ынтымақтастықты одан ары 
арттыра түсу қажет. Кеңес заманында аталған 
байланыс тұралап қалған болатын. Оны қайта 
қалпына келтіру қажет. Орталық Азия елдері 
мәдениетінің фестивалін, жастар кездесуін, 
спорттық кездесулерді, студенттер алмасуын, 
�ңірдегі туризмді дамыту қажет. Осы жиын-
да бұл мәселелердің барлығын талқыладық 
және нақты жұмыс болады деп сенемін» деді 
Н.Назарбаев. 

Орталық Азия елдері басшыларының 
ж ұ м ы с  к е з д е с у і н і ң  с о ң ы н д а  Н а у р ы з 
мерекесіне орай Орталық Азия мемлекеттері 

Еліміз егемендігін алғаннан бергі мемлекеттің басқару 
және атқару қызметінің ақырғы межесі халықтың әлеуметтік 
жағдайын жасау екені айқын. Бұл меженің мазмұндық 
құрылымы – �ткеннің қиындықтарын жеңу, бүгінгінің 
жағдайын жасау, ертеңнің қамын жасақтау. 

Қандай жағдайда адами капитал шындап шыңдалады 
десек, адамның күнделікті тұрмыстық жағдайына келіп 
тірелеміз. Онсыз адамның арман-мақсаты бос қиял болып 
қалатыны белгілі. Президенттің жаңа бес әлеуметтік баста-
масын осы айтылған адами капитал тұрғысынан қарасақ 
сол бесеуі бір қолдың бес саусағындай бірге екенін к�ре 
аламыз. Себебі адами капиталдың мығым болуы әр адамның 
дүниеге келетін отбасының мүмкіндіктеріне, жоғары білім 
алуға қол жеткізуі мен білімін ештеңеге алаңдамай сапалы 
алуға қажетті жағдайына, мамандығын меңгерген соң, не 
�з жұмысын бастауға керекті демеу-қаражат таба алуына, 
не �зге жұмыс орнына тұрғанда алатын жалақысының 
тіршілікке жеткілікті болуына тәуелді. Егер салиқалы 
оймен сараптап қарар болсақ осы бес мақсат біріне-бірі 
тәуелді, бірінен-бірі туындайтын �мірдің бір жүйелі-
функционалдық құрылымы. 

С�зімізді сәл тарқатсақ, біріншіден, балалы, әсіресе к�п 
балалы болу үшін жас жұбайлардың жеке отбасы мен оның 
қолжетімді кеңістігі қажет. Екіншіден, жұбайлардың жиған-
тергені, жалақысы келешекте алатын үйінің құнын жаба ала-
тын болса жас баласын баптап �сіруге мүмкіндіктері болады. 
Үшіншіден, бала орта мектепті бітіргенде жоғары оқу орны-
на түсуге қажетті грантқа ілігу мүмкіндігінің к�беюі елдің 
келешек адами капиталын арттырудың тікелей тетігі. Оқуға 
түскен баланың отбасынан қашық жерде тұратын қолжетімді 
тұрағы болуы оның ештеңеге алаңдамастан сабақты мұқият 
оқуына жағдай жасайды. Т�ртіншіден, ертеңгі күндері 
қолына диплом алып еңбек жолына шыққанда, егер жас 
маманның ойы алғыр, еті тірі болса, �зінің кәсібін бастауға 
қажетті алғашқы несие алуына немесе жаңа жұмыс орында-
рына орналасуына мүмкіндіктері артады. 

Сонымен, Қазақстан Президенті Н.Q.Назарбаевтың 
бес әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру еліміздің адами 
капиталын мығым етудің ең қажетті, ең сенімді негіздерін, 
адам жанына ең жақын жағдайларын қалыптастырады деуге 
негіз бар. 

Qлеуметтік жаңғыру жолын-
да жаңа, ауқымды қадам жасау 
мақсатында Елбасы Н.Q.Назарбаев 
бес әлеуметтік бастама ұсынды. 
Қарапайым халықты қызықтырар 
басты нәрсе – «Qр отбасына бас-
пана алудың жаңа мүмкіндіктерін 
беру» екендігі айтпаса да белгілі.

Баспана мәселесін с�з еткен-
де, жүрегі сыздамайтын адам жоқ 
шығар. Qсіресе жұмыс іздеп, қалаға 
келген жастардың баспанаға қол 
жеткізуі ең �ткір мәселеге айналды. 
Баспаналы боламыз деген үмітпен, 
бірнеше жыл бұрын кезекке тұрған 
талай азаматтың қолы әлі күнге 
жетпей келеді.

Баспана – керек кезінде сатып 
ала салатындай оңай нәрсе емес. Бұл 
біздің елдегі ең қымбат әрі ең керек 
дүниелердің қатарында. Бүгінгідей 
қарапайым халықтың к�бі бір 

айлыққа жұмыс істеп жүргендерін 
ескерсек, шаршы метрі мың АҚШ 
доллары тұратын пәтерлерді қолма-
қол сатып алу, әрине, қол жетпес 
арман. Жыл санап баспана бағасы 
�скен сайын, халық баспанадан 
үмітін үзгендей. Үмітін үзбеске амал 
бар ма, күнделікті тапқан ақшасын 
тырнақтап жиғанның �зінде он-он 
бес жылдың к�лемінде үй алуға 
қайдан шамасы келсін. 

О с ы  о р а й д а ,  П р е з и д е н т 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «7 – 20 
– 25» бағдарламасы �те ұнады. 
Бір с�збен айтқанда, үміт отын 
жақты. Бұл Үндеуде несие �сімінің 
м�лшерлемесі қазіргідей 14-16 емес, 
жылына 7 проценттен аспайды екен. 
Қазір банктер бастапқы жарнаға 
баспана құнының 30 процентіне 
дейін, кейде тіпті 50 процентін 
салуды талап етсе, бұл бағдарлама 

бойынша ол 20 проценттен аспай-
ды. Несие алушының ай сайынғы 
т�лемін азайту үшін оның мерзімі 
10-15 емес, 25 жылға дейін болады. 
Осы бағдарлама жүзеге асырылса 
тұрғын-үй құрылысына зор серпін 
береді деп сенеміз. Нәтижесінде 
миллиондаған қазақ стандық үшін 
баспана алудың қолжетімділігі 
а р т а д ы .  С о н ы м е н  қ а т а р  б ұ л 
экономиканың, шағын және орта 
бизнестің �рістеуіне жұмыс істейді, 
жаңа жұмыс орындары ашылады.

Тұрғындарды тұрғын үймен 
қамтамасыз ету үшін қаламызда 14 
м�лтек ауданнан 200 к�пқабатты 
тұрғын үй құрылысы үшін жер 
телімі б�лініп, егжей-тегжейлі жос-
пары дайындалып отыр. Бүгінгі 
таңда бұл тұрғын алқапқа қажетті 
инфрақұрылымдар жүргізілуде. 

Е л б а с ы  Н . Q . Н а з а р б а е в т ы ң 
 Қа зақ  стан халқына ұсынған бес 
ә л е у м е т  т і к  б а с т а м а с ы н  т о л ы қ 
қолдай мын.  Елбасы айтқандай, бұл 
елдің игі лігіне арналған ұтымды, 
 сонымен қатар оптимистік жоба 
 болып табылады. Cзім білім сала-
сында еңбек етіп жүр гендіктен 2018 
жылы білім бе рудің жаңартылған 
мазмұнына к�шкен мұғалімдердің 
лауазымдық жалақы лары 30 пайызға 
�сетіні  туралы жаңалықты ерекше 
қуаныш пен қабылдадым. Бұл жалпы 
мұғалім дердің 68 пайызын қамтиды. 
 Бюджет қызметкерлерінің еңбекақы 
т�лемін жаңа жүйеге к�шіру білім 
беру саласында жалақы к�лемін 29 
пайызға, денсаулық сақтау сала-
сында 28 пайызға, әлеуметтік сала 
қызметкерлерінің еңбекақысын 40 
пайызға к�теріп, студенттер стипен-
диясын 25 пайызға �сіруге мүмкіндік 
бергені де игілігі мол бастамалар 

деп білемін. Елімізде к�п азаматтар 
баспа наға зәру екені белгілі. Бұл 
бағытта оңтайлы бағдарламалар 
қабылданып, жүзеге асырылып жат-
са да, баспана мәселесін түбегейлі 
шешу әлі де мүмкін болмай отыр. 
Сондықтан Президент бес әлеуметтік 
баста ма сының бір бағытын – баспана 
мәселесіне арнап отырғаны жайдан-
жай емес. Жұмыс істейтін әрбір 
адам несиеге пәтер сатып алып, оны 
отбасылық бюджетінің мүмкіндіктері 
аясында т�лей алатындай болуы үшін 
арзан ресурстар ұсынатын тетіктер 
қажет екенін айта келе, «7 – 20 – 25» 
бағдарламасын ұсынды. 

Жоғары оқу орнына түсетін 
жас тарға білім гранттарын к�бейту 
мәселесі де дер кезінде қабылданып 
отырған шешім деп айтар едім. Қазір 
еліміздің жоғары оқу орындарында 
530 мыңнан астам жас оқып жатыр, 
олардың 30 процентке жуығы мем-

лекет б�лген грантпен білім алу-
да. Елбасы айтқандай, қазір жыл 
сайын б�лінетін 54 мың грантқа 
қосымша 2018-2019 оқу жылын-
да тағы 20 мың грант б�лу керек. 
Оның 11 мыңы техникалық маман-
дықтар бойынша бакалаврлық 
білім беруге тиесілі болады. Бұл 
т�ртінші �неркәсіптік революция 
жағдайындағы жаңа экономикада 
зор сұранысқа ие болатын сан мың 
жаңа маманды даярлауға мүмкіндік 
бермек. Бұдан б�лек бес әлеуметтік 
бастама бағдарламасында елді газбен 
қамтамасыз етуді жалғастыру, шағын 
несие беруді к�бейту, жоғары білім 
алудың қолжетімділігі мен сапа-
сын арттырып, студент жастардың 
жатақханадағы жағдайын жақсарту, 
жалақысы т�мен жұмысшылардың 
еңбекақысын к�бейту үшін олардың 
салық жүктемесін азайту тәрізді 
маңызды мәселелер қамтылған. 

басшыларының бірлескен мәлімдемесі 
қабылданды. 

***
Орталық Азия елдері басшыларының 

консуль тативтік жұмыс кездесуі барысында 
Нұрсұлтан Назарбаев Cзбекстан Республи-
ка сының Президенті Шавкат Мирзиёевпен 
кездесті. 

Нұрсұлтан Назарбаев Шавкат Мирзиёевтің 
екіжақты қатынастарды дамыту мен нығай-
тудағы р�лін ерекше атап �тті.

–  С і з  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  б о л ғ а л ы 
�зіңізбен бірнеше рет жүздестік, �зара тал-
қылаған мәселелердің бәрі жүзеге асыры-
лып, жұмыстар атқарылып жатыр. Биыл к�п 
жұмыс істедіңіз, к�ршілермен �зара қарым-
қатынасты реттедіңіз, ондаған жылдар бойы 
шешілмеген мәселелерді шештіңіз. Cзбекстанда 
атқарып жатқан орасан зор жұмыстарыңыз 
үшін ризашылығымды білдіремін және бұл 
�ңіріміздегі барлық елдерге әсер етеді, – деді 
Қазақстан Президенті. 

Cзбекстан  Президенті  Қазақстанға 
келгеніне ризашылық білдіріп, Орталық Азия 
елдері басшыларының консультативтік жұмыс 
кездесуінің аз уақыт ішінде ұйымдастырылғаны 
үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтты.

– Бүгін мен Сізге консультативтік кез-
десу �ткізу ж�ніндегі Cзбекстан бастамасын 
қолдағаныңыз үшін алғыс айтқым келеді. 
Нұрсұлтан Qбішұлы, Сіз тәуелсіздіктің алғашқы 
күндерінен бастап әрдайым интеграцияның 
жақтаушысы болып, барлық кездесулерде 
бірігу, ынтымақтасу және араласу ж�нінде 
айттыңыз, – деді Cзбекстан Президенті. 

Шавкат Мирзиёев екіжақты ынтымақтас-
тық тың �зекті мәселелерін шешу ісіндегі 

Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси ерік-жігерін 
атап �тті. 

***
Нұрсұлтан Назарбаев Қырғыз Республи-

касының Президенті Сооронбай Жээнбеков-
пен кездесті. Кездесу барысында тараптар 
екіжақты қатынастардың және �ңірлік күн 
тәртібінің �зекті мәселелерін талқылады. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен 
Қырғызстан арасындағы сауда-экономикалық 
қатынастардың дамып келе жатқанына тоқта-
лып, Орталық Азия елдері басшыларының жос-
парланған кездесуінің маңызды екенін айтты. 

– Біз бәрімізге ортақ мәселелерді, соның 
ішінде экономикалық ықпалдастықты, �зара 
сауданы, инфрақұрылымдық даму мен ло-
гистика саласындағы ынтымақтастықты 
талқылаймыз, – деді Қазақстан Президенті. 

Сооронбай Жээнбеков Астанада Орталық 
Азия елдері басшыларының консультативтік 
жұмыс кездесуін �ткізу ж�ніндегі бастамаға 
қолдау білдірді.

Қырғыз Республикасының Президенті 
екіжақты қатынастарды одан әрі нығайтудың 
және маңызды �ңірлік мәселелерді шешуге 
бағытталған �зара ықпалдастықты күшейтудің 
маңыздылығын атап �тті. 

* * *
Нұрсұлтан Назарбаев Тәжікстан Респуб-

лика сының Президенті Эмомали Рахмонның 
елімізге жасаған ресми сапарының қоры-
тын дысы бойынша бұқаралық ақпарат 
құралдарының �кілдері үшін брифинг �ткізді. 

Мемлекет басшысы Тәжікстан Республи-
касы Қазақстанның стратегиялық әріптесі 
екенін айта келіп, екі ел арасында �зара сенімді 
және конструктивті диалог орнағанын атап 
�тіп, келісс�здер барысында тараптар сауда-
экономикалық ынтымақтастық мәселесіне 
айрықша к�ңіл б�лінгенін айтты.

Дина ИМАМБАЕВА

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

АДАМ – 
БАСТЫ  
ҚҰНДЫЛЫҚ

БАСПАНА – ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

ЕЛ ИГІЛІГІ ЕСКЕРІЛГЕН

Сапар ОСПАНОВ, 
философия ғылымының докторы

Гүлбахрам ДҮЙСЕКОВА, 
Тараз қаласы әкімінің 

кеңесшісі, баспасөз 
хатшысы 

Тілеуберді АЗАМАТ, 
Павлодар мемлекеттік 

педагогикалық 
университетінің аға 

оқытушысы, педагогика 
ғылымының кандидаты
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ӨНЕР ТАРЛАНЫ

КӨШЕТ ОТЫРҒЫЗЫЛДЫ

Павлодарда Бұқар жырау атындағы әдебиет 
және �нер музейінде Мәшһүр Жүсіптің 160 
жылдығына орай «Ғұлама тағылымы» атты 
тақырыптық к�рме ашылды. Онда ұлы 
ойшылдың қолжазбалары мен жеке заттары 
қойылған.

Алматыдағы «Ғылым ордасы» ғы лыми 
кітапхана меңгерушісі Қарлығаш  Қай мақбаева: 
«Cз  к�здеріңізбен  к�рс ін  деп  к�не  25 
қолжазбасын әкеліп отырмыз. Кейбір жазбалар 
500 беттен асады. 1907 жылы Қазан қаласында 
шыққан, алайда цензурадан �тпей қалған және 
сол үшін Мәшһүр Жүсіп Қазақстанның батыс 
жағына кетуге тура келген үш кітабы бар. «Хал 
ахуал», «Сарыарқаның кімдікі екені» және 
«Тіршілік» деп аталатын сол кітаптарды да 
ала келдік. Тәуелсіздік жылдарында да жарық 
к�рген кітаптар әкелінді. Осы еңбектердің 
электронды нұсқасын музей қорына сыйға 
тартпақпыз» деді. 

Алматы қаласында к�рнекті тарихшы ғалым, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері, ҚР ҰҒА 
академигі, тарих ғылымының докторы, про-
фессор Кеңес Нұрпейісұлының тұрған үйіне 
ескерткіш тақта орнатылды. 

Алматы қаласының әкімшілігі ұйымдас тыр-
ған салтанатты іс-шараға белгілі тарихшылар, 
зиялы қауым �кілдері, қайраткердің туған-
туыстары, қаланың жоғары оқу орындары 
ұстаздары мен студенттері қатысты. 

Кеңес Нұрпейісұлы 1935 жыл дың 15 нау-
рызында Алматы облысы Кеген ау данының 
(қазіргі Райымбек ауданының) Саты ауылында 
дүниеге келген. 1957 жылы Қазақ мемлекеттік 
университетінің тарих факультетін тәмамдаған. 
К�птеген ғылыми және ғылыми-к�пшілік 
еңбектердің авторы. Алаш арыстарының 
мұраларын жариялап, бағалауға қомақты үлес 
қосқан. «Алаш һәм Алашорда», «Тұлғалар» атты 
іргелі зерттеу ле рінде алаштанудың қалыптасуы 
мен дамуына айтарлықтай ықпал жасаған тари-
хи тұжы рымдамалық негіздерді қалыптастырды.

Ұлттық кітапханада режиссер, Қазақстан ның 
халық артисі Райымбек Сейітметовтің 80 
жылдығына орай еске алу кеші �тті. 

Кешті  жүргізген Байғали Есенәлиев 
Р.Сейітметовтың жүріп �ткен �мір жолына, 
шығармашылығына тоқталды. 

Елімізге белгілі тұлғалар Сәбит Оразбаев, 
Нүкетай Мышбаева, Салиха Қожақова, Аман 
Бекенұлы, Қадыр Мырза Qлінің жары Салтанат 
апай, Qшірбек Сығайдың жары Күләш апай, 
режиссердің перзенті Азат Сейітметов, келіні 
Данагүл Темірсұлтанова, Бақтияр Қожа, Болат 
Qбділманов және т.б. к�з к�рген замандастары 
мен шәкірттері, әріптестері, туған-туыстары 
естеліктерімен б�лісіп, ұйымдастырушыларға 
алғыс айтты. Кеш аясында Қазақстанның 
халық ар тисінің �мірі мен шығармашылығына 
арнал ған «Cнер тарланы» атты кітап к�рмесі 
ұйым дастырылды.

Наурыз мерекесіне орай Оңтүстік Қазақстан 
облысындағы Қазығұрт тауының етегіне 
к�шет егілді. 

«Жасыл ел» жасақтары арнайы барып, 
мың түп әртүрлі жеміс ағаштарын отырғызды. 
Киелі орынды к�галдандырған белсенді жас-
тар флешмоб та ұйымдастырды. Сап түзеп 
«Рухани жаңғыру» с�зін жазды. Мақсат – әрбір 
аймақтағы киелі жерлерді терең танып-білу. 
Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай 
іс-шаралар жастардың бойына отансүйгіштік 
сезімін ұялатып, ұлттық рухын күшейтеді. 

Қазығұрт аудандық ардагерлер кеңесінің 
т�рағасы Аманай Омаров: «Қазақ тарихында 
Қазы ғұрттың алар орны ерекше. Аңызда да, та-
рихта да �мірдің �зі Қазығұртта басталған. Нұқ 
пайғам бардың кемесі осында қайырылған деген 
үлкен әпсаналар бар. Жастардың осы жерге 
к�ңіл б�ліп, елдің к�ңіл аударғаны Қазығұртты 
наси хаттаудың бір жолы деп есептеймін» 
деп ризалығын білдірсе, Жастар ұйымының 
т�рағасы Қажығали Жұмаділләұлы «Атаңнан 
мал қалғанша, тал қалсын» деген нақыл с�з 
барын айта келе тірлігі тиянақты, бірлігі бекем 
оңтүстік жастары Қазығұрт тауына келіп, �зіміз-
дің кішкене де болса септігімізді тигізіп, үле-
сімізді қосып жатырмыз деген ойымен б�лісті.

АМАЛ МЕРЕКЕСІНІҢ 
АЙШЫҚТАРЫ

НАУРЫЗ ТУРАЛЫ 
ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК: 

т�рт к�з түгел жүздесу. Сондай-ақ үлкендерге 
арнайы барып к�рісу, арадағы �кпе-ренішті 
ұмыту, кешірім сұрау- осы күні к�рініс та-
бады. 

Қалыптасқан үрдіспен Маңғыстаудың 
к�пшілігі Амал мейрамын Отпан тауда 
қарсы алды. Шарада Қазақстанның түкпір-
түкпірінен ғалымдар, �лкетанушы, тарихшы, 
к�птеген қонақтар мен туристер бас қосты. 

Қонақтарды күту, ұлттық ойын-сауық, 
ән-жыр сайыстарын насихаттап �ткізу жыл 
сайын әр ауылға міндеттелген. Қазан қайнап, 
әдемі ұлттық нақыштағы киімдерді киген 
келіндердің шашбауы сылдырлап, сәлем са-
лып, үлкендердің бір-бірімен к�рісіп, тілек 
жаудырған сәттері �те әсерлі. 

 Жылдың басы болып саналатын ұлық 
мереке спорттық жарыстармен басталды. 
Шетпедегі атшабарда 25 шақырымдық ала-
ман жарыс �тті. Құнанорыс әулеті белсенді 
әрі жоғары деңгейде дайындалған аламан 
бәйгеге бас-аяғы 61 жүйрік бақ сынасты. 8 
айналымды �ткізген тұлпарлар бірінен-бірі 
баса озғысы келеді. Жарыста бірінші келген 
қатысушыға – темір тұлпар «Тойота», екінші 
орынға «Нива» авток�лігі, ал үшінші орынға 
мотоцикл тігілді. 

Сонымен қатар 70,80,90 келі салмақтар 
бойынша аударыспақ ұйымдастырылды. 
Отпан тауда Қазақстанның әр облысынан, 
әр ауданынан келетін құрметті қонақтарға 

Жалпы 2008 жылдан бері Амал мерекесін 
барлық сән-салтанатымен Отпан таудың ба-
сында тойлау үрдіске айналған болатын. 

Алпыстан астам киіз үй тігіліп, екі 
жүзден астам �нерпаз �нер к�рсетті. Ұлттық 
спорттық ойындардан жарыстар �тіп, ала-
ман бәйге ұйымдастырылып, жүлделерге 
бағалы сыйлықтар мен ақшалай сыйақы 
берілді. Мерекелік шарада «Шашу боп 
жырым шашылсын» республикалық жыр 
мектептері �кілдері (Жетісу, Арқа, Батыс, 
Алтай-Тарбағатай мектептері) мен «Мен – 
қазақ пын!» мега-жобасы жүлдегерлерінің 
концерттік бағдарламасы ұсынылды. «Амал-
2018» аясында «Аялы ағаш – саялы» тал 
отырғызу акциясы �тті. 

Жалпы қатысушылар саны бес мың адам-
ды құрайтын бұл шарада Қазақ даласының 
�нерін, салт-дәстүрін, ұлттық болмысын 
бейнелейтін қойылымдар қойылып, ән-
күйден, жыр-термеден шашу шашылып, 
қол�нер және түрлі тақырыптағы к�рмелер 
жұртшылыққа таныстырылды. 

Амал мерекесі – тек мейрам ғана емес, 
ол табиғаттың түрленіп, жаңаруы. Бұл халық 
арасындағы келісімді насихаттап, бірлік пен 
ауызбіршілікке шақыратын айтулы мереке. 
Бұл күні қазақтың қаймағы сақталған, еңсесі 
биік, салт-дәстүрі тереңде жатқан Маңғыстау 
жұртшылығы бір-бірімен к�рісуге шығады. 
Оның мәні – жаңа жылға аман-есен жетіп, 

 Наурыз – к�не мейрам. Наурыз 
мерекесін тойлау дәстүрі  дүниежүзі 
халықтарының к�пшілігінің тұрмыс-
салтында бағзы замандардан орын алған. 
Бұл мейрамды ежелгі гректер «патрих», 
бирмалықтар «су мейрамы», тәжіктер 
«гүл гардон», «бәйшешек», «гүлнаурыз», 
хорезмдіктер «наусарджи», татарлар «нар-
дуган», буряттар «сагаан сара», соғдылықтар 
«наусарыз», армяндар «навасарди», чуваш-
тар «норис ояхе» деп түрліше атаған. 

 Шығыс халықтарының Наурыз 
мейрамы қалай тойланғандары туралы 
Qбу  Райхан Бируни, Омар һайям, т.б. 
еңбектерінде мәліметтер мол. Мысалы, 
парсы тілдес халықтар Наурызды бірнеше 
күн тойлаған. Олар бұл күндерде әр жерге 
үлкен от жағып, отқа май құяды; жаңа �нген 
жеті дәнге қарап болашақты болжайды; 
жеті ақ кесемен дәстүрлі ұлттық к�же «су-
малак» ұсынады; ескі киімдерін тастайды; 
ескірген шыны аяқты сындырады; бір-
біріне гүл сыйлап, үйлерінің қабырғасына 
д�ңгелек ою – “күн символын” салады; 
үйдегі тіреу ағашқа гүл іледі; түрлі жарыстар 
(жамбы ату, т.б.) ұйымдастырады.

 Қазақтың ойшыл ақыны Абай «Біраз 
с�з қазақтың қайдан шыққаны туралы» 
деген тарихи мақаласында Наурыз тари-
хын к�шпелі халықтардың сонау «хибаги», 
«хүзағи» деп аталған заманға дейін апарып: 
«Ол күнде Наурыз деген бір жазғытұрым 
мейрамы болып, наурызнама қыламыз деп, 
тамаша қылады екен. Сол күнін «Ұлыстың 
Ұлы күні» дейді екен» деп жазады. Ақын 
Наурыз тойын дінге жанастырмай, к�ктем 
мерекесі екенін жазып, «Ұлыстың Ұлы 
күні» деген с�здің �з заманында алғашқы 
мәнін �згертіп, Құрбан айтқа байланысты 
айтыла бастағанын ескертеді.

 Наурыз – Жаңа жылдың басы. Бұл 
күн, яғни наурыз айының 21-інен 22-сіне 
қараған түні – аспан денелері �здерінің 
бастапқы нүктелеріне келіп, күн мен түн 
теңеледі. Сондықтан халық санасында ол – 
Qз Наурыз деп аталады. Бұл күн – сонымен 
қатар жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің 
үзілер шағы. Осы күннен бастап Жаңа жыл 
басталады. Адамның аузы аққа, малдың 
аузы к�кке тие бастайды.  

 Наурыз күні адамдар бұрынғы �кпе-
наздарын ұмытып, бұл күні бір-бірімен 
татуласады. Бар жақсысын киініп, бір-
біріне қонаққа барады. Бұл күндері әртүрлі 
ұлттық ойындар, жарыстар �ткізіледі. 
Мысалы, бәйге, жамбы ату, палуандар 
күресі. Сондай-ақ алтыбақан құрылып, 
әндер шырқалады. Ақындар айтысы 
ұйымдастырылады. 

арналып берекелі дастарқан дайындалды. 
Жергілікті шеберлердің қолынан шыққан 
бұйымдардан жәрмеңке де ұйымдастырылды. 

Ақсарайда «Амал мерекесі – рухани 
жаңғы руымыздың жаршысы» атты д�ңгелек 
үстел �тті. Шараға жан-жақтағы к�рші 
 облыстардан қонақтар жиналды. Атап айтсақ, 
Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Атырау 
 облысы және Түркістан қаласынан келген 
 зиялылар бас қосып, �з ойларын ортаға сал-
ды. Басқосуда Елбасының мақаласы кеңінен 
талқыланып, ой-пікір ортаға салынды. К�рісу 
мерекесінің мән-мағынасы түсіндіріліп, бір- 
біріне ақжарма ақ тілектерін арнады. Облыс-
тан келген қонақтар тойдың керемет �тіп 
жатқандығы және оның жастарға берері мол 
екендігін атап �тті. Түркістан қаласы «Qзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музей директоры Нұрболат Ахметжанов 
мұражайға арнайы әкелген сыйын тарту етті. 

Облыс әкімі Ералы Тоғжанов жиналған 
жұрт шылықты Амал мерекесімен құттық-
тады. Амалда айтылар к�л-к�сір к�птің тілек-
тері қабыл болсын деген облыс әкімі шырақ-
шылармен бірге «Бірлік отын» тұтатты. Бір-
біріне ақжарма тілектерін арнаған жиналған 
жұртшылық мерекелік концертті табиғат 
аясында к�теріңкі к�ңіл-күймен қызықтады. 

Алма МҮСІРЕПОВА
Маңғыстау облысы

Одақтың жаңа басшысы сайланды
ЖАЗУШЫЛАР ҚҰРЫЛТАЙЫ

Мұнан соң Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының т�рағасы Нұрлан Оразалин нің 
баяндамасы тыңдалды. Баяндамада одақта 780 
қаламгер, аймақтарда 15 б�лімше, 20-ға тарта 
жанрлық кеңес жұмыс істейтіндігі айтылды. 

Қос құрылтай аралығындағы тын дырылған 
үлкен жұмыс – ақын-жазушылардың шы-
ғармаларына берілетін қаламақы мәсе лесінің 
ше шімін тапқандығы. Яғни мем лекет қаламгер 
шығармасын сатып алып, тиісті қаламақысын 
т�лейтін болды. Демек, шығар маның ендігі иесі 
– мемлекет. Бұл әділет тілік болып саналмайды. 
Авторлық құқықтың сақталмайтындығы қалам 
иелерін алаңдатады. Алайда осы басқосуда 
с�йлеген ҚР Мәдениет және спорт министрі 
А.Мұхамедиұлы алдағы уақытта бұл мәселе 
 бойынша тиісті қорытынды жасалатынын 
жеткізді. 

Т�рағадан соң одақтың тексеру комиссия-
сының хабарламасы тыңдалды. Бұл ж�нінде 
ко миссия т�рағасы Ырым Кененбай есеп берді.
Ол одақтағы жалға берілетін кеңселерден, 
қаламгерлер демалатын Шығармашылық 
үйінен түсетін табыс, қызметкерлер жалақысы, 
әдеби басылымдардың шығыны туралы баян-
дады. 

Кез ек әдеби сек ц и я же т ек ш і лері не 
берілді. Проза, поэзия, драматургия жанрла-
ры бойынша  Нұрдәулет Ақыш, Qділғазы 
Қайырбеков, Сұлтанәлі Балғабаев қысқаша 
хабарлама жасады. Қазақстандағы ұйғыр, 

Жазушылар одағы басқармасының т�рағасы 
болып Ұлықбек Есдәулет сайланды. 

Шығып с�йлеген ҚР Мәдениет және спорт 
министірі А.Мұхамедиұлы одақтың жаңа 
т�рағасының қызметіне сәттілік тіледі. 

Ұ.Есдәулет т�рағаның орынбасарла-
ры ретінде Бақыт Беделхан ның, Ақберен 
Елгезектің, Мереке Құлкенов тің, Бауыржан 
Жақыптың есімдерін атады. 

Жиналыс соңында Ұ.Есдәулет одақтың 
алдағы жоспарлары ж�нінде ой б�лісті. 

К�птен күткен құрылтай да аяқталды. Бұл 
басқосу жиналғандардың бірқатарына к�п ой 
салды. 

Былайғы жұрт қаламгерлерді зиялы жан-
дар қатарына қосады. Осы ел сенімі толықтай 
ақталып жүр деу қиын. Жазушылар жиыны 
болғаннан кейін әдебиеттің бүгінгі мәселесі 
кеңірек талқылануы тиіс еді. Бірақ олай болмай 
шықты. Қатысушыларды әдебиеттің жағдайы 
емес, жаңа басшының кім болатындығы 
к�бірек қызықтырғандай. 

Одақ – бұл бір адамға, мәселен, басшыға 
ғана қатысты дүние емес. Оның жұмысына 
барша қаламгерлер атсалысуы қажет. Бұған 
дейінгі одақ ж ұмысынан аңғарылғаны, 
кейбір қаламгерлер сырттай бақылаушы, 
қ а д а ғ а л а у ш ы  р � л і н  а т қ а р ы п  к е л д і . 
Тіпті екі құрылтай арасында �ткізілген 
жиналыстардың бірде-біріне қатыспаған 
одақ мүшелері де болды. С�йте тұра, олардың 
одақ жұмысына баға беруде «белсенділік» 
танытатындары таңдандырады. Qр қаламгер 
«Бұл менің – одағым. Оның абырой-беделі 
мен і ң де абы рой-бедел і м» дег ен ой да 
болса, әдебиетте біраз жетістіктерге қол 
жеткізеріміз анық. 

Нұркен ЖАНД	УЛЕТҰЛЫ

орыс әдебиеттерінің жайы ж�нінде А.Ашири, 
Л.Шашкова хабардар етті.  

Бұдан әрі с�з алған С.Досанов, М.Qуезов, 
Қ.Жұмаділов, М.Шаханов, Б.Иманғазина, 
С.Елубай одақ жұмысына қатысты ой-
пікірлерін білдірді. 

С�з с�йлеген жазушы Смағұл Елубайдың 
ұсыныстары назар аударар лықтай еді: «Пар-
ламент пен Үкімет мемлекеттік тілде қызмет 
етуі керек деген Елбасына қолдау к�рсеткен 
ж�н. Мемлекеттік қызметші мемлекеттік 
тілде жұмыс істеуі тиіс», «Алматы қаласының 
киелі мекені» бағдарламасына Қазақстан 
Жазушылар одағының ғимараты енгізілсін», 
«Қазақстан Жазушылар одағы к�п қоғамдық 
ұйымдардың бірі емес екендігі нақтылансын. 
Парламент тарапынан одаққа ерекше мәртебе 
берілуі тиіс».  Жиынға қатысушылар бұл 
ұсыныстарға қолдау к�рсетті. 

Құрылтайдың екінші б�лімін жазушы 
Qлібек Асқаров жүргізді. Ол одақтың жаңа 
құрамы мен т�рағаны сайлау 151 басқарма 
мүшелері енген тізімі бойынша шешілетінін, 
солардың даусымен сайланатынын айтты. Бұл 
тізім 165-ке дейін ұзартылды. 

Т�рағаға үміткер ретінде бір адам ның 
ғана аты-ж�ні айтылды. Шығып с�йлеген 
М.Qуезов, Т.Qбдік, Т.Медетбек, Ш.Сариев, 
Н.Айтұлы, Е.Раушанов ақын, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты Ұлықбек Есдәулет тің 
кандидатурасын ұсынды. Соны мен, Қазақстан 
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Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

OQYRMAN OIYОҚЫРМАН ОЙЫ

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

Латын әліпбиіне көшу –
уақыт талабы

Қазіргі уақытта тәуелсіз мемлекетіміз 
жылдан-жылға �сіп-�ркендеп, отандық 
ғылым-білім саласы дамып келеді. Осын-
дай тамаша кезеңде латын әліпбиіне 
к�шсек, ешқандай қиындық туындамай-
ды деп ойлаймын. Қуантарлығы – бүгінде 
жастарымыз ағылшынша жаппай үйреніп, 
оны жақсы меңгеріп жатыр.  Латын 
әліпбиі к�п кешікпей жастар арасында 
тұрақты қолданысқа айналады деп ой-
лаймын. Cйткені қоғамдағы жарнаманың 
�зі ағылшынша жазылса, адам наза-
рын бірден аудартады. Латын әліпбиіне 
к�шу – ол біз үшін, әсіресе жастар үшін, 
еліміздің болашағы үшін �ркениетті 
шешім. Бұл біздің ашық әлемнің бір 
б�лігі болуға талпынуымыздың, алға 
ж ы л ж у ы м ы з д ы ң  д ә л е л і .  Q л е м д е 
ақпараттың негізгі б�лігі ағылшын тілінде 
таратылатынын ескерсек, Қазақстан үшін 
латынға к�шудің пайдасы �те к�п болары 
с�зсіз. Дүниежүзі халқының 80 пайызы 
қолданатын латын әрпіне к�шу – озық 

инновациялар мен жаңа технологияға бір 
табан жақындаудың белгісі. Ал біз, жа-
стар, аталған инновацияларды меңгеріп, 
игеріп, халқымыздың игілігі мен даму-
ына үлес қосар негізгі қозғаушы күшпіз. 
Елбасының берген бағдарын, белгілеген 
басымдықтарын іс жүзінде орындайтын 
кез келді деп білемін.

Қорыта айтсам, қазақ тілін латын 
әліпбиіне к�шіру туралы мемлекет саяса-
тын барша тіл саласының қызметкерлері  
болып қолдап, жүзеге асуына белсенділік 
танытатынына сенімдімін. Жаңа әліпбиді 
қабылдау осы кездегі заман ағымының да-
муына сәйкес қажетті және �те маңызды 
шара екенін білім саласының �кілі ретінде 
�зім толықтай түсінемін және қолдаймын.  

Руслан МАХАНОВ,
Аршалы ауданының тілдерді оқыту

орталығының директоры

Ақмола облысы

Rýslan MAHANOV,

ТАРИХИ АТАУ 
ТАҒЫЛЫМЫ

Мұның айғағы облыстық ономас ти-
калық комиссияның ұйғарымымен �ткен 
жылы облыс бойынша 127 к�шенің жаңа 
келбетке ие болуы. Соның ішінде бұрынғы 
идеологиялық тұрғыдан ескірген 57 
к�шенің Ленин, Мирный,  Октябрьская, 
Комсомольская, Больничная, т.б. атау-
ларын иемденген к�шелер �ңірдің 
ономастикалық келбетін бұзып тұрса, 
бүгінгі таңда бұл к�ше атаулары еліміздің 
тарихын қалыптастыруға ат салысқан 
тарихи тұлғалардың есімдерімен алмасты-
рылды. Cйткені к�шелер мен жер-су атау-
лары – тәуелсіз мемлекетіміздің бір белгісі, 
ұлттық нышаны, яғни тарихымыздың бір 
б�лшегі болуға тиіс. Мысалы, Астана, Ата-
мекен, Мәңгілік ел, Тәуелсіздік, Достық 
және т.б.

Жердің аты – бұл болашақ ұрпақ 
үшін аса қажет құндылық. Сондықтан 
ономастикалық атаулар – біздің рухани 
байлығымыз, этникалық мәдениетіміз, 
салт-дәстүріміздің бір б�лшегі, олар 
қоғаммен бірге жасасатын ескерткіш, 
ғасырдың бізге тарту еткен сыйы.

Ж а л п ы  о б л ы с ы м ы з д а ғ ы  ұ л т т ы қ 
ономастикалық саясатты нық орнықтыру 
бағытындағы жұмыс �зінің жүйелілігімен 
ерекшеленеді. Былтырғы жылы Батыс 
Қазақстан облысы бойынша бірталай 
ауыл-аймақтарға егемендігімізге сай 
 атаулар  беріл іп,  кейбір  мағынасы 
жойылған географиялық объектілер мен 
к�шелердің, білім ордаларының атаулары 
тәуелсіздік талабына сай �згертілді. 

« Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
әкім шілік-аумақтық құрылысы тура-
лы» Заңында атқарушы және �кілеттік 
биліктің т�меннен жоғарыға дейінгі 
міндеттері айқын к�рсетілген. Алай-
да қай деңгейге болмасын билік �з 
�кілеттігін сол атауы �згертілуге тиісті 
жерлердегі халықтың пікірімен санасып 
қана жүзеге асырады делінген, яғни осы 
шаралардың бастауын да халық тұр деген 
с�з. Осы мақсатта Ақжайық, Зеленов, 
Казталов, Шыңғырлау аудандарының 
барлық ауылдық округтерінде жергілікті 
тұрғындардың жиналыстары �ткізіліп, 

жергілікті халық �з ұсыныстарын ортаға 
салды. Байырғы жергілікті ұлт �кілдерінен 
тұратын аудандарда елді мекен, жер-
су қала берді к�ше атауларын �згерту 
мәселесі түбегейлі реттелді және олардың 
шешілуіне еш кедергі болған да емес, 
�йткені ономастика мәселесі – қоғамның 
толғақты мәселелерінің бірі. 

Осы орайда, 2017 жылы облысымыздың 
Шыңғырлау ауданындағы Белогор ауылы-
на – Ақтау, Полтаваға – Ардақ, Лубенге 
– Ақшат сияқты тарихи атауларының 
қайтарылғандығын ауыз толтырып айтуға 
болады.

Сондай-ақ ұлттық деңгейде танылған, 
мәдениет және �нер саласына айрықша 
еңбек сіңірген тұлғаларымызды ұлықтау 
мақсатында облыстық мәдениет және 
�нер орталығына Қадыр Мырза Qлидің, 
облыстық қазақ драма театрына Хадиша 
Б�кееваның, Сырым аудандық орталық-
тандырылған кітапхана жүйесіне Мұқадес 
Есламғалиұлының, Орал қаласының №30 
жалпы орта білім беретін мектебіне Хиуаз 
Доспанованың, Жәнібек ауданындағы 
Жәнібек колледжіне М.Ықсановтың 
есімдері берілді.

Ұлттық ономастиканы нық орнықтыру 
үшін �з �лкеміздің ажарын айшықтандыра 
түсу – біздің алдымызда тұрған басты 
міндет. 

Cздеріңізге белгілі, биыл Елбасы 
Қазақстан халқына арнаған дәстүрлі Жол-
дауында қазақ тілі саласының алдында 
тұрған келелі міндеттерге де тоқталып �тті. 
Атап айтқанда, қазақ тілін латын әліпбиіне 
к�шіру, орыс мектептеріне арналған қазақ 
тілі әдістемесін даярлау, терминдерді 
біріздендіру және т.б. мәселелер айтылды. 

Елбасының адами капиталды  дамыту 
ж�ніндегі мәселесіне қатысты сала маманы 
ретінде, менің ойымша, бізге жүктелетін 
негізгі міндеттердің бірі – бәсекеге 
қабілетті, үш тілді еркін меңгерген буынды 
тәрбиелеу. Жас буынға мемлекеттік тілді, 
орыс және технология тілі – ағылшын тілін 
еркін меңгерту, орыстілді мектептердегі 
қазақ тілін оқытудың сапасын арттыру, 
оқыту жүйесін жетілдіруге тиіспіз.

Келесі міндет – терминологиялық 
қорды реттеу, бүгінгі күннің сұранысына 
жауап бере алмайтын терминдерді жүйелеу, 
сапасыз, ж�нсіз талапқа сай келмейтін 
 аудармалардан т іл імізді   тазартып, 

критерийлерге сәйкес келуін қадаға лау 
бағытындағы іргелі істерді жүзеге асыруды 
мақсат етіп отырмыз. 

Тарих тәжірибесі зерделеген және 
�лке тарихын зерттеушілердің сүзгісінен 
�ткен атаулар болмаса, кісі есімін беруге 
үлкен жауапкершілікпен қарағанымыз 
а б з а л .  Е н д е ш е ,  т ә ж і р и б е л і  м а м а н 
ретінде ономастика мәселесіне, оның 
ішінде атау беру мәселесіне ұлт мүддесі 
тұрғысынан қарайық дегім келеді. С�з 
соңында Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің 
қолдауымен ономастикалық атауларды 
ретке келтіру және тарихи атауларды 
жаңғырту бағытындағы жүйелі жұмыстар 
алдағы уақытта да �з жалғасын тауып, 
облысымыздың ономастикалық кар тасын 
бүгінгіден де ажарландырмақпыз. Сонда 
ғана Жолдау жүктеген міндеттерді жүзеге 
асыруға �з үлесімізді қосарымыз анық.

Латын әліпбиіне к�шу – �мірдің қажет-
тілігі және әлемдік бәсекеге қабілеттілік, 
яғни ақпарат және телекоммуникация 
салаларындағы озық технологияларға қол 
жеткізу, сондай-ақ ұлтымыздың тарихы-
на жаңа бетбұрыс жасау. Сондықтан ла-

Елбасының Үкімет пен Парламенттің қызметі 
мемлекеттік тілде жүргізілуі керектігі  ж�нінде 
 бастамасын қолдаймын. Бұл барша тіл жанашырлары 
к�птен күткен шешім еді. Мемлекеттік тілді қолдау, 
мемлекеттік тілде с�йлеу Парламент пен Үкіметтен 
басталғаны қуантарлық жайт. Қазақ тілі �з тұғырына 
қонып, шынайы заңдық тұрғыда жұмыс істей бастайтын 
кез деп түсінемін. Күнделікті жаңалықтардан байқап, 
к�ріп отырғанымыздай Үкімет мүшелерінің жиыны 
қазақ тілінде �ткізіліп жүр. Қандай жарасымды. 

Мемлекеттік тілдің салтанат құруы – зор жетістік. 
«Cзге тілдің бәрін біл, �з тіліңді құрметте...» деп Қадыр 
Мырза Qлі ақын айтқандай, т�л тіліміздің т�рге озғаны 
к�ңілге шаттық ұялатады. Ұлт К�шбасшысы ой тастады. 
Енді осыны Үкімет мүшелері мен Парламент депутат-
тары іліп әкетіп, жалғастырса нұр үстіне нұр болар еді. 
Бұл азаматтарға қарап к�пшілік бой түзейді, жас буын 
бағдар алады. Сондықтан ана тілімізді ардақтау құрметті 
министрлер мен Парламент депутаттарынан басталып 
жатса, баршаға үлгі.

Ана тіліміз – анамыз. Қазақ тілінің құнарлылығы, 
бояуы, тереңдігі, шешендігі, терең мағынаға бай 
екендігі – бізге мақтаныш. Ана тіліміз – Абайдың тілі, 
Жамбылдың тілі, Мұхтардың тілі, Мұқағалидың тілі.

Біздің облыста 92 пайыз жергілікті ұлт �кілдері 
тұрады. Сондықтан облыс, аудан деңгейіндегі жина-
лыстар негізінен ана тілінде �ткізіліп жатады. Кейде 
бірер �зге ұлт �кілдерінен «ұялып» ресми тілде с�йлеп 
кететіндер де кездеседі. Енді Елбасы бастамасынан 
кейін қазақылықтың қаймағы бұзылмаған облыстар-
да барлық жиын қазақ тілінде, мемлекеттік тілде �тіп 
тұрса деген тілегіміз бар. Елбасы бастамасын қолдап, 
к�пшілікті мемлекеттік тіліміздің мәртебесін биік 
ұстауға шақырамын.

Жақында Елбасы Үкімет пен Парламенттің жұмысы 
қазақ тілінде жүргізілуі қажет деген пікір білдіріп, бұл 
к�пшілік тарапынан қолдау тапқан еді. Ертеңінде-ақ 
Үкіметтің жиыны қазақ тілінде �ткенін, министрлер 
баяндаманы бастан-аяқ қазақ тілінде жасағанын теле-
дидардан к�ріп, мерейіміз тасыды. 

Бұл үрдіс жер-жерде жалғасын тауып жатыр. Аймақ 
басшылары да мемлекеттік тілде с�йлеуге мән бере 
бастағандай. Күні кеше Шығыс Қазақстан облысына 
қарасты Аяг�з қаласында су тасқыны салдарынан үй-
күйсіз қалған тұрғындармен кездесіп, к�мек қолын 
созған облыс әкіміне ел-жұрт риза болды. 

Qлеуметтік желіде тараған бейненің үзіндісінде 
облыс әкімі Даниял Ахметов: «Үш б�лмелі пәтерден 
к�мектесеміз. Балаларың мектепте оқиды екен. Барлығы 
дұрыс болады. Cмір мұнымен тоқтамайды. Халық та 
к�мектесіп жатыр» деп, айналасындағы қоршаған 
қалың жұрттың әрқайсысымен с�йлесіп, жылы с�зін 
айтып, қорған болуы – жаны жүдеген жандарға үлкен 
демеу екені с�зсіз. 

Бұл жердегі басты мәселе – қазақ тілі. Егер облыс 
әкімі ойындағысын �зге тілде жеткізгенде, халықтың 
сенімінен шыға қоюы неғайбыл-ды. Айтпағым, 
қазақтың әр азаматы туған тілінің жанашыры болуы 
керек. Сонда ғана тіліміз т�рге шығып, оның қолданыс 
аясы кеңи түседі.  Парламент пен Үкіметтің бастамасын 
�зге де мемлекеттік қызметкерлер қолдап, күнделікті 
жұмыс барысында мемлекеттік тілді қолданса ғанибет 
болар еді. Тілімізді �з тұғырына қондыру дегеніміз де 
осы болмақ. 

CСКЕМЕН

Ономастиканың ауқымды саласы – 
к�рнекі ақпарат мәселесі. К�рнекі ақпарат-
тың маңыздылығы сонда қазір жарнама 
– бүгінгі �міріміздегі басты табыс к�зі. 
Кез келген кәсіпкер �зінің шығарған 
�німін жарнамалап, насихаттамай, оны 
толыққанды �ткізе алмайды. Сондықтан 
ұлттық болмысқа жат, біздің ұлттық 
келбетімізге келіңкіремейтін дүниелерден 
арылу мақсатында басқарманың ұйымдас-
тыруымен «Жарнама – жаңалықтың 
жаршы сы» атты жарнама агенттіктері 
арасын да байқау �ткізілді. Байқаудың 
мақсаты мемлекеттік тілде жарнама жа-
сайтын агенттіктерге қолдау к�рсету. 
Осылайша, мемлекеттік тілді жарна-
м а  т і л і н  қ а л ы п т а с т ы р у ш ы  қ ұ р а л ғ а 
айналдырмақпыз.

Жарнама, к�рнекі ақпарат мәселесін 
реттеуді біз бұқаралық ақпарат құралдары 
�кілдерін және тіл мәселесіне бейжай 
қарамайтын қоғамдық бірлестіктерді тарта 
отырып, реттеуді жолға қойдық. Мыса-
лы, биылғы жылдың �зінде жергілікті 
телеарналардың журналистері және 
облыстық басылымдардың тілшілері, 
сондай-ақ «Жаңа толқын», «Еуразия», 
«Қазақ тілі» қоғамдық бірлестіктері 
�кілдерінің қатысуымен жыл бойы 
дәстүрлі түрде к�рнекі ақпарат мәтіндеріне 
бақылау рейдтерін жүргізіп, рейдтер 
нәтижесі облыстық телеарнадан берілетін 
«Арнайы репортаж», «Мәртебелі тіл», «Тіл 
– ұлт айнасы» атты телехабарлар арқылы 
халыққа ұсынылып отырады. 

Ономастика мәселесі – ел тәуелсізді-
гінің рухани к�зі, ел еңсесін к�теретін 
саяси мәні бар мәселе. Осыған орай 
әлем мойындаған мына бір қағиданы 
ұстануымыз қажет, ол тәуелсіз елдің 
тәуелсіз тілі болуы тиіс деген қағида.Біздің 
мақсатымыз – тәуелсіз мемлекетіміздің 
сипатын білдіретін, ұлттық тарихымызды 
айшықтайтын атаулар арқылы ұлттық 
ономастикалық кеңістікті қалыптастыру.
Сондықтан Ақжайық �ңірінің ономас-
тикалық атауларын ұлттық мүддеге 
сәйкестендіру мақсатындағы жүйелі 
жұмыстар одан әрі жалғасатын болады. 

терминдік жүйені біріздендіру, с�йтіп, 
қазақ тілін халықаралық деңгейге к�теру. 
Аталған мәселелер біздің т�л әліпбиімізді 
 латын қарпіне к�шіру арқылы бір арнаға 
түсері с�зсіз. Қазақ жазуын латын қарпіне 
к�шірсек, әлемдік қауымдастыққа еніп, 
халықаралық стандарттың талабына жауап 
бере алатын боламыз.

Елбасының «Бола  шаққа бағдар: 
 рухани жаңғыру» атты тұжырымдамалық 
мақаласында к�рсетілгендей ұлт сана-
сын жаңғыртып, т�л мәдениетімізге, ұлт 
құндылықтарына бетбұрыс жасау – бүгінгі 
күннің басты талабы. Бұл орайда басты 
назар аударатын мәселе – нысандарға, 
к�шелерге, елді мекендерге атау беруде 
мемлекетке, ұлтқа еңбегі сіңген тұлғаларға 
ғана басымдық беріп, олардың есімдерін 
ұлт жадында жаңғырту. Біздің мақсатымыз 
– атауларды �згерту емес, тарихи сананы 
жаңғырту Мәңгілік Ел болатын болсақ, 
біз әуелі �зіміздің тарихымызды қайтарып, 
қалпына келтіруіміз керек. Мәңгілік Елді 
қалыптастыру үшін жер-су, елді мекен-
дерге �зінің дәстүрлі тарихи атауларын 
қайтарғанымыз ж�н.

Сондықтан Батыс Қазақстан об-
лысы аумағындағы мән-мағынасы 
жойылған атауларға байырғы тарихи 
атауларын қайтарып, ата-бабамыздың 
жүріп �ткен жолынан хабар беретін 
атаулардың жаһандану үрдісіне жұтылып 
кетпеуі мақсатында жүйелі жұмыстарды 
жалғастырып, к�шелерге, елді мекендерге, 
физикалық-географиялық объектілерге 
атау беруде к�пшіліктің пікірін ескере 
отырып, қойылатын атаулардың тиісті 

тын әліпбиіне к�шудің кестесін жасақтап 
атқарылатын маңызды  шараларды кезең-
кезеңімен жүзеге асыру сала  мамандарына 
үлкен міндеттер жүктейді. Үстіміздегі 
жылдың 23 ақпан күні Батыс Қазақстан 
облыстық тілдерді дамыту басқармасы 
халықаралық «Мен қазақпын» мега 
 жобасы мен «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында  «Латын 
қарпіне к�шу – рухани жаңғыру бастауы» 
атты облыстық жастар акциясын �ткізді. 
Акцияның мақсаты  Елбасы �згерістер 
енгізген әліпбидің жаңа нұсқасын, яғни 
қазіргі қоғамда кеңінен талқыланып 
отырған аталмыш әліпбиге қатысты 
мәселедегі �зекті тақырыптарды талқылап, 
мәнін ашу, латын қарпіне жүйелі түрде 
к�шірудің маңыздылығын насихаттау 
 болатын.

О й ы м д ы  қ о р ы т ы н д ы л а й  к е л е , 
 Жолдауда атап к�рсетілген біртұтас ұлт 
болып қалыптасу біздің �з қолымызда 
екендігін жеткізгім келеді. Cзінің т�л 
тарихына бет  бұрған және ұлттық 
құндылықтарды бойына қуат еткен жа-
старды тәрбиелеп, олардың бірнеше тілді 
қатар меңгеруіне мүмкіндік туғызып, 
тарихи �рлеуге жол ашуға тиіспіз. Сон-
да ғана, белсенді азаматтық ұстаным 
мен қазақстандық патриотизм бізді 
т�ртінші �неркәсіптік революция әлеміне 
жетелейтініндігі с�зсіз.

Гүлнар 	ЛЖАНОВА,
Батыс Қазақстан облыстық 

тілдерді дамыту басқармасының 
б�лім басшысы

Арман ЕДІЛБАЕВ, Жамбыл облыстық 
мәслихатының депутаты:

Жанат ҚАЙЫРБАЕВА,
технология пәнінің мұғалімі
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өзтанымөзтаным

Наурыз дастарқанына жасы үлкен қариялар «Ұлыс оң болсын, 
Ақ мол болсын» деп, наурыз батасын береді. Ұлыс күні әйелдердің 

Ұзынсарыға деп,
сақтаған қысқы соғымның шекесі асылады, бүйендегі, қарындағы сарымай-

ды бастайды. Ұзынсары деп, әдетте әйелдер «наурыз айындағы ұзарған күнді» 
айтады. Ауқатты, бай адамдар ауыл-аймақты шақырып, Ұлыстың ұлы күніне
арнап той �ткізеді. Оны наурыздама деп атайды. Діни наным-сенім бойынша 
аруақтарға арнап құран оқытылады, жеті нан таратылады. Бұл күндері әр жер-

ге үлкен от жағылып, отқа май құйылады.
Наурыз таңын қарсы алмаққа жиналған қыздар жағы уыз дәмді 

«Ұйқыашар» дайындайды. «Ұйқыашар» дайындап, �здеріне құрмет 
к�рсеткен жас жігіттер сақина, сырға, білезік сияқты әшекей 

бұйымдарды сыйға таратады. Ол жігіттің «жаман» ойын 
сезген сезімтал қыздар, әрине, «селк» ете қалады. 

Сондықтан да бұл сый «селт еткізер» деп 
аталады.

ҰЙҚЫАШАР

ҚЫДЫР АТА

Сіз білесіз бе? 

Сөз төркіні

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

Қыдыр ата шырақ жаққан  жерге 
келеді деп, Ұлыстың ұлы күні  Наурызда 
ж ұ п  ш ы р а қ  ж а ғ а д ы .  О н д а ғ ы с ы 
– Бақ қонып, Қыдырдың назары 
 дарысын деген  пайымдаудан болуы 
ықтимал. Ұлыстың ұлы күні  Наурызда 
ақсақалдар қол жайып  былай деп бата 
берген:

Асың, асың, асыңа, 
берекет берсін басыңа.

Б�денедей жорғалап,
Қырғауылдай қарғалап,
Қыдыр келсін қасыңа.
Осы тұрған боз үйге,
Қыдыр ата дарысын!
Бәйбішесі бұл үйдің,
Он екі құрсақ к�теріп,
Ұлға к�зі жарысын!
Қыдыр қияласын, 

барша шаңыраққа,
Бақ құсы ұяласын! Qумин.
Ел ішіне таралған аңыздардың 

бірінде Қыдыр ата т�рт түліктің 
берекесін беруші бейнеде де к�рінеді. 
Аңызда былай дейді: «Ертеде жыртық 
үйлі бір кемпір-шалдың үйіне қонған 
Қыдыр ата  «ертең күнбатыстан 
күншы ғысқа қарай қалың мал шұбап 
�теді. Сол малдарға шамаларың кел-
генше ен салып алыңдар. Ен салған 
малдың бәрі сендердікі болады, ал ен 
салынбаған мал айдалаға кете береді» 
деген екен деседі.

Енді бір аңызда Қыдыр ата егіншіге 
Диқан баба бейнесінде ұшырасатын 
к�рінеді.  Жаз жауынды болмай, 
құрғақшылыққа ұшыраған егін ж�нді 
шықпаған диқанның қырманы тым 
қораш болып, үйелменінің жылдық 
азығына жетпейтіндіктен к�ңілсіз 
күйде отырса керек. Сол кезде со-
нау жерден келе жатқан ақсақалды, 
ақ таяқты бір қарт кетіп бара жатып, 
Қырман қызылды болсын, Қыдыр 
дарысын деп, таяғымен бір нұқып 
қалады. Сонда егінші «қырманның түбі 
к�рініп жатқанда, несіне дарысын» 
дейді. Qлден кейін қараса, қырманы 
қызылға толып, мол астықтың астында 
қалыпты. Қырмандағы қызылды әлгі 
егінші ауылдастарымен б�лісіп, ауыл 
аймағы аштықтан аман қалыпты. Со-
дан бері егіншілер жерге дән сепкенде 
«Менің қолым емес, Қыдыр бабаның 
(Диқан атаның) қолы» дейді.

Күн мен түннің теңелуі.  Наурыз 
м е й р а м ы н д а ғ ы  о р т а л ы қ  ұ ғ ы м . 
Шаруа бағын ұзақты күнді дала-
да �ткізетін малшы, егінші қауым 
күннің қаншалықты ұзарғанын, түннің 
соншалықты қысқарғанын шамалап 
біліп отыратын шоқы, т�бе, адыр, �зен, 
бұлақ, т.б. табиғи белгілері болады. 
Күннің қай тұстан шығып қай тұстан 
батқанына қарап, күндізгі уақыттың 
қаншалықты ұзарғанын пайымдай 
алады. Олай болмаса қарбаласы к�п 
шаруашылықтың қырын табу оңайға 
түспейді. Малшы �рісін, қонысын дәл 
уағында жаңартып отырады. Малды 
суыққа не ыстыққа ұрындырмас үшін 
күн райының алдамшы  амалына ал-
данып қалмауды ойлайды. Егіншіде 
күннің �ткінші амалына алданып 
қалмай, жылдағы дағдысы бойынша 
не ерте, не кеш емес, дәл уақытында 
жерін баптап, дәнін себеді. Түнде 
К�к күмбезіндегі жұлдызды, ал күндіз 
табиғи белгілердің уақыт межесі етіп 
алады. К�к күмбезіндегі Үш Арқар – 
Таразы, Үркер, Сұлу Сары жұлдыздары 
бір түзудің  бойына келіп түзілген кезіне 

қарап, күн мен түннің теңелгенін 
біледі. Осы аталған жұлдыздардың 
к�кжиекке жақындауын межелей 
отырып, жаздың шығуына неше күн 
қалғанын да есептеп біледі. Қыр 
елінің, сахара адамдарының күн 
мен түннің қай уақта теңесетінін, 
қай кезден бастап күннің ұзарып, 
түннің қысқаратынын қадым заман-
нан білгендігіне еш шүбә келтіруге 
болмайды. Ұзарған күннің к�зі, түн 
қараңғысының қысқарып, орнын 
жарыққа беруі, жер бетінің жылып, 
к�ктің қаулап шығуы жасарудың, 
жаңғырудың белгісіндей к�рінеді. Жер 
мұздың, қардың құрсауынан арылып 
бусанады. Жер дүниені елжірететін 
де, бусандыратын да тіке түскен күн 
сәулесі. Күннің қызуы �тіп бара 
жатқан шақта К�к жүзін сары  бауыр, 
қара барқын бұлт басып найзағай 
 ойнап, күн күркіреп, жаңбыр т�геді. 
Сусаған, кеберсіген жер-дүние ш�лін 
басып, жер беті одан сайын түрлене 
түседі. 

Наурыздағы Ұлыстың ұлы күнінде 
кұл мен күнге бас бостандығын беріп, 
аза маттық құқығын қайтару салты 
негізінде қоғамды ізгілікке бастау 
идеясы іспетті деуге болады. Сондай-
ақ ұжымдасу арқылы жол бойына 
ағаш егу, к�пір салып, �ткел жасау – 
ізгілікке үндеу идеясының бір к�рінісі. 
Бұлақтың к�зін ашу, к�кті жұлмау, 
таптамау, �сіп тұрған ағашты беталды 
кеспеу, ысырап жасамау, ұшқан құс, 
жүгірген аңды қырып-жоюдан сақтау 
табиғатты аялау идеясының қазіргіше 
айтқанда экологиялық к�зқарастың 
бірден-бір к�рінісі. Олардың Киесі 
мен Иесінің болатыны, сұраусыз 
болмайтынын ел ақсақалдары үнемі 
еске салып жас буынды сақтандырып 
отырған.

Наурыз мейрамында қауымдасып, 
бұлақтың к�зін ашады, ағаш егеді, арық 
тазалайды. «Атаңнан мал қалғанша, 
тал қалсын» деп, тоған бойына, бұлақ 
басына ағаш егеді. К�пір салады, 
бұзылған к�пірді, жолды ж�ндейді. 
С�йтіп, табиғатқа да, қоғамға да пай-
далы іс атқарылады. Адамдар үй-ішін, 
қора-қопсысын тазартады. Жылы 
аймақтарда жерді ертеректе омаш-
пен (ағаш соқамен) жыртып, дән 
егеді. Адамдар жаңа киімдерін киіп, 
к�рші-қолаң, ағайын-туысты жаңа 
жылмен құттықтайды. Ұлыстың ұлы 
күні құтты болсын деп, бір-біріне түзу 
тілек, ақ ниетін білдіреді. Жасыңа жас 
қосылды, жасың құтты болсын деген 
тілек айтады. Cйткені қазақта туған 
күн тойлау деген болмаған.

К�рмесең – жат, к�ріспесең – ұят 
деп, ағайын-туыс бір-бірімен аман-
дасып, к�рісіп жатады. Құлға да бір 
күн бостандық деп, құл құрықтан, күң 
сырықтан құтылады. Ер-азаматтар қос 
қолдасып амандасып, т�с қағыстырса, 
әйелдер жағы құшақтасып, бір-біріне 
игі тілектер айтады, арнайы даярланған 
д а с т а р қ а н н а н  д ә м  а у ы з   т и ю г е , 
бірін-бірі жеті дәмнен әзірленген 
 наурыз к�же ішуге шақырады. Ауыл 
ақсақалдары араларына жік түскен 
бауырлас ел, руларды, ағайын, дос-
жарандарды бір дастарқаннан дәм 
таттырып, табыстырған. Адамдар 
бір-біріне деген ренішін кешеді, �кпе-
қалдықтарынан тазарады, жалғыз-
жарым жетімдерді үйлендіріп, жеке 
отау еткен. 

БЕСҚОНАҚ, ОТАМАЛЫ, 
ҚҰС ҚАНАТЫ

Наурыз – ерте заманда отырықшы 
иран тілдес халықтарда қалыптасқан, 
егіншілік ғұрыптарымен байланысты 
мейрам.  Наурыз мейрамы күн мен түннің 
теңелуіне негізделген, яғни қыс қайтып 
к�ктемнің келуі, табиғаттың тірілуімен 
шендестіріліп, егін егу науқанының ба-
сталуы үлкен мейрам болған. Уақыт �те 
келе Наурыз мұсылман түркі елдерінің 
«Ұлыстың ұлы күні» деген мағынада т�л 
мерекесіне айналды. К�не заманнан 
бері Наурызды күн мен түннің теңелген 
уақытында, яғни жаңаша наурыздың 
22-сінде (ескіше наурыздың 9-ы) жыл 
басы ретінде тойлап келе жатқан айтулы 
мейрамы. Жыл он екі айдың бас айындағы 
бұл мейрамды қазақ жұртшылығы 
байырғы замандардан бері Ұлыстың ұлы 
күні деп атаған. Бағзы бір замандардан 
дейтініміз, Наурыз мейрамымен бай-
ланысты айтылатын аңыз-әпсаналар, 
мақал-мәтелдер, бата-тілектер, наным-
сенімдер, салт, ырым-жоралғылар ел 
ішінде аз кездеспейді. Мұндай тілдік 
және тілдік емес деректердің аса мол 
болуы Наурыз мейрамының әлеуметтік-
мәдени маңызының аса зор болғанын, 
тарихилығын к�рсетеді.

Амалдар наурыз айынан басталады. 
Жыл аяғында, яғни наурыз айының 17-
21 күндерi аралығында болатын жауын-
ды-шашынды, суық, әрi лайсаң мезгiл 
бесқонақтан қатты сақтанып отырған. 
Самарқанның к�к тасы жiбитiн күн деп 
Наурыз айының 22-ін айтады. Бұл күні 
Шығыс күнтiзбесi шығыста күн жылып, 
жер жiбiп, ашық, шуақты мезгiлдер бас-
талады. Жаңа айдың туатынына дейінгі 
бір-екі күн мен «кеміген» айдың аспан-
нан екі күндік жоқ болып кету мерзімін 
қазақ �ліара дейді. Осы арқылы алдағы 
айға болжам жасалады. Наурыз айының 
соңғы күндерiнде жыл құстары да ұшып 
келе бастайды, аралас қарлы жаңбыр, 
суық жел тұрады. Мұны ел құс қанаты 
деп атап амалға жатқызған. 

Отамалы. Наурыз айының алғаш қы 
жартысында �тетін 5-7 күнге жал ғасатын 
боранды суық болатын амал атауы. Ерте-
ректе К�кшетау �ңірінде наурыз айының 
атын амал атауымен отамалы деп атаған. 
Cзара іргелес ұғым болғандықтан халық 
тілінде кейде амалдың атымен айдың 
аты немесе айдың атымен амалдың аты 
атала береді. Наурыз айының әсіресе 
алғашқы он күні халық тілінде түске 
дейін мүйіз, түстен кейін киіз; ая мейіз 
алты күн, қырына алса қатты күн деп 
сипатталады. Қар күрт еріп, жер лайсаң 
тартып жатқанмен, артынша-ақ алай-
түлей қар борап аласапыран болып 
кетеді. Наурыз айының 10-15-терінде 
�тетін бұл амалды халықтық метеороло-
гияда отамалы деп атайды. «Қара жерге 
келсем, қар әкелемін, қарға келсем, қар 
әкетемін» деген отамалының серті бар 
дейді есепшілер.

Сарышұнақ інінен шығатын күн. 
 Н а у р ы з д а  к ү н  м е н  т ү н  т е ң е л е д і , 
жұлдыздар теңеседі, яғни Сүмбіле, 
Үшарқар-Таразы, Үркер және Сұлу Сары 
бір түзудің  бойында тізіле орналасады. 
Есепшілер жұлдыздардың теңесуінен 
күн мен түннің теңелуін байқаған. Жаңа 
күннің жарығы мен жылуы қытымыр 

қысты ығыстырып, жер бетін жылылық 
жайлап к�к қаулайды. Күн �ткен сай-
ын Күн белдеуі (күннің жүретін жолы) 
жоғарылай түседі. Есепшілер наурыздың 
келгенін күн мен түннің теңелгенін жан-
жануарлардың қылығынан да байқайды. 
Қазақтың Батыс �лкесінде Наурыздың 
14-інде сарышұнақ інінен шығады, күн 
суық болса, ін аузынан ұзамайды, күн 
жылы болса, ұзағырақтау жерге шығады. 
Ал тасбақа болса, күн мен түн теңелгенде 
інінен аузына ш�п тістеп шығады. 
Ш�птің аты мәриям ш�п деп аталады. 
Оны еппен алған адам бақытты, дәулетті 
болады деген сенім бар. Егіншілер дән 

уақыттарда да қандай да бір ерекше 
оқиғалар кезінде қазан, тайқазандар 
жосын-жоралғылық қызмет атқарғаны 
белгілі. Қазанның наурыз мерекесі 
кезінде де жосын-жоралғылық мәні арта 
түседі. Яғни ілкіде әр үй �зінің 7 түрлі 
тағам қосып, пісіріп әкелген к�желерін 
ел игілігі, құт-берекесі саналатын қазанға 
құятын. Қазаннан қайтадан таратылып, 
жиналған халық болып бір мезгілде 
ішіп-жеп, түрлі шараны атап �тетін. Ол 
береке-бірліктің, татулықтың нышаны 
болып саналатын ғұрыпқа байланысты 
атқарылатын. Осы дәстүр бойынша бір 
ауылдың, туысқандардың әкеліп қосқан 

Міне, сондай жақсы күнде тасып кетіп 
алған дуа ұрпағынан Шорман шығып, 
Мұса шығып, байлық, беклік таласа қоса 
шығып, жалпақ Сүйіндікке құт ауыл, 
ұйытқы ауыл болып тұр. Бұл күндегі 
пәленшекем, түгеншекемнің пейіліне 
қарағанда, тағалы торы тай ұстап тұра 
алмайтұғын пейіл бар. Атасына, ба-
басына тиген осы екен. Оңған, ілгері 
басқан біреуді: «Шіркін атасына, бабасы-
на дуа тиген тұқым ғой!» дейді. Халықтың 
 Наурыз мейрамындағы салт-ғұрыптардың 
бір алуаны табиғатпен «тіл табысу», 
оны қасиеттеу мағынасында  болса, 
енді бір алуаны адамдар арасындағы 
этикалық-моральдық қатынастарды 
реттеу, нормаларын нығайту, жолға 
қою мақсатына бағытталады. Жүректе//
к�ңілде �ткен күннен дақ, реніш, �кпе-
қалдықтың қалмауы, бұларды дер кезінде 
жүректен//к�ңілден кетірмесе, аяғы 
араздыққа, дау-жанжалға, қатыгездік 
пен қастандыққа апарып соқтырады. 
Сондықтан  Наурыз мейрамында кешірім 
сұрау �ткізілген. Мұның �зі жүректі 
таза ұстау, кір шалдырмаудың халық 
ұғымында соншалықты маңызды екенін 
к�рсетеді.

К � р і с у  –  Ұлыстың ұлы күні атқары-
лар салт тың бірі. Этикет бойынша жасы 
кішілер алдымен үлкен шаңыраққа 
барып жасы үлкенмен к�ріседі. Үлкен 
адамның ұсынған қолын қос қолдап, 
сыртынан аялап алып, т�с қағыстырып 
амандасады. Qйелдер құшақ жайып 
амандасады. Ұлыстың Ұлы күнгі к�рісу 
салты халық мұрасында �леңмен дәлме-
дәл �рнектелген:

Ұлыс күні кәрі-жас,
Құшақтасып к�ріскен,
Жаңа ағытқан қозыдай,
Жамырасып �ріскен,
Шалдар бата беріскен.
Қазақ елінің батыс �лкесінде Маң-

ғыстау, Атырау жағында бір үйдегі жандар 
Ұлыс күнгі таң ата ұйқыдан тұра салысы-
мен бірін-бірі құшақтап к�рісетін болған. 
Ал алыстағы ағайын, жегжат-жұратымен 
Наурыз айының ішінде, я болмаса келесі 
Наурызға қалдырмай, «К�ріспесең – 
жат, бармасаң – ұят» деп к�рісуді қатаң 
ұстанған. Наурызда ақсақал дар бата беріп 
ізгі тілектерін айтады.

Наурызт�л. Наурыз мейрамы қар-
саңында туған, ерекше қастерленетін 
т�л атауы. Ол к�бінесе қозыға қатысты 
айтылады. К�шпелі ортада ертеде 
ерте к�ктемде алғашқы туған ұрғашы 
қозылардың арасынан түсі келіскен, 
енесі �сімтал деп саналатын біреуі 
к�генбасы деп таңдалған. Түпт�ркіні 
мал басының к�беюіне байланысты 
туған бұл жорада наурызт�лдерге таңдау 
түседі. Cйткені қазақ жерінің табиғи-
климаттық ерекшелігіне байланысты к�п 
�ңірлерде малдың жаппай т�лдеуі күн 
мен түн теңескен, аяздың беті қайтқан 
шаққа тұспа-тұс келеді. 

Қазақы ортада наурызт�лді ерекше 
күтіп қастерлейді, б�гдеге сатуға, тарту 
етуге жол берілмейді. Мұндай малды 
к�бінесе �з қызық, тойына, құрбан айт 
күндерінде сойып, ырым етеді. Кейбір 
�ңірлерде наурызт�лді к�генбасы ретінде 
таңдамаса да оны ерекше қастерлеген. 

себетін егістік жерін баптап, тоған, 
арық-атыздарын тазалайды, атыздағы 
к�термелерін топырақ үйіп жаңартады.

Саятшылар құс салмайды, аңшылар 
аңға шықпайды. Тағы бір ерекшелік 
 этнограф ғалым Мәшһүр Жүсіптің 
Бұхар жұртынан келтірген дерегінде 
күн мен түн теңелгенде, балық аунап 
түседі. Кейбір елдерде күн мен түннің 
теңелгенін осы құбылыстан байқайтын 
к�рінеді.   Жиырма тоғыз жасында 
Бұхарай шәрифте болған Мәшһүр Жүсіп 
�зі байқаған жайын: «Наурыздама той 
қылатұғын жұрттың патшалары тірі 
балықты к�п қылып ұстатып алып, бір 
керсен суға салып, к�птің алқасына 
қойдырады. Отырған к�п әлеумет сол 
балықтарға к�здерін тігіп қарап отырады. 
Бір мезгілде балық біткен бірі қалмай 
теп-тегіс шалқасынан жата қалады. 
Қарындары жарқырап, лезде балықтар 
аунаған жағынан екінші жағына қарай 
аунап түседі. Сонан соң патшалар бара-
бан соқтырады: «Ескі жыл шықты, жаңа 
жыл келді!» деп, сегіз күн ұдайымен қол 
астына қараған жұртқа той, тамаша 
береді: «Жаңа жыл тойы!» деп жазады.

Тайқазан. Дәмге үлкен мән беріп, 
кие, қасиетін ерекше бағалап қадірлеуге 
байланысты халықтық түсінік бойын-
ша әр ел (ру) арасында бір тайқазан 
болған. Мереке, мейрамдардан тыс 

ортақ дәмінен әзірленген к�жесінің тағы 
бір атауы ретінде к�пк�же деп те аталған 
болса керек.

Наурыздама. Qдетте, ел ішіндегі аса 
бай, дәулетті адамдардың наурызды 
той қылып �ткізуін наурыздама дейді. 
Наурыздама тойы бір аптаға созы-
лып, сегізінші күні тойға келгендер 
тарай бастайды. Арқа еліндегі дәулетті 
Тәтидің наурыздама тойын �ткізген 
деп, арғынның атақты биі Едігені жүз 
кісісімен күткендігі ж�нінде Мәшһүр 
Жүсіп жазбаларында мынадай дерек бар: 
Сіз бір жақтан бір жаққа бара жатқан 
жолаушы емессіз, әдейін наурыздама 
қылдыра келдіңіз! Ұдайымен сегіз күн 
қылмаған соң, мұның қылуға не сәндігі 
бар?! – деп, сегіз күн күтіп, сыйлап, бір 
күнінен бір күнін асыра беріпті. Тәти 
мырза алдырған түлкілерінің ішінде 
бір қара түлкісі бар, наурыздаманың 
үстінен келіп қалыпты. Қара түлкі ал-
дырып келгеніне бір қуанып, «Нау-
рыздама қылдырамын!» деп, Едігенің 
келгеніне қуанып: «Бұл  наурыздама 
Баяудікі болды. Мен ұрғашы наурыз-
дамасына ортақтаспаймын!» деп, басы 
Едігенің �зіне түйе бастатқан тоғыз, 
онан кейінгісіне: біріне ат, жүз кісіден бір 
кісіні құр қойған жоқ. Ең аяқ атшыларға 
бір-бір матадан үлестіріп: – Міне – менің 
наурызым! – деп, сый қылыпты.

Ұлыстың ұлы күнгі Қыдыр түні қара қазанның түбі бос бол-
масын деп, май тамызып, үйдегі ыдыстарға ағарған (сүт, айран, 

уыз, т.б.) құйып қояды. Қайсыбір ыдысқа бидай, арпа, сұлы толтырып, 
бақырға бұлақ суын толтырады. Бұл жоралғы жыл бойы молшылық болсын 

деген тілеуді аңғартады.
Наурыз к�же – наурыздың 21-інен 22-сіне қараған түні молшылықтың 

жоралғысы ретінде әрбір шаңырақта міндетті түрде қазан толы наурыз к�же 
әзірленеді. Дәстүр бойынша наурыз к�же қыстан арнайы сақталған соғым еті, оған 

бидай, тары, арпа дақылдары қосылады. Наурыз к�же кем дегенде жеті дәмнен 
жасалады. Су, тұзды да дәмге қосады. Наурыз к�же құрамы жеті түрлі дәмнен 

артық та болуы мүмкін. Бірақ дәм тақ сан түрінде болады. Cйткені наурыз 
«береке, бірлік» идеясын білдіреді де, тақ б�лінбейтін сан деп ұғынылады. 

Қыстан қалған, наурызға деп қап түбінде сақталған соғым еті қыстың 
дәмі деп ұғынылса, ал ең соңында наурыз к�жеге қосылатын ағарған 

(айран, қатық, құрт) келер жаздың дәмі деп ұғынылады. Жасы 
үлкен ауыл, ел, әулет, әулет қарияларының кейбірінің 

аты Наурыз, Наурызбай болса, келіндер жағы 
эвфемизммен к�пк�же, тілеук�же деп 

атайды.

Наурыз көже неге 
жеті түрлі дәмнен жасалады?

Суретті түсірген Азамат Құсайынов
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Ол 1848 жылы Қарақолда туған. 
Сүйегі Семіз Найманның Байтайлақ 
т а б ы н а н  ш ы ғ а д ы .  Б а й т а й л а қ 
Қожабергеннің Керікбай,  Домбай, 
Қ а б а т а й  д е г е н  ү ш  б а л а с ы н ы ң 
 Домбайынан туатын Бекбосын ел 
ішіндегі күрмеуі қиын дауларды шешіп, 
«қара қылды қақ жарар» әділдікпен 
т�релік еткен адам. Бидің жұрағаты  
 болып келетін журналист, ақын, 
марқұм Тынышбек Qбішұлы ағамыз ол 
кісі жайлы ел аузынан біршама құнды 
деректер жинаған. Qділдігімен, бет-
ке айтатын турашылдығымен даңқы 
аспандаған Бекбосын би бірде Садыр 
Найман еліндегі Т�сібектің  Базарбайы 
деген мықтының Қаракерейден 
жылқы барымталап, олжалаған малын 
 туыстарына пышақ үстінен үлестіріп 
жіберетінін естиді. Осыдан әбден 
запы болған ел адамдары Бекбосын 
шешенге келіп: «Т�легетайдың екі 
баласы бір-бірімен шабысып жатыр 
деген атаққа қалармыз. Базарбайға 
тоқтау айтпасаңыз болмас» дейді. 
 Бекбосын Базарбай ауылына аттанып, 
ат басын қонақүйге емес, байдың �з 
үйіне тірейді. 

– Уа, с�йле! Кім бар? – деген 
 дауысты естіген Базарбай:

– Мынауың кім? Барып білші, – 
деп күтуші жігітін жұмсайды. 

– Қаракереймін, – деп шешен 
жауапты қысқа қайырады. Бұған 
шамданған Базарбай: 

– Каракерей болса, менің әкем 
Садырды к�ріп пе? – деп күтушісін 
қайыра жұмсайды.

– К�рдім, – деп саңқ ете қалады 
Бекбосын. – Шұбар аты астында, 
шолақ найзасы қолында, Алатау 
мен Тарбағатай арасында күңіреніп 
жүр екен, жарықтық. «Жұмаққа ба-
райын десем, Құдайдан қорқамын, 
тозаққа барайын десем, сайтаннан 
қорқамын. Балам Базарбайға айта бар, 
ағам Қаракерейдің жылқысын �зіне 
қайтарсын» деп үш қайтара сәлем 
айтты. 

– Апыр-ай, менен бір ағаттық 
кетіпті. Cзіңді к�рмесем де, с�зіңді 
естуім бар еді, Беке! – деп Базарбайдың 
�зі үйден атып шығып, Бекбосын-
ды қолтықтап түсіріп алыпты. Осы-

Бүгінде егемен еліміздің 2050 жылға 
дейінгі ұзақ мерзімді Даму стратегиясы жүйелі 
түрде жүзеге асырылып келеді. Т�рткүл 
әлемдегі қарқынды  дамыған озық отыз 
елдің қатарына жедел ену – басты мақсатқа 
айналған. Жаңадан қабылданған  «Цифрлы 
Қазақстан» кешенді бағдарламасының  
болашағынан да мол үміт күтудеміз. 

Елбасы бізді  «ақылды ұлтқа» айналуға  
үндеп отыр. Жолдаудың �н бойынан осыны 
айқын аңғаруға болады. Диқан да, құрылысшы 
да, кәсіпкер де, басшы да, қосшы да, оқытушы 
да, студент те, құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері де, қысқасы,  еліміздің кез 
келген азаматы  үнемі  оқу мен ізденісте жүру 
керектігін ұғындырған.  Cскелең заман та-
лабына сай к�п ізденіп оқып, сол  оқығанды 
бойға тоқып, адал әрі еселі еңбек еткенде 
ғана жоғары жетістікке жетуге болатынын 
байыпты баяндаған. Президент «Ақылды 
технологиялар», «Ақылды қалалар», «ақылды 
ұлт»  деген с�здерді бостан-босқа тілге тиек 
етіп отырған жоқ. Шынтуайтында да, біз күн 
�ткен сайын �згеріп отырған заман талабы-
на сәйкес әрекет жасай алмасақ, бәсекеге 
қабілетсіз болып қалатынымыз айдан анық. 

Білім саласында еңбек етіп жүргендіктен, 
бізді, әсіресе Жолдаудың «Адами капитал – 
жаңғыру негізі» деп аталатын жетінші б�лімі, 
Елбасы алға қойған жетінші міндет  ерекше 
қызықтыруда. Білім берудің жаңа сапасы 
 басты назарда ұсталып отырғаны аса маңызды 
дер едік. Осы орайда білім беру жүйесінің 

	.Қастеев атындағы ҚР Мемлекеттік �нер музейінде ҚР 
Суретшілер одағының мүшесі Айгүл Хакімжанованың 
«Кең даланың әсем сәулелері аясында» атты жеке 
шығармашылық к�рмесі ашылды. К�рмеге суретшінің 
жеке қорынан алынған 52-ден астам графикалық 
жұмыстары қойылған. 

Қазақтың белгілі суретші қызы Айгүл Хакімжанованың 
шығармашылығында халық ертегілерінің ғажайып сыр-
лары мен жан жылуы, к�не аңыздардың құпиялығы бей-
неленген. Ол �зінің жұмыстарында бақыт пен үйлесім 
әлеміне үнемі қайта оралып отырады. Qрбір туынды тек 
шебер стилистикалық шешім тауып қана қоймай, ерекше 
к�ңіл-күйге, сүйіспеншілік пен мейірімге толы. Оның 
шығармашылық әлемі ұлттық дәстүр байлығымен тығыз 
байланысты. 

Айгүл Хакімжанованың шығармашылық әлемге келуіне 
оның әжесі, Қазақстанның халық жазушысы Мәриям 
Хакімжанованың ықпалы зор. Суретшінің бала кезінде 
олардың үйлеріне Айша Ғалымбаева, Ғафу Қайырбеков, 
Сәбит Мұқанов, Фариза Оңғарсынова, Бибігүл Т�легенова, 
Мағира Қожахметова, Мәншүк Мәметованың анасы – 
Qмина апа және т.б. тамаша адамдар жиі келіп қонақ бола-
тын. Бұл үйге �нер мен әдебиеттің киесі қонған. 

Суретші: «Ағам екеуміз жаз бойы ауылда болатындықтан 
ондағы �мір тынысы жаныма жақын болып �стім» деп еске 
алады. «Мәңгілік жылы», «Бақыт құсы», «Qулие ағаш», «Ескі 
құдық», «Тәтті ұйқы», «Саз сырнай тартып тұрған қыз» атты 
жұмыстарын сол балалық әсердің жалғасы десек болады. 

А.Хакімжанова «Керқұла атты Кендебай», «Даниялдың 
сиқырлы түстері», «Қызыл башмақтың басынан кешкендері», 
«Нарғыз туралы дастан» сияқты к�птеген қазақ ертегілері 
мен балалар кітаптарына арнап тамаша иллюстрациялар 
жасады. Қазақ хандығы жайлы мультфильмнің қоюшы-
суретшісі ретінде эскиздермен жұмыс істеп, «Мен сенемін» 
атты мультипликациялық бейнебаянның жарыққа шығуына 
атсалысты. 

 
Ғалия 	ЛИ

жасаған Абай дауласып жатуды орын-
сыз к�рген екен. 

Бекбосын Домбайұлы бұғанасы 
қатпай дау-шарға кірісіп, т�релік 
айтқаны жайлы Тынышбек Qбішұлы 
ағамыз айтып отыратын: «Қара ке-
рейден тарайтын Байыс, Байсиық 
елдерінің арасындағы бір барымтада 
Домбайдың жылқысы қолды болып-
ты. Домбай ақ-адал малын қуып, 
 Байыс еліне қанша барса да қайтып 
ала  алмапты. Бірде Байыс елінде сиез 
�тіп, ол жиынның басы Тана мырза 
деген хабар құлағына тиген он екі жа-

1924 жылы 77 жасқа қараған шағында 
дүниеден �ткен. Бұл кісінің ұрпақтары 
да Қарақол, Семей, Алматы маңында. 
Бекбосыннан Қонақбай, Заманбек, 
М�рлібек деген ұлдар туған. Олардан 
тараған ұл-қыздардың �зі бір қауым. 
Жалпы Бекбосын шешендігімен 
ғана емес, еліне қорған болатын 
батырлығымен де аты шыққан адам. 

Бір жылы Бақанас-К�ксала �зені 
бойындағы Семіз Найман елінің 
Қазығұл руының адамдары барым таға 
келген бір тобықты жігітін аңдау-
сызда �лтіріп алыпты. Бірақ сол кезде 

дан кейін Қаракерей мен Садыр ара-
сындағы барымта сап тыйылған екен 
дейді. 

Домбай биден тараған Qділбек, 
Қарабек ұрпақтары Қарақол ауы-
лында,  Астана,  Алматы, Семей, 
Cскемен жақтарды мекен етеді. Сол 
сияқты, Қожабергеннің Қабатайынан 
т а р а ғ а н  Б е к б о с ы н ,  Б е р і к б о л 
ұрпақтары да Қарақол, Сағат ауылда-
ры мен  Қазақ станның әр түкпірінде 
бар. Жалпы бұл �ңірдегі Байтайлақ 
 табынан тараған 8 қажы: Тапқанбай, 
 Саң қайбай,  Досбай,  Босмойын, 
Шәкірт, Бекберген, Бекжан, Шаған-
дардың бәрі де кезінде бес парызын 
�теп, Мекке, Мәдинаға сапар шегіп, 
қажы атанғандар. Домбай, Бекбосын, 
Серең билер де осы Байтайлақ табы-
нан. Саңқайбай қажы байлығы мен 
атақ-даңқы үш жүзге мәлім болған жан 
еді. Ел ішінде Саңқайбай қажының 
қарақұрым жылқысы Қарақол �зенінен 
су ішкенде �зен суы тартылып қалады-
мыс деген әңгіме әлі күнге дейін 
айтылады. Тарбағатайдың Ақшәулі 
тауынан бастау алатын ұзына бойы 
186 шақырымға созылатын жойқын 
�зеннің суын сор ғытатын қалың 
жылқының есебін шамалай беріңіз. 
Саңқайбай қажы 1847 жылы туып, 

барлық деңгейі заман шындығы мен эко-
номика сұраныстарына толыққанды жауап 
беру керектігі  ерекше атап �тілген. Білім 
беру бағдарламаларының негізгі басымдығы 
�згерістерге үнемі бейім болу және жаңа 
білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға 
тиіс екені даусыз. Мұғалім мамандығының 
мәртебесін арттыру керектігі де к�ңілге 
қонымды.  Балабақшалар, жалпы орта мектеп-
тер, колледждер мен жоғары оқу орындарының 
алдында тұрған мұрат-мақсаттар жан-жақты 
сараланған. 2019 жылдың  1 қыркүйегіне 
қарай мектепке дейінгі мекемелердегі білім 
беру бағдарламаларының бірыңғай стан-
дарттары енгізілетін болады. Орта мектеп-
терде басталған жаңартылған мазмұнға к�шу 
жұмыстарын 2021 жылы аяқтау жоспарланған.  

Осы орайда педагогтарды оқыту мен 
олардың біліктілігін арттыру жолдарын қайта 
қарастыру қажеттігі туындағаны айқын. 
Оқу бағдарламаларының жаңартылған 
мазмұны аясында оқудан �ткен мұғалімдердің 
л а у а з ы м д ы қ  ж а л а қ ы с ы  б і л і к т і л і г і н 
дәлелдеуіне байланысты 30 пайыздан 50 
пайызға дейін �сетіні де педагог кадрлар-
ды қуантып отыр. Жаңартылған мазмұн 
дегеніміз  – Халықаралық стандарттарға 
сай келетін және Назарбаев зияткерлік 
мектептерінде бейімделуден �ткен  заманауи 
оқу бағдарламалары екенін естеріңізге 
сала кеткеніміз ж�н болар.  Жоғары оқу 
орындарындағы  педагогикалық кафедра-
лар мен факультеттерді дамыту – дәуір 

 Таяуда аудан орталығында «Дос-
тық үйі» ғимаратында «Латын әліп-
биіне к�шу – жарқын болашаққа 
жаңа қадам» тақырыбында кеңес 
�ткізіліп, оған мемлекеттік қызмет-
керлер, білім беру және мәдениет 
мекемелерінің �кілдері, еңбек арда-
герлері қатысты. 

Кеңесте облыстық тілдерді да-
мыту басқармасының басшысы 
Гүлайым Т�лебаева баяндамасын 
латын әліпбиіне к�шу тарихынан ба-
стап, бұл жүйеге бізден бұрын к�шкен 
елдердің тәжірибесін сарапқа салды, 
әлемде латын әліпбиінің таралуы 
жайынан қызықты мағлұматтар 
келтірді. Облыс аумағында атқары-
лып жатқан шараларды с�з етті. 
Атап айтқанда, ақпараттық түсіндіру 
ж�ніндегі  жұмыс тобының үш 
отырысы, тұрғындар арасында 13 
ақпараттық-әдістемелік семинар 
�ткізілген. Белгілі саясаткерлер 
Дос К�шім мен Расул Жұмалының 
қатысуымен ұйымдастырылған 
шаралар 1200 адамды қамтыды. 
Еңбек ұжымдарында кездесулер-
де лингвист ғалымдар, журналис-
т е р ,  м ү д д е л і  ұ й ы м д а р д ы ң 
�кілдері қатысушылардың сауал-
дарына жан-жақты жауап берді. 
Нәтижесінде  латын әліпбиіне 
к�шуді қолдаушылар, оның ішінде 
жастар к�птігі анық тал ды. Жұртшы-
лықты «Латын жазуына к�шу 
Қазақ стандағы орыс тілді халықтың 
құқықтарын кемсітушілік болып 
табылмай ма?», «Кириллицадағы 
қазақ мәдение ті нің мұрасы сақтала 
ма?» деген сауалдар мазалайды екен. 
Qрине, Елбасымыздың мемлекеттік 
тіл саясатын жүргізудегі парасатты 
ұстанымы, іс-шараларды кезең-
кезеңмен жүргізу бағыты мұндай 
түсініктерге тоқтау салатыны ай-
тылды.

Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе 

Тобықты адамдары дер кезінде құн 
сұрай алмай қалған екен. Араға біраз 
уақыт салып, �лген жігіттің аға йын-
дары құн алып бер деп болыс Абайға 
барыпты. Соны есіткен казығұлдықтар 
«Құнанбайдың болыс баласы келе 
жатыр» деп дүрлігіп,  арнайы ат 
жіберіп, Бекбосын биді алдырады. 
Он шақты адаммен Қазығұл еліне 
келген  Абайды қарсы алғандардың 
арасынан  Бекбосын суырылып шығып 
а мандасып:

– Жақсы жігіт жоқ іздейді, жаман 
жігіт не іздейді. Бірді к�п іздейді, 
к�пті кім іздейді? Жүрістерің суыт, 
қабақтарың қату ғой. Тобықтының 
с�зі Кеңгірбай еді, к�зі Cскенбай 
еді. Құнекеңнің к�зіндей боп жалғыз 
келгенің қалай, Абай? Базекем, База-
ралым аман болса игі еді, – деп Абай-
ды құшағынан босатпай тұрып алыпты 
дейді. Сонда с�з қадірін білетін, ж�н 
білетін дана Абай: 

– Алысқа жолаушылап бара жатқан 
соң, жолай бұрылып едік, рақмет, – деп 
Қазығұл ауылынан түстеніп қана атта-
нып кетіпті. С�йтсе, осының алдында 
ғана Базаралы Қауменұлы бастаған 
Жігітектің 17 адамы  итжеккенге 
 ай далған екен. Бекбосын бидің осы 
оқиғаны тұспалдағанынан тұжырым 

талабына айналуы тиіс. Qсіресе математика 
мен жаратылыстану ғылымдарын оқыту 
сапасын күшейту жайы баса айтылған. 
Тек  сонда  ғана  жастарымызды жаңа 
технологиялық қалыпқа дайындай ала-
мыз. Барлық қажетті инфрақұрылымдары 
бар балалар технопарктері мен бизнес-
инкубаторларының желісін құру  арқылы жас 
ұрпақтың ойын �рістетуге  кең жол ашылмақ.  

Президент   үштұғырлы т іл  – еге -
мен еліміздің ертеңі екенін жалықпай ай-
тып келеді. Мемлекеттік тіл – қазақ тілін 
халықаралық деңгейге жақындатқанымыз 
ж�н.  Осы орайда латын әліпбиіне к�шу  – 
бұл мәселені реттеуге мүмкіндік беретіні 
белгілі.  Ал орыс және ағылшын тілдерін 
меңгеру арқылы біртұтас ұлтқа айналған 
нағыз азаматтық қоғам құрамыз. 

Жарыс бар жерде табыс, бәсеке бар 
жерде береке болатыны бесенеден белгілі. 
Білім беру мекемелерінің арасындағы 
бәсекелестікті арттырып, жұмысты барынша 
жандандыру мақсатында үздік мұғалімдер 
мен оқытушылардың бейнесабақтары мен 
бейнелекцияларын Интернетке орналастыру 
арқылы озық білім мен құзыреттілікке қол 
жеткізе аламыз. Оны оқып к�рген �згелер де  
жұмыстарын ширатуға талпынатын болады. 

Жоғары оқу орындарында ақпараттық 
технологиялар бойынша білім алған түлектер 
санын к�бейту к�зделген. Алдағы уақытта 
қолданбалы ғылыми-зерттеулерді ағылшын 
тіліне  біртіндеп к�шіру жүзеге асырылмақ. 
Жас ғалымдарды қолдаудың жаңа жүйелі 
 саясаты да жүргізілмек. 

Е л б а с ы  о қ ы т у ш ы л а р д ы ң  қ а й т а 
даярлықтан �туіне күш салып, жоғары оқу 
орындарына  шетелдік менеджерлерді тар-
тып, әлемдік университеттердің кампуста-
рын ашу қажеттігін тілге тиек етіп отыр. 
Qрине, мұның бәрі студенттердің білім сапа-

мемлекеттік университетінің до-
центі, филология ғылымының кан-
дидаты Нұрбол Сәдуақас Елбасы-
ның биылғы 19 ақпандағы №637 
Жарлығымен бекітілген әліпбидің 
жаңа нұсқасының артық шылығын 
с�з етті. Апостроф орнына алынған 
ноқат жазуға, қа был дауға оңтайлы. 
Qліпбиде бұрынғысынша 32 әріп 
а л ы н ғ а н .  О н ы ң  і ш і н д е  к і р м е 
с�здердегі 6 дыбыс және бір әріппен 
екі дыбыс ты таңбалап тұрған екі әріп, 
сонда барлығы 34 дыбыс таңбаланды. 
Жаңа әліпбидің қазақ т ілінің 
табиғатына сай жасалғандығының 
бір дәлелі – кирилл жазуындағы 42 
әріптен 8-і қысқартылған. «Енді осы 
арқылы жазу емлесі де жүйелі жаса-
лып, қазіргі жазуымызда қиындық 
келтіріп жүрген мәселелер оң 
шешімін табады» деді ғалым. 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
аудандық ұйымының т�райымы 
Қ ы м б а т  С ү й і н ғ а л и е в а  к е й б і р 
қандастарымыз тарапынан айтылған 
балаларын орыстілді мектептер-
ге беру пікірінің дұрыс еместігін 
нақты тұжырыммен атап к�рсетті. 
«Бұл мемлекетіміздің, ұлтымыздың 
келешегі үшін аса қажет қадам» деді 
ол. Аудандық ардагерлер кеңесінің 
т�рағасы Қыдырбай  Шудабаев 
қысқа мерзімде Астана сияқты 
к�ркем қаланы салып үлгерген 
халқымыз үшін латын әліпбиіне 
к�шу қиын еместігін атап к�рсетті. 

Кеңеске аудан әкімінің аппа-
рат жетекшісі Талғат К�лкебаев 
қатысып, с�з с�йледі. Айта кету 
керек, шараның мазмұнды �туіне 
аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту б�лімінің ұжымы үлкен үлес 
қосты.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ

АҚТCБЕ

сар Бекбосын әкесі Домбайдан рұқсат 
сұрап, жолға шықпақ болады.

– Балам, әлі бұғанасы қатпаған 
жассың. Ол жерде «түу» дегенде түкірігі 
жерге түспейтін, иісі қазаққа белгілі 
би, шонжарлар болады. Сенімен 
олар с�йлесуші ме еді, қой, балам! 
– дейді Домбай баласының әрекетін 
құптай қоймай. Бірақ баласының 
алған бетінен қайтпас түрін к�ріп, 
ақырында батасын беріп, қасына ел 
адамдарын қосып аттандырады. Сиез 
жұмысы аяқталар тұста Бекбосын бала 
ордаға кіріп келіп, сәлем берсе, сәле-
мін ешкім ала қоймайды. Тана мырза 
екі қолын желкесінің астына қойып 
жататын кісі екен. Сонда Бекбосын:

– С�здің басы сәлем еді,
Елдің басы Тана мырзадай данам еді. 
Танекем жарықтық дүниеден 

күдер үзіп, 
Жамбасына басқан ба қара жерді. 
Қайран, ағатайым-ай! – деп дауыс 

салып т�рге ұмтылғанда, Тана мырза:
– Ой,  мынауың бала емес, бәле ғой 

�зі, – деп басын к�теріп алған екен. 
Бекбосын осы жолы жылқысын айдап 
қайтыпты». 

Қарақолдан шығып, қазақ еліне 
а т а ғ ы  м ә л і м  б о л ғ а н   Б е к б о с ы н 
Домбайұлы 1848-1883 жылдар шама-
сында құйрықты жұлдыздай қысқа 
ғұмыр кешкен біртуар тұлға, Қаракерей-
Семіз Найман елінен шыққан белгілі 
би. Cз заманында  Алшынбай, Құнанбай 
сынды билермен, Абаймен дәм-тұздас, 
дастарқандас, сұхбаттас болған. Белгілі 
ақын Дулат Бабатайұлымен, қу дауыс-
ты Құттыбай бимен кездесіп, әңгіме-
дүкен құрғаны туралы мәліметтер 
ұшырасады. Ал осындай елге белгілі ба-
балары жайлы деректер жинап, к�нек�з 
қариялармен тілдесіп бізге жеткізген 
марқұм  Тынышбек Qбішұлы, Салық 
Qкімбайұлы, Еженхан Несіпбайұлы 
мен бүгінде к�зі тірі Досбай қажы 
немересі Қабдығали (Қабаш) және 
Саңқайбай қажы ш�бересі Нұрсәлім 
(Б�кен) бауырларымызға мың алғыс 
айтамыз.

 
Берікхан ТАЙЖІГІТ 

Шығыс Қазақстан облысы

сы мен біліктіліктерінің  артуына оң септігін 
тигізетіні анық.

Бүгінде елімізде рухани жаңғыру бағыты 
бойынша кешенді іс-шаралар жүргізіліп 
келеді. Біз білім, ғылым, әдебиет, мәдениет, 
�нерді �рістету арқылы ғана  рухани жаңғыра 
аламыз. Сайып келгенде, елі мен жерінің та-
рихын, тілін, салт-дәстүрін жетік білетін, шет 
тілдерін терең меңгерген озық ойлы студент 
жастар қазіргі қоғамымыздың идеалына ай-
налуы тиіс екені айтпаса да түсінікті шығар.  

Егемен еліміздегі ірі мегаполис қалалар – 
�ңірлік дамудың, инновацияны тартудың және 
еліміздің барлық аумағында тұрмыс сапасын 
арттырудың локомотивтері іспеттес. Биыл 
Еуразияның жүрегіне айналған ару Астананың 
20 жылдық мерейтойы атап �тілмек. Атал-
мыш мерейтой аясында «Астананың 20 
жылдығы», «Qлемнің 20 астанасы», «Елор-
далар шеруі» атты ауқымды мәдени шаралар 
жүзеге асырылмақ. Т�рткүл әлемнің дамыған 
елордалары  Астанаға құрметі ретінде бірқатар  
мәдени шаралар �ткізеді. Жер жүзіне танымал 
музейлердегі жәдігерлер Астанаға әкелініп, сан 
түрлі бағытта к�рмелер ұйымдастырылатын 
болады. Оңтүстік астанамыз – Алматы  да 
күн санап құлпыра түсуде. Соларға  қарап 
бой түзеген шырайлы Шымкент шаһары 2020 
жылы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
елдерінің мәдени астанасына айналғалы отыр. 
Міне, осындай �ркендеген, к�ркемденген  елде 
жасайтын біз,  жастар, �зімізді шын мәніндегі 
бақытты ұрпақтың �кілдеріміз  деп санаймыз.

Қарлығаш ҮСЕНҚҰЛОВА,
М.	уезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетіндегі
 Ақпараттық білім беру орталығының 

кітапханашысы, магистрант

ШЫМКЕНТ 

ЕЛ МҮДДЕСІН КӨЗДЕГЕН 
БАТЫЛ ҚАДАМ

Мұғалім мәртебесі биік болуы керекКЕҢ ДАЛАНЫҢ 
сиқырлы сәулесі

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУКӨРМЕ

Бекбосынның баласы 
Заманбектің отбасы
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АБАЙДЫ АРДАҚТАУ

«Абай – қазақтың шын мәнісіндегі 
тұңғыш халық ақыны және

 �мір шындығының 
теңдесі жоқ жыршысы».

Айқын Нұрқатов

Бүкіл дүниенің болмысын �згерткен 
жиырмасыншы ғасыр қазақ топырағын 
хас таланттардан кенде қылған жоқ. Cткен 
жүзжылдықтың басында ұлтымыздың 
ақыл-ойына айналған Алаш арыстары 
ел қамын ойлап, жаппай қалам тербесе, 
солар белсенді қызмет атқарған жиыр-
масыншы жылдардың аяғында �мірге 
келіп,балалық шағы зобалаң кезеңге 
тап болған ұрпақ елуінші жылдарда 
еркін к�сіліп, әдебиеттануға ерекше леп 
әкелді. Сол тегеурінді толқынның ішінен 
айрықша к�зге түскен екі әдебиет сын-
шысы Айқын Нұрқатов пен Қалжан 
Нұрмахановты б�ле-жара атауға болар 
еді. Екеуінің де есімі елге кең танылды. 
Екеуінің де ғұмыры қысқа болды. Қалжан 
Айқыннан бір жас үлкен еді. Айқын 
Қалжаннан екі жылдан соң �мірден �тті. 

Cз тобынан қара үзіп, қатар шапқан 
қос жүйрік қазақ әдебиеттану ғылымында 
а й р ы қ ш а  і з  қ а л д ы р д ы .  « А б а й д ы ң 
ақындық дәстүрі» атты монография жа-
зып, әдеби ортаны елең еткізген Айқын 
Нұрқатов қай мәселені қарастырса да, 
жіті үңіліп, тереңнен қозғайтын зерделі 
зерттеуші екенін баршаға мойындатты. 
Ал М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университетін бітірген 
Қалжан Нұрмаханов әдебиет сынында 
жарқырай к�рініп, жастығына қарамастан 
танымал тұлғаға айналды. Екеуі де ұлы 
Абайдың шығармашылығын әр қырынан 
қарастырды,  орыс классиктерінің 
табиғатын қазақ жұртына танытуға ден 
қойды, туысқан халықтар әдебиетінің 
ерекшеліктерін жан-жақты талдап-тара-
зылады. Ең бастысы, Айқын да, Қалжан 
да қазақ әдеби сынының нағыз тамыр-
шысы болды. Олар т�л әдебиетіміздегі 
жылт еткен жаңалыққа назар аударып, 
жаңаша к�зқараспен баға берді. Бұлардың 
талғампаздығы мен байқампаздығы, 
қалтарыстағыны к�ре білу қабілеті, ой 
толғау тәсілі, жазу стилі мүлде �згеше 
қалыптасты.  Қалың ел  күнделікт і 
тіршілікте қатар жүрген, әдебиет айды-
нында қатар к�сілген ерекше талантты екі 
достың келешегінен зор үміт күтті. 

Жастайынан әдебиет процесіне 
белсене араласып, �зімен бірге мектеп 
оқулығын жазуға қатысқан сыншы ғалым 
туралы академик Серік Қирабаев былай 
деп еске алады: «Ұлы Отан соғысынан 
кейінгі дәуірде қазақ әдебиетшілерінің 
қатарын толтырған, әр жанрды игерген 
жастардың қатарында Айқын Нұрқатов 
та бар еді. Qуелде �лең жазудан бастаған 
ол шығармашылық талғамын әдебиет 
сыны мен зерттеу ісіне бейімдеп, осы 
жанрдың к�рнекті �кіліне айналды. Оның 
сын мақалалары мен зерттеу еңбектері 
аз уақыттың ішінде оқырманын тауып, 
Айқынның есімін к�пке таныс етті».
Серік Қирабаевтың бұл мақаласынан 
Айқын Нұрқатовтың әдебиеттануға ерек-
ше екпінмен келгені, жап-жас кезінде 
«Qдебиет және искусство» журналы сын 
б�лімінің меңгеруші қызметін атқарғаны, 
�з саласындағы білікті ғалымдар қудалауға 
түскен соң, 1954 жылы қорғалған «Қазақ 
әдебиетіндегі В.Маяковский дәстүрі» 
атты кандидаттық диссертациясына 
лайықты оппонент табылмай, тілші ғалым 
С.Аманжоловтың оппонент болғаны, 
жұртшылық жақсы қабылдаған «Абайдың 
ақындық дәстүрі» атты ғылыми моно-
графиясы» оның болашақ докторлық 
диссертациясының қолжазбасы екендігі 
ж�нінде мәлімет аламыз. 

Қ а з а қ  ә д е б и е т т а н у  ғ ы л ы м ы н а 
�зінің б�лек мәнерімен, �згеше ойлау 
дағдысымен келген А.Нұрқатовтың 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  л а б о р а т о р и я с ы -
на қатысты бірқатар ой-пікірлер әр 
кезеңде де айтылды. Осының негізінде 
с ы н ш ы н ы ң  с � з  � н е р і н е  а й р ы қ ш а 
бейімділігі, оның ішкі әлеуетінің мол 
екені, қолға алған дүниесінің ақ қағазға 
т�гіліп түсетіні, барлық шығармаларын 
қиналмай жазғаны туралы тұжырым 
жасауға болады. Айқын Нұрқатовтың 
�німді еңбек еткен мезгілі �ткен ғасырдың 
елуінші-алпысыншы жылдары екенін 
ескерсек, оның шығармашылығындағы 
жаңашылдықтың белгілері айрықша 
бағалануға лайық. Сондықтан бірыңғай 
дәстүрлі қасаң с�йлемдер құрау әдісі 
үстемдік құрған дәуірде �згеше �рнек 
салған жас ғалымның қабілет-қарымы 
еленбей қалған жоқ. Жазушы Дүкенбай 
Досжан осыған орай былайша ой толғайды: 
«Айқынның жазу машығы, с�йлем құрау 
тәсілі мүлде тосын, �ткірдің жүзіндей 
жалт-жұлт ойнайды. Таптаурын жолға 
түспейді. «Дейді екен де... дейді екен...» 
деген к�пс�зділікке, мағынасыздыққа 
ұрынбай, ат басын бұрмай т�гіп жата-
тын. Тілге тиек етіп, нысанаға алған 
шығарманың мазмұнын қайыра ба-
жайлап, езіп-мыжып отырмайды. К�п-
с�зділікке жоқ. Талмау тұстан ұстаған 
тамыршыдай, жазушының нені мегзеп, 
нендей кепті меже тұтып отырғанын әуел 
бастан сезіп-біліп, шығарма кейіпкерімен 
іштей шүйіркелесіп, сырт к�з сезбеген, 
жазушының �зі де байыптап үлгермеген 
кепке жіті к�з жіберіп, мәтіннің ішкі 
ағысына ілесе құлаштай жүзіп, с�з 
қозғаушы еді. Ұрымтал тұстан ұстайтын. 
Ұстағанын тастай қатып жібермейтін». 
Талантты әдебиеттанушының ойға 
ж ү й р і к т і г і ,  б і л і м г е  қ ұ ш т а р л ы ғ ы , 
жаттандылықтан аулақтығы, талдауға 

қасиет танытпайтын авторлар болады. Сол 
сияқты тұңғыш кітабы шыққанға дейін 
оқушы қауымға аты аян, жақсы танылған 
авторлар болады».

Айқын Нұрқатов тұңғыш кітаптың 
ав торына деген �зінің шынайы ынта-
ықы  ласын бүкпесіз жеткізеді. Оның бұл 
баян дауынан қазақтың талантты сын-
шы сының жинағы шыққанына деген 
қуаныш тың белгісін де, күнделікті ба-
сылып жатқан �зге дүниелермен салыс-
тырғанда сүбелі туындының қолға тиге-
ніне қанағаттанушылық сезімін де анық 
аңғарамыз. Дарындылардың жазған 
шығар малары жарық к�рсе, шын жүрегімен 
тілектестік танытатын оқырманның к�ңіл-
күйі бұл жолы танымал әдебиет сыншысы-
на да қапысыз берілген сыңайлы. Жақсы 
кітаптың жұрт қолына тигенін қалың елге 
жариялап, оны �з дүниесі секілді аялай 
отырып, ой б�лісу сыншылығынан г�рі 
дос-жарандығының бәсін арттыра түскен-
дей. Бұған оның «Дос жүрегі» деген естелі-
гін дегі «Мен Қалжан Нұрмахановпен талай 
жылдар бойына достық жақындықта бол-
дым, бірге қызмет істедім. Бәрі де есімде, 
бәрі де к�з алдымда. Бірақ мен оны бір-ақ 
рет к�рсем де, ұмытпас едім, ұмыта алмас 
едім деп ойлаймын», – деген с�зі дәлел.

Жаңа басылымға баға беретін рецен-
зия жанрының барлық ойды бір арнаға 
жинаған �зекті тұсы болады. К�біне-к�п 
автордың айтайын деген негізгі с�зі осы 
жерге шоғырланады да, ол бүкіл байлам-
байыптамаларын тұжырымдап, бір-ақ 
қорытады. Qрі қарай сабақталатын пікір-
пайымдар негізінен сол тұжырымның 
т�ңірегінен �рбиді. Елдің бірден назарын 
аударған «Сыншы Қалжан Нұрмахановтың 
әдеби сын мақалаларының жинағы жуырда 
ғана шықты. Ал оның әдеби �мірге бел-
сене араласып, әдеби қозғалыспен оның 
жекелеген мәселелері жайындағы құнарлы 
қызғылықты ой-пікірлерін әрдайым дер 
кезінде айтып келе жатқанын біз к�птен 
бері жақсы білеміз. Сол пікірді осы жинақ 
та растай, құптай түсетін тәрізді», – деген 
ой-толғам осы міндетті атқарып тұрғанына 
талас болмаса керек. 

Айқын Нұрқатов рецензиясының 
тағы бір ерекшелігі – �те жүйелі жазыл-
ған   дығы. Сыншы дәстүрлі рецензия 
жанры  ның талаптарын сақтай  отырып, 
м ә с е л е н і  р е т - р е т і м е н  б а я н д а й д ы . 
 Жи наққа енген мақалалардың жанрлық 
жіктелісі, тақырыптық ауқымы, кітаптың 
құрылымы ж�нінде нақты мәлімет береді. 
Ол автордың қазақ әдебиетінің қырық 
жылдағы даму және қалыптасу кезеңдерін 
қамтитын шолу түріндегі мақаласына 
ерек ше тоқталады. Қалжанның осы 
 туындыны жазу барысындағы �зіндік ұста-
нымдарына к�ңіл қояды. Айқын Нұрқатов 
бұл мақаласында үзеңгілес әріптесінің 
терең танымын, қабілет-қарымын, кемел 
білімін, шығармашылық шеберлігін қалың 
елге кеңінен танытты. Qсіресе оның жан-
жақтылығын, оқыған-тоқығанын орынды 
пайдалана білетін талғампаздығын дара-
лап к�рсетуді мақсат етті. Бұл мақсаты 
ақталғаны мақаланың �н бойынан 
байқалып тұрады. 

СЫНШЫЛЫҚТЫ САРАЛАУ

«С�з түзелді» деген тіркес арқылы 
Абай �з ақындығының қадір-қасиетін, 

жаңашылдық сипатын соншалықты 
нәзік те қарапайым жеткізіп айта алған».

Айқын Нұрқатов

Қалжан Нұрмаханов мақалаларының 
ішінде Айқынның назар аударған тағы бір 
дүниесі – «Пушкин және Абай». Кеңестік 

дәуірде осы екі алыпты �зара байла-
ныстырып, шығармашылық тәсілдерін 
салыстыра ой толғамаған әдебиеттанушы 
кемде-кем шығар. Бұл тұрғыда к�бінесе 
халықтар достығы ұғымы шеберлік 
мәселелерінің алдына шығып кетер еді. 
Осындай қалыпты талдау тәсілі жап-
пай үрдіске айналған заманда Қалжан 
Нұрмаханов қандай тың ой айта алды 
екен деген сауал тұрғысынан келсек, 
бұл мәселе аталған рецензияның авторы 
Айқын Нұрқатовты да толғандырғанын 
к�реміз. Ол да Қалжанның қаламынан 
жағымды жаңалық, тосын теңеу, соны 
сарын, сүбелі с�з іздейді. Сондықтан 
Айқынның: «Қазақтың ұлы ақынының 
орыс классиктерімен байланысы жайында 
бұрын да бірталай нәрселер жазылғаны 
б е л г і л і .  Қ . Н ұ р м а х а н о в  с о л а р д ы ң 
к�леңкесінде қалып қоймаған. Мақалада 
автордың �зіндік соны ойлары, жіті 
байқаулары мол. Ол Пушкиннің қазақ 
ақынына идеялық-к�ркемдік әсерін Абай 
және орыстың классикалық әдебиеті де-
ген аса үлкен тақырыптың �зекті саласы 
ретінде алып қарайды», – деген пікірін 
осы тұрғыдан түсінгеніміз дұрыс.

Айқын мен Қалжанды жақындас-
тыратын басты нәрсе әдеби сын екені 
белгілі. Соның ішінде Абай шығармашы-
лы ғына к�зқарас қос әдебиеттанушының 
да қолайына келетін тақырып болғаны 
рас. Айқын Нұрқатов Абайдың ақындық 
таби ғатына арнап тұтас монография 
жазып шықты. Ол ұлы ақынның шы-
ғар  ма шылығындағы дәстүр мен жаңа-
шыл дық мәселесіне мән берді, Абай 
тұсындағы ақындардың жырларына 
үңілді, оны қатар дамыған әдебиеттердің 
үрдістерімен сабақтастырды, �леңнің 
к�ркемдік кестесіне талдау жасады. Ал 
Қалжан Нұрмаханов Абай шығарма-
шылығына аударма мәселесінің қыр-
сырын қарастыру арқылы ден қояды. 
Абай �леңдерінің құрылысын жетік 
білетін ол ақын мұрасының аударма-
ларына аса ұқыптылықпен қарайды. 
Түпнұсқадағы әуезділіктің сақталуына, 
ойдың бұрмаланбай жеткізілуіне, ұлттық 
ұғымның сипатталуына жол ашатын 
 аударма тәжірибелеріне айрықша к�ңіл 
аударады. Сондықтан оның: «Абай – 
үлкен талант иесі, дүниежүзі әдебиет 
тарихында сирек кездесетін тамаша 
с�з шебері. Сырт қарағанда Абайды 
орысшаға аудару �те жеңіл сияқты  болып 
к�рінеді. Cйткені оның ақындық стилі 
анық, тілі қарапайым, поэтикалық об-
раздары бірден барып к�кейге қона 
қалады. Бірақ солай бола тұрса да, 
Абайды орыс тіліне аударудың �з ал-
дына үлкен қиыншылығы бар. Абай 
қарапайым с�здердің іштей қиысқан 
әдемі кестесімен к�п жайды аңғартып, 
к�п ойдың ұштығын білдіріп отырады», 
– деген ұстанымын аудармашыларға 
қоятын қатаң талабы деп түсіну керек.

Сыншы Қалжан Нұрмаханов шығар-
машы лығын зерттеуге �з перзенті, 
 филология ғылымының кандидаты 
 Маржан Нұрмаханова да зор үлес қосты. 
Оның диссертациялық еңбегі Қалжан 
Нұрмаханов мұрасына арналды. Ол к�п 
уақыттан бері әкесінің асыл мұрасын 
тірнектеп жинап, жүйелеп, насихаттау-
мен, жарыққа шығарумен айналысып 
келеді. М.Нұрмаханова бір мақаласында 
әйгілі әдебиеттанушының Абай тұлғасы 
ж�ніндегі байлам-байыптамаларына орай 
«Қ.Нұрмаханов Абай Құнанбаевты қазақ 
және орыс әдебиеттері байланыстарының 
медиаторы, басты шығармашылық 
тұлғасы деп санайтынына ешқандай 
күмән жоқ», – деп лайықты баға береді.

�ндіртіп жазып тастайтын. Бұл оның 
еңбексүйгіштігі мен талантына ғана емес, 
соған қоса білімдарлығына, теориялық 
даярлығының молдығына байланысты 
еді», – деп жазады А.Нұрқатов.

Айқын осы естелік-мақаласында 
Қ а л ж а н  Н ұ р м а х а н о в т ы ң  б о л м ы с -
бітімін жан-жақты ашып к�рсетеді. Оны 
алғаш к�рген кездегі әсерін баяндай-
ды, досының сыртқы кейіп-келбетін, 
мінез-құлқын сипаттайды. Qдебиетке 
деген шексіз құштарлығын тілге тиек 
етед і ,  ғылымдағы дилетанттықты 
ұнатпайтынын айтады. Qуелі орысша 
жазып, кейін қазақша жазуға т�селген 
сыншының ерекше қабілетіне сүйсінеді. 
Аудармашылығы мен драматургтігіне 
де  мейлінше тоқталады.  Шыңғыс 
Айтматовтың шығармаларын қазақшаға 
аудару барысындағы шеберлік үлгілерін 
мысалға келтіреді. Қырғыз әдебиеті 
классигінің әлемдік деңгейге шығуына 
ықпал еткен ұлы Мұхтар Qуезов пен 
сол Шықаңды қазақ оқырмандарымен 
тұңғыш қауыштырған Қалжанның 
есімдерін қатар атайды. С�йтіп, ол «Шы-
нында да, Қалжан �те к�п білетін. Батыс 
пен Шығыстың, орыстың арғы-бергі 
әдебиетін к�п оқып, к�п зерттеудің үстіне 
ол араб, парсы, түрік, тіпті армян тілін 
әжептәуір білетін. К�п халықтардың 
�нері мен музыка мәдениетінің тарихы-
нан да хабардар болатын, «К�ргені мен 
білгені жүзге келген шалдан к�п» немесе 
«жасқа жас, ойға кәрі едің» деген Абай 
с�здері Қалжан буыны �кілдерінің ішінде 
оның �зіне әсіресе д�п, тура келер еді», – 
деп ой қорытады. 

Айқын Нұрқатовтың мақаласында 
Қалжан Нұрмахановтың жазу стилінің 
ерекшеліктері ж�нінде де айтылады. Ол 
досының күрделі ойға, терең талғамға 
негізделген жазбаларын т�рт құбыласы 
тең тиянақты туындының мысалда-
ры ретінде танытады. Кейіпкерін �зге 
қаламгерлермен салыстыру арқылы 
о н ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  т а б и ғ а т ы н 
даралауға ұмтылады. Соның бәрін са-
ралай келіп, «Оның мақалаларында 
к�п сын шыларымыздың еңбектерінде 
ұшырасатын шұбалаңқылық, к�пс�зділік 
кездеспейді. Ол сын мақалалардың 
реалистік мәнерде жазылуына, ойға 
жомарт, с�зге сараң болуына к�п ден 
қояды», – деп түйіндейді.

Осы естелікте Қалжан Нұрмахановтың 
к�п тілді меңгеруге қабілетті болғаны 
ж�нінде баяндалғанын жоғарыда айттық. 
Жалпы Мәскеу мемлекеттік университеті 
ф и л о л о г и я  ф а к у л ь т е т і н і ң  ш ы ғ ы с 
б�лімінде оқыған Қ.Нұрмахановтың 
шығыс тілдерінің бірнешеуін игергені 
ж�нінде мәліметтер жеткілікті. Осыған 
орай Мұзафар Qлімбаев �з естелігінде 1950 
жылы Мәскеуге барғаны, сонда студент 
Қалжанға жолыққаны, сол күндері Кеңес 
елінде жүрген түріктің атақты ақыны 
 Назым Хикметпен ММУ ғимаратындағы 
Свердлов залында �ткен кездесу кешіне 
қатысқаны ж�нінде айта келіп, былай 
дейді: «Топ алдында – Назым Хикмет. 
Жүдеу �ңді студенттер ақын �леңдерін 
түрікше, орысша алма-кезек жатқа оқи 
бастады. Мені қайран қалдырғаны, Назым 
Хикметтің �леңдері түрікше оқылғанда 
Қалжан маған қолма-қол жолма-жол 
тәржімалай ж�нелді. Мен оның түрік тілін 
білетіндігінен бейхабар едім. Шапшаң да 
аударды, ықшам да қазақшалады. Жолма-
жол десе дегендей, әр тармақты орнын 
ауыстырмай, әдемі жеткізіп отырды. 
...Кейінірек Назым Хикметтің 4-5 �леңін 
маған к�зімше жолма-жол аударма жасап 
берді, соларды мен қазақшаға аударып, 
кітабыма да кіргіздім. Мәселен, «Хош 
келдіңіз» деген әйгілі жырын. Сол жылы 
Қ.Нұрмаханов түрікше-орысша с�здік 
сыйлады маған». К�з к�ргендердің осын-
дай еске алу сипатындағы мақалаларынан 
Қалжанның тілге жүйріктігінің арқасында 
түрлі халықтардың әдебиет үлгілерін 
түпнұсқадан оқып, біліктілікпен саралай 
білгені туралы деректерге қанығамыз.

Айқын Нұрқатовтың «Дос жүрегі» 
атты естелігінде елең еткізетін мынадай 
бір мәлімет бар. Қалжан Нұрмаханов 
Айқынға «Первый Восточный» деген 
пьеса жазып жүргенін мәлімдепті. Бірақ 
кейін оның мұрағатынан сол дүние-
сінің қолжазбасы табылмапты.  Маржан 
Қалжанқызы да әлі күнге дейін сол 
шығарманың ізі  шыға қоймағанын 
 айтады.

Қазақ әдебиеттану ғылымында 
мол мұра қалдырған талантты сын-
шы, «біліктілік �негесі, сыншылдық, 
ой шылдық дәрежесі, таным-пайым 
�ресі, пікір айту мәдениеті айрықша» 
(Серік  Негимов) Айқын Нұрқатовтың 
қ а й т а л а н б а с  қ а л а м г е р  Қ а л ж а н 
Нұрмахановтың шығар ма шылығына 
арналған бұл мақала лары оның тек-
табиғатын ашып к�рсет кендігімен, 
қ а б і л е т - қ а р ы м ы н а  л а й ы қ т ы  б а ғ а 
бергендігімен, шеберлік тәсілдеріне терең 
талдау жасағандығымен, достық парызға 
адалдық танытқандығымен құнды. 

***

С�з соңында айта кетейік, былтырғы 
қыркүйекте Қалжан Нұрмахановтың 
туғанына 90 жыл толды. Қазақтың та-
лантты сыншысының мерейлі белесін 
үнсіздікпен қарсы алдық. Ал биылғы 
қыркүйекте әдебиеттанудың тағы бір 
дүлдүлі Айқын Нұрқатовтың туғанына 
90 толады.

Екі қыркүйек аралығында арнасы кең 
қос ағысты ойға алғанымыз дұрыс шығар 
дедік...

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

БІЛІМДАРЛЫҚТЫ БАҒАЛАУ

«Абай аудармаларының ішкі сыры 
әлі жан-жақты ашылған емес, 

оның бай аудармашылық тәжірибесінің 
принциптері кең зерттелген жоқ».

Қалжан Нұрмаханов 

К�рнекті сыншы, алымды әдебиет-
т а  н у ш ы  р е т і н д е  т а н ы л ғ а н  Қ а л ж а н 
Нұрмахановтың сан қырлы тұлғасы туралы 
да ой-пікірлер жетерлік. Qйгілі қаламгер 
Шыңғыс Айтматов: «Қалжан, сен біздің 
арамызда әдебиет әлемін терең түсінген 
білгір жігіт едің, к�ркем�нер табиғатын аса 
жіті аңғаратын, бізге қолғабысшы қаламдас 
жолдас едің», – деп сүйсінген, танымал 
ақын Мұзафар Qлімбаев: «Білімдар сыншы 
Қалжан Нұрмаханов творчествосына тән 
басты қасиеттің бірі – принципшілдік, әділ 
тенденция!», – деп бағалаған, ғибратты 
ғалым Тұрсынбек Кәкішев: «Қалжанның 
есімі қазақтың сыншылық ойының та-
рихынан ойып тұрып орын алғалы 
қашан!», – деп дәріптеген дарын иесінің 
аса қабілетті болғаны дау тудырмайды. 
Бірге қызмет істеген замандастары мен 
қатарластары, �мір жолын үлгі тұтқан 
әріптестері мен кейінгі буын �кілдері оның 
шығармашылық болмысының әр қырына 
тоқталды. Солардың ішінде таланттың 
табиғатын танып, жарқын бейнесін 
жұртшылықтың зердесінде жаттатуға 
айрықша үлес қосқан әдебиет сыншысы 
Құлбек Ерг�бектің орны б�лек. Ол Қалжан 
Нұрмахановтың соңында қалған мұрасын 
зерттеп-зерделеп, бірнеше мақалалар 
мен эсселер циклін жазды. Бұл дүниелер 
арқылы оқырман үшін аса қызықты мол 
мәліметтер к�птеп ұсынылды. Мәселен, 
Қ.Нұрмахановтың Мәскеу мемлекеттік 
университеті шығыстану факультетінің 
профессоры М.Е.Богданованың сүйікті 
студенттерінің бірі болғаны, М.Горький 
атындағы Qдебиет институтының кафед-
ра меңгерушісі П.Новицкийдің қазақ 
ұланының В.Г.Белинский шығарма-
шылығы туралы дайындаған рефера тын 
жақсы бағалағаны ж�нінде баяндалады. 
Қ.Ерг�бекше айтсақ, «Қалжан Нұрмаханов 
– қазақ әдебиетінде ерте туған, жедел 
піскен әдебиетші. Ол басқасын былай 
қойып, әдебиетте ерте айтылған парасат-
ты пікірімен, озық ойымен кешегісіне 
сыймаған, бүгіні мен келешегін аңсаған. 
К�беген әдебиетші еңбегін қайта оқығанда 
мерзімдік сипат танытпай, қалыңына 
қайыра бастай ж�неледі. Мұның себебі – 
оның жалпы шығармашылығына озықтық, 
ойлылықтың басты тенденция болып 
енгендігінен».

Қазақ руханияты алыптарының мол 
мұрасын саралап, жазу �неріне таласы 
бар қатарластарының лайықты бағасын 
бере білген Айқын Нұрқатов Қалжан 
Нұрмаханов шығармашылығына да назар 
аударды. Оның бұл тақырыпқа арналған 
екі дүниесі бар. Бірінші – «Сыншы кітабы» 
атты рецензия. Екінші – «Дос жүрегі» деген 
естелік. 

Айқын �зінің «Сыншы кітабы» ре-
цензиясында Қалжан Нұрмахановтың 
орыс тілінде 1961 жылы шыққан «Лите-
ратурные заметки» («Qдеби ойлар») атты 
алғашқы жинағын жұртшылыққа кеңінен 
таныстырады. Ол рецензияны қалыпты 
дағдыға салмай, тосын ойлармен бастай-
ды: «Тұңғыш кітап... Бұл – әр автордың-ақ 
�міріндегі қуанышты уақиға. Бірақ кітап 
шығару жас автордың таланты толысып, 
кемеліне келіп қалғандығының бірден-бір 
белгісі, айнымас �лшемі бола бермейді. 
Тіпті талай кітап шығарып, талай-талай 
нәрселер жаза жүріп те, шын �нерпаздық 

Қалжан Нұрмахановтың «Дәстүрлі 
достық» атты кітабында аударма тақыры-
бына арналған «Түпнұсқа және аударма», 
«Ақаулы аудармалар», «Ынтымақпен 
шешу керек» деген мақалалары жария-
ланған.  Онда қазақ ақындарының 
шығармаларының орыс тіліне, орыс 
қаламгерлері туындыларының қазақ 
тіліне аударылуы кезіндегі �рескел 
олқылықтар ж�нінде баяндалады. 
 Сонымен қатар ол �з дәуіріндегі к�ркем 
аудармаға қойылатын талаптарды, 
бұл саладағы �зіндік жаңалықтар мен 
�згерістерді, қолдауға тұрарлық үлгілерді, 
ескеретін «әттеген-айларды» да тілге тиек 
етеді. Осы байлам-байыптамаларының 
бәрі сыншының жаңаша к�зқараспен 
�рілген ой-пікірлері арқылы �рбиді.

Айқын Нұрқатов оның осы саладағы 
еңбектеріне жете назар аударды. Ол аудар-
ма ісін Қалжан шығармашылығының бас-
ты б�лігі ретінде бағалап, бұл тақырыпқа 
арналған мақалаларын даралап к�рсетті. 
Осыған орай «Қ.Нұрмахановтың «Түп-
нұсқа және аударма» атты мақалалар 
циклі әдебиет сынына бағалы үлес болып 
қосылды. Бұл зерттеуінде ол қазақ про-
засы мен поэзиясының ірі-ірі, сүйекті 
шығар маларының орыс тіліне қалай 
ау дарылғандығы, олардың идеялық-
к�р кемдік ерекшеліктері қалай, қанша-
лықты жеткізіліп берілгендігі жайын-
да тың мәселе қозғай отырып, аса 
бағалы, түбегейлі ойлар айтты», – деп 
қорытқан Айқын сыншы әріптесінің 
шығармашылық мұратын, ізденіс аясын, 
машық-мәнерін оқырманға жан-жақты 
танытады.

Qдетте әдебиет сыншысы к�ркем 
шығарманы нысанаға алады. Барлық 
қаламгерлер �з дүниелерінің білікті 
сыншының қолына түскенін жан-тәнімен 
қалайды. Туындының табиғатын терең 
түсінетін адам оның лайықты бағасын 
да бере алады. Шынайы к�зқарас та-
нытып, әрі соған жазушының к�зін 
әбден жеткізе отырып, кесімді пікір ай-
татын сыншының қашанда беделі жоғары 
тұрмақ. Cз дәуірінде үнемі осы талаптың 
биігінен табылып, қатарынан оза шапқан 
әдебиеттанудың қос жүйрігі бұл жолы бірі 
сыншы, екіншісі шығарманың авторы 
ретінде к�рінді. Айқынның Қалжан туын-
дылары ж�нінде жазған осы екі мақаласы 
сыншының сыншыға баға беруінің нақты 
мысалы болды.

Сондықтан мұны сыншылықты са-
ралаудың үздік үлгісі деп тұжырымдауға 
толық негіз бар.

ДОСТЫҚТЫ ДӘРІПТЕУ

«Абайды аудару бір күннің, 
я болмаса бір айдың 

науқандық жұмысы емес».
Қалжан Нұрмаханов

Айқын Нұрқатовтың «Дос жүрегі» 
деген естелігінде Қалжан Нұрмахановтың 
шығармашылық портреті жасалған. Бұл 
мақаладан оқырман қауым қазақтың 
талантты перзенті туралы мол мәлімет 
алады. Мәскеуде оқып, шығармаларын 
орысша жазған бітімі б�лек әдебиет сын-
шысы Айқынмен алғаш танысқан кезінен 
бастап оған үнемі жақсы әсер қалдырған. 
Адалдығымен, табиғилығымен, шы-
найылығымен ұнаған.  Айқынның 
кейіпкері әзіл-оспаққа аса бейім болмаған 
к�рінеді. Автордың айтуына қарағанда, ол 
ауызекі с�зге де онша суырылып тұрмаған 
сияқты. «Ал сол Қалжан қолына қалам 
тисе болды �згеріп, дүр сілкініп, түлеп 
сала беруші еді. Басқаның бәрін ұмытып, 

(Эссе)

бейімділігі, тынымсыз ізденгіштігі үнемі 
қаламгерлер қауымының назарын-
да болды. С�з қадірін білетін ағайын 
тұлпарлығы тай күнінен танылған Айқын 
Нұрқатовтың болашақта қазақ әдеби 
сыны к�шбасшыларының бірі атанаты-
нына қапысыз сенген еді. 

Абайдың ақындық дәстүрі туралы 
ғылыми еңбек жазып, қазақ әдебиетта нуы-
ның тарихында �зіндік орны бар мәйекті 
мұра қалдырған Айқын Нұрқатовтың есімі 
әлі күнге дейін құрметпен аталады. Қай 
кезде де ұлы Абайдың шығармашылығын 
зерттеушілер оның осы монографиясын 
естен шығарған емес. Cз тұсында әбден 
мойындалған жас әдебиет сыншысының 
байсалды ой-тұжырымдары күні бүгінге 
дейін бағалы. Демек, бұл Айқынның 
шоқтығы биік ғылыми зерттеулерінің 
нәтижелері қазіргі ұрпақтың кәдесіне 
де толығынан жарап келеді деген с�з. 
Сондықтан оның әдеби-ғылыми мұра-
сына ауық-ауық қайта айналып соғып 
отырғаннан ұтылмайтынымыз анық. 

Айқын Нұрқатов Қалжан Нұрмаханов
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ТАЛҚЫ

Сол жылдармен кетсе де,
Арман болған – азат күн!
Заманымен �ткен бе,
Арыстары қазақтың?

Қайырмасы:
Алашы – таңдағаны,
Азаттық – салған әні.
Ертеңін армандайды қайран ерім!
Елі үшін Б�кейханов,
Күрескен оттай жанып
Қашанда сүйген халық кемеңгерін!

Сол еңбегін тарихтан,
Қара, бүгін жандырды...
Аманатын Qлихан,
Ұрпағына қалдырды.

Қайырмасы
Ақ таң оты с�нбейді, 
Нұрлы күнмен жарастым!
Рухы оның �лмейді,
Ақиығы Алаштың!
Қайырмасы   

АҚИЫҒЫ АЛАШТЫҢ

ЖАҢА ӘН

БАРШАҒА ОРТАҚ МЕРЕКЕ

Ұлттық кітапхана жанынан құ-
рыл ған «Жастар кеңесі» ұйым дас-
тырған жиынға М.Qуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік акаде миялық дра-
ма теат ры мен Ғ.Мүсірепов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық ба-
лалар мен жас�спірімдер театрының 
актерлері, студент жастар және 
кітапхана қызметкерлері қатысты. 

Қазақ елі үшін қасиетті, киелі са-
налатын Ұлыстың ұлы күні –  Нау рыз 
мейрамының тойлануы туралы та-
лай сын мен ұсыныстар айтылып 
жүргені белгілі. Осыған орай жуырда 
«Егемен Қазақстан» газетінде ҚР 
Мәдениет және спорт министрі Ары-
станбек Мұхамедиұлы ның «Наурызға 
– жаңаша к�зқарас» атты мақаласы 
жарияланған болатын. Министр 
Наурыздың пішімін  заман талабы-
на сай түбегейлі �згерту қажеттігін 
атап айтты. «Наурыздың айрықша 
тәлім-тәрбие, қадір-қасиет беретін 
түрлері �те ерекше.  Сон дықтан 
Наурыз мейрамына жаңа пі шім 
беру үшін, адамның ұлтына, діни 
бағыныстылығына қарамастан, 
адамгершілік құндылықтарға мән 
бере отырып, Қазақстан халқы түгел 
қамтылатындай мазмұнын жасау 
 керек» деді А.Мұхамедиұлы. 

Осы бастамаға орай Ұлттық кітап-
ха нада �ткізілген жиында жастар 
қауымы Наурыздың тәлімдік әрі 
тәрбиелік маңызына ерекше назар 
аударды. Д�ңгелек үстелді жүргізген 
Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ Мем-
ле кеттік Академиялық балалар мен 
жас�спірімдер театрының актері 
Бақыт Тушаев Наурыз мейрамында 
бүлдіршіндерге ерекше к�ңіл б�лу 
ж�ніндегі ұсынысты құптайтынын 
жеткізді. «Халқымыз наурыз к�жеден 
алдымен балаға дәм татқызады. 
Періште к�ңіл балаларды қуантудан 
басталған мерекенің мән-мағынасы 
зор. Отбасы мүшелерінің бір-біріне 
сый  лық жасауы, жылы с�здер айтуы 
да ба ла лардың есінде қалары с�зсіз» 
деді ол. 

Ал М.Qуезов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық драма 
театрының актері Еркебұлан Дайыров 
ұлттық киімді тек Наурыз мерекесі 
кезінде ғана киіп қоймай, күнделікті 
киюге ыңғайлы түрлерін шығару 
қажет деп санайды. «Кезінде ата-
бабамызды ыстықтан да, суықтан да 
қор ғаған бұл киім әрдайым ұлттық 
ерекшелігімізді айқындап тұруы тиіс. 
Qркім �зіне жарасатын заманауи 
ұлттық киім үлгілерін тіктірсе» дейді 
актер.

Қатысушылар Наурыз мерекесінің 
фольклорлық к�ріністен г�рі жаңаша 
сипатта тойлануы үшін �нер адам-
дарымен қатар әрбір отбасының, 
әрбір азаматтың атсалысуы керектігін 
тілге тиек етті. Cйткені бұл мей-

рам бүкіл ұлтқа ортақ және рухани-
мәдени маңызы зор. Ызғарлы қыстың 
кетіп, жаңа жыл, жарқын жаздың 
келетіндігіне бүкіл жаратылыспен 
қатар әрбір адам баласы қуанады, 
сағынышпен к�рісіп, бір-біріне ізгі 
тілектерін арнайды. Самарқанның 
к�к тасы жібігенде адамның пейілі 
мен мейірімі тасып-т�гіліп, қайырым-
ды лық жасауға асығады. Мұның 
бәрі Наурыздың тәлім-тәрбиелік 
астарының мол екенінің дәлелі. 

Жиынға қатысқан жастар мей-
рамға орай түрлі тәттілерді, ұлттық 
тағам түрлерін заманға лайықтап 
к�рнекі қаптамамен шығару, На-
урыз нышаны ретінде бәйшешек не-
месе қыз ғалдақ гүлін бекіту сияқты 
іс-шара ларды іске асыру ж�нінде де 
�з ұсы ныстарын жеткізді. Ол үшін 
Наурыз дың жаңа тұрпатта тойла-
нуына бүкіл жұрт шылық болып 
жұмылуымыз керек. 

Д�ңгелек үстел соңында жинал-
ған  дар республика жастарына арнал-
ған Үндеу қабылдады. Үндеуде ҚР 
Мәдениет және спорт министрі 
 А р ы с т а н б е к  М ұ х а м е д и ұ л ы н ы ң 
ұсыны сын қолдай тындарын жеткізіп, 
Нау рыз мерекесін лайықты той-
лау, салт-дәстүрімізді ұстану әрбір 
азаматтың борышы екені айтылған. 
Рухани жаңғыруды �зімізден баста-
уды қолдаған жастар қазақша үлгіде 
киім киіп, мерекені жоғары деңгейде 
атап �туге шақырды. 

А й т а  к е т е й і к ,  м и н и с т р 
 Арыстанбек Мұхамедиұлының баста-
масын еліміздің �нер және мәдениет 
қайраткерлері де қолдауда. Мәселен, 
Қ а з а қ с т а н н ы ң  е ң б е к  с і ң і р г е н 
қайраткері Жеңіс Сейдоллаұлы: 
 «Расымен де, Наурызды жаңа үлгіде, 
жалпы ұлттық ауқымда атап �ту 
 туралы бастама �те орынды.  Наурыз 
халықтық мереке болғандықтан, 
оны атап �ту дәстүрі де �ңірлер 
мен аймақтарда әртүрлі сақталған. 
 Жалпы ұлттық мерекелердің  тойлану 
к�рінісі бірлік, татулық, отбасын 
қастерлеу секілді құндылықтарды 
жоғалтпаған  ауылдарда байқалады» 
десе, Шәмші Қалдаяқов атындағы 
Оңтүст ік  Қазақстан  облыстық 
филармониясының артисі Гүлбала 
Qбуова: «Наурыз мейрамын тойлау, 
ата-бабамыздан келе жатқан салт-
дәстүрімізді ұстану әр Қазақстан 
Республикасы азаматының борышы, 
міндеті деп ойлаймын. Министрдің  
Н а у р ы з  м е р е к е с і н  т о й л а у д а ғ ы 
ұсыныстары �скелен ұрпаққа үлгі-
�неге, бағыт-бағдар болатыны с�зсіз. 
Бұл игі істі бастауда жоғары дәрежеде, 
шын пейілмен атсалысуға бар күш-
жігері мізді саламыз деп айта аламын» 
деді.

Дана ХАЛЫҚ

(Басы 1-бетте)

Бұл мемлекеттік бағдарлама болған-
дықтан алдына қойылған мақсаты, бағыт-
бағдары бар. Ең бірінші мақсатымыз 
– �зіміздің жерімізді, тарихымызды, 
рухани-мәдени мұрамызды бойымызға 
с іңіру,  жаңа деңгейде танып-білу. 
 Мысалы,  Арыстан бабтың кесенесіне 
күніне жүздеген адам келеді, сырттан 
келетіндер, негізінен �збек, тәжік және 
басқалар әулие, пір деп табынып келеді. 
Ал біздің кейбір замандастарымыз үшін 
ол Тәж-Махал, Мысыр пирамидасы, әл-
Хамра қатарлы ғажап сәулет ескерткіші 
ғана сияқты. Бекет атаның басына бару-
шылар да ескерткішті к�рейін деп бар-
майды, тазарайын, арылайын, әулиеден 
дем сұрайын деп оның рухына сыйы-
нып барады. Сондықтан киелі жерлер-
ге қатысты ұғым-түсініктер �згермелі, 
оның жалпыұлттық сипаты талай жыл-
дарда қалыптасып, орнығатынын есте 
ұстағанымыз ж�н. Және ол біздің осы 
бағытта жүргізілетін жүйелі істеріміздің, 
жаңа сападағы насихат, зерттеулеріміздің 
нәтижесіне де байланысты. 

ҚАЗАҚТЫҢ 

томын құрастыру барысында қажетті 
мәліметтер негізінен қайдан алынды? 
Аталған топтар жинаған материалдар пай-
даланылды ма? 

–  Ж а л п ы  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 
бағдарламасы біздің к�птен күткен 
дүниеміз еді. Осы кезге дейін айтылмаған 
�зекті ұлттық мәселелер, салт-дәстүріміз, 
ұлттық код туралы с�з қозғап жатырмыз. 
Бұған дейін жүзеге асырылған «Мәдени 
мұра» бағдарламасының ж�ні б�лек, онда 
тұңғыш рет осы уақытқа дейін жинақталған 
мұраның басын қосып шығардық. Мыса-
лы, 100 томдық «Бабалар с�зі», 15 томдық 
әдеби тіліміздің с�здігі жарық к�рді. Бірақ 
к�п шаруа барды жинау, жинақтаумен 
шектеліп, енді оның жүйеленуі, заманауи 
жаңа әдіс-тәсілдермен зерттеп-зерделенуі, 
яғни келесі кезеңі болмай тоқтап қалды. 
Мәселен, мен тілші-ғалым әрі баспагер 
ретінде сол 15 томдық с�здіктің басы-
қасында болдым. Электронды нұсқасы 
қолымызда. Енді осының к�мегімен 
ондаған үлкен с�здіктер (мәселен, әлі 
күнге бізде омоним, антоним, метафо-
ралар, символдар, т.б. с�здіктер жоқ), 
қазақ мәтіні бойынша зерттеулер, авто-
маттандыру (компьютерлендіру), цифр-
ландыру жұмыстары жасалуы керек 
еді. Сала-сала бойынша том-том кітап 
шығарғанымызбен әдебиет, фольклор, 

алдымызда бүкіл тарихымызды, жадымыз-
ды, тарихи санамызды қалпына келтіру 
міндеті тұр. Және бұған «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы түрткі болары с�зсіз ғой. 

– Иә, жер бетіндегі �ркениеттің 
 тарихын жазатын адамдар түркі, моңғол 
сияқты к�шпелі халықтар �ркениетке 
ештеңе қосқан жоқ деп санайды, тізімге 
кіргізбейді. Шын мәнінде, мұның �з 
себебі бар. Біріншіден, к�шпелілер тура-
лы к�птеген деректер қағазға түспеген, 
хатталмаған, яғни бәрі аңыз, миф санала-
ды. Екіншіден, �зіміз де оны толық зерт-
теп, дәлелдей алмай жатырмыз. Мысалы, 
Ыстанбұлда Константинополь кезіндегі 
к�не ескерткіштер мен ғимараттар тұр, оны 
тұрғызғандардың діні б�лек, тілі б�лек деп 
оны қиратып тастаған жоқ. Ал, керісінше, 
әл-Хамрасы бар кішкентай ғана Гренада 
қаласындағы крестшілдер ондаған мешітті 
тас-талқан қылып, бәрінің іргетасының 
үстіне әдейі жаңа шіркеулерін тұрғызған. 
Мәселе, бір ғалымның, бір ақылманның 
жазғанында, айтқанында емес, оны 
халықтың қабылдауында, ой-санасынан 
�ткізіп, тұтынуында. Идеяның да, с�здің 
де �зіндік энергетикасы бар. Ол туралы 
неғұрлым к�п адам ойланса, тұтынса – ол 
жалпыадамзаттық идеяға ұласып кетуі 
мүмкін. Мәселен, қырғыз ағайындар 
жақында Еуропа т�рінде  «Қырғыз 

ала беру керек. Cйткені ертең олардың 
�зінің ізін таба алмай қаламыз. Мысалы, 
Алматы облысында Малайсары асуы бар, 
ел-жұрт осы жерге жаугершілік заманда 
Сарыарқадан Малайсары батыр келген 
дейді. Шығысымызда, Зайсанда Жеменей 
деген �зен бар. Ол Адайдың Жеменейіне 
тікелей қатысты дейді кейбір аңызшылыр. 
Осындай болжам, долбарлардың бәрі 
ескеріліп, мамандардың талқысына са-
лынуы керек. Жалпы халықтың тарихы 
үшін іргелі іске баршамыз жұмылғанымыз 
абзал.  Ең бастысы, менмендіктен, 
мақтаннан ада болып, сақтану керек. Бұл 
айналаға қарамаудан, тек �з деңгейімізде 
ғана ойлаудан туады. Қазір туыстас 
қырғыз, �збек, түркімен, татар, башқұрт 
не істеп отыр, қандай жаңалық бар, біле 
бермейміз. Олармен байланыстыратын 
дүние к�п, к�не мұрамыз барша түркі 
халқына ортақ, мәселен, қырғыздың «Ма-

мәдениет, музыка, философия, педаго-
гика, т.б. қазақтілді ғана емес, тек қазақ 
материалдарынан құрастырылған энцик-
лопедиялар жасалмады. Мақтаншақтық, 
асыра с�йлеу жағынан, сірә, ешкімге 
дес бермей келеміз.  Шағын ұлттар 
істеген шаруалардың к�бін біз жасай 
алмай келеміз. Мәселен, �ркениетті ел-
дер, тіптен к�ршілес орыс халқы, тари-
хи, әдеби, тілдік ескерткіш мұраларына 
әрбір он-он бес жылда қайыра соғып 
жаңалап, соңғы басылымнан кейінгі 
ғылым-ілім жетістіктерін ескеріп, қайта 
басып шығарады. Мәселен, �збек жұрты, 
түріктер бір ғасыр, жарты ғасыр бұрын 
шығарған Махмұт Қашқаридің «Түрік 
с�здігі» ғылыми басылым ретінде әлі 
қолымызда жоқ (ақын Асқар  Егеубаев 
әдеби аудармасын жасаған) .  Тіпті 
болмағанда мәскеулік түркітанушы 
И.В.Кормушиннің соңғы аудармасы-
на (тек бір-ақ томын шығара алды, екі 
томы дайын) к�мек беріп, �зімізде басып 
шығаруға жарамадық.

Ұзақ жылдарға жалғасқан немқұрай-
дылық, ұлтқа, оның рухани, тарихи-мәдени 
мұраларына жаны ашымастықтың салда-
рынан теңдесі жоқ талай мұраларымыздан 
айрылып қалдық. Ендігі міндетіміз қолда 
бардың шын есебін алып, олардың �зімізге 
де, �згелерге де кеңінен танымал болуы-
на кірісу екені айқын. Бірақ мұның бәрі 
ғылыми негізде, алдымен қаржы б�лініп, 
жүйелі түрде жүргізілуге тиіс. 

– Осы арада бір мәселені айта кетсек, 
әлемдік �ркениеттің даму үдерісіне үлес 
қосқан халықтар арасында к�шпелілердің 
аты аталмайды. Оларды бүкіл адамзат 
тарихындағы �ркениеттің ошақтарын 
жіктегенде А.Тойнби де, С.Хантингтон 
да елемей �теді ғой. Мұның бір себебі 
еуропалық тұрмыс-салт пен мәдениет 
иелерінің к�шпелілердің ғұмыр-тіршілігін 
ешқашан түсінбеуінен және түсіне алмай-
тынынан да болар. Батыс тарихшыларының 
еңбектерінде түркі-моңғол халықтары тарих 
сахнасында тек жойқын шайқастар тұсында 
ғана т�бе к�рсететін сияқты. Соның сал-
дарынан біздің ежелгі бабаларымыздың 
Қытайдан Еуропаға дейінгі мәдени, саяси 
ықпалы мүлде к�зге ілінбей келді. Дала 
�ркениеті, к�шпелілердің шаруашылық-
мәдени типі бүкіл адамзаттық �ркениеттің 
бір б�лшегі екені мойындалмады. Ал Кеңес 
билігі тұсында «ғасырлар бойы қараңғы 
түнекте �мір сүрген» қазақ халқын больше-
виктер келіп құтқарғаны баса айтылғаны 
белгілі. Сол еуроцентристік к�зқарас пен 
кеңестік насихат к�шпелілерді жалқау, 
ынта-жігерсіз, жартылай жабайы тіршілік 
кешетін халық ретінде к�рсетіп, ұлттық 
сана-сезімімізге күйретуші әсер еткенін енді 
айқын сезініп отырмыз. Сондықтан біздің 

қалпағы күнін» ұйымдастырғанына куә 
болдық. Біз мыңдаған жыл қанымызға 
сіңіп, жанымыздың бір б�лшегі болып 
кеткен киіз үй мен жылқыны қалайша 
әспеттеп жүрміз? Ойланатын сұрақ... 
Түркіменстандағы түркімен кілемі, 
түркімен арғымағы мен сеңсең б�ркі 
қ а н д а й  д ә р е ж е д е  қ ұ р м е т т е л е т і н і н 
және елдің заңымен қорғалатынын 
тек к�зіңізбен к�руіңіз керек. Менің 
айтпағым, тұтас халық, �ркениетті ұлт 
мәдениетті, зайырлы, иманды болса – ол 
әлемнің бір б�лшегі, әлемдік мәдениет, 
�ркениетке де �з қосары болмақ. 

Кеңестік кезеңде, жасыратыны жоқ, 
қазір де біз бақсы-балгер, әулие, киелі 
жер дегенге түрлі к�зқараспен қарап, 
түрлі пікірлер таратамыз. «Қасиетті 
Қазақстан» жобасында ең бірінші та-
бан т ірейтін нәрсе – аңыз.  Жазба 
деректеріміз аз болғаннан кейін аңыз-
әңгімелерге ғылыми тұрғыдан келуіміз 
керек. Бүгінде біз үшін �лкетанушылар, 

насы», оғыздың Қорқыт Атасы қазаққа да 
тән мұра, ескерткіш. Осы жағынан келген-
де бүкілтүркілік бірлік идеясы тұрғысынан 
жан-жақты зерттеулер жүргізілуі керек. 

– Бір інші  томға  қастерл і  орын-
дар мен киелі жерлерден б�лек кітап 
соңындағы қосымша ретінде Қазақстан 
Республикасының материалдық емес мәдени 
мұраларының тізімі, республикалық маңызы 
бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 
тізбесі, республикалық маңызы бар та-
рих және мәдениет ескерткіштерінің 
м е м л е к е т т і к  т і з і м і  ж ә н е  о б л ы с т ы қ 
деңгейдегі нысандар тізімі берілген екен. 
Соның ішінде материалдық емес мәдени 
мұра, яғни халықтың әдет-ғұрып, салттары, 
мейрамдары, �нері мен мәдениеті, жыр-
дастандары, шілдехана, бесік той, беташар, 
тіпті балалардың «бес тас», «соқыр теке», 
«ақ терек пен к�к терек» ойындарына дейін 
кіргенін к�ріп отырмыз. Бұл мәліметтер 
ешбір елде жоқ теңдессіз мұрамызды 
дәріптеуге к�п к�мегі тиетін сияқты. 

Алматы облысындағы Бұрқан бұлақ сарқырамасы

Арқарлы петроглифтері

Жаркенттегі мешіт, Алматыдағы 
А.Зенков салған Кафедралдық собор да 
сәулет ескерткіштері екені белгілі. Осы 
ғажайыптар енді қанша жыл тұрады, 
оны сақтап, қалпын бұзбай ұстап тұруға 
бүгінгі білім-білігіміз жеткілікті ме? 
Қайта қалпына келтірудің (реконструк-
ция) жаңа технологияларын қаншалықты 
пайдаланудамыз? Кеңес заманында 
«Қозы К�рпеш – Баян Сұлу» мазарын 
цементпен ж�ндедік. 

Ж а ң а  т е х н о л о г и я  д е м е к ш і , 
естуімізше, шетелде біздің Алтын киімді 
адам табылған қорған-мола ларды әуелі 
жаңа техникалық құрал дармен анықтап, 
нақтылап алып, тұрған қалпын бұзбай, 
жанынан ойып алады екен. Жалпы 
жалғыз Алтын киімді адамның �зіне бір 
музей болса, әлемнің түкпір-түкпірінен 
тек соны к�ру үшін  туристер ағылып жат-
са деп армандайсың... 

«Қасиетті Қазақстан» – кешенді 
бағдарлама. Кітап шығарумен, карта 
жасаумен шектелмейді. Мәселе тарихи-
мәдени, археологиялық, архитектуралық 
құндылықтарымызды жас  буынға 
сіңіруде (оқулық мәселесі, балаларға 
арналған деректі фильм, мултьфильм, 
т.б.), �з халқымызға дәріптеп, шет 
жұртқа қалай насихаттауда болса керек. 
Qлемдік стандарттармен қатар осы орай-
да ұлтымыздың менталитетін де ескерген 
ж�н. Осы кезге дейін отар ел болған соң 
к�п жайттарды жасырып-жауып келдік. 
Жалпы қазақта (руларда емес) қанша 
батыр бар? Бүгінгі оқыған-тоқыған за-
манымызда қанша хан-сұлтанымыз, 
биіміз, батырымыз болғанын анықтап, 
түстеудің не қиындығы барын түсінбедім. 
Қуғын-сүргін жылдары атылып кеткен 
кейбір арыстарымыздың не қолжазбасы, 
не бейіті жоқ. Осының бәрінің зардабын 
татудамыз. Үлкен қала, облыс, аудан ат-
тарын жергілікті жұрт келісіп-пішсін, со-
нан соң �згертеміз деу қай сасқанымыз? 
Бір замандарда түркіден де әрі, түркі-
моңғолға ортақ даму дәуірі, қандас-
қарындастық кездер болған. Енді бәрін 
ата жауымыз деп жоңғарға жауып, екі 
күннің бірінде картамызды оқушының 
дәптеріндей шимай-шатпаққа салсақ не 
болады? 

Qрине, қашанда кез келген шаруа 
қаржы-қаражатпен шешілмек. Талай 
қаржымыз із-түзсіз кетіп жатса да, біз 
�кінішке қарай, рухани, мәдени істерге, 
кітап шығаруға келгенде үнемшіл бола 
қаламыз. Соның кесірінен ісіміз шолақ, 
біткен шаруамыздың құлағы шұнақ 
болып жатады. Qлемнің бір түкпірінен 
асыл бұқа әкеліп, сиырымызды сүтті, 
дастарқанымызды етті жасауға болар. 
Бұрынғы қаптап картоп жиған жерімізден 
тонналап �нім алуға қол жеткізерміз, ал 
уақыт сағаты туғандықтан, тұтас елдің 
санасын жаңалауға кіріскен сәтте барлық 
бағыт-бағдарларға жеткілікті қаржы 
қарастырылуы ж�н деп білеміз. 

– «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасын жүзеге асыру 
мақсатында кең к�лемді кешенді зерт-
теу жүргізу, материал жинақтау үшін 
Қазақстанды түгел қамтитын ғылыми-
зерттеу және дала экспедицияларын �ткізу 
жоспарланғаны белгілі. Бұл жұмыстарға 
танымал ғалымдар, тарихшылар, археолог-
тар, этнограф, жергілікті �лкетанушылар 
тартылды. Энциклопедияның бірінші 

олардың зерттеулері, жинаған қазыналары 
ерекше маңызды. Қазір аңыз айтатын, 
шежіре тарқататын қазыналы кеуде-
лер қалмай барады. Қазақша білмейтін, 
немересінен тіл, салт, дәстүр әліппесін 
үйреніп жүрген ата-әжелер пайда болды. 
Біз к�п уақытымызды босқа �ткізіп алдық. 
Дегенмен, әлі де болса к�не деректерді, 
мұрағаттарды ақтару керек. Мен жүрген 
жерімде айтып жүрем: «Жігіттер, кеңес 
�кіметі кезіндегі аудандық газеттерді 
табыңдар, �йткені аудан деңгейінде цензу-
ра бәсеңдеу болды, қатты тексерілген жоқ. 
Сол газеттерде неше түрлі аңыз-оқиғалар 
жазылды, ертеректегі тігінділерді ақтарса 
талай нәрсе табылады». 

– Энциклопедияларды құрастыру 
кезінде маман тарихшылармен қатар 
а й ы л - а й м а қ т а ғ ы  � з  б е т і м е н  з е р т -
теу жұмыстарымен шұғылданып жүрген 
жандардың да ізденістері пайдаланылатыны 
мәлім болды. Бұл тарихи тек-тамырдың 
терең тамырларына үңілуге, ата-бабаңның 
ерлік һәм елдік істерін мақтаныш етуге, жер-
су, елді мекенге қатысты аңыз-әпсаналарды 
ел жадына қайта оралтуға жаңа серпін 
беруге тиіс. Бірақ кейде �зінің �ткенін 
білуге деген талпынысқа шалағайлық ара-
ласып, �лкетанушылықты �зімшілдікпен 
шатастыруға, �зін-�зі дәріптеп, �з ата-тегін 
асқақтатуға тырысушылыққа әкеліп соқпай 
ма деген күмәнға да негіз бар сияқты. 
Жергілікті �лкетанушыларға сүйенгенде 
тиісті нысанды немесе тұлғаны асыра 
бағалау не кем к�рсету жағы орын алмай ма? 

– Түскен материалдардың арасында 
жершілдіктің, рушылдықтың иісі шығып 
тұрғандары болды. Бірақ оларды іріктеп, 
ретке келтіріп алдық. Біздің мақсат – 
әзірше қолда бар мәліметтің барлығын 

– Кітаптың соңындағы арнайы тарауда 
Үкімет бекіткен, к�пшілік біле бермейтін 
Қазақстан Республикасының материалдық 
емес мәдени мұраларының тізімі берілді. 
Біз оны әдейі кіргізіп отырмыз. Бұны әрбір 
қазақстандық білуге тиіс. Балабақшадан 
бастап жоғары оқу орындарына дейін 
қазаққа тән материалдық және рухани 
мұраларымызды насихаттауға баса к�ңіл 
аударатын кез жетті. Ол мұраның ішінде 
зергерлік �нер де, музыкалық аспаптар 
да, бие байлау, қымызмұрындық, қымыз 
бен шұбат та бар. Беташар мен тойбастар, 
сыңсу және т.б. әдет-ғұрыптарымыз, 
әлемде теңдесі жоқ күй �нері, айтыс – 
осының бәрі аталған тізімге кіреді. Оқулық 
жазғанда, халықтық педагогиканы наси-
хат тағанда, Наурызды тойлайтын кезде 
осы мұраны негізге алса. Cзге ұлт �кілдері 
қазақ деген қандай халық, қазақылықтың 
мән-мағынасы неде дегенде осыны игеруі 
керек. Мәдени-к�пшілік орындарда, мек-
тептерде осы тізімді іліп қойса да болады. 

Энциклопедияға республикалық 
дәрежеде ерекше қорғалатын табиғи 
ескерткіштер, қорықтар кірді. Мұнда 
Ү к і м е т т і ң  қ а у л ы с ы м е н  б е к і т і л г е н 
тарихи-архитектуралық ескерткіштердің 
республикалық тізімі басшылыққа алын-
ды. Оның ішінде ЮНЕСКО-ның мәдени 
мұралар тізіміне енгендері де бар. 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  к и е л і  ж е р л е р і н 
анықтау жұмысы тапсырылған «Қасиетті 
Қазақстан» ғылыми-зерттеу орталығы 
жасаған 100 нысанға қоса к�рнекті мәдени 
нысандарды, музейлерді де енгіздік. Мы-
салы, Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы 
музейі Алашты, Жаңалықтағы ескерткіш 
қуғын-сүргін құрбандарын еске алатын 
орын. Сондай-ақ кешегі ғылым акаде-
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ТІЛІМ ДЕП ТЫНЫМ ТАППАҒАН

Роза Қалдыбекқызы – тіл жанашы-
ры. Ал тіл жанашыры болу – �зіңнің 
бар лық шығармашылық әлеуетіңді, 
білім-білігіңді осы жолға арнау деген 
с�з. 

Қазақ мемлекеттік универси-
тетінде бір курста, бір топта қатар 
оқыдық. Елімізге белгілі әдебиет-
тану шы ғалымдар – З.Қабдолов, 
ТКәкішев, Р.Бердібаев, С.Ордалиев, 
А . А м а н ж о л о в ,   З . Б и с е н  ғ а л и , 
Ж.Дәдебаев, Ш.Ибраев, Т.Сайрам-
баев, Б.Сағындықов, С.Мырзабеков, 
А . Қ ы р а у б а е в а ,  М . С е р ғ а л и е в , 
Х . С ү й і н ш ә л и е в  с ы н д ы  а й т у л ы 
тұлғалардан дәріс алдық. Розаның 
бір ерекшелігі ол осы аталған аза-
маттармен оқу бітірген соң әріптес 
болды. Себебі жоғары оқу орнын 
тәмамдағаннан кейін ұстаздар оны 
университет қабырғасында оқы ту-
шылық қызметке қалдырды, яғни білім 
жолындағы жастардың болашағын 
сеніп тапсырды. Роза Қалды бекқызы 
сол сенім үдесінен шығып, жақсы 
мамандар даярлауға атсалысып келеді. 
Qл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде жемісті еңбек етуде. 

Ғылымға ден қойып, профессор 
Т.Сайрамбаевтың жетекшілігімен 
1997 жылы «Қазақ тіліндегі есімшелі 
оралымдар» деген тақырыптағы 
кандидаттық диссертациясын сәтті 
қорғап шықты. Ғылыми тақырыбы 
екінің бірі жүрегі дауалай бермейтін 
мәселеге  арналды.  Зерттелет ін 
мәселе күрделі болса да, жас ғалым 
оны қажырлы қайратымен еңсере 
білді. Оқытушылық пен ғылым жо-
лын қатар алып жүру де қиынның 
қиыны. Себебі екі бағыт та адамнан 
мол жауапкершілікті талап етеді. Ең 
бастысы тынымсыз ізденіс пен ерен 
еңбек қажет. Qйтпесе, ойлағандай 
нәтижеге жету де оңай емес. 

Осындайда академик-жазушы 
Зейнолла Қабдоловтың мына бір 
ұлағатты пікірі ойға оралады: «Қазақ 
университетінің филология, журна-
листика факультетінде қырқыншы, 
елуінші жылдары оқыған адам-
дар эстетикалық ілім жағынан �з 
қатарларынан оқ бойы озық тұратын 
мамандар... Неге десеңіз, олар әдеби 
білім жағынан Qуезов мектебінен 
шыққан адамдар» десе, расында да 
Qуезов мектебінен шыққан азамат-
тар �з замандастарынан к�ш ілгері 
болды. Бұған олардың қолынан 
шыққан әдеби және ғылыми еңбектері 
дәлел. Осындай тұлғалардан тәлім 
алған Роза Cмірбекова да �зіндік 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  қ о л т а ң б а с ы н 
қалыптастыра білді. Адамның туа 
бітті қасиеттері болатыны сияқты, 
оның жүре келе үйренетін, �мір сүру 
барысында игеретін қасиеттері де 
болатыны заңдылық. Бұл тұрғыдан 
алғанда кейіпкерім ғылыми мектептен 
�тіп, нағыз ғалымға тән қасиеттерді 
де бойына сіңірді деп айта аламын. 
Ол қолға алған жұмысын соңына 
дейін жеткізетін тиянақтылығымен 
де ерекшеленеді. Қай істі атқарса да, 
сапалы әрі нәтижелі болуына баса мән 
береді. 

Тіл білімі жолындағы қажырлы 
еңбегінің нәтижесінде 2011 жылы 
«Нұр-Принт» баспасынан «Кәсіби 
қазақ тілі» оқу құралы (тілді үйретудің 
стандартына сай белгіленген С1 дең-
гейі бойынша философия маман дық-
тарына қазақ тілін жете меңгертуге 
бағытталған), 2014 жылы «Қазақ 
университеті» баспасынан «Есімшелі 
конструкциялардың тілдік табиғаты» 
атты монографиясы, 2016 жылы 

«Қазақ университеті» баспасынан 
«Қазақ тілі» атты оқу құралы жарық 
к�рді. Бұл оқу құралдарын қазіргі 
уақытта жоғары оқу орындарының 
студенттері кеңінен қолданып жүр. 

Роза Қалдыбекқызын әрдайым 
ізденісте жүретін ғалым деп айта 
ала мын. Осы уақытқа дейін жүзге 
жуық мақалалары жарық к�рді. Cз 
мақалаларында тіл білімінің қаншама 
ғылыми мәселелерін қозғады. Уақыт 
пен заман алға тартқан сауал дарға 
 жауап іздеді. Соларды дәйекті лік пен, 
шынайы ғалымдарға тән мазмұн-
дылықпен қарастырды. Заман тала-
бына сай жұмыс істеудің ең бір айқын 
к�рінісі – ағымдағы �зекті мәселелер 
мен қоғам үшін маңызды болып табы-
латын дүниелерге үн қату – ғалым Роза 
Қалдыбекқызының басты ерекшелігі. 
Алғашқы мақала сы нан бастап бүгінгі 
дейінгі жазыл ған мақалаларынан қазақ 
тіл білімі ғылымының әр кезеңдегі 
даму к�кжиегін байқауымызға болады. 
Бұл ретте білікті маман ғылымның ая-
сымен ғана шектеліп қалмай, �мірдің 
 саяси, мәдени, рухани тұстарын 
қамтып, оларды тарихи жағдаймен 
байланыстыра қарастырады. Ал 
мұның �зі оны жаңашыл, үнемі алға 
ұмтылатын, ізденімпаз ғалым екендігін 
дәлелдеді. Жоғарыда айтқанымыздай, 
білікті ғалым тіл білімінің күрделі са-
ласы синтаксис мәселелері бойынша, 
 сонымен қатар қазақ тілін орыс ау-
диториясында оқыту, білім беру сала-
сында қолданылатын инновациялық 
технологиялар жайында үздіксіз 
ізденіп мақалалар жазып, �зінің 
ұсыныс пікірлерін айтып келеді. 

Р.Cмірбекова тек ғылыммен ғана 
шұғылданып, университетте сабақ 
берумен шектелмей, қоғамдық �мірге 
де белсене араласады. Атап айтқанда, 
ғалым филология,  әдебиеттану 
және әлем тілдері факультетіндегі 
 «Триада» филологиялық зерттеулердің 
ғылыми-инновациялық орталығының 
мүшесі. Халықаралық «Мевлана» 
бағдарламасы бойынша Түркияның 
Гази университетінде академиялық 
тағлымдамадан �тіп келді. Ғалым еш 
уақытта болдым-толдым демейді. 
Оның бақыты да еңбекте, тынымсыз 
ізденісте. Ол �зінің еңбекқорлығының, 
ғылыми ізденімпаздығының арқасын-
да абыройға б�ленді. Қазақ рухания-
тына қосқан үлесі үшін 2016 жылы 
«Ел ардақтысы» медаліне ие бол-
ды. 2018 жылы «Бейбітшілік әлемі» 
Халықаралық Қазақ Творчестволық 
Бірлестігі еліміздің �ркендеуі жолында 
қазақ ғылымы мен білімінің дамуына 
қосқан үлесін жоғары бағалап, «Ұлт 
мақтанышы» медалі және арнайы 
дипломымен, сонымен қатар Білім 
және ғылым министрлігінің Құрмет 
грамотасымен, Алғыс хаттарымен 
марапатталды. 

Осылайша кейіпкерім �зінің сана-
лы ғұмырын тіл білімі саласына, қазақ 
тілін оқытуға арнап, шәкірттеріне 
дүниедегі ең асыл құндылық – ана 
тілімізді құрметтеуді үйретіп, ғылым 
мен білім деп аталатын ізгілік жолына 
тәрбиелеп келеді. 

Бибігүл СҰЛТАНОВА, 
филология ғылымының кандидаты

ҰСТАЗ ЖОЛЫ – 
ӨНЕГЕ

Жуырда Маңғыстау облы-
сы Маңғыстау ауданында 
аудандық пробация қызметінің 
ұйымдастыруымен және аудандық 
жастар ресурстық орталығының 
қолдауымен «Жақсылық жасайық» 
қайырымдылық іс-шарасы �тті. 

Қайырымдылық іс кезінде шара-
ны ұйымдастырушылар мен еріктілер 
тобының мүшелері шетпелік жал-
ғыз басты, 2-топ мүгедегі Спанғали 
Байдул лаевтың үй-жайын тазалап, 
қора-қопсысын, аулаларын тұрмыс-
тық қалдықтардан тазартты. 

Спанғали Байдуллаев 1936 жылы 
Маңғыстау  облысында  дү  ниеге 
келіп, �мір бойы ауданның халық 

шаруашылығы қызметінде еңбек 
еткен. Бүгінде зейнеткер, Шетпе 
кентінде тұрады. Қария жас тардың 
қайырымдылық істеріне риза бо-
лып, бата берді. Ал шараны ұйым-
дастырушылар алдағы уақытта да 
қарияға к�мек қолын созып, қам-
қорлыққа алатындарын уәде етті. 

Еріктілер тобының мүшесі, кол-
ледж студенті Алмас Сейілханов 
қайы рымдылық шараларына үнемі 
қатысып тұратынын, тағдыр тауқы-
метіне ұшыраған жандарға к�мек 
қолын созу жастардың міндеті еке нін 
айтып, мұндай шаралардың жиі �тіп 
тұруына тілектестігін жеткізді. 

Хадиша НҮРЕТОВА

«ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАЙЫҚ»
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІ 
мия сының бас ғимараты «Ғылым ордасы» 
кезінде Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Qуезов, 
Qлкей Марғұлан, Ахмет Жұбанов және 
басқа тұлғалар еңбек еткен киелі мекен. 

– Басылымда киелі  нысандармен 
қатар түрлі аңыздар, ұғым-түсініктер 
де келтірілген екен. Мысалы, Ақмола 
облысындағы Б�гембай с�ресі туралы 
мәлімет назарымызды аударды. Қанжығалы 
Б�гембай батыр 1775 жылы қара күзде 
Сілеті �зені бойында қайтыс болады. Сол 
жылы қыс ерте түссе керек. Батырдың 
қазасына жиналған ел ақсақалдары Ресей-
ге мемлекеттік сапармен кеткен  Абылай 
ханды күтейік деп шешім қабылдап, оған 
дейін мәйітті арулап, былғары салып, 
б�ренелерден биік с�ре жасап сол жерде 40 
күн сақтайды. Ол кезде халқына ардақты 
танымал адамдарды қасиетті Түркістан 
қаласына қоятыны белгілі. С�йтіп, 40 
күннен кейін Абылай ханның бұйрығымен 
 батыр денесін Түркістандағы Қожа  Ахмет 
 Ясауи кесенесіне  апарып жерлейді . 

пат жеңілістерден тұрады. Ақтабан 
шұбырынды қазақ тарихындағы қайғылы 
уақиға, оны айтпауға болмайды. Qйтпесе 
ашаршылық, үлкен террорға бір адам 
(мәселен, Сталин), билік қана кінәлі 
деуге болмайды. Ондай зобалаң, нәубет 
кездерде жалпы адам санасы, ұлттың 
қорғаныш қабілеті әртүрлі қарсы реакция 
береді. Осы жайларды ескере отырып, 
жас ұрпақты жеңісті айтып мақтанудан 
г�рі трагедиялы шындықпен тәрбиелеген 
дұрыс деп ойлаймын. Бұл мәселе жеңіл-
желпі қарауды, қателесуді к�термейді. 
Б і з  � з  т а р и х ы м ы з д ы ң  н е г і з д е р і н 
ғылыми түрде дәйектеп, мәдени-рухани 
құндылық тарымызды жаңаша сараптауға 
ден қоюға тиіспіз. Бүгінгі Рухани жаңғыру 
үдерісі қазақ халқының осы уақытқа 
дейін кеткен есесінің �теуі болсын де-
сек, жаңа кезеңде к�зқарасымызды, 
мінез-құлқымызды түбегейлі �згертуге 
кірісуіміз керек. 

– Еліміздің қасиетті жерлерін түгендеу, 
қағазға түсіру жай ғана тізімдеп санамалап 
шығуды білдірмейтіні түсінікті. Елбасы 
атап к�рсеткендей, бұл ең алдымен ұлттық 
бірегейлікті қалыптастыруға ықпал ететін 
аса маңызды жоба. Бізде ұлтты біріктіруші 
тұлғалар да, тарихи оқиғалар да аз емес. 
Мәселен, қалмақпен соғыста хас батыр 
атанған Райымбек Түкеұлы ел ішінде әулие 
ретінде кеңінен танымал. Қара су қақ жа-
рылып жол берген батырды әлі күнге дейін 
хал қымыз қастер тұтады. Алматының орта-
сында жатқан әулие, батыр зиратына келіп 
сыйыну еш тоқтаған емес. Міне, осындай 
тұл ға ларымыздың ерлік істері мен есімдерін 
тиімді пайдаланып жүрміз бе деген сұрақ 
туындайды. 

– Міне, сол үшін Qбілқайырдың 
ескерткішін Алматыда, Абылайды Аты-
рауда, Мағжанды Оралда, Исатай мен 
Махамбетті Петропавлға... орнату керек. 
Олар ұлтқа ортақ тұлғалар. Бір мемле-
кет болғаннан кейін барлық жағынан 
біртұтастық қажет. Тағы қайталап айтқым 
келеді,  к�ше аттарын да ауыстыру, 
ортақтандыру тұрғысынан тек жергілікті 
органдарға толық құзірет беріп қоюға 
болмайды. Қостанайдың қақ ортасын-
да «Казахская» деген шолтиған к�ше 
бар екен. Ол нені меңзеп тұр? «Қазақ» 
газетінің 100 жылдық тойын мерекелеу 
мақсатымен барғанда осы к�шеге «Қазақ» 
газеті» атауын берейік деп ұсыныс та 
жасағанбыз. Облыстық әкімдіктің алдына 
ашылған кітап бейнесінде «Қазақ» газеті 
мен «Айқап» журналына бағышталған 
алып стела қою ұсынысын да айтқанбыз. 
Cйткені ғасырлық тарихы бар бұл екі ба-
сылым осы Қостанайға тікелей қатысты-
тұғын. Біз әлі күнге дейін тарихта болған 
оқиғаларды шынайы қалпында қабылдай 
алмаймыз. Барды бар, жоқты жоқ деу 
керек. Болған уақиғаны солай қабылдаған 

әр ескерткіштің бұрынғы қалпын 
к�рсететін ескі суретін қатар беруге 
болар еді. Олардың к�пшілігі кейіннен 
жаңартылды,  ж�нделді  дегендей. 
Археологиялық ескерткіштің бәрін 
бірдей кіргізудің қажеті жоқ және ол 
мүмкін де емес. Мысалы, Сарайшықтың 
�зіне жеке бір кітап арнауға бола-
ды, Сондықтан тепе-теңдікті сақтау 
керек. Қазір ауыл-аймақта халық �з 
қаржысына да ескерткіштер қойып 
жатыр. Бұл жақсы үрдіс. Халықтың �з 
ұғым-түсінігі бар, оның барлығын дінмен 
байланыстыруға болмайды. Дінді құрмет 
тұту бар да, к�зсіз табыну бір б�лек. Осы 
«Қазақстанның киелі жерлерінің геог-
рафиясы» бағдарламасы аясында неше 
түрлі жобаларды жүзеге асыруға болады. 
Мәселен, бізде климаттың барлық түрі 
бар. Оңтүстіктің к�ктемі, Сарыарқаның 
жазы, Шығыстың қысы деген сияқты 
белдеулер бойынша жобалар ойластыр-
са, соның ішіне бүркітшілік, аңшылық, 
бәйге, ұлттық ойындар, тағы басқа 
мұраларымызды  насихаттау кіріп кетер 
еді. Мұның барлығы Қазақстанның 
беделін к�теруге пайдасы тиері анық. 
Сырттағы қандастарымызға қатысты 
жеке жоба арналса артықтық етпес еді. 
Қытайдағы, Моңғолиядағы, Ресейдегі 
�з ата-бабасының жерінде отырған 
қазақтардың мәдени-рухани мұрасын, 
жер-су атын түгендей алмай отырмыз. 
Қазақ отырған жерде қазақша жер-су 
аты болады, ол заңдылық. Осы жайлар 
болашақта ескерілсе дейміз. 

«Қасиетті Қазақстан» бағдарламасына 
орай ғылыми-зерттеулер жүргізіліп жатыр. 
Дегенмен, әлі де ашылмаған нәрселер 
бар. Еліміздің түкпір-түкпірін арнайы 
экспедициялар аралап жүріп шығуға тиіс. 
Түген деген батыр болған дейді, бірақ 
атынан басқа ештеңе жоқ. Ақсақалдар 
айтқан шежірелер ұмыт болып барады. 
Соларды қайта іздестірсе, зерттесе үлкен 
жұмыс болар еді. Бұл шаралардың арғы 
жағында халықтың, жеке адамның ру-
хын, қадір-қасиетін к�теру мәселесі жа-
тыр. Мен осындай елде туғанмын деген 
лайықты мақтаныш сезімін туғызу керек. 
Халқымыздың әлемдік �ркениеттегі, 
тарих тағы орнын тани білу сезімі осылай 
орны ғады. Рухани бастауларымызға ден 
қою келешекте сан алуан мүмкіндіктерге 
жол ашады. 

«Қасиетті Қазақстан» бес томдық 
энциклопедиясы шыққаннан кейін түрлі 
бағытта жұмыстар жүруі керек. Qзірге 
бұл бастамасы ғана. Бес томдыққа енген 
тарихи тұлғалар туралы жеке зерттеу-
лер жүргізілсе, кітаптар шықса, к�рікті 
жерлеріміз бір-бір фотоальбомға айналса, 
оқулықтарға енгізілсе құба-құп. Қазір 
қолға алмасақ 20-30 жылдан кейін кеш 
болады. ХХ ғасыр басындағы Ахмет, 
Сәкендердің �зі аңызға айналып кетті, 
енді кешегі Мұхтар, Ғабит, Сәбиттерді 
к�ргендер де біртіндеп азайып барады. 

Қорыта айтқанда, аталмыш жобаның 
толыққанды жүзеге асырылуы біртұтас 
еліміздің ұлттық-рухани тамырынан нәр 
алған жаңғыру үдерісін қарқындатпақ, ал 
бұл жас буынның болашаққа сеніммен 
қарап, нық қадам басуына, олардың 
бойына қазақстандық патриотизм мен 
мемлекетшілдік рух сіңіруге қызмет етпек. 

Алғашқы талпыныс болғандықтан, 
қасиетті орындардың тізіміне енбей қалған 
нысандар әлі де бар. Болашақта киелі 
орындар тізімі толықтырылып, ізденіс 
жұмыстары одан әрі жалғасады. 

– 	ңгімеңізге рақмет.

	ңгімелескен
Дина ИМАМБАЕВА

бойымызға сіңіруге тиіспіз. Бренд деген 
солай қалыптасады. Рухани жаңғыру 
деген с�з, менің түсінігімше, қайта ора-
лу, ояну деген с�з. Бәріміз киіз үйге ба-
рып тұрмасақ та заманға лайық түрін 
пайдалануға болады ғой. 

– Жаңа мыңжылдықта мемлекеттер 
арасындағы бәсекелестік мүлде басқа 
сипат алғанын к�зіқарақты кез келген 
адам біліп-байқап отыр. Сондықтан ендігі 
жауапкершілік жүгі ауырлай түспек. 
Даңқты ата-бабалардың бүгінгі ұрпағы 
ұлттық тұтастық пен мүдде үшін қандай 
қызмет атқарып, қалай пайдалы іс тын-
дыра алады дегенде, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жоба-жоспарлары 
айқын бағыт сілтей алатыны анық. Соның 
ішінде «Қасиетті Қазақстан» атты бес 
томдық энциклопедияның �зі «қазақта 
тарих болмаған» дейтін даулардың талай-
ына  жауап бере алатын ауқымды еңбек. 
Осы орайда энциклопедияны шығару 
жұмысының ғалым әрі тәжірибелі баспа-
гер ретінде сізге тапсырылуы бекер емес. 
Кітаптың мазмұны, к�ркем безендірілуі, 
сапасы к�ңілден шығарлық. Енді осы жұмыс 
барысында к�ңілге түйген, к�зіңіз жеткен 
ой-пікірлеріңізбен б�ліссеңіз. 

– Энциклопедияны ойдағыдай 
шығаруға барынша тырыстық. Qр ма-
қалаға сәйкес сурет берілді. Негізінде 

Ортағасырлық Қойлық шаһары

Жаркенттегі әулиеағаш

Беспақыр мазары

дұрыс. Бұл факт. Нені айтсақ та артын-
да бір күмән тұрады. Соның салдары-
нан дүниежүзінің тарихын білсек те, 
�з тарихымызды білмейміз. Отарлық 
санадан, �зін қор санаудан құтылмай, �з 
деңгейімізді к�теру қиын. 

Елбасының �зі атап �ткендей, бұл 
болашаққа бағдарланған жоба. Алдағы 
уақытта бағдарлама бойынша іргелі, 
жан-жақты зерттеулер жүргізу керек. 
Бұл алғашқы қадам болған соң қолда 
бар деректермен шектелдік. Ал келесі 
томдарды әзірлеу кезінде сол �ңірлерді 
аралап, жергілікті �лкетанушылармен 
жүздеспекпіз. Qрбір томды сол облыстарға 
барып талқылап, бекітіп алсақ дейміз. 
Бұрынғы жинақталған аңыз-әңгімелер бар, 
бірақ жүйелі, толық емес. Cйткені ол кезде 
қазаққа тән дүниетанымға, киелі, қасиетті 
атаулыға тыйым салынды,  мифологиямыз 
ғылыми тұрғыдан жеткілікті зерттелмеді. 
Мысалы, Қожа  Ахмет  Ясауи кесенесі тек 
сәулет ескерткішіне жатқызылды. Qйтпесе 
оның �з мифологиясы, аңызы, басқасы 
бар. 

Қазір әлемде бренд деген үрдіс бар, 
мысалы, осы энциклопедияға Алматының 
апортын кіргізуге болар еді, бірақ реті 
келмеді.  Оның есесіне Ебінің желі 
дегенді кіргіздік. Ол табиғи-ландшафт 
ерекшелігіне сай келеді. Осындай әлі 
теориялық және практикалық тұрғыдан 
шешілетін мәселелер баршылық. Мәселен, 
6-шы томға шет елдерде жерленген та-
рихи тұлғаларымыз туралы мәліметтер 
кіргізілсе оң болар еді. Германиядағы 
Мұстафа Шоқай, Мысырдағы Бейбарыс, 
Ташкентте жатқан Т�ле би және т.с.с. 
есімдерін жас ұрпақ білуге міндетті. 

Сонымен қатар �зіміздің материалдық 
емес мұрамызды да насихаттау керек. 
Ұлттық киім дегенде Наурыз күні ғана 
киіп шығатын ұзын шапаннан басқа 
күнделікті киюге ыңғайлы киімдер неге 
тікпеске. Бұрын жылқымен жүрген кездегі 
күміс ер, қолыңдағы қамшың, беліңдегі 
қылышың қазір бренд бола алмайды. 
Сондықтан ұлттық дүниені әлемге таныту 
үшін ең алдымен �зіміз тұтынып, �зіміз 

Кейін Б�гембайдың мәйіті сақталған жер 
«Б�гембай с�ресі» аталыпты. Мұндағы 
«с�ре»,  «с�релеу» деген ұғымдарды 
білмейтіндер үшін бұл жақсы мәлімет 
болмақ. Батырдың �лімін ханға естірткен 
Үмбетей жыраудың жырының �зі бір б�лек 
дүние. Міне, осы тектес халық тарихында 
орны б�лек қайраткер тұлғаларға қатысты 
орындарды энциклопедияға енгізуде қандай 
�лшемдер басшылыққа алынды? Мәселен, 
Жетісу жерін жоңғарлардан азат етуде орны 
айрықша Ойрант�бе шайқасы, ХХ ғасыр 
басындағы қазақ халқының ұлт-азаттық 
күресіне қатысты Алматы-Құлжа жо-
лындағы Аласаның асуы секілді жерлер дің 
энциклопедияға кірмей қалуы неліктен? 

– Ол үшін ең алдымен музейі немесе 
ескерткіші болу керек. Айталық,  Жамбыл 
Жабаевтың музей-үйі сияқты халық 
 баратын, еске алатын, тәу ететін жерлер. 
Дегенмен, жұрт тұлғалардың бәріне бірдей 
табына бермейді, сондықтан қоғам мен 
мемлекеттің дамуына үлес қосқан тұлғалар 
да кітапқа кірді. Бұл ретте айта кететін 
жайт, жоңғарлармен соғыс болған жерлер 
әлі толық анықталмай жатыр. Мысалы, 
Аңырақай, Орбұлақ шайқасы �ткен жер-
ден дерек заттар табылуы керек, қару-
жарақ, оқтар, т.б. Ол жерде музей, мону-
менттер тұрса тарихи, тәрбиелік маңызы 
зор болар еді. Qзірше біз бар мәліметті 
бердік, ал болашақта еліміздің тарихи 
белестері бойынша міндетті түрде кешенді 
жобалар қолға алынуы керек. Күні кеше 
басымыздан �ткен Желтоқсанды есте 
қалдырудың �зі к�ңіл к�ншітпейді. Қан 
т�гілген алаң аяқасты болмай, ол жерден 
к�ліктер айналып �тсе, бұл да тарихпен 
тәрбиелеудің бір үлгісі болар еді. 

Тарихымыз ұлы жеңістер мен ала-
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былмайтын Басшының бойындағы 
бір ерекше қасиет – қызметке кел-
генде �зіне артылған жауапкершілікті 
 лауазымынан жоғары қоя білуі еді. Сол 
уақытта мемлекетіміздің алға қойған 
саясатын және бірден-бір тығырықтан 
шығудың тәсілі кеңшарларды, басқа 
да біраз мекемелерді таратып, те зірек 
жекешелендіріп, адамдарды кәсіп кер-
лікке жұмылдыру екенін түсініп, нақты 
шараларды орындауға белсене кіріскен 
аудан басшыларының бірден-бірі еді. 

Кәсіпкерліктің кең �ріс алуы на 
к�ршілес қарақалпақ елімен арадағы 
алыс-беріс,  барыс-келіс,  сауда-
саттық қарым-қатынас та к�п септігін 
 ти гізетін болғандықтан, ол ағайын-
дармен бірнеше рет келісс�здер 
жүргізіп,  кездесулер �ткізіп,  �з 
деңгейлерінде к�птеген мәселелер 
т�ңірегінде келісімдер жасалынды. 
Қарақалпақ темір жолының басшысы 
Тыныштық Темірбаевпен арадағы 
д о с т ы қ  т ү с і н і с т і к  н ә т и ж е с і н д е 
«Қоңырат – Бейнеу» жолаушылар 
пое зының ұдайы жүріп тұруына қол 
жеткізу де Басшының аудан халқына 
қосқан үлесіне жатады.

Бейнеу ауданы ауызсудың да, мал 
ішетін судың да тапшылығын к�ріп 
келе жатқаны белгілі. Мүмкіндігі бар 
жерлерде мал суаратын құдықтар 
қаздырып, барлық ауылда су резер-
вуарларын салдырып, су тазартатын 
қондырғылар қойдырды. «Бейнеу – 
Сыңғырлау», «Сыңғырлау – Ақжігіт», 
«Қарағайлы – Сам», «Сам– Тұрыш», 
«Қарағайлы – Ноғайты», «Ақжігіт – 
Тәжен» су құбырларын тартқызды. 

Келесі мәселе аудан халқын отын-
мен қамту еді. Бұл қиындықтан шы-

ҚАЙЫРХАННЫҢ ҚАҺАРМАНДЫҚ ТҰЛҒАСЫ
ҚАНДАЙ ҚҰРМЕТКЕ ДЕ ЛАЙЫҚ

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

ғу дың жалғыз ғана жолы газдандыру 
екенін түсіне білген аудан басшылары 
жылына бір елді мекенге табиғи газ 
тартуды алдарына міндет етіп қойды. 
Бар ауыртпалық ауданның �з мойнына 
түсіп, бар жұмыс ауданның �з күшімен 
бітті. 1991 жылы Бейнеудегі т�ртінші 
ауылға табиғи газ берілсе, 2001 жылы 
аудан орталығынан 72 шақырым қа-
шықтықта орналасқан Тұрыш елді 
ме кеніне газ келді. С�йтіп, кезең 
қиын  дығы мен қаржы тапшылығына 
қа ра мастан, халық пен әкімдіктің бір-
лескен іс-қимылының нәтижесінде 
Бейнеу облыстағы алғаш толықтай 
газ дан дырылған бірден-бір ауданға 
айналды. 

Бейнеу – елі де, жері де бай �лке. Елі 
бай дейтініміз халқының ауызбірлігі 
мықты, адамдары ұйымшыл әрі 
еңбекқор. Жерінің байлығы мұнай мен 
газ қорының молдығында. 

Басшы ауданның экономикасының 
дамуымен қоса білім, мәдениет жағын 
да ұдайы қаперінен шығарған жоқ. «Га-
гарин», «Сам», «Ақжігіт», «Амангелді» 
орталау мектептері орта мектеп болып 
қайта құрылды. Ал мәдениет саласын-
да ауданда бірде-бір кітапхана, клуб, 
киноқондырғы жекешелендірілмей, 
ауылдардағы мәдениет қызметкерлері 
�з орындарын сақтап қалды. 

1993 жылдың жазында Бейнеу се-
лосында облыстағы ең алғашқы мешіт 
бой к�терді. Бұл игі бастама Боранқұл, 
Сарға, Сам, Т�леп, Есет, Ақжігіт, 
Тұрыш, Тәжен елді мекендерінде де 
қолдау тауып, к�не Бейнеуде сәулетті 
мешіт пен 150 орындық асханасы 
бар әсем тілеухана үйі пайдалануға 
берілді. Ауданның арғы-бергі та-

рихтарын зерттеп, әр заманда және 
кеңес дәуірінде елге қызмет жасаған 
белгілі тұлғалардың есімдерін Бейнеу 
селосының к�шелеріне, мектептеріне, 
спорт, мәдениет ошақтарына беруді де 
аудан басшысы ұмытқан жоқ. 

Тәуелсіздік жылдарында аудан 
халқы үш есеге жуық �сіп, 66 мыңға 
жетті. Cсімнің үштен бірі ел ба сына 
күн туған, нәубет жылдары к�р-
шілес қарақалпақ, �збек, түркпен 
жерлеріне амалсыздан қоныс аударып 
қайта оралған �з ағайындарымыздың 
ұрпақтары еді. Оларға жылышырай 
танытып, үй салатын жер беріп, су, газ 
құбырларын жүргізіп, электр желілерін 
тартып, мүмкіндігінше жұмысқа орна-
ластырып дұрыс жағдай жасай білген 
де – Бейнеу халқы. Аудан халқы ру-
хани жаңғырудан қалыс қалмады. Он 
бір елді мекеннің алтауының тарихи 
атауы қайтарылып, «Опорный» – 
Боранқұл, «Жанкелдин» – Сарға, 
«Қызыләскер» – Сам, «Каменный» 
– Т�леп, «Корколь» – Есет, «Оазис» 
– Тәжен болып �згерді. Мұндай істер 
елінің ертеңін ойлап, бүгініне жаны 
ашитын азаматтардың ғана қолынан 
келеді. 

2011 жылы Бейнеу-Шалқар аралы-
ғы на теміржол салынатын болып, 
жобалаушылар Бейнеуден шығып, 
К�кпектінің тұсынан Жарқұдық, 
Р а х ,  Ү м б е т а й д ы ң  ү с т і м е н  т і к е 
Шалқарға шығатын жоба жасап, 
оны жергілікті аудан басшылары-
мен келіспей бекітіп қойған бола-
тын. Жобаны 2012 жылы жұмыс бас-
тайтын уақытта ғана аудан басшы-
ларына таныстырғанда, Басшы сол 
уақытта жобалаушылармен кездесіп, 
мәселені облыс басшыларының алды-
на қойып, болашақ теміржолдың Сам, 
Ноғайты, Тұрыш елді мекендерінің 
жанынан жүргізуін талап етті. С�йтіп, 
әділеттілік қалпына келді. Сонымен 
қатар Бейнеу-Ақтау қалааралық жола-
ушылар поезының жүруіне және оның 
қозғалысы Бейнеу тұрғындарына �те 
ыңғайлы болып бекітілуі де Басшының 
еңбегі. 

«Бағалай білмегенге бақ тұрмайды, 
қуана білмегенге құт қонбайды»  
дейді әйгілі жазушы Qбіш Кекілбаев. 
Азаматтың ел үшін тындырған берекелі 
істерін к�пшілікке жеткізуді парыз 
 санадым.

Игілік ҚИЛЫБАЙҰЛЫ, 
құрметті теміржолшы, 

зейнеткер
Маңғыстау облысы

Жұмысқа үлкен жауапкершілікпен 
қарайтын, берілген тапсырмалар-
ды �те тиянақты, айтқаныңнан да 
асы рып орындап, білмеген жерлерін 
ешкімнен қымсынбай ыждағаттап 
сұрап, үлкенмен де, кішімен де тез тіл 
табысып кетті. 

Бір жылдан кейін аудан басшыла-
ры ның к�зіне түскен болу керек, заман 
талабына сай коммунистер пар тия-
сының мүшелігіне кандидат болып 
қабыл данып, аудандық комсомол 
комитетінің ұйымдастыру б�лі мі нің 
меңгерушісі қызметіне бекіді. Ұжы-
мымызбен қимасақ та болашағына 
үлкен абырой тілеп қала бердік. 

Ол аудандық комсомол комитетінің 
бірінші хатшысы болып қызмет 
атқарған жылдары Бейнеу ауданы 
одақтық, республикалық және об-
лыс тық Ауыспалы Қызыл Тулардың 
бір неше рет жеңімпазы болды. 1983 
жылы Бейнеу теміржол торабы партия 
комитетінің хатшысы болып сайлан-
ды. 1990 жылы коммунистік партия 
шайқалып, билігінен айрылып тынды. 
Сол жылы ауданды к�п жылдар бойы 
басқарып, үлкен үлес қосып келген 
Дүйсекең (Qріпов) облыстық кеңестің 
т�рағалығы қызметіне сайланып, 
Ақтауға к�шті. Аудан халқының ал-
дында «енді партиясыз елді әрі қарай 
тұралатпай басқарып алып кететін 
қабілеті биік кім бар»? деген үлкен 
мәселе тұрды. Демократияның нағыз 
шарықтап тұрған уақыты болатын. 
Халық қателеспеді, барлық кенттер-
ден келген делегаттар да, Бейнеудің �з 
тұрғындары да Басшыға сеніп дауыс 
беріп, т�рағалыққа сайлады. 

 К�п бастықтардың бойынан та-

Осы орайда қаламгер Болат Шарахымбайдың 
«Ана тілі» газетінде жарияланған мақаласы («Оты-
рар қасіреті: қаһармандық танытқан Қайырхан», 
15 ақпан, 2018 ж, № 7) �зінің маңыздылығымен 
де, мазмұндылығымен де оны оқыған әрбір 
адамның жүрегіне жылылық ұялатқаны анық. 
Мақалада к�терілген мәселе тек біз ғана емес, 
сонымен бірге �зін ұлт патриоты санайтын әрбір 
ізгі ниетті жұртшылықтың ойында к�птен пісіп-
жетіліп жүрген �зекті тақырып екенін айтып �туге 
тиіспіз. Сол себептен де к�терілген мәселенің 
маңыздылығын ескеріп, оған үнқосуды �зіміздің 
азаматтық парызымыз санадық. Біздің ойымызша, 
Қайырхан – отандық тарихта ұлттық батыр сипа-
тында қалуға әбден лайық тұлға. 

Ерлік – жасайыншы деп жасалатын нәрсе 
емес. Жағдай мен уақыт соған итермелейді, ерлік 
жасауға мәжбүр етеді. Нақты жағдайда Шыңғысхан 
бастаған моңғолдар Қазақстан мен Орта Азияға 
жорық жасамаса, Отырар ойраны да болмас еді. 
Отырар ойраны болмаса Қайырхан да �шпес ерлігін 
жасамас еді. Осылайша ол Отырарды қорғауға, 
оның ержүрек тұрғындарын ентелеп келген жауға 
қарсы тұрып, жан аямай күресуді ұйымдастыруға 
мәжбүр болды. Мұндағы айтпағымыз, �з туған 
жерін құмырсқадай қаптаған қалың жаудан қорғап, 
қайсарлықпен қарсы тұрғаны үшін Қайырханды 
кінәлаудың керегі жоқ. Отанын соншалық сүйгені 
үшін ол кінәлі емес. Отанды сүю, туған жерді 
қорғау – нағыз адамдықтың белгісі. Ол бар болғаны 
туған елінің еркіндігі үшін күреске түсті, бостандық 
үшін басын бәйгеге тікті. Cйткені �мірінің аяғына 
дейін адам болып қалғысы келді. Ақиқаты да сол 
ғой!

Соңғы кезде Тәуелсіздік жайында к�п с�з 
ететін болдық. Расында, тәуелсіздік – уақыттың 
бізге сыйлаған зор мүмкіндігі. Мүмкіндікті пай-
далану – бізге парыз. Олай болса осы мүмкіндікті 
пайдаланып,�з імізд ің  б іртұтас  этикалық 
қауымдастығымыздың уақыттағы да, кеңістіктегі 

де шекараларын жадымызда қайта жаңғыртып, 
тиянақтап алсақ артық болмас еді. Ол не үшін 
керек? Тарих – ұңғыл-шұңғылы к�п �те күрделі, 
к�псалалы категориялық ұғым. Абайламасаң, оның 
мың тарау, сан алуан ми-батбақ ормандарында ада-
сып кету оп-оңай. Мысалы, к�не замандардан бергі 
кезеңде бірде бірлесе қимылдап, бірде ірге ажы-
ратып, бірде жеңіп, бірде жеңіліп, бірде дәуірлеп, 
бірде құлдырап, сосын қайта түлеп қалыптасқан 
әлеуметтік-этикалық тұтастығымызды анықтауда 
біз к�птеген қиындықтарға тап болып, оны қазіргі 
жағдаймызға қолайлы етіп к�рсетуде бірқатар 
кедергілерге ұшырап отырмыз. Бұл мәселеде 
тарихшылардың шалыс басып шатасып, содан 
опық жеп жатқандары да жоқ емес. Осындай 
шалыс, теріс, қате ақпараттардың кесірінен 
басқаны қойғанда, қазақтың �з арасында әрқилы 
түсінбеушіліктерге жол берілуде. Бұдан шығатын 
қорытынды, қазақ ұлты сияқты к�птеген тарихи-
әлеуметтік-туыстық-топтық факторлардан тұратын 
қоғамда бұл мәселені түбегейлі және біржола ж�нге 
келтіру �те маңызды.

Мәселе мынада: тарихтың қозғалысы, 
тарихтың қойылымы, болу-болмауы деген бар, 
осы үшеуіне ең басты сахна – жер (киелі аймақ), 
оның алтын арқауы – этнос (халық), ал аяулы 
алақаны – мемлекет (географиялық орта) болып 
табылады. Кез келген тарихи қойылым осы үш 
тұғырға сүйенеді. Ендеше, әңгімеге арқау болып 
отырған мәселені осы үш тұғырлық қалыпқа 
салып, саралап к�рейік. Сонау ХІІІ ғасырда 
қазақтың жері болған Отырар шаһары – қазірде 
қазақтың жері, оны �лермендікпен қорғаған 
қазақтың ата-бабалары – қыпшақтар, қаңлылар, 
қоңыраттар, дулаттар, наймандар, керейлер, 
байұлылар, тағы басқалар, мемлекет те қазақтың 
мемлекеті. Ал Алтайдың арғы бетінде мал �сірумен 
айналысқан моңғолдар (мейлі, байырғы түріктер 
бола берсін!) байтақ қазақтың киелі жерін жау-
лап алу, халқын құлдыққа салу, мемлекетін жою 

мақсатымен келген басқыншылар. Моңғолдарды 
басқыншы емес еді деп ешкім кепілдік бере ал-
майды. Бұл дүниеде әр нәрсені �з атымен атасақ 
қана ақиқат бізге жақындай түседі. Шыңғысхан 
шапқыншылығына байланысты жазылған кез 
келген дерек к�зінде бұл мәселе дәл осылай 
қатталған. Енді басқаларды басып-жаншу үшін 
келген басқыншылықты «бейбітшілік мақсат 
к�здеп келген еді» деп ешкім де �згерте алмай-
ды. Не десек те, Шыңғысханның Қазақстан 
мен Орта Азияға жасаған шапқыншылығы – 
Отырар халқының еркіндігіне қол сұғушылық, 
күш к�рсетушілік, зорлық-зомбылықтан басқа 
ештеңе емес. Оның басқа түсіндірмесі  жоқ, бо-
луы мүмкін де емес.

Ойымызды одан әрі айқындай түсейік. Жо-
ғарыда с�з еткен жер, халық және мемлекет 
ж�ніндегі үш тұғырдың бекемдігі мен үйлесімі 
– тарихқа берілген кепілдік, сабақтастық және 
жалғастықтың негізгі �зегі. Осы үш тұғырдың 
біреуі болмаса (жұмыс істемесе), онда тарихтың 
да болмағаны. Бұл не деген с�з? Яки, к�рсетілген 
үш тұғырдың біреуінен айырылу – халықтың �зі 
�ткен т�л тарихынан айыруға жеткілікті деген 
с�з. Бұдан шығатыны, аталған үш тұғыр – Оты-
рар шаһары әуел бастан қазақтың киелі жері, 
қасиетті Отаны; оны қорғап, қан т�ккен қазақтың 
ата-бабалары, географиялық шекарасы қазақтың 
ұйысқан этникалық ортасы болғандығына бірден-
бір кепіл. Олай болса Отырарды қорғаушылардың 
ерлігі – жергілікті этностың �мір-тіршілігімен біте 
қайнасып, атадан балаға ауысып келе жатқан және 
содан бастау алатын жалпытүріктік Отан қорғау 
тәжірбиесінің жемісі, соның жиынтық к�рінісі 
екендігіне ешкімнің дауы болмаса керек. Сондай-
ақ, атағы алысқа жайылған бұл ерлік іс одан кейінгі 
бүкіл мәдени-әлеуметтік, рухани-патриоттық 
�сіп-�нуімізге �зіндік берік негіз қалады. Міне, 
бұл – Отырар қаһармандығының бізге мәңгілік ұлы 
тағлымы! Алайда Отырар қаһармандығының осы 
тағлымы біздің тарихи санамыздың т�рінен берік 
орын алуға тиістігі анық бола тұра, соны ұлттық 
идея деңгейіне к�теріп, насихаттап, дәріптеуде к�п 
кешеуілдеп келе жатырмыз. Cкіндіретіні де осы.

Отан қорғаудың осындай үлгілері мен �негелері 
болмаса, ұлтты немен тәрбиелер едік? Қандай 
ерліктер мен идеяларды тірек етер едік? Сондықтан 
�кше басар ұрпақ бойында Отан тарихы туралы 
мақтаныш сезімін тудырамыз десек, осы сияқты 
тарихи бұлақтар арқылы нәрлендіруге болатынын 
берік есте ұстауымыз керек. 

Qрине, қазақтың кешегі тәуелсіздік алғанға 

дейінгі  кезеңде ұлтының жарқын 
келешегі үшін күрескен, бостандығы 
үшін басын бәйгеге  т іккен тари-
хи тұлғаларды жіпке тізіп айта бер-
сек, олар аз емес. Бірақ әрбір тарихи 
кезеңнің �з символдық тұлғасы бо-
латынын ескермей тағы болмайды. 
Ал ХІІІ ғасырдағы қылышынан қан 
тамған сұм заман, қатыгез кезеңнің 
сондай біртуар символдық тұлғасы – 
Отырар қаласының әкімі, қазақ �ркениетінің 
қамқоршысы Қайырхан екендігін барша к�не 
деректер бірауыздан мойындайды. Ал к�не де-
ректерге сенбеуге біздің әддіміз жоқ. Сондықтан 
жаһандық тарихнамада Отан қорғаушылықтың 
ерен үлгісін к�рсеткен ерендердің арасында 
Қайырханның ерекше орны бар екенін ескере 
отырып, �зі туған, �зі жаудан қорғаған �лкесінде 
оның ерлігін к�рсетіп тұратын, жас ұрпақ бой-
ында мақтаныш сезімін тудыратын бір зәулім 
ескерткіш асқақтап тұрса деген қаламгер Болат 
Шарахымбайдың жанашырлықпен к�терген 
ұсынысына �з тарапымыздан үн қосып, қолдау 
білдіреміз.

Расында,  Қазақстанда Отан қорғаудың 
символдық тұлғасы болып табылатын Қайырханға 
отандық тарихта әлі лайықты бағасы берілмей 
келе жатқандығы елін сүйетін, ерлікті, еркіндікті 
құрмет тұтатын қарапайым жұртшылықты 
да қайран қалдырып отыр. Мысалы, �зімізге 
әріптес, бәсекелес санайтын Ресей, Cзбекстан, 
Түркіменстан, Моңғолия сияқты елдерде мұндай 
мәселе әлдеқашан шешімін тапқан деуге болады. 
Олар ел мүддесі үшін жанын да, қанын да аямаған 
белгілі тарихи тұлғаларына арнап мұражайлар 
ашып, ескерткіштер тұрғызып, к�шелер мен 
мектептерге есімдерін беріп, әртүрлі деңгейде 
іш-шаралар ұйымдастырып, осының бәрін ұрпақ 
тәрбиесінде тиімді пайдаланып отыр. Qріптес 
мемлекеттер �стіп отырғанда, ертеден еркіндік 
аңсаған Қазақстанның �з елін жанкештілікпен 
қорғаған, еркіндіктің жолында құрбан болған 
тарихи тұлғасына бейжай қарауы шынында да 
таңғаларлық жағдай демеске лаж жоқ.

Қ а й т к е н д е  д е  м ы ң  ж ы л д а  б і р  т у а т ы н 
Қайырхандай батырға зәулім ескерткіш тұрғызып, 
�шпес ерлік ісін жас ұрпаққа �неге ету �те маңызды. 
Тек Отырар т�ңірегінде ғана емес, Түркістан, 
Шымкент, Тараз, Қызылорда, Алматы, Астана 
сияқты тағы басқа ірі мегаполистерде мүсінін ор-
натып, к�шелерге атын беріп ұлықтау мәселесі күн 
тәртібінен түспеуі тиіс. 

Тарих – халықтың ғұмырбаяны.
Тарих – халықтың қуанышы, наласы және 

жүрек қағысы, жүрек қағысының барометрі.
Қайырхан тұлғасы – халық үшін басын бәйгеге 

тіккен сертшілдік пен сенімнің, еңіреген  ерліктің 
ұлы к�рінісі. Оның басты мәні, Елбасы Н.Назарбаев 
�зінің Рухани жаңғыруға байланысты мақа ласында 
атап к�рсеткендей, тарлан тарихтың кешегісі, жа-
сампаз бүгінгі күн мен болашақтың к�кжиектері 
үйлесімді сабақтасуында, ұлттық сананың түрлі 
полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра ала-
тын маңыздылығында. Cйткені халық тақыр жерде 
пайда болмайды, оның �ткені, бүгіні мен ертеңі 
бір-бірімен тығыз байланыста дамиды.

Міне, біздің ұлт патриоты, Отан қорғаушы 
Қайырхан құрметіне туған �лке т�рінде мемориал-
ды ескерткіш тұрғызуға байланысты бұл ұжымдық 
ұсынысымыз Елбасының к�терген осы рухани 
жаңғыру мәселесімен үйлесіп жатқаны анық.

Олай болса қаһармандықты қадірлейтін, ерлікті 
үлгі тұтатын барша ізгі ниет адамдарды Қайыр  хандай 
бабамыздың тарихтағы тұлғалық орнын айқындауға 
және оған лайықты баға беруге шақырамыз.

	бдуали Қайдар, К�пжасар Нәрібаев, Бақтияр 
Сманов, Талас Омарбеков, Абдулла Сапаров – 

Қазақстан Республикасы ҰҒА-ның академиктері, 
Мекемтас Мырзахметов – филология ғылымының 

докторы, профессор, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты, Мұхтар Шаханов – ақын, Қазақстанның 

Халық жазушысы, 	бсаттар Дербісәлі – фило-
логия ғылымының докторы, профессор, Жанғара 

Дәдебаев – филология ғылымының доктоы, профес-
сор, Сәуірбек Рузиддинов – медицина ғылымының 
докторы, профессор, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 

Марат Тоқашбаев – «Президент және халық» 
газетінің бас редакторы, Ақтолқын Құлсариева – 

Қазақстан Республикасы ҰҒА-ның корреспондент-
мүшесі, философия ғылымының докторы, профес-
сор, Ғабит Кенжебаев – Қазақстан Республикасы 

ҰҒА-ның корреспондент-мүшесі, тарих ғылымының 
докторы, профессор.

Суреттерді түсірген Азамат Құсайынов
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Бірде Сәрке батырдан «Тегің кім?» деп 
сұрағанда былай дейтіні бар: 

«Білмейтін бе едің сен бұрын, 
Арғы атам менің Шоңмұрын. 
Он бір мың жылқы айдаған, 
Мың бие сауын байлаған...» 
Шоңмұрынның ұрпақтарынан Бегетей, 

Ұлаң, Асан, Сәрке, Рысбай, Түкібай тарам-
далады. 

Міне, осылардың ортасында қасиетті 
Жайық бойы �лкесінде �мірге келген, 
болашақта Алты Алашқа белгілі, елдің 
қорғанышы болған Сәрке батыр халықтың 
қалаулы дәрежесіне жеткен. Батырдың 
ж а с т ы қ  ш а ғ ы  қ а з а қ т ы ң  е ң  а т а қ т ы 
хандарының бірі Qз-Тәукенің заманынан 
басталып, Кіші жүздің ханы Qбілқайырдың 
ел басқаруымен тығыз байланысты. 
Бақыт Сатаев жазып қалдырған дерек-
терге қарағанда, жас кезінен атқа мініп 
ерлік к�рсеткен Сәрке жас сарбаздардың 
алдыңғы қатарында болғаны байқалады. 
1716 жылғы Б�кенбай бастаған Кіші жүз 
сарбаздарының қалмақ пен казактарға 
қарсы соғыстарында Сәрке батыр ерлігімен 
к�зге түскен. 

ΧVIΙI  ғасырдың басындағы қазақ 
қолдарының талай жорықтарында Тама 
Есет, Т�ртқара Жәлімбет, Жағалбайлы Т�с 
және басқа батырлармен үзеңгілес болып, 
шыңдалған. 1723 жылы басталған «Ақтабан 
шұбырынды, алқак�л сұлама» деген атпен 
белгілі болған жоңғар шапқаншылығы зама-
нында Тайлақ батыр бастаған Жағалбайлы 
сарбаздарымен киелі  Ырғыз, Торғай 
�зендерінің арасында жоңғардың қалың 
қолын үш жыл бойы алға жылжытпай 
тоқтатып тастаған Алшынның 25 рулы 
елінен шыққан 25 батырдың бірі. Сәрке 
– 1726 жылы Жайық бойында 30 мыңнан 

астам қалмақтың жасақтарымен болған үш 
күнге созылған шайқаста Qбілқайыр хан 
мен Тайлақ батыр бастаған қазақ әскерінің 
құрамында болып ерлік к�рсеткен халық ба-
тыры. Осы ұрыста ақ жалау к�теріп шыққан 
қалмақтар: «Бүгінгі туған бала ат жалын 
ұстап, жауға аттағанша соғыс ашпаймыз» 
деп ант еткен. 1726 жылдың күзінде �ткен 
Ырғыз бен Торғай т�ңірегіндегі «Қара 
сиыр» деп аталатын жерде жоңғардың 
жауынгерлерімен бетпе-бет кездескенде 
алғашқылардың бірі болып жекпе-жекке 
шыққан – «Алтын сапты, алмас қылышты» 
Сәрке батыр. 1729 жылы Балқаш к�лінің 
маңында �ткен Qбілқайыр хан бастаған 

1742 жылы Сәрке батыр елінде, Жайық 
бойында үлкен той болғанға ұқсайды. 
Жалаулары іргелес жатқан Табын елінен 
атағы жер жарған Б�кенбай батыр Сәрке 
батырдың жанұясына құда болып келген. 
Қолына қару алып, Жағалбайлының т�рт 
туының бірін ұстап, қалмақтарға қарсы 
шапқан Қарқара апамызды Табынның 
жас  батыры Сатыбалдыға  атастыру 
жолындағы іс-шара болатын бұл. Қарқара 
– Сәрке батырдың қызы. Келесі 1743 жылы 
құдасының шақыруымен Сәрке батыр Та-
бын еліне қонаққа барған. Қарқара жас бо-
санып отырса керек. Құдаларының сұрауы 
бойынша жас сәбиді етегіне салып, азан 

– Бүгінгі күн абзал аналарымыздың, жаны 
жайсаң жеңгелеріміздің, қызғалдақтай құлпырған 
қарындастарымыздың т�л мерекесі. Отбасының 
шуағы да, шырағы да – әйел. Болашақ үшін, ұрпақ 
�сіріп, тәрбиелеген аналарымыз кез келген құрметке 
лайық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Qйел �мірдің 
тірегі ғана емес, әйел – �мірдің �зі» деген болатын. 
Егемен еліміздің санын к�бейтуге үлес қосқан сіздер 
Қазақстан халқына үлгі бола аласыздар, – деді аймақ 
басшысы Б.Бақауов.

Жеті және одан да к�п баланы �мірге әкеліп, 
тәрбиелегені үшін Жұлдыз Мұхамеджанова, 
 Галина Моторная, Айнұр Оразалинова, Шілдехан 
Сәулетхан секілді аналар «Алтын алқа» иегері 
 атанды.  Сондай-ақ �мірге алты баладан әкелген 20 
ана «Күміс алқаны» мойындарына тақты. 

– Мен Лебяжі ауданының тұрғынымын. 
 Жолдасым Ерқанат Оразалинов – еркін күрестен 
жаттықтырушы. Екеуіміз – 4 қыз, 3 ұл �сіріп 
отырған бақытты отбасымыз. Тұңғышымыздың 
жасы жиырмада. Кенжеміз жуырда бір жасқа тол-
ды. Ұл-қыздардың нәпақасы үшін шағын бизнес 
ашып, д�ңгелетіп отырған жайымыз бар. 2014 
жылы «Күміс алқа» иеленген едім. Құдай берген 
қуаттың арқасында міне «Алтын алқаны» да мой-
ныма тақтым. Қазақ елінің санын к�бейтуге үлес 
қосқаным үшін �зімді бақытты сезінемін, – деді 
«Алтын алқа» иегері Айнұр Оразалинова. 

Салтанатты шараға жиналған к�п балалы ана-
лар тәуелсіз елдің к�шбасшысы Елбасына, аймақ 
басшылығына ақжарма тілектерін арнады. Шара 
соңы жергілікті �нерпаздар дайындаған концерттік 
бағдарламаға ұласты.

Алпысбай ХОНЖ
ПАВЛОДАР

кемшіліктерін бетке тіке айтқанға ұқ-
сайды.

1755 жылдың жазында орыстардың 
отаршылығына қарсы шыққан башқұрттар 
(естектер) пана іздеп, Жайық бойындағы 
Кіші жүздің Жетіру еліне қашып кел-
ген. Тарихи деректер бойынша, 50 мың 
башқұрт қазақ жерінен пана тапқан. Жетіру 
жігіттерін біріктірген Сәрке батыр бірінші 
болып қарсы алып, башқұрттарды қуып 
келген қалмақтардан, казактардан қорғаған. 
Сол қарсы алған т�бе Сәрке т�бесі деп 
аталады. Ол бүгінгі Орынбор облысының 
Беляев ауданының орталығынан 15 
шақырым, Жайық бойынан 5-6 шақырым 
жерде. Сәрке батырдың жанында Табын 
Тіленші батыр (Б�кенбайдың баласы), 
Тамадан шыққан Кәдір, Сабыр есімді 
батырлар аталады. ΧVIΙI ғасырдың алпы-
сыншы жылдарында ержете бастаған Барақ 
жиендігін алға салып, Сәрке батырдың 
алдына келіп, батырдың адал досы, атағы 
бүкіл халыққа әйгілі болған «Алтын сап-
ты, алмас қылышын» сұрайтынын айтады. 
Жиен қалауын жауапсыз қалдырмайтын 
қазақ, жетпістен асып кеткен қарт батыр 
жиені Бараққа қылышын ұсынып, батасын 
берген екен. Барақ батырдың ерліктері 
де осы қылышпен тығыз байланысты. 
«Асау барақ» дастанында бұл туралы  былай 
айтылған: «Тәуекел – ердің жолдасы, 
Пірлер болды сырласы, Т�ңірегін қамады, 
Сыйынын жүрген баланың, Алла ұранды 
қожасы, Нағашысы Сәркеден, Қалап алған 
бар еді, Алтын сапты алмасы» деп бұның 
құдіретін жырлаған. Талай сауытты талқан 
еткен жебесі мен садағын т�ртінші баласы 
К�тей батырға батасын беріп сыйлаған 
екен. «Qке – балаға сыншы» дегендей, 
«садағымды дұрыстап тартатын осы К�тей» 
деп айтып кеткен деп қарттар айтып отыра-
тын. Найзасын Жайық бойында шекараны 
бақылайтын Нәдірәлі, Түменбай есімді 
балаларына қалдырған. «Бұл найза арқылы 
қарсы т�бенің басындағы жаудың шамасын 
білетін еді» дейді ескі жазбалар. Найзаның 
қақ ортасынан ұстап, қолын созып тұрып, 
жаудың шамасын білген. Егер қарсы 
т�бедегі жаудың к�лемі найзаның сырты-
на шығып кепесе, шағын қолмен, к�мек 
шақыртпай айқаса беретін болған. Сәрке 
батырды �зінің �сиеті бойынша, 80 жасқа 
жуықтаған шағында дүние салған соң, Жем 
�зенінің Темір �зені құятын шамасында 
Қожалар қорымына жерлеген. Сол қожалар 
Сәрке батырдың пірлері деп есептеледі. 
Бұл қорымды іздеп табуға атсалысқан, 
қолдаған, демеу берген еліміздің үлкен 
азаматы, Мұғалжар ауданының әкімі Серік 
Шаңғұтов. Бұл қорым Мұғалжар ауданының 
Шенгелши аулының қасында 1,5 шақырым 
жерде деп к�рсетілген. Алайда іздестіріп, 
зерттер тұстары жетерлік. Ол  шараны 
тарихшылардың еншісіне қалдырдық.

Бақыт ИМАШЕВ

Ақт�бе облысы 

ЕЛ �ШІН 

қазақ қолының ішінде Жағалбайлы сар-
баздарын бастаған Сәрке батыр елімізге 
елеулі, халқымызға қалаулы батырына 
айналды, орыс, қытай, түрікмен, �збек, 
қырғыз, қарақалпақ елдеріне аты шықты, 
беделі артты. Сәрке батыр – 1731 жылы 
Ресей патшасының елшісі Тевкелевті Кіші 
жүз ханы Qбілқайырдың ордасына кел-
генде қарсы алған рубасылардың бірі. Уфа 
қаласынан шыққан елшілердің  тобын хан ор-
дасына дейін шығарып салған Жетіру сарбаз-
дарын басқарып барған Сәрке батырдың інісі 
 Рысбай болды (Тевкелевтің қолжазбасынан). 
Ресей патшасы мен Qбілқайыр ханның 
арасындағы келісс�зден бұрын бұнымен 
келіспейтін ру �кілдерінің арасында айқай-
шу шыққанда оларды сабасына түсіруге, 
шуды басуға бірінші болып ортаға шығып, 
с�з с�йлеген, халықты тоқтатқан Сәрке 
батырдың үлкен ұлы Тәңірберген еді 
(Тевкелевтің қолжазбасынан). Ресей пат-
шасы мен Qбілқайыр ханның арасында 
жасалған шартқа Кіші жүздің 29 уәкілі, сол 
кездегі ел қалаулылары қол қойған, соның 
бірі – Жағалбайлы тайпасының атынан 
Сәрке батыр. 

Эстрадалық әндерді халық арасында 
кеңінен насихаттап, жас таланттарды таны-
ту мақсатында осымен 23-ші рет �ткізіліп 
отырған байқауға 450-ге жуық үміткер қатысты. 
Олардың 39-ы ақтық кезеңге жолдама алып, бақ 
сынады.

«Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» шыққан 
жас �нерпаздар ең үздік әндерін тарту етіп, 
қазылар алқасы мен к�рермен ықыласына 
б�лену үшін бар �нерлерін ортаға салды. 
 Дегенмен, сайыстың аты қашанда сайыс қой. 
Екі күнге созылған жас эстрада әншілері мен 
мәдени іс-шара жүргізушілеріне арналған �нер 
бәйгесінде мәдени іс-шара жүргізушілері сайы-
сы бойынша шымкенттік Нұрлан Мұхтаров 
қарсыластарынан басым түсіп, бас жүлдеге қол 
жеткізсе, жүлделі бірінші орын түркістандық 
Ақмарал Срайылға бұйырды.  Байқауға 
қатысушы Айнұр Қожатайқызы екінші орынды, 
Нұрдәулет Жақсыбай үшінші орынды иемденді. 

Түлкібас ауданынан келген Ержан Cксікбай 
«Жас эстрада әншілері» аталымында бас 
жүлдеге ие болды. Болашағынан мол үміт 
күттіретін �нерпаздың ән айту шеберлігі 
тыңдарманды ерекше әсерге б�леді. Сондай-
ақ Мақсат Қабай – бірінші орын, Балжан 
Алтай мен Жандос Qшірбек екінші орынға 
табан тіреді. Үшінші орын Жәния Т�лепберген, 
 Айбек Сейітхан, Бейбарыс Оңласын есімді жас 
әншілерге бұйырды. Жүлдегерлерге 70-300 мың 
теңге аралығында қаржылай сый-сияпат табыс 
етілді.

«Арай – 2018» жас эстрада әншілері мен мә-
дени іс-шара жүргізушілері байқауының жеңім-
паздарын марапаттау шарасы гала-концертпен 
қорытындыланды. 

Балым РЫСБЕРГЕН

Оңтүстік Қазақстан облысы

ЕЛГЕ  ХАТ

Қош сау бол, жолыққанша ата-анам,
Қолыма қағаз бенен алдым қалам.
Мені ойлап, уайымдап болма қапа,
Жолына Отан қорғау кетті балаң.

Жер шалғай рет келмей к�рмей кеттім,
Дегенмен, қасірет шегіп болма алаң.
Біз әлі қауышармыз ден сау болып,
Бітіріп бұл міндетті қайтсақ аман.

Жол жүріп келеміз біз күні-түні,
Жығылмау басты мақсат жетсең шамаң.
Үш бала бір ауылдан аттанып ек,
Сүлеймен Қалыбаев және Алдан.

Жастары талай ұлттың бірге жатып,
Бір тұрып татулықпен таттық тағам.
Араздық, алак�здік біздерге жат,
От кешу, �мір-�лім, қатты заман.

Еске алып �ткен күнді есеп етсең,
Болыпты аш-жалаңаш жастық әман.
Кемістің күйі кетіп, кейіпті алып,
К�п жылдар бұдан бұрын болдық надан.

шақырып, атын қойған екен. Міне, осы-
лайша, кейіннен елге тірек болған Барақ 
батыр �мірге келген. Ол кейініректе �зін 
таныстырғанда: 

«Бір Алланың құлымын, 
Мұхамбеттің үмбеті, 
Шын мұсылман �зімін. 
Атамның атын айтайын, 
Сатыбалды ұлымын, 
Анамның аты – Қарқара, 
Қазақтың бір туымын. 
Нағашым Сәрке батыр-ды, 
Ежелгі ердің соңы мен, 
Руым қазақ – табынды» деп тұжырым-

даған екен. 1749 ж ы лдың 1750 ж ы лға 
 ауысар қысында Орск қаласынан шыққан 
губернатордың елшілері Жақсы Қарғалы 
�зенінің бойында орна ласқан Сәрке 
 батыр қыстауына келіп тоқтайды. Бұлар 
хан  ордасы на бағ ы т а л ған уәк і л дер 
 болатын. Ертеңгісін тұрса, күн боран екен, 
 содан қонақтарға сол қыстауда сегіз күн 
кідіруге тура келген. Олардың есептеріне 
қарағанда, Сәрке батыр жаңа бекітілген 
Нұралы ханның халыққа  жасап отырған 
қолайсыз шараларын, ел басқарудағы 

Қол соғып жаңа �мірге қуанып ек,
Жолына азаттықтың басқан қадам.
Құтылған кедейлік  пен  надандықтан,
Советтің к�лемінде барлық адам.

Сондықтан сен Советтің қымбат қарты,
Қайғырып ойлап мені болма алаң.
Бір балаң Отан қорғап жүрсе сыртта,
Қолыңда бар ғой шүкір, екі-үш «жаман».

Ал әке, қайрат беріп бір-біріңе,
Татулық орнатыңыз семьядан.
Үздіксіз оқытыңыз жеткіншекті,
Қалмасын келешекте болып надан.

Жол үсті, к�п жазуға уақытым жоқ,
Қозғалып, қалтылдайды жазсам қалам.
Хат жазып сағынышты сәлемменен,
Кеуіліңді делбейді бұл – Тілеп балаң.

Аға-іні, құрбы-құрдас, жолдастарым,
Саламат-сау болыңдар сұраған жан.
Білдіріп амандықты хат жазып тұр, 
Тілектес сырттарыңнан болсаң маған.

1940 жыл

***
Аман-сау отырмысың жас пен қартым,
Бұл мынау армиядан жазған хатым.
Қуандым хабар алып сіздер жақтан,
Білген соң амандық пен жағдаятын.

Мен жүрмін шығып шалғай, елден жырақ,
Ақтауға халқымыздың сенім салтын.
Жолдасым-�ңкей жастар ердің үні,
Қорғаушы Отанының ұлы даңқын.

Ғылымын ел қорғаудың келешекте,
Үйреніп жатыр жастар қызу қарқын.
Бұл күнде есеңгіреген жау солдаты,
Есітіп қалтырайды ердің даңқын.

Бата алмас бізге олар күзет мықты,
Жапырған талай жауды батыл халқым.
Денім сау мен де соның біреуімін,
Отанның ақтамақшы аманатын.

Алтайжан, үлкейдің дәу жігіт болып,
Ағаңның оқисың ба жазған хатын.

Алтайдың арнасындай шалқысын деп,
Алтай деп қойып едім �зім атын.

Ағаңның к�п жазуға уақыты жоқ,
Қысқаша аяқталды сәлем хатым.

ОЙ ТОЛҚЫНЫ

Ой кеуілім, толғанасың неге бұлай,
Тың тұрған тынық ойға салып лай.
Жүрегім, орнықпайсың соғып жиі,
Қорқыныш, иә қуаныш болжағандай.

Қаламым, қалтырайсың жүрмей және,
Біреуден аласыңды алмағандай.
Жан-тәнді жетелеп жүр сасқалақтап,
Қуғыншы қыр ізінен қалмағандай.

Отырып оңашада толғанамын,
Алда-артта болады деп әлде қандай.
Қой кеуілім сағыныштың сазы шығар,
Тең құрбы туған жерде болмағандай.

Аман-сау туған елде қауышармыз,
Ерекше ел қуанып тойлағандай.
Жырақта елден алыс жүргеннең соң,
Жүру жоқ әр нәрсені ойға да алмай.

***
Аман-сау отырмысың, ата-анам,
Аялап ақ сүт берген, асыраған.
Мәпелеп ат жалында, түйе үстінде,
Аузыма тіс шыққанша берген тағам. 

Ауылдан армияға аттанарда,
Аралда к�рмей қалып болдым алаң.
Алты жыл к�рмей неғып жүрсің шыдап,
Аптада бір к�рмесе қайғыланған.

Асығам еңбегіңді мен ақтауға,
Алдыңда қызмет етіп келсе шамам.
Алыстан сағынышпен хат жолдаған,
Соңына қол қоюшы Тілеп балаң.

1941 жыл 

«Бұл мынау армиядан жазған хатым...»

«АРАЙДЫҢ» 
жұлдыздары

«АЛТЫН АЛҚА» 
ИЕГЕРІ АТАНДЫ

ДӘУІР ДАУЫСЫ

БӘРЕКЕЛДІ!

ӨНЕР

	кем Тілеп Қорабайұлы 1918 жылы 
Қызылорда облысы Қазалы ауданы №11 
Сарыт�бе ауылдық кеңесінде дүниеге келген.
Еңбек жолын 1934 жылы Қазалы ауданының 
«Аташ» ауылындағы т�рт жылдық мек-
тепте мұғалім болып  бастады. 1936-1938 
жылдары Қызылорда қаласындағы екі 
жылдық мұғалімдер даярлайтын курсты 
бітіріп, «Ұялы» елді мекенінде орта мектепте 
мұғалімдік қызмет атқарған.
1940 жылдың қазан айында Кеңес Армия-
сы қатарына алынды.  Ұлы Отан соғысына 
қатысып, кіші лейтенант дәрежесінде 
130 атқыштар дивизиясы құрамындағы 
атқыштар взводының командирі болған.
Соғыстан елге оралған соң Қазалы қалалық 
атқару комитеті т�рағасының орынбасары, 
қаладағы мектеп-интернаттың меңгерушісі, 
«Қарак�л» ауылындағы бастауыш мектепте 
мұғалім болды.
Кейін Қазалы ауданындағы артельдің 
жабдықтау бастығы, аудандық тұтынушылар 
одағында, Ақ�зек селолық тұтынушылар қоғамында, аудандық шикізат 
дайындау мекемесінде, Қазалы қаласындағы тамақ �німдерін �ндіру 
комбинатында, аудандық тұтынушылар одағына қарасты қоғамдық 
тамақтандыру мекемесінде шаруашылық меңгерушісі, дайындаушы, қойма 
меңгерушісі қызметтерін абыройлы атқарып, зейнеткерлікке шықты.
Осы жылдары Ұлы Отан соғысының І дәрежелі орденімен, Кеңес 
Одағының маршалы Г.Жуков атындағы медальмен,1941-1945 жылдары 
Ұлы Отан соғысында фашистік Германияны жеңгені үшін медалімен, 
Жеңістің 25, 30, 40, 50 жылдығына арналған медальдармен,«Еңбек 
ардагері» медалімен  марапатталды.
Ол кісі еңбек ете жүріп �лең шығару, шешендік с�здерді дәріптеу және 
Сыр сүлейі Қарасақал Ерімбет нұсқасымен жазылған Кіші жүз шежіресін 
жатқа айтып, насихаттап �ткен.
1973 жылы наурыз айында Қазақ КСР Ғылым академиясының әдебиет 
институтының қызметкерлері Балтабай Адамбаев пен Мардан Байділдаев 
Қазалыға келіп, �здерінің сұрауы бойынша әкеммен кездесіп, бірқатар 
әңгімесін жазып алды. Кейін Б.Адамбаев шешендік с�здерді жинақтаған 
кітаптарында («Халық даналығы», «Ел аузынан», «Тозған қазды 
топтанған қарға жейді», «Шешендік с�здер») әкемнің де әңгімелерін 
енгізген.
Сонымен қатар әкей 1980 жылдан бастап  �мірінің соңғы күндеріне дейін 
ауданық мәдениет б�лімі жанынан ашылған «Шежірешілер» үйірмесінің 
жұмысына белсене араласты.
Оқырман назарына Тілеп Қорабайұлының армия қатарында қызмет 
атқара жүріп, елге жазған  �лең-хаттары ұсынылып отыр.

Сағидулла ҚОРАБАЕВ
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Қанат екеуміз аулада бір-бірімізге 
су құйып, жуынып-шайынып үйге 
кіргенде, апам дастарқан жайып 
қойыпты. Үйде бабымен піскен 
сүр еттің ашқылтым иісі сезілді. 
Кешкі асымызды ішуге отырдық. 
Апам бәрімізге шай құйып берді де, 
желкесіне қарай сырғып кеткен жұқа 
шыт орамалын етсіз арық саусағымен 
маңдайына қарай тартқыштап: 

 – Міне, жаздың ортасы ауып 
барады. Енді етті сақтау қиын. Qбден 
сүрленіп қалды. Qлгі Кішкене бала 
биылғы соғымнан татпады, – деді 
де, сәл б�геліп, с�зін әрі жалғады. 
 – Астында к�лігі бар. Жаяу емес. 
Олай-бұлай �ткенде соға кетуді де 
білмейді. Сәлемдеме беріп жіберетін 
ол жаққа баратын да адам жоқ. Ту 
бие сойғаның не керек, жақын-
туыстар дәм татпаса... Ұрлап жеген-
дей болдық-ау �зі...  

Атам шайға салып жұмсартқан 
 нанын тіссіз ұртында малжаңдай 
толғап жұтып, кеседегі шайдан 
асықпай ұрттап қойып: 

 – Ту-у, Зейнеке, қойшы енді. 
Татпаса – татпас. Қайтер дейсің енді, 
– деді д�ңгеленген к�зін тура алдына 
қадап, кірпік қақпай. 

Бірақ апам атамның с�зіне тоқ-
таған жоқ. Cзінің алаң к�ңілін қайта-
қайта күбірлей айтып, біразға дейін 
қоймады.  

Апамның «Кішкене бала» деп 
отырғаны – Қанаттың әкесі, аудан-
дық білім б�лімінің бастығы. Атам-
ның немере інісі. Орта бойлы, ширақ 
қимылды болған соң, қайнысына 
солай ат қойған шығар. Маған үлкен 
кісі болып к�рінетін сол нағашым – 
апам үшін «Кішкене бала». 

Сүр ет қатты болушы еді. Осы 
жолы апам асықпай, баптап пісіргені 
к�рініп тұр. Дәмі тіл үйіреді. Біз 
сүйсініп жедік. Арасында, бір мезгіл, 
осындай дәмді таңсық асты жеуге 
де құмартады екенсің. Кенет Қанат 
шынтағымен менің бүйірімнен түртіп 
қалды. К�зі күлімдеп иегімен атаны 
нұсқады. Сосын атама қарап: 

– Ареке, Ареке! – деді оқыс жұлып 
алғандай. Атам мұрнын тыржитып: 

– И-и-т, ит-и-аумайт! Мынау не 
дейді-әй, – деді жай ғана зілсіз. Жеку, 
тыю емес, күлу басым болды атаның 

Елбасының биылғы  Қазақстан 
халқына Жолдауы жаңа әлемге, 
яғни Т�ртінші �неркәсіптік ре-
волюция әлеміне бейімделу мен 
жетістікке жету жолындағы 
экономикалық дамудағы басты 
бағытты айқындайды. 

Елімізде табысты жұмыс істеп келе 
жатқан нарықтық экономика моделі 
қалыптасқаны белгілі. Қазақстан 
әлемдік дағдарыстың қолайсыз сал-
дарын еңсеріп, сенімді �су жолы-
на жету үшін Т�ртінші �неркәсіптік 
революция әлеміне бейімделу мен 
жетістікке жету, жаһандық нарық 
экономикасының к�шінен қалмау 
үшін �неркәсіптік революция, яғни 
�ндіріс пен �неркәсіп саласын озық 
теникаландырылған жетістік пен 
за манауи технология ны  пайдалану 
қажеттігі туындап отырғандығын 
 Президент жан-жақты түсіндірді. 

Бұл орайда Жолдауда мынадай 
міндеттерді шешуге жұмылуымыз 
керектігі айтылған. Біріншіден, Индус-
трияландыру жаңа технологияларды 
енгізудің к�шбасшысына айналуы ке-
рек. Кәсіпорындарымызды жаңғыртуға 
және цифрландыруға бағытталған, 
�німнің экспортқа шығуын к�здейтін 
жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан 

с�зінде. Қанат екі алақанымен ішін 
басып, селкілдеп күліп, шалқасынан 
жата кетті де, сол мәз болған қалпы 
оң жақ бүйіріне аунап түсті. Мен 
Қанаттың атасымен қалжыңдасуына 
еріксіз күліп жібердім. 

– Қ а й т сі н ен д і ,  і ш і  п ысы п 
 барады. «Qзілің жарасса – атаңмен 
ойна» деген емес пе, – деп апам 
күліп қояды. 

Нағашы атамның да, апамның 
да біреуге жекіп, ұрысқанын к�рген 
емеспін. Осы жолы да солай болды. 
Тым болмаса, «қой!» деп те тыйым 
салмады. Ата мен апаның жылы 
мейірімінен бе екен: жаз болса, 
барлық ағайын-туыстың балалары 
осында жиналады. Олар ойынның 
к�рігін қыздырып, үйдің астан-
кестенін шығарса да, еш тыйым 
болмайды. Оның үстіне апаның 

жалынғанмен, еш мән шықпайды. 
Одан да балалар аман болсын, – деді 
үйден шыққалы тұрған бізге қарап. 

Атамның Құран кітаптарын, араб-
ша к�к сиямен жазылған с�здері бар, 
тысы қалың қойын кітапшасын оқып 
отыратыны және елдің бірі білсе де, 
бірі білмейтін аздаған  емшілігі бары 
менің есіме түсті. Бірақ атамның «мен 
молдамын, мен емшімін» дегенін бір 
естімеппін. 

Келесі жылы институтты бітіріп, 
әуелі жұмыс іздеумен онда-мұнда 
шапқылап, сосын қызметке тұрдым 
да, атама ш�п дайындауға к�мектесе 
алмадым. Қанат жылдағыдай дема-
лыс алып келіп, к�мектесті және мал 
ұстау қиындаған соң, бір сиырды 
ғана алып қалып, қалғанын сатып 
жіберді. Одан кейінгі жылы атамның 
қаладағы қызы мен күйеу баласы 

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА
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бұлағымын» (2011 ж.), «Қара �леңнің хас 
шебері» (М.Мақатаев туралы әдеби тал-
даулар, рецензиялар, естелік-эсселер) 
мен «Ататек алыптығы» (2014 ж.) деген 
кітаптардың авторы.  Тамаша табиғаты 
бар к�рікті мекенін ешбір қалаға айыр-
бастамай, бар саналы ғұмырын жанын-
дай жақсы к�ретін �з  ауылында �ткізген 
оның осы 5 кітабының атына қарап-ақ, 
бүкіл еңбегін туған жері мен халқының 
сүйікті ақынына арнағанын аңғаруға 
болады.

Қарапайым мұғалім діктен бастап, 
оқу ісінің меңгерушісі, ауыл әкімі, музей 
директоры қызметтерін адал атқарған 
зиялы азамат соңғы демі біткенше, ауыл 
мектебінде «Мұқағалитану» пәнінен 
дәріс берді. Жас шәкірттерге күні кеше 
ғана �з орталарынан шыққан дара талант 
иесінің бар болмысын танытуға бойдағы 
білімі мен күш-жігерін сарп етті.

Ж.Cтеев – тек «әдіскер-мұғалім», 
« з е р т т е у ш і - ұ с т а з » ,  ф и л о л о г и я 
ғылымының кандидаты, Бауыржан 
Момышұлы атындағы «Батыр шапағаты» 
медалінің иегері, Райымбек ауданының 
Құрметті азаматы, Қазақстан Журна-
листер одағының мүшесі ғана емес, 
берекелі үлкен шаңырақтың иесі де. 

 Құдай қосқан қосағы Тілеухан 
 Мергенбаева Оразханқызымен екеуі 
жеті бала – бес қыз, екі ұлын қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, 
 аялап �сіріп, аяқтарынан тұрғызды. 
Жұбайы Тілеухан Оразханқызы да – 
білікті ұстаз. Ол кісі бұрынғы ҚазПИ, 
Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
институтының физика факультетінің 
түлегі, Қарасаз мектебінде физика 
сабағынан ұзақ жылдар дәріс беріп, 
жүздеген шәкірттерді үлкен �мірге 
қанаттандырған аяулы жан. Ер адамның 
�суі де, �шуі де таңдаған жарына бай-
ланысты. Азаматының алаңсыз жұмыс 
істеуіне, қанаттанып, шабыттанып 
сүйікті ісімен айналысуына толық 
мүмкіндік жасаған адал жары Тілеухан 
Мергенбаева екені айтпасақ та түсінікті. 

Сонымен қатар олар Құдай берген 
жеті баласының да мамандық таңдауда 
қателеспеуіне бағыт-бағдар сілтеп, 
бәрінің де жоғары білім алуына толық 
мүмкіндік жасаған жандар. 

Мәселен: тұла бойы тұңғыштары – 
Құралай – С.Асфендияров атындағы 
медицина университетінің фармацевти-
ка факультетін бітірді. Құндыз – Қазақ 
мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінің түлегі. Жұлдыз да – 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінің түлегі. Одан кейінгі 
үлкен ұлдары – Бақытнұр Абай атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің тарих, 
экономика, құқық негіздері факультетін 
қызыл дипломмен бітірді. Т.Рысқұлов 
а т ы н д а ғ ы  қ а з а қ  э к о н о м и к а л ы қ 
университетінде экономика саласы 
бойынша магистратурада оқыды. 2010 
жылы Абай атындағы ҚазҰПУ-дің док-
торантурасына түсіп, 2013 жылы доктор 
біліктілігін алып шықты. 

Одан кейінгі қыздары – менің әріп-
тесім, ақылына ажары сай – Арай, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
у н и в е р с и  т е  т і н і ң  ж у р н а л и с т и -
ка факультетін қызыл дип ломмен 
бітіріп, кейін журналистика магистрі 
біліктілігін алды. Бүгінде қаламы 
қалыптасқан журналист. Жұмаш аға мен 
Тілеухан ананың кіші ұлдары – Алмас 
Т.Рысқұлов атындағы қазақ эконо -
микалық университеті есеп және қаржы 
факультетінің түлегі. Сүт кенжелері 
– Асыл Қайнар университетінің заң 
факультетінің түлегі. 

Ұлдарын ұяға қондырып, қыздарын 
қияға ұшырып, сүйкімді немере-жи-
ендер сүйіп отырған қос тұлға ауыл, 
аудан, облыс к�лемінде �ткен «Мерейлі 
отбасы» байқауына қатысып, жүлделі 
орындарға ие болды. Бұл да к�п адамға 
бұйырмаған бақыт десек, қателеспейміз. 

Менің ойымша, нағыз зиялы жандар 
отбасы осындай болса керек. «Отбасы –
шағын мемлекет» десек, осындай шағын 
мемлекеттер к�п болса, Қазақстан атты 
үлкен мемлекетіміздің де іргетасы мықты 
болары с�зсіз.

Заря ЖҰМАНОВА, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

май, нағыз  зиялы азаматтарымыз қайда 
жүр екен деп қиналушы ем. 

Жыл сайын балаларға арналған 
әдеби шығармаларға арнап дәстүрлі 
түрде  «Дарабоз» конкурсын �ткізуге 
қомақты қаржы б�ліп жүрген Бауыр-
жан  Оспанов есімді елге танымал ірі 
кәсіпкердің Алак�л маңындағы �з ауы-
лына жасаған  қам қорлығын баспас�зден 
оқып, жүрегім керемет толқыды. Елім 
деп, жерім деп сырттан келіп жатқан 
қандастарымызды қанатының астына 
алуы, ауылдың жолын ж�ндеп, мектебін 
жаңартып, мешіт салып, бие байлап, 
мешітке баратын ауыл адамдарына тегін 
қымыз таратып, �з балаларын ала жаздай 
еңбекке баулуы – нағыз үлкен жүректі, 
ұлтын сүйетін адамның ісі емес пе?! 
Қаржылы-қалталы азаматтар арасынан 
осындай зиялы жанның шыққанына 
қалай қуанбассың!

Алайда зиялы болу тек қаржылай 
мүмкіндігі бар дәулетті адамдарға ғана 
тән екен десек, қатты қателесеміз. Дәлел 
керек пе? Дәлел бар. Жоғары оқу орнын 
бітіріп, жас маман ретінде елге келген-
нен �мірден �ткенге дейін туған жерінен 
табан аудармаған Қарасаз перзенті, мек-
теп қабырғасында жүргенде аты аңызға 
айналған ақиық ақын Мұқағалидың 
дәрісін тыңдаған шәкірті – Жұмаш 
Мұқаметнұрұлы Cтеев (Cкінішке орай, 
ол кісі қазір ортамызда жоқ. Cткен жылы 
�мірден �тті). 

Жұмаш Мұқаметнұрұлын ауыл-
дастары, ең алдымен, айтулы ақын 
Мұқағалидың рухани шырақшысы деп 
біледі. Cзі қарапайым ауыл мектебінде 
қазақ тілі мен әдебиетінің қатардағы 
мұғалімі боп жүрген кезінде Мұқағали 
ақынға арналған тұңғыш музейдің ашы-
луына ұйтқы болған жан. Сол заманда 
мектептің �зінде музей ашу оңай іс емес 
еді. Түрлі стендтер жасату, экспонаттар 
жинақтау бәрі де ақшаға кеп тірелетін. 
Алайда Жұмаш Мұқаметнұрұлы алған 
бетінен қайтпай, онсыз да айлығы 
шайлығына жетпей жүрген әріптестерін 
үгіттеп, 10 сомнан ақша жинап (10 сом ол 
кезде �те құнды ақша), ақыры 1988 жылы 
«Мұқағали мұражай залын» ашты. Оның 
тұсаукесер рәсіміне Социалистік Еңбек 
Ерлері Ж.Молдасанов пен Н.Qшімбаев, 
ақынның зайыбы Л.Qзімжановалар 
қатысып,  ризашылық сез імдерін 
білдірді. 

Кейін ойдан ой, пікірден пікір ту-

ындап, «Ақынның ауылында жеке 
мұражайын ашу керек» деген ұсынысты 
аудан,  облыс бас шылары, озық ойлы аза-
маттар қуана құптады. Осылайша, 1991 
жылы  Мұқа ғали ақынның 60 жылдық 
мерейтойы қарсаңын да ескерткіш музейі 
бой к�терді. Жұмаш Мұқаметнұрұлы 
1996 жылдан 2011 жылы зейнет дема-
лысына шыққанға дейін сол әдеби-
мемориалды музейдің директоры болды. 

Ол – жай мұғалім емес, жаңашыл 
ұстаз.  Бұрынғы «Энгельс», қазіргі 
 Албан Асан Барманбекұлы атын дағы 
мектеп-гимназиясының оқу-тәрбие 
бағдарламасына «Алтын к�мбе» аталатын 
жаңа жоба енгізді. Осылайша, «Ж.Cтеев 
атындағы халықтық педагогика мектебі» 
�мірге келіп, бүкіл Қазақстанға тарады. 
Алыс ауылда жатып, жаңалық ашқан 
ұлағатты ұстаз Жұмаш Cтеев туралы 
бүкіл республикалық баспас�здер жары-
са жазып, телеарналар к�рсете бастады. 
Еліміздің түкпір-түкпірінен адамдар 
іздеп келіп, оның ақыл-кеңесін тыңдады. 
Отбасылық ансамбльдерді, ұлттық ою-
�рнектер мен сымбат �неріне бейім 
талай-талай талантты шаңырақ иелерін 
к�пке танытқан «Жанартау» деген жоба-
сы рухани тоқырауға ұшыраған халықты 
дүр сілкінтті. 1992 жылы Ж.Cтеев білім 
және педагогика ғылымы саласындағы 
осындай ерекше еңбегі үшін Ыбырай 
Алтынсарин атындағы медальмен мара-
патталды.

Ж.Cтеев Тәңіртаулар қоршаған ая-
дай ауылдан шыққан тұңғыш ғалым. 
Педагогтік еңбегін ғылыми жұмыспен 
шебер ұштастыра білген ол «Мұқағали 
Мақатаев поэзиясының к�р кемдік 
жүйесі» деген тақырыпта 2008 жылы 
кандидаттық диссертация қорғап, ақын 
�леңдерін жан-жақты қырынан зерттеп, 
зерделеп, ғылыми тұжырымдар жасады. 

Ол бір ғана ауыл емес, бүкіл  аудан 
к�лемінде �скелең ұрпақ – мектеп 
оқушылары арасында Мұқағали �леңдерін 
жаттаудан сайыстар �ткізіп, стипендия 
ұйымдастырды. Кейінірек  республика 
деңгейінде жақсы іс жалғасын тауып, 
«Мұқағали мүшәйрасы», «Мұқағали 
оқулары» кеңінен таралды. Мұның бәрі 
алақандай ауылдан, оның ішінде бір ғана 
адамнан басталғаны айдан анық.

Ж ұ м а ш  М ұ қ а м е т н ұ р ұ л ы  – 
«Қарасазым – Атамекенім» (2000 
ж.),  «Қарасаздан табылған Алтын 
к�мбе» (2010 ж.), «Қарасаздың қайнар 

Болашағымыздың айқын бағдары

Жаңа мүмкіндіктер бастауы
Қазақстан инженерлік-технология-
лық университетінде Елбасы 
Н.	.Назарбаевтың «Т�ртінші �нер-
кәсіп тік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жолдауы мен  «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асыруға 
арналған «Елбасы Жолдауы – жаңа 
мүмкіндіктер бастауы» атты жиын �тті. 

Пленарлық мәжілісті ҚазИТУ рек-
торы, профессор Н.Темірбеков кіріспе 
с�збен ашып, «Нұр Отан» партиясы 
Бостандық ауданы филиалы т�рағасының 
бірінші орынбасары Б.Жамбылов с�з 
с�йлеп, атқарылған шаруаларға тоқталды.

Негізгі баяндаманы Қазақстан инже-
нерлік-технологиялық уни верси тетінің 

проректоры Гүлнар Сәр сенбекова жаса-
ды. «Тәрбиенің �рке ниетке бастар баста-
уы» тақыры бында жасалған баяндамада әр 
кезеңдегі тәрбиенің �зіндік идеялары мен 
қағидалары с�з болды. 

Абай адамшылықтың алды – ұят деп 
к�рсетеді. Шын мәнінде халқы мыздың 
«ұят» ұғымының мән-мағынасы басқа 
бірде-бір халыққа ұқсамайтын, �згеше 
құбылыс. Адамдықтың �лшемі – ұят 
түсініктерімен ержеткен ұл, бойжет-
кен қыз үшін бұдан артық �мір сүру 
ережесі болмас, – дейді баяндамашы 
Г.Сәрсенбекова. 

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  « Н ұ р  О т а н » 
партиясы Бостандық ауданы филиа-
лы жанын дағы жемқорлыққа қарсы 
қоғамдық кеңесхатшысы А.Сюй-Мин, 

жұмыс берушілер �кілі, Қант, тағам 
және �ңдеу �ндірісі қауымдастығының 
вице-президенті  И.Митрофанова, 
академқалашықта орналасқан ғы лыми-
зерттеу институттарының �кілі, академик 
У.Чоманов, оқытудағы инновациялық 
бағдарламалар туралы Т.Qмреева және 
т.б. ой-пікірлерімен б�лісті. 

Аталған іс-шара «Рухани жаңғыру» 
офисі ұйымдастырған «Тұлға» жобасының 
А.Байтұрсынұлына арнал ған кезекті 
шеберлік класымен, «Альпинизм» жо-
басы, үш тілді шы ғармашылық «Менің 
универси тетім», технологтар арасындағы 
«Мамандық үздігі – 2018» студенттік бай-
қау ларының қорытындысымен жалғасты.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Алайда сол адамдардың к�бімен 
ж а қ ы н  т а н ы с ы п ,  ж и і  а р а л а с ы п 
жүргендіктен, мен оларды зиялы жан 
деген атқа лайықты деп айтуға аузым 
бармайды. Cйткені кешегі �ткен Алаш 
арыстары сияқты «соңғы жаңқасы 
қалғанша» ұлт мүддесі үшін тер т�гіп 
жүрсе екен-ау!.. Олардың қарапайым 
халық алдында айтып жүрген с�здері 
мен ұстанымдары, қарекет-тірліктері әр 
кез қабыса бермейді. Қала қазақтарының 
стандарты бойынша �мірге әкелген бір-
екі баласының �зіне жақсылап ұлттық 
тәлім-тәрбие бере алмаған, �з отба-
сында �зге тілде с�йлейтін жандардың 
ұлтжан ды лығына да, ел жандылығына 
да к�ңілім сенбейді. Сондайда оларды 
зиялы жан деп сырттай пір тұтып жүрген 
аңқау халыққа жаным ашитын. Ойпыр-

ыстық бауырсағын жеп, мейіздей тіл 
үйіретін сүр етін таңсық к�реді.   

Түнде қатты ұйықтап қалыппын. 
Таң ата бір-ақ оянып, далаға шық-
сам, сылбырап жаңбыр жауып тұр. 
Т�беден тырс-тырс етіп іргеге тамшы 
ағады. Аспанды бұлт тұтастай тор-
лап алыпты. Жаңбыр таңға жақын 
басталса да, жерге ылғал мол сіңіп 
қалыпты. «Атам жаңбырдың жауа-
тынын білген-ау, шамасы, – деп 
ойладым. – Ш�мелелердің т�бесін 
шығарғанымыз жақсы болған екен». 

Таңғы шайдың үстінде атам Қанат 
екеумізге кезек қарап: 

– Енді екі-үш күн демалыңдар. 
Баратын жерлерің болса, барып 
келіңдер. Жаңбыр бүгін ашылса 
да, бір-екі күнсіз тоғайдың ш�бі 
кеппейді, – деді. Біз екеуміз де үйге 
барып келетін болдық. 

– Qй, Қанат, сенен  Кішкене бала 
мен келінге сүр еттен сәлемдеме 
беріп жіберейін. Сүр болса да, дәм 
татсын, – деді апам орнынан жер 
таянып тұрып жатып. Біз кетуге 
ыңғайланғанда, сырттан тықыр 
білінді, іле есік ашылды да, ішке 
Қалел мұғалім кірді. Ол әдеттегідей 
ерк�ңілді қалпымен:   

– Ассалаумағалейкүм, ақсақал! 
– деп, әуелі атама, сосын бізге 
қолын беріп амандасты. – Аға, мына 
мезгілсіз жаңбыр пішенге б�гет бо-
латын болды ғой. – Ол орындыққа 
отырды да, с�зін әрі жалғады. – 
Мына жігіттер – біреуі інің, біреуі 
– жиенің, сізге к�мекке келген ғой... 
Бұларды аннан-мұннан шақырғанша, 
�зіңіздің де авторитетіңіз бар – ел 
сыйлайтын молдасыз, совхозға ай-
тып, ш�біңізді шапқызып  алмайсыз 
ба? – Мұғалім әзілдей риясыз 
 жымиып, селкілдей күлді. 

Атам мырс етіп күлді де, сол 
қо  лын бұлғаң еткізді. Онысы «ой, 
қайбір молдалық» дегенді сездірді. 

– Совхоздың онсыз да мұрнына 
с у  ж е т п е й  ж ү р г е н д е ,  о л а р ғ а 

�ткізу қажет. Бұлар, бірінші кезек-
те, технологиялардың трансфертін 
ынталандыруға тиіс. Еліміздің бірнеше 
�неркәсіптік кәсіпорнын цифрланды-
ру ж�ніндегі пилоттық жобаны іске 
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату 
қажеттілігі айқын. Цифрлық және 
басқа да инновациялық шешімдерді 
әзірлеушілердің �з экожүйесін да-
мытуы аса маңызды мәселеге айна-
лып келеді. Босайтын жұмыс күшін 
еңбекпен қамту үшін келісілген сая-
сатты алдын ала тиянақтауды жүзеге 
асыру жайы да айтылды. Екіншіден, 
ресурстық әлеуетті одан әрі дамы-
ту.  ХХІ ғасырда әлемнің табиғи 
р е с у р с т а р ғ а  д е г е н  м ұ қ т а ж д ы ғ ы 
жалғасуда. Олар болашақта жаһандық 
экономиканы және еліміздің эконо-
микасын дамыту барысында ерекше 
маңызға ие.

К ә с і п о р ы н д а р д ы ң  э н е р г и я 
тиімділігі мен энергия үнемдеуге, 
сондай-ақ энергия �ндірушілердің 
�з жұмыстарының экологиялық 
тазалығы мен тиімділігіне қойылатын 
талаптарды арттыруды жүзеге асы-
ру міндеті қойылды. Елімізде 2017 
жылы 1,1 миллиард киловатт-сағат 
«жасыл» энергия �ндірілді. «Жасыл» 
технологияларға инвестиция салу 
үшін бизнесті ынталандыру маңызды. 

қолдарына к�шіріп алды. Үйді сат-
ты. Бірер жылдан соң әуелі атам 
қайтыс болып, қырқын берейін деп 
отырғанда апам �мірден �тті. Одан 
бері де отыз жылдай уақыт �ткен 
екен. Ауылдағы үйді алған адамдар 
бұзып тастаған.   

Нағашы атамның жалғыз қызы-
нан туған жиені – үлкен кәсіпкер. 
Астана қаласында тұрады. Cткен 
жазда ол атасының үйінің орнына  
тастан үй салып жатыр деп естідім. 
Күзге салым Құрбан айт күні ауылға 
арнайы барып, �зім қадірлейтін 
нағашы атам мен апамның басына 
зиярат етіп, жаңа үйді к�рдім. Үйдің 
қ ұ ры л ысы а я қ та л ы п қ а л ы п т ы. 
Ағайын-туыстар арасындағы «бұл 
үйде кім тұрады?» деген с�з есіме 
түсті. Бірақ мені ол сұрақ алаңдатқан 
жоқ. «Ордалы үйді бұзбас болар» 
деуші еді үлкендер, –  деп ойла-
дым. – Бірақ ол шаңырақ бір кезде  
бұзылса да, енді оның орнына  жаңа, 
еңселі үй бой к�терді. Кеткеннің 
орыны толды.  Ең бастысы – бұл 
қасиетті жұрт. Бұл жерде тақуа атам 
мен мейірімді апам тұрды. Бұл құт  
қонған жер еді».    

К�з алдыма кәріліктен еңкіш 
тартқан нағашы апамның бейнесі 
келіп, құлағыма оның қайта-қайта 
айта беретін с�здері естілгендей 
болып, аузыма мейіздей жұмсақ, 
тіл үйіретін сүр еті  мен қызарып 
піскен ыстық бауырсағының дәмі 
сезілгендей болды.  

Мен б�лемді бір к�рсем, үлкендік 
жолымен оған �зімнің ризалығымды 
білдірсем деп едім. Бірақ жолыға ал-
мадым. Ал ауыл мешітінде болғаным-
да, имам жуырда Астанадан оның 
келгенін, үйдің құрылысын к�ргенін 
және мешітке к�мек ретінде мол 
ақша беріп кеткенін айтты.   

Серік  САТЫБАЛДИН

ПАВЛОДАР

Cңірлердің әкімдері шағын және орта 
бизнес субъектілерін кеңінен тартып, 
тұрмыстық қатты қалдықтарды заман 
талабына сай утилизациялау және 
қайта �ңдеу үшін шаралар қабылдау 
керектігі де с�з болды. Пікірімізді 
қорыта келе айтарымыз, біріншіден, 
Е л б а с ы н ы ң  Ж о л д а у ы  е л д і ң 
әлеуметтік-экономикалық әлеуетін 
одан әрі жақсартуға бағытталған басты 
құжат болып табылады. Екіншіден, 
10 міндеттің ішіндегі жаңашылдығы 
–  и н ф р а қ ұ р ы л ы м д ы қ  ж ү й е н і ң 
интеллектуалдық басқару жүйесіне 
талаптарды күшейту. Жеке адамның 
мүддесін ойлау, сондай-ақ әлеуметтік 
құрылымдардағы жүйелілікті басқару. 
Сонымен қатар экономиканы дамы-
ту үшін табиғи ресурстарды басқару 
жолдарын қайта қарау маңыздылығы 
аталды. Халқымыздың әлеуметтік 
тұрмыс-тіршілігін жақсарту к�зделген.

Жолдауды жүзеге асыру үшін 
жұмыла еңбек ету еліміздің әлеуметтік-
экономикалық әлеуетін жақсартудың 
кепілі болып табылады. Оған лайықты 
үлес қосу баршамыздың міндетіміз.

[теген ИСЕНОВ , 
Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институтының доценті,
 тарих ғылымының кандидаты

Қасиетті 
жұрт
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ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Каталония жұрты тағы 
да ереуілге шықты. Жер гі-
лікті по лицияның дерегін ше, 
 на ра зылық шарасына 45 мың-
дай каталондық қатыс қан. 
Олар жергілікті заң шығару-
шы лардан каталондық тардың 
мүддесін қорғайтын жаңа 
үкімет құруды талап етіп отыр. 

Ереуілді аймақтың тәуел-
сіздігі үшін күрес жүргізіп жүрген жетекші қоғам-
дық ұйым Каталонияның Ұлттық Ассамблеясы 
ұйымдастырған. 

Каталония Ұлттық Ассамблеясының вице-
президенті Агусти Алькоберро тұрғындардың 
егемендікті қалайтындығын жеткізді. «Ката-
лония тұрғындары аймақтың егемендігіне қол 
жеткізгісі келеді. Бұдан былай біз �зімізді Испания 
корольдігінің азаматтары деп санамаймыз. Біз – 
Каталония Республикасының азаматтарымыз» 
деді ол.

Испаниядағы ахуал каталондық к�шбасшылар 
қазанның 1-інде Испанияның Конституциялық со-
ты ның шешіміне қарамастан, тәуелсіздік туралы ре-
ферендум �ткізгеннен кейін күрт �ршіп кеткендігін 
айта кеткен ж�н. Сол кезде Каталония парламенті 
Испания құрамынан шығуға дауыс берген еді.

ИСПАНИЯ

Аймақтың егемендігін талап етуде

Ливияның жағалау қызметі Жерорта теңізінен 
335 босқынды құтқарды. Еуропа аумағына заңсыз 
�тпек болғандардың к�бі Африка елдерінің азамат-
тары. 

Ливия әскери теңіз күштерінің мәліметіне 
қарағанда, операция Абу Каммаш қаласына 
жақын маңайда жүргізілген. Қазір құтқарылған 
босқындар ел астанасы Триполиға жеткізілді. 
Оларға медициналық к�мек к�рсетілген.

Таяу Шығыс пен Африка елдеріндегі соғыс 
пен экономикалық дағдарысқа байланысты бұл 
аймақтың тұрғындары жаппай кәрі құрлықта бас 
сауғалауда. Халықаралық к�ші-қон ұйымының 
хабарлауынша, �ткен жылы теңіз арқылы Еуропаға 
171 мың адам �тсе, оның үш мыңнан астамы жолда 
қаза тапты.

Сирияда Шығыс Гута 
ай мағынан алғаш рет бейбіт 
тұр  ғындарды алып шығу 
операция сы жүзеге  асырылды. 

Шара сириялық әскери-
лер ашқан гуманитар лық 
дәліз арқылы жүргізіліп, бұл 
жолы қақтығыс аймағынан 
52 бейбіт тұрғын шығарылды. 
Олардың тең жартысы – 

 балалар. Тұрғындардың барлығы Адра мекеніне 
жеткізіліп, қажетті к�мек к�рсетілуде. Жалпы қазір 
әскерилер �ңірде бейбіт тұрғындар мен қарулы 
топтарға арнап екі гуманитарлық дәліз құрған. 
Оның бірі – әл-Вафедин мекенінде болса, екіншісі 
Млеха ауылында орналасқан. 

Айта кетейік, Дамаскіге жақын орналасқан 
Шығыс Гута аймағын оппозициялық күштер алты 
жыл бойы бақылауында ұстап келеді. Бірақ �ткен 
жылдың күзінен бастап Үкімет әскері �ңірге ша-
буылын күшейтіп, аймақтағы гуманитарлық ахуал 
нашарлап кеткен.

Тайваньда мыңдаған тұрғын ядролық  энергияны 
қолдануға қарсы наразылық шеруіне шықты. 
Шара Жапонияның Фукусима атом электр 
станциясындағы апатты еске алу күніне орай 
ұйымдастырылды. 

Оған қатысушылар биліктен жаңа станция 
салуды тоқтатып, ядролық қоқыстарды алып ке-
туге шақырды. Сондай-ақ аралдағы 3 станцияның 
жұмысын тоқтатуды талап етті. Шерулер Тай-
бэймен бірге басқа да қалаларда жүрді. Ал Тай-
вань екі тектоникалық тақтаның арасында 
орналасқандықтан, мұнда жер сілкінісі жиі бо-
лады. Сондықтан атом электр станцияларының 
қауіпсіздігі жергілікті халықты қатты алаңдатады. 
Аралда 3 станция бар. Олар елдегі барлық энер гия-
ның 20 пайызын �ндіреді. Т�ртінші станцияның 
құрылысы саяси дауға байланысты тоқтап тұр.

АҚШ-тың Сан-Диего 
қаласындағы зообақта жыл 
сайын �ткізілетін «Баттерф-
лай Джангл» атты к�белектер 
к�рмесі ашылды.

Ол тропикалық орман 
стилінде безендірілген. Ал 
к�белектер хайуанаттарға 
арналған торға уақытша ор-
наластырылды. Келушілер 
сирек кездесетін 30-дан астам к�белек түрін 
тамашалады. Тор ішіндегі к�птеген �сімдік пен 
экзотикалық құстар к�рерменге ерекше к�ңіл-күй 
сыйлады.

Шараның мақсаты – азайып бара жатқан 
қанатты бунақденелілердің мәселесіне к�пшіліктің 
назарын аудару. К�рме сәуірдің 15-іне дейін 
жалғасады.

СОЛТҮСТІК АФРИКА

ТАЯУ ШЫҒЫС

 ТЫНЫҚ МҰХИТЫ

АҚШ

Босқындар құтқарылды

Қақтығыс аймағынан көшірілді

Наразылық шеруі

Нұрдәулет АҚЫШ, жазушы: 

Көбелектер көрмесіОтан отбасынан басталады

КЕЙІПКЕРЛЕРІМ 
өмірден алынған

– Нұрдәулет Бабиханұлы, Сіз оқырман мен 
әдебиетші қауымның назарына ілігіп жүрген 
қаламгердің бірісіз. 	р уақытта шығармашылығыңыз 
жайлы С.Сейітов, 	.Нұршайықов, Б.Соқпақбаев, 
	.Кекілбайұлы, О.Сәрсенбайұлы, Б.Мұқаев және 
басқа да қалам герлер, ғалымдар пікір білдіруі тегін 
емес. Дәстүрлі сұ рақ, жазушылық жолды қууыңызға 
не себеп болды?

 – Жазушылыққа келуіме ең бірінші әсер еткен 
адам ол – �зімнің туған әкем Бабихан. Мен �мірге 
келгенде ол кісінің жасы алпыс үшке қараған 
екен. Шешем Нұржамал әкемнен к�п кіші бола-
тын. Екеуі де хат танымайтын, сауатсыз кісілер 
еді. Cзі �мір бойы тіршіліктің тақсіретін тартып, 
замана ағымына қарай оқымай қалған әкем мен 
бес-алты жасқа келген кезде үйге әртүрлі газет-
журналдарды әкелуді дағдыға айналдырды. Кеңес 
дәуірінде егінші, малшыларға мерзімді баспас�зді 
жазылуды міндеттеп, кейде тіпті сырттарынан да 
жаздырып жіберетін. Ауыл поштасында таратыл-
май жататын газет-журналдар үйреншікті к�рініс. 
Сондайларды әкем поштадан, кітапханадан сұрап 
алып, үйге әкеле беретін. Жастығымның астынан 
шыққан баспахана бояуының иісімен оянуға да 
үйрендім. 

– Енді осы арада балалық шағыңызға қатысты 
да жайттарды біле кетсек. Оқырман қауым Сіздің 
қандай ортада туып-�скеніңізді білгісі келсе, несі 
айып?

– Мен алты жасқа келгенде әкем алдындағы 
отарын басқа кісіге тапсырып, колхоз орталығы 
Покровкадан т�рт-бес шақырымдай жердегі 
Тұмсық деген мекенге келіп тұрақтады. Маңырақ 
тауының батыс баурайындағы бұл арада қыста 
екі отар қой қыстайды. Ал жазда жатақ болып 
үш-т�рт үй қалатын. Солардың бірі – оқушы 
балалары бар, менің әкеммен шамалас Халық 
ақсақалдың үйі. Мен сол кісінің үйіндегі Хами-
ла, Сара деген оқушылардан алғашқы әріптерді 
тани бастадым. Бірақ мектепке кештеу бардым. 
Бір күні шағын ауылымызға шаш қойып, әсем 
киінген екі жігіт келді. Мектептің 1-класына бала 
жинап жүргендер екен. Qрі үгіттеп, бері үгіттеп, 
жалынғандарына қарамай, әкем мені мектеп-
ке жаз дырмай қойды. Сондағы айтатын уәжі: 
«Балам ның миы толған жоқ, тантымай, аулақ 
жүріңдер».

Осындай екеу келесі жылы да ауылымызға 
жаяулап жетті. Qкем тағы да белгілі сылтауын 
қай талағысы келіп еді, келгендер: «Ақсақал, бұл 
ойын шық емес. Балаңыздың жасы асып кетті. 
Cзінен кіші балалармен қалай оқиды? Екіншіден, 
егер сіздің балаңызды оқуға бере алмайтын бол-
сақ, бізді жұмыстан қуады. Жеп отырған наны-
мыз дан айырыламыз» деп бұл жолы қаттырақ 
кетті.

Ақыры мен мектеп табалдыры ғын сабақ 
 басталып кеткен кезде, шамасы қыркүйек айының 
аяғына қарай бір-ақ аттадым ғой деймін. Qкем �зі 
атының артына мінгестіріп алып келді. Бақ ішіне 
орналасқан мектеп ғимараты да, қанық бояу-
лармен сырланып, әрленген кластар да бұрын 
мұндайды к�рмеген маған қатты әсер етті. Сабақ 
жүріп жатыр екен. Басында қазақы тымақ, 
аяғында саптама етік, үстінде етегі делдиген 
қазақы шапан киген әкеме, үсті-басым ол-
пы-солпылау маған оқушы біткен ауыздарын 
ашып, аңтарыла қарап қалыпты. 

Мұғалім – қою мұртты, әжімді, аққұба 
сопақша жүзді кісі. Бір қарағаннан түсі суық 
к�рінді. Алдында тұрған «Qліппені» ашты да, 
әр әріпті шұқып: «Мынау не?.. Мынау не?..» 
деп сұрай бастады. Тақылдатып айтып бердім. 
«Қабылдандың» деді ол кісі жалғыз-ақ. Бұл – 
менің алғашқы ұстазым, еңбек ардагері Қабден 
Күсемісов еді.

Осылайша оқып кеттім. Ауылмен екі араға 
к�бінесе жаяу қатынаймыз. Бір тәуірі жалғыз 
емеспін, к�бінесе бірге қайтатындар – бір класта 
оқитын Шәріпхан, Нұрзия үшеуміз. Сабақтан кеш 
шыққан күндері қорқынышты жағдайларды да 
бастан кешіріп жүрдік. 

Qрі жасым ересектеу, әрі хат тани алатын-
дығым бар, ұзамай-ақ озат оқушылардың қата-
ры на қосылдым. Хат тани бастағаннан кейін-ақ 
маған бір міндет жүктеле қалды. Ол – ағайын 
арасындағы, к�ршілердегі үлкен кісілерге кітап 
оқып беру болды. Сол заманның ересектері, 
әсіресе қазақтың батырлар жыры мен ертегілерін 
сүйсініп тыңдайтын. Батырлар жыры демекші, 
мен алғаш рет бұндай жыр болатынын ауылдағы 
Мұстафа ақсақалдың баласы, менен үш-т�рт 
жас үлкендігі бар Жұматайдан естідім. Екеуміз 
ауылдың аяқ жағында қой бағып жүргенде, 
Жұматай маған батырлар жырының мазмұнын 
айтып беретін. Кейде заулатып үзінділерін де 
жатқа соғып, тақпақтатып жіберуші еді. Оның 
ұқтыруынша, дүниеде Алпамыс батырдан артық 
батыр жоқ. Оның жасаған ерлік істері бізге 
теңдессіз қызық болып к�рінеді. Жырдың оқиғасы 

бойынша, далада жүріп біріміз Алпамыс, біріміз 
қалмақ батыры Қорен болып ойнайтынбыз.

Мұғалімдердің әсерімен қандай кітап оқыға-
нымды дәптерге тізіп жүретінмін. Кейде Халық 
ақсақалдың баласы, құрдасым Шәріпхан екеуміз 
оқыған кітаптарымыздың тізімін салыстырып, 
сан жағынан жарыстыратынбыз. Кітап оқу 
мәселесінде ересектердің егініне түсе бастағаным 
– 3-класта оқып жүрген кезде. Аудан орталығы 
Ақжардағы дүкеннен «Сырлы арал» деген кітапты 
к�ріп қалып, әкеме алып бер деп жалындым. Бұл 
Жюль Верннің атақты романы еді. Qлі есімде, 
бағасы сол кездегі ақшамен 2 сом 40 тиын екен. 
Атам аз ғана зейнетақысынан жырып, сол кітапты 
алып берді. Сол жылы жазда қолыма тиген 

газетінде жарияланған әңгімелерге еліктеп, 
алғашқы шығармаларымды да сол бастауыш 
кластарда жүргенде-ақ жаза бастадым. Qдебиетке 
құмарлық, жазушылық негіз менің бойымда осы-
лайша ерте қалыптасты. 

– Тым ерте бастапсыз. Енді �зіңіздің әдеби 
ортаға келген кездеріңіз жайлы айтып кетсеңіз. 
Қалай танылдыңыз, жас автордың шығармаларын 
бастыруда кейде қиындықтар болып жатады ғой. 

– Жазуды ерте бастасам да, әдебиет әле-
мінде қатарларыма қарағанда кеш танылдым. 
Республикалық баспас�зде студент кезімде 
к�рінгеніммен, алғашқы кітабым отыз жасым-
да жарыққа шықты. Жазушылыққа мейлінше 
к�ңіл қойып, к�бірек айналысқан кезім – 1980-
1989 жылдар аралығы. Осы уақыттың ішінде 
мен к�ркем прозадан бес кітап шығардым. 
Және солардың барлығы дерлік оқырмандар 
мен әдебиет сыншыларының назарына ілікті. 
Біреулері мақтады, азды-к�пті сынаған пікірлерді 
де естідім, бірақ қайсысы болсын орынды деп 
ойлаймын.

М е н і ң  А л м а т ы ғ а  к е л і п ,  ш ы ғ а р м а -
ларымның жариялана бастауына алғаш рет 

әдебиеті» газетіне жарияланып тұрды. Мені 
б�лім меңгерушісі Асқар Егеубаевпен, бас ре-
дактор Сайын Мұратбековпен таныстырып 
жүрген де сол Бекен. Бәйге алған «Жұмбақ іздер» 
атты повесімді «Жалын» баспасына ұсынып 
қойғанмын. Соның жағдайын білейін деп бір күні 
бара қалмаймын ба. Балалар және жас�спірімдер 
редакциясының меңгерушісі, балалар ақыны 
Қастек Баянбаев сол арада менен: «Сенің бізде 
жұмыс істегің келе ме?» деп сұрады. Біртүрлі 
ұрсыңқырап айтты. Ойбай, неге келмесін? 
К�ктен іздегенім жерден табылды деген осы емес 
пе? Қаскең мені қолымнан жетектеп алып, әуелі 
баспаның бас редакторы Бексұлтан Нұржекеевке, 
директоры Қалдарбек Найманбаевқа алып кірді. 
С�йтіп ел құсап мен де қатарға қосылдым. Ақын-
жазушылардың арасы, �мірлері маған таңсық 
әрі қызық. К�п ұзамай «Қазақ әдебиеті» газетіне 
жұмысқа шақырылдым. Сол уақыттарда Қаскең 
жат та келіп, ал ренжісін. «Мен сені ондай деп 
ойламап едім. Нашар жігіт болып шықтың» 
деді к�зіме тіке қарап тұрып. Мен баспанасыз 
пәтерде жүргенімді, ал газет-журналдан пәтер 
алу мүмкіндігі молырақ екендігін айтып, ақталған 

�зімнің қатарларым Нұржан Мұратәлиев, Qуез 
Бейсебаев және Бекен Ыбырайымов үшеуі 
әсер етті. Нұржан мені алыстағы ауылдан 
Алматыға шақырып алып, қалаға тіркелуіме, 
шығармашылық ортаға қосылуыма жәрдем бер-
се, Qуез бен Бекен –алғашқы туындыларымның 
республикалық баспас�з беттерінде жария-
лануына тікелей қол ұшын берген жігіттер. 
Жазғандарымды бастыра алмай, меселім 
қайтқан кездер де аз емес. 

«Жалын» альманағының бір қызметкері 
әңгімемнің бас жағындағы «бытқыл» деген с�зді 
оқыды да: «Мұндай с�з болмайды. Демек, әңгімең 
жарамайды» деп жазбамды сол қалпы қайтадан 
қолыма ұстатты. Кейін сол әңгімем туралы 
к�рнекті балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев 
мақаласында керісінше жылы лебіз білдіріп, 
жинаққа енгізді. 

– К�птеген жазушылардың бастарынан түрлі 
қиындықтар �тетіні туралы білеміз. Сізде де ондай 
жағдайлар болды ма?

– Мен басымнан �ткізген жекелеген 
ауырт па шылықтарды айтсам, қалыңдау бір 
романға жүк болып қалуы ғажап емес. Қалаға 
келгеннен кейін маған қиын тигені – �зім 
қалаған қызметке орналасу болды. Мен бас 
редакторлардың табалдырығын тоздырсам да, 
олар қызметке қабылдамай қойып, т�зімімді де, 

�зімді де тоздырды. Баспана алу мәселесі тағы 
қиын. Сонан аштан �луге болмайды, Алматыдағы 
жылу-энергетика орталығына әскерилендірілген 
күзетке кірдім.

Аты-ж�нім ептеп баспас�зде к�рі ніп қалған 
кез. Баспа комитеті мен «Жалын» баспасы жыл 
сайын бірігіп �ткізетін жабық конкурстың 
жүлдегерімін. Тиісті униформаны киіп алып, ескі 
маркалы винтовкамен күзетте жүремін. Менің бұл 
қалпымды қаламдас әріптестерімнің ешқайсысы 
к�ре қойған жоқ, �йткені олардың шаруасы 
болып баратын жер емес, мен үшін мақтаныш 
к�ретін тіршілік емес екені тағы белгілі.

– Мылтық ұстаудан сескенген жоқсыз ба?
– Сескенетін несі бар? Мен институтты 

бітір геннен кейін бір жыл әскер қатарында 
қызмет еттім ғой. Qскердің тиісті �ткелектерінің 
барлығынан �тіп келген сақа солдат болатын-
мын. Солдатың не, сол кезде лейтенант шеніндегі 
запастағы офицермін тағы. 

Уақытты бос �ткізбеуге тырысамын. Шетел 
әдебиетін оқуға ерекше ден қойып жүрген кезім. 
Жазуға онша жағдай жоқ болса да, бір нәрселерді 
түртіп отыруды тоқтатқан емеспін. «Күрмеуі 
қатты түйіндер» атты повесімді осы жұмысымда 
жүріп аяқтадым. 

Күзеттің ауысым мерзімі бір тәулік. Қағаз-
қала мымды шығаратын кезім – кіріп-шығушы-
лардың аяғы саябырситын кешкілікті уақытта. 
Оның үстіне Бекеннің тапсырмасы бойынша 
жа зылған мақалаларым ара-арасында «Қазақ 

Жуырда еліміз  8-нау рыз 
Халықаралық әйелдер 
күнін мерекеледі. Ардақты 
аналарымызға құрмет к�рсетілді. 
Барлығы да жарасымды болды. 
«	йел – бір қолымен бесікті 
тербетсе, екінші қолымен әлемді 
тербетеді» дейді. Бұл дұрыс 
айтылған пікір. Расында нәзік 
жандылардың қоғамдағы алатын 
орны ерекше. 

Тарихқа зер салсақ, қазақ жерінде 
ықылым замандардан бері анаға, 
жалпы әйел затына деген құрметтің 
ерекше болғаны мәлім. Ол ж�нінде 
к�птеген мысалдарды келтіре беру-
ге болады. Ең басты айта кетерлік 
м ә с е л е ,  қ ы з д а р д ы ң ,  б о л а ш а қ 

аналардың тәлім-тәрбиесіне жауап-
ты қарауымыз керек. Сонымен қатар 
қоғамдағы әйелге деген құрметті, 
сыйластықты арттыру да маңызды. 

Е л б а с ы :  « Қ о ғ а м н ы ң  д а м у 
 барысын �мірде – нәзік, к�ңілде 
– биік, ал істе – мығым әйелдер 
қауы  мын сыз к�зге елестету мүмкін 
е м е с »  д е г е н  б о л а т ы н .  Ж а л п ы 
еліміз тәуелсіздік алған жылдар-
дан бері гендерлік саясат мәселесін 
 назардан тыс қалдырған емес. Бұған 
дәлел, гендерлік және отбасылық-
демографиялық саясатты жүргізу 
мақсатында Қазақстан  Респуб ликасы 
П р е з и д е н т і н і ң  ж а н ы н д а ғ ы 
әйелдер істері және отбасылық-
демографиялық саясат ж�ніндегі 
ұлттық комиссия құрылып, Елбасы 

Жарлығымен гендерлік саясаттың 
қабылдануы, Қазақстан әйелдерінің 
тұңғыш съезінің �туі және т.б. 
шаралар нәзік жандылардың ел 
дамуындағы маңызды р�лін тағы да 
дәлелдеп, гендерлік және отбасылық-
демографиялық саясаттың одан әрі 
даму бағытын айқындай түсті.

Қазіргі таңда нәзік жандылар-
дың мемлекеттік және қоғамдық 
істерге белсене араласып, түрлі сала-
да табысты еңбек етуі – аса таңданыс 
тудыра қоймайтын жағдай. Qйелдер 
ер азаматтармен қатар мемлекеттік 
мекемелерде, заң шығарушы орган-
дарда, министрліктерде, ұйымдар 
мен партияларда, кәсіпорындар 
мен қоғамдық мекемелерде табысты 
қызмет атқаруда. Сонымен қатар 

еліміздегі гендерлік саясаттың табыс-
ты әрі нәтижелі түрде дамып келе 
жатқандығының тағы бір к�рінісі 
ол – кезінде Қазақстанның гендер лік 
теңдік пен әйелдердің мүмкіндікте-
рін кеңейту мәселесі бойынша БҰҰ-
ның Атқарушы комитетіне мүше 
болып сайланғандығы. Бұл еліміздегі 
гендерлік саясаттың әлемдік дең-
гейдегі бағасының жоғары еке-
нін к�рсетіп отыр. Qйелдер қауы-
м ы ,  с о н д а й - а қ  х а л қ ы м ы з д ы ң 
 де мографиялық �сіміне де үлес 
қосуда. Қазақстанда сәбидің �мірге 
келуі мен оның күтіміне байланысты 
т�ленетін т�лемдер, аз қамтылған 
отбасылардағы 18 жасқа толма ған 
балаларға, к�п балалы әйел дер дің 
«Алтын алқа», «Күміс алқа» марапат-

тарына берілетін жәрдемақылардың 
к�лемі жыл санап к�беюде.

Елбасы қоғамымыздағы тұрақ-
тылық пен елімізд ің  қалыпты 
дамуындағы әйелдер р�лінің жоғары 
екенін атап �ткен болатын.  Демек, 
гендерлік саясаттың түпкілікті 
мақсаты да еліміздің ынтымағын 
арт тырып, жарқын келешегіміздің 
негізін қалау деп білеміз. «Ананың 
ақ сүтімен дарыған» деген ұлағатты 
с�з бар. Qр балаға ана тілін үйретіп, 
ұлттық тәрбие беретін де анасы ғой. 
Сондықтан ана тәрбиенің тұтқасы. 
Отбасының ұйтқысы. Ал Отан 
қашанда отбасынан басталатынын 
ұмытпасақ екен.  

Арайлым МҰХАТБЕК

болдым. Бірақ барғаным дұрыс болыпты, осы 
редакцияда жүріп, екі б�лмелі пәтер алдым. Бұл 
мен үшін ауызбен айтып жеткізгісіз қуаныш еді.

– [мірбаяныңызға қарап отырсақ, кітап 
шығаруды қойып кеткен кездеріңіз де болған екен. 
Неге �йттіңіз?  

– Менің �мірімнің к�п б�лігі бір үзім нан 
табу үшін күреспен �тті. К�ркем әдебиетпен 
айналысудың орнына к�бінесе күйкі тіршілікпен 
немесе жазу шығармашылығының �зім қаламаған 
түрлерімен айна лысуға тура келіп жүрді. Бұндай 
жағ дай тек менің басымда ғана емес, қатарлас 
басқа қаламгерлерде де кездеседі. Оған �кінудің 
түк керегі жоқ. Qркім �зінің маңдайына жазылған 
тағдырдан аса алмайды ғой. Біреудің несібесі мол, 
біреудікі кемдеу дегендей. Оншақты жылдай тек 
журналист ретінде ғана тиіп-қашты мақалалар 
жазып жүрдім. Бірде атақты ақынымыз Қадыр 
 Мырзалиев кездесіп қалып: «Нұрдәулет, осы сен 
қазір не істеп жүрсің? Баспас�зде к�рінбей кеттің 
ғой» деп сұрады. Мен тіршілік түйткілдерінің 
әсерінен к�ркем әдебиетпен айналыспай 
кеткенімді айттым. «Оның дұрыс емес, қандай 
жағдайда да уақытты бос жіберуге болмайды» деді 
ақын аға. «Ой, Қадыаға, уақыт деген тек талант-
тар үшін қымбат болар, ал біз сияқты қатардағы 
қаламгерлер жазбай қалсақ, әдебиет ойсырамайды 
ғой» дедім �зімше тауып айтқан болып. Сонда 
иманды болғыр Қадыр ағаның менің пікірімді 
терістеп, әжептәуір ренжігені бар. С�йтсем, оқып 
жүреді екен ғой.

Осындай үлкен кісілердің с�зі әсер етті де, 
тастап кеткен жазушылығыма ХХІ ғасырдың 
алғашқы жылдарынан бастап арагідік ат ізін 
салып тұратын болдым. «Бейуақта жанған от» 
деген прозалық жинағым – сол кейінгі жаз-
ған  дарымның нәтижесі. Оның кітап болып ба-
сылуына тікелей әсер еткен – Мәлік Отарбаев 
есімді қазақ зиялысы. Еліміз тәуелсіздік алғалы 
мемлекеттік бағдарламамен бір-ақ рет кітап 
шығарыппын. Бірақ соған қарамастан, қаламақы 
деген ойыма кіріп-шықпаса да, к�ркем прозаны 
тастап кету ойымда жоқ. 

– Болашақтағы шығармашылық жоспарларыңыз 
туралы айтсаңыз...

– Мен �зі «Мынандай нәрсе жазып жатыр-
мын» деп алдын ала жариялауға жоқпын. Тіпті 
менің қандай туындыны бітіргенімді отбасым да 
аңғармай қалады. Жазу үстелімнен қалай тұрдым, 
жазушы екенімді де солай ұмытып кетемін. Оным 
дұрыс па, бұрыс па, ол жағын білмеймін. Баста-
лып қойып, аяқталмай жатқан дүниелердің бар 
екендігі рас. Олардың к�ркемдік деңгейі нің қалай 
болып шығатыны тек оқырман қауымның наза-
рына ұсынылғаннан кейін ғана белгілі болар. 

– 	ңгімеңізге рақмет!

	ңгімелескен 
Смайыл БАЗАРБАЙ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН 

кітаптардың бірі –М.Qуезовтың «Абай жолы» 
романының бірінші томы. Кейбір тұстарын 
түсінбегеніме қарамастан, жаз бойы оқып тауы-
стым.

Кейін Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
педа гогикалық инсти туты ның филология 
факультетінде білім алып жүріп, бір таңғалғаным 
– арамызда мектептен ешқандай кітап оқымай 
келіп, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын игергісі 
келген студенттердің болғандығы. Тіпті «Абай 
жолы» романын �мірінде алғаш рет қолына 
алғандарды да к�рдік. Онда да әдебиетке деген 
ынтадан емес, емтихан тапсыру үшін. Сонда олар 
конкурстың қатаң болғанына қарамай, жоғары оқу 
орнына қалай түскен? Мен үшіншіні бітірген жыл-
дан бастап мамыр-қазан айларының ара лығында 
ауылдың шығыс жағын дағы Қайырбай бұлақ 
деген қыстауға қоныстайтынбыз. Малшылар қыс-
тауға кіргенше әкем сол қыстауды айналасындағы 
жерімен қорып, �здеріне аман-есен �ткізіп отыра-
ды. Аз ғана зейнетақысына сеп болу үшін ш�бін 
шауып, қиын ойып, �зінше қарекет жасайтын. Ала 
жаздай жалғыз үй отырғандықтан, айналдыраты-
ным – газет-журнал, кітап.  «Қазақстан пионері» 
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БІР БӘЙТЕРЕК БҰТАҒЫМЫЗ

Бала кезімізде 14-наурызды 
асыға күтеміз. Бұл Наурыз 
мейрамының басталуы – 

К�рісу күні деп аталады. Жасы кішілер 
үлкендерге барып қос қолын ұсынып, 
«Наурыз мейрамыңыз құтты болсын!» 
дейді, ал сәлемін алған үлкен кісі «Бір 
жасың құтты болсын! Қыстан аман-есен 
шықтыңдар ма? Құтты жыл болғай!» 
деп қолын алып батасын береді. Сол 
күні к�рші болып, не аяқ жетер жерде 
тұрып к�рісуге бармай қалсаң, оны 
әбестік санайды. Сондықтан кәрісі бар, 
жасы бар бұл күні таңертең ертелетіп, 
к�рісу рәсіміне кіріседі. Қыс түсе қыр 
қазағының бір-бірін соғымбасына 
шақыратын дәстүрі  бар.  Ал  қыс 
қаһарына мініп, айдау жолдар мен 
сүрлеуді омбы қар басқан кезде Нарын 
құмындағы шашырай орналасқан үйлер 
сирек хабарласады. Құм адамдары қолға 
қараған малын аман сақтап қалу үшін 
қытымыр қыста ақ түтек боранмен, 

БАСҚОСУ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН 

деп ескерту жасайды. Сондықтан тек 
«Ассалаумағалейкүм» немесе «Сәлем 
бердік» деп бас изеп ғана амандасу ке-
рек. Жасы үлкендер жасы кішілердің 
біреуі к�рісуге келмесе, «пәленше әлі 
к�ріскен жоқ» деп жоқтап отырады. 
К�ре тұра к�рісуді ұмытып кетсең, «неге 
к�ріспейсің?» деп ренжиді. К�птен бері 
к�ріспеген ақ жаулықты аналар бір-
бірімен құшақ жая амандасып, «�зіңді 
к�ретін күн бар екен-ау» деп к�здеріне 
жас алып сағыныштарын білдіреді.

К�рісу күнін «Амал» деп те атайды. 
Үлкендерден неге олай атайды деп 
сұрасаңыз, бағзы заманда наурызды 
«Амал айы» деп те атаған дейді. Мей-
рам күні қазан-қазан сүр ет асылып, 
бауырсақ пісіріліп, алыс-жақыннан 
к�рісуге қонақтар бірінің үйіне бірі 
ағылады. Бұл күні адамдар жаңа да 
сәнді киімін киіп, к�ліктеріне мініп, 
шағылдарды бойлай орналасқан 
қыстауларды аралайды. 

Сонымен, телесандықтан бір апа-
мыз сайрап отыр, наурыз к�жені 
он екі дәмнен істеймін, оған тағы 
бір дәм қосамын деп. Qріптесіміз 
елпілдеп апамыздың соңынан еріп 
кете қойған жоқ, бұл қалай деп қарсы 
сауал тастаған. С�йтсе, апамыз он екі 
айдың құрметіне он екі дәм, соңынан 
жылдың құрметіне тағы бір дәм 
қосамын деп қарап отыр. Бір апамыз 
да наурыз к�женің  жасалуынан мүлде 
хабарсыз екен.  Бидай қосамыз, тары 
қосамыз, күріш қосамыз, соңынан 
кеспе қосамыз дейді. Ал �зіміздің 
Қарағанды арнасынан с�йлеген 
қандасымыз әлгі аталғандарға картоп, 
сәбіз, мейіз қосамыз деді... 

Осы жерде еттен басқаны ас к�р -
мейтін ата-бабаларымызға ш�п же гіз-
генде не ұттық деп еріксіз ойланады 
екенсіз. Намысқа тиетіні осы жер. 

Наурыз к�же ішкен адам басқа 
ас іздемеген. Ал біздің жағдайда ел 
дастарқан басына ет келгенше орны-
нан қозғалмайды. Олай болса ойлана-
тын жайттар баршылық.

Біздің қазіргі наурыз к�жемізден 
шалабымыз к�ш ілгері. Олай дей-
тініміз шалапты дайындауды білеміз, 
ал  наурыз к�жені таза ұмыт қан быз. 
Осыдан кейін наурыз к�жені жалаула-
тып жүрген қаламдас әріптестерімізді 
т ү с і н у г е  б о л а р  д е п  о й л а й м ы н . 
Cкініштісі, дұрыс ж�н сілтей алмай 
жатырмыз. Білетініміз – к�же. Қазіргі 
қазақ баласының ұғымында к�же 
міндетті түрде кеспеден тұрса керек. 
Содан болар наурыз к�жеміз к�ңілден 
шықпай жүр.

Qйтпесе, әлімсақтан наурыз к�же 

Алматы қаласындағы №4 кітапханада Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында «Қоғамдық сананың жаңғыруы 
– мәдени құндылықтардың нығаюының кепілі» атты 
д�ңгелек үстел �тті. Жиын барысында рухани мәдени 
құндылықтар туралы пікірлер мен ұсыныстар айтылып, 
қала  архитектурасы кітапхана кеңістігінің әлеуметтік-
мәдени дизайынына назар аударылды. 

Жиында ақын, Қазақстан Жазушылар одағының 
м ү ш е с і ,  « А қ и қ а т »  ж у р н а л ы н ы ң  б а с  р е д а к т о р ы 
А.Qлімұлы, Алматы қаласының «Рухани жаңғыру» 
жобалық офисінің �кілі Г.Сағатбайқызы, Алматы қаласы 
Орталықтандырылған кітапхана жүйесінің директоры 
Р.Қабиева, Т.Жүргенов атындағы Cнер академиясының 
ұстазы А.Сағатқызы, суретші, Қазақстан Суретшілер 
одағының мүшесі, ҚР Мәдениет қайраткері C.Рыстан, 
Қазақстан Архитекторлар одағының мүшесі, «Алматы 
Басжоспар» ғылыми-зерттеу институты директорының 
орынбасары Ж.Айтілеу, Қазақстан Суретшілер одағының 
мүшесі, Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінің ұстазы А.Cмірзақ, Алмалы ауданы 
 ардагерлер кеңесі т�рағасының орынбасары С.Ахмедов, 
 Алмалы ауданы Ардагерлер кеңесінің жастарға патриоттық 

тәрбие беру комиссиясының т�райымы Х.Сатыбалдина 
және т.б. қатысып, ой-пікірлерімен б�лісті. 

Жиынды қалалық «Рухани жаңғыру» жобалық офисі 
�кілі Гүлсім Сағатбайқызы құттықтау с�зімен ашып, 
бағдарлама бойынша қаламызда атқарылып жатқан 
мәдени іс-шараларға тоқталса, елімізге белгілі ақын, 
«Ақиқат» журналының бас редакторы Аманхан Qлімұлы 
«Рухани жаңғыруды насихаттаудағы баспас�здің р�лі» 
тақырыбында  ой қозғап, сананың жаңғыруын кітаппен 

байланыстырып, кітап пен кітапхананың құндылығын 
атап к�рсетті. 

Суретшілер Cмірзақ Рыстан мен Айнұр Cмірзақ 
қазақтың сәндік қол�нерін, мәдени қазыналарымызды 
әлем жұртшылығына заманға сай үйлестіріп, жаңа 
тәсілдермен таныстыру керектігін айтып, к�ркемсурет 
галереясына қойылған құнды қол�нер туындыла-
рына шолу жасады. Айнаш Наурызбаева «Заманауи 
кітапхана б�лімдерінің кеңістік ортасы» туралы баян-
дама жасап, студенттердің к�рмеге қойған  туындыла-
рымен, композициялық жұмыстарымен таныстырса, 
Алма Қонарова «Кітапханалардың мәдени миссиясы» 
тақырыбында  арнайы дайындалған бейнек�рсетілім 
арқылы шолу жасап, Жанат Айтілеу қаланың келбеті 
мен заманауи кітапханалардың сәнді сәулеті туралы ой 
б�лісті. 

Cз кезегінде Алматы қаласы орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесінің директоры Роза Қабиева �скелең 
ұрпақты ұлттық рухани құндылықтарға, ұлтжандылыққа 
тәрбиелеуде кітап пен кітапхананың маңызы зор екенін 
к�рсетіп, шығармашылық жаңа жобалары мен тың 
ізденістерімен таныстырып �тті. 

Аяулым ЖИДЕБАЕВА 

Ұлы бабамыз Қожа Ахмет Ясауидің 
і л і м і н  ж а л ғ а с т ы р у ш ы  р е т і н д е 
танылған к�рнекті ақын тек Түркия 
ғана емес, күллі түркі әлемінің де ру-
хани толысуына барынша үлес қосты. 
Мұны айтып отырған себебіміз, 
жуырда Ұлттық кітапханада Юнус 
Эмренің «Жырлар» атты кітабының 
таныстырылымы �тті. 

Кітаптың алғы с�зін жазған 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Түркиядағы Т�тенше және �кілетті 
елшісі Абзал Сапарбекұлы: «...Түркі 
әлеміндегі  сопылық әдебиеттің 
к�рнекті �кілдерінің бірі Юнус Эмре 
жырлары елшілігіміздің қызметкері, 
аудармашы Мәлік Отарбаевтың 
жетек шілігімен к�не түрік тілінен 
қазақ тіліне тәржімаланды. Енді, 
міне, осы құнды жәдігер «Ан Арыс» 
баспасынан жарық к�ріп, қазақ 
оқырмандарының қолына тигелі 
отыр. Бір атап �терлік жайт, сопылық 
ілімінің к�шбасшысы саналатын ұлы 
бабамыз Қожа Ахмет Ясауидің жолын 
жалғастырушы рухани шәкірттерінің 
б ір інен саналатын Юнус Эмре 
жырлары қазақ оқырмандарына 
толыққанды тұрғыда тұңғыш рет жол 
тартпақ» дейді. Анкарадан арнайы 
келген жазушы, аудармашы Мәлік 
Отарбаев Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы екі  елдің рухани 
құндылықтарын насихаттауға үлкен 
дем беріп отырғанын, сондай-ақ 
аталған еңбекті жолма-жол аудар-
ма жасау барысында Юнус Эмре 

орындағанда ойынға да ыңғайлы жағын 
к�здеп, саймен екі ортаға б�геттер са-
лып, суды уақытша ұстап қоямыз.

 Сол б�геннен суды т�мен қарай 
сыздықтатып үнеммен жіберіп, қағаз-
дан жасаған қайықтарымыз жүзетін 
«канал дар» қазылады. Үлкенді-кішілі 
қағаз қайықтардың жарысы да қызық. 
Зауыттан шығатын ойын шық қайықтар 
ол кезде жоқ, не құмға жетпейді. Qйтеуір 
ондай қайықты армандап та к�рген 
жоқпыз. Ойыншық дегеннен шығады, 
құм баласы ойыншыққа зәру. 

Бізге қаладан келетін қонақтардың 
әкелетін ойыншықтың негізінен екі түрі 
болатын. Бірі – қорапты жүк машина-
сы, екіншісі – тырнақтай қағаз-пестоны 
бар кішкентай ғана ойыншық қара пи-
столет. Небәрі сіріңкенің қорабындай 
ғана қағаз бумаға салынған пестоны 
тарсылдатып, түтіндетіп атқаннан кейін 
бір-екі күнде-ақ таусылып қалады. Одан 
кейін оны қолға ұстап жүргенің бол-

жеті тағамнан дайындалып келеді 
емес пе? Ел ақ дегенге к�женің  басты 
құрамы сүт, шұбат не саумал (қымыз) 
деп ойлайды. Расында да, наурыз 
к�женің түсі сүт түстес, ел соған қарап 
әлгіндей ойласа керек. Qйтпесе, нау-
рыз к�женің құрамында ешқандай сүт 
те, саумал да, шұбат та жоқ. Бары – Су! 

К�же болған соң сұйық болады 
ғой. Ал наурыз к�женің сүт түс бола-
тыны оның құрамында қатық пен құрт 
(сықпа) бар. Сықпа деп айрықшалап 
отырғанымыз қазақ қайнатылған құрт 
қоспаған. К�же болған соң ет болуы 
міндетті. Наурыз к�жеге қойдың еті 
салынған. Қазір баршылық болған соң 
аталмыш к�жеге қазы-қарта, жал-жая 
қосушылар да бар. 

Ал негізінен наурыз к�жеге са-
лынатын ет қойдың еті. Жылтырсыз 
к�же болмайды. Ол жылтыр (май) тек 
қойда ғана бар. Бір саптыаяқ наурыз 
к�же ішкен адам жуық маңда тамақ 
іздемейді. Cйткені қойдың етінің 
қорғасын екендігі белгілі. Сықпаны 
сиыр сүтінен жасамайды. Ол тек 
қойдың қойыртпағынан жасалады. 
К�жені ұйытатын да қылы не бидай, 
не тары, не күріш. Qжелеріміз на-
урыз к�же дайындағанда осы үшеуінің 
біреуін ғана пайдаланған. К�шпелі 
қазақ бау-бақшамен шұғыл данған 
жоқ, астың дәмін картоп пен сәбіз 
кіргізеді деу әбестік. Тұздан үлкен 
дәмдеуіш жоқ. 

Жұлдыз ТОЙБЕК, 
Л.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің 
аға оқытушысы

тілінің қазақ т іліне �те  жақын 
екенін байқағанын тілге тиек етті. 
«Ақын жырларының қазақ тіліндегі 
к�ркем аудармасын ақын Дәулетбек 
Байтұрсынұлы жасады. Кей �леңді бір 
ай бойы аударған күндеріміз болды. 
Юнус Эмрені орыс тілінен немесе 
қазіргі түрік тілінен емес, ақынның 
�зі жырларын жазған түпнұсқа тілден 
аударып отырмыз. Түпнұсқадан 
аударғанымыз жеңіл. Аударма ба-
рысында қазір түрік ағайындардың 
қолданбайтын с�здерін кездестірдік. 
Мәселен, Юнус Эмре «қашан?» деп 
жазады. Оны қазіргі түрік ағайындар 
қолданбайды,  «не  заман?»  деп 
сұрайды. Ол біздің кәдімгі «қашан» 
деген с�з» деді М.Отарбаев.

Ш а р а  б а р ы с ы н д а  қ о ғ а м 
қайраткер лері  Смағұл Елубаев, 
Ғаббас Қабышұлы, Рафаэль Ни-
язбек, Айгүл Ісмақова, Бақытжан 
Сатершинов,  ұйғыр халқының жа-
зушысы Ахметжан Ашири, Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің �кілетті 
кеңес т�рағасы Мұса Йылдыз, Юнус 
Эмренің туған топырағынан келген 
түрік жазушысы Мұстафа Cзчелик 
және т.б. с�з с�йлеп, Юнус Эмренің 
исламдық к�ркем мінездің жыршы-
сы, оның философиясындағы ең 
маңызды ұғымдардың бірі – адамды 
сүю, яғни достық пен береке-бірлікті, 
ынтымақты насихаттау екендігіне 
тоқталды. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Наурыз айында жаңа т�лдеген 
малдың т�лі емгеннен кейінгі алғашқы 
сүтінен анамыз пісіріп беретін уыздың 
дәмі қандай керемет десеңізші! Енесі 
жарытпаған қозы мен лаққа б�телкеге 
құйылған сүтті емізікпен беру, қашан 
аяқтанғанша енесіне емдіру, тоңып 
қалмауы үшін жылы қорада ұстау, 
малға ш�п салу, суару және тағы 
басқа к�ктемгі қарбалас жұмыстар 
да баланың атқаратын шаруасы. Со-
нымен, не керек, қашан қозы мен 
лақ аяқтанып, отығып, �здігінен ш�п 
жегенше тыным таппайсың. Демек, 
сабақты да оқу керек, т�лді күтіп, мал-
ды да жайғайсың, арасында ойынға да 
уақыт табу қажет. К�рші балалармен 
жұмыс кестесі бірдей жасалады, сол 
себепті шаруаны тындырып, сабақты 
оқып, ойынға бір мезгілде шығамыз. 

«Түске дейін киіз, түс қайта мүйіз» 
дейтін наурыз айы да аяқталып, к�ктем 
күшіне ене бастайды. Түске дейін киіз 
деген күннің сол уақытқа дейін қызуы 
күшейетінін білдіреді. Ал мүйіз деп түс 
қайта күн қызуы азайып, қыс ызғары 
қайта білініп, түнде күндіз еріген судың 
беті шәуіштеніп қатып қалуына байла-
нысты айтылады. Яғни бұл айда қыс 
пен к�ктемнің айқасы үздіксіз жүріп 
жатады. Ақыры қыстың дымы құрып 
жеңіліп, к�ктем бірте-бірте үстемдік 
ете береді. 

«Сәуір болмай, тәуір болмас» деп 
үлкендер айтып отырады. Онысы рас, 
к�ктемнің бұл айында қыс ызғары 
кетіп, күн жылынып, жанның да, 
малдың да арқасы кеңіп, жер бусанып, 
к�ктеп, айнала әсем түрге б�ленеді. 
Тек биік шағылдың теріскей бетіндегі 
к�леңкеде әлі де күн қызуына берілмей 
ойдым-ойдым қар жатады. Сол сірескен 
тоңды жібіткен күн қызуы оның да 
ерімеуіне қоймай, күн санап к�лемін 
кішірейте түседі. Бірақ енді құмда қатты 
жел тұратын кез болады. «К�ктемгі жел 
жардай атанды жығады» дейді қарттар. 
Отыққан қозы-лаққа к�к жұлуға, ботаға 
түзгін гүлін теруге шығамыз. Мұндайда 
к�рші балалар ылғи топтанып жүреміз. 
Кім ш�п дорбасын тезірек толтырады, 
кім тез жинайды деген алғырлықты 
к�рсететін сайыс шағыл етегіндегі 
түзгін мен қоңырлықтағы к�кті аралап 
кеткен достарымның арасында қызу 
жүріп жатады. Сәуірдің орта кезінде 
т�лдер �здігінен к�кке жайылады. Ал 
оны к�з жазбай бағу тағы да балалардың 
міндеті. Осы кезде біздің де асыр салған 
ойынымыз қызады. 

Алпысыншы жылдардың ішінде 
наурыз айының аяғында, сәуірден бас-
тап ауылдарда балалар мен жастардың 
волейбол ойнау науқаны бастала-
ды. Ол кезде спорттың бұл түріне 
де ген қызығушылық ерекше болды. 
Qсіресе шағыл шетіндегі сегізжылдық 
мектептің алаңқайында жазғытұрым 
болатын сайыстың ж�ні б�лек. Құмда 
шашырай орналасқан қыстаулардан 
кешке қарай балалар осында ағылады. 
 Мектеп жанындағы интернаттың ба-
лалары бізге қарағанда қолы бос, во-
лейболды қас қарайғанша алаңсыз 
ойнайды. Алаңда керілген торға ең ал-
дымен жасы үлкен балалар иелік етеді, 
біз сияқты т�менгі класта оқитындарға 
 кезек күтуге тура келеді. Ондайда 
 ойынды тамашалап ғана қоймай, 
таңдаған командаға лезде жанкүйер 
боласың да нағыз доданың қызығына 
берілесің. Содан ұзақ күттіріп бізге 
де кезек келеді. Qттең, осындағы 
сайысқа күнде келуге құм баласының 
үйдегі қым-қуат шаруадан қолы тие 
қоймайды. 

Маусым айының басында құм тұр-
ғындары қыстауларынан жаз жай лауға 
к�шеді. Сонымен, балалар  наурызда 
б а с т а л ғ а н  к � к т е м  қ ы з ы ғ ы м е н 
қимай қоштасады, �йткені құдық 
шағылдарды сағалап, малға жақсы 
жайылым іздеп к�шкен үйлердің ара-
сы алыстай түседі. 

Самат ИБРАИМ

(«Құм баласының күнделігінен»)
сақылдаған сары аязбен арпалысып 
жүргенде  наурыз айы да келеді. Енді күн 
жылынып, жер аяғы кеңи бастағанда 
олар бір-бірін к�ріп сәлемдесуге, 
к�рісуге асыға ды. Алдымен мал-жанның 
амандығын сұрайды, қыстан аман 
шыққандарымен бір-бірін құттықтайды. 
Бұрын бір-біріне реніштері, �кпелері 
болса мүлдем ұмытады, жаңа жыл, жаңа 
�мір  басталады. 

Таңертең к�рші үйдегі сегізінші 
класта оқитын Талғаттың «Ата, шеше, 
сіздерге к�рісуге келдім!» деген дау-
сынан оянып кеттім. Кеше кешке 
ғана кім ерте тұрып бірінші болып 
үлкендермен к�ріседі деп �зімізше 
жарыс ұйымдастырып қойып едік. 
Талғат бәрімізден үлкендігін білдіріп, 
ерте тұрып, к�рісуді бастап, ұтып кетті. 
Qке-шешем оған батасын беріп жатыр. 
Біз де орнымыздан тұрып ұйқылы-ояу 
қолын алдық. Таңертеңгі шайды ішіп 
болғасын әкем:

– Дәдеш атаға к�рісіп келейік, – деп 
жинала бастады. Мен де оларға ердім. 
К�рісуге баратын үйіне үлкендер құр қол 
бармайды, сондықтан анам түйіншекке 
дәм орап алды. Қайша жеңгем де бізді 
келеді деп күтіп шай дайындап қойып 
отыр екен. Қазанда қыстан қалған сүр 
ет бүлкілдеп қайнап жатыр. Пеш түбінде 
отырған атайға барып к�рістік, «Бір 
жастарың құтты болсын! Жыл басы 
– Наурыз құт әкелгей!» деп батасын 
беріп күректей алақанымен бетін сипап 
«Qумин!» деді. Одан кейін үлкенді-
кішілермен к�рісу, яғни қос қолды 
ұсынып к�рісу басталды. Келіндер 
қайын атасына, қайнағаларына қол 
ұсынбайды, иіліп сәлем береді. Анам 
да дәстүр бойынша атаға иіліп сәлем 
берді. «Жасың құтты болсын, қарағым» 
деді. Қайша апай да әкеме иіліп сәлем 
беріп, ол да жаңағыдай бата алды. 
Анам сияқты Қайша жеңгей де ертемен 
бауырсақ пісіріпті, бәріміз жағалай оты-
рып, дәмнен ауыз тие бастадық.

К�рісу келесі жылғы наурызға 
дейін жалғасады. Құм қазақтары к�рісу 
кезінде т�с қағыстырып құшақтас пай-
ды, тек қос қолын беріп к�ріседі. Сол 
жыл ішінде ол кісімен келесі кездес-
кенде қол беріп амандасуға болмай-
ды, дұрысы бұрын к�ріссең, қолыңды 
алмайды. «Cткенде к�рісіп едің ғой» 

– Сарышұнақ іннен шығып па? – 
деп қарттар балалардан сұрайды. Соны 
білгендіктен қыстау қасындағы сордың 
жағасындағы сарышұнақ індерін қарап 
жүреміз. Інінен шығып, алдыңғы 
екі аяғын к�теріп тікесінен тұратын 
сарышұнақ балаларды к�рсе зып етіп 
ініне кіріп кетеді. 

–Сарышұнақ шығыпты! – деп 
қуанып жүгіріп келсең, «Інінен қан-
шалықты ұзапты, ізін к�рдің бе?» деп 
қайта сұрақ қояды.

Қардың үстіндегі ізін байқап қал-
саң, «мынадай қадам шығыпты» деп 
жауап бересің. Неғұрлым інінен ұзап 
шыққанын айтсаң, қарттар риза бо-
лып, «е, жаз ерте шығады екен» деп 
мәз болады. Ал інінен к�п ұзамапты 
десең, «апыр-ай, қыс аяғы ұзаққа со-
зылатын болды-ау» деп уайымдап 
қалады. Бірақ сол 14-наурыз күні 
сарышұнақ қалай болғанда да інінен 
шығады. Кей жылдары расында да 
інінен бір шығып алып, қайтадан к�пке 
дейін к�ріне қоймайды, ал күн тез 
жылыса, жылтыңдап інінің қасынан 
жиі к�ріне бастайды. Бұл құбылысты 
қариялар «жыл басында сарышұнақ 
іннен шығады» деп қысқа қайырады. 
Балаларға «сарышұнаққа тимеңдер, 
інін қазбаңдар» деп үлкендер қатаң 
ескертеді. Соған қарамастан кейбір 
тентек балалар к�ктемде, жазда інін 
қазып, ішіне түтін жіберіп, �здерінше 
аңшылық жасайды. Сарышұнақ қауіп 
т�ніп қиналғанда аянышты дыбыс 
шығарып «жылайды». Ондайда әлгі 
тентектер ес жиып, к�бінесе тимей бо-
сатып жібереді.

К�рісуден кейін құм �ңірінде күн 
жылынады. Қыс бойы шағылдарды 
қаптап, қоңырлықта сіресіп жатқан 
қалың қар ери бастайды. Жылға-
жылға болып су ағып, сайларға ой-
дым-ойдым шағын к�лшік жиналады. 
Шағылдан, ақтықтан, қырқадан еріген 
қар суы құм бетін жырып жылға жа-
сай ағады. Мұндайда біз сияқты ойын 
балаларының құдайы береді, күрекпен 
арық қазып, жоғарыдан аққан суды 
арналарға бағыттаймыз. Үйдің маңына 
сайды қуалап су жиналады, шарбаққа, 
мал қораға су кірмес үшін үлкендердің 
айтуымен оны арық қазып сайға қарай 
жібереміз.  Жауапты тапсырманы 

маса түкке пайдаға аспайды. Одан г�рі 
�зіміздің кинодан к�рген автоматтың 
не винтовканың ағаштан жонып алған 
сұлбасы он есе артық. Cйткені оның 
ұңғысының үстіңгі жақ шетіне шеге 
қағып, оған резеңке байлап, қайтарып 
әкеп «шүріппесіне» ілеміз. Оның басы-
на жіңішкелеу ақ сымнан иіп жасаған 
«оқты» салып шүріппені басып қалғанда 
керіліп тұрған резеңкеден босаған бойда 
зу етіп мешінге дәл тиеді. Мергендікті 
осылай сынаймыз, зауыттар осындай 
автомат неге шығармайды екен деп 
ренжиміз.

Құм баласының жақыннан к�ретін, 
т�мен ұшатын «АН-2» деп атайтын 
шағын ұшақ қызықтырады. Ағаштан 
жонып соның сұлбаларын жасап, 
оған шегеге орнатылған ұзын әрі 
жұқа қалақ жасаймыз. Қыстаудың 
т�бесіне таяқ шаншып, соған әлгі 
ұшақты іліп қойғанымызда жазғытұрғы 
қатты жел әлгі қалақты зырылдатып 
шыр айналдырады. Қалақ жеңіл жа-
салып, шеге жіңішкелеу болған сайын 
оның жылдамдығы да үдей түседі. 
Зырылдаған дыбысы алыстан естіліп 
тұрады. Соған қарап мәз боласың. 
Жоғары класта оқитын Талғаттың 
ойыншық жасауда ойлап таппай-
тыны жоқ. С�йтіп, �зіміздің құмда 
ойнауға ыңғайлы ойыншықтарды жа-
сап, жаңа түрлерін табуға тырыса-
мыз. Талғаттың тағы бір �нері бізге 
қамыстан не қурайдан сыбызғы жасап 
береді. Қамшының сабындай түтіктің 
үстіңгі жағын бәкімен үш жерден ойып, 
астыңғы жағынан тағы бір ойық жасай-
ды. Бұл аспапты ауызбен үрлегенде әлгі 
ойықтарды саусақпен кезекпен басуды 
үйретеді. Qн әуендерін кәдімгідей са-
лып аламыз.

Сақпанмен тас лақтыруды айт саңыз-
шы. Алақандай т�рт бұрышты кенептің 
екі жағына бау тағып, басыңнан асыра 
қатты айналдырып тұрып, жіптің бір 
ұшын жіберіп қаласың, сонда ішіндегі 
тас аспанға оқтай атылады. Шарықтап 
барып алысқа құлайды. Кім алысқа 
түсіреді деп сайысқа түсеміз. Қағазды 
т�рт бұрыштап желімдеп батпырауық 
жасап, оған жуан шарғы жіпті тағып, 
оның аспанға ұшырғанда қалықтап 
ұшқаны да бала к�ңілді шалқытып 
жібереді. 

ТҰЗДАН ҮЛКЕН 
дәмдеуіш жоқ

Кітапхана – құндылықтар ордасы

ЖАҚСЫЛЫҚТЫҢ 
ЖЫРШЫСЫ
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Ит жүгіртіп, құс салған...
ТЕЛЕАРНА ТАРТУЫ

Үндіқытай ормандарында, 
Тынық және Үнді  мұхиты 
аралдарында нан ағашы �седі. 
Ғылыми атауы – артокарпус.  

Жергіл ікт і  халық бұл 
ағаштың жемісін келіге түйіп, 
ұнынан нан пісіреді. Дәмі 
кәдімгі бидай нанының дәміне 
ұқсаса керек. Нан ағашы 60-
70 жылға дейін жеміс береді. 
Бір ағаш жылына 2-3 адамды асырайтын к�рінеді. 

Осыған ұқсас ағаш Мадагаскар аралында да 
�седі. Оны арал тұрғындары «Орман анасы» деп 
атайды. Ағаштың ұзындығы – 20 метр. Ал жуандығы 
– 5 метрге жетеді.

Маса біреуді к�п шақса, 
екіншісін кері сін ше аз ша-
ғады. Мамандар дың сарап-
та масы бойынша мұның бір-
неше себептері бар.

Атап айтқанда,  маса 
а д а м д а р д ы  т � м е н д е г і 
себептерге  бай ланысты 
к � б і р е к  ш а  ғ а д ы  е к е н . 
Қ а н ы  м ы з д а н  а қ у ы з д ы 

алу мақсатымен шағатын дықтан, кейбір қан 
топтары дәмдірек болатыны таңғалдырмайды. 
Басқа қан топтарына қарағанда, бірінші қан 
тобындағы адамдар масаға к�бірек таланады 
екен. Бұдан кейінгі орында үшінші топтағылар 
тұр. Мұнымен қатар маса �з құрбанын тыныс 
алған кезде б�лініп шығатын к�мірқышқыл газы 
арқылы іздеп табады. Ауыз қуысының ерекше 
құрылысының арқасында к�мірқышқыл газын 50 
метр жерден сезеді. Балалар к�мірқышқыл газын 
үлкендерден аз м�лшерде талап ететіндіктен 
масаның назарына ілікпей азырақ таланады. 
Және к�мірқышқыл газына қоса сүт қышқылы, 
аммиак, несеп қышқылы және �зге де термен 
қоса шығатын заттектердің арқасында шағуға 
болатын адамдарды тез  табады.  Оларды 
температурасы жоғары адамдар қызықтырады. 
Сол себепті физикалық жаттығулар жасайтын 
адам ағзасындағы сүт қышқылының м�лшерін 
арттырып, масаны �зіне тарта түседі.

Адам күн сайын, минут сайын, тіпті секунд сайын 
сыртқы ортаның зиянды әсеріне душар болады. 

Жүзден асқан әртүрлі ви рус, саңырауқұлақ 
және басқа да микроорганизм дер біздің ішімізде 
және сыр  тымызда �мір сүреді. Кей біреулерінің 
бізге зияны бол мауы мүмкін, �йткені оларды 
иммундық жүйеміз жойып отырады. Алайда олар 
түрлі аурулардың – асқазан-ішек бұзылыстарының, 
тыныс алу жүйесі сырқаттарының және т.б. пайда 
болуына ықпал етуі мүмкін. 

Жеміс-жидек пен к�к�ністі жуу, азық-түлікті 
пісіру арқылы патогенді қоздырғыштардың 
ас қорыту жолы арқылы организмге, ал жеке 
тазалықтың қарапайым ережелерін сақтау арқылы 
теріден шырышты қабатқа түрлі жұқпалардың 
түсуіне тосқауыл қоя аламыз.

Қол басындай ағашта,
Сансыз адам байлаулы. 
Санасаң саны бар, 
Аяғында жаны бар. 

Шешей отты к�сеумен к�седі, 
К�сеумен кесек-кесек тезек т�седі. 

(Жүгері)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Нан ағашы 

Маса кімді шағады?

Тазалық – денсаулық кепілі 

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

Галактикадағы Үлкен            Жа-
ры лыстан кейін пайда болған 
әлемнің алғашқы мезетінде    ма-
терия мен антиматерия бірдей 
м�л шерде к�рінген. 

Бейне заттың айнадағы 
к�рінісіндей деп суреттеуге 
лайықты. Физика заңдылығы 
бойынша, дәл осы жағдайда 
олар бір-бірімен реакцияға 
түсіп, тек энергия ғана қалушы еді. Олай болмай 
шықты. Неліктен осы симметрия бұзылды? Материя 
галактиканы, Күн жүйесін, соның ішінде Жер шарын, 
бізді түзді? ATLAS жобасы материя мен антиматерия 
арасындағы симметрия – сәйкестіктің бұзылуына 
не себеп болғанын анықтауды жолға қойған. Осы 
мақсатта ұзындығы 46  метр, биіктігі 25 метр ATLAS 
детекторы да жұмысқа кіріскен. Құрылғы т�рт 
б�ліктен тұрады: ішкі детектор әрбір зарядталған 
б�лшектің екпінін �лшейді. Калориметрлер б�л-
шектердің тасымалдау барысында пайда болатын 
қуа тын нақтылайды. Одан б�лек спектометр 
бар. Ол физикалық шама – мюндарды анықтап, 
қозғалу екпінін белгілейді. Және магниттік жүйе – 
детекторды ай нала қоршаған зарядты б�лшектердің 
ұшу бағытын, екпін жылдамдығын түзеді. Осы 
мақсаттар тиянақ талған жағдайда біздің материя 
мен энергияға қатысты қалыпты пікірлеріміз �згеруі 
әбден мүмкін екен.  

Үлкен Жарылыстан соң...
ҒАРЫШ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 	зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙТҰСАУКЕСЕР

«Тамдык�л» деген атының �зі ер-
теден сол жердің жұртына құтты 
мекен болғандығын баян етпей 
ме? Сол маңда әр жерде шашылып 
жатқан кұлпытастар, жермен-жек-
сен болған ескі зираттар, қыстау 
орындары жоғалып барады. Ол жер-
де «Тар кезең» кітабының авторы 
Қ.Мұханбетқалидың баяндауынша, 
Сырым Датов бастаған к�теріліс 
кезінде Кіші Жүз руларының бас-
шылары Құлжабай би, Шапи батыр 
сияқты атақты адамдар шыққан. 
С�з етіп отырған Шапи (Сапы) 
б а һ а д ү р  С ы р ы м  Д а т о в т ы ң  е л -
жұрт атынан Орынбор губернато-
ры Игельстромға жолдаған шағым 
хатын мәмілегер ретінде Орынбор 
мешітінің бас имамы М.Хұсайынов, 
шекті Шүкіралы, Qбжәмел Қожа 
баласы Нұрмұхамбетпен (Нұралы 
ханның күйеу баласы) бірге наразы 
елдің атынан тапсырған. С�з етіп 
отырған Сапы бабамыздың кіндік 
қаны осы Тамдык�л жерінде тамған. 
Бабамыздың К�птоғай елді мекенінен 
Қызылқоға ауданының орталығы 
Миялыға барар жолдың бойындағы 
 Сухан зиратындағы тектік қорымда 
жерленуі мүмкін. Немесе Орынбор 
мешітінің маңына қойылуы абзал. 

қарастырылған. Ал біз Ешметовтың 
үйінен 4 бүркіт, 2 қаршыға к�рдік. 
Яғни артық құсына құсбегі етті �зі 
табады деген с�з. 

А л бү рк іт т е р ж а рыс т і леп 
тұрады. Оларды аңға салған сай-
ын шеберлігі артып, шыңда ла 
береді. Бір жарысқа қатысу үшін 
350 мың теңге к�лемінде қаражат 
кетеді екен. Құсбегінің арнайы 
шапаны, етігін тігу де назар ауда-
руды қажет етеді. Аудандық спорт 
мектебі 350 мың теңгеге үш бүркіт 
құсқа арнап, жай соғып беріпті. 
Заңдылығы солай ма, құстар әр 
торда б�лек-б�лек тұр. «Қажетті 
қаржыны б�ліп, спорт саласына 
жауапты мамандар бізді жарысқа 
жиі жіберіп тұрса деген тілегіміз 
бар» дед і қ ұсбег і Б.Еш мет ов. 
Баукең құсбегі ғана емес, ауданға 
белгілі к�кпаршы. Ол �нері пер-
зент, немерелеріне де дарыған. 
С ерж а н ы к�к п ард а н А л м ат ы 
облыстық жастар құрамасының 
мүшесі. Аулада к�кпардың 4-5 аты 
байлаулы тұр. Нағыз қазақ деп 
осындай кісілерді айтатын шығар. 

Есет ДОСАЛЫ,
 журналист

Жамбыл облысы

Ескі тарихи шежірелерде к�п ай-
тылатын «Жеті жұрт к�шкен», «Жеті 
қабат аспан» және т.б. с�з тіркестері 
киелі ұғымдар екені белгілі. Марқұм 
ә к е м  О р ы н б а й д а н  С а ң ы р ы қ 
қыратының үстіндегі обалар ту-
ралы балалық к�ңілмен таңырқай 
сұрағанымда бұл �ңірден жеті жұрт 
к�шкен, бұл солардан қалған із деуші 
еді. Бүгінде �зім де ел, жер тарихына 
зерделі к�збен қарайтын болдым. 

Тамдык�л К�птоғай, Қарасу 
мекендерінен 10-І5  шақырым 
о ң т ү с т і к т е  о р н а л а с қ а н .  О й ы л 
�зенінен 6-7 шақырым жерде. Ай-
наласы толған ескі зираттар мен оба-
лар. Жайық бойындағы Сарайшық 
о р н ы н а н  4 0 0 - 4 5 0  ш а қ ы р ы м 
қашықтықта тұр.  Сол маңдағы 
Ш�птік�л, Саңырық, Қырық оба 
қабірлерінен алынған заттар туралы 
2007 жылы Қобда жерінде ашылған 
Қобыланды батыр кесенесіне бай-
ланысты шыққан кітапта айтылады. 
Cкінішке қарай, қазақ даласының 
құнды жәдігерлері Ресейдің Иван 
Грозный, Петр І патшалары тұсынан 
бастап тоналып, Мәскеу мен Санкт-
Петербург музейлеріне �ткізілгені 
белгілі. 

Ж е р г і л і к т і  т ұ р ғ ы н д а р  м а л -

жаны ауру болғанда қыр үстіндегі 
Мұсырман, Саңырық зираттарына ба-
рып түнеп, аруақтарға табынатын. 1912 
жылы орыс геологтары Н.Тихонович 
пен С.Шумилин Тамдык�лде мұнай 
бар екенін жазған еді. 1941-1955 
жылдары мұнай 7-10 м тереңдіктен 
�ндірілді. Содан кейін мұнай қоры 
а з  д е п  ж а б ы л ы п  қ а л д ы .  М ы н а 
жағдайды қадап айтқым келеді, атақты 
Ойыл тарысының атасы Шығанақ 
 Берсиев дүниежүзілік рекордты осы 
Тамдык�л маңайында жасаған. Менің 
бала кезімде, 1945-59 жылдары осы 
Тамдык�лге жалғасып жатқан Бек-
берген к�л, Ұзынк�л, Қамыск�л, 
Шығырлы к�л, Ақк�л деген кішігірім 
к�лдер болушы еді, казір солардың 
біреуі де жоқ. Табиғаттың �згеруі деген 
осы  болар. Есімде қалғаны, соғыстан 
кейінгі жылдары Ойыл ауданының 
32 колхозы суармалы егістік үшін 
құдық қазғанда солардың ішінен түрлі 
балық қаңқалары және т.б. қалдықтар 
шығатын-ды. Аңдап қараған кісілерге 
айнала зираттар мен ел-жұрттың ізі 
байқалып тұратын. 

Ж е р ,  с у  б а й л ы ғ ы  с о л  ж е р 
халқының игілігіне пайдаға асуы 
керек. Ол жерде қазір малдан басқа 
кәсіп те жоқ, егіс те жоқ. Оған дұрыс 

Бау кең аға т�рт перзент тің 
ішіндегі жа лғыз еркек к індік. 
Сондықтан әкесі Ешмет мұны 
құсбегілік �нерге оқушы кезінен 
б а у л ы ғ а н .  6 - с ы н ы п т а н  б а -
стап осы �нерді жанына серік 
етіпті. Содан бері зымырап 60 
жылға жуық уақыт �ткен екен. 
Атадан жалғыз болса да, атакә-
сібін үзген жоқ. Жа лғастырып 
к е л е д і .  Ұз а қ  ж ы л  о б л ы с т ы қ 
қ ұсб е г і лер қ ұ ра масы н ы ң а ғ а 
ж а т т ы қ т ы р у ш ы с ы  б о л д ы . 
Аудандық балалар-жас�с пірімдер 
мектебінде құс бегілікке арналған 
үйірмені басқарды. Құсбегілік 
�нер бойынша спорт шеберлігі 
атағын қорғап шығыпты. Еңбектің 
еленгені болар. Сол үйірмеден 
тәлім алған шәкірттер еліміздің 
ш а р т а р а б ы н д а  ж ү р.  Үй і р м е 
жетекшілігін былтыр, 70 жасын-
да �ткізіпті. Ендігісі – ұлдарына, 
ұрпақтарына аманат. 

 Білгенге құсбегілік жеңіл �нер 
емес. Бүркітті таудан тор құрып 
ұстайды. Кейде балапанын қияға 
�рлеп барып, ұядан алады. Атасы 
қыран емес пе, бүркіттің қолға 
үйренуі �те қиын екен. Ашула-
нып, шоқып, бүріп, абайламаса 
адамды жарадар етуі де мүмкін. 
А л осындай қиындыққа т�зіп 

Отандық телехикаялар түсіруге ерекше мән беретін арна 
к�рсетілімдері арасында �з к�рерменін тапқан «Женати-
ки» сериалы отбасылық �мірдің тынымсыз тірлігін арқау 
етеді. Екі маусым бойы жүріп келе жатқан туынды ажырамас 
т�рт достың қызықты оқиғаларымен баурап алады. Қандай 
қиындықта да мойымайтын достар �здерінің тапқырлығы мен 
берік достығының арқасында кез келген жағдайдан шығудың 
сәтті жолын таба біледі. Сериалдың Наурыз мейрамына орай 
сыйлық ретінде ұсынылып отырған арнайы түсірілімінде 
к�рермендер �здерінің сүйікті кейіпкерлерінің к�ктемгі күн 
мен түн теңелуі қарсаңындағы абыр-сабыр тірліктерін бірге 
қызықтайды. Кинотуындыда басты р�лдің бірін сомдайтын 
Дәуіт Шайхисламов сериалдағы досының қазақ тілін үйренуді 
қалай бастағанын айта келіп, бұл к�ріністің басқалар үшін 
де пайдалы екенін білдірді. «Біз күнделікті �мірде кездесетін 
к�птеген мәселелерді әзіл-қалжыңмен, қызықты оқиғалармен 
астастыра жеткізуге, шешімін табуға тырысамыз» дейді ол. 

Жоба жетекшісі Сәбит Рахымбаев «Женатики» сериа лы-
ның мерекелік бес сериясы 19 -23 наурыз аралығында эфирге 
шы ғатынын баяндады. Ол туындының продюсері, режиссері 
әрі сценарий авторы ретінде �з кейіпкерлерінің к�рермен 
к�ңілінен шығуына баса мән беретінін айтты. 

Арна қызметкерлері тұсаукесерде Наурыз мейрамы кезінде 
�з к�рермендерін к�теріңкі к�ңіл-күй сыйлайтын қызықты 
жобалар мен тосынсыйлар күтіп тұрғанын жеткізді. 

Дана ХАЛЫҚ

қожалық етіп отырған жер иелері 
де жоқ. Алаш к�семдері айтып кет-
кен «Жер қаны мен терін т�ккен, 
ата-бабадан қалған жұрттікі» де-
ген дана с�здер ұмытылған тәрізді. 
Меніңше, Тамдык�л жұртының 
байлығы Ойыл ауданының құзырына 
кайтарылуға тиіс. Ол киелі жер, 
Қазан т�ңкерісінен бұрын үш бірдей 
мешіт – Сарымұқан, Нұрабек және 
Мұқаш мешіт-медреселерінің болуы 
тегін емес. Сонау ХV ғасырда Қасым 
ханның атақты билерінің бірі, белгілі 
жырау, қайраткер Қазтуған:

Тайсойған мен Дендерден,
Сағыз бенен Жемдерден,
Құралайдай шұбырып,
Гулеп те келіп �ткенмін.
Ойылдың Тамдык�ліне,
Бір түстеніп кеткенмін.
Маңғыстаудың ойына 
Етек-жеңім жыртылып,
Ақ қырауда жеткенмін.
Ойыл да Қиыл, Жем, Сағыз,
Қайран саланың 

жатқан аңғары-ай!
Ақ шалмалы пірлердің 
Мешітке жаққан шамдары-ай... 

– деген екен. Осы жолдардан �ткен 
з а м а н д а р д а  Т а м д ы к � л  қ а н д а й 
қасиетті жұрт болғаны, атақоныстың 

к�р. Бүркітті аңға салған кезде 
де �те қырағылық керек. Түлкіге 
түскен бүркітті жылдам жетіп, тез 
ажыратып алу қажет екен. Түлкі 
ретін тауып бүркітті теуіп үлгерсе, 
бұл жағдайда құстың беті қайтып 
қалатын к�рінеді.

Атакәсіп дегенді қойсаңшы. 
 Бауыржан ағаның т�рт  ұлы – 
Нұржан, Ержан,  Сержан, Мейіржан 
бар лығы да тазы жүгіртіп, құс 
салады. Ал немерелері Тұрнияз, 
Шернияз да құсбегілік �нерге 
бейімделіп �сіп келеді.  6-сы-
нып оқитын немересі Ғазизхан 
ең жас құсбегі. Тағы бір немересі 
Кәусар да бүркіттің әр қадамын 
бақылауға құмар. Қысқасы, бұл 
әулет ақсақалы мен еңбектеген 
сәбиіне дейін құсбегілік �нерді 
серік еткендер. Құсбегі Бауыр-
жан Ешметовтың «Үкіліқара», 
«Ботақара»  деген бүркіттері, «Сары 
жебе», «Тұнжыр» деген қаршығасы 
үнемі республикалық құсбегілер 
байқауында жүлделі орындар-
дан к�рініп жүр. Осынау қасиетті 
құстардың бабын табу да оңай 
емес. Олар таза ет жейді. Құсбегінің 
екі бүркіт, бір қаршығасының 
тамағы мемлекеттің есебінде. 
Күніне әр құсқа жазда бір келіден, 
қыста жарты келіден қойдың еті 

Осы елден шыққан Qжәйіп 
 Суханов Ойыл �ңірінде белгілі 
мұғалім болған. Ойылда 1918-1919 
жылдары Алаш Орда басшыларының 
бірі Халел Досмұхамедовпен бірге 
оқу-ағарту ісімен айналысқан. 1918 
жылы Орынбордағы бүкіл мұсыл-
мандар Құрылтайына делегат бо-
лып қатысқан, кейін қызылдардың 
пәрменімен тұтқындалып түрмеге 
қамалған. 

К е ш е  ғ а н а  � м і р д е н  � т к е н 
 Ахметбек Нұрманов та �з әкесі Ха-
сан хазірет Нұрмұхамедовтың фа-
милиясы бұйырмай бұл дүниеден 
�тіп кетті. Хасан хазірет Атырау, 
Орал, Ақт�бе �ңірінде үш бірдей 
аймақтың діни басшысы болды. Уфа, 
Ыстанбұл, Орынбор қалаларындағы 
мұсылмандар съездеріне қатысқан, 
мұсылман қауымының қайраткері 
еді. Осы Тамдык�л жерінде тұтқын-
далып, түрмеде �мірін �ткізді. 

Қорыта айтқанда, Тамдык�л – 
қасиетті де киелі �лке, �зінің терең 
де к�не шежіресін к�п ашпаған, 
құпияға  толы елді  мекен.  Бұл 
�лкеде аяулы махаббаттың үкілі 
үлгісі болған, Қозы К�рпеш – Баян 
сұлудың сыңарындай Қыз Данай 
мен Т�ремұрат бабамыздың сезімдері 
�рбіген, Саңырық пен Пұсырман 
тәрізді әулие-абыздар орын теп-
кен, Алаш Орда азаматтарының 
ізбасарлары – дінбасы Хасан хазірет 
Нұрмұхамедов, мұғалім Qжәйіп Су-
ханов сынды ардақты азаматтар 
және басқа ХХ ғасырдың бірінші 
ж а р т ы с ы н д а ғ ы  қ у ғ ы н - с ү р г і н 
боздақтары �мір кешкен қасиетті ме-
кен. Кешегі Ұлы Отан соғысы кезінде 
�ңірдің 32 колхозы ел тұрғындарын 
азық-түлікпен қамтамасыз еткен, 
соғыс қазанына Ойылдың ақ тары-
сын аямай т�гіп тұрған асыл �ңір. 

Алтын тұғыр, аяулы бесігіміз – 
Ойыл мен Тамдык�л ұрпақтар есінде 
мәңгілік сақталуға жазсын. 

Мәтжан ОРЫНБАЕВ, 
ардагер ұстаз

Ақт�бе облысы
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ҚҰТТЫҚТАУ

Халық шебері Данияр ұста
 1960 жылдар

Жүз жылдық дәстүрдің куәсі жағлан-сандық

НАУРЫЗ – ТІЛЕК

ДҮБІРЛІ ДОДА 

Кез келген музейде мұндай тұрмыс-
тық жиһаздың әлдеқайда к�ркем, сән-
салтанаты келіскен түрлері баршылық. 
Дегенмен, ұлытаулық Данияр ұстаның 
тері сандығының ешкімге ұқсамайтын, 
еліміздің ешбір ауылында кездеспейтін 
құпиясы бар. Осынау ескі жағланды 
Данияр ұста әулетінің жүз жылға таяу 
уақыт сақталып келе жатқан мызғымас 
дәс түрінің алтын сандығы деуге болады.
Ол жайлы кейінірек. Qзірше, музей-
дің этнографиялық к�рмелерінің т�рі-
нен орын алған тұтас бұзау терісімен 
қап талған сандықтың авторы Данияр 
 Кәрі байұлы жайлы білгеніңіз артық 
болмас.

Қарағанды облысы Ұлытау ауданы-
ның оңтүстік-шығысында Борсеңгір 
деген ауыл бар. Данияр Кәрібайұлы 
осы ауылдың «Сарықамыс» мекенінде 
дүниеге келген. Нағашысы Наурызбай 
қалпеден ескіше хат танып, діни білім 
алады. Нағашысы мешіт ұстаған, діндар, 
к�ріпкел, �зі ұста, шебер үйші болса 
керек. Сол т�ңірекке белгілі Құлыбек 
бай к�зі тірі кезінде Наурызбай қалпеге 
�зіне арнап сағана салдыруға �тініш 
білдіреді. Шамамен, 1900 жылдар,  Данияр 
Кәрібайұлының  25-тердегі кезі болса 
керек. Сағана құрылысына Данияр ұста 
үйренуші шебер ретінде қатысып, қолын 
жаттықтырады. Біршама уақыт �ткенде 
сәулет �неріне әбден машықтанып, 
бүрмелі кесене, күмбезді  құрылыс 
салудың шебері болады. Ел аузында 
Данияр ұстаның к�ршілес тама руының 
ауқатты мырзасы Тасыбайдың тамын 
салу тарихы к�п айтылады. Шамасы жас 
шебердің атағы ауылдан асып таралуына 
осы оқиға себеп болса керек. Тасыбайдың 
бәйбішесі «Найманнан шыққан бір  шебер 
бар екен. Соны тауып әкеліңдер» деп 
 хабар таратады. Тама елінің ақсақалдары 
шебердің жас екенін к�ріп сенімсіздік 
 танытады. Бірақ бай бәйбішесі жас 
 шеберге сенім артып, бейіттің құрылысы 
б а с т а л а д ы .  Н ә т и ж е с і н д е  Д а н и я р 
сәулетшінің жұмысына дүйім ел риза 
болып, бай бәйбішесі «Т�рт түліктен 
қалағаныңды ал. Оны айдап әкететін 
ауылыңнан бауырларыңды шақыр» деген 
екен. Сәулетшінің қолының табы қалған 
монументалды ескерткіштер Сарысу, 
Борсеңгір, Теректі, Жыланды т�ңірегінде 
осы уақытқа дейін сақталған.

Данияр ұстаның Қазақстан сәулет 
�неріндегі орны мен �зіндік қолтаңбасына 
алғаш баға берген академик Q.Марғұлан 
болатын. Белгілі археолог, шығыстанушы 
далалық экспедициялармен Борсеңгір 

САНДЫҚТА 
сақталған сыр 

Бағзыдан бүгінгі күнге дейін жет-
кен 	з Наурыз мейрамы келгенде 
жер-дүние түрленіп, табиғат-ана 
жаңғырып ерекше құлпырғандай 
әсерге б�ленеді. Себебі Наурыз бұл 
к�ктемнің мерекесі. Сонымен қатар 
Наурыз мейрамы ырыс ты ынтымақ 
пен берекелі бірліктің, татулықтың да 
айшықты белгісі. Адамдар бұл күнді 
ерекше жадырап, қуанышты к�ңіл 
күймен қарсы алады. Демек, Наурыз – 
жалпыхалықтық мейрам. 

Жастардың да бұл мерекеге к�з қа-
растары ерекше. Qрбір оқу орындары 
�згеше �ткізуге тырысады. Киіз үй тігі-
ліп, шаттық пен думан, ән мен жыр, 
күмбір ле ген күй естіледі. Қонақтар  наурыз 
к�жеден дәм татып, ақсақалдар ақ ба-
таларын береді. Менің ойымша, наурыз 
мейрамы – салт-дәстүр, әдет-ғұрыпты да 
кеңінен насихаттайтын мейрам. Cйткені 
біз барлығымыз ұлт тық киімдерді киіп, 

дәстүрімізді ұлық таймыз. Ұмыт болып бара 
жатқан құндылықтарды да жаңғыртамыз. 
Бүгінгі таңда Наурызды тойлаудың түрлі 
жобалары ұсынылып жүр. Мұның барлығы 
мерекені заманауи сипатпен ұштастыру 
болса керек. Qрине, қай заманда да, қай 
ғасырда да наурыз �зінің �рнегін, бол-
мысын жоғалтпайды. Оған терең мазмұн 
беріп, мән-мағынасын арттыра түсуіміз 
қажет. Ең бастысы, санамызда наурызға 
деген құрмет ерекше менмұндалап тұруы 
керек. Рухани жаңғыруымызға негіз бола-
тын да осынау мереке деп ойлаймын. 

Бір қуанарлығы, Наурыз мейрамы 
ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық 
емес мәдени мұрасының тізіміне енгізілді. 
Ұлағатты мерекені �з деңгейінде той-
лап, жаңа жылдың жаршысы, жыл басы 
ретінде мәртебесін асқақтата берейік. Cз 
басым бұл мерекені асыға күтемін. Ұлыс 
береке берсін! Ақ мол болсын!

Айман ЕРКІНҚЫЗЫ

Ұлыс береке берсін!
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ауылында 1952-1967 жылдар аралығында 
үш мәрте болады. Данияр ұстаны ғалым 
�зі іздеп келіп жолығады. Шебердің 
кірпіш күйдіру және оны қалыптау тех-
нологиясының ерекшеліктеріне назар 
аударады. 1986 жылы тұңғыш басылған 
«Қазақтың халықтық қолданбалы �нері» 
альбом- энциклопедиясының 1-ші томы-
на Д.Кәрібайұлының суретін жариялап, 
«Жезқазған облысында тұратын халық 
сәулетшісі» деген анықтама береді. Егер 
Q.Марғұлан болмаса Данияр ұстаның 
тарихта суреті де сақталмас еді. 

киіміне дейін дүкеннен сатып алмай, 
�зі тігіп киген. Жасы ұлғайған шағының 
�зінде колхоз, совхоздың ұстасы болып, 
шаруашылыққа қажетті бұйымдарды �з 
шеберханасында жасап беріп отырған. Ат-
к�ліктің жабдықтарынан бастап арбаның 
жетегіне дейін Данияр ұстаның қолынан 
�тіп, суармалы егістікке шығыр да 
жасаған. Арбаның жетегі жиі істен шыға 
берген соң жетекке қосымша иін ойлап 
тауып, арба айдаушы ауылдастарының 
бейнетін жеңілдеткен екен.

алыс-жақын ағайын-туысқа наурыз к�же 
береді. Бүкіл ауыл Данияровтар әулетінің 
наурыз к�жесіне арнайы шақыртусыз 
келеді. Және шама келсе бұл күнге ауылда  
ешқандай жиын-той, к�пшілік басқосу 
жоспарланбайды.

Данияр ұстаның келіні, бүгінде жасы 
80-ге келген Рахия шешейдің әңгімесінен: 

– Осы әулетке келін болып түскелі 60 
жылға аяқ басты. Ол кезде атам 82 жаста 
еді. Үлкендердің айтуына қарағанда, 1932 
жылы ғана наурыз к�же бере алмапты. 
Соның �зінде қазан к�теріп, елге қара су 
қайнатып берген екен. Наурыздың қамын 
біздің үйдің келіндері қыс басталмай 
тұрып ойлаймыз. Бір мал арнайы сойы-
лып, сүрленеді. Наурыз дастарқанының 
құрт, майы қарынға б�лек жиналады. 
Qлгі қарын 18 наурызда ғана ашылады. 
Есіктің алдына он қазанға дейін қойып, 
к�п к�же пісіреміз. Қазір бұл тәрбиенің 
бәрін келіндер атқарып жүр. Менікі ж�н 
сілтеу ғана. Атамыз ерен аруақты кісі еді. 
Діни кітаптардан оқығанын балаларға 
ертегіге айналдырып айтып отыратын. 
Qулетімізде сақталып келе жатқан затта-
рын дәретсіз ұстаған емеспін. К�зіммен 
к�рдім, құран аударғанда, қатым құран 
түсіргенде, тәуліктеп нәр татпай, оңаша 
отыратын. Ара-арасында қорытылған 
май ұрттайды. Құлап қалмас па екен деп 
уайымдайтынмын. Емшілігі, к�ріпкелдігі 
�з алдына б�лек әңгіме. Атамнан қалған 
ағаш тостаған бар. Наурыз күні бала-
шаға, немере-ш�берелерге дейін сол 
тостағаннан к�п к�же ішеді.  «Осы 
сендердікі жыл сайын не әурешілік» 
дейтіндер де бар. Осы әулеттің �сіп-
�ркендеуі, балалардың ел ішінде абы-
ройлы, беделді болуы к�птің берген 
батасына байланысты екеніне сенемін. 
Қара шаңырақтың қадірлі дәстүрін 
ертеңгі күні немере, ш�бере келіндерім 
жалғастыратын болады.

Иә, наурыз тілек, наурыз бата с�зсіз 
қабыл болады. Данияр ұстадан тараған 
екі ұл, екі қыз бүгінде бір қауым ел бо-
лып отыр. Барлығы да қара шаңырақтың 
наурыз к�жесін осы әулеттің ең басты 
мерекесі деп біледі. Данияр ұстаның 
үлкен ұлы Наушарбан Данияров Ұлы 
Отан соғысының ардагері, осы т�ңіректе 
ұжымшарлар ұйымдастыруға белсене 
қатысқан белгілі тұлға. Ал Шамбыл 
Данияров «Қазақ ССР білім беру ісінің 
үздігі», Борсеңгір селолық кеңесін ұзақ 
жыл басқарған, ауыл экономикасына 
сіңірген еңбегі үшін «Ұлытау ауданының 
құрметті азаматы» атағын алған ардагер. 
Олардың к�зі кеткенмен атадан қалған 
дәстүр, тәрбие жарасымды жалғасып 
келеді. Қара шаңырақ бұл әулеттің киелі 
мекені, тамаша дәстүрдің алтын сандығы 
болып қала бермек. 

...Қыстың к�бесін с�гіп, наурыз 
айы туды. Таң енді білінген, алагеуім 
шақ. Рахия шешей қара шаңырақтың 
т�рінде, ең құрметті жерде ілулі тұрған 
Данияр ұстаның к�рігіне иіліп сәлем 
берді. Күндегі әдеті.  Т�рге ұмтыла 
түсіп, әлденеге құлақ түрді. Күн мен 
түн теңелген сәт Аллаға ғана аян. Бірақ 
мына к�ріктің к�мейінен  наурызда бір 
«уіл» еститіні �зіне белгілі. Сол  сәтті 
күтіп жүр. Жалғыз ғана тілегі бар: «Жаңа 
жыл жарылқай г�р!» Қандай қарапайым, 
шуақты тілек. Қабыл болғай.

Зейпін ҚАЗАНБАЕВА

Қарағанды облысы
Ұлытау ауданы
Жезді кенті

Артыңда ұрпағың бар 
сөзіңді ұғар

Алғашқы алтынға қол жеткіздік

Семізбай Дәлелұлы Бердәулетовті 
80 жасқа толуымен туған-туыстары

шын жүректен құттықтайды.

Баласы Шамбыл Данияровтың 
естелігінен: – Qлі есімде, әкейдің мал-
дан келген беті, күн қатты жел болатын. 
К�нетоз шолақ шапанымен киіз үйдің 
іргесінде суретке басып алды. Ол кісі 
еш уақытта суретке түспеген. Кейін 
1971 жылы Алматыдан тағы экспедиция 
келді. Құрамында 6 адам бар, оның біреуі 
�нер танушы ғалым екен. Олар ауыл клу-
бында жатып әкемнің қол�нерімен ар-
найы танысты. Qкей үйдің жасау, жиһаз-
дарына дейін �з қолымен жасайтын. 
Барлығын суретке түсірді. Экспедиция ны 
Q.Марғұлан арнайы жіберіпті. Маман дар-
дың кірпіш кұю �нері ж�нінде сұрақтары 
бар екен. Qкейдің жасы 95-тен асқан, 
сыр қаттанып, ол кісілермен тіл десе алма-
ды. Qкем сол жылы қайтыс болды.

Д.Кәрібайұлының сәулетшілігімен 
қатар ұста, зергерлігі, етікші, тіпті тігін-
шілігі осы т�ңіректің халқына ертеден 
таныс. Ол кісі жейдесінен бастап сырт 

Бұл дүние қарап тұрсаң �тер-кетер,
Біз жетпеген биікке ұрпақ жетер.
Сексенбайлар тудырған батыр бабаң,
Кәрілікке бой берме, еңсең к�тер!

Артыңда ұрпағың бар с�зіңді ұғар.
Қасыңда отаулары т�рге отырар.
Балаларың той жасап жатыр бүгін,
Күләш марқұм бір аунап түскен шығар!

Ал жоғарыда әңгімеге арқау болған 
жағлан-сандық Данияр ұстаның қолынан 
шыққан үй-тұрмыстық бұйымдардың 
ең бағалысы. Д.Кәрібайұлы арнайы 
тапсырыспен қалыңдық жасауын жа-
сайтын санаулы шеберлердің бірі. Жа-
сау тізіміне зергерлік әшекейлер, үй-
тұрмыс жабдықтарымен қатар, ұзаты-
латын қыздың оқалы бешпент, құндыз 
б�ркіне дейін кірген. Тігіншілігі кейбір 
ісмерлерден кем болмаған.  Бұзау 
терісімен қапталған сандық бәйбішесі 
Жұмаділдә анамыздың жасауымен кел-
ген. Демек, шебер �зінің қалыңдығының 
жасауын �зі жасаған. Сандық Данияр 
әулетінің ең алғашқы бұйымы болуымен 
қатар, осы шаңырақтағы жүз жылға таяу 
үзілмей келе жатқан ғажайып дәстүр – 
Наурыз к�женің куәгері. Бұл әулеттің, 
міне, т�ртінші буыны атадан қалған осы-
нау қастерлі үрдісті сақтап, жыл сайын 
наурыздың 18 жаңасында бүкіл ауылға, 

«Qке» деген бір әулеттің тірегі.
«Отбасым!» деп соғар дәйім жүрегі.
Бала-шағаң қызығын к�р, к�п жаса,
Қабыл болып, туған-туыс тілегі!

Ізгі тілекпен, бажасы  Болат Жәмкенов, 
балдыздары: Нұржамал, Гүлбаршын, 

Сәуле, Бибігүл, қарындастары: Бақыт, 
	сем және т.б.

Оңтүстік Кореяның Пхенчхан қаласында мүмкіндігі 
шектеулі жандардың арасында XII Параолимпиада 
ойындары �туде. Спорттың т�рт түрінен 80 жүлде 
сарапқа салынып жатқан байрақты бәсекеде дүниенің 
т�рт бұрышынан 570 спортшы сынға түсуде. 

ҚР Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы қазақстандықтарды Қысқы Параолим-
пиада ойындарында Қазақстан шаңғышысы  Александр 
Колядиннің алтын медаль алуымен құттықтады. 
Жерлесіміздің жеңісінің арқасында Қазақстан құрамасы 
жалпы есепте 13-орынға к�терілді.Шаңғышы А.Колядин 
Пхенчхандағы Параолимпиадада 14 наурызда �ткен 
шаңғы жарысында жеңіске жетті. Классикалық әдіспен 
1,5 шақырымдық спринтерлік шаңғы жарысында 
жарысқан спортшылар арасында қазақстандық спорт-
шы іріктеу кезеңінде де, жартылай финалда да үздік 
болды. Отандасымыз ақтық сында 4 минут 19,7 секунд 
нәтижесін к�рсетіп, алдына жан салмады.  Күміс медаль 
жапониялық Йошихиро Ниттаның еншісінде кетсе, 
қола жүлделерге канадалық Марк Арендз және финдік 

Иикк Туомисто қол жеткізді. 20 шақырым қашықтыққа 
тік тұрып шаңғымен жарысу аяқталды. Жарысқа 18 
спортшы қатысты. Жерлесіміз Александр Герлиц 
қола жүлдеге сәл жетпей қалды. Ол мәре сызығын 
жүлдегерлерден 43 секунд кейін басып �тіп, 4-ші орынға 
ие болған болатын. 

Шаңғымен 15 шақырымдық бәсекеде Денис 
 Петренко мен Сергей Усольцев жарыс жолына 
шыққан болатын. Д.Петренко қашықтықты 44:57.0 
уақытта �тіп шығып, 12-ші орын алды. Ал С.Усольцев 
 15-ші орынға тұрақтады – 45:38.2. Қыздар арасында 
шаңғы жарысынан 12 шақырым қашықтық сайысы 
мәресіне жетті. Бұл жарыста Қазақстанның намысын 
Жаңыл  Балтабаева қорғаған. Ол 12 шақырымдық 
қашықтықты 48:51.9 уақытта �тіп, жарысты 17-ші 
 орынмен аяқтады. К�зі нашар к�ретін спортшылар 
арасында 20 шақырымдық шаңғы жарысы аяқталды. 
Қазақстан Ұлттық  Параолимпиада құрамасының атлеті 
Қайрат Қанафин 55:56.5 уақытымен 11-ші орында 
жайғасты. 

Парабиатлоншы Александр Герлиц жарыс жолына 

сәтті �нер к�рсете алмады. 7,5 шақырымдық қашық-
тықта отандасымыз жетінші орын алды – 20:15.0 
(+2:25.6). Алтын медаль франциялық Бенжамин Давье-
ге бұйырды. Канадалық Марк Арендс күміс медальді 
 мойнына тақты. Украиналық Игорь Рептюх қола 
жүлдеге қол жеткізді. 

Нұрлан ҚҰМАР

Суреттерді түсірген Азамат Құсайынов


