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27 наурыз – Халықаралық театр 
күніне орай Қазақстан Респуб ли-
касының Ұлттық кітапха насында 
М.�уезов атындағы �дебиет және 
#нер инсти тутының Театр және 
кино б#лімі жарыққа шығарған 
кітап  тардың тұсаукесері #тті. 
Жиынға театр сыншылары, белгілі 
#нер та ну шылар мен жас ғалымдар 
қатысты. 

Басқосуда 	нертану ғылымының 
кандидаты Амангелді Мұқан «Қазақ 
сахнасының шеберлері:  Шы ғар-
машылық портреттер», «ХХІ ғасырдағы 
қазақ театры: дәстүр және иннова-
ция», «Мүмкіндігі шектеулі жандар 
шығармашылығындағы 	нердің р	лі 
мен орны», «Қазақстанның  заманауи 
театр үдерісіндегі  фестивальдің 
халықаралық байланыс ретіндегі р	лі» 
және «Искусство казахов в аспекте 

общетюркских культурных тради-
ций» атты бес кітаптың мазмұнымен 
таныстырып, ғылыми жинақтардың 
ерекшелігіне тоқталды. Бұл жинақтарда 
сонау жалпытүркілік дәуірден бастап 
қазіргі 	нер мен мәдениеттің даму 
үдерісі мен жетістіктері, Қазақстан 
театрларындағы жүзеге асып жатқан 
инновациялық жобалар, театр және 
кино 	неріндегі танымал тұлғалардың 
	нері мен отандық мәдениеттегі алатын 
орны және т.б. 	зекті мәселелер жан-
жақты қарастырылған. Ал 	нертанушы 
Анар Еркебайдың жетекшілігімен 
шыққан «Мүмкіндігі шектеулі жан-
дар шығармашылығындағы 	нердің 
р	лі мен орны» атты моно графия ға 
 Қа зақстан 	неріндегі мүмкін дігі шек-
теулі азаматтардың шығарма шы лығы 
мен 	зекті мәселелері  арқау болған.

Дана ХАЛЫҚ

Осы орайда мақаламызға арқау 
еткелі отырған тақырыбымыз – 
К	ркемдік кеңес мәселесіне бағыт-
тал ғалы отыр. Елімізде к	ркемдік 
кеңестерді жаңғыртуды қайта қолға 
алмасақ болмайды. Оның бір неше 
маңызды себептері бар. К	ркемдік 
деген с	здің аты айтып тұрғандай, 
кез келген дүниеде, мейлі ол 	нер 
туындысы болсын, ән немесе күй 
болсын, кинофильм болсын, суретші 
мен қаламгер  шы ғар  масы бол-
сын, к	ркемдік дең гейі т	мен бол-
са, ол тыңдарманға да, к	рерменге 
де, оқырманға да соншалықты бір 
пайда бермейді. Қайта к	рерменнің 
э с т е т и к а л ы қ  т а л ғ а м ы н  б ұ з ы п , 
адамның бойына жат құндылықтарды 
насихаттайды.  Содан келіп талғам 
бұзылады. Сана уланады. Дүниетаным 
	згереді. Ұлттық код к	мескіленеді. Ал 
мұндай рухани дүниелерді қалпына 
келтіру оңай тимейді. 

Қазақстан Президенті қонақжай-
лық к	рсеткені үшін Мұхаммед 
бен Заид =л Наһаянға ризашылық 
білдірді.

– Менің ресми сапарымның 
Біріккен Араб =мірліктерінің негізін 
қалаған шейх Заид бен Сұлтан =л 
Наһаянның 100 жылдығымен тұспа-
тұс келуінің символдық мәні бар. 
Мен үшін Сіздің әкеңізбен таныс 
болғаным – зор мәртебе, – деді 
 Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев бауырлас-
тық қарым-қатынастар мен табыс-
ты кездесулер екі ел арасындағы 
байланыстардың дамуына тың серпін 
беретінін атап 	тті.

– Bзара уағдаластықтарды іске 
асырудың арқасында тек 2017 жылы 
сауда-саттық к	лемі 2 есе 	сіп, 374 
миллион доллардан 643 миллион 
долларға дейін жетті. Ал 2015 жылдан 
бастап бұл к	рсеткіш 6 есе артты, – 
деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев визасыз 
режім енгізу екі ел арасындағы қарым-
қатынастарға оң әсер ететініне назар 
аударып, тараптар инвестицияларды 
қорғау, ғарыш технологиялары, су 
энергетикасы, мұнай химиясы, ауыл 
шаруашылығы және цифрландыру 
салаларындағы ынтымақтастықты 
әрі қарай ілгерілетуге мүдделі екенін 
атап 	тті.

Соңында Қазақстан Президенті 
Бір іккен Араб  =мірліктерінің 

ТҰСАУКЕСЕР АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«АРАЛЫМ – 
АЙДЫН, ШАЛҚАРЫМ»
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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

Дәстүр мен жаңашылдық КӨРКЕМДІК КЕҢЕС ЕЛЕГІ 
КӨҢІЛГЕ ҚАРАМАС...

ӘРІПТЕСТІК АЯСЫНДАҒЫ ЖҮЗДЕСУ

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

DANALYQ MÁIEGI

ABAI

QARA SÓZ

=сіресе жаңа дүниені тез қабылдап 
алатын жастар қауымы шын 	нер осы 
екен деп, асыл мен жасықты ажырата 
алмай қалады. Демек, бүгінде к	-
рермен назарына ұсынылып жүрген 
әрбір туынды, бағдарлама, концерт-
тер мен мәдени кештер құр әншейін 
даңғаза шоуға емес, ұлтымыздың 
табиғатына сай келетін мазмұнға ие 
болса, құба-құп. Ал осылардың бәрін 
реттеп, ж	нге келтіріп отыратын кім? 
Bкінішке қарай, бүгінде жүгенсіз 
кеткен эстрадалық әндер, сахна 
мәдениетінен жұрдай әншілер, 	здерін 
шоу-бизнес 	кіліміз деп санайтын 
	нер жұлдыздары қаптап кетті. Тіпті 
санынан жаңы ла тын күйге жеттік. 
Қай арнаны қоссаң да, сол баяғы 
эстрада жұл дыздарының концерттері, 
даңғаза-дабыраға толы шоулар, ар-
зан күлкіге құрылған әзілдер, 	ресіз 
әңгі мелер, т.т. Тұшымды дүние аз. 
«Қазақстан ұлттық арнасы» 	з дерінің 

мерейтойларына орай қазір бұрынғы 
бағдарламаларының бейнежазба ла -
рын к	рермен қауымға қайталап к	р-
сетіп жүр. Сол кездегі бағдарламалар 
қандай керемет!  Салмақты с	з, 
 пайымды пікірлер. Жаның сүйсінеді. 
Рақаттанып тыңдайсың. Тіпті сах-
надан шырқалып жатқан әндер, ол 
әндерді орындаған әншілердің 	зінде 
	нерге деген құрмет менмұндалап 
тұрады. Жүріс-тұрыстары, киген 
киімдері, 	здерін ұстауы – бәрі-бәрі 
мәдениеттің айнасындай. 

Мұның барлығы сол  кездег і 
	 н е р п а з д а р д ы ң  б и і к  т а л ғ а м ы н 
к	рсетсе, екіншіден К	ркемдік кеңес-
тер қызметінің жемісті еңбегін де 
байқатып тұрғаны анық. 

(Жалғасы 6-бетте)

 Прези денті шейх Халифа бен Заид =л 
Наһаян  ға деген ниеттестігін білдіріп, 
тақ мұрагері Мұхаммед бен Заид =л 
Наһаянды Қазақстанға ресми сапар-
мен келуге шақырды.

Мұхаммед бен Заид =л Наһаян 
р е с м и  с а п а р м е н  к е л г е н і  ү ш і н 
Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтты.

– Халқымның және жеке 	зім-
нің атынан Сізге Біріккен Араб 
=мір ліктері жеріне келгеніңіз үшін 
ризашылық білдіремін. Сапарыңыз 
сәтті болады деп сенемін. Біз бүгін 
бірқатар маңызды екіжақты құжат-
тарға қол қоямыз. Жан-жақты ын-
ты мақтастыққа дайын екенімізді 

айтқым келеді, – деді Мұхаммед бен 
Заид =л Наһаян.   

***
Ресми сапар барысында та-

раптар арасында Қазақстан Рес-
публикасының Үкіметі мен Біріккен 
Араб =мірлік терінің Үкіметі ара-
сындағы Инвестицияларды к	 тер-

мелеу және 	зара қорғау туралы 
келісім, Атырау облысында инте-
грацияланған газ-химия кешенін 
(полиэтилен 	ндірісі) салуға қатысты 
ынтымақтастықтың негізгі шарт-
тары туралы меморандум және т.б. 
еларалық маңызды құжаттарға қол 
қойылды.

Ғаділша ҚАҺАРМАНОВ:
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ЕЛ БІРЛІГІНІҢ ЖАРҚЫН ҮЛГІСІ 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Т#ртінші #неркәсіптік 
революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Жолдауында агро#неркәсіп 
кешенін заманауи технологиямен жабдықтауға 
кеңінен тоқталғаны белгілі. 

Бұл міндетті жүзеге асыруға толық негіз бар. Bйткені 
Қазақстанның жері кең-байтақ, топырағы құнарлы, 
климаты түрлі дақылдарды 	сіруге қолайлы. Сондықтан 
Жолдауда «Қазақстанда жасалған» деген брендті тез 
арада қалыптастыру үшін не істеу керектігі де нақты 
міндеттермен к	рсетілді. 

 Алматы облысы Жамбыл ауданында соңғы жылда-
ры ауыл шаруашылығы саласын дамытуда жоспарлы 
жұмыстар жүзеге асырылып келеді. Мал басын асыл-
дандыру, т	рт түлік 	німдерін 	ңдеу қолға алынды. 
Инвесторлардың бастамасымен біршама тың жұмыстар 
жүйеленгені қуантады. =лі де дәнді-дақылдарды 
қайта 	ңдеу кешенін дамытып, сапалы 	нім ұсынатын 
 зауыттар салу кү тәртібінде тұр. Бұл қадамды бастау 
үшін аграрлық салаға білікті мамандар даярлау қажет. 

Елді мекендерде шаруаларын шалқытқан еңбек 
адамдары аз емес. Олар  т	рт түлікке қажетті жем-
ш	п дайындап, жаз бойы тер т	геді. Ал күз бен қыста 
мал бордақылап, тұтынушыны сапалы ет 	німдерімен 
қамтамасыз етеді. К	ктемде дала т	сін думанды 
еңбекке б	лейтіні тағы бар. Олар еңбекпен тапқан 
дүниенің қадірін біледі. Бұған Қазақстанның Еңбек 
Ері, кәсіпкер жерлесіміз Жақсылық Үшкемпіровтің қол 
жеткізген жетістігі куә. Олимпиада және әлем чемпио-
ны Ж.Үшкемпіров қазір Мыңбаев ауылында тұрады. 
Оның ауыл тұрғындарының әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайын жақсарту үшін тыңғылықты жұмыстар 
атқарып келе жатқаны баршамызға мәлім. Кәсіпкердің 
басшылығымен Мыңбаев ауылында жас	спірімдердің 
саламатты 	мір салтын ұстанып, спорттың самбо, дзюдо, 
бокс, футбол сияқты бірнеше түрлерімен айналысуына 
мүмкіндік беретін спорт мектебі, үй-күйсіз жүрген от-
басыларын баспанамен қамтамасыз ету үшін 38 б	лмелі 
«Жақсылық» жатақханасы, ауыл бүлдіршіндерінің 
мектепке дейінгі даярлығын жетілдіруге арналған 
«Жақсылық» балабақшасы салынып, к	пшілік пайдала-
нуына берілді. Бұл да атпал азаматтың еліне, жеріне де-
ген сүйіспеншілігін, патриоттық асқақ сезімін к	рсетеді. 
Ж.Үшкемпіровтің «Жақсылық» атты шаруа қожалығы 
1998 жылы құрылған болатын. Иелігіндегі 20 мың 
гектар жері, 8000 бас ірі қара малы бар, сондай-ақ егін 
шаруашылығын да д	ңгелетіп отырған кәсіпкердің алға 
қойған мақсаттары биік. Елбасы Жолдауын қолдаудың 
нағыз үлгісі де осы ғой. Енді кәсіпкер азаматтың жолын 
қуатын жастар қатары к	бейсе нұр үстіне нұр болмақ. 

Майра АЛДАБЕРГЕНОВА

ЖАСТАРҒА АРТАР 
СЕНІМ МОЛ

Маңызды мәселелерге мән берілді

ЫНТЫМАҚ

ЖИЫН

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ 
ЖАЙЫ СӨЗ БОЛДЫ  

ДОСТЫҚ – АЛТЫН КӨПІР

ТӘУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ

КОМИССИЯ 
ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

ПАРЛАМЕНТ

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Мәжілісінде «Жекешелендіруді жүргізу ба-
рысы» тақырыбына арналған Үкімет сағаты 
#тті.

Шараны ашқан Мәжіліс т	рағасының орын-
басары В.Божко ел экономикасының бірқатар 
салаларын дамыту мен азаматтарымыздың 
әлеуметтік жағдайын тиімді шешудің мәселесін 
қарастырып, жекешелендіру процесін жедел-
детуге заңнамалық қолдау к	рсету мақсатында 
Парламентте заңнамалық деңгейде 2015 жылғы 
желтоқсанда мемлекеттік сатып алу мәселелері 
бойынша заң қабылданғанын айтып 	тті. 
Үкімет сағатының тақырыбы бойынша негізгі 
баяндама жасаған Ұлттық экономика министрі 
Тимур Сүлейменов елдегі бірқатар маңызды 
мәселелерге тоқталды. Қосымша баяндаманы 
Мәжіліс депутаты, Экономикалық рефор-
ма және 	ңірлік даму комитетінің т	рағасы 
Нұртай Сабильянов жасап, саланың бірқатар 
түйткілді мәселелерін тілге тиек етті. Сонымен 
қатар үкіметтік отырыс барысында қоғамдағы 
жекешелендіруді жүргізу барысы туралы Зәуреш 
Аманжолова, Павел Казанцев және тағы басқа 
да Мәжіліс депутаттары 	з ұсыныс-пікірлерін 
білдірді. Үкіметтік сағаттың нәтижелері бойын-
ша тиісті ұсынымдар қабылданды.

Жуырда Оңтүстік Қазақстан облысында 
Қазақстандағы >збекстан жылына орай «Таш-
кент – Шымкент» халықаралық велошеруі 
ұйымдастырылды. 

Екі елді жақындастырған шеру  Bзбек стан дағы 
Қазақстан елшілігінен бастау алды. Қазақстандық 
спортшыларды 	збек ағайындар құрметпен 
қарсы алды. Арнайы жиында елі міздің Bзбекстан 
Республикасындағы елшісі Ерік Bтембаев қос 
мемлекет арасындағы бай ланыс нығайып келе 
жатқанын айтып, вело шерушілерге сәттілік тіледі.

 «Жібек Жолы» кеден бекетінен Қазақстанға 
	ткен шеруге қатысушыларды әрбір 25 шақырым 
сайын тұрғындар күтіп алып, ұлттық тағамдар 
мен сусындар ұсынды. Жалпы ұзақтығы 130 
шақырымды құрайтын шеруге 130-дан астам ве-
лошабандоз қатысты. Велошеруге қатысушылар 
осы күні кешкі сағат 18.00-де Оңтүстік Қазақстан 
облысы әкімшілік-іскерлік орталығы маңындағы 
алаңға жетті. Оларды оңтүстікқазақстандықтар 
үлкен құрметпен қарсы алды. 

Қазақстан Республикасының Қырғыз 
Республикасындағы Елшілігінде ҚР 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабының 
тұсаукесері #тті. 

Іс-шараға Қырғыз Республикасында 
 аккредиттелген дипломатиялық корпустың, 
министрліктер  мен ведомстволардың, 
Қ ы р ғ ы з с т а н  х а л қ ы  а с с а м б л е я с ы н ы ң , 
қазақ диаспорасының, бұқаралық ақпарат 
құралдарының, Қырғызстан қоғамдық-саяси 
және іскер топтарының 150-ден астам 	кілдері, 
сондай-ақ қазақ инвесторлары қатысты. 
Тұсаукесерде Қазақстан Республикасының 
Т	тенше және Bкілетт і  Елшісі  Карим 
К	кірекбаев,  Қазақстан Республикасы 
Президентінің бұрынғы кеңесшісі, ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері, профессор,  экономика 
ғылымдарының докторы С.Пірімбетов, 
Қырғыз-Қазақ университетінің ректоры, про-
фессор, педагогика ғылымдарының докторы 
А.Қазмағамбетов, «Қырғыз туусу» газетінің жа-
уапты хатшысы, «=лем жазушылары одағының 
мүшесі» Н.Байжігітов баяндама жасады.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
хатшысы Гүлшара �бдіқалықованың 
т#рағалығымен Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 
ж#ніндегі комиссия отырысы #тті. 

Жиында 2015-2025 жылдарға арналған 
 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия-
ны жүзеге асыруға бағытталған 2015-2017 
жылдардағы іс-шаралар жоспарының орын-
далу нәтижелері, сондай-ақ мемлекеттік 
кіріс органдарындағы жемқорлыққа қарсы 
әрекет бағытында қабылданып жатқан 
 шаралар қаралды. «Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға  байланысты қабылданған 
 шаралар «Транспаренси Интернешнлдің» 
 сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексінде 
Қазақстанның 9 сатыға к	терілуіне мүмкіндік 
берді, – деді Гүлшара =бдіқалықова. 

Комиссия отырысының қорытындысы 
бойынша мемлекеттік кірістер комитетінің 
ішкі қауіпсіздік б	лімшелерінің жұмысын 
жандандыру, қарамағындағы қызметкерлердің 
жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылығы 
үшін басшылардың жауапкершілігін арттыру, 
сондай-ақ жемқорлық қатерін азайту үшін 
цифрлық технологияларды енгізу ж	нінде тап-
сырмалар берілді.

Б ұ д а н  к е й і н  Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і 
 «ЭКСПО» к	рме кешені аумағында орналасқан 
этноауылды аралап к	рді. Мұнда музыка-
мен әрленген театрлан ды рылған к	ріністер 
қойылып, декоративті-қолданбалы шығарма-
шылық к	рме және ұлттық спорт сайыс тары 
ұйымдастырылды. 

Елбасы бұқаралық ақ парат құралдары 
	кілдері алдында с	з с	йледі. Нұрсұлтан 
 Назарбаев барша қа зақ стандықтарды Наурыз 
мерекесімен құт тықтап, бұл мейрам ұрпақтар 
сабақтас ты ғының және халқымыздың тереңнен 
тамыр тартатын салт-дәстүрі мен мәдение тінің 
символына айналғанын айтты.

– Наурыз шынайы жалпыхалықтық мереке-
ге, әрбір азаматымыздың бүкіл Қазақстанның 
дамуы мен 	ркендеуіне зор үлес қосып 
отырғанын к	рсететін ел бірлігінің жарқын 
үлгісіне айналды, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті жалпыға ортақ жаңару 
мен рухани жаңғыруды танытатын бұл қастерлі 
мерекенің 	негелік маңызы зор екенін ерекше 
атап 	тті.

–  Е ж е л д е н  б ұ л  м е й р а м  а д а м д а р д ы 
береке-бірлікке бастап, оларды жақ сылық 
пен мейірімділікке, махаббат пен шаттыққа 
б	леп келеді. Бұл күндері біз бір-бірімізге 
қолдау к	рсетіп, 	кпе-ренішімізді кешіреміз, 
үйлесімділік пен бірлікке ұмтыламыз. Еліміздің 
жаһандық бәсекеге қабілеттілігінің берік негізін 
қалыптастырып, 	зара құрмет пен келісім 
құндылықтарын нығайту бәріміз үшін аса 
маңызды, – деді Елбасы.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Қ а з а қ с т а н н ы ң 
тәуелсіздік жылдарында барлық басты бағыттар 
бойынша зор нәтижелерге қол жеткізгеніне 
ерекше назар аударып, бүгінде еліміз одан да 
	ршіл мақсатты – әлемнің озық дамыған отыз 

Жиын барысында Ақпарат және ком-
муникациялар министрі Дәурен  Абаев 
«Цифрлық Қазақстан»  мемлекетт ік 
бағдарламасы аясында бірқатар ақ па раттық 
жүйелерді біріктіру арқылы «Бірыңғай 
мемлекеттік жылжымайтын мүлік када-
стры» ақпараттық жүйесін құру туралы 
баяндады.

Министрдің айтуынша, оның ая-
сында 19 қосымша жүйе мен модульдер 
қосымша жүйелердегі функционалды бағыт, 
ортақ жүйедегі бағыт пен ақпараттық-
анықтамалық бағыттар бойынша жұмыс 
істейді. Жоба 2018-2021 жылдар аралығында 
жүзеге аспақ.

Қазіргі уақытта жобаның тұжырым-
дамасын құру, техникалық тапсырма-
сын жасақтау мен қажетті бағдарламалық 
құжаттарын дайындау бойынша жұмыстар 
жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар, жер 
к а д а с т р ы н ы ң  а в т о м а т т а н д ы р ы л ғ а н 
ақпараттық жүйесі (АШМ) мен «Жыл-
жымайтын мүлік регистрі» мемлекеттік 
дерекқорын (=М) «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясына 
сенімді басқаруға 	ткізу мәселесі жан-
жақты қарастырылуда.

Елімізде Индустриялық-инновациялық 
даму бағдарламасының табысты іске асы-
рылуы 	ңдеу 	неркәсібінің 2015 жылмен 
салыстырғанда 2017 жылдың қорытындысы 
бойынша 5,7 процентке 	суіне ықпал еткен. 
Инвестициялар және даму министрі Жеңіс 
Қасымбек келтірген мәліметтерге сәйкес,  
	сім негізінен металлургия, мұнай 	ңдеу, 
химия 	неркәсібі, фармацевтика, сондай-ақ 
азық-түік 	німдерін 	ндіру салаларындағы 
	ндір іс  к	лемінің  ұлғаюы есебінен 
қамтамасыз етілді. Bңдеу 	неркәсібінің 
экспорты 2015 жылмен салыстырғанда 2017 
жылдың қорытындысы бойынша 10,5 про-
центке 	сіп, 15,5 млрд долларды, ал 	ткен 
жылы 	ңдеу 	неркәсібіндегі инвестиция-
лар к	лемі 2015 жылмен салыстырғанда 
8,8 процентке 	сіп, 981,6 млрд теңгені 
құрады. Үш жылда мемлекеттік бағдарлама 
аясында 3 трлн теңге қаржыға 378 жоба 
іске қосылып, 30 мыңнан астам тұрақты 

елінің қата рына қосылуды к	здеп отырғанын 
атап 	тті.

– Bміріміздің барлық саласын терең жаң-
ғырту – осы заманның сын-тегеурін деріне қарсы 
біздің нақты іс-қимылымыз. =лемдегі жаңа 
технологиялық революция жағдайында адам 
капиталы, соның ішінде азаматтарымыздың 
білімі, қабілеттері мен патриотизмі еліміздің 
басты байлығы болып саналады. Ақылды, та-
бысты және 	зіне сенімді азаматтары бар ұлт 
қана мықты әрі 	ркендеген Қазақ станды дамыта 
алады, – деді Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекет 
басшысы әрбір азаматымызға жаңа мүмкіндік 
беретін «Бес әлеуметтік бастаманы» іске асыру 
мәселесіне де тоқталды.

Наурыз мерекесі қарсаңында к	ршілес Ре-
сей елінде Президент сайлауы 	ткені белгілі. 
Сайлау қорытындысы бойынша, Владимир 
Путин жеңіске жетті. Осыған орай Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев әріптесі Владимир 
Путиннің қайта сайлануына байланысты 
құттықтау жеделхатын жолдады. 

Елбасы құттықтау жеделхатына сенім 
мен 	зара түсіністікке негізделген достықты 
қадірлеп, оны жоғары бағалайтынын атап 
	тті. Бірлескен жұмыс алдағы уақытта да к	п-
қыр  лы ынтымақтастың барлық мәселелері 
бо йынша Астана мен Мәскеудің табысты 
диа логының берік негізі болып қала бере ті-
ніне сенім білдірді. Владимир Путинге зор 
ден саулық, амандық және жауапты мемле-
кет тік қызметте жаңа жетістіктер, ал достас 
Ресей халқына бейбітшілік пен бақ-береке 
тіледі.   

Елбасы Наурыз мерекесі күндері бірнеше 
маңызды кездесулер 	ткізді. Ұлыстың Ұлы 
күні Самарқанда қаласына барды. Bзбекстан 
Респуб ликасының Президенті Шавкат 

жұмыс орны ашылды. Былтыр 1,5 трлн 
теңге қаржыға 120 жоба іске қосылып, 10 
мың тұрақты жұмыс орны құрылған. Ал 
биыл «Проммашкомплект» ЖШС теміржол 
доңғалақтары 	ндірісінің кешені және үлкен 
диаметрлі болат құбыр 	ндіретін «Эйжа 
Стил Пайп Корпорейшн» ЖШС  зауыты 
сияқты индустриялық жобаларды іске 
қосудың нәтижесінде 1 триллионнан астам 
теңгеге шамамен 15 мың тұрақты жұмыс 
орнын ашу мен 150 жаңа жобаны іске қосу 
жоспарланып отыр. 

Үкімет басшысы Б.Сағынтаев әкімдерге 
Инвестициялар және даму министрлігіне 
қолда бар дерекқорлар мен қала құрылысы 
кадастрын жүргізудің ақпараттық жүйелерін 
ұсынуды, сондай-ақ 	ңірлерде инженерлік 
желілерді инвентаризациялауды жүргізіп, 
деректерді аталған министрлікке беру қажет 
екендігін атап 	тті. Келесі кезекте Инвести-
циялар және даму министрлігіне Ақпарат 
және коммуникациялар министрлігімен 
бірлесіп, 	ңірлер ұсынған деректерді еске-
ре отырып, Мемлекеттік қала құрылысы 
к а д а с т р ы н ы ң  а в т о м а т т а н д ы р ы л ғ а н 
ақпараттық жүйесін қалыптастыруды қолға 
алу тапсырылды.

Үкімет отырысында Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
Қазақстанда тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру барысы мен 2017 
жылдың негізгі қорытындылары туралы 
баяндама жасады. 

Мәдениет және спорт министрі елімізде 
2017 жылы  мемлекеттік тілді меңгерген 
тұрғындардың үлесі — 83,1%, ал үш тілді 
меңгерген ересек тұрғындар үлесі 22,3% 
екендігін атап 	тті. 

«Үш тілді меңгеру аясында мемлекеттік 
қызметшілерді оқытуды ұйымдастыру» 
жобасын іске асыру мақсатында 2017 жылы 
орталық атқарушы органдардан мемлекеттік 
тілді оқыту курсына 610 адам қатысқан.  

Қазақстанда 89 	ңірлік мемлекеттік тілді 
оқыту орталықтары жұмыс істейді. 2017 
жылы тіл оқыту орталықтарында 58 348 адам 
мемлекеттік тіл оқыту курстарынан 	тті. 

 Мирзиёевпен кездесіп, екі елдің арасындағы 
ынтымақтастық мәселелерін с	з етті. Кез-
десу барысында тараптар Қазақстан мен 
Bзбекстан арасындағы қарым-қатынастардың 
ахуалын жоғары бағалап, оларды әрі қарай 
дамытудың перспективаларын талқылады. 
Қазақстан Президенті халықаралық және 
	ңірлік күн тәртібіндегі 	зекті мә селелер 
бойынша да екі жақты ықпалдас тықтың та-
бысты болып отыр ғанын айтты. Бұдан б	лек, 
Самарқанд қа ла сына жұмыс сапары барысын-
да Нұрсұлтан Назарбаев Шавкат Мирзиёевпен 
бірге «Хазірет Қызыр» мемориалды кешеніне 
ба рып, Bзбекстан Республикасының тұңғыш 
Пре зи денті  Ислам Кәрімовтің рухына тағзым 
етті. 

Сондай-ақ екі мемлекет халқына ортақ 
Наурыз мейрамы қарсаңында Мемлекет 
басшысы Bзбекстан Президентімен бірге 
Самарқанд қаласының бірқатар мәдени-
тарихи орындарын аралап к	рді. 

***
Жуырда Ресейдің Кемерово қаласында 

қайғылы оқиға орын алды. Шаһардағы  
сауда және ойын-сауық орталығының 
	ртенуі салдарынан к	п адам қаза тауып, 
елдің қабырғасын қайыстырды. Елбасы 
бұл қайғылы оқиғаға орай Ресей Феде-
рациясы ның Президенті Владимир Путинге 
к	ңіл айту жеделхатын жолдады. «Қазақстан 
халқының және жеке 	зімнің атымнан қаза 
болғандардың туыстары мен жақындарының 
қайғысына ортақ екенімді жеткізуіңізді 
сұраймын. Зардап шеккендердің тезірек 
сауығып, отбасыларына оралуына тілектестік 
білдіремін» делінген жеделхатта.

Дина ИМАМБАЕВА

Бұдан 	зге, 	ткен жылы 17 балалар 
әдебиеті, 14 с	здік, 14 ғылыми-танымдық 
әдебиет, 16 оқу-әдістемелік құрал шыға ры-
лып, республика бойынша таратылды. 

Министр А.Мұхамедиұлы 2017 жыл-
дың қорытындысы бойынша  жалпы 
мемлекеттік тілдегі құжат айналымның үлесі 
92% екендігін жеткізді. Алғаш рет, барлық 
салада қолданылатын құжаттардың қазақша 
үлгісі мен қатесіз толтыру нұсқаулығы 
берілген «Құжат» сайты іске қосылды.   

ҚР Үкіметі жанындағы Республикалық 
терминология комиссиясы 3 мың терминді 
бекітті және қазақ тілінің реттел ген тер-
минологиялық қорының жалпы саны 
 шамамен 21 мың екен.

Мәселені қарауды қорытындылай 
келе, ҚР Премьер-министрі Б.Сағынтаев 
тілдерді дамыту және оларды қолдану 
ж	ніндегі бағдарламаны жүзеге асырудың 
жақсы к	рсеткіштерін атап 	тті. «Есепті 
кезеңде Мемлекеттік бағдарламаны іске 
асыру мониторингі оң үрдістерді к	рсетеді. 
Нақты нәтижелерге қарамастан, кейбір 
мәселелердің шешімін табу қажет» деді 
Бақытжан Сағынтаев.

Біріншіден, халыққа қазақ тілінің тегін 
курстарын ұсыну жұмыстарын жандан-
дыру қажет. Басқа тілдерге, оның ішінде 
интернетте арнайы ақпараттық ресурстар 
арқылы оқыту курстарының қолжетімділігін 
арттыруға ерекше назар аудару тапсырылды.   

Үкімет басшысы мемлекеттік бюд-
жеттен тілдерді қолдау және оқыту үшін 
арнайы әдебиеттерді құруға елеулі қаржы 
ресурстары б	лінетінін еске салды. Осыған 
байланысты халық арасында сұранысқа ие 
болатын заманауи оқу құралдарын және 
балалар кітаптарын шығару қажеттілігіне 
назар аударылады.

Екіншіден, қазақ тілін латын графигіне 
к	шіруді жүзеге асыру мақсатында түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуді жандандыру қажет. 
=ліпбиді біртіндеп аударуды қамтамасыз 
ету үшін тиісті іс-қимыл жоспары бекітілді. 
Соған орай барлық мемлекеттік органдар 
мен ұйымдарға Жоспардың іс-шараларын 
уақытында орындауды қамтамасыз ету ту-
ралы тапсырма берілді.

Үйлестіру жұмыстары ҚР Премьер-
министрінің орынбасары Ерболат Досаевқа 
жүктелді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ҮКІМЕТЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

КЕЗДЕСУ

ӘҢГІМЕ ӨЗЕГІ – 
БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА
Бұл орайда жуырда «Нұр Отан» партиясы 

Т	рағасының бірінші орынбасары Мәулен 
=шімбаев Маңғыстау облысына жасаған са-
парында Президенттің бес әлеуметтік баста-
масына қатысты мәселелерге назар аударған 
болатын.  Партияның облыстық активімен 
кездесуде  бес әлеуметтік бастамасын жүзеге 
асыруға нұротандықтардың белсене қатысу 
жайы айтылды. Бұл міндеттерді тиімді әрі 
мерзімінде орындау үшін алдағы уақытта 
бірқатар нақты істерді қолға алу керектігіне 
баса мән берілді.

– Қазіргі таңда партия алдында тұрған ең 
басты міндет – Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасын халыққа түсіндіру және оның 
жүзеге асырылу барысына қоғамдық бақылау 
жүргізу. Елбасы жүктеген осы міндеттерді 
абыроймен атқаруымыз керек. Бұл барша 
қазақстандықтардың жағдайын жақсартып, 
әл-ауқатын арттыруға бағытталған әлеуметтік 
	згерістердің кешенді бағдарламасы, – деді 
партия Т	рағасының бірінші орынбасары. 

Биыл Елбасымыздың бес әлеуметтік бас-
тамасын жүзеге асыру мақсатында қарқынды 
жұмыстар жүргізілуде. Бұл ж	нінде облыс 
әкімі Ералы Тоғжанов: «Елбасының бес 
әлеуметтік бағытының бірі әр қазақстандық 
отбасының баспаналы болуын к	здейді. 
Bткен жылдың 	зінде облысымызда 7 мың 
отбасы баспанамен қамтылды. Биыл жаңа 
бағдарлама арқылы бұл к	рсеткіш еселене 
түсетіні анық. Осы мақсатта біз наурыздың 
алғашқы күні облысымызда «Асар – Жомарт 
жүрек» акциясын жарияладық. Акция бары-
сында 25 млн. теңге к	лемінде қаражат жи-
налып, 3500 отбасыға к	мек к	рсетілді»  деді.

 Басқосуда партия ардагерлері, облыстық 
мәслихат депутаттары, жастар 	кілдері 
және тағы басқа белсенді нұротандықтар 
с	з алып, партия қызметін жаңғырту және 
Президенттің бес әлеуметтік бастамасын 
жүзеге асыру ж	 нінде 	з ұсыныстары мен 
пікірлерін біл дірді.  

М.=шімбаев сапар аясында  Наурыз 
м е й р а м ы н а  о р а й  А қ т а у  қ а л а с ы н д а 
ұйымдастырылған мерекелік іс-шараларға 
да қатысып, Ұлыстың ұлы күнін жергілікті 
халықпен бірге қарсы алды. Айта кетейік, 
биыл ақтаулықтар Наурыз мейрамын теңіз 
жағалауында атап 	тті. 

Айтуған Д�УЛЕТ
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«ҚҰРМАНҒАЗЫ ДОМБЫРАСЫ 
МУЗЕЙ САХНАСЫНДА» 

«САХНАГЕР» СЫЙЛЫҒЫ 
ТАБЫСТАЛДЫ

АСЫҚ АТУ ДА БІР ӨНЕР

ЖАҢА МАУСЫМ АШЫЛДЫ

Халықаралық ЮНЕСКО ұйымының 
2018–2019 жылдары атаулы күндер 
күнтізбесіне енгізілген күй атасы Құрманғазы 
Сағырбайұлының 200 жылдық мерейтойы 
кең к#лемде аталып #тіледі.

Осыған орай, 2018 жылдың 4-6 сәуір күндері 
сағат 10:00–19:00 аралығында Ықылас атын-
дағы халық музыкалық аспаптар музейінде 
Құрманғазы Сағырбайұлының Астрахань 
облысы Алтынжар ауылында орналасқан 
 «Құр   манғазы атындағы мәдени орталық» қо-
рын да сақ талған домбырасының к	шірмесі және 
 Құр манғазының т	л шәкірті Ерғали Есжанов -
тың домбырасы ресми түрде музейге қабыл-
данады. Онымен қоса,«Құрманғазы домбырасы 
музей сахнасында» атты үш күндік к	рмеге 
Аты рау облыстық тарихи-	лкетану музейі қо-
рын дағы Құрманғазының дара ауыз мылтығы 
және шәкірті Дина Нұрпейісованың белбеуі, 
Батыс Қазақстан облыстық тарихи-	лкетану 
му зейі қорындағы Дина Нұрпейісованың кам-
золы,  ХІХ ғ. шапаны мен зергерлік бұйымдар 
қойылады.

Қазақстан театрлары ассоциациясының 
ұйымдастыруымен Халықаралық  театр 
күніне орай М.Лермонтов атындағы 
Мемлекеттік академиялық орыс драма 
 театрында «Сахнагер – 2018» ұлттық театр 
жүлдесінің марапаттау рәсімі #тті. 

Дәурен Серғазин (Астана Жастар теат ры) 
«Үздік актер», Айнұр Бермұхамедова (Ас -
тана мюзикл театры) «Үздік актриса», =лия 
Б	пежанова (М.=уезов атындағы Қазақ мем-
лекеттік академиялық драма театры) «Үздік 
сыншы», Иран-Ғайып «Үздік драматург», Бақыт 
Сраилов (Оңтүстік Қазақстан облыстық Қ.Жан-
дарбеков атындағы сазды драма теат ры) «Үздік 
сахна суретшісі», Еркін Жуасбек (Ғ.Мүсірепов 
атындағы Қазақ мемлекеттік ака де миялық 
балалар мен жас	спірімдер  театры) «Үздік те-
атртанушы» аталымдарының жүлдегері атанды. 

Айта кетерлігі, «Сахнагер» сыйлығы 17 ата-
лым бойынша берілді. Іріктеу кезеңіне ассоциа-
ция құрамындағы 26 театр ұжымы қатысқан.

Жуырда Таскескен ауылындағы Қанағат 
Шарахметов жетекшілік ететін Үржар 
колледжінде  асық атудан қызықты  сайыс 
#тті. Оған колледж  директорының #зі 
қатысып  бас жүлдені жеңіп алды. Жиылған 
жұрт аса тартысты #ткен сайысты қызыға 
тамашалады.  

С	йтіп, асық ату ойындарынан  I орынға 
колледж директоры Қанағат Шарахметов  
шықса, II орынды 1 курс студенті Қабден Ризат 
жеңіп алды. Ал III орынды 2 курс студенті Нұр 
Қалибаев иеленді. 

Ойын соңынан Үржар колледжінің дирек-
торы Қанағат Маратұлы: «Шынын айтқанда, 
ойыным тасып асық атқан жоқпын. Күні кешеге 
дейін ұлттық спорт түрі саналатын осы асық 
ату ойыны 	зіме қатты ұнайтын.  Бала кезімде 
де асықты жаман ойнамадым. Енді бүгінгі 
балаларға 	з білгенімізді үйрету міндетіміз. Кез  
келген жерде қалта телефонына  үңілгенше 
балалардың таза ауада асық атқаны жақсы емес 
пе. Осы сайысты ұйымдастырудағы да мақсат 
та сол болатын. Асық ату, ләңгі тебу сияқты 
 ойындарымызды одан әрі жаңғыртып алып 
кетсек  нұр үстіне нұр болар еді» деді.   

Колледж директоры осылайша ұлттық спорт 
түріне балалардың қызығушылығын оятуға 	зі  
бас болды.   

Алматы қаласындағы «Esentai Mall» 
 сауда орталығында  Қазақстандағы ең ірі 
телевизиялық X Factor вокалдық шоуының 
жетінші маусымына арналған баспас#з 
 конференциясы болып #тті. 

Қазақстан Республикасының халық 
артисі, кеңестік және қазақстандық эстрада 
әншісі Нағима Есқалиева, радиожүргізуші, 
диджей Нұрберген Махамбетов, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, 
әнші Ділнәз Ахмадиева, Еуразия бірінші ар-
насының бас директоры Сергей Киселев 
бастаған баспас	з конференциясының спи-
керлері 	з ойларын ортаға салды. Жаңа ере-
желер, жүлде қоры, кастингтер 	тетін қа лалар, 
сонымен қатар қатысушыларды ірік теу дегі 
	згерген жас ерекшеліктері туралы айтып берді. 

ӨРКЕНДЕУ 
ӨЛШЕМІ

Жуырда Ресей Федерациясының Челябі облысында 
Нау рыз мерекесі айрықша сән-салтанатпен аталып 
#тті. Айтулы мерекеге мыңнан астам адам қатысты. 
Аталған іс-шараны Челябі облысының Мәдениет 
министрлігі, Достық үйі және «Жақсылық» қазақ 
ұлттық-мәдени қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. 

Салтанатты шарада Челябі облысының Мәдениет 
министрінің орынбасары И.Анфалова-Шишкина, 
Челябі  облысы Үкіметінің қоғамдық байланыс 
басқармасы басшысының орынбасары И.Аносов, Ресей 
Федерациясының мемлекеттік Думасы депутатының 
к	мекшісі В.Бурматов, Челябі облысы бойынша Баш-
құртстан Республикасының 	кілі А.Хабибуллин, Челябі 
облысы бойынша халық Ассамблеясы т	рағасының 
орынбасары С.Бредихин және Исмагилаг Мешітінің 
имамы құттықтау с	з с	йлеп, ұлттық мерекенің 
маңыздылығына тоқталды. 

Наурыз мейрамына Челябі облысында тұрып жатқан 
түркі халықтарының 	кілдерімен бірге Нагайбакский, 
Кунашакский, Магнитогорск, Челябинск, Агапов-
ский, Верхний Уфалей, Аргаяшский, Чебаркульский, 
Ашинский, Карталинский, Пластовский, Чесменский, 
Златоуст, Копейск, Сосновский 15 муниципалды ау-
дандары мен қалаларынан қандастарымыз қатысып, 
халқымыздың салт-дәстүрін, ұлттық 	нерін к	пшілікке 
таныстырды. 

Наурыз мерекесі Челябі облысындағы қазақтар 
тұрып жатқан аудандардағы елді мекендерде дәстүрлі 
түрде 	ткізіліп келеді. Оған қандастарымыз әр 	ңірден 
қатысады. Челябі облысында 	ткен мерекеге башқұрт, 
татар, әзербайжан секілді халықтармен бірге қазақтар да 
белсенділік к	рсетті. Түркі халықтарының дайындаған 
ұлттық тағамдары мерекеге қатысушы қонақтардың 
назарын 	зіне аударды. Шара барысында ұлттық спорт 
түрлерінен жарыстар 	ткізілді. 

Айта кетейік, Челябі облысында 132 ұлттың 	кілдері 
бар. Облыста 40 мыңға жуық қазақ тұрады. Қазіргі таңда 
бұл аймақта 155 ұлттық-мәдени қоғамдық бірлестік 
қызмет атқарады. 

Бақытгүл СҮЛЕЙМЕНОВА, 
Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту 

басқармасының б#лім басшысы 

ЧЕЛЯБІДЕГІ 
НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІ

Заман талабына сай

Жаңа әлемге жол саламыз
АТАДӘСТҮР

Талай-талай том-том кітапқа, талай серия-
лы фильмге жүк болатын жаңа Астанамыздың 
тарихы жазылып та, деректі фильмдер түсіріліп 
те жатыр, ауқымды халықаралық шараларды 
ұйымдастыруымен Астана әлемге танымал бо-
лып, атақ-даңқы шарықтап тұр.

Бұл – ақиқат! Т	рткүл дүниенің назарын 
аударған ұлан-асыр ұлы істер, қара қазандай 
қайнаған үлкен құрылыс қарапайым жұрттың 
к	з алдында жүзеге асты.  Екі мыңыншы 
жылдардың басында бір танысымның айтқан 
мынадай с	зі әлі күнге құлағымда:

«Қызық, автобусқа отырсам болды, күнге күйіп 
қарайып кеткен, жұмыс киімімен жүре беретін 
қарапайым елді к	ремін. Елорданың халқы осын-
дай ма?». Сол шаршаған жұрттың біреуі 	зім едім. 
Жатақханада тар б	лмеде тұратынбыз.

«Ау, айналайын, сен айтқан күнге күй гендер 
Қазақстанның әр түкпірінен жаңа Астанада 
тұрсам, жұмыс істесем, баспана алсам деп ар-
мандап келгендер. Қазірше жағдайлары жоқ 
шығар. Бірақ болашақтан үміттері бар» деп 
жауап бердім мен. Танысым ойланып қалды. 
К	зіне біртүрлі к	рінген жұрт 	зі сияқты 
еліміздің әр қиырынан қопарыла келген 
қарапайым қазақтар екенін түсінді-ау деймін. 

Содан бері 15 жылдан астам уақыт болды. 
Астанадан пәтер алып, елордалық атандық. 
=лгі танысым к	рген «біртүрлі» жұрттың бәрі 
де әсем Астананың әр тұсына қоныстанып, 
жылы пәтерлерінде отырған шығар. Иә, ол кезде 
 астана халқының саны үш жүз мыңнан сәл ғана 
асатын. Қазір миллионнан асып жығылады.

Астана к	з алдымызда 	сті. Аяғын тәй-
тәй басқан сәбидің кекілі желкілдеп жүгіріп 

жүргенін, сымдай тартылып жігіт болып, ат 
жалын тартып мінгенін байқамай да қаласың 
ғой. Тура сол сияқты елорда қанатын кең жая 
бастады. Күнделікті күйбең тіршілікпен жүріп, 
к	п қабатты үйлер мен әсем ғимараттардың 
аяқ астынан қалай бой түзей қойғанына таң-
тамаша болып жүргенің.

Бір оқиға есімде. Ол кезде мен қызмет 
істеген «Нұр Астана» газетінің редакциясы 
«ҚазМұнайГаз» компаниясы ғимаратының 
бірінші қабатында бірнеше б	лмені жалға алып 
отыратын. Маңайдың бәрі батпақ, қаптаған 
құрылыс. Қабанбай даңғылы әлі іске қосыла 
қоймаған. «ҚазМұнайГаздың» алдындағы 
к	пір салынып жатыр. Үлкен ғима раттың 
екінші жағында түрік компания сының цемент 
пен құмды араластырып лай жасап беретін 
учаскесі қоршаулы. Ауыр КамАЗ-дар тыным 
таппай кіріп-шығып жатады. 

Бір күні жазғы еңбек демалысымды алып 
ауылға кеттім. Елге барып аунап-қунап, бір 
айдан кейін қайтып келгенде 	з к	зіме 	зім 
сенбедім. Түрік компаниясының құрылыс 
алаңының орнында әдемі саябақ тұр. Тура 
ертегідей. Сап түзеген шыршалар мен қайыңдар, 
олардың ара-арасына тақтайдай тегіс жаяулар 
жолы салынған. «Жастар» саябағы мен үшін 
к	ктен түсе қалғандай әсер берді.

Енді біз түскі үзілісте сол саябақта айнала 
қыдырып жүретін болдық. Жай жүрмейміз, 
Құдай ауыз берген соң к	зімізге к	рінген ны-
санды с	з етеміз. Саябақтың арғы тұсы қалың 
сарала қамыс к	мкерген, асты былқылдаған 
саз, су ағып жатқан жер еді. Бір күні аяқ асты-
нан сол жерге ауыр машиналар топырақ т	ге 

Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті 
мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай 
қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың 
болашағы үшін осындай шешім қабылдауға 
тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, 
балаларымыздың ағылшын тілі мен интер-
нет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ 
тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» деп 
атап к	рсеткен болатын. 

Латын графикасын енгізу – ұлт рухания-
тын жаңа 	ркениетпен гуманитарлық сапаға 
жеткізудің алғы шарты. Ғаламдық дамудың 
жаңа кезеңінде латын графикасына к	шу 
мәселесі қажеттілік қана емес, тіліміздің 
тарихи ерекшелігін сақтау арқылы әлемдік 
интеграция, ақпарат алу мүмкіндігіміздің 
артуына негіз болып саналады. 

Бүгінгі таңда елімізде латын әліпбиіне 
к	шудің барлық алғышарттары мен 
дайындық жұмыстары жасалып бітті. 
Бұқаралық ақпарат құралдарының 	кілдері 
тарапынан да, зиялы қауымның тарапынан 
да латын әліпбиінің халықтың болашағы 
үшін пайдалы екені кең к	лемде наси-
хатталып келді. Ресми талқы лаулар мен 
бейресми отырыстарда халықтың басым 
к	пшілігінің латын әліпбиіне жаппай 
к	шуді қалайтыны анық байқалды. 

Жиынның мақсаты – латын әліпбиін 
қоғамға насихаттау, қолданысын кеңейту, 
ана тіліміздің жаһандық ғылым мен білімге 
кірігуін, рухани тұтастығын қамтамасыз 
ету. 

Семинарда Астана қаласы тілдерді да-

Астанада «Нұр Отан» партиясының 
«Жас Отан» жастар қанаты IV съезін 
бастады. Екі күнге созылатын келелі бас 
қосудың алғашқы күні «Jas Otan conf» 
атауымен конференция форматында 
ұйымдастырылды. Айта кету керек, съез-
ге еліміздің әр #ңірінен 1500-ден астам 
делегат қатысуда. 

 «Жас Отан» жастар қанатының т	ра-
ғасы Данияр Сүндетбаевтың атқа рылған 
жұмыстар ж	ніндегі есепті баян  дамасы 
тыңдалды. Тұңғыш рет Ор талық кеңестің 

бастады. Ағылып кеп т	геді, оны үлкен трак-
торлар тегістеп жаяды келіп.

«Мына батпаққа қалай үй салады? Мына-
лар қызық екен. Ертең үй сыз тартады, құлап 
қалуы да мүмкін» дейміз білгішсініп. Қазір дәл 
сол жерде Астананың ең бір қызықты, әсем 
ғимараты «Ханшатыр» к	з тартады.

Мұны мен неге айтып отырмын? Біз сияқты 
«сыншылар» ел ішінде 	те к	п болды ғой. 
Оны былай қойғанда мемлекеттік органдарда, 
басшылық қызметте отырған азаматтардың 
арасында да сенімсіздік танытқандар кездесті. 
Бұл туралы айтылып та, жазылып та жүр. 

Елбасының тарихи шешім қабылдап, батыл 
қолға алуының нәтижесінде қазақ елі жаңа 
астанасымен қауышты. Астана әлемдегі к	рікті 
қалалардың қатарынан ойып тұрып орын 
алды. Дос та, дұшпан да елордамыздың биік 
мәртебесін мойындап отыр.

Жиырма жыл ішінде Астананың айнала-
сында орман алқабы – жасыл белдеу пайда 
болды. Жыл сайын оған аң мен құс жіберіледі. 
Бұл Елбасының тікелей қадағалап, ереше мән 
берген келелі ісі.

Осыған байланысты тағы бір детальды 
айтпай кетуге болмайды. Белгілі журналист 
әріптесімнен естіп едім. 

«Жасыл белдеу енді қолға алынған жыл-
дары бірде Нұрсұлтан =бішұлы осы мәселеге 

мыту басқармасы «Руханият»  орталығының 
директоры, филология ғылымының 
кандидаты Е.Тілешов,  Е.А.Б	кетов 
а т ы н д а ғ ы  Қ а р а ғ а н д ы  м е м л е к е т т і к 
университетінің оқытушылары – Қазақ 
тіл білімі кафедрасының меңгерушісі, 
 филология ғылымының докторы,  профес-
сор Ш.Мажитаева, филология ғылымының 
докторы,  профессор Ж.Смағұлов, фило-
логия ғылымының кандидаты, доцент 
Б.Қалиев, филология ғылымының кан-
дидаты, доцент М.Тұрсынова, Қарағанды 
Болашақ академиясының қазақ тілі мен 
әдебиеті кафедрасының меңгерушісі,  
профессор Қ.Сембиев және Қарағанды 
мемлекеттік техникалық университетінің 
қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының 
оқытушылары – филология ғылымының 
кандидаты, доцент Қ.Хамзина, филоло-
гия ғылымының кандидаты, аға оқытушы 
Н.Нығметова, педагогика ғылымының 
кандидаты, аға оқытушы Қ.Шабденова, 
филология ғылымының кандидаты, аға 
оқытушы С.Кенжеғалиев,   педагогика 
ғылымының магистрі,  аға оқытушы 
Ш.Жетпісбай баяндама жасады. 

Семинарда латын әліпбиінің тиімді 
тұстары сараланып, әліпбиді ауыстыруға 
байланысты түрлі пікірлердің ескерілгендігі 
айтылып, ғалымдар 	з баяндамаларында 
латын әліпбиін қолданысқа енгізуде бола-
тын түрлі шаралар жайлы нақты баяндады. 

Латын әліпбиіне к	шу – қазақ халқының 
алға жылжуына, жаңа заман талабына сай 

ашық онлайн сайлауы 	ткізіліп, 363 үміт-
кердің 16-сы жеңіске жетті. Орталық кеңес 
мүше лігіне сайланғандар қатарында жас 
кә сіпкерлер, еріктілер қозғалысы ның мү-
шелері, 	нер саласындағы жастар бар. 

Осындай мәселелердің басын қайыр ған 
соң жасотандықтар бірнеше топқа б	лініп, 
«Рухани жаңғыру», «Цифрлы Қа зақстан», 
«Қазақстанда жасалған», «Білім. Ғылым.Ин-
новация», «Саламатты ұлт» тақырыбындағы 
сессияларда пікір алмасты. Съездің тағы 
бір ерекшелігі сонда, оны VR –виртуалды 
шындық фор маты арқылы әлемнің барлық 

байланысты жиын жасады. Жиналыс басталар 
алдында бір жігіт кісінің бойындай тікенек 
қурайды к	теріп жүрді. Оны не қылғалы жүр 
деп ойлағам. 

Жиналыста сол кезде жасыл белдеуге жауап-
ты А.Есімов атқарылып жатқан жұмыстар тура-
лы есеп берді. С	зіне қарағанда, бәрі жақсы. 
Бір кезде Елбасы бағанағы қурайды алдырып: 
«Міне, сендердің жұмыстарыңның нәтижесі!» 
деп қатты сынға алды».

Президенттің әр іске ұсақ-түйек деп қара-
май, мұқият зер салуы таңғалдырады. 

Астана туралы осы бір аз-кем мысалдардан-
ақ к	п нәрсені аңғаруға болар. Бұл жерде 
 парасат пен ақылдың, ерік пен жігердің 
ғажайып үлгісі к	рінеді.

Осыдан он жыл бұрын, Нұрсұлтан  Назарбаев 
Астананың 10 жылдық мерейтойына арналған 
жиында: 

«Астана тарихы мен қазақстандықтардың 
тағдыры бір-бірінен ажырағысыз. Елорда 
біздің республикамыздың күш-қуатының 
іске асуының, динамикалық дамуының және 
тұрақтылығының к	рінісі» деген еді. Тағы 
бір он жыл 	ткенде бұл с	здің баянды бола 
түскеніне  баршаның к	зі анық жетіп отыр.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА

	сіп-	ркендеуіне, болашақта еліміздің 
жан-жақты дамуына үлкен үлес қосып, 
жемісі мен жеңісін әкелері с	зсіз. Біз 
 латын әліпбиіне к	ше отырып, 	ркениетті 
елдердің қатарына қосылып, тіліміздегі 
дыбыстық жүйелерді нақ анықтап, қазақ 
тілінің жазылуы мен дыбысталу кезінде 
с	здер қолданысындағы артық кірме 
с	здерден арыламыз. Сондықтан латын 
әліпбиінің біз үшін де, болашақ үшін де 
берер пайдасы мол. 

Жиын барысында латын қарпіндегі 
қазақ әліпбиінің маңыздылығы мен 
жаңа жүйедегі емле-ережелер сараланды. 
 Астана қаласы тілдерді дамыту басқармасы 
 «Руханият»  орталығының директоры,  фи-
лология ғылымының кандидаты Е.Тілешов 
семинарды қорытындылай келе: «Қазір 
елімізде жаңа қазақ әліпбиін қабылдауға 
байланысты Ұлттық комиссия және 
оның жанында 4 жұмыс тобы құрылды. 
Олар: орфографиялық, әдістемелік, 
терминологиялық және сараптамалық-
техникалық – ұйымдастыру жұмыс топ-
тары. Бұл топтар жаңа әліпбидің емлесін, 
с	здіктерді түзуге, әліпбиді сынақтан 
	ткізуге, терминологиялық қағидаттарды 
қалып тастыруға, әліпбидің техникалық 
жағынан қамтамасыз етілуін толық дайын-
дауға және насихат жұмыстарына байланы-
сты жоспарлы шаралар атқару үстінде. Яғни 
жаңа әліпбидің ғылыми және ұйымдастыру 
жұмыстары ойластырылған. Сондықтан 
қазақ тілінің латын әліпбиіне к	шуі кезең 
кезеңімен ойдағыдай жүзеге аспақ» деп 
тұжырым жасады. 

Ғабиден �БІЛҚАСОВ, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық 

университеті қазақ тілі және мәдениеті
 кафедрасының  аға оқытушысы

интернет қолданушысы 360 градуста к	руге 
мүмкіндік алды.

 Жалпы съезд жұмысына Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында айтыл ған ба-
сым бағыттарды жүзеге асыру мә селелері 
	зек болды.

«Мен жастарға сенемін» деп Мағжан 
Жұмабаев жырлағандай, жастар еліміздің 
келешегі. Бұл орайда аталған жиынның 
маңызы ерекше.

Ғ.ЕСЕН

БАСҚОСУ

ТІЛГЕ КӨЗҚАРАС – ЕЛГЕ КӨЗҚАРАС
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Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына қосымша

Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

RYHANI JANGYRY: LATYN ALIPBIIРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Келешекке нық қадам 

Қазақ жазуы бірнеше реформадан 
	ткені белгілі. Араб әріптеріне негізделген 
т	те жазу, одан соң латын әліпбиі, бүгінге 
дейін қолданып келе жатқан кирилли-
ца қазақ тілінің рухани дамуына, қазақ 
халқының сауат ашуына үлкен септігін 
тигізді. А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхамедов, 
Н.Т	реқұлов және басқа да Алаш азаматтары 
қазақ әліпбиінің тарихын қалауға атсалысты.

Жазу – сауат ашу құралы ғана емес, 
қоғамды жан-жақты дамытатын негізгі құрал. 
Латын әліпбиіне к	шу жаhандану белең 
алған қазіргі кезеңде әлем жұртшылығымен 
тығыз байланыста болу үшін қажет. Bйткені 
латын әліпбиіне к	шу халықаралық компью-
тер тілінде кез келген мемлекет азаматтары-
мен еркін с	йлесуге жол ашады. Сонымен 
қатар 	зге елде тұрып жатқан қандастарымыз 
үшін де тиімді. Олар Қазақстан халқымен, 
басылымдары мен кітаби туындыларымен 
емін-еркін сусындай алады. 

Президентіміз 	зінің «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасында латын әліпбиіне 	ту 
мәселесіне айрықша тоқталды. Латын 
әліпбиінің Елбасы мақұлдаған жаңа жо-

басы бекітілді. Осы орайда О.Таңсықбаев 
атындағы Алматы сәндік-қолданбалы 
	 н е р  к о л л е д ж і н і ң  ұ ж ы м ы  д а  қ ы з у 
жұмысқа кірісіп кетті. А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл  білімі  институтының 
ғылыми қызметкерлерімен кездесу 	ткізіп, 
жан-жақты мәлімет алды. Колледждің 
оқушыларымен бірнеше тәрбие сағаттары 
жүргізілді. Оқытушылар алдағы уақытта 
болашақ к	рмелерінің тақырыбын латын 
әліпбиіне арнап 	ткізуді жоспарлап отыр. 
Кәсіби оқулықтарды латын әліпбиінде 
шығару жобасы да  қолға алынуда. Бұл 
бағыттағы атқарылып жатқан жұмыстарға 
зер сала отырып,  мақсатымыздың айқын 
екендігіне к	з жеткізе аламыз.Осы орай-
да айтпағым, латын әліпбиіне к	шу – 
Қазақстанның әлемдік жаһанданудан артта 
қалмай, жан-жақты дами түсуіне септігін 
тигізері с	зсіз.

Салтанат КАНЕТОВА, 
О.Таңсықбаев атындағы Алматы 

сәндік-қолданбалы #нер колледжінің қазақ 
тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы

Saltanat KANETOVA,

ҰЛТ АТАУЛАРЫН 
қалай жазып жүрміз?
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Ертеден келе жатқан насихат тер-
ме мен толғауларды, к	лемді эпос-
тарды жырлаумен шектелмей, 	з 
жанынан да к	птеген терме-толғаулар 
шығарды. Шығармаларының к	бі 
жыраулар поэзиясына тән 7-8 буын-
мен жазылса, кей 	леңдері 11-12 
буынды қара 	лең формасында. 
 Құ рылыс техникумын бітірген ол 
зей нетке шыққанға дейін құрылыс іс-
терін жобалаушы болып қызмет етті. 

Еліміздің батыс 	ңіріне кең 
тараған «=бубәкір мен ноғай Нұрым 
айтысын», Бесқала, Сыр 	ңірлеріне 
мәлім «Сейдәлі  мен Бәйімнің» 
және «Теңелбай мен Құрбанбайдың 
айтысын» домбырамен орындап, 
халық арасында кеңінен дәріптеді. 
 А л д а б е р г е н  ж ы р а у  « А р а л а ғ а н 
жерлерім» атты толғауында 	нер 
 сапарымен барған шаһарларын, 
к	рген адамдарын жырына қосып 
к	п жайдан дерек береді. 

Құдайберген ұстазым,
Бата берді о баста-ай.
Жәкең де беріп батасын,
Екеулеп маған қарасты-ай, – деп 

	зі бата алған Кердері Құдайберген 
мен Керейіт Жалғасбай жыраулардың 
атын құрметпен атайды. Жыраудың 
Наурызбек Нұржаубайұлымен хат 
арқылы айтысы сақталған. Сонда 
Наурызбектің: 

Шәкіртімін деуге Нәукеңнің
Жасың үлкен болған соң,
Жүрсің бе әлде ұялып? – деуінен 

оның Наурызбек жырауға да шәкірт 
болғанын к	реміз. 

А.Тасқынбайұлының к	зінің ті-
рісінде «Жайылсын елге әр с	зім» 
(Н	кіс, 1998), «Шарла жырым әлемді» 
(Н	кіс, 1999), «Атамыз Сәпи адам-
нан...» (Алматы, 2004) атты кітаптары 
жарық к	рді (Аталған кітаптарға 
басқа да ақын-жыршылардың с	здері 
енгізілген). 

Жыраудың қолжазбаларындағы 
	лең-толғауларды жүйелеп, кітап 
етіп бастыруда әдебиетші-ғалым 
Қайыржан Аралбаев к	п еңбек сіңірді. 
Ол 	мір жолын жыраудың 	з аузынан 
жазып алып, баспас	з беттерінде 
бірнеше мақала жариялады және ме-
рейтойына арнап «Жыршы мерейі» 
атты еңбек жазды. 

Алдаберген Тасқынбайұлының 
шығармашылығының бір бағыты 
– «Шабай батырға»,  «Тіленбай 
батырға», «Бармақ батырға», «Барақ 
батырға», «=жіниязға», «Абайға», 
«Т	леген Айбергеновке», «Қаллыбек 
Камаловқа» сияқты арнау толғаулары 
болса, екіншісі – насихат, 	сиет 
термелер. Ал үшінші бағыты – ай-
тыстары мен с	з қағысулары дер 
едік. Ол Наурызбек, Парахат, Бегей 
Жақсылық жыраулармен айтысып, 
с	з қағыстырған. 

Bмірден к	ргені мен түйгені к	п 
жыршы:

Дүние – тары, біз – тауық,

Тіліміздің #зекті мәселелеріне 
назар аударып отыру қашанда 
маңызды. Себебі тіл тағдыры – ел 
тағдыры екенін ұмытпауымыз ке-
рек. Ұлттың ұлт болуы үшін – тіл 
керек. 

Қазақ халқының негізгі  ру-
хани құндылықтары тілі арқылы 
қалыптасып дамығаны белгілі. Бұл 
орайда тіл ұлт жүрегінің бір б	лшегі 
деп айтар едім. Туған тіліміздің 
қасиет деп түсінбейінше, оның 
алдындағы қызметте айтарлықтай 
салмақ та болмайтыны ақиқат. Қазір 
әлемді «жаһандану үдерісі» қарқынды 
жүріп жатқаны белгілі. Бұл әрбір 
халықтың ұлттық мәдениетіне, оның 
мазмұнына айтарлықтай кері ықпал 
етеді. Ал тіл туралы айтар болсақ, 
жаһандану – ұлт тіліне де қауіп 
т	ндіреді. Демек, мұндайда біз 	з 
тілімізді он есе, жүз есе қорғауға күш 
салуымыз керек. 

Қазір тіл мәселесінде жайбарақат 

Жергілікті тіл ерекшеліктері қалада 
біршама орнығып қалған немесе орталыққа 
жақын жерде тұратын тұрғындардың 
т і л і м е н  с а л ы с т ы р ғ а н д а ,  к 	 б і н е с е 
орталықтан шалғай жерлерде, ауылдық 
жерлерді мекен ететін адамдардың тілінде 
жиі кездеседі. Мұндай ерекшеліктерді олар 
жергілікті ерекшелік ретінде қабылдамауы 
да, әдеби тілге тән норма есебінде тануы 
да мүмкін. 

Ф о н е т и к а л ы қ ,  г р а м м а т и к а л ы қ 
тұрғыдан алғанда тыңдаушы с	йлеуші 
т і л і н д е г і  к е й б і р  е р е к ш е л і к т е р д і 
байқағанмен, олар 	зара түсінуге елеулі 
ықпал ете алмайды. Ал лексикалық 
ерекшеліктерді жекелеген дыбыс, фоне-
ма, қосымша морфема к	лемінде емес, 
тұтас лексикалық бірлік болғандықтан 
маңызды қызмет атқарады. Бұл орайда 
«Дүниеде диалектісіз тіл болған емес. 
Халық тілі дегеніміз – сол диалектілердің 
жинағы» деген А.Жұбанов с	зі ойға ора-
лады. Қазақстанның Зайсан, Тарбағатай 
	ңір індег і  тұрғындардың т іл індег і 
ерекшеліктерді ғалым Н.Сауранбаевтың 
жазбаларынан кездестіруге болады. 

Ғалым Шығыс Қазақстан облысының 
тілінде аффрикаттардың (үзілмелі және 
сүзілмелі дауыссыздардың жымдаса 
кірігуінен жасалған бір бүтін дыбыс) жиі 
қолданылатын айта келіп, әдеби тілдегі 
«ш» дыбысының орнына жергілікті 
тұрғындардың тілінде «ч» аффрикаты 
қолданылатынын (чикі — шикі, чакпақ – 
шақпақ, чіберек – шүберек), «д» ұяң дауыс-
сыз дыбысының орнына «л» үнді дауыссы-
зы қолданылатынын маңлай –маңдай, 
таңлай – таңдай, тыңла – тыңда, т.с.с.) 
айтады. Сонымен қатар Күршім, Зайсан, 
Тарбағатай 	ңірі тұрғындарының тіліндегі 
жергілікті қолданыстар Ж.Досқараевтың, 
Ш . С а р ы б а е в т ы ң ,  Ж . А р а л б а е в  п е н 
Ш.Бектұровтың, Ж.Болатовтың зерттеу 
еңбектерінде с	з болады. С.Аманжолов 
пен Ж.Досқараевтың диалектологиялық 
с	здіктерінде Шығыс Қазақстан 	ңірі 
тұрғындарының жергілікті қолданыстары 
к	рсетілген. 

Ж.Досқараев к	птеген с	здер моңғол, 
қалмақ с	здерімен ұқсас келетінін айта 
келіп, бірнеше мысал келтіреді. Қазақ-
моңғол тілдерінде: К	л – г	л, бұлақ – 
бұлағ, малақай (құлақшын) – малақай 
(б	рік), саба (қымыз құятын ыдыс) – саба 
(ыдыс, нәрсе сақтайтын орын, қалта, т.б.). 
Сабын, сүлдер (құр сүлдері) – сабуын, 

Еңбек еткен арымайды.
Талапсызға не жуыр,
Ешбір де нәрсе дарымайды.
Талапкер болса зор болады,
Жалқау болса қор болады.
Талапсыз туған перзентің,
Маңдайыңа сор болады.
Ерте кетіп, кеш келіп,
Қыдыруы мол болады. 
Тілеп алған перзентің,
Bскен соң тілді алмаса,
Ата менен анаға,
Қайырқомы болмаса,
Қайтпаған еңбек сол болады, – 

деп тыңдаушысына ой салады. 
Академик Рахманқұл Бердібай: 

«...Алдаберген Алматыға келіп, халық 
университеті тыңдаушылары алдын-
да термелетті. К	птен бері мұндай 
нағыз жыршыны к	рмеген халайық 
ерекше бір серпіліске түсіп, рақатқа 
кенелгені к	з алдымызда» деп оның 
жыршылық шеберлігін с	з етсе 
(Р.Бердібаев. «Жыршылық дәстүр». 
Алматы, 1980. 33-б), филология 
ғылымының кандидаты Қ.Аралбаев: 
«Алдаберген ағаның жыршылық 
репертуары 	те бай, сан-салалы. 
Ол эпикалық дастандардан «Асау-
Барақ», «Қарасай, Қази», «Едіге», 
«Т	рехандарды» орындаумен бірге, 
к	птеген терме-толғауларды да ше-
бер орындайды. Алдекең тек жыршы 
ғана емес, ақын да. Оның әр жыл-
дарда шығарған туындылары да мол. 
Оларда туған жер, елдің кешегісі мен 
бүгінгісі, халқымыздың аяулы азамат-
тары туралы жақсы шумақтар, сәтті 
лебіздер білдіріледі» дейді жыраудың 
«Жайылсын елге әр с	зім» деген 
кітабына жазған алғы с	зінде. 

А.Тасқынбайұлы орындауын-
дағы терме-толғаулары екінші рет 
грампластинкаға жазылып, 1981 
жылы «Алдаберген Тасқынбаев ән 
шыр  қайды» деген атпен жарыққа 
шықты. Ұзақ жылдар бойы тың-
дау шысын жырымен сусын дат қан 
	нерпаз «Қарақалпақстанның халық 
жырауы» деген атаққа ие болды. 

Алдаберген жыраудан Еркінбай 
Бабақұлов, Аманжол Есмырзаев, 
Бауыржан Ермекбаев, Бақтыбай 
Елеусінов сияқты шәкірттері 	неге 
к	ріп, батасын алған. Ол ізбасарлары 
бүгінгі күнде ел арасында жыр жыр-
лап, ұстазының мұраларын насихат-
тап келеді. 

«Тыңдасаң, құрбы, жараным» 
толғауын тыңдасақ, оның Бесқала 
қазақтарының арғы-бергі 	нер та-
рихынан хабары мол болғанын 
аңғарамыз. Аталған шығармасында 
бізге бұрын беймәлім болып келген 
бірталай күйші-жыршылар туралы 
дерек береді. 

Күнқожа ҚАЙРУЛЛА,
Құрманғазы атындағы 

Қазақ ұлттық консерваториясының 
оқытушысы

отыратын заман емес. Мәселені 
тамыршыдай тап басып, кірпік 
қақпай, к	з ілмей отыратын заман. 
Шекараның күзетшісі болатыны 
сияқты, тілге де күзетші керек. Ал түп 
мәніне үңіліп қарасақ, тілдің басты 
күзетшісі халықтың 	зі болуы тиіс. 
Шынтуайтына келгенде, тілден асқан 
байлық жоқ. Бүгінгі «байлық» деп 
жүргеніміздің бәрі тілдің жанында 
жай нәрсе болып қалуы ғажап емес. 
Bйткені тіл ұлттың басты байлығы. 
Осы мәселені 	скелең ұрпақ, жаста-
рымыз жадынан шығармаса екен. 
Бір-бірімізбен қазақша с	йлесіп, 
қазақша түсінісіп отырғанымыз 
қандай бақыт.  Мұндайда тек-
тамырдан қол үзілмейді, ұлттық 
жадымыз сақталады,  рухымыз 
	шпейді, санамыз тұмшаланбайды, 
болмысымыз бұзылмайды. Бір 
с	збен айтқанда, тіл – елдіктің  басты 
мұраты. 

>мірбек ҚУАНЫШ

«ТАЛАПКЕР БОЛСА 
ЗОР БОЛАДЫ...»

Елдіктің басты мұраты

ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДЕГІ 
сөз қолданыстары

Исантүбек – құмды түбек. Қарақия ауданында 
орналасқан. Антропоороним. «Исан ата немесе Эхсан 
(Ихсан) – аңыз дерегі бойынша, Шопан атаның үлкен 
баласы болған делінеді» (С.Қондыбаев). 

Итен орпасы – құдық. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Антропогидроним. =білғазы батырдың 
әкесі Итеннің құдығы. 

Итқара – кұм. Маңғыстау ауданында орналасқан. 
Атау ит (зат есім) және қара (сын есім) с	здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «шаруашылыққа 
қолайсыз т	бе құм». 

Итмұрын  – шатқал. Түпқараған ауданында 
орналасқан. Итмұрын – «раушангүл тұқымдасына 
жататын бұта не шырмауық 	сімдік». Мағынасы: 
«итмұрын 	сімдігі к	п 	скен шатқал». 

Ишанқожа – қорым. Түпқараған ауданында 
орналасқан. Антропонекроним. Ишан қожа (кейбір 
деректер бойынша Сейіт қожа). «Ел аузындағы 
және тарихи деректерге қарағанда бұл 	ңірде балық 
аулау кәсіпшілігімен айналысқан түрікменнің қожа 
тайпасының елі жайлаған» (Маңғыстау энциклопеди-
ясы). Мағынасы: «Қожа руының діни сауатты адамы 
жерленген қорым». 

Иінқұдық  – құдық. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Атау иін (зат есім) және құдық (зат есім) 
с	здерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «жол 
бұрылысынан қазылған құдық». 

Иірдің ойы – к	лбеу ойпаң. Маңғыстау ауданын-
да орналасқан. Топонимге «Жер атауы су иіріліп, 
к	п жатуына орай аталған» деген түсінік берілген 
(Маңғыстау энциклопедиясы). Ал біздің ойымызша, 
«Иірді» к	нетүркі тіліндегі Йир (жер) с	зімен байла-
нысты деп қараймыз. Жер с	зінің Тонык	к, Күлтегін 
ескерткіштерінде йір, йер нұсқаларында кездесуі 
осы ойымызды нақтылай түседі. Сонда Иірдің ойы – 
«жердің ойы, ойығы, ойлы жер» мағынасын білдіреді. 

Каспий теңізі – теңіз. Еуразия құрлығының 
орталығында, мұхиттардан алыста, оқшау жатқан 
тұйық су алабы. «Каспий орасан зор аймақты алып 

жатыр, жағалық сызығының жалпы ұзындығы 6380 
км болса, оның 2340 шақырымы Қазақстан жеріне 
қарайды. Каспий осындай орасан зор аймақты алып 
жатқандықтан оны «теңіз» деп атайды, әйтпесе 
географиялық табиғатына қарай ол – к	л. Bйткені 
Каспий ешқандай мұхитпен бұғаз арқылы байланы-
спайды. Каспий жер бетіндегі ең үлкен к	л, к	лемінің 
осындай үлкендігіне орай «теңіз» деп аталынады 
(=.Аяпбекова, 61). 

Тарихта теңіздің бұл атауынан басқа 70-тен астам 
атауы (Горган, Хорасан, Гилян, Хазар, Булгар, Хвалы, 
Оғыз, т.б.) болған. Каспий гидронимінің этимологи-
ясы туралы түрлі пікірлер қалыптасқан. Профессор 
Т.Жанұзақов: «Лингвистикалық тұрғыдан Каспий 
атауының кас с	зі (тайпа аты) және пий – «су, 	зен, 
к	л, бұлақ... Демек, Каспий теңізі «кас тайпасына 
тән к	л» мағынасындағы атау деп білеміз. К	птеген 
еуропалық және отандық зерттеушілер осы кас 
(қас) этнонимін «қазақ» с	зінің т	ркіні ретінде 
қарастырады» дейді. Атырау облысы топонимдерін 
зерттеген М.Қожанов та Каспий топониміндегі кас 
тайпасын «казіргі халық, ұлт аты «қазақ» с	зіне» бай-
ланысты карайды (М.Қожанүлы). 

Каспий теңізінің атауы 	лкеде мекен еткен каспи 
тайпасымен тікелей байланысты айтылады. «Каспи 
– Арал 	ңірінің тарихи тайпаларының бірі, аймақ 
тарихында к	п ерекшелене бермейтін тайпалар тобы 
каспилер деуге болады, оларды тарихта (Геродот) 
салтанаттылар деп те атайды. Осы бір шағын тай-
па к	шпенділердің к	не тарихынан бастау алады. 
Сақтардың осы б	лігінің аты бірте-бірте Каспий 
теңізіне берілді» (С.=жіғали). Сонымен, Каспий ата-
уы каспи тайпасының атауына байланысты қойылған. 

Кәді-құлат  – қырат. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Маңғыстау энциклопедиясында: «ХІХ ғ. 
	мір сүрген, медет руынан шыққан белгілі ақын (жы-
рау) Кәді Құлаттың есімі берілген» деген анықтама 
берілген. Ал біздің пікірімізше, «Кәді моңғол тілінде 
хадны – «скальный», «тасты» деген мағына береді». 

«Хадны» с	зі қазақ тілінде ыкшамдалған формада 
айтылып тұр. Ал «құлат», дұрысы «қолат» атауы «бір 
бағытта т	мендейтін, жер бетіндегі ұзынша келген 
	те жайпақ 	зекше» деген мән береді (Ж. =убәкіров, 
С.=бдірахманов, Базарбаев). Сонда атау «тасты 
жайпақ қырат» мағынасын беретін тәрізді.

Кебірбұлақ – қоныс. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Атау кебір (зат есім) және бұлақ (зат есім) 
с	здерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «кеп-
кен бұлақты қоныс». 

К е ж і т а м  –  м о л а .  Т ү п қ а р а ғ а н  а у д а н ы н д а 
орналасқан. Иран тілінде кедж – «қисайған, бү-
гіл ген, иілген» (В.И.Савина). Мағынасы: «қисық, 
құлағантам». 

Кездің қарақұдығы – құдық. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Кез – екі таудың түйіскен жеріндегі ойыс 
(А.Аманжолов). Мағы на сы: «екі таудың түйіскен 
жеріндегі ойыста қазылған сулы құдық». 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

дайындаған Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

ЖЫРАУЛЫҚ ДӘСТҮР

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы

сүлдір, елек (елеуіш) – елек (елеуіш), 
темекі – тамаг, насыбай – насыва, таға 
(аттың тағасы, қара) (сын.мағ) – тақа, хара, 
ары – ару, бұрыс – бұру, мүлде – мүлта 
болып жазылады. 

Ғалым мұндай с	здердің этимология-
сы туралы айту қиын екеніне тоқталады. 
«Түрік, моңғол тіддерінің бірсыпыра 
с	здері, кейбір грамматикалық формала-
ры бір-біріне ұқсас болған. Ол халықтар 
кейін бір-бірінен алыстап, басқа елдердің 
мәдени-шаруашылық, қоғамдық әсерінен 
	згеріске ұшыраған. Тілдегі ұқсас фор-

моңғол, қалмақтардың қазақ арасына 
келіп, сіңісуіне байланысты осы 	ңірдегі 
қазақтардың тілінде моңғол тілінің 
элементтері жиі кездесіп отырады. Мұндай 
ерекшеліктер тілдің лексикалық қабатында 
ғана емес, грамматикалық, фонетикалық 
қабаттарында да анық байқалады. 

Зайсан 	ңірінде «қиын» с	зі әдеби 
тілден 	згеше реңктерде жұмсалады: 
қиын қызық кітап екен, қиын жақсы 
к	рдім, т.б. бұл тіркестерде «қиын» с	зі 
	те, аса сияқты күшейткіш үстеу орны-
на қолданылса, «басым қиын ауырып 

Тұрасың мәңгі есімде. 
(=.Нілібаев)
С	зім кәдік, асқақ әрі, 
К	зден кейде жас тамады. 
Жершіл емен, отаншылмын, 
Отан сенен басталады. 
(Т.Қызықбай) 
Тілдегі ерекшеліктерді тексерген-

де, тілдің ішкі даму заңдылықтарымен 
қатар сыртқы экстралингвистикалық 
факторлар да ескерілуі тиіс. Диалектілік 
ерекшеліктердің к	ркем шығармадағы 
қолданысы туралы айта келіп, академик 

малар бірте-бірте 	згеленіп, кейбіреулері 
	зінің бұрынғы қалпын сақтап, әрбір түрік, 
моңғол тілдерінде қолданылып келген» 
деген тұжырым жасайды. 

Жұмат Досқараев, сонымен қатар 
Шығыс Қазакстан 	ңіріндегі  топо-
нимикалық атаулардың да к	пшілігі 
моңғол, қалмақ с	здері екенін айта келе, 
Тұғылдан Ақжарға қарай жүргенде жолдың 
Маңрақ жағында Толағай деген тау бар 
екенін, ол таудың атауын да моңғол тілінің 
толоғай – бас с	зімен байланысты екендігін 
түсіндіреді. Академик Рабиға Сыздық мек-
теп оқулықтарында толағай с	зінің «бас» 
деп дұрыс түсіндіріліп жүргенін айта келіп: 
«Толағай – таза түркі (қазақ) с	зі емес, ол 
– не түркі-моңғол тілдеріне ортақ, не тек 
моңғол тілдеріне тән с	з. 

Қалмақ тілінде толһо – «бас», моңғол 
тілінде толгой – 1) «бас»; 2) «бастық, бас-
шы, ие»; 3) «бастаушы»; 4) «бір нәрсенің 
басы (мысалы, таудың)»; 5) «бір б	лік, бір 
дана». Осы с	зден «басшы болу, басқару, 
жетекшілік ету» мағынасын беретін 
толгойло(х) (толағайлау) деген етістік 
жасалған. Ал қазақ тілінде бұл с	з қу 
толағай тіркесі түрінде жұмсалғанда, біздің 
байқауымызша, тек «бас» деген ұғымды 
емес, «тақыр бас, жалаңаш бас» дегенді 
білдіреді» дейді. 

Ж е р г і л і к т і  х а л ы қ  м е к е н  е т к е н 
жерлердің оңтүстік-шығыс жағы моңғол, 
қалмақ, қытай елдерімен шектесіп, 
к	рші елдермен тығыз қарым-қатынаста 
болғандықтан, оның үстіне бірқатар 

тұр» деген с	йлемде «қатты» деген с	здің 
орнына қолданылған. «Қиын» с	зін 
осындай түрлі реңктерде қолдану Абай 
шығармаларында да кездеседі: Сабырмен 
талап беріпті, Ақылың рахымың қиын-ды 
(Абай. Таңдамалы. 1-том, 244-бет). 

Сонымен қатар «айттым емес пе?», 
«бардық емес пе?» түрінде келетін жедел 
	ткен шақ тұлғалы етістікке «е» к	мекші 
етістігінің есімшенің болымсыз тұлғасында 
келіп, сұраулық шылаумен тіркесінен 
құралған формалар жиі кездеседі. Мәселен: 
Жалпы біздің жауынгерлердің к	пшілігі 
қып-қызыл оттың ішінде жүрді емес пе? 
(«Зайсан асулары» Б.Құдабаев). 

«Ұйықтағаным жоқ па», «барғаным 
жоқ па» деудің орнына «ұйық бар-
дым емес пе» тәрізді с	з формалары 
жұмсалады. Есімшені жасайтын -ған, 
-қан жұрнақтарының және болымсыздық 
мағынаны білдіретін «жоқ» с	зінің ор-
нына 	ткен шақтың жедел к	рсететін 
жалғаулары негізгі етістікке жалғанып 
айтылады және «емес пе» тұлғаларымен 
тіркесіп тұтас бір ойды білдіреді. Үш жақта 
да жұмсалады. Мысалы: Мен оған жо-
лықтым емес пе?, сен оған жолықтың емес 
пе?, ол оған жолықты емес пе? және т. б. 

Осы 	ңірге тән грамматикалық ерекше-
ліктердің қатарында жіктік жалғауының 
ықшамдалып қолданылуын да атауға бо-
лады: 

Бұлттардың биік к	шінде, 
Сауырдың сұлу т	сінде. 
Ұмытпан сені, 	скен жер, 

Р.Сыздық былай деп тұжырым жасайды: 
«С	з жоқ, жалпы к	пшілікке ортақ емес, 
қолдану аясы шектеулі с	здер мен тұлға-
тәсілдерді ешбір себепсіз тоғытып жұмсау 
принципінде әдеби нормаға, оның ішінде 
ұлттық к	ркем с	з нормасына қайшы 
екендігі даусыз, бірақ текстегі бейтаныс 
элементтердің қолданылу себептерін, 
уәжді-уәжсіздігін, қажеттілік дәрежесін, 
лексика қазынасын байыту мүмкіндігін, 
т.т. жан-жақты түгел есепке алған күнде 
ғана «иісі» диалектизмнен қашудың ж	н 
еместігі және әңгіменің бір ұшы жазушы 
шеберлігіне (автор идеясына қызмет 
еттіре білу сипатына) тікелей қатысты 
екендігі байқалады. Демек, бұл жерде нор-
ма проблемасы стилистика мәселелерімен 
ұштастырыла каралуға тиіс. 

Зайсан 	ңіріне тән грамматикалық 
ерекшеліктердің қатарында -ғалы/-гелі 
к	семшелерінің орнына -ғайы/-гейі 
түрінде қолданылуын жатқызуға болады. 
Н.Дмитриев «Грамматика кумыкского 
языка» атты еңбегінде -ғанлы/-генлі, 
-ғалы/-гелі қосымшалары есімшенің 
-ған/-ген жұрнағынан 	рбіген құрамды 
қ о с ы м ш а  р е т і н д е  т ү с і н д і р е д і .  А л 
Ж.Досқараев -ғайы/-гейі жұрнағының 
этимологиясына байланысты мынадай 
тұжырым жасайды: «-ғайы, -қайы (-кейі, 
-гейі) қосымшаларының пайда болуы 
етістіктің к	не қосымшасы - ғай, -қай 
формаларымен байланысты бола ма 
деп ойлаймыз. Bйткені «ол барғай», «ол 
жүргей», «oл барғайы отыр», «ол жүргейі 
отыр» деген с	йлемдердегі етістіктердің 
тұлғалық, мағыналық жағынан бір-
біріне байланысы бар; семантикалық 
жағынан ішінара аз-маз айырмашылығы 
болғанмен, қайсысын алсақ та, келер 
шақта қолданылған тілек-мақсаттық 
мағынаны білдіреді. 

Тілдегі ерекшеліктерді тексерген-
де, тілдің ішкі даму заңдылықтарымен 
қатар сыртқы экстралингвистикалық 
факторлар да ескерілуі тиіс. Сонымен 
қатар с	з мағынасын нақтылауда тіл ден 
тыс жағдаятты ескере отырып, с	здердің 
денотаттық ерекшеліктерін, жалпы 
денотаттық жағдаятты зерттеудің мәні 
зор.

Гүлназ К�РІБАЕВА, 
Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 

техникалық зерттеу университетінің
аға оқытушысы
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«Ninety One» тобының ән мәтініне зер 
салайық: 

«Аш есікті, келдім ескертпей!
Жандырамын, дереу былай кет деймін!
Енді дайын бол! Енді дайын бол!
Мен баяу уақыттан озамын
Енді дайын бол! Енді дайын бол!
Таптаурындарыңды бұзамын
Шекарадан ассын миың!»  десе, 

«Newton» тобы: 
«Тарылады демім кейде, 
Сені ойлаған кезде. 
Түсем түсініксіз күйге, 
Босат мені лезде. 
Қаншама бос с	з, 
Арада болмайды олсыз. 
Эй! Baby! Ғашықпын саған ес түзcіз» 

деп шырқайды. 
 «=ндеткенде осылай
Қимылда бос тұрмай
Bнерім расында,
=ліде таусылмайды.
Дәметкенде осылай
Қимылда бос тұрмай,
=уен әлемінде к	мексіз оп-оңай» дейді 

«AsSun» тобының әншілері. 
Қазақтың танымал эстрада әншісі 

Мейрамбек Беспаев 	зінің бір сұхбатында 
бүгіндегі әншілер туралы «Есегі қайсы, 

ЗЕРДЕ

ТАЛҚЫ

Жасыратыны жоқ, қазір отандық 
арналардың к	бі жекеменшіктің қолында. 
О л а р  қ а н д а й  ә н ш і н і ,  қ а н д а й  ә н д і 
 насихаттап, қандай концертті ұсынамын 
десе де «ай дейтін ажа, қой дейтін қожа» 
жоқ. Bткенде телеарналардың бірінен 
к	рсетіліп жатқан бір концертті к	зіміз 
шалып қалды. Сахнаға бір әнші қыз тізеден 
жоғары қысқа к	йлекпен шығып ән айтты. 
Залда үлкен аталар мен әжелер отырды. 
Тіпті к	рер к	зге ұят. Сахнаның киесі 
дейтін ұғым қайда? К	рерменді құрметтеу 
қайда? Bкінішке қарай, соңғы жылдары 
ұлттық тәрбиеге кереғар келетін осындай 
арзанқол дүниелер к	бейіп кетті. Бұл 
ненің белгісі? Бұл, ең алдымен, 	нердегі 
жауапсыздықтың белгісі.  «Қазаннан 
қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді» дейді. 
Шынымен де, 	нерде асылды жасығынан 
айыратын сүзгі болмаса, ғасырлар бойы 
қалыптасқан құндылықтардан айырыла-
мыз. 

Bнер – қасиетті. Ол ұлтты қалыптас-
т ы р а д ы ,  ұ л т т ы ң  м ә д е н и е т і н  ж а ң а 
деңгейге к	тереді. Демек, оның бүгіні мен 
келешегіне бейжай қарауға болмайды. 
Бүгінгі сахнадан шырқалып жатқан ән, 
эфирден беріліп жатқан туынды мыңдаған 
жас ұрпақтың санасына тікелей әсер етеді. 

(Басы 1-бетте)

Кеңес Одағында к	ркемдік кеңестер 
жақсы жұмыс істеді. Оның құрамында 
мәдениет қайраткерлері, мемлекеттік 
органдардың 	кілдері болды. Олардың 
мақсаттары кез келген жанрдағы туын-
д ы н ы ң  к 	 р к е м д і к  қ ұ н д ы л ы ғ ы  м е н 
идеологиялық нормаларға сәйкестігін 
қарап, жалпықоғамдық к	рсетілімге 
шығаруға бола ма, болмай ма деген мәселені 
анықтады. Бұқара халыққа арналған 
музыкалық бағдарламалар, туындылар 
к	ркемдік кеңестің мақұлдауынан 	туі 
тиіс болды. К	ркемдік кеңестің мүшелері 
артистерге 	здерінің сыни пікірлерін 
айтып, талапқа сай келмейтін туындыны 
түзеттіріп отырды. Қоғамдық ар-намысқа, 
идеологияға қайшы келетін немесе сапасы 
т	мен туындылар іріктеуден 	ткізілмейтін. 
К	ркемдік кеңестің мақұлдауынсыз кино-
туындылар да эфирге жіберілмеді. Bйткені 
эфирдің к	рерменге беретін әсері 	те 
күшті. 

Bкінішке қарай, бүгінде 	нердің 
дәрежесі һәм сапасы рейтинг арқылы 
бағаланатын болып кетті. Сол рейтингіңіз 
	нердің бәсін т	мендетпесе, ұшпаққа 
шығарып жатқаны шамалы. Осынау ұғым 

КӨРКЕМДІК КЕҢЕС ЕЛЕГІ 
КӨҢІЛГЕ ҚАРАМАС...

бізге қайдан, қалай келгені белгісіз, әйтеуір 
шетелден ауып келгені анық. Мағынасына 
бойласақ, ағылшын тілінің «rating» деген 
с	зінен бастау алады екен. Нақтылай 
айтқанда, белгілі  бір нысан немесе 
құбылыстың маңыздылығын байқататын 
к	рсеткіш. Олардың арасында «Топ N» 
деген жіктеуі де бар. Яғни ең үздік деп 
бағалайтын дүниелеріңіз осыған саяды. 
Рейтинг қуған әнші  немесе композитор ең 
жоғарғы деңгейден орын алу үшін барын 
салады. Бірақ олар сонысымен ұлттық 
	неріміздің қоржынын асыл қазынаға тол-
тыра ала ма? Мәселе сонда. Бұл жағы к	п 
ескеріле бермейді. Содан келіп сапа да на-
шарлайды. Салдары тыңдарман талғамын 
бұзуға дейін алып барады. К	здегендері 
дәл сол сәтте к	рерменнің ықыласына 
б	ленсе, шығарған әні «хитқа» айналып, 
рейтингілердің бас бәйгесін бермей тұрса 
болғаны. 

Бүгінгі к	зқараспен қарайтын болсақ, 
халық әндеріңіз де заманауи рейтингтердің 
кәдесіне жарамай қалуы әбден мүмкін. 
Себебі тыңдарман талғамы 	згеріп кетті. 
Оны 	згерткен талғамсыз әндер, 	ресіз 
туындылар... Расын айтқанда, ұлттық 
нақыштағы әндерге деген к	зқарас 
бұрынғыдай емес. Ол әндер қазір 	ткен 
з а м а н н ы ң  р е т р о  ә н д е р і  с а н а л а д ы . 
 Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 
Шәмші Қалдаяқов, =білахат Еспаев, =сет 
Бейсеуов, Нұрғиса Тілендиев және т.б. 
композиторлардың әндері қандай еді, 
шіркін. Ол әндердегі мағыналы с	здер 
	з алдына б	лек әңгіме. =ні мен 	леңі 
үйлесім тауып, санаңа бірден жатталып, 
жүрегіңнен орын алатын. Қазір аты аталған 
тұлғаларымыздың қазақтың ән 	неріндегі 
орындары ойсырап тұр. Бүгінде екінің 
бір ән жазатын болып алды. Екі жүз, 
үш жүз әні бар композиторлар шықты. 
Таңғаласыз. =н бизнес к	зіне айналды. 
Ақша табу мақсатында жазылатын болды.

Осындай мәселелерге ой жібергенде, 
жалпы біздің ұлттық 	нерімізге идеоло-
гия ауадай қажет екенін пайымдайсың. 
Бағытымыз қандай, неден үйреніп,  неден 
жиренуіміз керек? Темірқазығымыз 
не? Bнерімізді ұлттық негізде жаңғырту 
үшін не істеуіміз керек? Осындай 	зекті 
мәселелерді сараптайтын кез келді. 
Қашанғы жаһандық құндылықтарға иек 
арта береміз? Bзіміздің т	лтума 	нерімізге 
бет бұратын уақыт болды емес пе?!

Жақында отандық телеарналардың 
бірінен «Сағындырған әндер-ай» концерті 
берілді. Сонда шырқалған әндерді ықылас 
қойып тыңдадық. Неге? Bйткені ол әндер-
дің 	ресі биік, мазмұны терең. С	з де, әуен 
де тамаша. Бұл да сол замандағы К	ркемдік 
кеңестердің атқарған еселі еңбек терінен 
деп білуіміз керек. Себебі ол кезде эфирге, 
сахнаға жеңіл-желпі, татымсыз әндер 	те 
алған жоқ. Талап күшті болды. Ал қазір ше? 
Ондай талап бар деп айта ал маймыз. 

С	здің ашығына келгенде, біз 	не рі-
міздегі тереңдікті жоғалтып бара жатыр-
мыз. Қазақтың 	зіне тән ұлттық 	нері бар. 
Ондағы мазмұнды, қасиетті, дара лықты 
бізге әсте жоғалтуға болмай ды. Bнер 
қашанда халықтық сипатымен бағалы. 
Халық тық сипатынан, ұлттық нақышынан 
айырылса, мазмұн да жоғалады. 

Жаппай үрдіске айналған нәрсе ме, 
қазіргі жас әншілер тез танылғысы келеді. 
Жүйрік уақыттың жалына жармасып, 
атағын жылдам шығаруға құмар. Тіпті 
	нер әлеміне келгендеріне 2-3 жыл 	тпей 
жатып, кешегі ұлылардың табанының ізі 
қалған Алматыдағы Республика сарайын-
да дүркіретіп жеке концерттерін 	ткізеді. 
Ал кезінде сол Республика сарайының 
сах насына бір рет шығу «мен» деген талай 
ән шілердің 	здеріне қол жетпес арман бол-
мап па еді? Міне, 	нердің 	ресі дегеніміз 
осы. 

Араға 52 жыл салып, Берiк Қорқытов 
«Жылнама «Ерiктен» басталады» деген 
атпен «Атырау» газетiнiң тарихына 
орай екi б	лiмдi кiтап жазды. («Арыс» 
баспасы, Алматы. 2003 жыл). Бұл кiтап 
«Атырау» газетiнiң 80 жылдығына 
орай осы газеттiң шығу тарихы тура-
лы жазылған. «Деректер не дейдi?» 
деген бiрiншi б	лiмде алғашқы «Ерiк» 
газетi, оның алғашқы белсендi автор-
лары С.Жанұзақов, ақын Д.Тiлегенов, 
айтулы ақын А.Тоқмағанбетовтің 
атақты «Мұнай бер!» 	леңiнiң қалай 
жазылғаны, Ұлы Отан соғысы жылда-
рында алғашқы ақындар айтысы қалай 
ұйымдастырылып, 	ткенi жайында, т.б. 
айтылады. Екiншi «Атырау сарбаздары» 
б	лiмiнде автордың редакцияға қалай 
келгенi, жұмыстас болған қаламгерлерi 
С . С а у ы р ғ а л и е в , О . = ж i ғ а л и е в , 
Т.Амандосов, Қ.Сасықов, С.Хайдаров, 
Х.Рахимов, Б.Матвеев, Ж.Жантурин, 
М.Сатыбалдиев ж	нiнде баяндалған. 
Берiк ағамыздың «Ерiк» газетiн қалай 
кездестіргені ж	нiнде 	зiн с	йлетсек: 
«...1950 жылы желтоқсан айында диплом 
жұмысын жазу мақсатында, Мәскеуде 
В.И.Ленин атындағы кiтапханада 
болып,қазақ баспас	зiнiң каталогын 
қарап отырғанымда, «Киргизский орган 
Гурьевского укома РКП (б) и Гуриспол-
кома газета «ЭРК» (Свобода) деген газет 
атына тап болдым. Менi алаңдатқан 
«Киргизский орган Гурьевского...» де-
ген атау болды. Не де болса к	рейiн деп, 
	з тақырыбым «Қызыл Қазақстанды» 
былай қойып, дереу тапсырыс бердiм. 
Бiр сағаттай уақыт 	ткенде к	лемi 
осы күнгi аудандық газеттермен ша-
малас сартап болған екi беттiк «Ерiк» 
газетiнiң тiгiндiсi алдымда жатты. Араб 
әрпiмен басылған, маңдайшасына 
«Гурьев уездiк ортақшыл табы мен 
уисполкомның «Ерiк» газетасы» деп жа-
зылыпты. Жерден жетi қоян тапқандай 
қ у а н ы п ,  қ ұ н ы ғ а  о қ у ғ а  к i р i с т i м . 
«Социалистiк құрылыстан» бұрын 
туған топырағымызда мынадай газеттiң 
болғанын бiлiп, к	ргенiңде әрi 	зге емес 
бiреу емес, 	зiң тауып отырғаныңда, 
қалай қуанбассың? Мен үшiн бұл «Жаңа 
Америка» ашқандай болды». Бiрiншi 
беттiң бас жағында «Бүтiн жер жүзi 
еңбекшiлерi, бiрiгiңдер!», «Пролетарий 
всех стран, соединяйтесь!» деген ұран 
тұрды. Гурьев уездiк ортақшыл табы мен 
уисполкомның қазақ тiлiнде жұмасына 
бiр шығатын «Ерiк» газетасы. Жазылу 
бәсi бiр айға 6 сом, үш айға 18 сом, 
жекелеп 1 сом 50 тиын. Киргизский 
орган Гурьвского укома РКП(б) и Гу-
рисполкома, газета «ЭРК» (Свобода), 
адрес: г. Гурьев, уком РКП(б)номер №1. 
Жексенбi, 1 сәуiр, 1923 жыл, Воскресе-
нье, 1  апреля, 1923 года» деп жазылған. 
«Ерiк» газетiнiң алғашқы санында 
Т.Bтеулиевтiң«Тiрлiк осымен табыла-
ды» деген бас мақаласы, М.Кариевтiң 

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасында Халықаралық 
«Түркістан» газеті «Алдаспан» 
пікірсайыс алаңында «Наурыз мейра-
мын жаңа сипатта атап #тудің мәні» 
атты тақырыпта келелі кеңес #тті. 
Басқосуға елімізге танымал тарихшы, 
этнограф ғалымдар қатысты. 

Жиынды ашқан «Түркістан» газетінің 
Бас редакторы Жаңабек Шағатай  Наурыз 
мерекесі  әр жерде әрқалай 	тпей, 
бүкіл еліміз бойынша ортақ бір идеяға 
негізделсе деген пікірін жеткізді. 

Алдымен с	з алған белгілі жазушы, 
этнограф Уақап Қыдырханұлы  Наурыз 
мейрамының тарихына тоқталып, 
Ұлыстың Ұлы күнінің жеті белгісін атап 
берді. «Наурыздың 	зін баланың санасы-
на сәби күнінен сіңіру керек. Ең алғашқы 
дәмін Наурыздың батасымен, наурыз 
к	жемен беру қажет. Сонда балалар бұл 
мерекенің маңыздылығын түсінеді» дей 
келе, жазушы мейрамды бір ай емес, үш 
күн тойласақ та жететінін айтты. 

Тарих  ғылымының кандидаты 
 =лім ғазы Дәулетханның пікірі  бойынша, 
біз осы мерекені тарихи мәнінен айы-
рып, науқанға айналдырып жібердік. 
«Сон дықтан бұл мәселе дер кезінде 
к	теріліп отыр. Бұған «Рухани жаңғыру» 
бағдар ламасының әсері зор. Наурыз 	з 
мәр тебесіне ие болуы үшін, алдымен ха-
лықтың экономикалық, әлеуметтік жағ-
дайы дұрысталуы керек. Ең бастысы, са-

«Ақшаң болса қалтаңда...» дейтін ұғым-
түсінік 	нерге де келді. Қазір ақшасы 
бар адам бір күнде ән жаздырып, екінші 
күні клип түсіріп, үшінші күні эфирге 
шығады. Продюсер дегендер шықты. 
Олар жас әншіні қамқорлығына алып, 
атын шығарғанша дамыл таппайды. Сол 
баяғы ақшаның күшімен ғой. =йтпесе, 
талантты әншілер продюсердің к	мегіне 
мұқтаж бола бермейтіні белгілі. Кезінде 
қалай еді. Қандай әнші болса да, ең ал-
дымен, елдің ішінен шығатын. Алдымен 
ауылында, содан кейін ауданында мойын-
далып, орталыққа келетін. Bнердің барлық 
бас палдағынан 	тіп, биікке к	терілетін. 
Ал қазір бір күнде жұлдызға айналады. 
Жұл дыздық ауруға (звездная болезнь) 
шалдығады. 

Жоғарыда айтқанымыздай, қазіргі 
жас әншілер танымалдылыққа тез жеткісі 
келеді. Қалай болғанда да, танымал болу 
керек, рейтінгісі жоғары әншілердің 
қатарынан ойып орын алу керек. Хитқа 
айналып, танымалдыққа ие болып жүрген 
әндердің жартысынан к	бі плагиат, яғни 
ұрланған әндер екені бесенеден белгілі. 

К	пшіліктің тарапынан сынға ұшырап 
жүрген «Ninеty one» дейтін топ бар. Сол 
топтың құрамындағы әншілерге қара саңыз 
корейдің әншілеріне еліктеуден пайда 
болған топ па дерсіз. Шаштарын, қасы-
к	здерін бояған... бір с	збен айтқанда 
ұлттық болмыстан жұрдай. Қазір осы 
топқа еліктеген топтар жаңбырдан кейінгі 
саңырауқұлақтай қаптады. Қазақтың 
эстрадалық ән 	нері қатты 	згеріске түсті. 
Ендігі бағыт ұлтымызға мүлдем жат басқа 
арнаға ойысып барады. 

Мұндай ән топтарының атауына 
қарасақ, қазақылықтың иісі де шықпайды. 
Ылғи бір шетелше атаулар: «Ayba», 
«Kaia», «Mezzo», «Molto Loud», «AsSun», 
«Moonlight», «V.I.A. Negry», «Alem Band», 
«Vox Acapella», «Newton», «Ninety One», 
т.т. Осындай ән топтары телеарналар-
дан к	рсетіліп, насихатталуда. Шырқап 
жүрген әндерін тыңдасаңыздар басында 
қай ұлттың тілімен айтып тұр деп түсінбей 
қаласыз. Bйткені дауыстарын құбылтып, 
	лең жолдарын сағызша созып айтқаннан 
кейін сәбидің былдырындай ұғынықсыз 
естіледі. Бірақ соларын артықшылық са-
найды. 

«Ерiкке» деген лебiздерi, «Еңбекшiлер 
ұраны», М.Ш	кеевтiң «Қазақтың ша-
руажайынан», Дүйсеновтің «Ескiнi 
ұмытпаған мұғалiм» деген мақалалары 
жарияланған.

Bлкемiздегi «Ерiк» газетiнiң не 
бәрi 50 н	мiрi, соңғы саны 1924 жылы 
12 тамызда шыққан. РКП(б) уездiк 
комитетiнiң 1924 жылғы 18 тамыздағы 
бюро мәжiлiсiнде әдейi мәселе қаралып, 
«Ерiк» газетiнiң атын «Жұмыскер тiлi» 
деп 	згерту ж	нiнде қаулы алынады. 
Зерттеуші Б.Қорқытов ағамыз осы 
«Жұмыскер тiлiнiң» де парақтарын 
 аударып, бiрнеше құнды материалдарды 
жарыққа шығарды. Газетке әр жылда-
ры қол қойып, редактор болған абзал 
ағалар 	мiрiнен деректер келтiредi. 
Газеттiң заман ағымына сәйкес аты да 
	згерiп отырғанына кеңiрек орын бердi. 
1968 жылы газеттiң атын 	згерткенде 
екi пiкiр болғандығын ардагер ағамыз 
еске алады. Бiрақ сол кезде редактор 
болған Х.Нұрмұхамедов газет атын 
«Коммунизмге бет алды, коммунизм 
құрамыз. Сондықтан «газетiмiздiң атын 
«Коммунистiк еңбек» деп атайық» 
десе, Берiк ағамыз тұрып: «Ол жал-
пылама атақ, газеттiң аты қай жер-
де шығатынын бiлдiрiп тұруы керек, 
мына к	ршiмiздiң «Прикаспийская 
коммуна» аталуы дұрыс, атына қарап 
Гурьевте шығатынын айтпай бiлуге 
болады, сондықтан газеттiң атын не 
«Жайық таңы», не «Атырау айнасы» 
деп 	згертелiк» дейдi. Бiрақ редак-
торды жақтаушылар басым болды 
да, обком осы ұсынысты қабылдады. 
=йтсе де, 	мiр 	з дегенiн жасап, елiмiз 
тәуелсiздiкке к	шкеннен кейiн газет те 
Бекең ағамыз айтқан «Атырау» атағын 
иелендi.

Сондай-ақ Б.Қорқытовтың газеттiң 
тарихында ерлiкке пара-пар тағы бiр 
еңбегiн атап 	тсек орынды болар едi. 
Бұл сонау 1966 жылға дейiн газеттiң 
маңдайшасына «Шығуына 31 жыл» 
деп жазылып жүрген болатын. Бұл 
жайт Бекеңдi қатты толғандырған. 
Сонда шығуына 31 жыл болғанда 1935 
жылға дейiн Гурьевте ана тiлiнде газет 
болмаған ба деген заңды сұрақ туады. 

надан 	шуге шақ қалған салт-дәстүр мен 
әдет-ғұрыпты жаңғырту қажет» деді ол. 

Ал белгілі тарихшы Самат Bтениязов 
наурыз тойын атап 	ту кезінде асыра 
сілтеушілік пен ысырапшылықтың к	п 
екенін тілге тиек етті. Сондай-ақ ол ба-
ланы бесікке салу, үйлендіру, құда түсу 
сияқты театрландырылған к	ріністердің 
жұртшылықты мезі қылғанын айтып, 
мұндай жасандылықтан бас тартуды 
ұсынды. «Дәстүр» журналының бас 
редакторы, ақын Қасымхан Бегманов 
Мәдениет және спорт министрлігінің 
к	рісу күнін қалпына келтіріп, бүкіл-
халық тық дәрежеге к	теру туралы 
бастамасының игі іс болғанын жеткізді. 
Ақын «Қазақ халқында жеті саны – 
қасиетті сан. Сондықтан Наурызды 
7 күн тойласақ деген ұсыныс айтқым 
келеді. Жетінің бәрін байланыстыра 
келе, ғылыми жүйеге түсірсек» деген ұсы-
нысын білдірді. 

Мерекенің 	ту тәртібін бір ретке 

тұлпары қайсы, ел білмей кетті. Біз 
ғасырдан ғасырға кететін әндерді ойламай 
кеттік. Композиторлардан  бастап. Бізге 
қазір бір күндік, бес күндік, той-домалақта 
шырқалып тұрса болды. Бұл қашан 
реттеледі, (сапасыз әндер туралы айтып 
отыр – Д.Т.), реттеле ме, бір Құдай біледі. 
Мен шетелдік стильдегі әндерді де тыңдай 
аламын. Бірақ мынадай масқараларды 
тыңдай алмаймын» деген болатын.

Біздің 	нер саласына К	ркемдік кеңес 
міндетті түрде керек. Талапты күшейтіп, 
татымсыз дүниелерді эфирден, сахнадан 
алыстату керек. Басқа жол жоқ. Bйтпесек, 
	нердің, әннің қадірін қашырамыз. 

К	ркемдік кеңестің құрамына 
	нердің ұлттық бағыттарын жақсы 
білетін тұл ғалардың енгені дұрыс. Соны-
мен қатар к	ркемдік кеңестің жұмысы 
тәуелсіз  болғаны абзал.  =йтпесе, 
«бармақ басты, к	з қыстылықпен» де та-
лай дүниелер эфирге кетіп қалуы ғажап 
емес. Қазір к	п телеарналар, радиолар 
жекеменшіктің қолында. Дегенмен, 	нер 
мен музыка саласындағы мемлекеттік 
идеология талаптары айқындалып, ол 
телеарналар да соған бағынуы керек. 
=йтпесе, бір арнадан 	тпей қалған әндер 
екінші арнадан оп-оңай 	тіп кетеді. 
Сондықтан идеологиялық тұрғыдан 
жалпыға ортақ талаптар белгіленіп, 
жұмыстардың негізгі бағыттары сол 
арқылы 	рбісе құба-құп. 

К	ркемдік кеңес мәселесі былтыр 
Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің «Мәдениет саласындағы 
мемлекеттік саясат «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асыру тұрғысында» 
тақырыбында 	ткен Үкімет сағатында да 
тілге тиек етілген болатын. Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
К	ркемдік кеңестердің мәдениет және 
	нер саласын дамытудағы маңыздылығын 
атап 	ткен еді.

К	ркемдік кеңесті 	нердің барлық 
салалары мен бағыттарына ендірген ж	н. 
Себебі бұл тек әнге ғана қатысты емес. 
=ншінің киім киісіне, сахнадағы жүріс-
тұрысына да қатысты. Кейбір әншілер 
сахнаға шығып алып ән айтудың орнына 
әңгіме айтып кетеді. Немесе кейбіреулер 
	здерін телеарналар арқылы насихаттауда 
алдына жан салмайды. Қайткен күнде 
к	рермен к	зіне бір к	рініп қалуды 
қалап тұрады. Тыңдарманын жоғалтқысы 
келмейді. Қайта күн сайын арттыра түскісі 
келеді. Сахналық мәдениет, сахналық 
этика дегеннен жұрдай әншілерді де 
к	ріп жүрміз. Концертке футболка, 
джинсымен шығып жүрген әншілер де 
жетерлік. Халыққа деген құрмет, сах-
на алдындағы жауапкершілік деңгейі 
т	мендеп барады. К	ркемдік кеңес ке-
рек деп отырғанымыздың бір мәнісі 
осында. Bнерді, сахнаны 	нерсіздіктен, 
	ресіздіктен тазарту қажет. 

Дәуіржан Т>ЛЕБАЕВ

Оған кiм сенедi? С	йтiп, Берiк ағамыз 
Мәскеу қаласына барып «Ерiктiң» 
50  саны, «Жұмыскер тiлiнiң» 360 
саны, «Ленин жолының» 172 саны 
шыққандығын анықтайды. Осылайша, 
осы құнды деректер негiзiнде облыстық 
партия комитетiнiң шешiмiмен газеттiң 
маңдайшасына «1923 жылғы 1 сәуiрден 
бастап шығады» деп жазылып, сол 
күннен бастап газеттiң саны да 	згередi.

Жазушы-драматург, журналист 
Б.Қорқытов туралы осы облыстық 
газетте ұзақ жыл редактор болған 
Қ.Қуанышбайұлы 	зiнiң «Газет және 
уақыт» атты кiтабында былай деп 
жазады: «Тек соңғы жарты ғасырда 
ғана облыстық газет  	з  тарихын 
құрастыра бастады. Соның 	зiнде де 
ғылыми ауқымды емес, газеттiң 	з 
қызметкерлерiнiң iзденiстерi арқылы 
бiраз мәлiмет жиналды. Осы орайда 
ардагер ағаларымыз Берiк Қорқытов 
пен Ш	пенғали Дәуеновтың есiмдерiн 
арнайы атаған ж	н».

...19 жасар студент Б.Қорқытов 
1947 жылы Ғылым академиясының Тіл 
және әдебиет институтының директоры 
І.Кеңесбаев пен қол жазбалар б	лімінің 
меңгерушісі =.Қоңыратбаев жолдама-
сы мен Гурьевке келіп, ел ішінен ақын 
Мұрат М	ңкеұлының шығармаларын 
жинайды. Оның ұлы Дәулетқалимен де 
кездесіп, біраз 	леңдерін жазып алады. 
Күзде Алматыға барып тапсырған бұл 
құнды еңбегін барша әдебиет танушы-
лар әлі күнге пайдалану үстінде.

Жалпы жазушы-драматург, журна-
лист, марқұм Берік Қорқытовтың ар-
тында бiраз әдеби бай мұра қалды. Оны 
екшелеп, зерттеп оқырман қауымға 
ұсынуды қасында бiрге жүрген үзеңгiлес 
аға буын ардагер ағаларымыз бен 	зi 
баулыған iзбасар шәкiрттерi еншiсiне 
қалдырдық. Марқұм Б.Қорқытов 
д ү н и е д е н  о з ғ а н д а  ж а з у ш ы л а р 
=.Кекіл баев пен Ф.Оңғарсынованың 
«Жайықтай жайсаң, Атыраудай дарқан 
азамат еді-ау» деп к	ңіл айтқанда бы-
лай деген: «К	зін баспас	зде ашқан 
қаламгер туған елімен 	лкесіндегі бо-
лып жатқан жақсылықтардың жаршы-
сы еді. Тек ұнамды істер мен жағымды 
жаңалықтар т	ңірегінде ғана қалам 
тербейтін.

К	ргені – к	л, естігені – мұхит еді. 
Оның бәрін айтып, жазып тауыса алмай 
кетті».

Қорыта келгенде, облыстық «Аты-
рау» газетiнiң негiзiн қалаған «Ерiк» 
газетiн тұңғыш зерттеген жазушы, дра-
матург-журналист Берік Қорқытовтың 
есімін бүгінгі жас ұрпақ ұмытпауы тиіс.

Қылышбай СҮНДЕТҰЛЫ, 
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің 
аға ғылыми қызметкері, тарих 

ғылымының кандидаты

келтіру және оны қадағалап отыру қажет 
деген пікірін білдірген ҚР Орталық 
музейі директорының орынбасары Ғалия 
Теміртон наурызда мал т	лдей бастағанда 
аналарымыз пісіретін уызды ұмытпауды 
және қазақтың дәстүрін, ғұрпын насихат-
тайтын арнайы институт ашуды ұсынды. 

Белгілі әнші, 	нертанушы Ерлан 
Т	леутай бұл күн шын мәнінде қара-
пайым халыққа арналуға тиіс екендігін 
тілге тиек етті. «Елімізде Жаңа жылдың 
мемлекеттік мәртебесі бар. Ал Наурыз 
мейрамы әлі де жетім баланың тойы 
сияқты. «Ұлыстың ұлы күні» дегенді жиі 
айтамыз. «Ұлыс» деген «мемлекет», де-
мек, мемлекеттің ұлы күні» дей келе, дәс-
түрлі ән мен күйге қатысты іс-шара лар ды 
назардан тыс қалдырмауды атап 	тті. 

Осылайша қызу пікірталасқа айнал-
ған отырыста к	птеген құнды ойлар мен 
ұсыныстар ортаға салынды. 

Дина ИМАМБАЕВА 

Көркемдік 
кеңесті өнердің 

барлық салалары мен 
бағыттарына ендірген жөн. 

Себебі бұл тек әнге ғана қатысты 
емес. Әншінің киім киісіне, сахнадағы 

жүріс-тұрысына да қатысты. Кейбір 
әншілер сахнаға шығып алып ән 

айтудың орнына әңгіме айтып кетеді. 
Немесе кейбіреулер өздерін телеар-
налар арқылы насихаттауда алдына 

жан салмайды. Қайткен күнде 
көрермен көзіне бір көрініп 

қалуды қалап тұрады. 

Наурыз туралы ой бөлісті

«ЕРІКТІ» ЕЛГЕ ТАНЫТЫП ЕДІ
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Ол редакторлық қызметте жүріп, қазақ 
баспас	зінің тәуелсіздік рухында түлеп-
жаңғыруына үлес қосты; жас тілшілердің 
қаламының ұшталып, қанатының қатаюына 
ағалық қамқорлық жасап, ұстаздық 	негесін 
к	рсетті. У.Қалижанов к	семс	з саласында 
Алаш арыстарының ізгі арманының – елдік 
пен азаттықтың ұлттық құндылықтар ретінде 
терең зерделенуіне күш салды. Жалпы ол 
басшылық еткен уақытта республиканың 
жетекші басылымдары заман талабы мен 
оқырман сұранысына қарай тың бастамалар-
мен түрленіп шыға бастады. 

Ол – ұлтжанды саясаткер. Ұлтжандылығы, 
туа біткен турашылдығы, білім-білігі мен па-
расат-пайымы – Уәлихан Қалижанұлының 
қоғам және мемлекет қайраткері ретінде 
ірі тұлғаға айналдырған іргелі қасиеттер. 
1994 жылдан 2012 жылға дейінгі аралықта 
ол Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
қоғамдық келісім министрінің  орынбасары, 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  П р е з и д е н т і 
=кімшілігі Ішкі саясат б	лімі меңгерушісінің 
орынбасары, ІІ, ІІІ, ІV шақырылған Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің депу-
таты болды. Осындай лауазымды басшылық 
қызметтерде ол ұлттық мүддені қорғауға 
қатысты елеулі іс-шараларға бастамашылдық 
танытып, маңызды мәселелердің оң шешім 
табуына атсалысып жүрді. =сіресе шетелдегі 
қазақ қандастарымыздың тарихи Отанға ора-
луына байланысты күрмеуі қиын мәселелерді 
шешу тұрғысында ұлтқа деген қамқорлықпен 
жасаған құнды ұсыныстары мен ірі істері 
ел есінде. У.Қалижанов осы ретте қоныс 
 ау дарушы қандастарымыздың жаңа ортаға, 
жаңа жағдайда әлеуметтік-психологиялық, 
тілдік бейімделуі үшін аса қажет қоғамдық-
мәдени іс-шараларды қолға алғаны белгілі. 

Мемлекеттік тілдің тынысын ашу жолында 
атқарған, атқарып жүрген істерін біреу білсе, 
бірі біле бермейді. У.Қалижанов Мәжіліс 
депутаты ретінде ҚР «Дипломатиялық 
қызмет туралы» Заңына «дипломатиялық 
қызметке баратын тұлғалар мектепті қай тілде 
тамамдағанына қарамастан, мемлекеттік тілді 
жетік білуі тиіс» деген маңызды ұсынысты 
айтып, кейін ол Заң нормасына енгізілді. 
Осылайша, ол ана тіліміздің дипломатиялық 
қызметтегі қолданылу аясын заң жүзінде 
кеңейтуге тікелей атсалысып еді. Бұл да 

ҒАЛЫМНЫҢ 
ЖАҢА КІТАПТАРЫ  

ЖЕТІСУДАҒЫ
ӘЗ-НАУРЫЗ 

ұлтжанды азаматтың ел қалаулысы ретіндегі 
қызметін абыроймен атқарғандығын білдірмей 
ме?!. Оның «Тұңғыш Президент оқуларын» 
	ткізу идеясын ұсынудағы түпкі мақсат-тілегі 
де мемлекеттік тілдің әлеуетін арттырумен 
сабақтас-тұғын.

М.О.=уезов атындағы =дебиет және 
	нер институтының басшылығына келгелі 
бері ана тілінің мүддесіне қатысты сол 
ұстанымдарынан таймай, ісін жалғастырып 
келеді. =дебиеттану, 	нертану ғылымдарының 
қ а р а ш а ң ы р а ғ ы  с а н а л а т ы н  м е к е м е д е 
Уәлихан Қалижанұлы ның бастамасымен 
2012 жылдан бастап мектеп оқушыларының 
«Менің =уезовім» атты республикалық 
шығармашылық конкурсы 	ткіз іледі . 
Негізінен ұлы жазушының әдеби мұрасын 
насихаттауға, жас әуезовтанушыларды 
тәрбиелеуге арналған конкурстың тағы бір 
маңызы мемлекеттік тілді дамытуға, с	йтіп 
жас буынның жаңа қазақстандық патриотизм 
рухында тәрбиеленуіне бағытталғанында. 
Бүгінгі таңда осы бәйге дарынды шәкірттердің 
дәстүрлі сайысына айналып, республиканың 
түкпір-түкпіріне танылып үлгерді. 

Қазақ жазуының латын әліпбиіне оралуы 
тұрғысында да ғалым бұл тарихи үдерістің ұлт 
келешегі үшін маңызына ерекше мән беріп, 
республикалық баспас	з беттерінде бірқатар 
мақалалар жариялады. Осы орайда ол латынға 
к	шуді жаһандану жағдайында ұлттың 	зегін 
– тілін сақтап қалудың заман талабынан 
туындаған амалы ретінде пайымдай отырып, 
осыған қатысты халық ішінде оң к	зқарас 
қалыптастыруға атсалысып келеді.

Ол – зерделі ғалым.
Республика жұртшылығына к	біне 

қоғам, мемлекет қайраткері ретінде таныс 
У.Қалижанов әр жылдары түрлі қызметтерді 
атқара жүріп, 	зінің жанына жақын, к	ңіліне 
қалаулы тақы рыптардағы ғылым ізденістерін 
үзбей жал ғастырды. 

Академик У.Қалижанов 	з зерттеулерінде 
қазақ тарихының ақтаңдақ тұстарына жарық 
түсіріп, бүгінгі күн тұрғысынан салыстыр-
малы-тарихи баға береді. Ұлт, мемлекет 
дамуындағы саяси, тарихи үдерістердің 
объективті саралануына айрықша назар ау-
даратын ғалымның қаламынан бүгінге дейін 
25-ке жуық кітап шығыпты. Олардың кейбірі 
к	ркем шығармалар, к	семс	з жинақтары, 

тәржімелер болса, басым б	лігі – ғылыми мо-
нографиялар. Солардың қатарында «Мәшһүр 
Жүсіп», «Жәдитшіл жырлар: Тарихи зерттеу-
лер», «К	ңіл к	кжиегі», «Қазақ әдебиетіндегі 
діни-ағартушылық ағым», «Ойк	з», «Жам-
был», «В потоке времени», «Ұлт рухы», «Зама-
на с	зі» сынды кітаптар – ерекше атауға лайық 
іргелі зерттеу нәтижелері. 

«Ақмолла ақынның 	мірі мен творче-
ствосы» тақырыбында кандидаттық дис-
сертациясын (1978), «Қазақ әдебиетіндегі 
діни-ағартушылық ағым (ХІХ ғасырдың 
екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басы)» 
атты докторлық диссертациясын (1999) 
қорғаған ғалымның зейін қойып зерттеген 
басты тақырыбы ұлттық с	з 	неріндегі діни-
ағартушылық ағым болды.

Жүйелі түрде жүргізілген ғылыми ізденіс-
тердің нәтижесінде жасалған қорытындылар, 
ой-тұжырымдар Қазақстан әдебиеттануында 
діни-ағартушылық ағым ж	нінде ғылыми 
түсінікті нақтылауға үлес болып қосылды. 
Тұтас бір тарихи кезеңді толық қамту арқылы 
жасалған толымды талдаулар негізінде 
«діни-ағартушылық ағым» жайында ғылыми 
тұжырымдама түзілді. Аталмыш әдеби ағым 
аясында дүниеге келген поэтикалық жаңғыру 
үрдістері сараланды. У.Қалижановтың осы 
бағыттағы қол жеткізген ғылыми жетістіктері 
	з кезегінде әдебиет тарихын дәуірлеу мәсе ле -
сіне қатысты ізденістерде де қолданыс тапты.

«Халық тарих толқынында», «Ғылыми 
қазына» сынды мемлекеттік бағдарламалар 
мен бірқатар гранттық жобалар аясында 
әдебиет тарихы, абайтану, жамбылтану, 
әуезовтану салалары бойынша жүргізілген 
ғылыми зерттеулер мен мақалалар жинала 
келе осындай мазмұнды кітаптарға арқау 
болды. Қай тақырыпта қалам сілтесе де, 	з 
жолын салып, айрықша толғамдарымен, 
соны пікірлерімен саналарды сілкінтіп, 
оқырманын рухани түлететін қаламгерлік 
ізденіс нәтижелері оның шығармашылық 
тұлғасын даралай түсері анық.

Ол – жазушы. 
Егеменді  ел імізд ің  рухани тыныс-

тіршілігіндегі мәнді құбылыстарды зерделеуге 
арналған «Ел мен Ер», «Президент» кітаптары 
қаламгердің атамекен тарихы, ел тағдыры, 
бүгіні мен болашағы жайлы ой-толғамдарын 
қамтиды. Президент Н.=.Назарбаевтың 

Саясаттанушы 
ғалымның бұл ғы лы-
ми монографиялары 
Еуразиялық эко но-
микалық одақтың 
(ЕАЭО) құрылуы 
м е н  қ ы з м е т  е т у і 
бары сында туын-
д а ғ а н  	 з е к т і  м ә -
с е л е л е р д і  с а я с и 
талдауға ар налған. Бірінші кітапта, мәселен, әлем 
елдерін бір лесе дамуға шақырып, халықаралық 
экономикалық ынтымақтастықты дамытуға бас-
тама жасап отырған Қытай Халық Республикасы 
мен ЕАЭО мүше-елдерінің қарым-қатынастары 
жан-жақты қарастырылады. «Бір белдеу, бір жол» 
жобасы мен ЕАЭО селбестігі әлемдік экономикалық 
дағдарыс кезеңінде жүзеге асуда. Автордың пайым-
дауынша, мұндай біріккен халықаралық жобаның 
мәселелерін талдап, келешегін болжаудың маңызы 
зор.

О қ ы р м а н  қ а у ы м ғ а  ұ с ы н ы л ы п  о т ы р ғ а н 
екінші кітапта С.Мұсатаев посткеңестік елдерді 
ынтымақтастыққа шақырып, ғаламдық және 
	ңірлік  қау іпсізд ік  пен ынтымақтастықты 
дамытуға күш салып келе жатқан Қазақстан 
Республикасының ЕАЭО құрылуындағы р	лі, ҚР 
Президенті Н.=.Назарбаевтың еуразияшылдық 
идеясын жаңғыртып, экономикалық одақ түрінде 
шынайылыққа айналдырудағы саяси қызметін 
тереңдете қарастырады.

Аталған кітаптар кәсіпқой саясаттанушыларға, 
студенттер мен магистранттарға, докторанттарға, 
ЖОО оқытушыларына, геосаяси мәселелерге 
қызығушылық танытатын әуесқойларға арналған. 

Дана ХАЛЫҚ 

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі  Жетісу жерінде 
кеңінен тойланды. Алматы облысы орталығындағы 
«Жастар» спорт сарайынан бастап «Жастар» 
саябағына дейінгі атшаптырым аумақта киіз үй 
тігіліп, к#рме ұйымдастырылды. 

Облыс әкімі Амандық Баталов бастаған топ бірінші 
кезекте қала шетіндегі бұлақтың к	зін ашып, бір-бір 
кесе м	лдір судан қанып ішкен соң  мереке тойланып 
жатқан жаққа бет алды.  Бұл жолғы Наурыз мерекесіне 
Халық Қаһарманы, ғарышкер Айдын Айымбетов 
қатысып, жетісулық жерлестерімен бірге болды.

Облыс әкімі Амандық Баталов бастаған ел ағаларын, 
тізгін ұстар азаматтарды ел-жұрты қуанышпен қарсы 
алып, т	с қағыстырып, «Ұлыс оң, ақ мол болсын!» де-
ген тілектерін жеткізді. Сүйінбай атындағы облыстық 
филармонияның «Сазген», «Адырна», «Қобыз сарыны» 
фольклорлы-этнографиялық ансамбльдерінің дәстүрлі 
әншілері жыр-шашуын тарту етті. Жас ақындар с	з 
сайы сын, айтыскерлер 	нерлерін ортаға салды.

Бұл күні ұлттық ойындар мен салт-дәстүрге ерек-
ше к	ңіл б	лінді. Бір-бір ақ шаңқан киіз үй тіккен 
Талдықорған қаласы әкімдігі, облыстық ішкі сая-
сат басқармасы, Жетісу мемлекеттік университеті, 
 колледждер мен денсаулық сақтау мекемелері ән-күйді 
шалқытып, салт-дәстүрден к	рініс к	рсетті. Облыс бас-
шысы мерекеге орай ұйымдастырылған сурет, қол	нер 
к	рмелерін тамашалады. 

Балым РЫСБЕРГЕН

Шетпе ауылында Маңғыстау аудандық жастар 
орталығының және «Жас Отан» жастар қанатының 
ұйымдастыруымен Елорданың 20 жылдығына арналған 
суретшілер байқауы #тті. Шараның мақсаты еліміздің 
бас қаласын ұлықтау, жас ұрпақты патриоттық рухта 
тәрбиелеуге арналды. 

Ұлыстың ұлы күні қарсаңында басталған байқау соңы 
Наурыз мейрамына ұласып, жеңімпаздар анықталды. 
Қатысушылар 	здерінің 300-ден астам суреттерін ұсынды. 
Қазылар алқасына Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, 
журналист Бірғали Байекеев т	рағалық етсе, суретші 
Мейірман Есенов сынды 	нертанушылар 	з бағаларын берді. 

Байқау нәтижесінде Жыңғылды ауылындағы Есір 
Айшуақұды атындағы орта мектептің 10 сынып оқушысы 
Айгүл К	шкінбай «Кіші Отаннан – Ұлы отанға» атты 
суретімен жүлделі І орынды, Тұшыбек бастауыш мектебінің 
оқушысы =лихан Раулов «Елбасы және Астана» атты 
суретімен ІІ орынды иеленсе, ІІІ орынға Bтес орта мектебінің 
оқушысы Салиуллақызы Лаураның «Түнгі Астана» атты 
суреті лайық деп танылды. Жүлдегерлерге бағалы сыйлықтар 
тапсырылды. 

«=сем де әдемі қала Астанаға қарасаң к	зің тоймайды, 
к	ңілің марқаяды. Астана жыл сайын емес, сағат сайын 
гүлденіп, түрленіп келеді. Біз Елордамызды мақтаныш етеміз» 
дейді шетпелік суретші Айгүл К	шкінбай. 

Дина ЖОЛДАСБАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы

тәуелсіз мемлекеттің іргесін қалаудағы са-
рабдал саясаткер ретіндегі к	шбасшылық 
қасиеттерін дәйекті саралаған тағылымды 
еңбекті қазақтың Шерағасы – әйгілі жазу-
шы Шерхан Мұртаза былай бағалаған екен: 
«Тарихшылар осы уақытқа дейін біртұтас 
қазақ елінің тарихын жаза алған жоқ... Соның 
сүбелі саласы «Президент» деген кітап. 
Осы кітапқа қарап болашақ тарихшылар 
шындықты жаза алады, осы кезеңнің бар 
тіршілігін, жақсылығын да, кейбір кемшілігін 
де  барлығын осы кітаптан таба алады. Соны-
сымен де құнды. Бұл тарихшыларға, болашақ 
біздің ұрпаққа үлкен мұра болып қалатын 
дүние». Сайып келгенде, «Ел мен Ер», «Пре-
зидент» Уәлихан Қалижанұлының ғалымдық, 
журналистік, жазушылық қабілет-қарымын 
ұштастырған, ұзақ жылдардағы сан салалы 
қызмет тәжірибесін,	мірден түйгендерін 
молынан пайдаланған, қажырлы ізденіс 
нәтижесі; ұрпақ игілігі үшін жаратылған 
дүниелер. 

У.Қалижановтың жазушылық қырын таны-
тар әдеби, к	ркем-публицистикалық еңбектер 
қатарында оның Абай, Жамбыл, М.=уезов, 
Ғ.Мүсірепов, Х.Ерғалиев, Қ.Аманжолов, 
Д . = б і л е в ,  З . Қ а б д о л о в ,  Б . К е н ж е б а е в , 
С.Шаймерденов, Р.Нұрғали, =.Кекілбаев, 
Ф.Оңғарсынова,  Ш.Мұртаза,  =.Сарай, 
Ж.Молдағалиев, Т.Молдағалиев, Т.Кәкішев, 
т.б.  туралы эсселері де бар. Тұлғатану, 
талантқа тағзым, тарихи бағамдау сипатында 
жазылған дүниелерде зерделеу объектісінің 
биік адамгершілік келбет-тұлғасы сомдалып, 
ұрпаққа 	негелік қасиет-қырлары ашылып оты-
рады. Осы орайда автордың шығармашылық 
иелерінің тағдырында бұған дейін к	зден таса 
қала берген базбір тарихи мезеттерді д	п басып, 
	зінше бағалаудағы аңғарымпаздығы, інілік 
ізеті к	ңілді баурап алады. 

Ол – іскер басшы.
Жарты ғасырға жуық 	мірін журналистік 

және ғылыми шығармашылық еңбекке, 
жоғары лауазымды мемлекеттік қызметтерге 
арнаған Уәлихан Қалижанұлының бүгінде 
жетпістің жотасына шыққан жайы бар. 
Bмірдің бір белесі, 70 атты мерейлі жасқа ол 
еңбекке деген қызу құлшыныстың арқасында 
шаршап-шалдықпай жетіп отыр десек, артық 
айтпаспыз, сірә. Ол – қай салада қызмет етсе 
де, 	зінен де, 	згелерден де бар ынта-жігерін 
салып жұмыс істеуді талап ететін еңбекқор 
басшы. Айналасындағы болашағынан үміт 
күттірер жастарға нәтижелі еңбек етуді с	збен 
емес, тындырымды ісімен үйреткенде тәлімгер, 
ұстаз міндетін де атқарып кететіні бар. Уәлихан 
Қалижанұлының басшылығымен М.О.=уезов 
атындағы =дебиет және 	нер институты бүгінгі 
таңда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізумен 
қатар, қоғамның рухани-мәдени 	міріне де 
белсене араласып, 	з шығармашылық әлеуетін 
барынша тиімді іске асырып келеді. 

И н с т и т у т  ұ ж ы м ы  а к а д е м и к 
У.Қалижановтың жетекшілігімен соңғы 6 
жылда 42 ғылыми жобаны, 2 бағдарламаны 
табысты орындады. Нәтижесінде жүздеген 
ұжымдық монографиялар, ғылыми жинақтар, 
әдеби антологиялар мен энциклопедия-
лар жарық к	рді. Оның басшылығымен 
 сапалы ғылыми кадрлардыдаярлау ісіне аса 
мән беріліп, Институтта PhD докторантура, 
 магистратура білім сатыларында білім беріле 
бастады. Ғылымға талабы бар жастардың 
әлеуметтік хал-ахуалы да іскер басшының 
назарында. У.Қалижановтың жетекшілігімен 
жұмыс істеп келе жатқан Институт ұжымының 
жоспарында атқарылар іс әлі де баршылық. 

Осындай сан салалы қызмет жолында 
қашанда еңбегі елеулі болған азаматтың 	мір 
жолы тағылымды, 	негелі. Қазақстанның 
еңбек  с ің ірген  қайраткері ,  академик 
У.Қалижановтың ғұмырбаянынан баянды 
бақтың құпиясы 	мірлік кәсібіңді дұрыс 
таңдай білуде және оны сүйе білуде екенін 
түйдік. 

Альмира ҚАЛИЕВА,
филология ғылымының 

кандидаты
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ШАРА

Бәсекеге қабілетті болудың негізіЕЛОРДА 
АЙШЫҚТАРЫ

Адам капиталы – негізгі байлық. Себебі 
ғылыми прогрессті, тілді, ғылымды дамытатын 
– адам баласы. Адамның интеллекті, ақыл-
ойы, білімі болса ғана дамиды. Дүниежүзілік 
банк мамандары әлемнің барлық елдерінің 
экономикасын зерделеуді негізге ала оты-
рып, экономикалық 	судің тек 16 пайызына 
физикалық капитал, 20 пайызына табиғи, 64 
пайызына адам капиталы септігін тигізетінін 
есептеп шығарған.  Адам капиталын – 
шеберліктер мен дағдылар, кәсіптік білім мен 
тәжірибе құрайды, ол адамға инвестициялар 
салу жолымен арттырылады. Инновациялар 
арқылы адам капиталын дамыту, адам капи-
талын инвестициялаудың маңыздылығын 
түсінген мемлекет басшысы Н.Назарбаев 
2010 жылғы Жолдауында 2020 Стратегиялық 
жоспарының басты бағыты, үшінші тармағы 
р е т і н д е   а д а м  к а п и т а л ы н ы ң  б ә с е к е г е 
қабілеттілігін арттыру үшін болашаққа белсенді 
инвестициялауды ерекше атады. Кезінде Елба-
сы: «Жаңа формациядағы қазақстандықтарды 
тәрбиелеу және Қазақстанды әлемдегi ең 
әлеуеттi, бәсекеге қабiлеттi адами капиталға 

ие елге айналдыруға» қол жеткізетіндігімізді 
де баса к	рсеткен еді. ҚР Президентінің 2012 
жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолда-
уында «Біздің адам капиталын дамытудағы ұзақ 
мерзімді салымдар саясатымыздың арқасында 
қазіргі талантты жас ұрпақты 	сірдік» дегенді 
айтты. 

Президент кезекті Жолдауында білім берудің 
жаңа сапасына 	ту мәселесін алға қойды. Оның 
ішінде:  мектепке дейінгі білім беру ісінде 
балалардың ерте дамуы үшін 	з бетінше оқу 
машығы мен әлеуметтік дағдысын дамытатын 
бағдарламалардың бірыңғай стандарттарын 
енгізу қажеттігі мәселесі;  орта білім беру сала-
сында басталған жаңартылған мазмұнға к	шуді 
2021 жылы аяқтау; педагогтарды оқыту және 
олардың біліктілігін арттыру жолдарын қайта 
қарау және т.б. мәселелер.

 =л-Фараби бабамыздың «Тәрбиесіз алынған 
білім – адамзаттың қас жауы» деген даналығын 
естен шығармау керек. Осыдан бірнеше жыл 
бұрын осы адам капиталы туралы әңгімесінде 

медицина және педагогика ғылымдарының 
докторы Советхан Ғаббасов ағамыз: «Жастар-
дан «Адам деген не?», «Адамның жаны не?» 
деп сұрасаң, жауап бере алмайды… Алайда олар 
кінәлі емес. Bйткені біздің бүкіл білім саласы 
адам тәрбиесіне мән бермейді… Адам тәрбиесін 
ж	ндемей, оның негізін ұқпай, еш уақытта 
қоғамда жақсылық болмақ емес. «Адамның 
жаны – оның рухы» деген мәселені орта мектеп-
те де, жоғары оқу орындарында да оқытпайды. 
Жанның, рухтың не екенін білмеген адам, оның 
тәрбиесін қайдан біледі?» деген екен. 

Бүгінде Қазақстан Республикасы Мемле-
кеттік орталық музейі қорында сақталған 
 немесе музей экспозициясында к	рсетілген 
талай экспонаттың тәрбиелік мәні зор 	зіндік 
тарихы бар. 

Ресей және шетел әлеуметтанушыларының 
зерттеулері бойынша, бүгінгі әрбір музей-
ге келушінің негізгі мақсаты экспозицияға 
қойылған музейлік заттармен танысу ғана 
емес, оған қажетті музейлік материалды 
саналы түрде толық қабылдау болуы керек. 
Демек, оның іздегені тарихи-мәдени мұрада 
қамтылған руханилық дүниесі. Оған қажеті 
– жан-жақты мәдени танымдық бағдарлама. 
Музейлік зат немесе жәдігер 	ткен сәтті 	з 
бойында сақтау арқылы оны бүгінгі күннің 
құндылығы етеді де, 	мірдің үздіксіз процесс 
екендігін еш нәрсенің құрдымға кетпейтінін 

меңзейді. Ал музейде 	тіп жататын түрлі 
мәдени шаралардың маңызы 	з алдына ерек-
ше. Мысалы жоспарланып отырған Орта Азия 
қол	нер шеберлерінің «Жібек жолы» атты 
қол	нер к	рмесі, «Қан сонарда» атты ҚР МОМ 
қорындағы аңшылық құралдар к	рмесі, «Ұлы 
Дала: к	шпелілердің мәдениеті мен тұрмысы» 
атты халықаралық қ	рме, А.Байтұрсыновтың 
туғанына 145 жыл, М.Жұмабаевтың туғанына 
125 жыл, Х.Досмұхамедовтың туғанына 135 
жыл толуына орай ҚР МОМ қоры материалда-
ры негізінде дайындалатын «Алаш к	семдері» 
атты к	рмелердің жастар үшін танымдық та 
тәрбиелік маңызы зор.

Президент с	зімен айтсақ 	зінің тарихын, 
тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманы-
на лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі 
жаһандық к	зқарасы бар қазақстандық біздің 
қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс.

Марван ХАМИТОВА, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

орталық музейінің жетекші 
ғылыми қызметкері
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Кейде Ғабит ақсақал осы Аяг	зде 
отырып ХVIII ғасырда қазақтың тарихы 
мен этнографиясына қатысты «Тауа-
рих хамса» кітабын жазған этнограф 
Құрбанғали Халидке ұқсап кетеді. Асыра 
айтқандық емес, қалай десек те, құпиясы 
мол кәрі тарихтың ел ішіндегі бүгінгі 
құлағы мен к	зіндей к	рінеді.

Негізі архив ақтару – инемен құдық 
қазғанмен бірдей.  Оған қаншама 
т	зімділік керек, індете іздестіре білетін 
біліктілік пен білім керек. Қазір белгілі 
жазушы Тұрсын Жұртбай архивтегі тари-
хи құжаттарды арқау етіп, «жабулы қазан 
жабулы күйінде қалған» талай дүниелерді 
жарқырата к	рсетіп, ақиқаттың ауылына 
ат шалдырып жүр ғой. К	здің майын та-
мызып, қара теріңді ағызып еңбектенудің 
к	рінісі осындай болса керек. Біздің 
Ғабит Зұлхаров ақсақал да архив ісіне 
баяғыдан әбден машықтанған, білгір 
қаламгер. Содан да болар білетіні мол, 
қағазға түсірген дүниелері к	п, к	ңілінде 
сақтап, тірнектеп жинағандарын жан-
жақты толықтырып жүрген жайы бар.

Бірде ақсақал Аяг	зден телефон 
соқты:

– Сен білесің бе, Ақмоланың қазақ-
тың астанасы болатынын ең алғаш кім 
болжап айтқанын?

– Білмедім...
– Ол қазақ даласына жер аударылып 

келген поляк революционері Адольф 
Янушкевич!

– Қалай, ХVIII ғасырда ма?
– Иә, Ақмолаға келгенде «түбінде бұл 

қазақтарға орталық болатын жер» деген. 
Не деген к	регендік десеңші? 

 Үндемедім. Ғабекеңнің кезінде 
Янушкевичтің кітабын «Қазақ дала-
сына сапар туралы жазбалар» деген 
атпен аударып, «Аударма» баспасы-
нан шығарғанын, аударманың сапалық 
деңгейі білікті тіл мамандары тарапынан 
жоғары баға алып, =ділет министрлігіне 
қарасты санаткерлік меншік құқығы 
ж	ніндегі комитеттің ұйғарымымен 
авторлық құқық берілгенін білетінмін. 
Кітаптан Ақмола туралы Янушкевичтің 
айтқан пікірін аңдамай қалдым ба екен, 
есіме түсіре алмадым.

Ақсақал с	зін ары қарай жал-
ғастырды:

– Айналайын, бауырым, поляк 
революционерінің қазақ даласында 
қағазға түсіргендері, біздің халықтың 
тұрмыс-салты, 	мір сүру дәстүрі, адам-

Ұлы Абайдың шығармашылық 
мұрасы – халқымыздың ғасырлар 
бойы маңызын жоймайтын 
қазынасы. «Абайдың с#зі – 
қазақтың бойтұмары» деп Елбасы 
Н.�.Назарбаев ерекше атап #туінде 
үлкен мән бар. Себебі Абайдың 
тағлымдық с#здері мен ойларын 
әр ұрпақ бойтұмардай қадірлесе, 
қоғамның дамуына үлкен серпін 
әкелмек. 

Ұлы ақын мұрасын жас ұрпақ бойы-
на сіңіру мәселесі «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында бұрынғыдан 
да жандана түсті. Айталық, облыстық 
б і л і м  б а с қ а р м а с ы  ж а н ы н д а ғ ы 
«Шығыс» 	ңірлік орталығының  ұйым-
дастыруымен «Музей базасын дағы 
үздік сабақ» жобасы үлкен қолдауға 

дары туралы к	збен к	ріп, қапысыз 
жазып кеткендері үлкен байлық қой. Біз 
оған рақмет айтуымыз керек. Анау Барақ 
сұлтанды, ана Құнанбайды қалай-қалай 
дәл суреттейді. Барақты дала Геркулесіне 
теңейтін жері бар ғой...

Кеудесі күмбірлеген күмбездей бо-
лып, білгенін ағыл-тегіл ақтарып жатқан 
Ғабекеңнің бұйымтайы бар екен. 

 «Кезінде Адольф Янушкевичке елор-
дада к	ше атын беру туралы ұсыныс 
айтып, жоғарыға жазып жібергенмін. 
К	ше берілді. Енді мына Астананың 15 

ақсақалдың шаршап-шалдықпай, ой 
теңізіне шомып, ашылмай жатқан арал-
дардай жұмбақ дүниелерді іздестіріп 
жарқ еткізетін қабілеті кейінгі жастар 
үшін таптырмайтын 	неге. Міне, менің 
алдымда бірнеше сарғайған сурет жатыр. 
Жай сурет емес, тұнып тұрған тарих, 
кешегі күннің белгісіндей дүниелер.

 Мұхтар =уезовтің «Түркістан 
қалай туған?» очеркінің бас кейіпкері 
Г.Строгов пен Ғ.Зұлхаров. Іздеп жүріп 
тауып, бұдан 33 жыл бұрын естелік 
үшін қатар отырып суретке түсіпті. 1933 
жылы Мұхаң «К	ктемнен бері» атты 
очерк жазды. Очеркке арқау болған 
ауыл мұғалімі Bмірәлі Қылаңк	зов 
деген жамбылдық азамат. Ғабит осы 
кісіні 1984 жылы Сарысу ауданының 
Ленин атындағы колхозынан тауыпты. 
Аппақ сақалы белуарына түскен қарт 
Ғабит Зұлхаровпен иықтасып отыр. Енді 
бір суретте М.=уезовтың 1940 жылы 
жазған «Оның аты екінші» очеркінің 
кейіпкері Ф.Омаровты Ғабит 1979 жылы 
кездестірген екен.

Осылай кете береді. Ұлы жазушы 
кейіпкерлері 	з 	мірлеріндегі айтулы 
бір кезеңдерді суыртпақтап алға тартып, 
Мұхаңмен бірге болған сәттерін журна-
лиске қапысыз баяндайды. Сабақтастық 
дәстүрі деген осы болар.

Негізі Ғабит Зұлхаров 	мірдің күнгейі 
мен к	леңкелі тұстарын, жақсы мен жа-
манды таразылап, жүрек сүзгісінен 	ткізе 
білетін парасаттылық биігіне жас кезінен 
ұмтылған сияқты. Bйткені оның бозбала, 
жігіт кезіндегі кейбір дүниелеріне назар 
салсаңыз, алғыр ой, ақжарма ақиқаттан 
ажырамаған танымын байқайсыз. Міне, 
қараңыз, «Лениншіл жас» газетінің 1961 
жылғы 19-шілде күнгі санында «Балау-
са жырлар» деген атпен Ғабекеңнің 
жас ақын Жұмекен Нәжімеденовтың 
«Балауса» жыр жинағы туралы жазған 
мақаласы шығыпты. Жас ақынның 
тұңғыш жинағы, оған пікір білдіруші жас 
журналист. 

«Қазіргі аға ақындарымыз: Тайыр, 
Хамит, Ғали, Дихан, Қалижан да бір 
кездері жан күйлері мен ой сырларын 
тербейтін лирикаларымен келгенін 
ескерсек, Жұмекеннің де ыстық сезімге 
толы 	леңдерімен майданға шығуы 
қуанаралық жай. Жұмекен 	леңдерінен 
идеялық пен айқындық, гуманизм мен 
патриоттық лебі еседі... Жұмекен 	з 
	леңдерінде аз с	збен к	п ой беруге, 
үлкен мән шығаруға бейім» дей келіп, ол 
ақынның біраз 	леңдерін талдайды. 

 Қазақ «жорға шығар құлын жүрісінен 
танылар» дейді ғой. Бұдан 57 жыл бұрын 
жас журналист Ғабит Зұлхаров болашақ 
үлкен ақын Жұмекен Нәжімеденовтың 
қалам-қарымын тап басып таныған 
екен. 

 С	здің мәнін зерделеп, ойдың 
тереңін шола білетін Ғабит ақсақалдың 
«Интернационал» гимнінің әлемнің 
240 тіліне аударылуының себебін, қыр-
сырын зерттеп, мұрағаттық деректерді 
пайдаланып 210 мақала жазғанын 
былайғы жұрт біле бермейді. Олары 
республикалық түрлі деңгейдегі ба-
сылымдарда жарияланып, 1984 жылы 
«Bнер» баспасынан 10 мың таралыммен 
«=лем әні» атты кітабын шығаруға негіз 
болды. Шығармашылықпен айналы-
сатын адам үшін бұл, әрине, аз жұмыс 
емес. Мәселе, оның санында тұрған жоқ, 
сапалық, танымдық сипатында. 

2 0 0 6  ж ы л ы  Ш ы ғ ы с  Қ а з а қ с т а н 
облыстық мәдениет басқармасы мен 
облыстық «Дидар» газетінің бас шы-
лығы «Мәдениет пен 	нерді қолдаудың 
мемлекеттік  қоры» арқылы оның 
тарихи-танымдық мақалаларын жи-
нақтап, «Аңыздар, асулар, адамдар» 
деген атпен кітап етіп бастыруға 
	здері мұрындық болды. 2017 жылы 
Алматыдағы М.=уезов атындағы әдебиет 
пен 	нер институтының ғалымдары 
ұлы жазушының 120 жылдығына орай 
«=уезов және Аяг	з» атты кітабын 
шығарды.

 Осының 	зінен-ақ Ғабит ақсақалдың 
қолынан шыққан дүниелердің құнды-
лығын, 	зіндік бағасы барын, тарих үшін 
керек екенін жазбай тануға болады. 

Ғабдул Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР

ОҚЫРМАН ОЙЫ

ШАРА

	ркендеуіне нақты ісімен үлес қосқаны 
үшін «Тіл жанашыры» құрмет белгісімен 
марапатталды. 

Ф и з и к а  с и я қ т ы  к ү р д е л і  с а л а д а 
жүрсе де, әдебиет пен 	нерді, тіл мен 
дәстүрді жүрегіне жақын санап, үнемі 
рухани мұраның жоқшысы бола білген 
Темірғали =білдәұлының ұстанымы 
ұрпаққа үлгі болса керек-ті. =лі есінде, 
2006 жылдың маусым айында Оксфорд 
университетінде (Ұлыбритания) «Кең 
аумақты диэлектриктердің абсолюттік 
спектроскопиясы» тақырыбы бойынша 
дәріс оқуға шақырды. Кейін осы сапар ту-
ралы Темағаңның айтқан әсерлі әңгімесін 
біз де тебірене тыңдағанбыз. 

=лемнің әйгілі, менмін деген елу-
г е  т а р т а  ғ а л ы м д а р ы н ы ң  а л д ы н д а 
Темағаң дәріс оқиды. Сонда Темағаң: 
«Қазақия елінің Жаңаарқасындағы 
Қызылағаш деген алыс қыстақта дүниеге 
келген қарашадай қазақтың бала-
сы әлем ғалымдарына дәріс оқиды деп 
кім ойлаған» дейді. Осыны айтқанда 
Темағаңның жанарына жас үйірілгенін 
к	ріп, біздің де к	ңіліміз босаған. Бұл 
сапар туралы кезінде республикалық 
басылымдар жарыса жазған. Сол сапар 
туралы: «Халықаралық биографиялық 
орталықтың (Ұлыбритания, Кембридж) 
шешімімен дүние жүзі фи зиктерінің 
арасында «ХХ ғасырдың ғұ лама адамы» 

лады. Бүгінде т	рт күл дүние таныған 
мемлекетіміз Кеңестік деп аталатын 
қоғамдық құрылыстың кезінде әу бастағы 
ата салты, әдет-ғұрпы сияқты табиғи бол-
мысы үлкен 	згерістерге ұшырап барып 
жетті. Бұл жағдай маған, менің үлкенді-
кішілі  замандастарыма атпен тарта алмай-
тын ауыр жүк арқалатып, алдымызға айтып 
болмайтын алапат тартысын, жігеріңді жа-
нитын жауапкершілігін к	лденең тартады. 
Бұл оқиға туралы журналист Бағдат Мекей 
былай деп жазады: 

«Бірде физика факультетінің ғылыми 
кеңесі болған. Бұл жолғы кеңес әдеттегіден 
	згеше басталды. Нақтылай айтқанда, 
кейбір ғалымдар үшін тосын болғаны 
ақиқат. Ал кеңес мәжілісін ашып, күн 
тәртібіне байланысты с	йлеп тұрған про-
фессор Темірғали К	кетаев әнгімесін 
әуелден-ақ 	з тілінде бастап жалғастыра 
берген. Терең ойдың түбіндегі інжу-
маржанды шашып алудан сақтанғандай, 
әр с	зін асықпай анық айтуға ұмтылды. 
Негізгі, түйінді жайларға екпін бере әңгі -
мелеп, туған тілдің жасампаздық табиға-
тын аша түскісі келгендей орыс тілінде ай-
ты латын ғылыми-педагогикалық тер мин-
дердің баламаларын сәтті аударып отырды. 

Алғашқыда аңырып қалған 	зге 
халық 	кілдері профессордың мәжілісті 
қазақ тілінде жүргізіп тұрғаны ішкі берік 
шешімі екенін бірден сезініп, айтылып 
жатқан әңгіменің ау-жайын аңғаруға, 
тақырыбын түсінуге тырысты. Bйткені 
Темірғали =білдаұлының бірбеткей 
мінезі, алған бағыттан ауытқымайтын 
турашылдығы тағы бар. Ойланбай шешім 
қабылдамайтыны және таныс. Ердің жасы 
елуге енді келген сан қырлы азаматтың іс-
әрекеті мен талантына тәнті болған уни-
верситет ұжымының ықыласы да жоғары 
емес пе?! 

 Сонымен, «Келісіп пішкен тон келте 
болмайды» деп атам қазақ айтқандай, 
күн тәртібіне байланысты доцент-
тер мен оқытушылар 	з ойлары мен 
ұсыныстарын айтып, арасында қылаң 
берген пікірталастард сайып келгенде, бір 
арнаға тоғысып жатты. Қазақтар қазақша, 
	згелер орыс тілінде с	йлеген. Ең басты-
сы, профессордың ой-пікірі мен ұстанған 
бағыты бәріне де түсінікті болып шықты». 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
ұлттық рухтың дүр сілкініп, айбарланып 
тұрған шағы еді. Несін жасырамыз, ком-
мунизмге жетеміз деген к	зсіз сенімге 

Темағаң да иланып жүрген. Алла алқап, 
аруақ жебеді! Алаш халқына Азаттықтың 
ақ таңы атты. Бұл уақыт Темағаңның 
нағыз кемеліне келген шағы болатын. Bзім 
білетін Темағаң содан бері аттың үстінде. 
Қазақтың рухани қазынасын қызғыштай 
қорғап, талай-талай алқалы жиындар-
да ортаға қамшы тастап, қаймықпай 
с	йлеген Темірғали К	кетайдың с	здері 
санамызда әлі жаңғырып тұр. 

Тіл тағдыры Темағаңның ең жан-
ды мәселесі. Сонау 1986 жылғы сәуір 
жылымығынан кейін Қазақстанның 
барлық облыстарында «Қазақ тілі» 
қоғамдары ашылғаны белгілі. Қо ғамдық 
ұйым болса да ұлттық тілдің нәзік та-
мырына қан жүгірткендей болып еді. 
Ең бастысы, туған тіліміздің тағдыры 
жайлы с	з айтуға мүмкіншілік алдық. 
Сол қоғам жылдар 	те келе қожырай 
бастады. Басқа облыстарды қайдам, дәл 
біздің Қарағанды 	ңірінде солай бол-
ды. Ақыры жылдар 	те келе ешкімнің 
пәрменінсіз 	з жұмысын тоқтатып тынды. 
Осы қоғамды іздеген, қайта жандануына 
түрткі болған екі адам болса бірі, жалғыз 
болса 	зі Темірғали ағамыз еді. Ондағы 
ойы қазақ үшін ең болмағанда бір игілікті 
іс атқару. Жарғақ құлағы жастыққа тимей 
жүріп ақыры бұл мақсатына да жетті. 2012 
жылы Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
Қарағанды облыстық филиалы қайта ашы-
лып, соның т	рағасы болып сайланды. Ана 
тіліміздің ахуалы туралы телехабарларға 
қатысып, мерзімді басылымдарға 	ткір 
ойларын жазып, атқарушы билік назарына 
к	птеген к	кейтесті мәселелерді ұсынды. 
Һәм оның оң шешім табуына мұрындық 
болды. Жабылып қалған, құжаттары 
әлдеқашан жоғалып кеткен «Қазақ тілі» 
қоғамын қайта қалпына келтіру оңай ша-
руа емес еді. Жасы келгеніне қарамастан, 
талай табалдырықты тоздырып, беделін 
сала жүріп ақыры Қарағанды облыстық 
«Қазақ тілі және мәдениеті» қоғамдық 
бірлестігін құрды. =рине, мұның бәрі 
айтуға оңай. Шынын айтсақ, жеме-жемге 
келгенде т	зім тауысар мұндай толағай 
жұмыстарға жас жігіттердің 	зі тәуекел 
етпес еді. 

Темағаңның бұл қайраткерлігі ес-
керусіз қалмады. 2012 жылы Қара ған ды 
облыстық әкімдігінің «Тіл майталма-
ны» сыйлығының иегері атанды. 2015 
жылы мемлекеттік тілімізге шынайы 
жанашырлық танытып, Қазақ тілінің 

Ақын мұрасымен танысты

«Білімді  мыңды жығады...» 
Қазіргі таңда #мірімізде 
ғаламтордың алатын орны зор екені 
белгілі. Дегенмен, осы уақытқа дейін 
бүкіл адамзат жинаған білімнің негізі 
кітапта екені дау тудырмайды. Кез 
келген салада бәсекеге қабілеттілік 
басты орында тұрған заманда аз 
білген адамның #зіне тиесілі несібесі 
де аз болмақ. 

Тәуелсіз елімізде жастардың білімді 
ұрпақ қатарына қосылуына, мем-
лекетімізді одан әрі дамытуға үлес 
қосуына бар мүмкіндік жасалған. 
Мәселен,  алдыңғы қатарлы оқу 
орын дарының бірі саналатын әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде осыдан бірнеше 
жыл бұрын ректор Ғ.Мұтановтың 
бастамасымен «100 кітап» жобасы 
қолға алынған болатын, оның аясын-
да ҚазҰУ студенті оқуға тиіс үздік 

отандық және әлемдік классиктердің 
шығармалары таңдалып, тізімі жасал-
ды. Осы жоба «ҚазҰУ студенті оқуға 
тиісті 100 кітап» деп аталған болатын. 
Мұндағы негізгі мақсат – жастарды 
кітап оқуға тарту арқылы студенттердің 
мәдени және білім деңгейін к	теру. 
Үлкен ізденісті талап ететін осы жоба 
әлі күнге 	зекті болып отыр. Айталық, 
жуырда студенттердің кітап оқуға деген 
құлшынысын ояту мақсатында ҚазҰУ-
нің физика-техникалық факультеті 
радиотехника және телекоммуника-
ция мамандығының 1 курс студенттері 
осы жоба аясында арнайы іс-шара 
	ткізді. Сахна т	рінде қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде үш  елдің ұлы 
жазушылары М.=уезов, У.Шекспир 
және А.Пушкиннің ұлағатты с	здері  
мен бейнелері тұрды. Олар туралы  
бірталай мәліметтер айтылып 	тті. Күй 
ойналды, 	лең оқылды, ән айтылды. 

Bз  	нерлерін к	рсеткен талантты сту-
денттер кештің к	ркін кіргізді.

Б і з д і ң  с т у д е н т т е р  к е л е ш е к 
заманның оқыған азаматтардың 
қолында екеніне кәміл сенеді.  Кеш 
барысында  тек жоба аясында ғана 
емес, бос уақыттарында да кітап оқып 
жүрген  жастар 	з әсерлерімен  б	лісті. 
Алдағы уақытта «ҚазҰУ студенті оқуға 
тиісті 100 кітап» жобасын насихат-
тайтын мұндай шаралар 	з жалғасын 
таппақ. 

Тәуелсіздіг імізді  баянды ету, 
елімізді әлемге таныту – к	зі ашық, 
к	кірегі ояу білімді ұрпақтың мойнын-
да. Үлкен жауапкершілікті арқалаған, 
саналы азаматтарымыз к	п болғай. 
Бой емес, ой жарыстыратын заман-
да к	штен қалып қоймайық дегіміз 
келеді.  

Нұрлыбек ДҮКЕНБАЙ

Бұл кісі «мен қазақ халқының алдында 
қарыздармын» дейді. Онысын жай ғана 
айтып қоймайды. К	кірек жара күрсініп, 
жанарына жас үйіріліп айтады. Біз «Осын-
шама жетістікке жете отырып, мұныңыз 
не» дейміз ғой баяғы. «Қазаққа физика 
керек жоқ деп кім айтты сізге» дейміз 
ақылг	йсіп. Ал ол кісінің арманы әріде. 
Алаңдайтыны ана тіліміздің тағдыры, 
қобалжитыны халқымыздың дәстүр-салты 
мен мәдениеті, 	нері мен әдебиетінің 
жай-күйі. Ұлттық рухани қазынамыздың 
болашағы не болады деп уайымдайды. 
Тәуелсіздік алған сонау жылдары басы-
нан 	ткен жағдайларды Темағаң былай 
деп еске алады: «Халқымыздың саяси-
әлеуметтік тарихындағы қай та 	рлеу 
кезеңі менің за ман дас та рымның толысқан 
шағына дәл келіпті. Қуа нышымыз сол, 
республикамыз тәуелсіздігін жария-

жылдығына оның ескерткішін, бюст 
бола ма, орнатып, «Ақмола түбінде 
қазақтардың орталығы болатын жер» де-
ген с	зін жазып қойса, тарих қой. Маған 
Астанадан хат келген, бәрі сәтімен жүріп 
жатыр екен, бюст орнатуға болады деп 
үш жердің сызбасын жіберіпті. Қайсысы 
ыңғайлы, таңдаңыз депті. Сен соны 
барып к	ріп бер. Қайсысы қолайлы, 
жұртқа ыңғайлы екен. Осы хатты сызба-
мен бірге жіберемін.

«Ойпыр-май, Аяг	зде жатып, Аста-
надағы бюст ашатын жер туралы мәселе 
к	теріп жатқан неткен жанкешті мына 
кісі» деп ойладым. Біраз күннен кейін 
хат қолыма тиді. Сызба бойынша айтқан 
жерлерді қарадым. Тәшенов к	шесі мен 
Янушкевич к	шесі қиылысатын тұста 
үшбұрышты алаңқай бар еді, к	ңіліме 
сол ұнады. Сосын Ғабекеңе хабарын 
бердім. 

– =п-бәрекелді, жақсы жер ғой, ә? 
Рақмет, айналайын, – деп риза болып 
жатыр. Содан бері бес-алты жылдың жүзі 
болды. =лгі жерден 	ткен сайын Ғабит 
Зұлхаровтың к	терген мәселесі қағаз 
жүзінде қалып қойғанын байқаймын. 
Ел тарихына соншалықты жан-жүрегі 
ауы рып, мазасызданып, тырнақтай 
болса да үлес қосқысы келген, кейінгі 
ұрпаққа үлгі болатын дүниені жарыққа 
шы ғарғысы келген ақсақалдың ақ пейілі, 
амал нешік, елорда шенеуніктерінің 
қағазбасты тірлігінің тасасында қалып 
қойған сияқты. 

 Bзінің айтуынша, Астана қаласы 
әкімінің орынбасары С.Хорошун мырза 
қаржы мәселесінің қиындығына байла-
нысты бұл шаруаның қазірше шешімі 
табылмай тұр деген ыңғайда жауап хат 
жазған екен. Сонымен тынған. Енді 
міне, бұйырса, Астананың 20 жылдығын 
тойлағалы жатырмыз. Елде жатқан 
ақсақалдың аманаты тағы да ескерусіз 
қалатын сияқты.

 «Қай істің болса да 	нуіне үш шарт 
бар: ең әуелі – ниет керек, одан соң – 
күш керек, одан соң – тәртіп керек» 
дейді Мұхтар =уезов. Осы үш қасиет 
қандай да бір мекеме немесе ұжым, 
әкімдік пен министрлік басшыларының 
бойында кемшін түсіп жататыны 
дәлелдеуді к	п қажет ете қоймайды. 
Ал енді бұл жағынан Ғабит Зұлхаров 
ақсақалды үлгі етуге болады. Не істесе 
де тиянақтап, әр нәрсені түбегейлі 
зерттеп, байыппен саралайтын Ғабит 

ие болып отыр. Осы жобаны жүзеге 
асыруда бірден-бір тиімді  руха-
ни шаңырақ – Абайдың «Жидебай-
Б	рілі» мемлекеттік қорық-музейі 
деп танылды. Мұнда сабақ 	ткізген 
топтар Абай мұрасына қатысты барлық 
сұрақтарға толыққанды жауап алып, 
ұлы ақын рухымен сырласып қайтады. 
Оқушылар Абай тақырыбындағы 
дәрістерге қатыса отырып, музейдегі 
жәдігерлерді к	збен к	ріп, сабақ маз-
мұнын тереңірек түсінуге мүмкіндік 
алады.

Аталған жоба аясында «Тәрбие 
ж ә н е  б і л і м »  б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң 
«Bлкетану» базалық бағытының 
мақсаты – жас ұрпақты руханиятқа 
қызықтыру. Елін, жерін, 	лкесін, тілін, 
Отанын сүюге тәрбиелеу. Яғни осы 
мақсаттарға ұлы ақын мұрасы арқылы 

қол жеткізу ең ұтымды жол. Міне, осы 
ардақты міндетті «Шығыс» 	ңірлік 
орталығы іс жүзіне  асыруда. 

«Мұражай базасындағы үздік сабақ» 
жобасы Абайдың «Жидебай-Б	рілі» 
мемлекеттік қорық-музейінде тұрақты 
жалғасын табуда. Таяуда ғана басталған 
бағдарламаға сәйкес қаламыздың №1, 
3, 7, 11, 15, 16, Озерка мектептері және 
№6, 37 гимназия оқушыларына музей 
экспозициясында сабақтар жүргізілді.

Ұлы Абай мұрасымен жас ұрпақтың 
танысуы одан әрі жалғасып, тереңдей 
бермек.

Г.БЕЙСЕМБИНОВА, 
Абай қорық-музейінің 

ғылыми қызметкері

Шығыс Қазақстан облысы

ӨҢІР
шежірешісі

атанған физик ғалым Қа рағандыда тұрады. 
Бүгінде ғасыр адамын ағылшындар аттай 
қалап, ша қыртып, ақысын т	леп, Ок-
сфорд уни верситетінде профессорларға 
дәріс оқытады. Жапондар да жармасып, 
үндістер де үздігіп отыр. Қашан келеді 
екен деп жолына қарап, екі к	здері т	рт 
болғалы біраз жыл» деп жазыпты «Алаш 
айнасы» басылымы. 

Физика-математика ғылымының док-
торы, профессор Темірғали К	 кетаевты 
әлем физиктері Азиядағы к	рнекті ғалым 
деп таниды. Дүние жүзіндегі ғылымның 
жілігін шағып, майын ішкен физик 
ғалымдар К	кетаевты к	кке к	тереді. 
Ғасыр адамынан дәріс алуды ғанибет 
к	реді. Bйткені ғасыр адамы атану – жүз 
жылда бір бұйыратын атақ. Атақ болғанда, 
әлемнің «сен тұр, мен атайын» дейтін да-
нышпандары сарапқа салып, салмақтап 
барып берілетін атақ. Оған «мынаның 
	 з і  ж а қ с ы ,  м ы н а н ы ң  к 	 з і  ж а қ с ы » 
дейтін жүрмейді. Жер шарының түкпір-
түкпіріндегі ғылыми жаңалықтарды 
Халықаралық биографиялық орталық 
тізімге алып отырады екен. Соның 
нәтижесінде Темірғали =білдаұлының ХХ 
ғасырдың ғұлама адамы атанды. 

«Жер бетінде қазақтай ұлы, данышпан 
халық жоқ» дейді Темағаң. «=лемнің та-
лай елінде болдым, бірақ салт-дәстүрінің 
тағылымдылығы, 	мірлік таным-түйсігінің 
тереңдігі тұрғысынан қазақ халқына тең 
келер ұлтты к	ргенім жоқ. Шіркін, қазақ 
тілі адамзаттың тілі болса ғой». 

=рине, кез-келген адам 	зінің ұлтын, 
Отанын сүйеді .  Бірақ Темағаңның 
жоғарыдағы ойы әсіреқызыл к	ңіл-
күйдің ауанында айтылған с	з емес, 
нақты мысалдармен дәлелденген, ғылыми 
дәйекпен зерделенген мазмұны терең пікір 
екендігіне талай рет тәнті болғанбыз.

Нағыз дарынды, талантты адам дардың 
бойында пендешілік пиғыл мүлде болмай-
ды. Олар дүниеге ұлы жаңалық, жауһар 
туындылар әкелсе де «мен данышпан-
мын» демейді. Үнемі жұрттың ортасында 
жүргенді ұнатады. Баладай аңқау, даладай 
дарқан мінезді болып келеді. Олардың 
ғұламалығы да осында жатса керек.

Қойлыбай АСАНҰЛЫ,
филология ғылымының 

докторы, Е.А.Б#кетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік 

университетінің профессоры
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АЛАШТЫ� АРЫСЫ

 �зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Ауғанстан Сыртқы істер 
министрі Салахуддин Раббани 
Кабул «Талибан» қозғалысы 
бойынша келісс#здер бастала-
тынын  мәлімдеді. Ал Еуроодақ 
келісс#здер жүргізу үшін «Та-
либан» мүшелерінің санкция-
лар тізіміне жеңілдік жасауға 
дайын екендігін жеткізді. 

Бұл туралы Ауғанстанға 
қатысты Bзбекстанда 	ткен халықаралық конфе-
ренцияда белгілі болды. Осылайша Ауғанстандағы 
ахуалды тұрақтандыру үшін Ташкент декларациясы 
қабылданды.  

Bз кезегінде Bзбекстан Ауғанстанның бейбіт 
болашағы үшін үкімет пен «Талибан» арасында 
тікелей келісс	здер алаңын қамтамасыз етуге 
дайын. Бұл туралы ел Президенті Ш.Мирзиёев 
мәлімдеді. Ауғанстандағы бейбіт келісс	здер 
елдің саяси 	мірінің түбегейлі 	згеруіне негіз 
болмақ. 

Bзбекстан Республикасының Сыртқы істер 
министрі Абдулазиз Камилов бұл күнді тарихи күн 
деп бағалады.

КЕЛІСІМ

Декларация қабылданды

Жарылыстан екі адам жарақат алды. Олардың 
екеуі де 20-30 жас аралығындағы жастар. Жедел 
түрде емханаға жеткізіліп, қазір #мірлеріне еш қауіп 
жоқ.  Жарылысқа не себеп болғаны әзірге белгісіз. 

Федералды тергеу бюросының мәлімдеуінше, 
қалада қараусыз с	мкеден табылған жарылғыш зат 
жағдайы к	бейген. Оcының салдарынан наурыз 
айының ішінде 2 адам к	з жұмған. Остин қаласы 
полицей департаменті басшысы тұрғындарды 
сақ болуға және күдікті қараусыз заттар байқаған 
жағдайда хабарлауларын сұрады.  Брайан Ман-
лэй, Остин полицей департаменті басшысы: 
«Бүгінгі жарылыстың не себепті болғаны әзір 
белгісіз. Остин полицей департаментіне кешкі 
сағат  20:32-де жарылыс туралы қоңырау түсті. 
Салдарынан екі адам жарақат алған. Оларға дереу 
к	мек к	рсетілді. Қазір жағдайлары бірқалыпты 
және 	мірлеріне еш қауіп жоқ» деді полиция 
департаментінің басшысы  Брайан Манлэй.

Күннің күрт жылынуы 
мен толассыз жауған жаңбыр 
кесірінен Хорватияның Лика 
#зенінің деңгейі к#теріліп, 
маңайындағы елді мекендерді 
су басып жатыр. 

О с ы ғ а н  б а й л а н ы с т ы 
билік т	тенше жағдай жа-
риялады. Табиғаттың то-
сын мінезінен бірнеше ауыл 

электр жарығынан ажыратылды. Жергілікті 
арналар қазірдің 	зінде тасқын судың 20 шақты 
үйді шайып кеткенін хабарлады. =сіресе елдің 
орталығындағы Карловац және Ясеновац, Хрват-
ска-Костайница қалаларына қауіп т	нген.

Италиядағы Марино қаласы тұрмысы нашар 
тұр ғын дарға ешбір шартсыз бері летін кіріс жүйесін 
енгізді. Жуырда #ткен парламенттік сайлауда «Бес 
жұлдыз» қозғалысы осындай т#лемді бүкілұлттық 
деңгейде бекітуді уәде еткен. 

Популистік партияның сайлаудағы жетістігінің 
негізгі себебі де осы.  Үкіметтен қаржылай к	мек 
алуға үміттенген миллиондаған адам оларды қолдап 
дауыс берді. Енді олар мемлекет қолдауынан үмітті. 
Сайлауға бірнеше күн қалғанда, Рим 	ңіріндегі 
шағын қала Маринода шартсыз берілетін табыс 
жүйесі енгізілді. «Бес жұлдыз» қозғалысына мүше 
қала мэрі Карло Колицца ел бойынша алғашқы бо-
лып осы бастаманы қолға алған. Шаһар бюджетінде 
де осы мақсатқа 300 мың еуро б	лінген. Шартсыз 
табыс 43 бен 58 жас аралығындағы жұмыссыз 
қалған қала тұрғындарына т	ленеді. =кімшілік 
әрқайсысына айына 600 еуро т	леуге дайын, тек 
олар жұмыс іздеуін доғармауы тиіс. 

Израиль әскері ХАМАС-
тың Газа секторында 2014 
жылы талқандалған жерасты 
жолын қайта қалпына келтіру 
әрекетінің алдын алды. Бұл 
туралы осы елдің әскерилері 
мәлімдеді. 

О л а р д ы ң  а й т у ы н ш а , 
 ХАМАС қозғалысы Газа сек-
торынан Израильге қарай 
салынған үңгірді қайта ж	ндеп, қолданбақшы 
болған. Бірақ әскерилер оны шекараны қиып 
	тпей әрі жарылғыш затты қолданбай бітеген. Рес-
ми 	кілдер «бұл ХАМАС-тың үңгірлерді қолдану 
жобасынан бас тартпағанын және халыққа қажетті 
қаражатты осы мақсатта жұмсауды жалғастырып 
отырғанын к	рсетеді» дейді. Алайда ХАМАС 
	кілдері мұның бәрін жоққа шығарып, оның 
жалған екенін хабарлады. Айта кетейік, Из-
раиль Газа секторынан 	з әскерін 2005 жылы 
шығарған. Бірақ бұл аймақпен шекара бақылауы 
күшейтілген.

АҚШ

ХОРВАТИЯ

ИТАЛИЯ

ИЗРАИЛЬ

Техас штатында жарылыс болды

Апат айтып келмейді

Жұмыссыздыққа назар аударды

Жерасты жолын бітеп тастады

Отыншы Әлжановты лайықты бағалай алып жүрміз бе?

Ата-ана мен мектептің бірлігі маңызды ПЕРЗЕНТТІК ПАРЫЗ

Отыншы =лжановтың есімі осы тұста к	зі 
ашық, к	ңілі ояу азаматтар үшін бірқыдыру 
таныс болып қалған шақ еді. Оның 	зі 
туып-	скен аймақтың ауыз әдебиеті 
үлгілерін жинастырып, жазған зерттеу 
еңбектері сол тұстағы «Дала уәлаятының 
газеті»,  «Киргизская степная газета» сынды 
 басылымдарында, к	бінесе «Бабай бүркіт», 
«Орта жүз» атты бүркеншік аттармен жарық 
к	ріп отырды. «Қырғыз (қазақ) балаларын 
тәрбиелеу туралы әңгімелер», «Қырғыз» 
(қазақ) даласындағы халыққа білім беру 
туралы», т.б. мақалалары жұрт арасына кең 
тарайды. Сатира жанрына да қалам сілтеген 
оның «Қарынбайдың хикаяты», «Күшік 
пен мысық», «Бақсы мен дуана», т.б. шым-
шымалары осы басылымда жарық к	реді. 
Bкініштісі, оның еңбектері әлі бір жүйеге 
келген жоқ, оны іздестіру жұмыстары да баяу 
жүргізіліп отырғаны жасырын емес. 

Отыншы =лжанов 1907 жылы К	кпектідегі 
екі  кластық орыс-қазақ училищесіне 
меңгеруші болып тағайындалады. Сол тұста 
	ңірде мектеп ашу жұмысына білек сы-
бана кіріскен Алаш ардагерінің еңбегі де 
жеміссіз болмағанын айта кеткен ләзім. Алай-
да қарашекпенділердің жаппай қазақ жеріне 
қоныс аудара бастауына наразы болған ол бұл 
мәселе жайлы жоғары ұлықтарға әлденеше  
шағымданады. Патша үкіметінің саясаты-
на қарсы шыққан бүлікші ретінде енді оны 
кінәлап, халқының ауыр тірлігін ашына 
жазған хаттары 	зіне қатты соққы болып 
тиеді. Патша үкіметі әлдекімдерді айдап салып  
үстінен іс қозғап, Семей түрмесіне жабады. 
Ақыры, «бір айналдырғанды  шыр айналды-
рады» деген,  солақай саясат есіл ерді Жетісу 
губерниясы, Лепсі уезіне бес жылға жер 
аударып жібереді. Бұл жайлы ақын Қалихан 
Алтынбаев пен Ерғали Жұмахан бірігіп жазған 
«Ақсуат» атты кітаптың 245- бетінде былай 
делінеді: «...Отунчи Альджанов как поли-
тически неблагонадежный сосланный в г. 

Қ а з і р г і  ж а һ а н д а н у  з а м а н ы н д а 
отбасылық тәрбиеге деген к	з қарас та 
к	птеген 	згерістерге ұшы рады. Жал-
пы отбасы баланың тұлға сын қалып-
тастыруда маңызды р	л атқаратыны 
белгілі. Отбасылық тәр биеге ата-аналар 
ғана емес, сонымен қатар олармен жұмыс 
істейтін мұғалім дер де назар аударады. 
Себебі, оқушылардың тұрмысындағы 
ерекше ліктер баланың мектептегі сабағы 
мен тәрбиесіне тікелей ықпал етеді.

Жаңартылған білім мазмұнындағы 
оқушының болашақтағы табыстылығын 
қамтамасыз ететін икемділіктер мен 
дағдыларды қалыптастыру үшін ата-
аналар оқу үдерісінен хабардар болуы 
маңызды. ХХІ ғасырда адамға қажетті 
қабілеттер мен қасиеттерді атап айта-
тын болсақ, олар: мәселені қойып, оны 
шеше білу дағдылары, коммуникативтік 
қабілеттер, шығармашылық пен білімге 
құмарлық, ақпаратпен жұмыс жасау 
дағдылары, әлеуметтік жауапкершілік, 
сын тұрғысынан ойлау және жүйелі 
ойлау, 	зіндік дамуға бағыттылық. 
О қ у ш ы л а р ы м ы з д ы ң  б о й ы н а  о с ы 
қасиеттерді сіңіруде әр күнгі сабақпен 
қатар, ата-аналардың ықпалын күшейту 
қажеттілігі сезілуде. Сондықтан дәстүрлі 
оқыту бойынша әр тоқсанның соңында 
	ткізілетін ата-аналар жиналыстары 
мен ерекше жағдайда ғана жүргізілетін 
әңгімелер жеткіліксіз. Бүгінгі білім 
мазмұнының талаптарына сай ата-ана-
лармен жұмысқа деген ұстаздардың 
к	зқарасына үлкен 	згерістер қажет. 

Т#рт түлігін түлетіп, егістігін жайқалтып, шаруасын #рге сүйреп 
отыр ған ауыл – қайнаған еңбектің және ұлттық руханияттың 
қай нар к#зі. �рбір азамат #зінің #сіп-#ніп шыққан ауылына қам-
қор лық жасауды атамекенге деген #зінің перзенттік парызы деп 
санайды. 

Бүгінгі күні жаңа заманның талаптарына бейімделіп, кез келген 
	згерісті қабылдау үшін, ең алдымен, ұлттық болмыс пен рухани 
құндылықтарды сақтай отырып, терең білім мен зерделі ғылымды 
дамыту шарт. =лемде орын алып отырған қаржы-экономикалық 
дағдарыстың әсеріне қарамастан, елімізде әр салада индустриалды-
инновациялық бағдарламалар қолға алынып, к	птеген игі жобалар 
кезең-кезеңімен жүзеге асырылуда.

Қазақстан Республикасының 30 	ркениетті елдің қатарына енуге 
ұмтылуы, =лемдік Сауда Ұйымына енуі, Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше болуы отандық ауыл шаруашылығы үшін үлкен 
сын. Bйткені ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасының 
негізгі салаларының бірі және қоғамның экономикалық және 
қоғамдық-саяси тұрақтылығын анықтайтын факторы болып та-
былады. Сондықтан да аграрлық сектордың дамуы мемлекет үшiн 
экономикалық және ең бастысы әлеуметтiк негізде стратегиялық 
жағынан маңызды. 

Осы мәселені шешуде еліміздің алдыңғы қатарлы оқу 
орындарының бірі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік 
бағдарламалар, оның ішінде «Агробизнес — 2020» бағдарламасы 
отандық ауыл шаруашылығы 	німінің бәсекеге қабілеттілігін және 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған арнайы 
пәндер оқыту мен ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған іс-
шаралар 	ткізу  арқылы мамандар дайындап жатқан бірден-бір оқу 
орны. Осы тұрғыда, аталмыш оқу орнында Экономика және Бизнес 
Жоғарғы мектебі факультетінің студенттеріне аға оқытушы, эко-
номика ғылымының кандидаты Ж.Бейсенбаев «Аграрлық сектор 
экономикасы» пәнін әсерлі 	ткізіп, оқушылардың қызығушылығын 
танытуда к	п еңбек сіңіріп келеді. Аграрлық сектор экономикасы 
саясатын жүзеге асырудағы әртүрлі бағыттары мен принциптерінің 
негізгі идеялары, қоғамдық даму тенденциясына баға беруге үйрену, 
ұлттық экономиканың даму процестерін болжаудың дағдыларын 
меңгеріп, ол дағдыларды тәжірибе жүзінде жүзеге асыру, т.б. ауыл 
шаруашылығы саласын дамытудағы 	зекті мәселелерді қамти оты-
рып, мықты маман болуға тәрбиелеуде. Біз, жастар, ауылымыздың 
	сіп-	ркендеуіне 	з үлесімізді қосу парызымыз екенін естен 
шығармауымыз керек. 

Ұлданай ИМАН�ЛІ

выборов может повести за собою нежелатель-
ные последствия» дейді (сонда 246-бет). Оның 
үкіметке әлі де сенімсіз екендігі, алдағы сайлау 
барысында тағы бүлік шығаруы ықтималдығы 
туралы айтылады. Ал Ресей жерінде болып 
жатқан бүліншілік Жетісу жерін де айна-
лып 	тпеді. Ел арасында береке кетіп, 1916 
жылғы ұлт-азаттық к	теріліске ұласты.  Лепсі 
уезіне қарайтын Үржар, Мақаншы ауыл-
дары да бұл саяси оқиғалардан шет қала 
алмай ақ пен қызылдардың 	зара шайқасы 
қарапайым халыққа алапат зиянын тигізді. 
Жаралы жолбарыстай қансыраған жақтың 
қайсысы болмасын бейбіт елге бүйідей тиді. 
Мұны мына бір архив материалдары айғақтай 
түседі. Нұрбек Уәлиев ағамыздың «Туған 
жер Тарбағатай» атты зерттеу еңбегінде: 
«...1918 жыл 15 маусым. Сергиопольден 

Алашқа әйгілі жанның қазасы жайлы сол 
тұстағы баспас	з үндемей қалмады. Мәселен, 
1918 жылғы «Абай» журналының №9 санында  
«...Мақаншы қаласын қызылдар шапқанда 
қазақтың бір оқыған қызметкері – Отын-
шыны шаһит қылып, сүйегін 	ртеп жіберді. 
Талай жерде: «Жарлық естіртеміз, с	з айта-
мыз» деп қазақтарды жиып алып, пулеметті 
құрып жіберіп, шалғымен шапқандай тып-
типыл қылып  жусатқандары болыпты. О 
жақтың жауының қазаққа к	рсеткен күнін 
Құдай басқа салмасын. «Аңға шығамыз» деп 
қазақ ауылын қамап алып, жан-жағынан 
бытырлатып атып, адамдарын жусатып са-
лып, малын айдап ж	неліпті, жас балаларды 
найзасының ұшына шаншып доп қылып 
ойнапты. Керосинды бүркіп жіберіп, сіріңке 
қойып, бақырып, секіріп, жанталасып 	лген 
қызығына қарап тұратыны естіген адамның 
құйқа тамырын шымырлатады...» деп жаз-
ды. Отыншыны барша қазақ елімен бірге 
Міржақып Дулатов, Жүсіпбек  Аймауытов, 
Қошке Кемеңгеров сынды алыптар аза 
тұтты. « Ұлт қызметінде жүріп құрбан болған 
Отыншы =лжанұлының мезгілсіз қазасына 
қайғырамыз. Марқұм Алашорданың бір 
мүшесі еді. Құрылтайдың 	кілі еді. Алаш бала-
сына Отыншының шығыны батады. Орны ой-
сырайды, әсіресе балшықтан кісі жасай алмай 
отырған Жетісудағы ағайындарға басшысы-
нан, к	семінен айырылғаны жан ауырарлық 
іс болды. Тағдырға шара бар ма? Марқұмның 
жаны жақсы жайда болып, қалғандарына 
сабырлық берсін деп тілейміз» деп жазды 
Жүсіпбек Аймауытов «Абай» журналының 
аталмыш санында. Ал Міржақып Дулатов 
«Қазақ» газетінде «Тағы да құрбан (Отыншы 
=лжанов)»  деген мақаласында «...Қымбатты 
Отыншы, Алаштың к	ркейгенін к	ре ал-
май арманда кеттім деме, сендей ұл туған ел 
ешкімнен кем емес» деп жазды.

 Отыншы =лжановтың ұрпағы да 
кеңес заманы тұсында қуғын-сүргінді к	п 
к	рді. Үлкен ұлы Мұхамедқасым (Мұқаш) 
қаржы саласында еңбек етеді. Кеңестің 
қудалауына түсіп, оның құрығынан қашып,  
қырғыз, орыс жерлерінде біраз жыл бой 
тасалайды. С	йтіп жүріп халқының бай 
ауыз әдебиеті қазынасын жинастыруға да 
атсалысқан к	рінеді. Мұқаш ақсақал 1967 
жылы 62 жасында дүниеден озады.  Екінші 
ұлы Ғалымжан =лжанов Санкт-Петербург 
университетінің шығыстану факультетінде 
оқып жүрген шағында  1937 жылы жазықсыз 
айдалып, ақыры 1956 жылы ақталады. Кейін 
ол да үбірлі-шүбірлі болып еліміздің ауыл 
шаруашылығы саласында жоғары орындарда 
қызмет етеді. Ғалымжан =лжанов 1965 жылы 
дүниеден озады. 

Туған елі үшін опат болған Отыншы 
=лжановтың есімі әлі де 	мірден 	зінің 
лайықты орнын ала алмай келе жатқаны 
анық. Қазақ ұлтының бостандығы мен 
тәуелсіздігі жолында жанын қиған ардагер 
ағамызға  қандай сый-құрмет к	рсетсек те 
артық емес.

...2016 жылы Шығыс Қазақстан облысы 
Үржар ауданының орталығында  Отыншы 
=лжановтың  мүсіні орнатылды.

Берікхан ТАЙЖІГІТ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Жетісуға облыстық атқару комитетіне теле-
граф арқылы ақ казактардың Үржарда қару-
жарақты тартып алғанын, селоға (Благо-
датный) шабуыл жасамақ екенін хабарлап, 
аудандық кеңес тұтқындалған. Үржар мен 
Андреевка арасындағы телеграф үзілген. Сол 
күні облыстық атқару комитеті  Сергиополь 
кеңесіне Мамонтовтың жауынгерлік  отряды 
шығады. Мықты болыңдар. К	мек болады 
деп хабарлайды» немесе «...Жетісу облы-
сына Семей жақтан ақ гвардияшылар мен 
интервенттердің шабуылына байланысты 
әскери жағдай жарияланды».  Ал 3 шілде күні 
қызыл гвардияшылар отрядының командирі 
И.Мамонтовтың Жетісу облысының әскери 
қолбасшысына Үржарға атыссыз кіргенін 
хабарлайды (83-бет). Ақыры дәл осы күндері 
Тарбағатай тауының теріскейінің т	л перзенті, 
есіл ер Отыншы =лжанов таудың күнгейіндегі 
Мақаншы қаласында ерлікпен қаза табады. 

Осы мәселеге орай 2013 жыл-
дан басталған Қазақстан Республи-
касы жалпы білім беру ұйымдары 
басшыларының кәсіби біліктілігін 
к	теру бағдарламасы аясында ата-ана-
лармен жұмысқа ерекше мән берілуде. 
Бағдарлама аясында мектеп директор-
ларымен бірлесе отырып ата-аналар-
мен жүргізілетін іс-шаралар түрлерін 
анықтау жұмыстары жүргізіледі. Ата-
аналарға к	рсетілетін педагогикалық-
психологиялық к	мек деңгейі, мектеп 
психологтарына қойылатын талаптар 
айқындалды. Солардың ішіндегі ең 
тиімді тәсілдер ретінде мыналарды айта 
кеткіміз келеді: айына бір рет ата-ана-
лармен жоспарлы түрде кеңестер мен 
тренингтер жүргізу, 	зекті мәселелер 
бойынша коучингтер, д	ңгелек үстелдер 
мен пікір алмасулар 	ткізу, мектепте 
ата-аналар үнін тыңдауға мүмкіндік 
тудыру (сауалнама, ата-ана бұрышы, 
директор мен мұғалімдердің ата-ана-
лармен жеке сұхбаттары, т.б.), он-
лайн-конференциялар мен электронды 
хаттар, мектепте ішкі және сыртқы 
әлеуметтік қоғамдастықтар құру арқылы 
ата-аналардың 	зара байланыстарын 
нығайта отырып, балалардың мектептегі 
	мірін белсенді ету жолын бірлесе іздеу. 
Сыни бағалау бойынша ата-аналармен 
кері байланыс және ақпарат ұсыну 
жолдарын түрлендіріп отыру қажет. 
Сондықтан мектеп әкімшілігі мен 
мұғалімдер ата-аналармен мектептегі 
кездесулердің тиімділігін арттыру үшін 
дәстүрлі қалыптан шығып, жаңаша 
жұмыс түрлерін іздеуден жалықпауы 
керек дегім келеді. 

Айман БИПАЖАНОВА, 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
Педагогикалық шеберлік орталығы

Алматы қаласындағы филиалының аға 
менеджері 

Лепсинск поднадзор полиции. Здесь в Леп-
синске О.Альджанов занялся ходатайством по 
разным делам в мировом и окружном судах и 
стал пользоваться популярностью среди мест-
ных мусульман татар и особенно киргиз» деп 
Лепсі уезінің бастығы жоғары ұлықтарға хат 
жазады.  Кесімді бес жылын абақтыда 	ткізген  
оны патша үкіметі босата қоймағанға ұқсайды. 
Bйткені саяси жағынан бүлікші атанып, ел 
намысын қорғап жүрген қайраткерді үкімет  
назарда ұстауды қалайды. Семей облысының 
генерал-губернаторы 1913 жылы дала генерал-
губернаторына жазған хатында: «...Альджанов 
и в месте высылки продолжает свою противо-
правительственную деятельность, я полагал 
бы ходатайство его о возвращении на родину 
отклонить, тем более, что возвращение его в 
данный момент, в виду политических осложе-
нии в прилегающих к Зайсанскому уезду мест-
ностях Китая и производящихся Киргизских 

К	рнекті педагог  В.А.Сухом линский: 
«Тәрбие сәтті  болуы үшін отбасы 
мен мұғалімнің арасындағы қарым-
қатынастар қандай негіздерге сәйкес 
 болуы керек?»  деген сұраққа жа-
уап бергенде, балаларды ж	нге салу 
мақсатындағы ата-аналарды мектепке 
шақыртулар неғұрлым аз болуы керек, 
бала мен ата-ананың арасындағы руха-
ни сырласу неғұрлым к	п болуы тиіс, 
осының 	зі әке мен шешеге қуаныш 
сыйлайды деген екен. Осы с	здерден 
кейін бұрынғы ата-аналар жиналысының 
	згермейтін күн тәртібі, балалардың бір 
тоқсандағы алған бағалары мен тәртібі 
т	ңірегіндегі әңгімелер еріксіз есімізге 
түседі. Ол жиналыстарға негізінен жақсы 
оқитын, тәртібінде еш кінәраты жоқ 
оқушылардың әке-шешесі келуші еді. 
=детте бұл сыныптағы ата-аналардың 50-
60 пайызы ғана болатын. Бұл к	рсеткіш 
білім мазмұнының жаңаруымен бірге 
	згере бастағанына куә болып отыр-
мыз. Себебі жаңа талаптарға байла-
нысты ата-аналар мектепке арнайы 
шақыртумен ғана емес, жиі келе баста-
ды. Егер ата-аналардың сұрақтарына 
мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі толық 
жауап бере алмаса, ата-аналар бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы немесе 
әлеуметтік желілерде 	з қарсылықтары 
мен қайшы пікірлерін жариялайтын бол-
ды. Сондықтан мектеп пен ата-ананың 
бірлігін жақсартатын, ата-ананы мектеп-
ке тартудың тың жолдарын табу 	зекті 
мәселеге айналды. 

Отыншының ұлдары Мұхамедқасым  мен Ғалымжан Әлжановтар

БІЛІМ КӨКЖИЕГІХАТ ЖОЛДАРЫНАН
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=р елдің, әр ұлттың, әр ғасырдың 
	зіне тән ерекшелігі мен ұлттық құн-
дылығы болады. Тарих беттеріне зер 
салар болсақ, қазақ халқының басы-
нан түрлі қилы кезеңдердің 	ткенін 
байқаймыз. Қойнауына сыр бүккен 
Нарын 	ңірінің де топырағы құтқа 
толы. Талай күйшілердің күйіне қанық 
даламыз, олардан бізге мұра болып 
қалған рухани құндылығымыз, мәдени 
қазынамыз бүгінгі ұрпақпен бірге жаса-
сып келеді.

Қазіргі таңда ұлттық 	неріміз жанда-
нып, мәдениетіміз жаңаша қалыптасты. 
Ауданымызда да осы егемендіктің 
 жиырма алты жылы ішінде мәдениетіміз 
	з деңгейінде 	сіп-	ркендеп келеді. 
Соның нәтижесінде халықтың да 
талғамы жаңа бағытқа 	згерді.

2017 жылы рухани жаңғыру аясында 
ауданымыздың мәдениет саласында 
к	птеген шаралар жүзеге асырылды. 
Соның ішінде күні кеше ғана «Жалын» 
мәдениет үйінде әуесқой композитор, 
Халық ағарту ісінің үздігі, Қазақ КСР-
не еңбегі сіңген мәдениет қызметкері, 
домбырашы, ұлағатты ұстаз Шәмшиден 
Шәріповтің 95 жылдығы және аудандық 
білім б	ліміне қарасты Ш.Шәріпов 
атындағы балалар саз  мектебінің 
құрылғанына 40 жыл толуына орай 	ткен 
мәдени шараны ерекше атар едік.

Мектепте бүгіндері домбыра, қобыз, 
баян, халық әні-терме, фортепиа-
но аспаптары бойынша 261 оқушыға 
30 мұғалім дәріс беруде. Музыка 
мектебінің негізгі мақсаты мен міндеті 
жеке оқушыға музыкалық аспапты 
меңгерту, ойнау шеберлігін дамы-
ту, аспапта орындау ерекшеліктері 
туралы теориялық білім беру сала-
сына айрықша назар аудару. 1992 
жылы осынау Аққыстау балалар му-
зыка мектебіне Қазақстан Респуб-
ликасына еңбек сіңірген мәдениет 
қызметкері, жергілікті композитор 
Шәмшиден Шәріповтің аты берілген 
болатын. Қазір барлық ауылдарда 
Ш.Шәріпов атындағы балалар му-
зыка мектебінің сыныптары тұрақты 
түрде жұмыс істейді. Осы жылдар 
аралығында жоғарыда аталған мек-
теп шәкірттері аудандық, облыстық, 
қала берді республикалық 	нер сай-
ыстары мен байқауларында бірнеше 
мәрте жүлдегер атанып, ауданның 
мерейін 	сірді. 2012 жылы Қазақстан 
Республикасының №175 қаулысы бой-
ынша «Балдырған» ансамблі (жетекшісі 
Е.Ақтанов) мен «Балдәурен» вокалдық 
тобы (Л.Жанарыстанова) «Үлгілі» ұжым 
атағын жеңіп алды.

Сондай-ақ мектептің мәртебесін 
к	теріп, мерейін 	сіріп жүрген түлек-
т е р  д е  б а р ш ы л ы қ .  А т а п  а й т с а қ , 
 Ж.Сүндет қалиева, Г.Насырова,  Асылай, 
=йгерім =пеновалар, А.Ермекова 
бүгіндері бірі Д.Нұрпейісова атындағы 
халықтық му зыка академиясы Атырау 
музыка кол лед жінде ұстаздық қызмет 
атқарып жүрсе, екіншілері үлкен сахна-
ларда 	з 	нерлерімен танылып жүр. 

=рине, осындай жас ұрпақты тәр-

К#рнекті к#семс#зші  Сағымбай 
Қозыбаевтың есімі к#зі қарақты 
оқырманға жақсы таныс. Ол – тарих 
ғылымының докторы, профессор, 
бірқатар оқу орындарының құрметті 
профессоры. 

Кешегі кеңестік кезеңде одақтың 
мемлекеттік телерадио жүйесінде қызмет 
етті. Ал 1974 жылдан еліміздегі іргелі оқу 
орны – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
де қызмет етіп келеді. Журналистика 
факультетінің кафедра меңгерушісі, 
деканы болды. Бұл күнде аталған оқу 
орнындағы Баспас	з және электрон-
ды БАҚ кафедрасының құрметт і 
меңгерушісі. С.Қозыбаев к	птеген 
кітаптардың авторы. Сонымен қатар 
«Отандық журналистика мен публи-
цистика» атты авторлық топтамалар 
кітабының негізін салушы екендігін 

биелеуде елеулі еңбектерімен к	-
рініп жүрген ұстаздар З.Насиханова, 
=.Бахитова, =.Сұлтанова, Э.Темір-
болатова, Г.Қонарбаева, С.Қасанова, 
С.Бисембиева, Ж.Қалиева және басқа-
лар дың есімдерін мақтанышпен атауға 
болады. 

Қазақ КСР-не еңбегі сің ген мәдениет 
қызметкері Ш.Шәріповтің туғанына 95 
жыл және 	нер иесінің есімін иемденген 
балалар саз мектебінің құрыл ғанына 40 
жыл толуына орай ұйым дастырылған 
«Жас екпін» атты жас орындаушылардың 
аймақтық фестиваліне Махамбет, 
Мақат, Құрманғазы аудандарынан жас 
домбырашылар қатысып, бақтарын 
сынады.

Байқаудың мақсаты – Ш.Шәріпов-
тің шығармаларын насихаттау, бала-
лардың к	ркем шығармаларға деген 
құштар лы   ғын арттыру және орындалу 
мәде ниетінің қалыптасуына атсалысу. 
Аспапта ойнау, дәстүрлі күй 	нерінің 
мәртебесін арттырып, ұрпақ санасына 
сіңіру және осы 	нер түріне балалар 
ынтасын ояту.

Bнер сайысының нәтижесінде 
Новобогат саз мектебінің оқушысы 
Ақнәзік Жанпейісқызы бас жүлдені 
жеңіп алды, Құрманғазы ауданының 
Д.Нұрпейісова атындағы балалар 
саз мектебінің оқушысы Нұрдәулет 
 Амангелдин бірінші орынды. Ал екінші, 
үшінші орындарға жанбайлық Жанерке 
Заева, құрманғазылық Ажар Жетесова, 
аққыстаулықтар Гүлнәзік Құбашева, =ли 
Ғабдіжанова, махамбеттік  Сағи долла 
 Алпамыс ие болды.

Мерейтойлық шараға арналған сал-
танатта Исатай аудан әкімінің орын-
басары Б.Мырзағалиев құттықтау с	з 
с	йледі. Сондай-ақ аудандық білім 
б	лімінің басшысы міндетін атқарушы 
С.Беркалиева, Д.Нұрпейісова атындағы 
халықтық музыка академиясы Аты-
рау музыка коллдежінің мұғалімі, 
Ш.Шәріповтің шәкірті Р.Латифуллина, 
Қазақстан Республикасының Мәдениет 
қайраткері Қ.Дүйсеев, Н.Жант	рин 
атындағы облыстық филармонияның 
ә н ш і с і  М . Д ә у л е т о в ,  Ш . Ш ә р і п о в 
а т ы н д а ғ ы  с а з  м е к т е б і н і ң  т ү л е г і , 
Д.Нұрпейісова атындағы халықтық ака-
демиясы Атырау музыка колледжінің 
мұғалімі Н.Хинекина және осы шараға 
қатысушы басқа да қадірлі қонақтар 
игі лебіздері мен ақжарма тілектерін 
білдірді. 

Шара кезінде Ш.Шәріпов атындағы 
балалар саз мектебінің фольклорлық 
ансамблі мен «Балдырған» балалар 
оркестрі (оркестрдің к	ркемдік жетек-
шісі  әрі  дирижері  З.Насиханова) 
Шәмши деннің бірнеше күйлері мен 
әндерін нақышына келтіре орындады. 
Сондай-ақ к	рермендер Шәмшиден 
Дәулетұлы Шәріповтің 	мірдерегі 
ж	нінде дайын дал ған бейнек	рсетілімді 
тамашалады. 

 
Аяпберген САЛИХОВ

Атырау облысы
Исатай ауданы

айта кеткендігіміз ж	н. Биыл қарымды 
қаламгердің  «Palita – press» баспасынан 
«Люди мы, не боги» деген кітабы жарық 
к	рді. Бұл автордың к	збен к	ргендері   
мен к	ңілге түйгендері. Эссе түрінде 
жазылған жинақы, қысқа дүниелер. 
Соған қарамастан оқырманға айтары 
мол. Бұл 	зі адам, 	мір, қоғам туралы  ой 
– толғаныстар. Оқырман қауым жылы 
қабылдайтыны анық

Өнерге қанат қаққандар

Өмір жайлы өрімдер

БАЙҚАУ

ЖАҢА КІТАП

– Алла қаласа, ертең келеді, – деді 
Ғаділша аға.

Кейуана қайнысы келердей қуанып, 
	ңі ажарланып сала берді.

Ертеңінде Ғабең мен Сәкен Жүнісов 
екеуін санаторийден үйге алып келді. 
Ғабең қариямен сәлемдесіп, танысты.

– Т	ремді іздеп келген қайсысы? – деді 
кейуана.

Ғадекең Ғабит ағаны к	рсетті.
– Келші қарағым, бетіңнен сүйейін. 

– Қайнысын сағынып, к	зіне жас алған 
үлкен кісі қазақ ғұрпымен Мағжанның 
атын атамай, «т	рем» деп ілтипат білдіргені 
ғажап еді.

Осы отырыста Ғабең шешіле с	йлеп, 
к	ңіліндегі к	п армандарын ортаға салды.

– Мағжанды ақтап алу – біздің аза-
маттық міндетіміз. Мағжандай ақын мынау 
жарық дүниеге к	п келе бермейтін шығар, 
– деді тебіреніп. – Ғаділша, архивіңде 
Мағжанның асыл жауһарларынан сақта-
ғандарың бар ма, болса маған бер, 
к	шірмесі болса да архивімде жатсын. 
Мағжан түптің түбінде ақталады.

Расында Ғабеңдей үлкен жазушының 
к	регендігіне қалай таңданбассыз. Асыл 
пышақтың қын түбінде жатпайтындығы 
сияқты, ақиық ақын да ғасырлар қойнауы-
нан жарқ етіп, қазақтың жыр к	гіне еркін 
самғап шықты емес пе?! 

Ғабең Ғаділша ағаның ұлының есімі 
Мағжан екендігін естігенде қатты қуанды.

– Мына ұлыңа ағаңның есімін берген 
екенсің, оның 	те орынды. Бақытты бол-
сын! – деп батасын беріп, 	зінің «Ұлпан» 
атты кітабына қолтаңба жазып сыйлады.

Мағжанның суреттерін к	ріп отырған 
Ғабең:

– Мына суретті маған берсең қайтеді. 
Мен үлкейтіп, қайтарып беремін, – деді.

«АЛЫСТАН МҰНАРЛАНЫП 
ШАЛҚЫҒАН К>Л...»

Ғаділша аға Мағжанның туысқа деген 
сезімі мен сүйіспеншілігін, әсіресе балаға 
деген кішіпейілділігін, мейірімділігін 
ұмыта алмайды. Мағжанды балалар мен 
жас келіндері «Жәжеке» деп атайтын.

Жаздыкүні ауылдан Қызылжарға 
шы ға тын үлкен жолдың үстінде, шы-
бықтан ат мініп, жалаңаяқ жарысып, 
жолдың шаңын бұрқыратып ойнап 
жүрген. Араларындағы ересектеу Жи-
анша, Қабдош болуы керек, біреуі 
«Жәжекем келді!» деп айқай салды. 
С	йткенше болған жоқ, пар ат жеккен 
пәуескелі арбамен жолаушылар келіп 
қалды. Оң жақтағысы арбадан тез секіріп 
түсіп, балаларды кезек-кезек беттерінен 
сүйіп жатты. Оған қоса Зылиха тәтей 
де кішкентайларды аймалап жатыр. 
(Мағжанның әйелі Зылиха жеңгейді 
балалар «тәте» дейтін). Екеуінің де үсті-
басы аппақ. =сіресе Ғаділшаның к	зіне 
түскені Зылиха тәтейдің басындағы 
ұзын шашақты ақ жібек б	ртпе шәлісі 
мен аяғындағы 	кшесі біздей туфлиі, 
құлағы мен мойнындағы жарқыраған 
алтын әшекейлері. Бұл Ғаділшаның аға-
жеңгесін алғашқы к	руі. Жәжекең де, 
Зылиха тәтей де ауылға қарай балалар-
мен бірге жүрді. Жол бойы әңгімелесіп, 
балаларды қызықтап әрбіреуіне жеке-
жеке сұрақ қойып, с	йлеген с	здеріне 
қуанғандары естен кетпейді. Мүмкін 
кішкентай бауырларын сағынғаны 
болар. Күнде түскі тамақтан кейін 
Мағжан мен Зылиха екеуі Сасықк	л 
басына баратын. Балалар 	здеріне 
жүктелген міндеттей Мағжанмен 
бірге к	л жағалауға құмар еді. Бұрын 
күнде суына барып шомылып жүрген 
Сасықк	лдің ерекше қасиеттерін ба-
лалармен қыдырып жүрген кезінде 
М а ғ ж а н  а й р ы қ ш а  ы қ ы л а с п е н , 
тәптіштеп, жақсылап түсіндіреді. К	лдің 
басындағы қара топырақтың арасында 
ағарып жатқан ұсақ тастарды қолына 
алып: «Иіскеп к	ріңдерші, қандай исі 
бар» дегені бар. Сол бала кезде мұрынға 
сіңген туған жердің тасының 	зіне тән 
жұпар иісі мәңгілік к	кірегінде сақталып 
қалды. Міне, ширек ғасырдай 	тсе де 
Сасықк	лді отбасымен іздеп барып, ата-
бабалары қоныстанған 	ңірді к	рсету, 
Мағжан ағасының аяқтары басқан 
топырақты қасиеттеп ұрпақтарына 
таныстыру Ғаділша ағаның міндетіне 
айналған іспетті. Осы Сасықк	л басын-
да жерленген ата-бабаларының зираты 
қазір жермен-жексен болып, тың игер-
ген жылдары жыртылып кетсе керек. 
Бұл Ғаділша ағалардың әулеті үшін орны 
толмас қасірет. Мағжанның Сасықк	лге 
арнап жазған 	леңінің екінші бір түрін 
тек 	з туыстары ғана айтатын. Сол 	леңді 
Ғаділша аға айтып беріп еді. Ұзын-
ырғасы былай:

Алыстан мұнарланып шалқыған к	л,
Бетінде күннің нұры балқыған к	л.
Жасарып сар күмістей ақ к	бігі,
Мап-майда м	лдірінде қалқыған к	л.
Жанында жас балалар ойнаған к	л,
Су ішіп, жан-жануар тоймаған к	л.
Шешініп қыз-келіншек су алған к	л,
=р жанды м	лдірінен суарған к	л.
К	з салып жалтырына мұңға батып,
Ғашықтар жарын іздеп ойнаған к	л.
Масайрап т	рт түлік мал суға тойып,
Д	ңінде ойнақ салып ойнаған к	л.
Сыртында ақбоз үйлер жарасқан к	л,
Байлары кедейлерге қарасқан к	л.
Ағайын тату-тәтті қоныс бірге,
Саулықты сағат сайын сұрасқан к	л.

1936 жылы Қызылжарда, педагоги ка-
лық техникумда мұғалімдер мамандығын 
жетілдіру курсында сабақ беріп жүрген 
кезінде Мағжанды екінші рет к	рді. 
Мағжан ағасы мен Зылиха жеңгесі Дзер-
жинский к	шесіндегі екі қабатты ағаш 
үйдің үстіңгі қабатында бір б	лмелі 
пәтерде тұрды. Сенбі, жексенбі күндері 
Ғадекең мен туысы Мүташ екеуі ағасының 
үйіне барып қонатын.

О л  к е з д е  е к і  б а л а н ы ң  1 1 - 1 2 
жастағы кезі. Мағжан бауырларына 
бала деп қарамайтын. Т	редей сый-
лап, 	зі жұмыстан шаршап келсе де, 
қонақ балаларға әңгіме-ертегі айтудан 
жалықпайтын. Қашан к	здері ұйқыға 
кеткенше әңгімесін аяқтамайтын, шы-
дамды және бауырларының жанын нәзік 
түсінетін. Кейбір демалыс күндері Мағжан 
мен жеңгесі Зылиха Ғаділшаны ертіп, 
қаладан он шақырым жердегі «Мещан» 
ағашына арбаға ат жегіп барып қайтатын. 
Ағаштың к	леңкесіне бұлардан бұрын ба-
рып, аттарын доғарып, алқа-қотан болып 
отыратын к	п азаматтар Мағжандардың 
келуін тағатсыздана күтетін. Ғадекең 
мен аға-жеңгесі  «Мещан» ағашына 
жақындағанда барлығы оларға қарай 
лап қойып, Мағжан мен  Зылиханы лезде 
қаумалап алатын. Олардың ортасын-
да қатар түзеп отырған Мағжан мен 
 Зылиха жеңгелері қос аққу сияқты әсер 
қалдырушы еді. Мағжанның аузынан 
шыққан әр с	зді жиналған қауымның зор 
ықыласпен тыңдайтынын Ғадекең бала 
болса да анық аңғаратын. К	пшіліктің 
ортасында отырса да, туысқа деген 
сүйіспеншілігінен бір айнымай, Ғаділша 
ағадан к	з жазбай, дәйім  назар ауда-
рып, қас-қабағына қарап отырғандығын 
сезетін. 

Мағжан ағасы бұның есімін ерек-
ше айтатын. «Ғаділша» дегенде дауыс 
ырғағын к	теріп, екпінді басты буын 
мен соңғы буынға түсіретін. Сонда 
Ғадекеңнің аты әдемі бір үн шығарып, 
ғажап әсер қалдыратын. Ара-тұра: 
«Алысқа кетіп қалма, ағаштың ішінде 
адасып, қорқасың» деп ескертіп те 
қоятын. Ал кешкі салқынмен қалаға 
қайтқанда мінген аттарын жол бойы 
жеңіл желіспен жарысқа түсіретін. Аттың 
делбесін Ғаділша аға ұстайтын, бала да 
болса тізгінге мықты еді. Мағжан ағасы да 
риза болып, жымиып отыратын.

ХАЛЫҚ ЖАУЫНЫҢ 
ТУЫСЫ ДЕП ТҰҚЫРТАТЫН

Ғадекең Мағжанның немере інісі 
ретінде соншама қуғын-сүргін к	рмесе 
де, 	мір жолында біршама кедергілер 
кезікті. «Халық жауының тұқымы», 
«Қасқырдың б	лтірігі» деген с	здерді ес 
білгелі естіді. =сіресе Қызылжарда тұрған 
жылдары соңынан к	леңкедей ілесіп, 
қалмай қойды. 

1939 жылы 13 жаста еді. Қызылжар 
қаласындағы Водопроводный к	шесімен 
теміржол вокзалына қарай келе жатқан. 

«Мағжан Жұма баевтың інісімін» деп жа-
сырмай, бұқпантайламай айтып, жазатын 
болды. Бұған тағы бір себеп: К	кшетау 
облысының  Шучье ауданына қоныс ау-
даруы болды. Олар Мағжан Жұмабаевтың 
кім екенін білмейді. Сондықтан аса мән 
берген жоқ. 

ЖАЗУШЫ ҒАБИТ 
МҮСІРЕПОВПЕН КЕЗДЕСУ

 Ғаділша ағаның қазақтың к	рнекті 
жазушысы Ғабит Мүсіреповпен бір сәт 
кездесуі әсер-тағылымы мол үлкен ғибрат 
еді. 

1978 жылдың 22 қаңтары болатын. 
Күн нің суықтығына байланысты мектеп-
тегі сабақты уақытша тоқтатуға тура 
келді. Осы жайды жергілікті радио торабы 
арқылы ата-аналарға хабарлап жатқан 
болатын. Сол сәтте Торғайда тұратын 
туысы Қазыбек Зағыпаров келіп кірді. Ол 
осындағы санаторийде демалып жатқан 
болатын.

– Аға, сізді ертеңге Ғабит Мүсірепов 
шақырып жатыр, – деді амандықтан соң. 

Бұл хабар Ғаділша ағаны қатты 
алаңдатты. Күні бойы Ғабеңнің неге 
іздегенін ойлады. Жан дүниесінде үміт 
оты тұтанғандай болды. Бәлкім бұл 
шақыру Мағжанға байланысты болар де-
ген ой келді. Келесі күні Ғабең шақырған 
мерзімде барып, сәлем берді. Ғабең салған 
жерден ұстаған қолын босатпастан ыстық 
ықылас білдіріп, амандық-саулық сұрасқан 
соң, залға барып жайғасты. Мағжанмен 
 заманы бір жолдас болғанын және оның 
	леңдерін 	те жоғары бағалайтынын айта 
келіп, оның жазықсыз жапа шеккеніне 
үлкен 	кініш білдірді. Осы Бурабайда 
Мағжанның талай рет болғандығын айта 
келіп, Мағжанның Ақан сері 	мірінен 
тарихи очерк жазғанын, «К	кшетау», «Оқ-
жет пестің қиясында», «Батыр Баян» поэ-
малары да осы жер шоқтығы Бурабай дың 
баурайында жазылғандығын еске алды.

– Айып етпе, Мағжанмен туыстығыңды 
таратып берші? – деді Ғабең.

– Біз Арғын ішінде Атығайдың бір 
тармағы Есентаңырық боламыз. Одан 
Жақсыбай, Bтеміс, Меңдібай,  Шонай, 
Ш о н а й д а н  Ж ұ м а б а й .  О д а н  Б е к е н 
(Бекмағамбет). Одан жеті ұл, екі қыз 
болған. Осы жеті ұлдың бірі менің әкем 
Қаһарман, бірі Мағжан.

– Сенде ағаңның суреттері бар ма? – 
деп сұрады Ғабең.

– Бір бейнесі сақталған.
– Қалай к	руге болады?
Ғаділша аға Ғабеңнің бұл  сауалына 

 жауап берместен бұрын үйде  кәрі 
анасының барын, ол кісінің Мағжанның 
жеңгесі екендігін айтты. 

– Олай болса, үлкен кісіге сәлем беру 
міндет қой, үйлеріңе 	зім барғаным ж	н, 
– деді Ғабең.

Ғадекең үйге оралысымен анасы-
на Ғабит Мүсіреповпен жолыққанын 
айтып еді, шешесі қатты қуанып, үйге 
шақырмадың ба деп сұрады. 

Ғаділша ҚАҺАРМАНОВ:

К	шенің екінші жағында кетіп бара 
жатқан үш-т	рт үлкен кісі: «=не, халық 
жауының інісі» деді тоқтап, бұрылып. 
Жүрегі зу ете түсті. Естімегендей алға 
жүре берді. Келесі 1940 жылы комсомол 
қатарына 	терде: «Бұл халық жауы Мағжан 
Жұмабаевтың туысы, комсомол қатарына 
алуға лайық емес» деді. Одан соң екі рет 
комсомол жиналысында Ғаділшаның 
мәселесін қарады. Ақыры ырың-жырың 
ұзақ әңгімеден соң т	мендегідей тап-
сырма берілді. Қызылжардың Куйбышев 
к	шесінен 20 сауатсыз адамды тауып, 
хат танытуға тиіс болды. С	йтіп, жазғы 
каникулда жиырма кісіні сауат ашуға 
үйретті. Күзде, қараша айында Ғаділша 
оқытқан адамдардан бақылау алып, 
соның нәтижесінде комсомол қатарына 
қабылданды. Одан соңғы уақытта да 
жоғарыдағы жанама ат қыр соңынан 
қалмады. 1942 жылы он алтыға толып, 
он жетіге аяқ басқанда Петропавлдағы 
қалалық әскери комиссариатына келіп, 
майданға жіберулерін 	тінді. Ондағы 
ойы, бүйтіп к	зтүрткі болғанша соғысқа 

барып ерлік к	рсеткісі келді. Ажа-
лы жоқ екен, 1946 жылы майдан-
нан аман-есен елге оралды. Бірақ 
КГБ соңынан қалмады. Қайда 
барды, кіммен с	йлесті, бәрін 
жіпке тізіп хабарлап отыруы ке-
рек екен. Осының бәрі адамды 
сарсаңға салып, үрей тудыратын. 
1960 жылы Шучье аудандық 
партия комитетінің бірінші 
хатшысы Сурниченконың 
к е п і л д е м е с і м е н  п а р т и я 
қатарына 	тті.  Бұл сенім 
Ғаділша ағаға қанат бітірді. 
Енді қай жерде болса да, 
жеке анкета толтырғанда: 

Сапырып сары қымыз ертелі-кеш,
Басында кеңес құрып дауласқан к	л.
Кір жуып, кіндік кесіп сенде 	скен к	л,
Құрбымен әзілдесіп белдескен к	л. 
(Ғаділша аға бұл 	леңді Күлбану әпке-

сінің айтуы бойынша 1947 жылы қағазға 
түсіріп алған екен. – Т.=).

Ағасымен алғашқы кездесуден соң ұзақ 
жылдар бойы Мағжанды Ғаділша к	рген 
жоқ. Жоғарыдағы Сасықк	л 	леңін әнге 
қосып, отбасында сыңсытып айтумен ұзақ 
жылдарды 	ткізді. 

Ол кезде компартияның үстемдігі 
шексіз жүріп тұрған. Мағжан әлі 
ақталмаған. Соған қарамастан Ғабең 
Мағжанды елінің бостандығы мен 
тәуелсіздігі  үшін күрескен, соны 
аңсап 	ткен қайсар ақын деп танып, 
ризашылығын білдірді. 

Ғаділша ағаның ойына Мағжанның 
мына 	леңі түсті сонда: 

Ертегі уатпай ма баланы да, 
С	з сиқыр ғой, жазбай ма жараны да.
Ақын да бір бала ғой айға ұмтылған,
Еркімен 	зі-ақ отқа барады да...
Сонда, Ғабеңдей заңғар жазушы 

бүгінгідей күн туарын жүрегі сезген де 
болар. Оның Мағжанға деген кіршіксіз 
пейілі Ғаділша ағаны айрықша қуантты. 

Ғабеңмен кездесу Ғаділша аға үшін 
үлкен мәртебе еді. Bз 	мірінде тұңғыш 
рет атақты жазушымен кездесті. =рі 
болашаққа деген үлкен сенімге ие бол-
ды. 

***
Қазақ елінің тәуелсіз ел болуын 

аңсаған, сол жолда күш-қайратын, 
бойындағы дарын-қабілетін, білімін 
аямаған Мағжан Жұмабаевтың туған 
халқына оралғанына отыз жылға 
тақады.

Мағжанның кез келген 	леңінде 
қазақтың асқақ рухы жатыр, келешекке 
деген сенім жатыр. Сондай 	леңдерінің 
бірі «Сағындым».

...Не к	рсем де Алаш үшін к	ргенім,
Маған атақ ұлтым үшін 	лгенім!
Мен 	лсем де, Алаш 	лмес, к	ркейер,
Істей берсін қолдарынан келгенін...

Қазағымды, қалың елді сағындым,
Сарыарқамды – 

сайран жерді сағындым.
Балдай бұлақ, м	лдір күміс к	бікті,
Арқадағы айдын к	лді сағындым... 

Абақтыда айдан, күннен жаңылдым,
Сарғайдым ғой, сар даламды сағындым.
«Қарашығым, құлыным!» – 

деп зарлаған,
Алыстағы сорлы анамды сағындым...

Толымбек �БДІРАЙЫМ 
АСТАНА

Жаны жайсаң, жақсы азамат-
тар к#п қой. Қазақтың біртуар 
перзенті Мағжан Жұмабаев жай-
лы, ақынның немере інісі Ғаділша 
Қаһармановтың он алты баспа 
табақ к#лемдегі «Жәжеке» атты 
естеліктер кітабын Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, 
белгілі ақын, баспагер, «Қазығұрт» 
баспасының директоры Темірғали 
К#пбаев #з қаржысына, 2005 
жылы «Жәжеке» деген атпен ба-
сып шығарды. 
Аталмыш жинақ мағжантануға 
қосылған үлкен олжа, сүбелі еңбек 
деп айтсақ артық болмас.

Р.S.
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Жас ұрпақ тәрбиесі – өз қолымызда
1770 жылы ағылшындық 

Джеймс Кук деген капитан-
ның «Индевор» атты кораблі 
Шы ғыс Австралия жағасында 
аял даған к#рінеді. 

Кук жағаға шығып, сәл 
бой жазбақшы болады. Ол 
аңшылармен әңгімелесіп 
тұрған сәтте қастарынан 
басы бұғыға ұқсас, бойы 
адам ды кін дей, құйрығы ұзын бақа сияқты 
секіріп жүрген бір хайуанат 	теді. Таңғалған 
Кук: «Мына хайуанатты қалай атайды?» дейді. 
Аңшы жайбарақат жергілікті аборигендер тілінде 
«кенгуру» деп жауап береді. Кенгуру деген с	з 
австралиялықтар тілінде «мен түсінбедім» деген 
мағына береді екен. Міне, сол күннен бастап 
секіретін, құйрығы ұзын хайуанаттың аты 
«Кенгуру» аталыпты-мыс.  

Суретшілер пайдаланатын 
қылқалам әртүрлі болады. 
Акварель бояулар үшін ақ 
тиін,  күзен секілді  ұсақ 
хайуан дардың құйрық қылы 
пайда ланылады. 

B й т к е н і  а к в а р е л ь г е 
қажет қылқалам әрі жұмыр, 
әрі тығыз болуға тиісті. 
Майлы бояуға ақ түсті   ті-

кенек қылтанақтар пайдаланылады. Олар жұ-
мыр емес, қалақ тәрізді жалпақ келгені ләзім. 
Үлкен қылқалам бояу тұтас жазылатын үлкен 
таңдақтарды, кішкене қылқалам шығарманың 
майда детальдерін бояйды. Қылқаламның 
сыртына: 1, 2, 3, 4 одан да к	п цифр лар салынады. 
Цифр неғұрлым үлкен болған сайын қылқалам да 
соғұрлым үлкен болады.  

Метрология кез келген адамның #мірі не 
қатысы бар ғылым. Сіз дүкенге барып, грамдап, 
килограмдап, литрлеп азық-түлік аласыз, 
киіміміздің де, аяқ киіміміздің де, бас киіміміздің 
де #з #лшемі бар. 

Бұл ғылым, демек сізге қызмет ететін 
	лшемдер, олардың бірлігі мен талап етілетін 
дәлдігіне қол жеткізу әдістері туралы ғылым. 
М е т р о л о г и я н ы ң  н е г і з г і  п р о б л е м а л а р ы 
– 	лшеудің ортақ теориясын жасау, физи-
калық шамалардың бірдей бірліктері мен 
бірліктер жүйесін құру, 	лшеу әдістері мен 
құралдарын, 	лшеулер бірдейлігі мен 	лшеу 
құралдарының бірдейлігін қамтамасыз ету 
негіздерін талдап әзірлеу, 	лшеу эталондары 
мен мінсіз құралдарын жасау, 	лшеу шамалары 
мен құралдарын тексеру. Метрологияның 
дамуындағы негізгі тарихи белестер – он 
сегізінші ғасырдың аяғында Францияда метр 
эталонының белгіленуі, бірліктердің абсолютті 
жүйесінің жасалуы (К.Гаусс, 1832), халықаралық 
метр конвенциясына қол қойылуы (1875), 
халықаралық бірліктер жүйесінің талдап 
әзірленіп енгізілуі (1960). Жиырмасыншы 
ғасырда жекелеген елдердің метрологиялық 
зерттеулерін Халықаралық метрологиялық 
ұйымдар үйлестіріп отыратын болды. 

Кіруге адам батпайды,
Затыңды аман сақтайды.

Мақсаттан мініп қасқа атты, 
Қасқа атты күтпей ақсатты.
Мақсатты с	йтіп қақсатты.

 (Сандық)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Кенгуру деп неге атаған?

Сурет сыры 

Өлшемнің бірлігі қандай?

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ҚЫЛҚАЛАМ

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ

Су тасқыны болатынын 
ал  дын-ала  болжап б іле 
аламыз ба? Қай уақытта 
болсын бол жай аламыз, бірақ 
әңгіме қанша уақыт бұрын 
білуімізде ғой. К#птеген 
факторларға байла ныс ты 
бұл мерзім бірнеше күн-
нен немесе аптадан бірнеше 
са ғатқа дейінгі аралықты 
қамтуы мүмкін. 

=рбір 	зеннің немесе оның белгілі бір б	лігі 
үшін бұл жекеше сипаттағы мәселе. Бірқатар 
жағдайларда су тасқынының болу мүмкіндігі 
алдын-ала есептеу бағдарламасын құрайтын 
метеорологиялық сипаттамалар кешені 
негізінде анықталады. Мұндай болжамдар түрлі 
тәсілдермен жүзеге асырылады, бұл тәсілдер 
осының алдындағы жауын-шашын кезіндегі 
судың жинақталу м	лшерін негізге алады. Қай 
жағдайда болсын, түсетін жауын-шашынның 
м	лшері, топырақтағы ылғалдың жетімсіздігі, 
	зендердегі судың деңгейі, сондай-ақ жалпы 
синоптикалық жағдай, жел, атмосфералық 
қысым сияқты басқа да метеорологиялық 
сипаттамалар т	ңірегіндегі мәліметтердің толық 
әрі нақты болуы шешуші р	л атқарады. 

Су тасқыны
ТАБИҒАТ СЫРЫ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Ол кісі менің әкемнің туған бауыры еді. Сон-
дай ерік-жігері мол, орасан күш-қайраттың иесі, 
бокстан спорт шебері, қоғамдық жұмыстарға бел-
сене араласатын ерекше азамат-тын. Ауырмай-
сырқамай, үш-т	рт айдың ішінде пайда болған 
к	кж	телді елемей, «осы да ауру ма, тәйірі!» 
деп жүріп кенеттен келген кеселден к	з жұмды. 
Молдахмет к	кемнің қазасы маған 	те ауыр 
тиді. Балалық шағымның бойтұмарына айналған 
асқар тау ағатайымнан осылай айрылып қаламын 
деп үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Иә, құдайдың 
ісі деп қамықтық, қайғырдық, қайтеміз. К	кемді 
еске алып, қолыма қалам алғанда айтпағым бұл 
емес еді. Кімнің к	кесі, кімнің ағасы кетпей 
жатыр дейсіз. Дегенмен, бір әке-шешеден он 
бала болса да ішінде к	ңілі жақындары болаты-
ны анық. Менің бұл 	мірден түсінгенім сол, сен 
оны іздейсің, ол да сені іздейді. Адам жоғалтқан 
затын да іздейді ғой дерсіз. Жоқ, бұл басқа сезім. 
Сен оны мәңгілікке жоғалтқаныңды біле тұра, 
к	ңіл түкпіріңде оған деген сағыныш сыздай-
ды, жүрегің соны сағынып іздейді. Қазақтың 
қайсар ақыны Т	леген Айбергеновтің жыр 
шумағында мынадай бір 	лең жолдары бар 
еді «...Қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық 
керек десек те, Адамның заңғар ұлылығын сен 
сағынышымен есепте». Менің Молдахмет к	кеме 
деген сағынышым сондай еді. Жалпы менің 
айтпағым қазақтың қара баласының к	келерге 
деген сағынышы осындай ізгі сезімдерден 
құралса, ұлтымыздың рухы мәңгі асқақтап тұрар 
еді деген ой. 

Молдахмет к	кем оңтүстіктің тумасы 
болғанымен 	мірінің соңына дейін Алматыда 
тұрды. ҚазМУ-дің Заң факультетін бітіріп, 
қызметке орналасты. 20-30 жылдай заң сала-
сында жүріп, 	з ісінің нағыз маманы бола білді. 
Ағалы-інілі болып, к	ңіліміздің жақындығы сол, 
қызмет бабымен әр жерде жүрсек те 2-3 айда 
жоқ дегенде бір-екі рет кездесіп, сыр шертісер 
едік. Арасында телефон арқылы с	йлесетініміз 
тағы бар. =зіл-қалжыңға бір табан жақын, 
оны да орнымен айта білетін, отырыстың гүлі 
еді к	кем. Менің бір таңғалатыным, ол 	те 
қарапайым 	мір сүрді, байлық, мансап қумады. 
Қанша жыл басшылық қызмет атқарса да сол 	зі 
тұратын үш б	лмелі пәтерден ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырды. Оның қолының тазалығына 
	зім куә болған жағдайым бар. Зейнеткерлікке 
шыққаннан кейін сәті түсіп бір компанияға 
жұмысқа кіріп, бизнеспен айналыспай ма. Сон-
да ол маған қалжыңдап «әй, Сәкен, Алла берем 
десе демде екен, мен бизнеспен айналысып, 
әжептеуір байыдым» деп күледі. К	кем талай 
жыл милицияда бастық болды, полк басқарды, 
сондағы бар тапқаны үш б	лмелі үй еді, енді биз-
неске кіріп байыдым деп тұр. К	ңілінің тазалығы 
осы да. Бәлкім сол кезде қоғамның 	зі таза, ын-
сабы бар ма еді деп ойлаймын кейде. 

Сол к	кем бизнесте 	те абыройлы жұмыс 
істеді. Жасы 70-ке толғанда к	кем әлгі компа-
ния ның бастығына барып «әй, қарағым, жа-
сым жет піске келді, сендер ыңғайсызданып 
маған айта алмай жүрген шығарсыңдар, енді 	з 
еркіммен жұ мыстан кетейін» депті. Сонда әлгі 
ұлты орыс бастығы:

–Молдахмет Ашимович, сізді біреу қуып 
жатыр ма? – деп сұрайды. Бұл «жоқ» деп жауап 
береді.

–Онда қандай проблема? Сіз бізге керек 

адамсыз, денсаулық сыр бермесе жұмысыңызды 
істей беріңіз, – дейді. 

Жоғарыда айттым, Молдахмет к	кем менің 
әкемнің туған бауыры еді деп. Атамыз  Абдуллаев 
=шім қазіргі Т	леби, бұрынғы Леңгір ауда-
нында 	мірбақи колхоздың, ауылдық кеңестің 
бастығы болған. Бұл 1920 жылдардың шамасы 
болса керек. К	кем сол =шім атамыз бен  Зерайым 
апамыздың ең кенже әрі ерке баласы. Кейін есей-
генде Қарлығаш жеңгемізбен отау құрып, 	мірге 
екі қыз, бір ұл әкелді. Перзенттерінің бәрі 	мірден 
	з орнын тапты, немере сүйді. Ол жағынан мін 
жоқ. Иә, к	ңілі 	те жақын к	кемнің қысқаша 
	мірбаяны осындай.

К	ке-ағаларымыздың тағы да бір кереметі 
олардың 	з махабатын тауып үйлену кезеңі дей 
ойлаймын. Менің Оңғар Тәліпұлы к	кемнің 
Айша жеңгеме үйлену уақтысы мен үшін естен 
кетпес ерекше сезім қалдырғаны. Олар үйленгенде 
мен 10-11 жастағы баламын. =лі есімде «01» 
маркалы жигулимен ауылға алып келгені. Мен 
жеңгемнің бетіне жабылған орамалын қайта-
қайта ашып, жүзін к	ргенім. Ол жеңгемнің маған 
күлімсірей қарағаны. Айша жеңгем мен үшін 	те 
сұлу еді. Жалпы менің қазақтың жеңгелеріне де-
ген құрметім ерекше, сыйластығым ерекше. Ол да 
	мірдегі бір керемет сезім деп түсінемін.

Енді осы к	келерім туралы әңгімені арқау ете 
отырып, 	зімнің балалық шағыма саяхат жасай 
кетейін. Жалпы мен бақытты жан екенмін. Осы 
Шымкентте қазақи ортада 1964 жылы шыр етіп 
дүниеге келген сәттен бастап күні бүгінге дейін 
	міріме басқа да адамдармен қатар 	рнек салған 
керемет к	келерім барлығына Құдайға мың да бір 
тоба деймін. Бес-алты жасқа келгенде әкемнің 
бауыры Сейдікәрім Мағрыпұлы к	кемнің бізге 
деген бауырмалдығы есімде қалып қойыпты. Ол 
кезде біз Бейбітшілік даңғылында тұрдық. Ол кісі 
Шымкентте автопарктің директоры болған. Оның 
бәрін есейгенде білдік қой. Сейдікәрім к	кем 
сонда бізге арнайы келіп, қойны-қонышымызды 
кәмпитке толтырып кетеді. Үлкен басымен асты-

үстімізге түсіп, машинасына мінгізіп қыдыртып 
қайтушы еді, жарықтық. Мен түгілі менің бес 
қызыма да сондай қамқорлық жасаған еді. Ол 
к	кем де, 	кінішке орай, 	мірден ерте кетіп 
қалды. Бірақ оның жайдары жүзі, ықылас-пейілі, 
бауырмалдығы қанша бала болсақ та жүрегімізде 
жатталып қалды. Одан кейінгі к	кемнің есімі 
– Сейдахмет =шімұлы. Біздің ол кісіні жақсы 
к	ретін себебіміз, ертегіні 	те керемет айту-
шы еді. =дебиетшіл, әңгімешіл кісі болатын. 
Атамыз =шім мен әкем Жүсіпахметтің отбасы 
туысқандары 	зара тығыз қарым-қаты нас та бол-
ды. Біздің балалық шағымыз сол к	 кем нің айтқан 
ертегісімен 	рнектелді десем жа ра сатын шығар. 
Біз 12-13 жасқа келсек те к	  кемізді жібермей, 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» – табысты ел болуымыз-
дың, ұлттық идеологиялық бағытымыздың кепілі. Ұлттық 
дамуымыздың негізгі тірегі – ұлтымыздың барлық ұлттық 
салт-дәстүрлерін, мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, 
мәдениетімізді, ұлттық рухымызды жаңғырту болып табылады. 

Елбасы «Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, 
әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір с	збен айтқанда, ұлттық 
рухымыз бойымызда мәңгілікке қалуға тиіс» деген болатын. 
Сондықтан кейінгі ұрпақ бабалар тарихын жадына тоқып 	ссе, біз 
ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпаймыз. Рухани жаңғырудың 
басты мақсаты да осы. Жаңа жағдайға қарай бейімделу, жаңғыру 
– уақыт талабы. Бастысы, табиғи болмысымыз бен ұлттық коды-
мыз ды сақтай білсек, болғаны. Ұлт К	шбасшысының бұл игі 
бас та масын қолдап-қорғау барша азаматтардың басты борышы 
деп білеміз.

Қостанай облысының Қарабалық ауданында Нау-
рыз мерекесі қарсаңында Тілдерді оқыту орталығының 
ұйымдастыруымен «Ақ бата – асыл мұра» атты отбасылық 
байқау 	тті. Аталмыш іс-шараға 4 отбасы қатысты. Байқау 
шарты бойынша әр отбасынан атасы, әжесі және немересі 
қатысуы керек. Іс-шара мақсаттарының бірі – жас ұрпақтың 

тәлім-тәрбиесіне жете к	ңіл б	лу. Bйткені балаларды білімді 
де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де қарапайым етіп 
тәрбиелеу 	з қолымызда. Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін 
тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз. 
Отбасындағы тәрбие әрбір мүшенің 	зін-	зін сақтау, ұрпақты 

жалғастыру, 	зін-	зі сыйлау қажеттігінен  туындайды. Отбасы 
– болашақ жеке тұлғаның негізі қаланатын қоғамның бастауыш 
құрылым бірлігі, баланың алғашқы ұжымы, оның табиғи даму 
ортасы екенін к	рсете білу.

Қатысушылар бірінші кезеңде «Bзге емес, 	зім айтам 	з 
жайымда» деп 	з отбасыларын таныстырды. Екінші кезеңде 
«Ұлағатты ұлттық ұғымдар» тақырыбында с	з 	рбітсе, үшінші 
кезеңіміз «Ақ бата» деп аталды. Қатысушылар әртүрлі жағдайға 
байланысты берілетін баталар айтып жарысты. Байқаудың соңғы 
кезеңі терең ойлауды қажет ететін, қадір-қасиеті жойылмаған, 
тұжырым-түйіндегі с	з мәйегі, асыл мұрамыз, тоқсан ауыз с	здің 
тобықтай түйіні – мақал-мәтелдерге байланысты құрылған 
«Мақал – с	здің мәйегі» деп аталды. 

=діл қазыларымыздың шешімі бойынша әр отбасы белгілі 
аталымдар бойынша марапатталды: «Ұлттық 	нерді ұлықтаған 
отбасы» аталымын – Хұсаиновтар отбасы иеленді. «Дәстүрді 
дәріптеген отбасы» аталымын – Сәтбаевтар  отбасы жеңіп алса, 
«=семдігімен әрлендірген отбасы» аталымын – Алматовтар отба-
сы қанжығасына байлады. Сол сияқты «Bнерлілер ордасы» атты 
аталым – Баймұхановтар  отбасына лайық деп табылды.

Балым РЫСБЕРГЕН

қалған нағашым бізге осы кезге дейін қамқор, 
тілекші болды. Қазір ол кісінің жасы 80-де. Жиен 
демейтін бізді. «Жиен десем алыстап кетесіңдер» 
дейтін. С	зінің бәрі қарағым, шырағым бо-
лып келетін. Содан кейінгісі – Шырмал деген 
түп нағашым туралы айтсам, ол кісі сауданың 
адамы еді. Есімде қалғаны,  Шырмал нағашым 
кешегі Кеңес  заманында дүкенге иелік  жасады. 
 Демалыс күндері нағашымның ауылы Тасарыққа 
барғанда мені дүкенге кіргізіп «әй, Сәкен, мына 
дүниенің бәрі сенікі, қалағаныңды ал» дейді ғой. 
=шейінде 15 тиыннан артық ақша ұстап к	р-
меген мен не аларымды, не алмасымды білмей, 
ыңғайсызданып қаламын. «Ал, ал» деп қойны-
қонышымды дүниеге толтырып жіберетін. 

Түп нағашы дегеннен шығады, Түлкібаста 
=зім деген ағамыз бар. Менен 6-7 жас үлкен. 
Bзі 	те 	жет, батыр. Біздің бойымызда кішкене 
батырлық қасиет бар болса, нағашымызға 
тартқанбыз дейтінім содан. Біз ол кезде  аудан 
орталығы Ванновкада тұрамыз. Шешен, орыс 
ұлтының 	кілдері к	п. Бала емеспіз бе,  солармен 
сиыспай, т	белесіп қаламыз.  Содан жеңіліп 
қалсақ =зімді шақыртамыз. Ол бір 	зі бәрін 
үйді-үйіне қуып тығатын. Сонда біз кәдімгідей 
марқайып, 	зімізді осы елдің қожасындай сезініп, 
рақаттанып қаламыз. Осы =зімді оқуға түсіруге 
Алматыға алып бардық. =кесі Қуаныш деген 
нағашыммен Молдахмет к	кемнің үйіндеміз. 
Ол кісінің бір кереметтігі ауылдан адамдар келсе 
кәдімгідей қуанып қалатын. Содан шығар деймін, 
туысқандардың бәрі бірінші Молдахмет к	кемнің 
үйіне түсетін. Бар-жоғы үш б	лмелі пәтер болса да 
бізге хан сарайындай к	рінетін. 

Иә, ұмытып барады екенмін. Молдахмет 
к	кем бизнес жасап ауқаттанғаннан кейін 	зінің 
туған жері Зертасқа мектеп салдырды. Ол кісінің 
осы меценаттығы Елбасының «Сапа» белгісімен 
бағаланып, ерекше құрметке ие болды. Одан кейін 
Жаңақорғанда біздің бабамыз жатыр. Камалид-
дин шейх деген кісі, лақап аты Бақсайыс. Сол 
бабамыздың басына 	ткен жылы күзде тал-терек 
отырғызды. Bзі ауырып жүрсе де осы тірлікті 
үйлестіріп ұйымдастырып, ел үшін үлкен сауап 
тірлік жасап кетті. Жалпы бақсайыс ағайындардың 
басын қосып бірнеше жиын 	ткізді, бабқа ар-
найы ас бергізді, халықты әрдайым бірлікке, 
ынтымаққа шақырып отыратын кісі еді. Bмірінің 
соңында намазға жығылып, 	зінен кейінгілерге 
имандылықтың үлгісін к	рсетті. 

Енді қайын жұртымнан да бір-екі адамды 
қамти кетейін. Соның бірі – Тоқсанбаев Бекен де-
ген менің қайынағам. Ой, бір керемет адам еді 	зі. 
Аяг	з Бекежанқызымен бас қосқанымызға отыз 
үш жыл болды. =йелімнің ағасы ретінде ол маған 
«қайынағаңмын» деп ешуақытта айтқан емес. 
Екеуміздің к	ңіл жақындығымыз сондай, ағалы-
інілі болып керемет қарым-қатынаста болдық. 
Bкінішке қарай, ол да 	мірден ерте кетті. Жатқан 
жері жайлы болсын деп тілейік.

Енді к	зі тірі к	келеріміздің ішінде маған 
тілеулес, қамқор болып жүрген ағаларымның 
бірегейі Жеңіс Сұлтанов туралы да айтпасам бол-
мас. Мен ол кісіні бала кезімнен білемін. Себебі 
Жеңіс к	кем әкеммен бірге қызметтес болды. 
Қазір ол кісі отставкідегі генерал. Сол Жеңіс ағам 
Молдахмет к	кем екеуі кенемей дос болды. 

Жеңіс к	кеме Құдай ұзақ 	мір берсін деп 
тілеймін. Мен үшін 	те қымбат ағамен бірге 
	ткізген күндерім мен түндерім естен кетпейді. 
Студент кезімде Алматыға келіп «әй, Сәкен, мен 
бүгін бір дастарқан жаяйын, қалаған достарыңды 
шақыр» деп мерейімді бір асырып кететін. Қазір 
де сол ауылға келсем тауға киіз үй тіктіріп, қымыз 
саумалын сапырып, қонақ етпей жібермейді. 

Міне, к	кенің құдіреті осында. Мен ол 
кісілерден білмегенімді үйренемін, тәлім-тәрбие 
аламын, бір рақат сезімге б	ленемін. Қазір мен 
осындай сәттерді сағынып жүрмін. «К	ке» де-
ген с	здің кереметін енді-енді түсінгендеймін. 
Менің де арманым сол, 	зімнен кейінгі інілеріме 
дәл осы кісілердей лайықты к	ке болсам деймін. 
К	келерімді аңсап, осы дүниені жазғандағы 
мақсатым ол кісілерге деген іштегі сырымды 
ақтарып, ағалар алдындағы інілік парызымды 
	тесем бе деген ой еді.

С 	 з і м н і ң  с о ң ы н  Қ у а н ы ш  Т 	 л е м е т о в 
ағамыздың:

«Дүниенің біраз жерін араладым,
Жақсы менен жаманды сараладым.
Бұл 	мірде інілерге жол к	рсеткен,
Аман болсын, абзал жанды ағаларым!» де-

ген жыр жолдарымен түйіндеп, 	мірден 	ткен 
қимас жандардың рухы пейіште шалқып, к	зі тірі 
к	келерім аман болсын дегім келеді. 

Сәкен АБДОЛЛА

осыдан бір ай бұрын айтқан ер те гісінің жалғасын 
айтқызбай қоймайтын едік. 

Bкінішке қарай, ол к	кеміз де 50-ден асқан 
шағында 	мірден 	тті. Ертегісі керемет еді, 
кәдімгідей сенетінбіз. 

Содан кейін Мамыр =шімұлы деген к	кеміз 
болды. Ол кісінің мамандығы зоотехник еді. 
Кезінде Түлкібас ауданындағы Жамбыл колхозын 
басқарды. Ол к	кемнің маған жақындығы сол, 5-6 
сыныпта оқып жүргенде машина жүргізуді үйретті. 
Бұл 	зі бір есте қалатын жағдай ғой. Жаз-күзде 
егін орағы кезінде мені қасына отырғызып алып 
егістікті аралайтын. Қазір ойлаймын, сонда к	кем 
мені машина үйрету үшін ғана емес, ауылдың 
жағдайын білсін, даладағы қызу еңбекті к	зімен 
к	рсін, мемлекет байлығын шашпай-т	кпей жи-
нап алудың мақсатын түсінсін деп алып шыққан 
екен-ау деймін. Сол үшін де мен ол к	кеме ри-
замын. 

Ал енді бір қызығы, менің машинаға деген 
құмарлығым мұнымен біткен жоқ. Шымкентте 
автопаркте шофер болып жұмыс істейтін Сейдра-
ман =бдікерімұлы к	кем «к	к қасқа» айдайтын. 
«К	к қасқа» дегеніміз кәдімгі – «Зил-130». Ол 
кісінің үйге келгенін әдейі аңдып жүремін. Кел-
се, біз барсақ болды, «к	ке, к	ке» деп қасынан 
кетпеймін. Менің машинаға құмар екенімді ол да 
біліп алған. 

Жалпы осы Сейдраман мен Молдахмет 
к	келерімнің біздің отбасыға, яғни Аяг	з екеумізге 
жасаған жақсылығы 	те к	п болды. Мен әйелім 
Аяг	з Бекежанқызы екеуміз Алланың берген бес 
қыз баласын тәрбиелеп 	сірдік. Құдайға мың 
да бір шүкір деймін. Сол қыздарымның ұзатылу 
тойында осы к	келерім 	здері басшылық жасап, 
басы-қасында болды. 

Ақыры әңгіме болып қалды, басқа к	келерім 
туралы да бір-екі ауыз с	з айта кетейін. 

Қазақта жігіттің үш жұрты бар дейді. Bз 
жұрты, нағашы жұрты және қайын жұрты. 
Міне, сол нағашы жұртымда шешемнің Т	леген 
деген ағасы бар. Сондай ақк	ңіл, аңқылдап 
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БӘРЕКЕЛДІ!

МӘДЕНИЕТ

ТЕАТР  

Ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа 
аманат мұра болып жеткен халқымыздың 
дәстүрлі ән-күй саласындағы асыл 
қазынасын жан-жақты насихаттап, 
халық композиторларының ән-күйлерін, 
жыр-термелерін жас ұрпақтың санасына 
сіңіру мақсатында ұйымдастырылған 
байқаудың талабына сәйкес әрбір 
	нерпаз Жетісу, Арқа, Батыс, Алтай-
Тарбағатай, Сыр бойы әншілік дәстүрлері 
бойынша халық композиторларының 
бір әнін, халық әнін және қосымша 
 Кенен =зірбаевтың шығармашылығынан 

бір ән орындады. Ал «Дәстүрлі күй» 
сайысында Батыс, Маңғыстау, Сыр 
	ңірлерінің күйшілік дәстүрлері бойын-
ша бір т	кпе күй, Арқа, Қаратау, Алтай-
Тарбағатай, Жетісу 	ңірлерінің күйшілік 
дәстүрлері бойынша бір шертпе күй 
және К.=зірбаевтың «Құлақ күйі» 
таңдалды. Міне, осы талап бойынша 
әрқайсысы бірнеше ән-күй орындаған 
	нерпаздарды құрамында Қазақстанның 
е ң б е к  с і ң і р г е н  а р т и с і ,  « Д ә с т ү р л і 
м у з ы к а л ы қ  	 н е р »  к а ф е д р а с ы н ы ң 
меңгерушісі   Рамазан Стамғазиев, 
белгілі күйші Мұрат =буғазы, «Дәстүрлі 
музыкалық 	нер» кафедрасының ұстазы 
 Шолпан  Даржанова және күйші Сырым 
Нұрмолдин бар қазылар алқасы екі күн 
бойы тапжылмай тыңдап шықты. 

Талантты тани білу де – таланттардың 
еншісі. Қазылар алқасының жетекшісі 
Р.Стамғазиев салтанатты рәсімде «Дәс-
түрлі ән» және «Дәстүрлі күй» аталым-
дары бойынша 	ткізілген байқауға 12 
облыстағы жиырмаға тарта оқу орны-

КЕНЕН ӘНДЕРІ 
ШЫРҚАЛДЫ

Қазақ мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінің 
2 курс студенті Жазира К#шкін 
Ресейдің Санкт-Петербург 
қаласында #ткен «Поколение NEXT» 
XIX халықаралық байқауында 
үшінші орынға ие болды.

 «Сән индустриясы» атты жеңіл 
және тоқыма 	ндірісінің Халықаралық 
к	рмесі аясында жас дизайнерлер 
арасында ұйымдастырылған сайысқа 
Ж.К	шкін «Костюм» аталымы бойын-
ша қатысып, к	пшілік назарына Art on 
Rocks этностиліндегі әйелдер киімінің 
топтамасын ұсынды. Конкурста Ита-
лия, Беларусь, Ұлыбритания, Фран-
ция, Ресей және Қазақстаннан келген 

100-ден астам дизайнер «Текстиль», 
«Графикалық дизайн», «Костюм» 
аталымдары бойынша баптары мен 
бақтарын сынады.

Жазира К	шкін сабақтан тыс 
уақытта дизайндық киім үлгілері мен 
коллекциялар құрастыруды әдетке 
айналдырған. «Қазіргі күнде еңбек 
нарығында дизайнер мамандарына 
деген қажеттілік байқалады. Ұлттық 
бұйымдарға сұраныс күн 	ткен сайын 
артып келеді. Басты мақсатым – ата-
баба дәстүрін кеңінен насихаттап қана 
қоймай, замандастарымды т	л 	нерді 
бағалауға, ұлттық мұраны сақтауға 
үндеу» дейді Ж.К	шкін. 

Жандар АСАН

Жүлдегерлер сапында 
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нан 68 домбырашы және 26 әнші келіп 
қатысқанын жеткізді.

– Халқымыздың жезтаңдай әншілері 
мен дәулескер күйшілерінің ізін жалғап, 
сонау ғасырлардан бермен келе жатқан 
саф 	нерін болашаққа апаратын жас 
ұрпақтың бар екені бізді қуантады. Дәл 
қазір сахнаға шық десең дайын тұрған 
жас әнші-күйшілерді к	ргенде ерекше 
толқыдық. Байқауды ұйымдастырудағы 
негізгі мақсатымыз да сол, ел арасындағы 
талантты жастарды іздеп табу, оларға 
бағыт-бағдар беру, халық мұрасын ұрпақ 

жадына құю болатын. Бұл, әрине ты-
нымсыз ізденіспен, қажырлы еңбекпен 
келеді. Сондықтан осындай талапты 
шәкірттерді дайындаған ұстаздарына 
алғыс айтамыз, – деді ол. 

Bнер жарысына қатысқан жастардың 
дәстүрлі мұрамызға деген талабы мен 
талантына қоса кемшіліктері де болмай 
қалған жоқ. Осы орайда Р.Стамғазиев 
кейбір қатысушылардың әннің алғашқы 
нотасынан бастап жаңылуы, с	зін бұзып 
айтуы, тіл тазалығы, репертуарды дұрыс 
таңдамауы, ән қайырымына демінің жет-
пей қалуы, домбыра мен дауыстың сай 
келмеуі, т.б. сияқты жайттарды айтып 
	тті. =н-күйді орындаудан б	лек сахнаға 
шығудың да 	з мәдениеті бар, осының 
барлығы қазылар алқасының назары-
нан тыс қалмағаны байқалды. =рине, 
15 әннің кез келгенін табан астында 
орындап беру оңай емес, сондықтан да 
осындай 	нер жарыстарының шыңдалу, 
репертуарды байыту жағынан берері мол. 
Және де байқауда к	птен бері айтылмай 

– «Ел арна» құрылған уақыттан бері 
қандай жетістіктерге жетті?  

– Bткен тарихымыз, қазіргі күннің 
сананы селт еткізген  оқиғалары, бір 
адамның хикаясы, тіпті тұтас бір дәуірдің 
айтулы азаматтарының тағдыры мен 
том-том кітаптардың идеясын бір 
сағатқа сыйдырып халыққа жеткізетін, 
к	рерменге ой салатын кино саласының 
қоғамда алар орны ерекше. Кәсіби 
киногерлер мен киносүйер қауымды 
біріктірген «Ел арна» брендінің пайда 
болуы – заман талабы. Біздің арна күн 
сайын, тәулігіне 24 сағат бойы ең үздік 
және ең жаңа отандық кино	німдерді 
ұсынады. Телеарна ұжымы құнды бей-
нематериалдар, сирек кездесетін кино 
кадрлар және бірегей кинохрониканың 
тізімін жасап шықты.   

Телеарна іске қосылған бір жылдың 
ішінде қазақстандықтар «Ел арнаға» оң 
бағасын беріп, бай тарихы  бар, әр алуан 
жанрдағы отандық киноны к	рсететін 
арнаның дер кезінде ашылғанына 
қуанып, алғыстарын білдіруде. Еліміздің 
түкпір-түкпірінен кино сүйерқауым 
бізге қоңырау шалып немесе әлеуметтік 
желілер арқылы белгілі бір фильмдерді 
к	рсетуімізді сұрап жатады. Біз к	зі 
қырағы к	рерменіміздің сұранысын 
қанағаттандыруға бар күш-жігерімізді 
саламыз. 

– Арна алғаш құрылған кезде тек 
қазақстандық туындыларды  к#рсетеміз 
деген еді. Телеарна контентінде #згерістер 
болуы мүмкін бе?

– «Ел арна» контенті 100 пайыз тек 
отандық  кино	німдерден тұрады. Бұл 
талап 	згермейді. Кинокітапхана мыз-
дағы топтама 80 жылдық тарихы бар 
«Амангелді» фильмінен басталады. Ең 
бастысы, «Ел арна» эфирінен кинема-
тография майталмандарының мықты 
туындыларын ғана емес, дарынды жас 
буынның жұмыстарын  да к	руге бола-
ды. Яғни «Ел арна» жаңа есімдерді ашуға 
атсалысып келеді. 

– Телеарна үшін бір жыл қысқа мерзім, 
дегенмен, осы уақыт  аралығында #з 
аудиториясы қалыптасып үлгерді. Осы 
орайда к#рермен сұранысы қаншалықты 
ескерілуде?    

– Ең алдымен, бұл жоба қазақстандық 
режиссерлер үшін тосынсый болды. 
Bткен жылы «Еуразия» халықаралық 
кинофестиваліне ақпараттық қолдау 
к	рсеткен едік. Шет мемлекеттердің 
және еліміздің белді киногерлері бас 
қосқан шара аясында отандық «Ел арна» 
арнасының тұсаукесері 	тті. Салтанат-
ты рәсім барысында киноиндустрия 
майталмандарының жылы лебіздеріне 
ие болдық. Біздің мақсатымыз да осы, 
әртүрлі жанрдағы, әртүрлі бағыттағы 
ленталарды қалың к	рерменге паш ету. 
Сонымен қатар Қазақстан мультипли-
каторлары тарапынан анимациялық 
фильмдерді к	рсету жайлы ұсыныстар 
жасалды. Біз мұны ескеріп, жаңа маусым-

да контентімізді отандық анимациялық 
фильмдермен толықтырып отырмыз. 
Bзіңіз айтып 	ткендей, телеарна үшін бір 
жыл қысқа ғана мерзім.  Дегенмен, біз 	з 
к	рерменімізді тауып үлгердік.    

Арнаның күн сайынғы контенті 3 
к	ркем фильм және үш деректі жобадан 
тұрады. Бір жылда біз шамамен 6 мың 
сағат толықметражды к	ркем фильмдер 
к	рсетсек, қалған 2 мыңға жуық сағат 
деректі картиналарға тиесілі болды. 

– Жанры бойынша қандай киноларға 
басымдық берілетінін айта кетсеңіз. 

– Бірнеше буын 	кілдері к	ріп 	скен 
баршаға  сүйікті фильмдер, таңдаулы 
телехикаялар, жан тебірентер киноно-
веллалар, атышулы премьералар, әлемдік 
фестивальдердің жеңімпаздары, арт хаус, 
қысқа метражды фильмдер және деректі 
жобалар – міне, біз киноиндустрияның  
барлық жанрларын қамтуға тырысамыз. 
Иірімі мол авторлық кино, деректі филь-
мдер мен қысқа метражды ленталар басқа 
телеарналарда к	рсетіле бермейді. Осы 
орайда отандық киноның отауы «Ел арна» 
құпиясы мол, ғажайып кино әлеміне сая-
хат жасау мүмкіндігін сыйлайды. 

–  А л д а ғ ы  ж о с п а р л а р ы ң ы з б е н 
б#ліссеңіз. 

– Қазіргі уақытта арна тек отан-
дық кинематографияны насихаттау-
д ы  ғ а н а  е м е с ,  е ң  а л д ы м е н ,  о с ы 
	 н е р г е  д е г е н  а й р ы қ ш а  к 	 з қ а р а с 
қалыптастыруды мақсат тұтады. Бұл игі 
ойларымызды жүзеге асыру үшін елдің 
киноиндустриясының дамуы туралы 
бірегей деректі фильмдер мен тележоба-
лар жасалады. 

Елорданың 20 жылдық меретой-
ына орай 31-ші наурыздан бастап 
«Ел арна» екі бірдей байқау жариялап 
отыр. Оның бірі – қысқа метражды 
фильмдер байқауы. Мақсаты – жас 
кинематографистерді ынталандыру, 
олардың тырнақалды  туындыларын 
к	рерменге таныстыру және аталмыш 
жанрды насихаттау. Байқауға жіберілген 
фильмдерді телеарнаның к	ркемдік 
кеңес мүшелері мен еліміздің белді 
киногерлері іріктеуден 	ткізеді. Ең 
үздік деп танылған үш жұмыс «Ел арна» 
арнасының эфирінен к	рсетіледі.  

Екінші байқауға қатысуға поэзия-
ны шексіз сүйетін және бағалайтын 
барлық жандарды шақырамыз. Bлеңмен 
жазылған шығармалар байқауының 
мақсаты айқын. Ол қазақ әдебиетіне 
жаңа қадам басқан жас қаламгерлерге 
шығармашылық тұрғыда қолдау к	рсету, 
телек	рерменнің әдебиетке, поэзияға 
қызығушылығын арттыру, поэзия мен 
кинематография жарасымды үйлесім 
тапқан кинопоэзия жанрын насихат-
тау. Байқау жеңімпаздарының 	леңмен 
жазылған шығармалары негізінде қысқа 
метражды поэтикалық фильм түсіріледі. 

– �ңгімеңізге рақмет.

Гүлнұр >ТЖАНҚЫЗЫ 

жүрген, к	п әншілер мойын бұра алмай 
жүр ген әндер де тыңдарманмен қайта 
қауышты. 

Ал «Дәстүрлі күй» аталымы бойын-
ша қазылар алқасының атынан с	з алған 
күйші-ұстаз Мұрат =буғазы Алтайдан 
Атырауға дейінгі 	лкеден ат арытып 
арнайы келген үміткерлердің 	нерге 
деген ықыласын ерекше айта келе, 
«Үміткерлер байқау ережесімен алдын 
ала танысқан болатын. Соған қарамастан 
бағдарламадан ауытқып,  дәстүрлі 
күйшілік мектебінің орнына қазіргі  заман 
композиторларының күйін алып кел-
гендер де кездесті. Осы ған байланысты 
байқау шарттарын орын дамаған кейбір 
балалардың бағы жанбай қалатыны бо-
лады. Сондықтан мұндай жайттарды 
алдағы уақытта мұқият ескеру қажет» деп 
жас шә кірт  терді 	з мүм кіндіктерін жете 
пайдалануға шақырды. 

Сонымен, бірінші рет 	ткен «Жас 
екпін» жас 	нерпаздар республикалық 
байқауына қатысушылардың жүректері 
лүпілдей күткен сәт те келіп жетті. Қа-
зылар алқасының шешімімен анық талған 
жеңімпаздар Гран при және жүлделі І, ІІ, 
ІІІ орындарды иеленіп, арнайы диплом-
дармен, алғыс хаттармен және бағалы 
сыйлықтармен марапат тал ды. Жүзден 
жүйрік, мыңнан тұлпар шыққандардың 
есімдерін атасақ, Ж.Елебеков атындағы 
республикалық эстрада-цирк колледжінің 
студенттері Айдана  Асанбаева «Дәстүрлі 
ән» аталымы бойынша, ал Жұмаділ 
Серікболұлы «Дәстүрлі күй» аталымы 
бойынша Бас жүлде иегерлері атанды. 
Айдана мен Жұмаділдің жүлделерін 
 Кенен =зірбаевтың қызы Т	рткен апай 
	з қолымен табыстады. 

Байқау қорытындысымен І орынға 
– әншілер Мәнура Таңнұр мен Ақжол 
Bсербай, күйшілер Нұржан Сағнай мен 
Қымбат =бдувахаб, ІІ орынға –  Алпыс 
Жақиянов пен Балжан Талғат, күй 
бойын ша Ержанат Жарқыннұр, Аида 
Жаханбекова, Қайрат Тоқан, ІІІ орынға 
– Гүлжан Мырзагелді, Байбақты Ідірбай, 
Зарина Рахманбердиева, күйшілер Жанат 
Мұқанов, Ибраһим Сұлтанов,  Еркежан 
Ерзатқызы, Бауыржан Мұхамади лайық 
деп танылды. Жеңімпаздарға «Жас 
екпін» жас 	нерпаздар республикалық 
байқауының лауреаты атағы мен диплом-
дар қоса тапсырылды. Дарынымен, дауыс 
бояуларымен, алтын саусақтарымен, 
тұлға-тұрпаттарымен жарқ етіп к	рінген 
жеңімпаз жастар байқауда қол жеткізген 
жетістіктеріне қарай тарту-таралғыларын 

алып қуаныштан жүздері бал-бұл жанса, 
	зге қатысушылар олардың бағына қол 
соқты. Айта кетерлігі, байқаудың сыйлық 
қоры қомақты болды. Айталық, Гран при 
иегерлері 500 мың теңгені қанжығаларына 
байласа, І орын жеңімпаздары 300 мың 
теңгені б	лісті. Осы орайда байқаудың 
басы-қасында жүріп, демеушілік жаса ған 
Кенен атамыздың ұрпағы Мұхит =зірбаев 
жұртшылықтың ризашылығына б	лен-
генін айта кету орынды. 

Еліміздің әр аймағынан келген 	нерлі 
	рендер бәйгеде бақтарын сынап қана 
қоймай, қазіргі қазақ әні мен күйінің 
к	ш басында жүрген 	нер майталман-
дарымен дидарласып, ақыл-кеңестерін 
тыңдап, т	белері к	кке жеткендей бол-
ды. Лауреаттар байқау соңынан 	ткен 
гала-концертте Рамазан Стамғазиев, 
Мұрат =буғазы, Нұржан Жанпейісов, 
Талғат Мұқышев сынды саңлақтармен 
бір сахнада 	нер к	рсетті. Дәстүрлі 
	нердің ең талантты шоғырының 
қатарына қосылуды армандайтын әрбір 
жас үшін бұл үлкен жетістік екені белгілі. 
Олардың қазақ музыкасының белді 
насихатшысына айналуы үшін к	п 
қолдау, к	п қолғабыспен қоса осын-
дай жарыстардың да берері мол. Он 
жасынан 	нерге құштар болып қолына 
домбыра ұстаған, кейінгі ұрпаққа 	шпес 
мол мұра қалдырған ақын, әнші, ком-
позитор Кенен =зірбаев атамыздың 
	зі де қырғыздың манабы Шәбденнің 
асында «К	пшілік, тыңда әнімді» деген 
	леңімен жарып шығып, бас жүлдені 
иеленген екен. «Туғалы мұндай жиын 
к	рмеп едім» деп 	зі айтқандай, сол аста 
тағынған қамар белдікті әйгілі ақын 
	мірінің соңына дейін тастамаған дейді. 
Шәбденнің асы қазақтың абыройын 
к	терген Кенен атамыздың әншілік, 
ақындық жолын бастап бергені сияқты, 
осы байқауда топ жарған жүйріктер де 
қазақ 	нерінің бір-бір шамшырағына ай-
налары шүбәсіз. Bйткені қасиетті 	нер 
жолын таңдаған жас 	рімдер қазақтың 
киелі домбырасына, шалқар сазына де-
ген ықылас-ниеттерімен, кәусардай таза 
к	ңілдерімен ерекше к	зге түсті. Ұлттық 
	нердің 	міршеңдігін к	рсетті. Тамсант-
ты, таңғалдырды, қуантты. Баға жетпес 
рухани мұрамыздың түп бастауларымен 
бай ланыс ешқашан үзілмейтініне сенім 
ұялатты.  

Шырқай бер, биікке самғай бер, «Жас 
екпін»!

Дина ИМАМБАЕВА

Сөз бен саздың үйлесімі
М.�уезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театрында  Елордамыз – Астана қаласының 
20 жылдығы мен «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында ҚР 
Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен 
«Қазақконцерт» мемлекеттік концерттік ұйымының 
жанынан құрылған «Astana Musical» театрының 
«Елордадан – Алатауға сәлем» атты гастрольдік 
сапарының ашылу рәсімі #тті.      

 Театр гастролінің ашылу салтанатына ҚР Мәдениет 
және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, 
Қазақстанның Еңбек Ері, КСРО және Қазақстанның 
халық артисі Асанәлі =шімов, сондай-ақ зиялы қауым 
	кілдері қатысты. «Astana Musical» – еліміздегі және 
Орталық Азиядағы тұңғыш мамандандырылған  мюзикл 
театры. Мюзикл дегеніміз бір 	зінде музыка да, драма  
да, би мен ән 	нері де тоғысқан ерекше жанр екені 
белгілі. Онда   шекара жоқ, с	з бен саз, қимыл-қозғалыс 
әсемдігі, барлығы үйлесім тауып, іс-әрекеттің әсерін 
күшейте түседі. Жалпы қазіргі қазақ театр 	нерінде мю-

зикл жанры кенже дамыған деуге болады. ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің тікелей қолдауымен 
құрылған «Astana Musical» театры осы олқылықты 
толтыруға  арналған. 

 Елордалық жас театрдың гастролдік сапары әйгілі 
драматург У.Шекспирдің «Ромео мен Джульетта» 
пьесасының негізінде қойылған Жерар Пресгюрвиктің 
мюзиклімен ашылды. Бұл қойылым былтырғы жылы 
елімізде 	ткен «ЭКСПО»  к	рмесіне орай сахналанған 
болатын. Алматылық к	рермендер қазақ тіліне  алғаш 
рет аударылып отырған әлемдік мюзиклді  жылы 
қабылдады. =сіресе қазақтың ең к	не мұраларының 
бірі, ұлттық операмыз бен  классикалық музыкамыздың 
інжу-маржаны, атақты лиро-эпостық дастан негізінде 
қойылған «Қыз Жібек» этно-фольклорлық мюзиклі 
ерекше қойылым болды. Мюзиклде жүйелі компози-
ция, қызғылықты сюжет, бітіспейтін тартыс, кестелі 
тіл, актерлердің келісті келбеті мен дауыс байлығы, 
яғни қазіргі заманғы театр 	неріне қажеттінің бәрі 
бар. Дәстүрлі ән, күй, би, айтыс, салт-дәстүр ерек-
ше үйлесіммен жанр ерекшелігін айқындай түскен. 

Қойылымға  жиналған к	рермендердің басым к	пшілігі 
жастар болғанының 	зі  бұл жанрдың бүгінгі күн талабы-
на сәйкестігін к	рсетсе керек. Қоюшы-режиссер Асхат  
Маемиров әйгілі операның сюжеттік желісін сақтай 
отырып, сұлу да  сырлы   к	ркем жырды жаңа сипатпен 
сахналай білген. Қойылымды бастан-аяқ сахна т	рінде 
«Астана сазы» фольклорлық ансамблі ұлттық музыкамен 
сүйемелдеп отырды. Мюзиклге қатысқан артистердің 
сахналық  костюмдері де қазақ  киімінің бүкіл сән-
салтанаты мен әсемдігін паш етті.     

Мюзиклде ойнаған Оразалы Игілік, Инабат 
 Ризабекова, Расул Усманов, Сайлау Камиев және 
т.б. талантты актерлар алматылық к	рерменнің 
қошеметіне б	ленді. Жалпы «Astana Musical» театрының 
құрамындағы артистердің барлығы әнге де,  биге де  
жетік, сегіз  қырлы, бір сырлы екендіктерін к	рсетті. 

Қойылым соңынан Қазақстанның халық артисі 
Асанәлі =шімов жастар театрына алғысын айтып, 
шығармашылық табыстар тіледі.        

Дана ХАЛЫҚ


