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Бүгінгі санда:

Іргесі берік 
елдің – еңсесі биік

Жалаугер 
Жаһаншаһ

Кітап оқу мәдениеті 
Біз оны қалай түсінеміз?

9-бет

3-бет

11-бет

Лондонда «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында еліміздің 
тарихи және мәдени мұрасын 
танытуға бағытталған Қазақстан 
мәдениеті күні �тті. Британия 
жұртшылығы қазақ �нерін тама-
шалап, салт-дәстүрлерімен та-
нысты. Ұлттық тағамдардан дәм 
татты.  

Ұлы дала елінің бай мұраларымен 

танысу үшін Қазақстан елшілігі 

ұйымдастырған шараға мыңдаған 

адам ағылды. Олардың қатарында 

саясаткерлер мен дипломаттар, 

Ұлыбритания астанасының тұр ғын-

дары мен қонақтары және қазақ-

стандық студенттер бар. Жиналғандар 

үшін Лондондағы ең ірі орталық 

саябаққа к%шпенділердің тұрмыс-

тіршілігінен сыр шертетін және 

толығымен жабдықталған қазақтың 

киіз үйі тігілді. Одан б%лек Қазақстан 

және оның туристік әлеуеті тура-

лы жазылған әдебиеттердің арнайы 

к%рмесі де  ұйымдастырылып, келген 

қонақтарға кітаптар тегін таратылды. 

Қазақстандық дизайнерлер к%пшілік 

назарына қол%нер және әшекей 

бұйымдарын ұсынды. 

Рухани жаңғыру ұлттық мәде-

ниеттен басталады десек,  Қазақ стан 

м ә д е н и е т і  к ү н і  қ а з а қ т ы ң  ұ л ы 

ақындары мен композиторлары 

шығармаларын Шекспир отанын-

да дәріптеуге бағытталған шара 

болды. Ал алдағы күндері «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы аясында 

Мұхтар +уезов, Оралхан Б%кеев және 

Герольд Бельгердің ағылшын тіліне 

аударылған туындылары Лондонда 

%тетін бүкіләлемдік кітап к%рмесіне 

тұңғыш рет қойылып, британиялық 

оқырманға жол тартпақ. 

ЮНЕСКО ТІЗІМІНДЕГІ
ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШ

Айта кетейік, мұндай келелі бас-

қосудың қасиетті +улиеата %ңі рінде 

%ткізіліп отырғаны жайдан-жай емес.  

Екі мыңжылдан астам тарихы бар 

Таразда, Ұлы Жібек жолының бойын-

да орналасқан Жамбыл облысында 

к%птеген тарихи орындар мен кешен-

дер, ғасырлар мен дәуірлерден бүгінге 

дейін жеткен ескерткіштер, есте 

жоқ ескі замандардан қалған құнды 

жәдігерлер к%птеп шоғырланған.  

ЮНЕСКО-ның тізіміне  енген 

 «Тараз  қалашығы»,  «Ақыртас», 

« М е р к і » ,  « Қ ұ л а н » ,  « А қ т % б е -

Баласағұн», «9рнек», «Қост%бе» 

тарихи-мәдени мұра  нысандары, 

сондай-ақ Қарахан, Айша бибі, 

 Б а б а д ж а  х а т у н ,  Ш о қ а й  д а т  қ а 

кесенелері %ткеннен сыр шертіп, 

 бү гінгі ұрпаққа %з дәуірінің ұлағаты 

 – «Жас Отан» жастар қанатының 

съезі табысты %тті. Менің тапсыр-

мама сәйкес жастар арасында саяси 

жұмыстар жүргізілуге тиіс. «Жас 

Отанның» мақсаты – Қазақстан жас-

тарын біріктіру, – деді Нұрсұлтан 

Назарбаев. 

Кездесу барысында М.+шімбаев 

съездің қорытындысы бойынша қол 

жеткізілген нәтижелерге тоқталды. 

ІV съезге барлық облыстар мен 

%ңірлерден 1500-ден астам делегат 

қатысқан. Форумның бірінші күні 

партияның конференциясы және 

арнайы бес панельдік сессия %тті.   

М . + ш і м б а е в  Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаев қа стратегиялық мемле-

кет тік және салалық бағдарла ма-

ларды, соның ішінде «Рухани жаң-

ғыру» және «Цифрлы Қазақстан» 

бағдарламаларын жүзеге асыру 

үдерісіне партияның атсалысуы,  

партияның кадрлық резервін қалып-

тастыру барысы туралы баяндады.  

 Кездесу соңында Нұрсұлтан 

 Н а з а р б а е в  п а р т и я н ы ң  т ү р л і 

бағыттағы жұмысын жандандыру 

ж%нінде нақты тапсырмалар берді. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Н а з а р б а е в  Б і л і м  ж ә н е  ғ ы л ы м 

м и н и с т р і  Е р л а н  С а ғ а д и е в т і 

қабыл дап, кездесуде Қазақстан 

 Пре зи дентіне Білім беруді және 

ЫНТЫМАҚ ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫР

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

СИРЕК ҚОЛЖАЗБА – 
ҚҰНДЫ МҰРА

ҚА
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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

Қазақстан мәдениетінің күні «АҚЫРТАС» САРАЙ КЕШЕНІ:
елімізде туризм саласын дамыту қалай жүзеге аспақ?

ЕЛ ЕРТЕҢІ – ЖАСТАР

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

мен тәлімін, ғибраты мен %негесін 

бейнелеп, әсерлі жеткізіп тұрғандай. 

+лбетте, біз %зіміздің елдегі мұндай 

тарихи мұралар мен нысандарды 

жете біле бермейтініміз анық. Осы 

жолы «Ақыртас» сарай кешеніне 

 табан тірегенімізде оның қайталанбас 

 ға жайыптығына сүйсініп, мән-маңы-

зына қайран қалып, таңдай қа ғыстық. 

Шын мәнінде ғажап кешен! Жал пақ 

жұртшылыққа ғана емес, тіпті күллі 

әлемге жария етіп жар салсаң да артық 

етпес. Себебі ол киелі мекен мақтауға 

да, мақтануға да тұрарлық. 

Мақала барысында «Ақыртас» 

сарай кешенінде туризм мәселеле-

рін дамыту жайына егжей-тегжейлі 

тоқталатын боламыз. Шүкір, жақсы 

істер қолға алынып, оңтайлы %з-

герістер жасалып-ақ жатыр екен. 

Оның бәрін к%збен к%ріп, ке шеннің 

мән-маңызын ерекше әсермен түй-

сініп қайтқандай болдық. «Ақыр тас» 

несімен құнды, несімен баға лы? 

Айтайық. Бүгінгі таңда «Ақыртас» 

кешені күрделі құпияға толы нысан 

ретінде Египет кере меттері, Афи-

ны Акропольдары, Рим колизейі, 

Перудегі Майя сарайлары және 

Антикалық аңыздармен деңгейлес 

алып құрылыс нысандарымен қатар 

бағаланып отыр ғанының %зі к%п 

нәрсені аңғартса керек. Оның үстіне 

Ұлы Жібек жо лының бойында 

орналасқан. 2014 жылдың 25 мау-

сымында Катар мемлекетінің Доха 

қаласында %ткен ЮНЕСКО-ның 

38 сессиясы барысында Бүкіләлем-

д і к  М ә д е н и  М ұ р а л а р  т і з і м і  н е 

енгізілгені әр қазақ баласы үшін 

үлкен мақтаныш, ал жалпы еліміз 

үшін зор жетістік. 

(Жалғасы 6-7-бетте)

ғылым ды дамытудың 2016-2019 

жыл дарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасының іске асырылу ба-

рысы ж%нінде есеп берілді.

Нұрсұлтан Назарбаев  б іл ім 

б е р у  ж ү й е с і  е л і м і з д е г і  с а я с и , 

эконо микалық және әлеуметтік 

реформа ларды жүзеге асыру ісінде 

ерекше р%л атқаратынын атап %тті. 

Ел ба сының «Т%ртінші %неркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері» атты биылғы 

Жолдау мен «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасында, сондай-ақ цифр-

ландыру барысында білім беру ісіне 

зор мән берілгені белгілі. 

Мемлекет басшысы еліміздің білім 

беру жүйесіндегі реформалардың 

уақтылы жүргізіліп жатқанын ай-

тып, жекелеген пәндерді ағылшын 

тілінде оқытуға к%шу үдерісіне ерек-

ше тоқталды.

– Пәндерді ағылшын тілінде 

оқыту жоғары сынып оқушылары 

арасында жүргізіледі. Балаларға 

ағылшын тілін қазір үйретпесек, 

келешекте олардан кәсіби мамандар 

даярлай алмаймыз. Бұл – уақыт тала-

бы. Ата-аналар мұны дұрыс түсінуге 

тиіс. Бұл ретте, қазақ тілін оқытуды да 

ұмыт  пауымыз керек, – деді Елбасы. 

Кездесуде Е.Сағадиев мектепке 

дейінгі білім беру жүйесін жетілдіру 

бағытында атқарылып жатқан жұ-

мыстың аралық нәтижелері ж% нінде 

баяндады. Министр 2018 жылы мек-

тепке дейінгі білім берумен қамту 

к%рсеткіші 95 пайызға же тетінін, 

балабақша кезегіне мобиль дік құ-

рылғыларды қолдану арқылы да тұ-

руға болатынын жеткізді.   

Кездесу соңында Нұрсұлтан 

Назарбаев бірқатар нақты тапсырма 

берді. 
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ЖОБАЛЫҚ 
КЕҢСЕ ҚҰРЫЛМАҚ

ДӘСТҮРЛІ ӨНЕР 
АКАДЕМИЯСЫ АШЫЛМАҚ

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

СЕРПІН

ИГІ ІС

Елімізде жобалық кеңсе құрылып, оның 
құрамына Инвестициялар және даму 
министрлігі, Сыртқы істер министрлігі мен 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің мамандары кіреді. 

Мақсаты – еліміздегі инвестициялық климат-

ты барынша қолайлы ету. Шетел кәсіпкерлеріне 

бизнесін %ркендетіп, ел экономикасына қаржы 

құюына мүмкіндік жасау. 9йткені біздің елде 

%зге мемлекеттердегідей кедергілер жоқ емес. 

+сіресе шетелдіктер салық, кеден және еңбек 

заңнамалары бойынша қиындықтарға тап бо-

лады. Сондықтан осы мәселелердің түйінін 

шешу мақсатында үш бірдей мемлекеттік орган 

%кілдері мен бизнесмендер бір үстел басына 

 жиналды. Форум қатысушылары инвесторлардың 

құқығын қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл, бизнестің шығындарын азайту сияқты 

мәселелер талқылады. ҚР Мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігінің департамент директоры 

Салауат Муксимов үш мемлекеттік органның 

барлық мүмкіндіктерін бірлестіре отырып, 

қазіргі уақытта кәсіпкерлерді, инвесторлардың 

құқығын қорғау, әкімшілік кедергілерді, әртүрлі 

бюрократиялық процедуралардың барлығын 

жоюға қатысты тиімді шешімдер қабылдаудың 

маңыздылығын атап %тті.

Қорқыт атаның күйлері мен Сыр сүлейлерінің 
шығармалары дүниежүзілік музыкалық 
аудиоэнциклопедияға енді. Мыңжылдықтарға 
ұласқан мақамсаз �нерді насихаттап жүрген 
әнші-жыршылардың халықаралық деңгейдегі 
жетістіктері аз емес. 

Дәстүрлі %нердің әлемдік %ркениеттегі 

мәртебесін биіктету үшін кәсіби тұрғыда дамыту 

қажет. Осы ретте Сыр %ңірінің %нер жанашырла-

ры аймақта қазақ дәстүрлі %нер академиясын ашу 

туралы бастама к%терді.

Жуырда Токио университеті шығарған «Бүкіл 

дүниежүзілік музыкалық аудиоэнциклопедияға» 

Қорқыт атаның 9 күйі мен Сыр сүлейлерінің 

16 шығармасы енді. Қорқыт туындыларын 

ЮНЕСКО-ның мәдени мұралары тізіміне енгізу 

үшін Түркия, +зербайжан және Қырғызстанның 

қолдау білдіргені белгілі. +лем жоғары бағалап 

отырған дәстүрлі %нерге жастарды баулуды 

мектептер мен үйірмелер аясында емес, кәсіби 

тұрғыда бастау керек.

Белгілі жырау, фольклортанушы Алмас 

 Алматов академияның материалдық-техникалық 

базасымен, оның әлеуметтік жеңілдіктерін рес-

публика бюджетіне салмақ түсірмей, облыстың 

бюджетінен шешуге келісім берілгенін атап %тіп, 

халықтық %нерге к%рсетілген қамқорлық осын-

дай болатындығына тоқталды.

Сыр %ңірінде қазақ дәстүрлі %нер акаде-

миясын құру мақсатында арнайы жұмыс тобы 

құрылды. «Жоба жүзеге асса, қазақ елінің 

дәстүрлі мәдени-музыкалық мұраларын әлемге 

танытатын талай талантқа жол ашылар еді» дейді 

%нер жанашырлары.

Құқық қорғау органдары академиясын-
да G-global платформасының негізінде 
ұйымдастырылған «>скери, арнаулы оқу 
орнындағы жаңа гуманитарлық білім» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-
конференция �тті. 

Іс-шара Елбасының «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын және 

«Т%ртінші %неркәсіптік революция жағдайында 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты жыл сайынғы 

Жолдауын талқылауға арналды. Конференция 

жұмысына Президент +кімшілігі, депутаттық 

корпус, құқық қорғау және мемлекеттік органдар, 

жоғары оқу орындарының %кілдері, ғалымдар мен 

қоғам қайраткерлері, Үндістан, Ирак, Түркия 

сарапшылары, сондай-ақ Ресей, Германия, Иран 

және Пәкістан мамандары телек%пір арқылы 

байланысқа шықты. 

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  з а ң д ы қ  б і л і м  б е р у 

жүйесіндегі әлеуметтік-гуманитарлық білімнің 

р%лін арттыру, болашақ мамандардың кәсіби 

және жалпы мәдени құзыреттерін қалыптастыру, 

жастардың рухани-адамгершілік және кәсіби 

мәдениеті, құндылық бағдарларын тәрбиелеу, 

студенттер арасында экстремизмнің алдын 

алу және т.б. мәселелер қарастырылды. Жас 

ғалымдар құқықтық мәселелер бойынша ғылыми 

зерттеулерінің таныстырылымын %ткізді. 

к%пжақты сыртқы саясат жалғаса беретінін 

атап %тті.

– Біз бейбітшілік пен қауіпсіздікті ха лық-

аралық құқық негізінде нығайтуды к%здейтін 

іс-әрекеттерді қолдаймыз. Бұған Қазақстанның 

Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіп сіздік Кеңесінің 

тұрақты емес мүшесі ретінде атқарып келе 

жатқан қызметі дәлел, – деді Елбасы.

Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің бітімгер-

ші лік жұмыстарға белсенді  атсалысып 

отырғанына назар аударып, Сириядағы қақты-

ғыстарды реттеу ісінде Астана проце сінің 

айрықша р%л атқаратынын айтты.

Сонымен қатар Қазақстан Президенті 

Еуразиялық экономикалық одақ, Шанхай 

ынтымақтастық ұйымы, ТМД және Ұжымдық 

қауіпсіздік туралы шарт ұйымы сияқты 

халықаралық ұйымдар аясында бірлесе іс-

қимыл жүргізудің маңыздылығын атап %тті. 

Мемлекет басшысы еліміздің әлеуметтік-

экономикалық даму нәтижелеріне тоқталып, 

Қазақстанда инвестиция тарту үшін қалып-

тасқан мүмкіндіктер ж%нінде айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен 

 Ресей Федерациясы арасында қалыптасқан 

мемлекетаралық қарым-қатынастың жоғары 

деңгейде екенін айтып, ынтымақтастықты 

одан әрі нығайта түсу бағыты екі ел халқы та ра-

пынан кең қолдау тауып отырғанын атап %тті.

Рәсім барысында Мемлекет басшысы 

Нұрсұлтан Назарбаев 9збекстан  Прези денті 

Шавкат Мирзиёевтің  Қазақстан- 9збек стан 

қарым-қатынасын одан әрі  ны ғайтуға 

з о р  ү л е с  қ о с қ а н ы н ,  с о н ы м е н  қ а т а р 

 Қазақ станның Түрікменстанмен к%пжақты 

ын тымақтастықты одан әрі нығайтуға ниетті 

екеніне тоқталды. Италия Республикасымен 

сауда-экономикалық байланыстардың дамып 

келе жатқанын тілге тиек етті. 

***

Елбасы Қазақстанның халық артисі Досхан 

Жолжақсыновты қабылдады. 

 Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев 

Досхан Жолжақсыновтың отандық кинема-

тография және театр %нерін дамытуға сіңірген 

еңбегін ерекше атап %тті.

– Сіз – отандық мәдениеттің к%рнекті 

%кілдерінің бірісіз, Қазақстанның халық 

әртісісіз. Ұзақ жылдар бойы балалар мен 

жас%спірімдер театрына басшылық еттіңіз. 

Осы уақыт ішінде мәдениетіміздің даму-

ына және Қазақстан қоғамының рухани 

тұрғыдан жаңғыруына зор үлес қостыңыз, – 

деді  Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті киноиндустрияның 

маңыздылығын айрықша атап %тіп, оның 

қазіргі мәдениет саласында алатын орнына 

тоқталды. 9з кезегінде Досхан Жолжақсынов 

Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанның ки-

нематография %неріне ерекше к%ңіл б%ліп 

отырғаны үшін алғыс айтты.

***

Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев-

тың т%рағалығымен Үкімет отырысы %тті. 

Жиында мемлекет-жекеменшік әріптестігін 

дамыту мәселесі, жекешелендіруді жүргізу 

және білім беру саласын цифрландыру жайы 

қаралды. 

Үкімет басшысы Б.Сағынтаев Елбасы 

мемлекет-жекеменшік әріптестігі (МЖ+) 

тетіктерін қолдану саласын кеңейтуге үлкен 

мән беріп отырғанын атап %тті. Бұл ретте 

Үкімет тарапынан барлық қажетті шешімдер 

қабылданып жатыр және МЖ+ саласындағы 

заңнаманы %згерту ж%ніндегі мәселелер 

уақтылы қаралып жатқанын тілге тиек етті. 

Жиында бірқатар министрлер ағымдағы 

мәселелер бойынша баяндама жасады. Ұлттық 

экономика министрі Тимур Сүлейменовтің 

айтуынша,  МЖ+ тетігін пайдалану оң 

нәтиже беруде. Министр мәлімдегендей, 

салалық тұрғыда 212 келісімшарттың (218 ны-

сан бойынша) басым б%лігі, яғни 52 пайызы 

білім беру саласына, 19 пайызы денсаулық 

сақтау саласына, 14 пайызы мәдениет және 

спорт саласына тиесілі. Басқа салалардың 

үлесі – 15 пайыз. «9ткен кезеңде 140 нысан 

пайдалануға берілді, бұл бюджетке біржолғы 

жүктемені 90,6 млрд теңгеге қысқартуға 

мүмкіндік берді» деді Т.Сүлейменов. 

Үкімет жиынында Білім және ғылым 

министрі Ерлан Сағадиев, Ақпарат және 

ком муникациялар министрі Дәурен Абаев, 

сондай-ақ бірқатар облыс әкімдері білім беру 

сала сын цифрландыру мәселесі бойынша 

есеп берді. 

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМАБАЙҚАУ

Егемендігіміз нығайып, уақыт 

алға жылжыған сайын халық 

т ұ р м ы  с ы н ы ң  ж а қ с а р ы п ,  ә л -

ауқатымыздың артуы – табиғи 

қажеттілік екені мәлім. Бұл рет-

те елімізде к%п шаруа тындыры-

лып жатқаны қуантады. Мәселен, 

мемлекет тарапынан к%птеген 

бағдарламалар жүзеге асырылуда. 

Қалауын тап та, шаруаңа кіріс. 

Қаржы бар, тірлігіңді дұрыста. 

Ендігі міндет — жеке адамның %з 

қолында.

Осындай жақсылықтар үстіне 

Елбасының бес әлеуметтік баста-

масына арналған Үндеуі халық 

к % к е й і н д е  ж ү р г е н  к % п  о й д ы 

д%п басқандай. Біз бұл маңыз-

ды құжатпен ыстық ықыласпен 

таныстық. Оның түп-т%ркінінде 

адам баласына деген қамқорлық, 

қолдау идеясы жатыр.

Үндеуде жарияланған қай 

бастаманың да маңызды, мәнді 

екені айқын. Оның ішінде жоғары 

білім алудың қолжетімдігі мен сапа-

сын арттырып, студент жастардың 

жатақханадағы жағдайын жақсар-

туға арналған үшінші бастама 

жастар қауымының к%кейінен 

шығатыны даусыз. Елдің ертеңгі 

болашағын жастардың бүгінгі 

білімі безбенге салады. Сондықтан 

о л а р д ы ң  б и і к т е н  к % р і н у і н е 

мүмкіндік жасау мемлекеттің %з 

алдына қойып отырған %зекті 

мәселесі болса керек. +лемдік 

стандарттарға сай білім беру 

жүйесін қалыптастыра отырып, 

білімді, білікті, бойына жақсы 

қасиеттерді жиған, ұлтжанды ел 

азаматтарын тәрбиелейтін бо-

ламыз.  Ел  Президентінің  %з 

Үндеуінде айтып отырған маңызды 

мәселесінің бірі де осы. Грант 

санын к%бейту,  оның ішінде 

т е х н и к а л ы қ  м а м а н д ы қ т а р ғ а 

басымдық беру — ертеңгі  ел 

тізгінін ұстар жастарға жасалар 

үлкен мүмкіндік. Біріншіден, бұл 

шаралар оқушылардың ертең оқу 

бітіргенде, жоғары білім алуына 

жасалған жағдай болса, екіншіден, 

адам ресурстарына салынатын үл-

кен салым. Біз Елбасының Үн деуін 

қолдай отырып, осы міндет тер ая-

сында талмай еңбек етуіміз қажет.

Кешегі бір күндері студенттік 

жатақханалардың жекешеленіп 

кеткенін де к%зіміз к%рді. Мәселен, 

Ақт%бе қаласындағы үлкен оқу 

орны — медицина институтының 

бір жатақханасы коммерциялық 

ұйымдарға берілгенін білеміз. 

Ал соңғы бір-екі жыл ішінде оқу 

орны басшылығы жаңадан үлкен 

жатақхана салды. Сол аралықта 

к%птеген студенттердің пәтер 

жалдап, сабақтарын оқи алмай 

жүргенін к%рдік. 

Елбасымыз қоғамдағы осын-

дай қиындықты тап басып танып, 

мәселенің мәнісіне терең үңілгені 

к%пшілікті қуантады. 

Басқа да жайлар кезек-кезе-

гімен шешілуде. Мұның бар лығы 

жастарға бүгін қамқорлық жасап, 

ертең жақсы жұмыс істеуін талап 

етуге негіз деп білеміз. Ал оның 

нәтижесі қоғамымыз үшін пайдалы 

болмақшы. 

Б ү г і н д е  П р е з и д е н т т і ң  б е с 

әлеуметтік бастамасында к%терілген 

мәселелерді дұрыс іске асыру %зекті 

болып отыр. Мысалы, биыл  студент-

терге арналған білім беру гранттарын 

20 мың бірлікке к%бейту ж%нінде 

нақты тапсырма берілді. Оның 11 

мыңы ақпараттық технология, робот 

техникасы және нанотехнологиялар 

саласындағы инженер мамандарды 

оқытуға бағытталмақ.  

Елбасының бұл ұсынысы Қазақ 

Ұлттық аграрлық университеті 

ұжымын ерекше қуантып отыр. 

Себебі еліміздің агро%неркәсіп 

кешенін  «Ақылды сандық техно-

логиялар» арқылы дамытуды іске 

асыру – кезек күттірмейтін мәселе. 

Сондықтан мемлекет тарапынан 

бірінші кезекте жастарға үлкен 

қамқорлық жасалуда. 

Елбасы Үндеуде 2020 жылға 

дейін мемлекеттік-жекеменшік 

серіктестіктің қатысуымен 75 мың 

орынды студенттік жатақха на лардың 

салынуы керектігін айтты. Ал бұл 

98 пайыз ауыл балалары білім ала-

тын біздің университет үшін ерек-

ше маңызды. Бұл ретте ҚазҰАУ-да 

жатақханаға мұқтаж студенттердің 56 

пайызы ғана орынмен қамтылғанын 

айта кету орынды. Яғни 2000 студент 

жатақханаға мұқтаж. Сондықтан 

жоғарыдағы бастама аясында универ-

ситет 450 орынды жатақхана салуды 

к%здеп отыр. 

Университет оқытушыларының 

негізін жас ғалымдар құрайды. 

Олардың к%пшілігі  баспанамен 

қамтамасыз етілмеген. Үндеудегі 

әр отбасына баспана алудың жаңа 

мүмкіндіктерін беруге қатысты бас-

тама, әсіресе жас отбасылардың 

баспаналы болуы үшін жасалған 

оңтайлы қадам екені анық. Елбасы 

ұсынған әлеуметтік маңызы бар «7-

20-25» бағдарламасы халықты тұрғын 

үймен қамтамасыз етудің ең тиімді 

тетігі екені рас.   

Тағы бір ерекше бастама – ол 

еңбекақысы т%мен қызметкерлерге 

салық т%лемін т%мендету. Енді 

еңбекақысы 60 мың теңгеден т%-

мендер 9,5 пайыз орнына 1,0  пайыз 

ғана салық т%лейді. Бұл, әсіресе 

аграрлық салаға үлкен к%мек. 

Қысқасы, Елбасының страте-

г и я  л ы қ  б а с т а м а л а р ы  т ә у е л с і з 

 Қ а з а қ  с т а н н ы ң  и н н о в а ц и я л ы қ 

бағыттағы әлеуметтік-экономикалық 

дамуына жаңа серпін берері с%зсіз. 

+ р и н е ,  б ұ д а н  к е й і н  д е  б і з д і ң 

ҚазҰАУ ел ауыл шаруашылығына 

қажетті кәсіби маман дайындаумен 

қатар, салаға қатысты мемлекеттік 

бағдарламаларды халыққа кеңінен 

түсіндіру мен оны жүзеге асы-

р у  б а ғ ы т ы н д а ғ ы  ж ұ м ы с т а р д ы 

жалғастыра бермек.

ҚАМҚОРЛЫҚТЫҢ ЖАРҚЫН ҮЛГІСІ

БАСПАНАЛЫ БОЛУДЫҢ ТИІМДІ ТЕТІГІ

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ЖОБАЛАР САРАПҚА 

САЛЫНДЫ
Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінде «Жастар және ғылым: бүгіні 
мен болашағы» атты республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция аясында «Startup-
Tomiris» жас ғалымдардың инновациялық 
жобалар байқауы �тті. 

Байқаудың мақсаты – жас ғалымдардың 

жа сампаздық әлеуетін дамыту, оларды зама-

науи ғылымның маңызды мәселелерін шешуге 

тарту, студенттердің шығармашылық қабілетін 

ашу және инновациялық кәсіпкерлікке 

 баулу. Сонымен қатар жастардың әлеумет тік 

бағыттағы кәсіпкерлік мәдениеті мен к%ш-

басшылық дағдыларын қалыптастыру, бизнес 

қауымдастықтарымен және %зге мүдделі тарап-

тармен байланыс орнату.

Байқауға Қыздар университетінің 1-3 курс 

студенттері мен 1 курс магистранттарынан 

барлығы 16 жоба келіп түскен. Соның ішінде 

жаратылыстану факультетінің студенттері 

Ғ.Нұрпейісқызы мен А.+бдіманаптың «Жауын 

құртын (Lumbricus terrestris) коммерциялық 

бағытта қолдан %сіру», А.Садырбекованың 

« Ж а б ы қ  ж а б ы н д а  % с і р і л г е н  б а ғ а л ы 

жемістерді вируссыз тәсіл арқылы %сіру», 

Д.Булханова, Ғ.Тулақ пен Ғ.Нұрпейісқызының 

«Медициналық сүлікті коммерциялық мақсатта 

кеңі нен пайдалану», физика-математи-

ка факуль тетінің студенті А.Бердіқожаның 

«Тұрақты кернеуді түрлендіруге арналған 

инвентор» және педагогика-психология 

факультетінің студенттері Ж.Еркеқұл мен 

Д.Матниязованың «Білім беру жүйесін цифр-

ландыру: Ұлы ойшылдардың ой-пікірлеріндегі 

педагогикалық идеялар» атты жобалары байқау 

комиссиясы тарапынан жоғары баға алды. 

 «Жастардың шығармашылық, ғылыми-

зерттеу жұмыстарын насихаттауда, оларды 

тұлғалық дамудың тәсілі ретіндегі жобалық 

зерттеу іс-әрекеттеріне тартуда және білім беру 

үр дісінің тиімділігін к%теру мен қолданбалы 

ғылым ға деген қызығушылықтарын дамытуда 

осындай іс-шаралардың маңызы зор» дейді 

ұйымдас тырушылар. 

Жеңімпаздар университет атынан респуб ли-

калық «Startup-Bolashak» инновациялық жоба-

лар байқауына қатысады. 

Жандар АСАН

Шамшат АБДІРЗАҚОВ, 
Ақтөбе облысы 

Мұғалжар аудандық 
тарихи-өлкетану 

музейінің директоры

Үкілай КЕРІМОВА,
ҚазҰАУ Стратегиялық 
даму басқармасының 

басшысы, 
экономика ғылымының 

докторы, профессор

ЕЛДЕСТІРМЕК – ЕЛШІДЕН 
Үкімет басшысы Б.Сағынтаев баянда-

малар тыңдалғаннан кейін алға  қойылған 

міндеттерді орындау бойынша бірқатар 

нақты тапсырмалар  берді .  Бұл  ретте 

 Премьер-министр Елбасы Жолдауында 

Үкіметке цифрлы білім беру ресурстарын 

одан әрі дамыту міндетін қойғанын, «Цифрлы 

Қазақстан» бағдарламасы аясында цифрлы 

технологияларды қолдану арқылы оқыту 

үдерісін жетілдіруге бағытталған шаралар 

анықталғанын, бұл шалғайдағы ауылдық жер-

лер үшін аса маңызды екендігін еске салды. 

«Цифрлы технологияларға к%шу үшін 

Білім және ғылым министрлігі 2018 жылы 

ақпараттық жүйелерді мемлекеттік орган-

дармен біріктіруді қамтамасыз етуі тиіс» деді 

Үкімет басшысы. 

Облыстардың әкімдеріне мектептерді 

техникалық жабдықтау және оларды кең 

жолақты интернет желісіне, Wi-Fi жүйесіне 

қосу жұмыстарын жеке бақылауға алу тапсы-

рылды. Б.Сағынтаев 2020 жылдың соңына дейін 

барлық қашықтағы елді мекендер кең жолақты 

интернетке толықтай қосылуы тиіс тігін атап 

%тті. Жалпы алғанда, Білім және ғылым 

министрлігі әкімдермен бірлесіп цифрлан дыру 

жұмыстарын жалғастырып, барлық жоспарлы 

к%рсеткіштерге жетуді қамтамасыз етуі керек. 

Жұмысқа бақылау жасау Премьер-министр дің 

орынбасары А.Жұмағалиевке жүктелді.

Дина ИМАМБАЕВА

Мемлекет басшысы рәсімге қатысушы-

ларды Қазақстандағы дипломатиялық 

миссияларының басталуымен құттықтап, 

олардың қызметтері мемлекетаралық қарым-

қатынастарды дамытуға тың серпін беретініне 

сенім білдірді.

– Сіздердің дипломатиялық қызметтеріңіз 

еліміз үшін мазмұнды әрі маңызды оқиғаларға 

толы кезеңде басталғалы тұр. Қазақстан ширек 

ғасыр ішінде демократиялық жүйесі орныққан, 

азаматтық қоғамы кемелденген, экономи-

касы дамыған мемлекетке айналды, – деді 

Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті елімізде халықара-

лық байланыстарды нығайтуға бағытталған 
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ТҰСАУКЕСЕР

ҚҰРМЕТ

ӨНЕР

ЖАЗУШЫ ШЫҒАРМАСЫ 
ОҚЫРМАНҒА ЖОЛ ТАРТТЫ

ҰСТАЗ ЕСІМІ 
ҰЛЫҚТАЛДЫ

ЖАҢА ТУЫНДЫ – 
ПАРИЖ САХНАСЫНДА

Алматы қаласындағы №4 кітапханада 
«Дидаxмет >шімxанұлы атындағы жас 
әдебиетшілер клубының» ұйымдастыруымен 
белгілі жазушы, халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Дидахмет 
>шімханұлының үш томдық шығармалар 
жинағының таныстырылымы �тті.

Бұл үш томдықтың алғашқысы «Тасқала» 

деп аталып, оған қаламгердің повестер мен 

әңгімелер жинағы, екінші томы «Ақшо қыға» 

әңгімелері мен әдеби эсселері және публи-

цис тикалық мақалалары, үшінші томдыққа әр 

жылдары аударылған әлем әдебиеті классиктері  

Джек Лондонның «Теңіз қорқауы» романы мен 

«Күмән» әңгімесі және Джек Голсуорсидің 

«Девондық адам» атты новелласы енген.

Шарада +лібек Асқаров,  Нұрдәулет 

Ақыш, Нағашыбек Қапалбеков, Қуандық 

 Түмен байұлы, Нұрт%ре Жүсіп, Еркін Нұразхан 

және т.б. қаламгерлер Дидағаңның азаматтығы 

мен шығарма шы лығы туралы естеліктерімен 

б%лісті. 

Жуырда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті Журналистика факультеті 
баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік 
�нер кафедрасының ұйымдастыруымен 
филология ғылымының докторы, профессор 
Абдул-Хамид Мархабаевтың ғылыми және 
шығармашылық жолы ж�нінде «Мархабаев 
оқулары» �тті. 

Аталған іс-шараны журналистика факуль-

тетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы ашып, 

ғалым Абдул-Хамид Мархабаев жайында 

ғибратқа толы естеліктерімен б%лісті. 

Кеш барысында филология факультетінің 

деканы 9мірхан +бдиманұлы, Қазақстан 

Жазушылар одағы басқармасы т%рағасының 

орынбасары Бауыржан Жақып, журналисти-

ка факультеті баспагерлік-редакторлық және 

дизайнерлік %нер кафедрасының меңгерушісі 

Жетпісбай Бекболатұлы және ғалымның жары 

Мағрипа Қосаева с%з с%йлеп, Абдул-Хамид 

Мархабаевтың ұстаздығы мен ғалымдығы жай-

ында сыр шертті. 

Шара аясында аталған кафедра мен 

қайраткер-жазушының отбасы қаламгердің 

шығармашылығы ж%ніндегі студенттік туын-

дыларға байқау жариялады. Сайыс қоры-

тындысына сай «Мархабаев оқулары» бай-

қауының жеңімпаздарына диплом мен ақшалай 

сыйлықтар табыс етілді.  

Парижде 19 жастағы қазақ композиторы 
және пианист Рахат-Би Абдысағинның 
сыбызғы үшін арналып жазылған музыкалық 
пьесасының әлемдік премьерасы �тті. 

Р а х а т - Б и  А б д ы с а ғ и н  % н е р т а н у 

ғылымдарының магистрі ,  мемлекетт ік 

 «Дарын» сыйлығының лауреаты және к%птеген 

халықаралық байқаулардың жеңімпазы қазақ 

халқын әлемге танытып жүрген жастардың бірі. 

Ол 13 жасында студент атанды. 17 жасында 

магистр, 18 жасында Римдегі Di Santa Cecilia 

Ұлттық академиясының докторанты болды.  

Оның шығармаларының тұсаукесері Прага, 

Лондон, Вена, Берлин, Сеул, Анкара, Ыстамбұл, 

Мәскеу, Бергамо, Аликанте және әлемнің басқа 

қалаларында %тті. Ол симфониялық туынды-

ларында үнемі фортепиано б%лімін %зі орын-

дайды. Ал бұл жолы тек сыбызғыға арналған 

пьесасы алғаш рет к%рермендерге ұсынылды. 

Рахат-Би Абдысағиннің «Алыстағы ойлар» 

атты жаңа туындысы танымал француз сыбызғы 

оркестрінің тапсырысымен жазылған.

Жас %нер иесі: «Бұл бірегей ұжым. Еуропада 

мұндай оркестрдің екеуі ғана бар. Бірі – Ни-

дерландыда, екіншісі Парижде орналасқан. 

Ұжымның ерекшелігі, құрамында сыбызғының 

бес түрі де қамтылған. Пикколо, альт, бас және 

кіші, үлкен флейталар. Ең бастысы, контр-

бастық сыбызғының болуы. Бұл – %те сирек 

кездесетін аспап. «Алыстағы ойлар» атты туын-

дым жаңа заман жайлы болмақ» дейді.

   ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ – 
ТҮРІК ТІЛІНДЕ 

Жас ғалымдар бас қосты

Күні кешеге дейін деп отырған себебіміз, 

жуырда Нарынқол ауылы жаңадан құрылған Рай-

ымбек ауданының орталығы болып бекітілді де, 

Кеген  ауылы %з алдына шаңырақ к%терген Кеген 

ауданының орталығы деген мәртебе алды. С%йтіп, 

Райымбек және Кеген деп аталатын жаңа екі 

 аудан құрылды. Осы тарихи оқиғаға орай аталған 

елді мекендерге сапар шеккенімізде қарапайым 

жұрттың шат-шадыман қуанышын к%рдік. +сіресе 

шекаралық аймақта орналасқан Нарынқол елді 

мекенінің тұрғындары бір-бірлеріне «Құтты бол-

сын! Ұзағынан сүйіндірсін!» деген тілектерін жа-

удырып, үлкен қуанышты сүйінші хабар ретінде 

қарсы алып, еңселері к%теріліп, болашақтарына 

нық сеніммен қарай бастады. 

Алматы облысының әкімі Амандық Баталов 

және облысқа қарасты аудан әкімдері бастаған 

бір топ делегация Нарынқол ауылының бүгінгі 

жағдайымен жан-жақты танысты. Жиырма бір 

жыл бойы аудан мәртебесінен айырылған ауыл-

дың жағдайы қалай болсын. К%п ғимараттар 

қаңырап бос қалған. Ауыл келбеті жүдеу тартып, 

бірқатар нысандардың тозығы жетіп, к%шелер-

дің абаттандырылмағанына да біршама жыл-

дар %ткені байқалып-ақ тұр. Түрлі әлеуметтік 

мәселелер шекаралық аймақ тұрғындарының, 

әсіресе жастардың ауылдарынан үлкен қалаларға 

қарай үдере к%шіп, бет алуына себепші болған. 

Жалғыз Нарынқол ауылы емес, кезінде сол ауданға 

қарасты ауылдардың да жағдайы мәз болмағаны 

аян. Жұмыссыздық, экономикалық жағдайлардың 

тұралап қалуы, т.т. мәселелер күн тәртібінен түскен 

жоқ. Енді бұйырса ахуал %згереді. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев %зінің 2018 

жылғы 31 наурыздағы №653 «Алматы облысының 

әкімшілік аумақтық құрылысындағы %згерістер 

 туралы» Жарлығымен  Алматы облысының 

Райымбек ауданын б%лу жолымен әкімшілік 

орталығы  Кеген ауылында орналасқан Кеген 

Жиынға Жапония, Польша, Оңтүстік 

Корея, Ресей, 9збекстан, Беларусь 

және еліміздің әр %ңірінен келген 100-

ге жуық жас ғалымдар қатысты. Конфе-

ренцияны ашқан Т.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық %нер академиясының 

ректоры, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері Бибігүл Нүсіпжанова жас 

ғалымдарды құттықтап, жаһандану 

 заманында ұлттық бірегейлік пен %зіндік 

ерекшелікті сақтау Тәуелсіздігіміздің 

іргесін берік етудің бір шарты екенін 

атап %тті. «Рухани жаңғыру идеясы-

нан туындаған міндеттердің тари-

хи маңызы %те жоғары және бұл жас 

ұрпаққа үлкен жауапкершілік жүктейді. 

Сондықтан Елбасы Н.Назарбаевтың 

«Еліміздің басты капиталы – білімді 

жастар» деп, бізге артқан сенімін ақтап, 

алдымызға қойған міндеттерді жүзеге 

асыру жолында нақты әрекет етуді ке-

зек күттірмес мәселе деп қабылдауымыз 

керек. Бүгінгі ортақ мүдде біріктірген 

жас ғалымдардың басын қосқан 

конференция соның айқын дәлелі. 

Ұлттық болмысты сақтауға бағытталған 

шаралардың елімізді жаңа белестерге 

бастайтындығына сенімдіміз» деді ака-

демия басшысы. 

Пленарлық және секциялық мә жі-

ліс терде жас ғалымдар қоғамдық са-

наны жаңғырту, тарихи-мәдени мұ ра-

Түркиядағы қазақ диаспорасының қолдауымен 
Ыстанбұлда жарық к�ретін «Қазақ елі» альманағында 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына 
арнаған «Т�ртінші �неркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауы түрік 
тілінде жарық к�рді.

Редакция алқасы Мемлекет басшысының маңызды 

құжатта атап к%рсеткен алға қойған мақсат-міндеттері мен 

кешенді бағдарламасын және стратегиялық жоспарларын 

бауырлас халыққа түбегейлі таныстыруды мақсат етіпті. 

Басылымның алғы с%зінде Қазақ-түрік білім және 

зерттеу қауымдастығының басқарушы кеңесінің т%рағасы 

Шабан Серкан Динчтүрк Президент бастамаларына үн қоса 

отырып, 2025 жылға дейін білім берудің барлық деңгейінде 

латын әліпбиіне к%шу мәселесіне қатысты орамды ойын 

ортаға салады. 9зінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, 

сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, 

озық әрі жаһандық к%зқарасы бар қазақстандықтарды 

қолдау тапсырмасының туыстас елде орындалу барысына 

тоқталады. 

Журналдың кезекті санында Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған Жолдауы мен 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 

Қазақстанның Түркиядағы елшілігінде %ткен іс-шаралар 

барысынан да ақпарат берілген. Қазақстанның Түркиядағы 

елшісі Абзал Сапарбекұлының қатысуымен жүзеге асқан 

Қазақстанның мәдениет күндері мен халықаралық жиын-

дар, салтанатты қабылдау мен концерттік бағдарламалар 

топтамасы жарияланған.  

«Қазақ елі» журналының редакциялық кеңес т%рағасы 

және жауапты шығарушы редакторы Ертолқын  Гайретуллах 

Қазақ-.үрік білім және зерттеу қауымдастығы 2014 жылы 

құрылған күннен бастап к%птеген жетістіктерге қол 

жеткізгенін тілге тиек етті. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІБАУЫРЛАСТЫҚ

ІРГЕСІ БЕРІК 
ЕЛДІҢ – ЕҢСЕСІ БИІК

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА РАЙЫМБЕК ЖӘНЕ 
КЕГЕН АУДАНДАРЫ ҚҰРЫЛДЫ

 ауданы, әкімшілік орталығы Нарынқол ауылында 

орналасқан Райымбек ауданы әкімшілік-аумақтық 

бірліктерін құру, Қазақстан Республикасының 

Үкіметі осы Жарлықтың 1-тармағын іске асыру 

ж%нінде қажетті шаралар қабылдауы керектігіне 

пәрмен берді. Осылайша Елбасының к%регендік 

шешімі аталған аудандардың халқын серпілтіп, 

жүректеріне зор қуаныш ұялатты. 

Алматы облысының әкімі Амандық  Баталов 

Елбасы тапсырмасын жүзеге асыруға к%п 

күттірмей бірден кірісіп кеткенін айтты. Себебі 

уақыт созуға болмайды. Алда атқаратын шаруа-

лар шаш етектен. Мұның барлығын жергілікті 

халық та, жаңадан тағайындалған әкімдер де 

түсініп отыр. Бір с%збен айтқанда, ендігі  кезекте 

Райымбек ауданының орталығы болып табы-

латын Нарынқол ауылын тез арада қалпына 

келтіру керек. Ал бұл %з кезегінде оңай шаруа 

емес. Амандық Ғаббасұлы бастаған облыстық 

делегация ауылдағы әрбір мемлекеттік ғимаратқа 

атбасын бұрып, нысандардың жағдайымен, күн 

тәртібіндегі мәселелермен танысты. Тозығы жет-

кен ғимараттарды жаңалау, кейбірін қайта тұрғызу, 

пайдалануға жарамдылығын анықтау, әкімшілік 

ғимараттарды заманауи қалыпқа келтіру, айна-

ласын к%ркейту, к%шелерге жарық тарту, абат-

тандыру тәрізді мәселелер күн тәртібінде тұр. +р 

ғимараттың құрылыс жобаларымен танысқан 

облыс әкімі %з мамандығы да құрылысшы болған 

соң бұл саланың қыр-сырын %те жетік білетінін 

аңғардық. +кімнің к%зқарасы бойынша, әрбір 

жаңартылатын, қайтадан қалпына келтірілетін 

әкімшілік ғимарат ескіліктен арылып, жаңа, 

заманауи талаптарға сай болып, пайдалануға 

ыңғайлылығымен ерекшеленуі керек. Бұл орайда 

Амандық Баталов құрылыс жобаларын дайын-

даушы компания басшыларына нақты тапсыр-

ма берді. Облыс әкімі мәселелерді тез шешу 

керектігін, айналасы екі-үш жылдың ішінде 

ларды сақтау, ұлттың рухани жаң ғыруы, 

жас ұрпақтың мемлекет тағ ды рына 

деген жауапкершілігін ұғы нуы және т.б. 

мәселелерді қарастыр ды. 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияға қатысушы жас ғалым-

дар мен студенттердің зерттеулері 

 саналуан тақырыптарды қамтыды.

Мысалы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің студенті 

Д.Мырзағали «Ұлттық тәрбие – ұлт 

болашағының  к%рінісі», Т.Жүргенов 

атындағы 9нер академия сының 

с т у  д е н т т е р і  А . О р а з х а н  « Қ а з а қ -

стандық жастардың бойында адами 

құндылықтарды және ұлттық құнды-

лықтарды қалыптастыру жолдары», 

Д.Баймұрат «Классикалық к%ркем 

әдебиеттің бұқаралық коммуника-

ция әлеміндені орны», С.Аманжолов 

атындағы Шығыс Қазақстан мемле-

к е т т і к  у н и в е р с и т е т і н і ң  д о ц е н т і 

Р.Нұрбекова «ХХ ғасыр басындағы 

қазақ тарихында «Айқап» журналының 

алатын орны», 9збекстан Мемлекеттік 

%нер және мәдениет  институтының 

сту денті М.Савочкин «Ұлттық бірегей-

лікті сақтаудағы ғаламтордың р%лі» 

және т.б. %зекті мәселелер ж%нінде с%з 

қозғады. 

Конференция соңында пленарлық 

отырыстар мен секция жұмыстарының 

сән-салтанаты жарасқан, жарқырап тұрған аудан 

орталығы ету ж%нінде қадап айтты. Осы ретте 

облыс тарапынан қаржылық тұрғыдан барынша 

қолдау к%рсетілетінін жеткізді. Тек қана облыс 

әкімдігінің қаржысына қарап қалмай, ауылдан 

шыққан кәсіпкерлерді, бизнес %кілдерін де аудан 

дәрежесін к%теруге тарту қажеттігін тілге тиек 

етті. «Ауданды %ркендетеміз, жарқыратамыз» деп 

үлкен мақсат қойып отырған %ңір басшысының 

іскерлік шешімдеріне жұртшылық риза болы-

сты. Мұндай маңызды әрі келелі шаруаларды 

жүзеге асыруды жаңадан тағайындалған аудан 

әкімі Жолан Омаровқа тапсырып отыр. Жолан 

Ыбрайақынұлы бұған дейін бұрынғы Райымбек 

ауданының әкімі ретінде %зінің іскер басшы 

екенін дәлелдей білген азамат екенін айтты. 

Кегендегі және ауданға қарасты ауылдардағы 

%зекті мәселелерді әкім болған үш жарым ай 

мерзім ішінде шеше білген. «Жас келсе, іске» 

демекші, ендігі кезекте Жолан Омаров Райымбек 

ауданының барлық әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерін шешуге білек сыбана кіріспек. 

Жаңадан тағайындалған аудан әкімін Амандық 

Баталов жұртшылыққа ресми түрде таныстырып, 

алдына бірқатар маңызды міндеттерді қойды. 

Облысқа қарасты %зге аудан әкімдерін  Райымбек 

ауданының орталығы Нарынқол ауылының 

келбетін ажарландыруға к%мектесуге шақырды. 

Мұндай бастамаға қолдау танытқан әкімдер мен 

іскер азаматтар, кәсіпкерлер «Жұмыла к%терген 

жүк жеңіл» деп, бірі балаларға арналған спорттық 

алаңқай, бірі к%шелерге жарық тартып беруге, 

бірі ауылға кіреберіс қақпаны жаңартып беруге 

уәде берді. +йтеуір, ортақ істен шет қалған ешкім 

болған жоқ. Барлығы да жаңа ауданды тез арада 

қалпына келтіруге ықылас пен ниет танытып отыр. 

Аудандық Мәдениет үйінде %ткен актив жиналы-

сына қатысқан жұртшылық жасалатын игі іске қол 

соғып, қошеметтеумен болды. Ауыл ақсақалдары 

нәтижесі бойынша арнайы қарар 

қабылданды. Жиынға қатысушылар 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Т%ртінші 

%неркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жол-

дауын әлем Т%ртінші %неркәсіптік 

революция дәуіріне, технология-

лық, экономикалық және әлеуметтік 

салалардағы терең және қарқынды 

%з герістер кезеңіне қадам басып келе 

жатқан» кезеңдегі мемлекет дамуының 

шешуші бағыты деп таныды. 

Сонымен, баяндамаларды талқы-

лай келе жас ғалымдар мен студент-

тер жаһандану дәуірінде мәдениет 

п е н  % н е р  р у х а н и  ж а ң ғ ы р у  м е н 

ұлттық кодты сақтауда үстемдікке ие 

деген түйінге келді. Қатысушылар  

конференцияның ұйымдастырылуы 

мен %ткізілуіне белсенді үлес қосқан 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 

%нер академиясының ректоры Бибігүл 

Нүсіпжановаға және оқу орнының 

оқытушылар құрамына алғыстарын 

білдірді.

Дина ИМАМБАЕВА

қазақтың дәстүрлі жолымен ақ тілектерін жауды-

рып, қолға алынғалы жатқан істерге баяндылық 

тіледі. Нарынқол ауылы тұрғындарының бойынан 

сол күні ерекше шаттықты, айтып жеткізгісіз зор 

қуанышты байқадық. Соның әсерінен бе, барша-

мыз бейне бір дүбірлі мерекеде жүргендей едік. 

Шын мәнінде мерекеге айналды. Осыдан кейін 

бұл күнді ақ түйенің қарны жарылған, ұзақ күткен 

қуаныш демей к%ріңіз. Халық Президентіміздің 

шешіміне зор ризашылықтарын білдірді. К%з 

алдымыздағы асқақ та айбынды Хан Тәңірі тауы 

барша халықтың к%ңілімен тіпті биіктеп кеткен-

дей болды. 

Аудандық Ардагерлер кеңесінің т%рағасы 

 Сабыр Досымбеков мінберге шығып с%йлеген 

с%зінде: «Аспантаулар %лкесі үлкен қуанышқа 

кенелді. К%ктемнің шуақты күнінде шуақты 

шаттыққа б%леніп отырған жайымыз бар. Ел тілегі 

орындалды. Жұрт к%ңілі орнына түсті» деген ойла-

рын жеткізсе, ауыл ақсақалы, Алматы облысының 

Құрметті азаматы Кеңесбай Байханов: «Нарынқол 

халқының рухын бір к%теріп тастадыңыздар. Ауыл 

қайта түлейтін болды» деп шексіз ризашылығын 

білдірді. Жастар атынан с%з алған Жақсылық 

Ұланұлы рухқа толы с%здерін айтып, жас буын 

%кілдері де аудан мәртебесін к%теруге %з үлестерін 

қосатындықтарын айтты. 

Жалпы дерек пен мәлімет үшін айта кетейік, 

енді жаңадан құрылған Райымбек ауданы 711,9 

мың гектар аумағында орналаспақ. Жаңа ауданның 

әкімшілік б%лінісіне – 11 ауылдық округ және 20 

елді мекен кіреді. Халық саны – 43,2 мың адам. 

Кеген ауданының аумағы –  710,3 мың гектар. 

Халық саны – 36,6 мың адам.  Ауданның әкімшілік 

б%лінісіне – 12 ауылдық округ және 34 елді мекен 

кіреді. 

Ақиын ақын Мұқағали Мақатаев «Шекарада» 

атты %леңінде былай деп жырлап еді ғой: 

«Мен, міне, Отанымның шетіндемін. 

Маған жер жоқ, Отан жоқ әрі қарай, 

+рі қарай мекен жоқ жаныма жай. 

Осы жерден шығады күнім менің, 

Осы жерден атады таңым арай» демекші, 

Отанымыздың іргесі мен шеті берік болып, әрбір 

атқан таңы арайлы бола берсін деген тілегімізді 

жеткіземіз. Нарынқол ауылының к%шелерін аралап 

жүргенде асыр салып ойнап жүрген бүлдіршіндерді 

к%рдік. Күні ертең жаңа ауданның игілігін осын-

дай %скелең ұрпақ к%ретін болады. Біз сол үшін 

қуандық. Тағы да Мұқағали ағамыздың с%зімен 

айтсақ: «Азаматтар, оралыңдар, оралыңдар елге, 

Туған жерсіз бақыт та жоқ, бола қалса сенбе! Қалай 

ғана оралмассың, бара алмассың сендер, Кіндік 

қаның тамып қалған қасиетті жерге!» деген ақын 

%леңі бүгінгі күнде де жаңаша екпін алып, кезінде 

ауылдан қалаға қоныс аударған азаматтарына үндеу 

тастап тұрғандай.  

Алматыға қайтар жолда облыс әкімі Амандық 

Баталов Кеген ауылындағы әкімдік үйінде жұрт-

шылықпен кездесу %ткізіп, Нарынқол ауылына 

байланысты атқарылатын істерді айтып берді. 

Кеген ауданының тыныс-тіршілігі назардан тыс 

қалмайтынын, ауданның %сіп, %ркендеуіне әрі 

қарай да қолдау к%рсетіле беретінін жеткізді. 

 Аудандар б%лінгенімен, халық б%лінбейтінін, екі 

аудан қатар дамып, %сетінін тілге тиек етті. Кеген 

ауданының әкімі лауазымына аудандық мәслихат 

депутаттарының келісімімен Талғат Байеділовты 

ресми түрде тағайындады. Ауданның да жаңа 

басшылары ауданды %ркендетуге білек сыбына 

кірісетін қайратты шақтарында. Олай болса, қолға 

алған істері мен бастаған жұмыстары баянды 

болғай. Шекаралық аудандарымыздың мәртебесін 

қайтару жұмыстары осымен тоқтап қалмас деген 

сенімдеміз. Барлық аймақтардағы шекаралық елді 

мекендер бүтін болып, халық саны к%бейіп, жаңа 

жұмыс орындары ашылып, әлеуметтік-эконо ми ка-

лық жағдайлар жақсарса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Дәуіржан ТLЛЕБАЕВ
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Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

RYHANI JANGYRY: LATYN ALIPBIIРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Жаңа нұсқа 
көңілге қонымды

Jańa nusqa 
kóńilge qonymdy

Бұл нұсқада толықтырулар мен қайта 

қарау ж%ніндегі айтылған ұсыныс-

пікірлер ескеріліп, к%ңілге қонымды 

%згерістер жасалған. Ғалымдар мен 

к%пшіліктің талқысына түскен бұрынғы 

нұсқадағы диграфтар мен апострофтар 

алынып, 6 акутқа ауыстырылған жаңа 

әліпби үйренуге, оқып-жазуға жеңіл 

әрі қолайлы тілтаңбасына айналатыны 

байқалады. 

Бұрынғы нұсқа бойынша тілді 

қолданғанда қиындықтар туындап, бір 

әріппен екі таңбаны жазуда да, оқуда 

да жаңылып, келеңсіз жағдайларға тап 

болар едік. С%здерді тасымалдауда да 

қателікке ұрынарымыз анық. Апостроф 

арнайы белгі ретінде де ғаламтордағы 

іздеу мен қаржы қыз метінде қиындықтар 

туғызады деген мамандар пікірі де 

ескерілгендігі к%рініп тұр. Жаңа нұсқада 

соңғы екі әріпті ескермеген де, Sh-sh 

[ш], Ch-ch [ч]  бір дыбыс, бір таңба де-

ген к%пшілік қалауы ескерілген. Латын 

әліпбиінің жаңа нұсқасындағы берілген 

32 таңба, кеңестік санамызға сіңіп қалған 

басқа 8 әріптің алынып тасталғаны 

осы нұсқаның бір жетістігі болар. Ал 

кириллицаның [У – ы] деп берілуі 

және ұ, ү, у таңбалары әлі қарастыруды 

қажет ететін секілді. Я мен Ю к%птеген 

кірме с%здерде кездесіп жатады. Ла-

тын әліпбиімен қалай таңбаланар 

екен? Мамандардың айтуынша әлі де 

%згерістер болуы мүмкін. 

Л а т ы н  г р а ф и к а с ы н а  к % ш у і м і з 

мемлекеттік тіліміздің жаһандану 

үдерісінде ақпараттық кеңістікке кіруіне 

жаңа жол ашып, еліміздің %ркендеуіне 

қызмет етеді деп сенеміз. 

Раиса ШОҒАНБЕКҚЫЗЫ,
педагогика ғылымының кандидаты, 

Қазақстан инженерлік-технологиялық 
университеті

Орфографиялық, әдістемелік, терминоло-

гиялық және техникалық топтар ай сайын 

отырыстар %ткізіп, жұмыс жоспарларын 

бекітіп, соңғы 2-3 отырысында негізінен 

ұйымдастыру шараларын талқылады. Ендігі 

кезекте нақты ғылыми шараларға к%шу 

к%зделіп отыр. Мәселен, орфографиялық, 

терминологиялық топтарда емле-ережелердің, 

терминжасамның басты қағидаттарын  немесе 

транслитерациялауға қатысты қандай да 

бір нақты %зекті мәселелерді ортаға салу 

жоспарлануда. Алайда к%птеген шаралар 

түптеп келгенде Орфографиялық ережеге 

келіп тіреледі. Орфографиялық топ қазіргі 

кезде қызу жұмыс үстінде. Түсінген адамға 

ереже жасау бір-екі айда, тіптен бір жылда 

бітетін шаруа емес. Бұл аса жауапкершілікпен 

қарауды талап ететін іс. Аталған жұмысты 

жүзеге асыруға А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының орфографиялық ереже, 

с%здік жасау жұмыстарымен к%п жылдардан 

бері айналысып келе жатқан, осы салада мол 

тәжірибе жинақтаған, танымал мамандар 

жұмылдырылып отыр. Ереженің жобасы 

әзірленгеннен кейін алдымен ұжымда, со-

дан кейін жұмысшы топ мүшелері ортасында 

талқыланып, оны жан-жақты жетілдіре түсу 

үшін к%пшілікке ұсынылады. 

Ұлттық жазуымыздың латын әліпбиіне 

к%шуіне байланысты Мемлекеттік бағдарла-

масында кезең-кезеңмен к%рсетіл ген іс-

шаралар қатарындағы ғылыми-лин гвис-

тикалық, нормативтік-лексико графия лық 

тұрғыдан қамтамасыз ету жұмыс тарын (грам-

матология, жазу теориясы, орфография 

және орфоэпия графикасы, терминогра-

фия, ономатография, неография салалары 

бойын ша теориялық зерттеулер жүргізу) Тіл 

білімі институты жыл басынан қолға алды. 

Мемлекеттік бағдарлама шаралары 2025 

жылға дейін, жазуымыз латын графикасы-

на толық к%шіп болғанша жоспарланған. 

Соның алғашқы үш жылында латынграфи-

калы әліпбиге к%шудің ең қиын да жауап-

ты тұсы орфографиялық, ономастикалық, 

терминологиялық емле-ережелер, алғашқы 

с%здіктер жобасын әзірлеу науқаны бастал-

ды. Олар институт ғалымдарымен қатар 

республиканың жоғары білікті беделді 

 мамандарына жүктеліп отыр. Республика 

жұртшылығының басым к%пшілігін латынға 

қашан, қалай к%шеміз деген сауалдар жиі 

мазалайды. Жұртшылыққа түсіндіру, дұрыс 

ақпарат беру жұмыстарын жауапты ресми 

орындардан %зге ғалымдар да БАҚ арқылы 

жүйелі түрде жеткізіп отырғаны дұрыс деп 

есептеймін. 

Жаңа әліпбиге к%шу тек емле-ереже, 

с%здіктер жасаумен шектелмесе керек, %йткені 

тіл білімінің негізгі оншақты саласы бойынша 

жұмыстар қатар жүруі тиіс, олар терминоло-

гия, тіл мәдениеті, ономастика, компьютерлік 

лингвистика, фонетика, тіл тарихы, т.т. Бұл 

орайда айта кетерлігі, ономастика мәселелері 

терминологиялық жұмыс тобының құрамына 

еніп отыр. Ал терминологиялық топты Білім 

және ғылым министрі Е.Сағадиев басқарады. 

Ономастика саласының маманы ретінде бұл 

бағытта атқарылар іс-шаралардың кейбіріне 

тоқталып %тсем деймін. 

Бағдарламада 2020 жылдан бастап т%л-

құжа  тымыз түгел латын графикасы негізін де 

рәсімделетіндігі к%рсетілген. Осы шараға 

қатысты институт мамандары биылғы 2018 

жылдың аяғына дейін бірқатар жұмыс тарды 

қолға алмақ. Нақты айтқанда, қазақ кісі 

есімдері мен аты-ж%ндерін латын графи-

ка  сының негізінде транслитерациялау ере-

ша атаулардағы «ь» (мягкий знак) белгісін 

белгілеу қажет пе, жоқ түсіріп жазамыз 

ба? Бұл да %зекті мәселе. Ресейдің 2017 

жылғы транслитерациялау ережесінде Ol`ga 

деп жазылған. Бір қызығы, 2018 жылғы 

ережесінде халықаралық стандарт бойын-

ша (шетелдік паспортты рәсімдеудің латын 

қосымшасында) жай ғана Olga, Igor дей 

салған.

Ағылшынтілді, жалпы латынграфикалы 

қалаіші нысана атаулары (эргонимдер), 

кәсіпорын, компания, түрлі кешен атау-

ларын жаңа графикамызға икемдейміз бе, 

әлде сол күйінде ағылшынша қала бере ме 

деген сауал да алдымыздан шығады (Air 

Astana, SCAT, NextFit, Deluxe, т.т.) Қазақ 

тілінде жазылған болып к%рінетін Самұрық-

Қазына холдинг атауының бірінші с%зі орыс 

тілінде Самрук деп, екінші с%зі қазақша 

жазылған. Латынға к%шкенде Samruk-Kazyna 

атауының екі жағы да Samuryq-Qazyna боп 

қазақыланары анық. Ал kz таңбасы бар сайт 

аттарын жаңа латынға сай таңбалаймыз ба, 

жоқ бренд атау лар сияқты %згеріссіз қала бере 

жаңа, рио-%зен деп аударылады, алайда 

мұндай типтегі атаулар %зеріссіз қала бермек.

Сондай-ақ күрделі топоним құрамындағы 

анықтауыштар мен кейбір географиялық 

терминдер қабылдаушы тілге аударылып 

алынады. Нақтырақ айтсақ, жер-су атаулар 

құрамында кездесетін жер бетінің тараптары 

мен бағдарын білдіретін сын есімдер, мәселен, 

оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс, жоғарғы, 

орта, аяқ, т%мен және т.б. анықтауыштармен 

келетін атаулар аударылып беріледі Аударма-

ның бұл түрі аралас (комбинированный) 

деп аталады, %йткені топонимдегі түр-тектік 

терминдік атау сақталады да алдындағы 

анықтауыш қана аударылады. 

 Сондықтан т%л жазуымыз латын графи-

касына к%шкенде жер-су атауларының ауда-

рылатын-аударылмайтын, транслитерация-

ланатын, транскрипцияланатын жағдайларға 

қатысты қалыптасқан халықаралық ережелер 

мен стандарттарды ескере отырып, ереже 

жасалуы тиіс.

Болашақ ережеде шетелдік атауларды 

мүмкіндігінше аударып, %з тілімізге икем-

Қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту үшін тіл 
сауаттылығына мән бергеніміз ж�н. Lкінішке қарай, к�птеген 
жарнамаларда, түрлі ақпараттық жазуларда бірқатар 
қателіктерге жол беріліп жатады. 

Қаладағы жазуларға зер салып жүру – қашанғы әдетім. 

9йткені туған тіліме жанашырлықпен қараймын. Мәселен, Ал-

маты қаласынан к%зіме шалынған қате жазуларға тоқталайын. 

Абай даңғылының бойымен келе жатып, «к%зайнек» деген 

қате жазуды аңғардым. К%зілдірік сататын дүкеннің т%бесіне 

дәл осылай жазып қойыпты. «+» мен «А» әріптерін ажырата 

алмайтын адамдардың іс-әрекеті шығар деп топшыладым.

Жолда кездескен сұлулық салонынан «сулулық салоны» де-

ген жазуды оқып, қайран қалдым. Мұндайға қалайша жол 

берілген. Түсініксіз. Аударма жасайтын мамандарға неге 

қаратпаған. Асылы, ғаламтордағы аударма бағдарламасының 

к%мегіне жүгіне салғаны сезіліп тұр. Мұның артында, әрине, 

тілге деген жауапсыздық, немқұрайлылық жатыр. Егер әр 

кәсіпкер мемлекеттік тілді құрметтеп, к%рнекі жазулардың 

сауаттылығына баса ден қоятын болса, мұндай мәселелер туын-

дамас еді деп ойлаймын.

К%ше бойындағы қателерді тізіп келе жатқанымда 

үйдің жанындағы шаштараздың жарнамасына к%зім түсті. 

Ондағы «Ерлердің шаш алу» деген с%зді оқып ұзақ ойландым. 

Қожайындары толық жазуға ерінді ме, жоқ әлде келген адам 

ары қарай жазудың мағынасын %зі түсініп алады дегендегісі ме 

екен? Тым болмаса бір с%йлемді дұрыс жазуға болар еді ғой? Дәл 

осындай басы бар, аяғы жоқ с%здер к%шенің әр бұрышынан бой 

к%рсете берсе ана тіліміздің қадір-қасиеті қайда қалады? 

Ең сорақысы, к%ше атауларының дұрыс жазылмағандығы 

болды. «Абай данғылы» деген жазуды оқып, тіліміздің мұншама 

күрмелгеніне не себеп болды екен деп ойладым. 9зі айналдырған 

тоғыз-ақ әріпті дұрыс жаза алмасақ біздің қазақтығымыз 

қайда қалады? Мәңгілік ел боламыз десек, ең бірінші тілімізді 

қадірлеуіміз керек. Тілі мен ділін жоғалтқан халықтың %зі 

де жоғалатынын тарих сахнасы сан мәрте дәлелдеген. Біздің 

болашақ – ана тілімізде екенін ұғына білгеніміз ж%н. 

Толқын ЫНТЫМАҚ

Мен – қазақ тілінің мұғалімімін. Орыс тілді оқушыларға қазақ 
тілінен қосымша сабақ беріп жүргеніме екі айға жуық уақыт 
болды. Сонда байқағаным, қазақ тілін үйренуге к�біне орыс 
ұлтының �кілдері келеді. Олар қазақ тілі сабағының тапсыр-
маларын орындаған кезде қатты қиналады екен. 

К%пшілігі қазақша с%йлей алмағанымен, тіл үйренуге деген 

ынта-ықыласы %те жоғары. С%йлем құрау кезінде немесе с%з ара-

сында айтылған кейбір с%здерді түсінбеген жағдайда мағынасын 

білуге асығады. +рине, оқушының қазақ тілін білуге деген ынта-

ықыласының жоғары болғандығынан болса керек. Бұл орайда 

айтайын дегенім, тіл үйретудің әртүрлі жолы бар. Тек соны тіл 

үйренушінің қабілет-қарымына қарай қиюластыра қолдана 

алғанымыз ж%н. Ол үшін, әрине, ізденіс, тәжірибе қажет.

Қазақ тіліне деген сұраныс елімізде жыл %ткен сайын артып 

келеді. Елбасы «Қазақстанның болашағы қазақ тiлiнде. Тiлсiз 

ұлт болмайды. 9з тiлiмiздi сақтау, %з тiлiмiздi құрметтеу – 

отаншылдық рухты оятуға қызмет етедi әрi ата-баба алдындағы 

ұлы парызымыз!» деген  болатын. Ол үшін әрбір қазақ ана тілін де 

с%йлеп қана қоймай, %зге ұлт %кілдерінің де тіліміздің %ркен-

деуіне атсалысуларына ықпал ете білулері керек деп есептеймін.

Рафхат ЖҰМАБАЙ

желерін, сондай-ақ кирилл және латын гра-

фи каларында қазақ есімдері мен фамилия-

ларының параллель анықтамалығын әзірлеу 

к%зделген. Ережеде кісі аттарын жазуда 

дауыс ты және дауыссыз әріптердің, латын-

графикалы орфограммалардың берілу реті, 

біріккен тұлғалы есімдердің жазылуы мен 

бас әріппен жазу, т.б. ережелері қамтылады. 

Жаңа латын әліпбиінің дағдылы кирилл 

әліпбиінен %рнегі де, әріптердің орналасу 

реті де %згеше. 

Кісі есімдерінің нұсқаулығының жобасына 

қоса, жиі кездесетін ер және әйел есімдерінің, 

қазақ аты-ж%ндерінің латын әліпбиіндегі 

таңбалану үлгісі берілген анықтамалық 

әзірленеді. Ономастика саласының емле-

ережесін жасау биылғы жұмысы мұнымен 

шектелмейді. Орфографиялық емле-ережеде 

ономастикалық атауларға қатысты біраз 

тармақтар, баптар бар. Соларды толықтырып, 

%ңдеп, бұрынғы тілдік деректерді жаңартып, 

латын қарпімен жазу ережесіне тың мате-

риалдар қосу жоспарлануда. Кез келген 

ережені жасау үшін және ғылыми талдаудан 

%ткізу үшін, ең алдымен, деректік база аса 

қажет. Мұндай атаулар тізімі екі-үш мың 

бетке дейін жинақталып, сараланады. Қазір 

зерттеуге қажет материалмен қатар кирилл, 

латын графикалы параллель анықтамалық 

әзірлену үстінде. 

Ономастикалық атауларды іріктеудегі 

басты ұстаным – негізгі бес функционалды 

стильдегі мәтіндерде қолдану жиілігі бо-

лып есептеледі. Олар: оқулықтар, ғылыми, 

ғылыми-к%пшілік әдебиет, ісқағаздары, 

БАҚ және т.б. мәтіндері. Негізінен онда 

ұлттық, әлемдік мәдениетте кең танымал 

прецеденттік, яғни мәдени феномендік 

маңызы бар атау лар болуы тиіс. Бірнеше 

с%зден құралған қазақ тіліндегі, шетелдік 

күрделі атаулар мен феноменонимдердің 

жазылуының ғылыми принциптерін нақтылау 

үшін семантикалық талдау жүргізіледі. 

Орыс тілі кирилл қарпінде жүре береді 

делінді. Ал сонда ұлты орыс азаматтардың 

аты-ж%ндерін жазуда т%лқұжаттарында 

қазақ латын әліпбиіне жүгінеміз бе, әлде 

Ресей дің транслитерациялық жүйесінде қала 

бере ме деген заңды сауал туындайды. Елі-

мізде орыс тіліндегі географиялық атаулар 

құжаттарда, с%здіктерде, қазақ мәтіндерінде 

қолданылатыны белгілі. Мысалы, Ольга, 

Любовь, Игорь есімдеріндегі, Вольное, Усть-

Каменогорск, Большое Пенькино, т.б. орыс-

ме? Олай болса, латынға к%шуіміз жартыкеш 

к%шуге айналмай ма?!

Мемлекеттік бағдарлама тапсырмасы 

бойынша 2019 жылы кирилл және латын 

графикаларында Қазақстан Республикасы 

әкімшілік-аумақтық бірліктер мен физика-

географиялық атауларының параллель 

анықтамалықтары мен тиісті ережесін әзірлеу 

ісі қатар к%зделген. 

Ал 2020 жылы кирилл және латын графи-

каларында қазақ тіліндегі шет тілдік атаулар 

анықтамалығы әзірленіп, «Дүниежүзілік 

 саяси карта» бетіндегі атаулар латынграфика-

лы қазақ әліпбиі негізінде түгел транслитера-

цияланады. Мемлекет, астана, халықаралық 

әуежай атаулары, қалалар мен теңіз, к%л, 

%зен, тау, арал және Арктика, Антарктида 

құрлықтарының атауы, т.б. қазақ латын гра-

фикасында транслитерацияланады.

Шетелдік атауларды транслитерациялау 

шаруасы алдымен арнайы ереже дайындау-

ды талап етеді. 2000-ші жылдардың басын-

да Дүниежүзілік саяси картаны алғаш рет 

қазақшаға аударғанда біраз қиналғанымыз 

бар. 9йткені экзонимдік атаулардың аудару, 

транслитерациялаудың %зіндік халықаралық 

принциптері бар: 1. Түгел аударылатын эк-

зонимдер, мысалы, Pasifik Ocean - Тынық 

мұхит, Сape Verde – Жасыл мүйіс, Cape 

of Good Hope - Қайырлы мүйіс аралы; 2. 

Жартылай аударылатын (аралас-комбини-

рованный) атаулар Жаңа Гвинея, Оңтүстік 

Америка т.б., бірақ Ресейдегі Новотроицк 

атауындағы анықтауыш аударылмайды;   3. 

 Аударылмайтын, жазуы мен қолданысы та-

рихи тұрақталған, түпнұсқа негіздегі атаулар: 

Мадагаскар, Калахари, Сан-Франциско, 

Санкт-Петербург,  Ньюфауленд, Нью-

Йорк, Рио-Гранде т.б. Бұл атаулардағы 

анықтауыштар сан, санкт–қасиетті, нью-

деп жазуымыз керек. Шетелдік атауларды 

жазу дәстүрі тілімізде орыс тілі арқылы 

қалыптасқан, болашақта сол үрдістен ары-

ла бастауымыз керек. Мәселен, орыс тілі 

арқылы к%птеген мемлекет атаулары –ия 

қосымшасымен келетіндігін білеміз. Ал түрік, 

әзербайжан, %збек тілдерінде кейбір атаулар 

осы қосымшасыз жазылады екен: Сауд Ара-

биясы – түрікше Suudi Arabistan, Mogolistan, 

Ermenis tan деп жазылса,  Черногория 

(ағылшынша түпнұсқасы Montenegro) атауы 

түрік тілінде Karadağ деп түгел аударылған 

екен. Ал %збек тілі к%птеген мемлекет, 

астана атауларын %з тілінің фонетикалық 

ерекшелігіне икемдеп алғанын байқауға бола-

ды, с%йтіп біздің Астана – Ostana, Eron, Boku, 

ал Алжир атауы Cezayir, Jazoir түрік, %збек 

тілдерінде түрінде транслитерацияланған, 

қазақша Жазира, әл-Жазира деуге болады. 

Сондықтан бізде алаңдамай қалай болар екен 

деген ойдан арылуымыз дұрыс, жаңа әліпбиде 

%з тіліміздің дыбыстық ерекшелігіне сай 

транслитерациялауға бейім болуымыз керек. 

Бұл алғашқы байқағандарымыз, ал зерттей 

келе осы саладағы іс-шаралар ауқымы мен 

жолдары әрі қарай айқындала түсері анық.

Шетелдің географиялық атауларын 

қайтадан қазақша таңбалауда түпнұсқаға 

барынша жақын тұлғада транслитерациялау, 

қазақ тіліне дыбыстық, мағыналық тұрғыдан 

мейлінше икемдеп аудару, транслитерация-

лау – ұлттық ономастиканың алдында тұрған 

күрделі ғылыми-практикалық мәселелердің 

бірі.

Қыздархан РЫСБЕРГЕН,
А.Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институты ономастика
б�лімінің меңгерушісі,

филология ғылымының докторы

ТІЛБҰЗАРҒА – ТОСҚАУЫЛ

ҚАТЕ ЖАЗУ 
АЗАЙМАЙ ТҰР...

ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ЫНТАСЫ МОЛ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

АТАУЛАРДЫ
латынша қалай жазамыз?
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Кетікқала – қоныс. Түпқараған ауданында орна-

ласқан. Атау кетік (зат есім) және кала (зат есім) 

с%здерінің бірігуі арқылы жасалған. Кетік – түркі 

тіліндегі, «тау асуы», «тау %ткелі» деген с%з (В.И.Савина, 

1969, 57). Мағынасы: «тау %ткеліндегі қала». 

Кирилл (Керел) аралдары – аралдар тобы. Каспий 

теңізінің Бозашы жағалауында орналасқан. Керел арал-

дары осында алғаш келген астрахандық  балықшының 

есімімен аталған. «Жақсы Керел», «Жаман Керел» деп 

аталатын аралдар бар. 

Киікбай – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. 

Антропогидроним. Кенже Киікбай казған кұдық. 

Киікті – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. 

Бұл жерде бұрын киіктің к%п болуына байланысты 

қойылған. 

Киікт�бе – т%бе. Бейнеу ауданында орналасқан. 

Атау киік (зат есім) және т%бе (зат есім) с%здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «киік к%п болатын 

т%бе». 

Киікұшқан – тау. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Белгілі бір окиғаға байланысты қойылған. 

К�бенби – қорым. Түпқараған ауданында орна-

ласқан.  Антропонекроним. К%бен Дүкенұлы – 

Адайдың Тобыш Шегем атасынан тарайды. Би болған. 

«Ол туралы «Адайға үш рет олжа салды» деген мақтау-

мадақ бар (Маңғыстау энциклопедиясы, 2008, 334). 

К�галт�бе – қыстау. Түпқараған ауданында орна-

ласқан. Атау к%гал (зат есім) және т%бе (зат есім) 

с%здерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: 

«жайқалған к%к ш%пті, к%к майсалы т%бе». 

К�галы – бұлақ. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Мағынасы: «к%к ш%гіті, к%к майсалы жердегі бұлақ».

К�гез – бұлақ. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Атау екі компонеттен құралған: к%к+ез (к%к+%з). 

9з – М.Қаш қарида – «аңғар», «шатқал» деп берілген. 

К%гез – «сулы, к%к ш%бі мол шатқалдағы бұлақ» 

мағынасындағы атау. 

К�гездің қапысы – аңғар. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. «К%к ш%бі мол шатқалдағы сулы жер». 

К�гендісай  – қоныс. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау к%генді (сын есім) және сай (зат есім) 

с%здерінің бірігуі арқылы жасалған. К%ген – «ұсақ малға 

арналған тізбек, байлау, басжіп». Атаудың мағынасы: 

«қыстаудан шығып отыратын уақытша қоныс». 

К�гесем – қоныс. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

«Ойда Талақ, кырда К%гесем» деген тіркестер қалған. 

Атау К%к (зат есім) және Есен (зат есім) с%здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. К%к және Есен атаулары этноним-

дер болы саналады. «Есен түркіменнің шежірелік арғы 

аталары. Есеннің бес ұлы болған екен, олар – Човдур 

(Шәудір), Игдыр (Егдір), Бозоджи (Бозашы), Бурун-

джик (Бұрыншық), Абдач. К%к – Оғыз ханның т%ртінші 

ұлының аты. Сонда атаудың мағынасы: «К%к руынан 

тараған Есендердің, Есен елінің қонысы, құдығы».  

К�жексор – қоныс. Маңғыстау ауданында орна-

ласқан. Атау к%жек (зат есім) және сор (зат есім) 

с%здерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: 

«кішкене тұзды (сор) жер». 

«Маңғыстау облысының топонимиясы» 
кітабы бойынша дайындаған 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы

ҒЫЛЫМДАҒЫ 
НӘТИЖЕЛІ ӘРІПТЕСТІК

ТІЛ – ҰЛТТЫҢ ЖАНЫ

ШӘКӘРІМТАНУ: 
ӘЛЕМГЕ АШЫЛҒАН ЖОЛ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

ТҮБІ БІР ТҮРКІНІҢ ТІЛІ БІР

Елбасының аталған еңбегі жарық 

к%рген 2017 жылдың 12 сәуірінен  бастап 

рухани жаңғыру мен ой-сананың кемел -

денуіне саятын ауқымды да игілікті 

іс-шаралар жыл бойы еліміздің түкпір-

түкпірінде толассыз жалғасып жатқаны 

жалпыға мәлім. +сіресе бұл жұмыстарға 

шығармашыл зиялы қауым %кілдері, 

университеттер мен қоғамдық ұйымдар 

қатысып, үлкен р%л атқарды.Бұл ретте 

Астана қаласында орналасқан, Ұлы дала 

еліндегі ғылым-білімнің ордасына ай-

налып үлгерген Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің к%ш 

бастап тұрғанын мақтанышпен айта ала-

мыз. «Рухани жаңғыруға» қатысты уни-

верситет ректоры, ҚР ҰҒА академигі 

Е.Сыдықовтың тікелей ұйымдастыруымен 

һәм басшылығымен оқу орнында %ткен 

ондаған ауқымды іс-шаралар туралы, 

ол іс-шаралардың студент-жастардың 

ой-санасына тигізген оң ықпалы туралы 

сандық мәлімет беріп жатқаннан г%рі, 

бір мәрте болса да, шығармашыл зиялы 

қауым %кілі ретінде осынау елдік ерен іске 

Е.Сыдықовтың қандай еңбегімен, нендей 

үлес қосқанын айту да қажет секілді. 

Жалпы Ерлан Бәтташұлы жоғары 

оқу орнының тәжірибелі һәм білікті 

ұйым  дастырушысы ретінде де, Елбасы 

саясатының бірегей қолдаушысы ретін-

де де, таным-пайымы сара тарихшы-

ғалым ретінде де Ұлт к%шбасшысының 

бас та масымен елімізде болып жататын 

кез келген саяси-әлеуметтік, мәдени-

рухани іс-шараларға әсте бейжай қараған 

емес. +сіресе «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаладағы ұлт мәдениеті 

БҰҰ тілдерінде жариялануына қатысты 

тап сырманы орындауды азаматтық па-

рыз санаған ол, %зі басқаратын универ-

ситетте «Рухани жаңғыруға» қатысты 

халықаралық, республикалық конферен-

циялар, семинарлар, д%ңгелек үстелдер 

ұйымдастырудың сыртында, тарихты 

азат санамен, жаңа концепциямен без-

бендей отырып «Жамбыл», «Шәкәрім» 

қатарлы монографиялары мен к%птеген 

ғылыми-танымдық еңбектерін жариялады. 

Бұлардың ішінде қазақ халқының ұлы ой-

шылы, ақын, аудармашы, сазгер, тарихшы, 

алаш қозғалысының ту ұстаушыларының 

бірі – Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы 

еңбегінің ж%ні тіптен б%лек. Аталған еңбек 

ең алдымен Мәскеудің «Молодая гвар-

дия» баспасынан «ЖЗЛ» сериясымен 2012 

жылы орыс тілінде жарық к%рген болатын. 

Кейіннен бұл кітап қазақ тілінде елімізде, 

одан кейінгі жылдарда түрік, ағылшын 

тілдеріне аударылып жарық к%рді. С%йтіп, 

орыс, түрік, ағылшын жұрты біздің ұлттық 

ой-санамыздың дамуына %лшеусіз үлес 

қосқан, қазақ мәдениетінің аса к%рнекті 

%кілінің %мірімен, шығармашылығымен 

танысуға, сондай-ақ қазақ халқын жа-

қынырақ тануға мүмкіндік алды. Осы 

еңбегін миллиардтардың тіліне аудартып, 

жарыққа шығару – Ерлан Бәтташұлының 

к%кейінде жүрген к%п арманның бірі 

еді.  Оның да сәт-сағаты Елбасымыз 

Н.+.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласына 

тура бір жыл толу орайымен, Шәкәрім 

Құдайбердіұлының туғанына 160 жыл толу 

қарсаңымен тұспа-тұс келді. 

Сәуірдің 2-ші жұлдызы күні  түс 

ауа Аспан асты елінің ежелгі астанасы 

 Си-ань қаласындағы Си-ань шет тілдері 

 уни верситетінде (СШТУ) Л.Н.Гумилев 

атын дағы Еуразия ұлттық универси-

т е  т і н і ң  ( Е Ұ У )  р е к т о р ы ,   а к а д е м и к 

 Е.Б.Сы дықов  тың «Қазақ даласының 

Саха тілін сақтап қалу мақса тын-

да ғылыми-зерттеу жұмыс тарына 

арнап мемлекет қомақты қаржы 

б%ліп отырады. Бүгінгі таңда саха 

тілінің 4 томдық этимоло гиялық 

с%здігі ,  15 томдық түсіндірме 

с%здігі жарық к%рген. Түсіндірме 

с%здігінің құрамында 90 мыңға 

жуық лексикалық бірлік  бар. 

Оның барлығы саха тілінің т%л 

с%здері екен. Сондай-ақ к%пшілік 

қолданыстағы кірме с%здер саха 

тіліне икемделген. 

Саха тілі түркі тілдер тобына 

жатады. 2002 жылғы санақ бой-

ынша саха тілінде с%йлейтіндер 

саны 456288 адам болған. Ресей 

Федерациясының бір автономды 

республикасы болып табылатын 

Якутияда саха тілі мемлекеттік тіл 

орыс тілімен қатар қолданылады. 

+ріптестік қарым-қатынас, 

мәдени байланыс жасау ниетімен 

келген сахалық лингвистер қазақ 

тіл біліміндегі жетістіктерден ха-

бардар екен. Олар: «Қазақ тіл 

білімінің %зіндік зерттеу үрдісі 

бар. Антропоцентристік бағыт пен 

құрылымдық бағытты тоғыстыра, 

сабақтастыра зерттеу тұрғысынан 

әлемдік деңгейде к%ріне бастады» 

деген баға берді. 

Н . Е ф р е м о в т і ң  а й т у ы н ш а , 

саны аз халықтар мәселесі мен 

гуманитарлық зерттеулер институ-

тында ареалды лингвистика, түркі 

тілдерін тарихи-салыстырмалы зерт-

теу саласы қарқынды даму үстінде. 

Якут тіліндегі к%не с%здерді сақтап, 

олардың қазіргі қолданыстағы 

ерекшеліктерін ұдайы зерттеп 

отырады. Осы мақсатта ғалымдар 

диалектологиялық, этимологиялық 

зерттеулерге басымдық беріп, 

ф у н к ц и о н а л д ы  г р а м м а т и к а 

ғылымымен ұштастырып оты-

рады. 3 млн шаршы шақырым 

аумақты алып жатқан Якутия елінің 

тұрғындарын т%л мәдениетінен, 

тілінен ажыратпау үшін ұлттық са-

Алаш арысы Ахмет 
Байтұрсынұлы ның: «С�зі 
жоғалған жұрттың �зі де 
жоғалады» деп к�регендікпен 
айтылған с�зіне бүгінде жер 
бетінен мәңгілікке жойылып кет-
кен біршама ұлттардың тағдыры 
куә. 

Кешегі ұлылардың сенімін ақтап, 

тіл бірлігін жалғастыруда барлық 

күш-жігер, жауапкершілік алдымен 

бүгінгі жастарымызға түсетіндігі 

айдан анық. Ал біз осынау абырой-

лы  парызды қаншалықты атқарып 

жүрміз?  Пайымдап к%ріңізші. 

9згелерге еліктеп, %зінің ана тілін 

мансұқ етіп жүрген жастарымыздың 

қатары аз ба? 

Тілі енді шыққан бүлдіршінге 

ба сқа  т ілд і  му льтф и льмде р ді 

к%рсетіп, орыс балабақшасына 

беруді дағдыға айналдырған %зіміз 

болсақ керек. К%пке топырақ ша-

шудан аулақпыз, бірақ қоғамдық 

к%лікте 9тегенді «атаген» деген жа-

старды к%ргенде, ішің удай ашиды. 

Бүгінде еліміздің әр аймағында тілді 

дамыту тұрғысында біршама істер 

жүзеге асырылып келе жатқандығын 

да ескерген ж%н.     

Тіл – қашанда ұлттың ұйтқысы. 

С%зі %з тілінде шыққан халықтың 

еге мендігі баянды, тұғыры қашан 

да биік. Қазіргі кезде мемлекеттік 

тілдің қоғам %міріндегі маңызы 

мен салмағы күн санап арта түсуде. 

Жас ұрпақтың тілі ана тілінде 

шығып, қазақ тілінде білім алу-

еншіледі. Мен аталған кітаптың аударма-

шысы ре тінде, Қазақ ұлттық мәдениетінің 

аса к%р некті тұлғасын %зімнің елім мен 

халқыма таныстыру орайына ие болғаныма 

%те қуа ныш тымын» деп ағынан жарылды. 

Тұсаукесер рәсімінің соңында ректор 

Уаң Цзюнчжэ ЕҰУ ректоры Е.Сыдықовқа 

«Си-ань шет тілдер уни верситетінің 

құрметті профессоры» дипломын салта-

натты түрде табыс етті. 

Басқа басқа, ұлы ойшыл, әйгілі ақын, 

Алаш қозғалысының ту ұстау шы лары-

ның бірі – Шәкәрім қажы туралы  моно-

графияның миллиардтар елінің тіліне ауда-

рылуы – ЕҰУ үшін ғана емес, тұтас еліміздің 

рухани %міріндегі елеулі жаңалық һәм зор 

жетістік! Сондай-ақ Елбасымыздың баста-

масымен елімізде кеңінен қанат жайып, 

саналарға сілкініс әкеліп жатқан «рухани 

наны жаңғыртудың тірек к%зі – ана 

тілін сақтау деп тұжырымдайтын 

сахалық әріптестеріміз әр %ңірдегі 

жергілікті тіл ерекшелігін сақтау, 

жаңғырту, дамыту, қолданысқа 

енгізу бағытында іргелі зерттеулер 

жүргізуде. Ғалымдар түркітілдес 

елдермен ортақ ғылыми-зерттеу 

жобаларын іске асыру нәтижесінде 

бірқатар ғылыми еңбектер жарыққа 

шыққанын жеткізді. 

Кездесу барысында екі елдің 

ғылыми зерттеу институттары 

бірлесе отырып, «Қазақ-орыс-

якут с%здігін» құрастыру ж%нінде 

ниеттерін білдірді. 9з кезегінде 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының директоры 

Ерден Қажыбек Ресей құрамындағы 

түркі халықтарымен мәдени бай-

ланысты күшейтуге мүдделестік 

білдірді. 

Лингвистикалық семинарда 

профессор Н.Ефремов қазақ және 

саха тілдерінде кездесетін ортақ 

с%здерге ерекше мән берді. Мыса-

лы, жыл – сыл, жеті – сэттэ, жұлдыз 

– сулус, жиырма – сүүрбэ, жоқ – 

суох, жел – сиэл. Сонымен қатар 

екі ел мәдениетіндегі күнге алғыс 

айту, отқа табыну, биенің қымызы, 

мал шаруашылығындағы жосын-

жоралғылар, к%шпелі елдің ортақ 

дәстүрлері, т.б. ж%нінде айтып %тті. 

Қазақта «жеті қат к%к», яғни шексіз 

аспан деген мифологиялық түсінік 

сахалықтарда тоғыз қабат аспан 

ұғымымен мазмұндас. 

Семинардан кейін алыстан 

келген бауырларға арнап ұлттық 

тағамдардан дастарқан жайылды. 

Қонақтарға Тіл білімі институ-

ты шығарған «Қазақтың жиілік 

с%здігі», 15 томдық түсіндірме с%здік 

сыйға тартылды. 

Айгүл >МІРБЕКОВА, 
А.Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институтының 
қызметкері

ына, басқа да тілдерді жетік мең-

геруіне толық мүмкіндік те бар. 

9зге тіл дің бәрін біліп, %з тілімізді 

құрметтеу үшін, ең алдымен, тілді 

білуге деген қажеттілік туындауы 

керек деп ойлаймын. Екіншіден, 

әрбір адамға тілді үйренуге де-

ген ниет пен білім қажет. Ананың 

сүтімен бойға дарыған туған тілді 

құрметтеу – ең қымбат, ең асыл 

қасиеттердің бірі. Ал осы қасиеттерді 

жас%спірімдердің  бойына сіңіріп, 

қазақ тілінің мәртебесіне  сызат 

түсірмеу баршамыздың жұмыла 

к%терген жүгімізге байланысты. 

Жалпы тіл мәселесіне келгенде 

әрқайсымыз жауапкершілік таны-

туымыз керек. 9йткені мемлекеттік 

тілдің қолданыс аясын кеңейтіп, 

мәртебесін %сіру жолында мұндай 

жауапкершілік болмаса, қолға 

алған істеріміздің нақты мақсатқа 

жетуімізге айтарлықтай кедергі 

келтіреді. «Тіл тұғыры - ұлт тұғыры» 

екенін естен шығармауымыз керек. 

+сіресе, кейінгі жастар қазақ тілін 

үйренуге, қазақ тілінде с%йлеуге 

жетік мән берсе деп ойлаймын. 

Себебі жастар - елдің келешегі. Ел 

келешегі тек қана экономикалық 

жетістіктермен ғана емес, мәдени-

рухани қазыналарымызбен де 

айқындалып, тұғырлана түсері 

хақ. Олай болса, жастарымыз тіл 

мәселесіне келгенде сергектік та-

нытып, жанашырлықпен қараса, 

игілікті іс болар еді. 

Арай ЖҰМАТАЙ

Бұл ретте Абаймен замандас әрі інісі, 

әрі ол негізін салған реалистік әдебиет 

дәстүрлерін алға апарушы ізбасары, ақын, 

жазушы, философ, тарихшы, компози-

тор Шәкәрім Құдайбердіұлы – сыры 

тұңғиық құбылыс. Құпиясын тереңіне 

бүккен, ойын қатпарына жасырған ақын 

фило софиясының қайнар бастауынан 

дәм татқысы келген әрбір адам, ең алды-

мен ол ғұмыр кешкен заманмен, оның 

 ғұ мыр намасымен, тағдырымен жақсылап 

танысып алу керектігі әмбеге аян. Осы 

реттен келгенде Шәкәрім ғұмырнамасы 

мен шығармашылығын жүйелі түрде зерт-

теп келе жатқан ғалымның монография-

сы Қытай елі секілді үлкен аудиторияға 

ұсынылуы %те  маңызды.  Қазақтың 

Шәкәрім сынды аса к%рнекті тұлғасының 

шығармашылығымен ендігі жерде 1,5 

миллиард қытай жұрты %з тілінде таныса 

алады. Ұлы ақын, философтың %мірі мен 

шығармашылығына қатысты к%птеген 

құнды деректер ғылыми айналымға түседі 

деген с%з. Бұл шәкәрімтанудың к%кжиегін 

кеңейтіп, %рісін ұлғайтатын іргелі іс. 

«Дала рухы: Шәкәрім» атты іргелі 

 мо  но  графияның ұлы философ Кон фу ций -

дің Отанында жарық к%руі «рухани жаң-

ғырудың» бір жылдығы мен ұлы ойшыл 

Шәкәрім қажының 160 жылдығы құр-

метіне арналған лайықты сый деп бағалауға 

хақылымыз. Бәрінен де маңыздысы, ел 

қадірін, жер қадірін перзенттік жүрек 

тебірені сімен сезіне білетін, қасиетті 

Шыңғыс тау %ңірімен жан-тәні біте 

қайнасып кеткен білікті ғалым Ерлан Бәт-

ташұлының аталған тақырыпқа қол созуы 

әрі ол ең бектің шетелдерде, әсіресе Аспан 

асты елінде жарық к%руі – шәкәрімтану 

ғылымы үшін ғана емес, тұтас еліміздің 

рухани %міріндегі елеулі жаңалық һәм зор 

жетістік.

Олай дейтін себебіміз, соңғы жыл-

дардың еншісінде қытай баспа-басылым-

дарында қазақ қаламгерлерінің еңбектері 

қытай тіліне аударылып, сирек болса да 

жарық к%ріп келеді. +йткенмен, онда 

әдеби туындылардың үлес салмағы ба-

сымдау екенін кімнен жасырайық. Ал 

жеке тарихи тұлғаларды, әсіресе ұлттық 

ой-сананың деңгейін танытатын рухани-

ят %кілдерін насихаттауда толыққанды 

ғылыми-танымдық жаңа дүниелер жоқтың 

қасы деуге болады. Бұл ретте де аталмыш 

еңбектің маңызы ерекше деп білеміз. 2018 

жылы шілде айында ұлттық ой-сананың 

дамуы мен ұлттық мәдениеттің дамуы-

на сүбелі үлес қосқан, ақын, философ 

Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 160 

жыл толады. Осы орайда да шәкәрімтануға 

қосылған сүбелі үлес ретінде біз академик 

Е.Сыдықовтың аталған еңбегін к%лденең 

тартқан болар едік. Себебі «Шәкәрім» мо-

нографиясы күні бүгінге дейін ағылшын, 

түрік, орыс, қытай тілдерінде жарық к%ріп, 

шар ғалам тұрғындарының қақ жартысы 

Шәкәрім есімімен танысуға, сол арқылы 

қазақ дейтін халықтың ең кемінде ХІХ 

ғасыр дың соңғы жартысы мен ХХ ғасыр 

бойындағы тағдыр-талайын, тарихын, 

мәдениетін, ұлт-азаттық күресін, ұлттық 

дүниетанымын білуге, түсінуге мүмкіндік 

алып отыр. 

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  а к а д е м и к 

Е.Сыдықовтың «Шәкәрім» атты зерт-

теу еңбегін жазып, оны әлемдегі іргелі 

тілдерге аудартып, жарыққа шығаруы ақын 

мұрасын дүниежүзіне таныту жолындағы 

ғибратты іс деп айтуға толық негіз бар.

Дүкен М>СІМХАНҰЛЫ,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

АСТАНА

рухы: Шәкәрім» («

») атты қытай тілінде жарық 

к%рген жаңа еңбе гінің тұсаукесері %тті. 

 Салта натты шараға Қазақстаннан кітап 

авторымен бірге барған сапарластарынан 

%зге, СШТУ ректоры, проректорлары, 

аталған оқу орнының қытайтану, орыс 

тілі институттарының ұстаздары мен сту-

денттері, сондай-ақ осы оқу орнында 

Қазақстаннан барып білім алып жатқан 

жастар қатысты. Тұсаукесер рәсіміндегі 

беташар с%зінде аталған университеттің 

ректоры, профессор Уаң Цзюнчжэ: «Біз 

бүгін тұсаукесерін %ткізіп отырған «Қазақ 

даласының рухы: Шәкәрім» атты бұл жаңа 

кітап – ҚР ЕҰУ ректоры, белгілі тарихшы-

ғалым Е.Сыдықовтың сан жылғы еңбегі 

мен қажырлы ізденісінің жемісі. Автор 

Шәкәрім секілді аңыз тұлғаның траге-

диялы тағдырын %зек ете отырып, туған 

елінің қалың қатпарлы тарихын әсерлі 

түрде бейнелеп береді. Сондай-ақ патша-

лы Ресей мен КСРО билеп-т%степ тұрған 

кездегі қазақ халқының шынайы тіршілік-

тынысын, Алаш жұртының ұлт-азаттығына 

қол жеткізу жолындағы жанкешті күрес 

бары сын егжей-тегжейлі баяндайды. 

Қысқасы, аталған еңбекті қазақ елінің 

тари хын, саясатын, дінін, тұрмыс-салтын, 

әдебиетін танытатын таптырмайтын оқу 

құралы деуге болады» деп атап %тті.

9з кезегінде с%з алған кітаптың аудар-

машысы, СШТУ профессоры Ли Сичаң 

мырза: «Шәкәрім – ұлы Абай рухының 

ізбасары. Ақын, аудармашы, компози-

тор, тарихшы, философ. Қазақ елінің 

тәуелсіздік алып, қазақ халқының ұлттық 

санасы бостандыққа шыққаннан кейін, 

есімі сан жылдар бойы тасада қалып, та-

ланты да тартысқа түсіп келген ұлы тұлға 

қазақ халқы мәдениет тарихындағы әйгілі 

тұлғалар қатарынан %зінің лайықты орнын 

жаңғыру» ісіне қосылған лайықты үлес деп 

білеміз. +сіресе «Қазақ даласының рухы: 

Шәкәрім» атты еңбектің миллиардтардың 

тілінде жарық к%руін Елбасымыздың 

«Отандық мәдениет БҰҰ-ның алты тілі – 

ағылшын, орыс, қытай, испан, араб және 

француз тілдерінде с%йлеуі үшін мақсатты 

ұстаным болуы шарт» деген үміті мен 

тапсырмасының жүзеге аса бастауы десек, 

еш асырып айтқандық болмас еді. 

«Біз заманауи мәдениетіміздің қандай 

%кіл дері әлемдік аренаға жол тартуы 

керектігін анық тап алуымыз керек» деген 

ұстанымды Елбасы жайдан-жай ұсынып 

отырған жоқ. +йтеуір шетелдерге наси-

хаттау керек екен деп, боларды да, бол-

масты да ұсына беретін болсақ, оның 

қаржысының зая кеткені түк емес, шетел 

жұртшылығы «қазағыңның шама-шарқы 

осы ма?!» десе, бір қалған к%ңілді қайта 

орнына келтіру қиынның қиыны. Бұл 

ретте біз %зге жұрттың ойына ой, ақылына 

ақыл қоса алатын, сол арқылы қазақ хал-

қы ның ұлылығын танытатын тұлғалар 

деп А.Құнанбайұлы, Ш.Құдайбердіұлы, 

М.К%пейұлы, М.+уезовтердің есімдерін 

атаған болар едік. 9йткені олар – %з 

шығармашылықтарында қазақ халқының 

ұлттық бірегейлігін зерделеп һәм насихат-

тап %ткен ойшылдар. Сондай-ақ олар қазақ 

халқының руханият тарихында ұлттық ар-

ождан кодексі р%лін атқарып, моралдық 

қағидаларды қалыптастыра білген адам-

дар. Сондықтан аталған ұлт ұстаздарының 

шығармашылығын қарастырғанда немесе 

шет тілдеріне аудартқанда ең әуелі олардың 

кім екендігін, қандай уақытта, қандай ор-

тада ғұмыр кешкеніне назар аударуымыз 

қажет. Себебі олардың туындыларының 

негізгі %зегінде, тінінде ұлттық сана, діни 

к%зқарас, тәрбие, адамгершілік мәселелері 

тұнып жатыр. 
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Бұл орайда ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігі мен Жамбыл облысының 

әкімдігі «Ақыртас» сарай кешеніне үлкен 

к%ңіл б%ліп, сарай кешенді әрі қарай 

дамытуға байланысты к%птеген игі істерді 

қолға алып жатқаны қуантты. Оның 

ішінде ішкі және сыртқы туризм саласын 

%ркендету жайы да назардан тыс қалып 

отырған жоқ. Енді бәрін рет-ретімен 

баяндайық. 

«Ақыртас» сарай кешеніне арналған 

келелі кеңес алдында Таразға келген 

делегация мүшелері %з жұмыстарын ал-

дымен шаһардың тарихи орындарын 

аралап к%руден бастады. Қасиетті Қарахан 

кесенесіне аялдап, әрі қарай Керуен са-

райын, ІХ-ХІІ ғасырдағы ислам дәуірінің 

мешітін аралап, Қазақ хандығының 550 

жылдығына орай бой к%терген «Керей 

мен Жәнібек» ескерткіштеріне тағзым 

етті. Тарихи орындарды экскурсовод 

маман Жазира Шілдебаева жан-жақты 

таныстырды. Осылайша к%не шаһармен 

рухани-мәдени жәдігерлерін тамашалау 

арқылы ұлан-байтақ тарихымызбен де бір 

сәт қауышқандай әсер аларыңыз с%зсіз.

«АҚЫРТАСТЫ» 
БЕТКЕ АЛДЫҚ

Сонымен, делегация мүшелері «Ақыр-

тас» сарай-кешенін бетке алып, жолға 

шықтық. Тарихи кешен Тараз қаласынан 

шы ғысқа қарай 40 шақырым жерде 

орналасқан. Діттеген жерімізге келіп жет-

кенше қолымыздағы «Ақыртас» кешені ту-

ралы анықтамалық материалдармен таны-

сып келеміз. «Ежелгі Тараз ескерт кіштері» 

мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі 

әп-әдемі, түрлі-түсті етіп безендірілген 

«Ақыртас» кешені туралы шағын кітапша 

әзірлепті. Ішіндегі тарихи деректерге 

к%з жүгіртіп, арагідік фотосуреттерін де, 

кешеннің заманауи тұрғыдан дамыту үшін 

жасалған іс-шаралар барысымен таны-

сып, қажетті ақпараттарға қанық болып 

келеміз. Мұндай киелі мекенге жолымыз 

алғаш рет түсіп отырған соң, журналистік 

қызығушылықпен ештеңені ұмыт қал-

дырмай, к%зімізден таса қылмайық деген 

ние тіміз де жоқ емес. Себебі жаңа жермен 

танысу, киелі мекеннің құдіретін сезіну 

адам ға ерекше күш, рухына жігер мен 

қай  рат сыйлайтыны, оның ар жағында 

еліңе деген патриоттық сезімді арттырары 

с%зсіз. 

9 з і м і з  т і л г е  т и е к  е т і п  о т ы р ғ а н 

 а қ  п а  р а т  т ы қ  к і т а п ш а д а  с у р е т ш і 

 М.С.Зна менский дің 1864 жылғы салған 

суреті беріліпті. Қандай керемет. Бұл су-

рет тен «Ақыртастың» сол кездегі келбетін 

к%ргендей әсерде боласыз. Кешен-

ді зерттеуге 130 жылдан астам  у а қыт 

болғаны, оған шығыстанушылар, ар-

хеологтар: В.В.Бартольд,  В.А.Кал лаур, 

А . Н . Б е р н ш т а м ,  Г . И . П а ц е  в и ч , 

Т.К.Басенов, К.М.Бай пақов сынды 

ғалымдардың к%п үлес қосқаны жазылып-

ты. Демек, бұдан түйгеніміз «Ақыртас» 

зерттеу ісі осыдан 130 жыл бұрын басталған 

болса, ол әлі күнге дейін ғалымдар  назары 

мен қызығушылығын %зіне аудартып 

келеді деген с%з. Тарихи мекеннің киелілігі 

мен маңыздылығы да осында: оны зертте-

ген сайын жаңа деректер мен фактілер, 

тарих ғылымы мен археология үшін құнды 

болатын жәдігерлер анықтала береді, та-

была береді...

Мына бір кереметке назар аударайық. 

Жалпы «Ақыртас» кешені  бірнеше 

б%ліктен тұрады. 1) Ақыртас сарай бекінісі 

VIII ғ. 2) Сарай алды бау-бақшасы II 

ғ. 3) Тұрғын мекендер, керуен сарай 

XIII-XIV ғ. 4) Топырақ алатын карьер.  5) 

Тас %ңдейтін карьер. 6) Сарай VIII-XIII 

ғ. 7) Бекініс VIII-XIII ғ. ғ. 8) Қарауыл 

мұнарасы. 9)Қорымдар, ерте темір дәуірі. 

10) Су құбырларының жүйесі. 9зіңіз к%з 

алдыңызға елестетіп отырған боларсыз, 

мұның барлығы қаншалықты к%лемді 

аумақты (территорияны) алып жатқанын. 

Сол заманның %зінде біздің ата-баба-

ларымыз сарай мен бекініс салудың, 

мұнаралар тұрғызудың, су құбырлары 

жүйесін жасаудың хас шеберлері болған 

ғой. 

Сапар аясында біз «Ақыртас» кеше-

нінің %зіндік ерекшеліктерімен жан-жақты 

танысқан болатынбыз. С%з реті келіп 

тұрғанда айта кетейік, бекіністің %лшемі – 

162х139, зерттелген қабырғасының ені – 5 

метрді құрайды. Құрылыс ортасында ашық 

аула орналасқан және айналдыра тіреу 

іргелері тәнті етті. Сарай 70-ке жуық б%лме 

мен 15 колонналы галереядан тұрады. 

Кешен бітеу күйінде %ңделген тастардан 

тұрғызылған. Археологиялық зерттеу 

жұмысы барысында сарай кешенінің 

іргетасы мен қабырғалары және ішкі 

б%лмелері ашылған. 

Мұнда кезінде су құбырлар жүйесі 

болғандығы да анықталды. Бұлақ суын 

сарайдан 3-4 шақырымдай қашықтықта 

орналасқан су б%гетінде жинаған. Су саз 

балшықтан жасалған құбырлар арқылы 

қалаға жеткізілген. Ал сарай ішінде су 

арнайы су қоймаға құйылып, сол жерден 

үйді-үйге тасымалданған. Ақыртас сыр-

тында тағы да екі су қоймасы табылған. 

Бұл егіншілікті суару үшін қажет болғаны 

айтпаса да түсінікті. 

Ақыртас сарайының тассандықтары да 

сан алуан. Құрылыстың сақталған б%лігі 

зілмауыр тастардан жасалған. Аталған 

жерде бағана тұғыр тастарын, %ңделген 

б%ліктерін, сонымен қатар «Жүрек» және 

мен ауқымдылығы және «мықтылығы» 

жағынан, құрылыс барысында тас-

тарды қолдануда Орталық Азия мен 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  а у м а қ т а р ы н д а  б ұ л 

құрылымға әзірге тең келетін «туынды» 

табылған жоқ» деп жазған. 

Кейбір зерттеушілердің пікірінше, 

сарай кешенін салуды Орта Азияға ис-

ламды тарату мақсатында жорыққа 

шыққан Абу Муслим Кутейбу бастаған. 

Сепаратистік пиғылда деп айыпталған 

Кутейбу, Бағдадқа шақырылып, %лім 

жазасына кесіледі. Соған байланысты, 

қала құрылысы тоқтап қалған деген де-

ректер де бар. Бұдан кейін де «Ақыртас» 

туралы қаншама ғалым, зерттеушілер 

%з ойларын айтып, әртүрлі болжамдар 

жасаған. Солардың бірі П.Лерх: «Ақыртас 

салынып бітпеген будда ғибадатханасы» 

десе, академик В.Бартольд: «Нестори-

ан ғибадатханасы деген» атау береді. 

Ал археолог Т.Басеновтың жазуы-

на қарағанда Ақыртас салынып бітпей 

қалған ірі бек сарайының іргесі екен. 

Бір с%збен айтқанда, ықылым  заманнан 

с ы р  ш е р т е т і н  А қ ы р т а с  к е ш е н і  – 

тарихтың қайнар к%зі. Кезінде ғалымдар 

Ирак пен Сириядағы орта ғасырлық 

құрылыстармен ұқсастығын аңғарған 

Ақыртастың қойнауында талай құпия 

толып жатыр. Тіпті кейбір ғалымдар: 

«Ақыртас 8 ғасырдың екінші жарты-

сында, яғни 751 жылы қарлұқтар мен 

араб әскерлері Атлах маңында қытай 

әскерлерін талқандап, екі мемлекет ара-

сында бейбіт қатынас орныққан кезде 

салынған. Алайда құрылысы белгісіз 

себептермен тоқтап қалған. Ұлы Жібек 

жолында орналасқан Касрибас қаласы 

Ақыртас болуы мүмкін» деген деректерді 

де алға тартады.

«Ақыртас» туралы тарихи мәлімет-

терде осымен бір түйіп тастап, енді 

сапарымыздың ресми б%ліміне к%шейік. 

аталған саланы %ркендетудің мәселелері 

ортаға салынды. 

Семинар-кеңес жұмысын ҚР Мә-

дениет және спорт министрі Арыстан бек 

Мұхамедиұлы және Жамбыл облысы ның 

әкімі Асқар Мырзахметов ашты. 

Министр Арыстанбек Мұхамедиұлы 

%з с%зінде Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы аясында Мәдениет және 

спорт министрлігі 2017 жылдан бас-

тап «Қазақстанның киелі жерлерінің 

 геог рафиясы» жобасы аясында ауқымды 

шараларды жүзеге асырып келе жатқанын 

тілге тиек етті. Бұл орайда биылдан бас-

тап аса құнды мәдениет ескерткіштерді 

сақтап қалу және %ңірлердегі киелі жер-

лерге келетін туристердің санын арттыру 

мақсатында республикалық «Бозоқ», 

«Ботай» және «Сарайшық» тарихи-мәдени 

музей-қорықтарын құру жұмыстары 

басталғанын айтты. Сондай-ақ киелі 

орындар к%п шоғырланған республикалық 

«Ұлытау», «Отырар», «Таңбалы» тарихи-

мәдени музей-қорықтарының аумағына 

 Сапар орталықтар салына бастайтынын 

атап %тті. Алдағы жылдары %зге музей-

қорықтарының аумағына сапар орта-

лықтар салу жоспарда бар екенін жеткізді. 

– Министрлік Қазақстанның киелі 

жерлеріне тұрақты түрде жыл  сайын 

реставра циялау және консервациялау 

жұмыстарын жүргізіп келеді.  Мысалы, 

%ткен жылы К%не Тараз, К%не Түркістан, 

Отырар, Сауран, Сарайшық, Ақт%бе 

(Баласағұн) қалашықтарына, Ақыртас 

кешеніне, Қ.А.Яссауи,  Арыс тан баб, 

Қарахан, Айша бибі, Бабаджа хатун, 

Шоқай датқа кесенелеріне  осындай 

ж ұ м ы с т а р  ж ү р г і з і л д і .  Д е г е н м е н , 

елімізде тарихи-мәдени мұра  саласында 

айтарлықтар жұмыстардың жасалып 

жатқанына қарамастан, біз елімізде 

мәдени туризмді дамытуды жаңа сапаға 

және %зге де мүдделі тараптардың ортақ 

мақсаты екенін тілге тиек етті. 

Жамбыл облысының әкімі Асқар 

Мырзахметов %з с%зінде бүгінгі кезде-

суіміздің негізгі мақсаты – «Ақыртас» 

кешенінің қазіргі жағдайына зерделеу 

жұмыстарын жасап, қалпына келтіру 

мәселелерінің шешімін тауып, к%птеп 

келетін қазақстандық және шетелдік 

туристерді бірден-бір қызықтыра ала-

тын қасиетті орынға айналдыру екенін 

атап %тті. 9тіп жатқан кеңесіміздің осы 

«Ақыртас» сарай кешені орналасқан жерде 

%туінің мәні мен мақсаты осында екенін 

жеткізді. 

– Туризмнің заманауи индустриясы 

бүгінгі күні қызметтердің халықаралық 

нарығында жоғары табысты және серпінді 

дамып келе жатқан сегменттерінің бірі. 

Осы кешеніміздің экономиканың %суі 

мен жаңғырту қарқынын тездетудің 

күшті негізі болуға қабілетті екендігін 

түсіну маңызды. Осындай бай мәдени 

мұраларымыз, ежелгі Тараз қаласын ме-

кендеген түркі халықтарының аңыздары, 

тарихи ескерткіштер мен археологиялық 

қазбалар Ұлы Жібек жолы бойындағы 

Жамбыл облысы б%лігінің мәдени-тарихи 

ресурстары мен туристік әлеуетінің негізі 

болып табылады, – деді. 

+рі  қарай шара БАҚ %кілдеріне 

 ар налған баспас%з мәслихатымен жал-

ғасты.  Ал оның алында Қазақстан 

 Рес пуб  ли касының Мәдениет және спорт 

министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, 

Ж а м б ы л  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і  А с қ а р 

 Мырзахметов, «Қазақстан теміржолы» ҰҚ 

«Жүкта сымалы» АҚ президенті Оралхан 

Құлақов үшжақты Меморандумға қол 

қойды. 

Аталған құжаттың мазмұнына қыс-

қаша тоқталып кететін болсақ, Меморан-

дум тарихи-мәдени мұра нысандарын, 

соның ішінде «Ежелгі Тараз» қалашығы 

республикалық маңызы бар тарих және 

мәдениет ескерткішін қорғау, «Ежелгі Та-

раз» қалашығын, сонымен қатар ғылыми 

жобаларды және археологиялық зерт-

теу, консервациялық, реставрациялық 

жұмыстарды қарқынды жүргізу, та-

рих және мәдениет ескерткіштерін 

қорғау саласындағы бағыттар бойын-

ша ынтымақтастықты жалғастыруды 

к%здейді. Сонымен қатар тарихи-мәдени 

мұра нысандарын сақтау, зерттеу және 

насихаттау саласындағы жобаларды 

мұқият таңдауға, ынтымақтастықтың 

бағыттарына тараптар %зара мүдделі болуы 

тиіс және олардың аясында мәдени мұра 

нысандарын археологиялық зерттеу, кон-

сервациялау, реставрациялау жұмыстары 

жүргізілуі тиіс екені атап к%рсетілген. 

Меморандум аясындағы іс-шаралар 

жоспарына ескерткіш құрылысы объек-

«АҚЫРТАС»
елімізде туризм саласын

«Ақыр» тәрізді тас блоктарын к%рдік. 

+ртүрлі к%лемдегі ішкі ашық аулалы 

б%лмелер, су сақтайтын хауыздар, айван-

дар мен дәліздер сарайдың ішкі кеңістігін 

құрайды. 

Б ұ л  м а ң д а ғ ы  Б и л е у ш і  с а р а й ы -

на сақтау шатырлары орнатылған. Қа-

рауыл мұнарасы да алыстан к%з тартады. 

«Ақыртас» қаласы туралы алғашқы деректі 

жазып қалдырған адам ретінде XIII ғасыр-

дың басында осы %ңірге келген қытай 

сая хатшысы Чан-Чуньның есімі атала-

ды. Ол %зінің саяхат күнделігінде: «Жол 

бойында тастан тұрғызылған қалаға тап 

болдық. Қызыл түсті тастан қаланыпты. 

Ежелгі әскери қоныс мекенінің белгілері 

байқалады» деп қызыға жазған екен. Осы-

ны негізге алып Ақыртас құрылысын зерт-

теген әлем ғалымдарының да сүйенері осы 

қытай дерек к%зі. Чан-Чуньнің алғашқы 

жазбасынан кейін бұл алып құрылыс 

туралы ешқандай дерек к%зі айтпайды. 

Себебі сол Чан-Чунның кезінде-ақ бұл 

ғажайып құрылыс тоқтап қалған еді. Неге 

соғылмады, не үшін аяқталмады ол жағы 

құпия күйінде қалып қойды. 

Ресей ғалымы Г.Пацевич «Ғылым 

Академиясының хабаршысында»: «Осы 

уақытқа дейін жоспардың ерекшелігі 

к%терудің әлеуеті одан да орасан екенін 

ұмытпауымыз керек, – деді Арыстанбек 

Мұхамедиұлы. 

Министр Жамбыл облысы %ңірінің 

тарихи-мәдени мұраларын қорғау, 

туризмін дамыту мақсатында %ңірдегі 

н ы с а н  д а р д ы  т и і м д і  п а й д а л а н у ы -

мыз керектігіне тоқталды. +сіресе осы 

облыстағы ЮНЕСКО-ның тізіміне енген 

«Ақыртас», «Ақт%бе-Баласағұн», «Құлан», 

«9рнек», «Қост%бе» ескерткіштеріне ерек-

ше мән беру, елімізде ғана емес, Орталық 

Азия елдерінде кездеспейтін, бірегей кешен 

болып саналатын Ақыртас ескерткішінің 

туризмдік тартымдылығын арттыруға 

назар аударды. Бұл ретте  Арыстанбек 

Мұхамедиұлы туризм саласына байла-

нысты статистикалық мәліметтермен де 

б%лісті. Мәселен, 2017 жылы «Ежелгі Тараз 

ескерткіштері» музей-қорығына қарасты 

«К%не Тараз» археологиялық паркіне, 

Айша бибі, Қарахан кесенелеріне және 

«Ақыртас» кешеніне 215 мың турист кел-

се, соның ішінде Ақыртасқа келушілердің 

саны 25-30 мыңнан аспаған. Сондықтан 

отандық және шетелдік туристерді осы 

нысанға к%птеп тарту Мәдениет және 

спорт министрлігінің, Жамбыл облысы 

әкімдігінің, туристік қауымдастықтың 

ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ – 
УАҚЫТ ТАЛАБЫ

«Ақыртас» кешені орын тепкен аумаққа 

келіп тоқтағанымызда, кешен жанынан 

салынған заманауи ғимаратқа бірден 

к%зіміз түсті. Ол осындай басқосулар, 

алқалы жиындар мен кеңестер, туризм-

ге бағытталған %зге де маңызды ша-

ралар %ткізуге арнайы салынған. 9те 

дұрыс болған екен дестік. Себебі біздің 

к%птеген тарихи жерлерімізде мұндай 

заманауи ғимараттар мен нысандар 

жоқтың қасы. Ал шетелге шықсаңыз, олар 

%здерінің тарихи мекендерін қалайша 

құрметтейтіндіктеріне к%з жеткізесіз. 

Заман келбетімен үндескен ғимараттар 

тұрғызып, тарихи жердің мән-маңызын 

бірнеше есе арттырып жіберетініне 

қайран қаласыз. Шүкір, біздің елімізде 

де мұндай жақсы бастамалар қолға алы-

нып келе жатыр екен дестік. Осындай 

игі бастаманың Жамбыл облысынан 

басталып отырғаны да ерекше қуантты. 

Сонымен, басқосуымыздың ресми б%лігін 

тарқатып айталық. Мұнда «Ақыртас» 

кешені негізінде %ңірлік туризмді да-

мыту ғана емес, жалпы еліміздің %зге 

де аймақтарында, қасиетті жерлерінде 

ЖИЫН

Жиынды ашқан журналистика 

және саясаттану факультетінің 

деканы, алаштанушы, профессор 

Қайрат Сақ онкүндік аясында 

барлық факультеттерде конфе-

ренциялар мен форумдар %тіп 

жатқанын айта келіп, басты мақсат 

ғылымға жастардың назарын ауда-

ру екенін атап к%рсетті. 

«Ғылымсыз елдің болашағы 

жоқ. Ғылым ғана елді %ркендетеді. 

Алаш тың ардақтылары мұны 

хатқа жазып, ұрпаққа аманаттап 

қал дырды. Олардың барлығы да 

журналистиканың, с%з %нерінің 

негізін салған ғалымдар бола-

тын. Алдыңғы буын ұрпаққа 

Алаштың с%зі жеткен жоқ. Кейінгі 

ұрпақ Алаш ардақтылары сияқты 

халыққа қызмет етсе дейміз. Шын 

мәнінде Алаш баспас%зі – қазақ 

баспас%зінің  бастауы» деді ол.   

«Алаш» ғылыми-зерттеу орта-

лығы институты директорының 

о р ы н б а с а р ы ,  а л а ш т а н у ш ы 

ғалым Қайырбек Кемеңгеров 

«Жас азамат» ұйымы газетінің 

сол замандағы атқарған р%ліне 

тоқталды. «Омбы қаласын да 1918 

жылы құрылған «Жас азамат» 

ұйымы құрылғанда Алаш пар-

тиясының бір қанаты болайық де-

ген мақсат болған. Ұйым құрылған 

соң Қошке Кемеңгерұлының ре-

дакторлығымен «Жас азамат» 

газеті шыға бастады. Газеттің 21 

саны шықты. Ұйым мен газет тари-

хын зерттеуге Л.Гумилев атындағы 

 Еуразия ұлттық университетінің 

проректоры, ҚР ҰҒА академигі 

Дихан Қамзабекұлы, М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетінің про-

фессоры Зарқын Тайшыбай к%п 

үлес қосты, – дей келе, Қошке 

Кемеңгеровтің қайраткерлік жо-

лын тілге тиек етті.

Т а р и х  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к -

т о р ы  Қ ы р ы қ б а й  А л д а б е р г е -

нов «Алашорда баспас%зінің 

үш тұғыры» атты баяндамасын 

Тәуелсіздігімізді насихаттаудың 

басында тұрған «Қазақ» газетінен 

бастады. Профессор %з с%зінде 

«Қазақ» газеті ХХ ғасырдың бас 

кезіндегі ұлт-азаттық қозғалыстың 

басы-қасында болды. Азаттық 

үшін күрескен Алаш арыс тары 

Міржақып Дулатұлы, +лихан 

Б%кейханұлы, Ахмет Байтұрсын-

ұлы тек газет шығарып қана қойған 

жоқ, «Оян қазақ!» деп қазақтың 

санасын оятты, Тәуелсіздікке жол 

к%рсетті. Олардың ерлік істері 

туралы «Қазақ» газетінің жарық 

к%рген 265 санынан оқуға болады» 

дей келе, «Алаш» газетінің және 

«Абай» журналының шығу тари-

хына тоқталды. 

Ал профессор +сима Ишанова 

түркі халықтарының бірлігі мен 

ын тымағын аңсаған, Түркістан 

идеясы ның авторы Мұстафа 

Шоқайдың қайраткерлік %мір 

жолдарынан тың деректер келтірді.

Конференцияға Л.Гумилев 

а т ы н  д а ғ ы  Е у р а з и я  ұ л т т ы қ 

университет і  Журналистика 

және  саясаттану факультетінің 

студенттері мен  магистранттары 

да белсенді атсалысты. Конфе-

ренцияға қатысушылар арнайы 

сертификаттармен, алғыс хаттар-

мен марапатталды.

Алаш арыстарының ұлты үшін 

жасаған ұлы істері, баспас%з бет-

терінде жазған жалынды жазбала-

ры мен мақалалары конференцияға 

 қа тысқан жастарға үлкен ой салды.

Жұлдыз ТОЙБЕК,
Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің 
оқытушысы

Баспасөз шежіресі

Алматыдағы «Атакент» к%рме 

орталығында %ткен халықаралық 

кітап к%рмесінде «Шығыс әдебиеті 

және %нері» баспа компаниясынан 

жарық  к%рген «Бір белдеу – бір 

жол» атты жаңа кітаптың танысты-

рылымы %тті. Қытай тілінен алғаш 

рет аударылып, қазақ оқырманына 

ұсынылып отырған к ітаптың 

құрастырушылары – Цин Юйцай, 

Чжоу Гупин, Ло Вэйдун. Қазақ 

тіліне тәржімалаған – Гули Бодау 

және Дана Алтынбекқызы.  

Халықаралық деңгейдегі «Бір 

белдеу – бір жол» бағдарламасының  

аясында қолға алынған ауқымды 

жобаның басты ұраны – бейбіт даму, 

ынтымақтаса отырып, табысқа жету 

екені белгілі. Ол ежелгі Жібек жолы 

бойындағы елдер мен аймақтардың 

%зара серіктестік байланысын 

белсенді түрде дамытуды к%здейді. 

Жоба аясында к%птеген іс-шаралар 

жүзеге асырылуда. Осы тұрғыда  

елімізде тұңғыш ашылған «Шығыс 

әдебиеті және %нері» баспа ком-

паниясы әдебиет, %нер, мәдениет, 

тарих, философия, экономика және 

басқа салалар бойынша к%рнекті 

еңбектерді қазақ оқырманына 

таныстыру жұмыстарын бастап 

кетті. Бұған дейін Лиң Хайшұңның 

«Жібек жолы: археологиялық 

зерттеулер», Жуң Сиңцзиянның 

«Дұңхуантану туралы он сегіз дәріс» 

сияқты таным тұрғысынан құнды 

еңбектер жарық к%рді. 

«Бір белдеу – бір жол» хрес-

томатиясы елінің де, ғаламның 

д а  ә л е у м е т т і к - с а я с и  т ы н ы с -

тіршілігіне бейжай қарай алмай-

тын әрбір жанға географиялық та, 

саяси да, тарихи-экономикалық 

жағынан жан-жақты мағлұмат 

к%зі бола алады. Танымдық еңбек 

Жібек жолы бойындағы елдердің 

мақсат-мұраттарын ескере оты-

рып, әрбір халықтың %з мүддесін 

қорғауына және ұлттық тарихы мен 

құндылықтарын жалпыадамзаттық 

құндылықтармен бірлестіре отырып 

жаңғыртып, %ркендетуге жол ашу-

ды мұрат тұтқан. 

Айта кетерлігі, бұл халық ара-

лық деңгейдегі бағдарлама бол-

ғандықтан, жобаны қытай елі 

қаржыландырып отыр. «Шығыс 

әдебиет і  және  %нері»   баспа 

компаниясының %кілі Нұрғиса 

С а х о в т ы ң  а й т у ы н ш а ,  а л д а ғ ы 

у а қ ы т т а  қ а з а қ  ә д е б и е т і н і ң 

к%рнекті шығармалары, тарих-

шы ғалымдарымыздың таңдаулы 

еңбектері, қазақтың салт-дәстүрі 

мен әдеп-ғұрпына байланысты 

к%рнекті этнографтардың еңбектері 

басқа тілдерге аударылып, кітап 

етіп шығарылмақ. 

Дана ХАЛЫҚ

«БІР БЕЛДЕУ – БІР ЖОЛ» 
жаңа хрестоматия осылай аталады

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА
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ТҰСАУКЕСЕР

Абылайхан ЖҰМАШЕВ, 
«Ана тілі» газетінің арнаулы тілшісі

АЛМАТЫ – ТАРАЗ – АҚЫРТАС – АЛМАТЫ

ті лерінің және объектілерінің бастапқы 

орналасуын табу, түгендеу және қайтару 

бойынша ғылыми-зерттеу жүргізу, 

 халық ара лық және жергілікті мұрағаттарда 

дизайн, сәулет стилін және ескерткішті құру 

кезеңін анықтау бойынша мұрағаттық-

аналитикалық жұмыс жасау, ЮНЕСКО-

ның Бүкіләлемдік мұра объектілеріне 

қойылатын талаптарға сәйкес кешеннің 

негізінде Ақыртас археологиялық және 

тарихи этнографиялық саябағын құру 

мүмкіндіг імен кешеннің  түпнұсқа 

келбетін қалпына келтіруге ұсыныстар, 

құжаттама және қаржыландыру, жоспарға 

сәйкес Жамбыл облысындағы тарихи-

мәдени мұра нысандарын кешенді зерттеу, 

соның ішінде «Ежелгі Тараз қалашығы», 

«Ақыртас», «Меркі», «Құлан», «Ақт%бе-

Баласағұн» қалашықтарын зерттеу. 

Және «Ежелгі Тараз қалашығы» кешені 

құрамына кіретін «Ежелгі Тараз» музейі 

жұмысын жандандыру, «Ежелгі Тараз 

ескерткіштері» қорық-музейі  базасында 

туристік кластер құру. Тараптар жыл сайын 

тұрақты түрде осы бағыт  бойынша нақты 

басым салаларды анықтау мәселелері де 

еніп отыр. 

Айта кетейік, Кеңес Одағы кезінде 

атақты «Түрксіб» теміржолын салу ба-

рысында «Ақыртас» кешенінің бітік 

тастарының біршама б%ліктері теміржол 

құрылысына пайдаланылған. С%йтіп, 

тарихи мекеннің келбетіне айтарлықтай 

нұқсан келген. Қазіргі таңда кезіндегі 

теміржол құрылысына пайдаланылған тас-

тарды қайтару жұмыстары қолға алынбақ. 

 ЖУРНАЛИСТЕР САУАЛЫ 
САН ТҮРЛІ М>СЕЛЕНІ ҚАМТЫДЫ

Жоғарыда айтқанымыздай, жиын-

ның ресми б%лімі аяқталған соң БАҚ 

%кілдері үшін баспас%з мәслихаты ұйым-

дастырылып, туризм саласын дамыту 

мәселелері бойынша к%птеген сауалдар 

қойылып, тұшымды жауаптар берілді. 

Баспас%з мәслихатына БАҚ %кіл-

дерінен «Мәдени мұра» журналының 

бас редакторы Қуаныш Жиенбай, «Ана 

тілі» газетінің бас редакторы  Самат 

 Ибраим, «Қазақ үні»  газетінің бас 

 редакторы Қазыбек Иса, «Адырна» ұлттық 

этнографиялық порталының жетек шісі 

Арман +убәкір, «Қазақ газеті» газетінің 

б%лім меңгерушісі  Қали Қамбаров, 

 «Хабар 24» телеарнасының тілшісі Рус-

лан Бақытбекұлы және т.б. журналистер 

қатысты. 

С%зді бірінші болып «Мәдени мұра» 

журналының бас редакторы Қуаныш 

Ж и е н б а й  б а с т а д ы .  О л  к е ш е н н і ң 

м а ң ы з д ы л ы ғ ы н а  т о қ т а л а  к е л і п , 

журналдың алдағы санын Тараздың 

мәдени ескерткіштеріне арнау ж%нінде 

ұсыныс айтты. Сонымен қатар мәдени 

ескерткіштерді дамыту аясында к%не 

ж ә д і г е р л е р д і ң  к % ш і р м е с і н ,  я ғ н и 

кәдесыйларды жасау жұмыстарына к%ңіл 

б%лінсе деген тілегін жеткізді. Облыс 

әкімі А.Мырзахметов туристік кәдесыйлар 

жасау к%ңіл аударатын мәселелердің бірі 

екенін айтты.  Бұл шағын кәсіпкерлік 

үшін үлкен табыс к%зі екенін тілге тиек 

етті. Кәдесыйлар шығаратын кәсіпкерлер 

болса, бұл кәсіп түрін дамытуға бола-

тынын атап %тті. Осы мақсатта орталық 

ұйымдастырылғалы отырғанын айтты. 

Шара барысында «Адырна» ұлттық 

этнографиялық порталының жетек шісі 

Арман +убәкір сауал қойып, тарихи 

ескерткіштерді шетел тілінде к%рсететін 

бейнероликтер жайында сұрады. Сондай-

ақ журналист «Моңғолиядағы «Надым», 

Қырғызстандағы «Ұлы дала к%шпенділері» 

тәрізді бүкіл халықтың назарын аударатын 

жобалар елімізде қолға алу жоспарда бар 

ма?» деген сауалын да қойды. 

Сауалға жауап берген  Арыстанбек 

Мұхамедиұлы «Рухани жаңғыру» бағдар-

ламасы аясында Ұлттық музейдің жаны-

нан «Қасиетті Қазақстан» респуб ликалық 

ғылыми орталығы ашылғанын, оны 

елімізге белгілі азамат Берік  +бді ғалиев 

басқаратынын, сондай-ақ қасиетті жер-

лер туралы кітаптар жарық к%ргенін, 

олар 3D электронды форматтың аясында 

шығарылғанын, мұндай жұмыстар алдағы 

уақытта жалғасатынын атап %тті. Тарихи 

жерлер, музей қоры туралы электронды 

формат жасалатынын да айтты. 

А . + у б ә к і р д і ң  е к і н ш і  с а у а л ы н а 

тоқталған Арыстанбек Мұхамедиұлы: 

«Министрлікке туризм саласындағы 

%кілеттік бір жыл бұрын берілген болатын. 

+рине, біз бір жылдың ішінде атқарылған 

шаралардың сіздерге баяндап беруге 

міндеттіміз. Осы шараларды іске асыру 

кезіндегі «Мәдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасының жалғасы секілді үлкен 

шара болғалы тұрғанын, осы орайда осын-

дай шаралар алдағы уақытта басқа об-

лыстарда қалай жүргізіледі және ішкі 

туризмді  дамытуда министрліктер, 

жергілікті әкімдіктер қандай жоспарлар 

жасап отырғанын сұрады.  Арыстанбек 

М ұ х а м е д и ұ л ы  б ұ л  с а у а л ғ а  е г ж е й -

тегжейлі жауап беріп, бірқатар маңызды 

мәселелерге  тоқталды.   Айтуынша, 

қазіргі уақытта бұл бағытта ауқымды 

жұмыстар атқарылып  жатыр. 9ңірлерде 

тоғыз рес пуб ликалық мұражай бар. Кеше 

ғана Үкіметтің қаулысымен тағы да үш 

республикалық мұражай ашылған. Соның 

алғашқысы бұл Сарайшық мұражайы. 

Сарайшықты сақтау және қорғау бағытын-

да жасалып жатқан жұмыстар ж%нінде 

де хабардар етті. Бұл орайда еліміздегі 

тарихи кешендерді дамыту  назардан тыс 

қалмай тынын, республикалық дәрежеде 

шаралар %ткізілетінін айтты. Астананың 

20 жылдығы аясында Бозоқ қалашығында 

«+йелмен әлем әдемі» кітабы 

«Жары жақсының – жаны жақсы», 

«9нерім – %мірім», «Тәрбие деген бір 

тәңір», «9мірдің %зі» атты б%лімдерден 

тұрады. Автордың Хабиба Елебекова, 

Фарида Шәріпова, Роза Жаманова, 

Серке Қожамқұловтың қызы Рената 

Қо жамқұлова, +бу Сәрсенбаевтың 

қызы Райхан +буқызы, Мүсілім Базар-

баев тың жары Гүлбараш Байтоғаева, 

Дәнеш Рақышев, Рахым Тәжібаев, 

Қайрат Байбосынов және т.б. тұл-

ғалармен жүргізілген сыр-сұхбаттар 

оқыр мандарды қызық тырары с%зсіз.

Кітаптың алғыс%зін жазған жазу-

шы, Мемлекеттік сыйлықтың лауре-

аты Бексұлтан Нұржекеұлы «Таңсұлу 

Алдабергенқызының бұл кітабы – 

атақты адамдардың ауылы мен от-

басын аралап қайтатын игі сапар 

секілді дүние. Елді, ерді құрметтеу, 

ел мен ерге мекен болған туған жерді 

қасиеттеу, ел мен жерге ие болатын ер 

азаматты дүниеге әкелетін Аналарды 

сыйлау – Таңсұлу шығармаларының 

алтын %зегі.

Мұнда үш б%лім бар. Бірінші 

б%лімде алуан сұхбат бас қосса, 

екінші б%лімде Таңсұлудың ұлттық 

дәстүр мен тәрбие және отбасы 

мәселелерін қозғайтын мақалалары 

жинақталып, үшінші б%лімде қазақ 

%нерпаздарынан әр кезде алған 

сұхбаттары топталыпты.

Таңсұлудың сұхбаттарынан бай-

қалатын басты ерекшелік: сұрай 

біледі және таңдай біледі. Сондықтан 

сұхбат берген адам барынша ақтарыла 

с%йлейді. Мәселен, Хабиба Еле-

бекова  %з інің  жағдайын жиып 

қойып, әпкесі Далиланың тағдырын 

толғана баяндап кетеді. Хабибаның 

бауырмалдығына, туысына деген 

шынайы мейіріміне қатты сүйсінесің. 

Қазақ әйелінің халықтық мінез-

құлқын да сол сұхбаттан аңғарасың. 

Асыл сезімнің қандай болатынын со-

дан болжайсың.

Ғасыр жасаған Айша Абдулли-

наның сұхбаты да ғасырлық сырлардың 

бетін ашады. Оңтүстік Қазақстан 

облысының әйгілі артисі жүз жасаған 

%з %мірін ризашылықпен баян етіпті. 

106 жасқа келген Алтын Нарымбе-

това жайындағы ойлар адамға қанат 

бітіргендей әсер қалдырады...» деп 

баға береді.

Игі жақсылар жиналған кітаптың 

керме жібін үш буын %кілдері – 

К ә м и л а  Қ ұ д а б а е в а ,  Г ү л з е й н е п 

Сәдірқызы, Гүлзина Бектас қиды. 

9мірден %ткен қаламгерлердің жар-

лары мен қолына қалам ұстап жүрген 

қыз-келіншектердің басын қосқан 

жиын сырласу кеші іспетті %тті.

Белгілі диктор, ҚР Еңбек сіңірген 

артисі Сауық Жақанова шашу шашып, 

батасын берді.

Жазушы Мағира Қожахметова 

«Кітаптың құндылығы – кейіпкерлер 

руханият  кеңіст іг індег і  белг іл і 

тұлғалар. Кез келген кейіпкерін 

алсаң да оның астарында %те мәнді 

тарих жасырынған. Кешегі, бүгінгі 

заманның мән-мазмұны осы белгілі 

тұлғалардың %мірі арқылы ай қын-

далып тұр» десе, тағы бір қаламгер 

Қалампыр Кенжеғалиева бұл кітаптың 

тағылымды жағы мол екендігіне 

тоқталды.  

Сыр-сұхбат барысында бейнебаян 

арқылы Қазақстанның халық артисі, 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 

А.+шімов, медицина ғылымының 

докторы С.Мұстафаев, филология 

ғылымының докторы К.Матыжанов, 

қаламгер Т.9тегенов, Алматы қаласы 

әкімінің кеңесшісі М.Ахетов, тарих 

ғылымының докторы Ғ.Кенжебаев 

және т.б. кітап авторының шығар-

ма шылық қырларына, адамгерші-

лік қасиеттеріне тоқталып, ой-

пікірлерімен б%лісті.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Әйел әлемі

САРАЙ КЕШЕНІ:
дамыту қалай жүзеге аспақ?

«Қазіргі уақытта ішкі туризмді дамытуға 

қатысты облыстың жоспарын түзеп жатыр-

мыз. Біріншіден, осыған қатысты арнайы 

басқарма жақында ғана құрылды. Бүгінгі 

таңда интерактивті сабақтар арқылы 

оқушылардың тарихи орындармен таны-

суына мүмкіндік жасауды қолға алудамыз» 

деді. Аймақ басшысы ішкі туризмді дамы-

ту үшін тиісті инфрақұрылым керектігін 

тілге тиек етті. Қазіргі кезде ең бірінші ке-

зекте к%ңіл б%летін нысандар анықталып 

жатқанын баса айтты. 

Баспас%з мәслихаты барысында 

журналистер тарапынан к%птеген  сауал 

қойылып, оған нақты жауап берілді. 

+рине, оның бәрін мақала аясында 

түгел қамту мүмкін болмас.  Дегенмен, 

бірқатар мәселелеріне тоқтала кетейік. 

«Қазақ үні» газетінің Бас редакторы 

Қазыбек Иса Үржар %ңірінен табылған 

Сақ ханшайымының қазіргі жағдайы 

және Сарайшық тарихи кешенінің 

бүгінгі тыныс-тіршілігі жайында сауал 

қойды. Министр жауабына тоқталатын 

болсақ, А.Мұхамедиұлы Сақ ханшайы-

мына реставрация жасалып, Сарайшық 

кешеніне қазба жұмыстары жүргізіліп 

жатқанын, сапар орталығын құру жоспар-

да бар екенін жеткізді. Осы орайда Отырар 

мен Тамғалыда да сапар орталықтары 

құрылмақ. 

«Қазақстан-ZAMAN» газеті  бас 

редакторының орынбасары Бауыржан 

Карипов отандық туризмді шетелдерде 

насихаттау, Қазақстан туризмі ж%нінде 

к%рмелер ұйымдастыру,  еліміздег і 

 туризм басқармаларының Қазақстан 

елшіліктерімен байланысы ж%нінде 

сұраса, «Хабар 24» телеарнасы  Руслан 

Б а қ ы т б е к ұ л ы  « А қ ы р т а с »  к е ш е н і н 

дамытуға байланысты алдағы уақытта 

қандай шаралар жүзеге асырылатынына 

назар аударды. «Қазақ газеті» газетінің 

б%лім меңгерушісі Қали Қамбаров тари-

хи кинолар түсірілген жерлерге арнайы 

белгілер орнату мәселесін қозғады. 

Қойылған сауалдарға жан-жақты 

әрі мәселенің мәнісін тарқата жауап 

берген Арыстанбек Мұхамедиұлы мен 

Асқар Мырзахметовтың с%здерінен 

а ң ғ а р ғ а н ы м ы з ,  а т а л ғ а н  а з а м а т т а р 

отандық турзимнің шынайы жанашыр-

лары екендерін байқатты. Олардың 

әрбір жауабынан бұл мәселеге бейжай 

қарамайтындарын, қайта әрбір жаңа 

бастамаға ерекше к%ңіл б%летінін, қайтсек 

еліміздің туризм саласын %ркендетуге 

күш саламыз деген сауалдарға зама-

науи тұрғыдан жауап іздеп, олардың 

шешімдерін нақты іс жүзінде орындайты-

нына к%з жеткіздік. 

үшін бізде бірде-бір туризм саласында 

мемлекеттік компания жоқ болған. Осы-

дан бірнеше ай бұрын Қазақ туризм ұлттық 

компаниясын аштық. Кезінде туризм 

саласына к%п к%ңіл б%лмей, дүниежүзінде 

болып жатқан к%птеген іс-шаралардан 

сырт қалдық. Сол олқылықтардың ор-

нын толтыру үшін жұмыс жасап жатыр-

мыз. 9ткен жылы ЭКСПО-ның аясында 

Астана қаласында «Этноауыл» аштық. 

Сол жерде ипподром бар. Сол ипподром-

да к%кпардан бірінші рет дүниежүзілік 

чемпионат %ткіздік. Сегіз мемлекеттен 

к%кпаршылар келді. Біз, әрине, сол к%кпар 

чемпионатын жыл сайын дәстүрлі түрде 

жалғастырамыз.  Сонымен бірге ұлттық 

ойындардың дамуы на мүмкіншілік жа-

саймыз» деген ойын жеткізді. Бұл орайда 

Жамбыл облысының әкімі Асқар Мыр-

захметов алдымыздағы мамыр айында 

«Қымызмұрындық» атты фестивальді 

%ткізгелі отырғандарын айтты. Осы 

сияқты фестивальдар әр %ңірде әртүрлі 

уақытта, әртүрлі деңгейде %ткізіліп 

жатқанына тоқталды. «Сіз айтқандай 

жүйеленген түрде, жылдың бір мезгілінде 

белгілі форматпен жарыс %ткізу, іс-шара 

ұйымдастыру әлі қалыптаспаған сияқты. 

Міне, осыны біз Жамбыл облысында 

қалыптастырғалы отырмыз. Биылғы жылы 

бірінші рет осындай үлкен фестиваль 

%теді. Сол шараға бәріңізді шақырамыз» 

деді А.Мырзахметов. 

Сұрақтар туризм саласын %ркендетуге 

қатысты %рілген соң, журналистер қауымы 

%здерін к%птен бері мазалап жүрген және 

халықтың да к%кейінде жүрген мәселелерді 

ортаға салды. 

«Ана тілі» газетінің бас редакторы 

Самат Ибраим елімізде туризмді дамыту 

да үлкен республикалық орталық ашу 

қажеттілігін жеткізді. 

«Ішкі туризмді дамытуға байланысты 

Білім және ғылым министрлігімен бірігіп 

жаз кезінде оқушыларды, студенттерді 

әртүрлі бағдарлама бойынша тарихи 

орындарға жіберуді қолға алудамыз. Жаз 

айларында жергілікті университеттердің 

студенттерін тарихи кешендерге алып 

келіп, ұлттық жәдігерлерімізбен та-

ныстыру жұмыстарын жүргізетін бо-

ламыз. Бірнеше студенттік топтарды 

археологиялық жұмыс тобына бағыттау 

шаралары да жүзеге асырылады» деді 

А.Мұхамедиұлы. 

Ішкі туризм мәселелеріне қатысты 

қ о й ы л ғ а н  с а у а л ғ а  о б л ы с  ә к і м і 

А.Мырзахметов былайша жауап берді: 

Музейде Қазақстанның ғана 

емес, бір кездегі  Кеңес Одағы 

деп аталған алып елдің %кілі са-

налатын басқа да елдердің %нер 

туындыларының бай коллекциясы 

жинақталғаны белгілі. Осы орайда 

%нер ошағы %ткен жылдан «Жақын 

шет елдер %нері» атты к%рмелік жо-

баны жүзеге асыра бастады. Бұған 

дейін жоба аясында «Орта Азия 

республикаларының %нері» к%рмесі 

жұртшылық назарына ұсынылған 

болатын. 

Балтық жағалауы республикала-

рының бейнелеу %нері біздің елі-

мізде аса танымал емес. К%р меде 

ұсынылған картиналар аға және орта 

буын суретшілердің жеке шы ғар-

машылығымен таныстырады. Бұл 

%ңірде еуропалық орта ғасыр дың 

ғажайып мұрасы сақталып қалған, 

олар – к%не тар к%шелер, бекіністер, 

Айтулы додаға Астана, Алматы, 

Ақт%бе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, 

Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік 

және Батыс Қазақстан облыстарының  

командалары қатысуда. Жарыс екі 

турдан тұрады. Алғашқы айналым 

Алматыда, ал екінші айналым Атырау 

қаласында %теді. 

Жарыстың ашылу салтанатында 

Қазақ спорт және туризм акаде мия-

сының басшысы Қайрат Закирьянов, 

жазушы Бейбіт Сапаралы с%з с%йлеп, 

спортшыларға сәттілік тіледі. 

+р %ңірден келген командалардың 

жаңа маусымға дайындығын с%з ет-

кен отырып волейбол ойнау бойын-

ша Қазақстан ұлттық құрамасының 

жаттықтырушысы Бауыржан Тахауов 

ішкі біріншіліктегі әр ойынның тар-

тысты %тетіндігін жеткізді. 

Балтық жағалауы қалаларының 

естен кетпес әрі %зіндік бет-бейнесін 

к%рсететін к%п түсті витраждары 

бар сәулетті соборлар. Ұлттық к%р-

кемсурет мектептері 19 ғасыр дың 

екінші жартысында-ақ қалып тасып 

үлгерген.

 К%рмедег і  К.Мелбарздис, 

В.Калнрозе, Э.Калныньш, Л.Свемп 

секілді латыш суретші лері нің пей-

заждары туған %лке табиғатын ба-

яндайды. Литван суретшілерінің 

ж ұ м ы с т а р ы н д а  х а л ы қ  % н е р і 

тақырыбы к%рініс тапқан. Кенеп 

беттерінде – ауыл тұрғындарының 

егін жинау, ш%п шабу сияқты 

күнделікті тірлік қамы ғана емес, 

мереке-жиындары да бейнеленген. 

К%рме 2018 жылдың желтоқсан 

айына дейін жұмыс істейді. 

Галина СЫРЛЫБАЕВА

– «Отырып ойнайтын волейбол 

– елімізде кең тараған олимпиа-

да лық спорт түрі. Ол ойыншылар-

дың ағ засын шыңдап, күш-қайрат 

қосады, бәсекелестік рухты үстеп, 

командалық ынтымақтастықты 

арттырады.  Алдағы мақсатымыз 

– 2018 жылы %тетін +лем чемпи-

онатына және Азия ойындары-

на дайындығымызды пысықтау. 

Сол арқылы 2020 жылы %тетін 

паралимпиа да ойындарына лицензия 

ұтып алу» дейді бас бапкер. 

Айта кетейік, мүмкіндігі шектеулі 

жандар арасында отырып ойнау волей-

бол спортынан Қазақстан Республика-

сы біріншілігінің І айналым ойындары 

сәуір айының 9-14-і аралығында %теді. 

>білмансұр ЖАСАН

Жақын шет елдер өнері

Жігерлі жандар жарысы

 КӨРМЕ 

САЙЫС
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Шежіре – тарих 

Таяуда театрда болғанымызда алдыңғы 
қатарда жайғасқан орта жастағы кісінің 
қазақтың шежіресін бұрмалап отырғанын 
байқадым. Жа нындағы серігі болса бас 
шұлғумен ғана отырды. Амал жоқ, әңгімеге 
араласуға тура келді. Оқыған, естіген ж�н-
жобаны айттық. >лгі азамат айтылған с�зге 
құлақ асқандай болды. 

Несін жасырамыз, шежіре жайлы с%з бола 

қалса, мұндай әңгімені ұнатпайтындар бар. Бұл 

дұрыс емес деп санаймын. Шыққан тегіңді, ата-

бабаңды білудің несі айып?

Жеті атасын білген ұл,

Жеті жұрттың қамын жер.

9зін ғана білген ұл,

Құлағы мен жағын жер, – деген бағзыдан келе 

жатқан с%з бар емес пе? Сондықтан шежірені 

білудің еш с%кеттігі жоқ.

  Кезінде қазақ шежіресі жайдан-жай зерт-

телмеген. Бұл салаға уақытында %зіміз түгілі 

А.Левшин, В.Вельяминов – Зернов, Н.Аристов, 

Г.Потанин секілді орыс ғалымдары к%п үлес 

қосты. Қазақ ойшылдары топтаған шежірелердің 

ішінде М.Дулати, Қ.Жалаири, Мәшһүр Жүсіп, 

Ш.Уәлиханов, М.Шорманұлы, 9.Б%жейұлы, 

А.Ниязовтың шежірелері қымбат қазына болып 

табылады. Сондай-ақ шежірені топтау ісінде 1911 

жылы Орынборда басылып шыққан Шәкәрім 

Құдайбердіұлының  «Түрік-қырғыз, қазақ һәм 

хандар шежіресі», 1903 жылы Қазанда басылған 

Н.Наушабайұлының «Манзұмат Қазахия», 

Қ.Халидидің 1910 жылы  жарық к%рген  «Тауарих 

хамса» сияқты кітаптарының да орны б%лек. 

9з басым ғалым-тарихшы, темір жол ин женері, 

шығыстанушы, зерттеуші Мұхамеджан Тыныш-

байұлының дайындаған шежіресін ерекше 

бағалаймын. Шежіре біздің бабаларымыз үшін 

 тарих қызметін атқарған. 

Серік ТІЛЕУБАЕВ,
ҚР Мәдениет қайраткері

АСТАНА 

«БУРАБАЕВ Дюйсенгалий (Дуйсен-

гали) [..1885 - ..] Родился в Кустанайском 

уезде.; казах; Окончил 3-годичную вол. 

Рус-кир. школу. Окончил 2-классное рус-

кир. уч-ще, 2 г. учился 2 года в казахской 

учительской школе, не закончил. Член 

ВКП с 1.06.1922 С 19 лет работал – учитель 

аульной школы (? - 1920 гг.); сотрудник Гу-

рьевского уоно (1920-22 гг.); пом. прокуро-

ра Уральской губернии по Калмыковскому 

уезду – уездный прокурор (09.1922-25 гг.); 

зав. казахской школой семилеткой (1925-

26 гг.); инспектор Наркомпроса КССР 

(1926-27) пред. ГрамЧК (Чрезвычайной 

комиссии по борьбе с неграмотностью) 

при НКП КССР с 11.11.1928 – член (кол-

легии) Политико-просветительского ко-

митета КССР (на правах наркомата) пер-

вый секретарь. Проживал: Кустанайская 

обл. пос.Тургай. Арестован 20 ноября 1932 

г. Актюбинская облпрокуратура.

Приговорен: Выездная сессия Актю-

бинского облсуда 2 декабря 1932 г., обв.: 

58-7 УК РСФСР.Приговор: 10 лет ИТЛ. 

Реабилитирован 18 сентября 1968 г. Пле-

нум Верховного суда СССР. за отсутствием 

состава преступления».(Источник: Сведе-

ния ДКНБ РК по Костанайской обл).

Бұл деректерді тарқату мақсатында 

Қос танай облыстық ішкі істер департамен-

тінің мұрағатындағы №02718 іспен 

танысуға тура келді. Дүйсенғали Бурабаев 

1931 жылдың ақпан айынан 1932 жылдың 

шілдесіне дейін, Ақт%бе аймағы Торғай 

ауданының аудандық атқару комитеті 

т%рағасы, 1932 жылдың шілдесінен қазан 

айына дейін Торғай аудандық пар тия 

комитетінің бірінші хатшысы болған. 

Жанұялы, бес ұл-қызы болған. Мұра ғат-

та жолдасы мен балалары туралы мәлі-

мет жоқ. Айыптау ісінде Ақт%бе аймағы 

ОГПУ мәліметінде «Бурабаев Дүйсен-

Бұл жұртты б%лектікке, жеке-

даралыққа емес, тығыз байла ныс қа, 

%зара қарым-қатынас қа үн дей тіндей. 

«Араларыңда шекара бол масын, 

араласып-құраласып жүріңдер» 

дейтіндей. Бір қарағанда бол машы 

нәрсе болып к%рінер, бірақ оның 

осындай тылсым сыры бар. 

Қаладағы дүңгіршіктер де орын-

дарын босатып жатыр.  Бұл да 

қолдарлық іс. Олардың ішінде сам-

са, бәліш, т.б. %німдерді сататын дары 

болатын. Ол %німдер қалай дайында-

лады. Санитарлық тазалық сақтала 

ма? Осы жүйелі қадағаланбайтын. 

Кейбір дүнгір  шек терде т%сек-

орындар тұратынын, түнделікте адам 

қонып жататынын бай қайтынбыз. 

Ақырында,  осылар дың бәріне 

тосқауыл қойылды. 

 Жер асты жолдарының ретке 

келтіріліп жатқаны да қуантады. Бұл 

жолдар кейінгі уақытта сауда орын-

дарына айналып кетіп еді. Еркін 

жүруге мүмкіндік болмай қалған. 

9йткені т%ңірегің тіреліп тұрған 

зат, тамақ %німдері, жеміс-жидек... 

К%біне шаң-тозаң қонақтап жатады. 

Енді басқаша. 9зің күткендегідей 

жүргінші жолына айналатын болды.

 +лгі дүңгіршіктер де, жер ас-

т ы н д а ғ ы  ж о л д а р д а  о р ы н  т е п -

кен сауда орындары да жайдан-

жай ашылмағаны белгілі. Бәрі де 

күн к%рудің, тұрмысты түзетудің 

қамындағы әрекеттер. Алайда тәртіп, 

қала тәртібі деген болады. Оны да 

ескермесе, сақтамаса тағы болмайды. 

К%ңілге жылылық ұялататын жайт, 

жаңағы сауда орындарының иелері 

далада қалмай, олардың қолға алған 

шаруаларын одан әрі жалғастыруға 

жағдай жасалып жатқандығы. Осы-

ған ішіміз жылып қалды.

 Қаланың әр жерінде байқалатын 

жасыл түсті велосипедтерге де к%з 

үйренді. Бұл да қалалықтарға жа-

салып отырған қам қорлықтың бір 

парасы. Бізде әлі де болса осы к%лік 

құралын пайдалануды ар санай-

тындар бар. Шынтуайтына келгенде, 

адам ның денсаулығына пайдалы 

таптырмас к%лігіміз – осы велосипед. 

Осыны ескере бермейміз.

Автобустар жаңартылып жа-

тыр. Бұл жақсы, әрине. Дегенмен, 

олардың санын әлде де к%бейту 

керек. +сіресе жұмысқа барарда, 

нысты. +зілхан Нұршайықовтың «Ақиқат 

пен аңыз» атты деректі кітабын қайыра па-

рақтасақ Дүйсенғали Бурабаев туралы мә-

ліметтерді кездестіреміз. Сонда Бауыржан 

Момышұлының мынандай с%здері бар:

«Ол кезде райкомда да екі-ақ адам: 

секретарь мен есепші, райисполком-

да да екі-ақ адам: председатель мен 

жауапты секретарь жұмыс істейтін. 

Райкомымыздың секретары Кабаков 

деген кісі де, райисполкомпредседателі 

Дүйсенғали Бурабаев деген семинария 

бітірген бұрынғы мұғалім еді. Аудандык 

атқару комитетінің жауапты секрета-

ры Губанов деген адам орнынан түсіп 

қалды да, райком мен райисполком оның 

орнына кандидатура таба алмай састы. 

 Бурабаев %зі бұрын мұғалім болған соң ба, 

кім білсін, әйтеуір, маған тоқтаса керек. 

Сонымен мені, ай-шайға қаратпастан, 

аудандық атқару комитетінің жауапты 

секретары етіп тағайындап кеп жіберді. 

Жауапты секретарьдың жұмысынан еш 

хабарым жоқ. +йтеуір, оңаша кабинетім 

бар. Қалқиып сонда отырамын. Оңаша 

отырғаннан кейін менің не істеп, не тын-

дыратынымды ешкім біліп жатқан жоқ. 

Сырт жұрт осы бірдеңе бітіріп отыр деп 

ойлайтын шығар. Ал ештеңені де ұқсата 

алмағаным %зіме аян. Бурабаев маған ана 

мәселе, мына мәселе ж%нінде аудандық 

атқару комитетінің қаулысын, шешімін 

шығар, ана жерге қатынас жаз, мына жерге 

жарлық жібер дейді. Мен олардың қалай 

жазылатынын да білмеймін. Бірдеңелерді 

нобайлап, осылай болар деп тұспалдап, 

Бурабаевқа алып барамын. Бурабаев 

ұстамды педагог еді. Менің жазғандарымды 

алдына алып отырып, маған ұрыспастан, 

ренжіместен ерінбей соларды бірі кызыл, 

бірі к%к түсті қарындашпен түзететін де 

отыратын. Мен Бурабаев қып-қызыл 

ала етіп берген документтерді қайта к%-

шірумен күн %ткізетінмін. Содан кейін 

әр документтің соңына аудандык атқару 

коми тетінің председателі Бурабаев деп қол 

қояды, жауапты секретары Момышұлы 

деп мен қол қоямын. Ал шындығына 

келгенде, аудандык атқару комитетінің 

председателі де, секретары да Бурабаев 

еді. Не керек, ақыры Бурабаев мені үйретіп 

шығарды. С%йтіп, мен үш жыл аудандық 

атқару комитетінің секретары болдым. 

Мен сол Бурабаевты күні бүгінге дейін 

ұмытпаймын. Менің орысша сауатты бо-

луыма, ісқағаздарын дұрыс жазуыма сол 

кісі к%мектесті. Жалғыз ісқағазы емес, 

менің газет, кітап оқып %суіме де сол кісі 

жетекшілік жасады. Оқитын кітаптардың 

тізімін беріп, не оқығанымды тексеріп, 

газеттерден не оқып, не қойғанымды үнемі 

қадағалап, %зімді ысылдырып адам етті». 

Б а у ы р ж а н  М о м ы ш ұ л ы  % з і н і ң 

 «Агроном Мұстафа Бұралқиев» атты 

әңгіме сінде киім кию мәселесінде де 

Дүйсен ғали Бурабаевтың жақсы ұстаз 

болғанын к%рсетеді. Дулати атындағы 

Тараз мемлекеттік университетіндегі 

Бауыржантану ғылыми орталығы жазба-

ларында 1929-31 жылдардағы құжаттарда 

Б.Момышұлы мен Д.Бурабаев қолдары бар 

екенін дәлелдейтін дәйектер бар.

Лесқали БЕРДІҒОЖИН, 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің профессоры, 
тарих ғылымының докторы

 за ман ның сәулет үлгілері онсыз да 

же терлік. Елордамыз – Астананың 

%зі қазіргі заман та лап тарына сай бой 

к%теріп келеді емес пе? Ал жұртшы-

лық тың к%зқуа нышына айнал-

ған байырғы дүниелер сиреп, тіпті 

жо йы лып барады. Осы қателіктің 

алды алы нып жатқаны с%з жоқ, 

құптарлық.

Кешегі уақыттағы сәулетшілерді, 

ше берлерді бүгінгі әріптестерінен 

кем са науға болмайды. Қайта ар-

ОҚЫРМАН ОЙЫХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ШАҺАР ТЫНЫСЫ

берниясында 100 мектеп жұмыс жасап, 

оның 40-ы ауыл-аймақта ашылған» деген 

дерек сақталған. Солардың бірі – қазіргі 

Базаршолан ауылындағы «Қызылжар» 

мектебі 1888 жылы ашылған. Ол мектеп-

те алғашқылардың қатарында Палмұ қан 

9збекқалиев, Ғабдолла Махамбетов, 

Аманғали Асылбеков, Хұсайын Қараба лин, 

Жұмағали Есжанов, Мамырбай  Ерубаев, 

Байсары Шағатаев, Нұрмағанбетов, 

К%птілеуов, Асылғалиев, Костин, Жұмашев 

деген азаматтар оқыған. Сол мектепті к%п 

жыл басқарған Махмет Жәрдемұлы 2008 

жылы «Туған топырағыңның тарихы – 

%зіңнің тарихың» атты кітап шығарған 

еді. Осы еңбекте Базаршолан ауылында 40 

шамалы оқушы оқыған мектеп 1904 жыл-

дан «Соналы болысының орыс-қырғыз 

училищесі» деп %згертіліпті. Қазақ ауыл-

дарында болыстық жүйенің ісқағаздары 

орыс тілінде жүргізілгендіктен, жергілікті 

басшыларды орысша сауаттандыру, іс 

ж ү р г і з у ш і ,  а у д а р м а ш ы л а р  д а я р л а у 

мақсаты қойылған. Училищеде Мұхан 

Күпсеғалиев, +уелбай Т%ребев, Ақбас 

Ақатов, Дүйсенғали Бурабаев, Рахметолла 

Қаржаубаев, Керей Тоғайбаев ұстаздық 

еткен. Училище бір басқышты, 4 жыл 

бойы сабақ орыс тілінде оқытылған» деп 

баяндалады. Орал қаласындағы №11 Сәкен 

Сейфуллин атындағы мектеп тарихында да 

Дүйсенғали Бурабаев есімі кездеседі. Орал 

қаласында 1920 жылдары ашылған алғашқы 

жетіжылдық мектеп-интернатта Каратаев 

Гали, Камалов Суйиндик, Варлов Лев 

Михайлович, Баймухамедов Абдрахман, 

Шагиев Исмензен, Кондрахин Александр, 

Казиев Хайджи, Бурабаев  Дуйсенгали 

жұмыс істеді деп к%рсетіледі.  Дүйсенғали 

Бурабаевтың 1929-31 жылдардағы %мірі 

мен қызметі, халқымыздың батыр ұлы 

Бауыржан Момышұлымен тікелей байла-

қайтар кездері кейбір бағыттағы 

автобустарға тұрғындардың к%ңілі 

толмайды. Автобус іші тығылысқан, 

сірескен адамға толы болады. Осы-

ның %зі кикілжіңнің, реніштің туу-

ына себеп. Бұл қайбір жақсы дейсіз. 

Реті  келгенде айта кетейік, 

авто бустарға арналған жеке жол 

б%ліктерінің %мірге келуі дұрыс 

қабыл данған шешім болды. Мұның, 

әсіресе к%шелердегі кептелісті бол-

дырмауда маңызы зор. 

Газетіміздің %ткен (N14 (1428) 5-11 сәуір 2018) санында 

«Ұлттық аударма бюросының» атқарушы директоры, «100 жаңа  

оқулық» жобасының жетекшісі Рауан Кенжеханұлымен сұхбат 

жарияланған болатын. Материалды әзірлеуде журналистің 

бірқатар ағаттықтарға жол бергені анықталып отыр. Соған орай, 

автор мен оқырманнан ғапу %тіне отырып, сұхбаттың т%мендегі 

б%ліктерін түзетілген нұсқада оқуларыңызды сұраймыз.

Сұхбаттың алғашқы б$лігіндегі үшінші азат жол:
«Кейінгі жылдары елімізде индустриалдық-инно вациялық 

дамуға басымдық беріліп келсе, енді гуманитар лық ғылымдарға 

терең мән берілетін болады. Барлық жоғары оқу орындарын-

да тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, 

мәдениеттану және филология ғылымдары бойынша студент-

терге ғаламдық деңгейде білім беруге қажетті жағдай жасалуға 

тиіс. Жаңа оқулықтар соған тиянақ болады. Мемлекет басшысы 

еліміздің жоғары оқу орындарындағы гуманитарлық кафедралар-

ды қайта қалпына келтіру арқылы қоғамдық ғылым саласының 

үлкен мемлекеттік қолдауға ие болатынын да атап к%рсетті»; 

сұхбаттың т$ртінші б$лігіндегі «Ғылыми терминология… деп 
басталатын с$йлем:

«Ғылыми терминология, ғылыми ұғымдар – белгілі бір 

ұлттық аяға  ғана түсінікті, тілдік-мәдени лексиканың ішкі 

құрамдас б%лігі емес,  ауқымы %те кең, халықаралық ғылыми 

айналымда мойындалған категориялар. Ол – әлем ғалымдарына 

ортақ тілдік мазмұн. Оны кейде әзілдеп, «ғылыми жаргон» деп 

те атайды. Сондықтан ғылыми терминологияны %з тілімізге 

орнықтыруда ерекше мұқият болу керек»;

сол б$ліктің «Философия ғылымындағы…» деп басталатын 
с$йлем:

«Философия ғылымындағы түрлі мағына беретін үш-т%рт 

категория қазақ тіліндегі аударма с%здіктерде «дүниетаным» де-

ген бір с%збен беріліп келеді. Егер аудармадағы түрлі ұғымдарды 

дәл осылай «дүниетаным» деп кете беретін болсақ, оқулығымыз 

түсініксіз болып шығады. 9йткені аударма с%здіктерді жасаған 

кезде әр ұғымды, әр с%зді контекстен б%ліп алып қарастырған. 

Сол себепті жұмыс барысында дәл баламасы табылмаған  

халықаралық терминдерді түпнұсқасында қалдыруға тура келді. 

Осылайша, жуырда жарыққа шығатын 18 кітапта жалпы саны 

3000-нан аса жаңа, тың терминдер мен ұғымдар жинақталды. 

Олар әр кітаптың соңында «глоссарий» ретінде берілген»;

соңғы б$ліктегі бірінші азат жол:
«Кеше ғана 18 кітапты баспаға %ткіздік. Жоғарыда айт-

қанымдай, осы еңбектерді аударуға ғалымдар мен аудармашы-

мамандар, белгілі қаламгерлер мен редакторлар, корректорлар 

жұмыла еңбек етті. +сіресе соңғы екі ай бойы Ұлттық аударма 

бюросының қызметкерлері демалыссыз жұмыс атқарғанын атап 

айтқым келеді», – деп оқылсын. 

ТҮЗЕТУ

Туған жерге тағзым 
«Туған жердің – түтіні де ыстық» деседі. 
Қазалы ауданының құрметті азаматы, 
аудандық мәслихат депутаты, таны-
мал кәсіпкер Бекқали Бекбауыловтың 
туған жері Ұялы мекеніне деген 
перзенттік сағынышын сезгенде осынау 
даналық с�здің мән – мағынасын терең 
түйсінгендей болдым. Олай болмағанда 
ше?!. 

Осынау есімі к%пке жақсы таны-

мал, қашанда игі істердің басы-қасында 

жүретін, тарыққанды қолтығынан демеп, 

жабыр қағанға жанашыр болудан әсте тар-

тынбайтын жомарт пейілді азаматтың ата 

қонысына, қасиетті туған жеріне арналған 

ыстық сезімі кімді болса да тебірентпей 

қоймас еді. Кезінде Ұялы деген аты-

на заты сай құсы жыртылып-айрыла-

тын, толқыны жағалауды ұрған, шалқар 

теңізінде кеме жүзіп, балығы тайдай тулап, 

бақасы қойдай шулаған, балық зауыты, ірі 

%ндіріс  орындары, іргелі білім ордасы бар, 

сан ұлттың %кілдері қоныстанған іргелі 

қоныстың жылдар %те қаңыраған иесіз 

далаға айналарын, айдыны кеуіп кенезесі 

кепкен қу тақырға айналарын кім болжап-

ты?!. Алайда шындығы солай.

Құрғаған теңізбен бірге Ұялының 

да жүрегі тоқтады. Тоқтағаны емес пе, 

бір кездері атағы шартарапқа мәшһүр 

болған құтты қоныс құлазып бос қалды. 

Бар тіршілігі балық аулау кәсіпшілігінен 

біржолата қол үзген Ұялы  халқы к%зінен 

жасы шұбырып,  жан-жаққа тарыдай 

шашырап кетті. Соңдарына қарай-қарай, 

ет-жүрегімен зар илеп амалсыздан к%шуге 

мәжбүр болды. Қазіргі таңда Ұялының 

бұрынғы тұрғындарын еліміздің бірқатар 

%ңірінен кездестіресіз. Десе де, солардың 

қай-қайсысының да к%кейінен туған жері, 

киелі қонысы Ұялыға деген сағыныштары 

бір сәтке де арылған емес. Бас қосқан 

жерде ұялылықтардың кешегі айрандай 

ұйыған бақытты шағы естелік ретінде 

айтылып, қылқаламмен сурет болып са-

лынды. Жыр болып т%гіліп, ән қанатында 

к%кке қалықтады.

Солардың бірі – Бекқали Бек бауылов -

тың с%зіне жазылған , сазгер ініміз 

Бектұрған Жібекәлінің мына  «Теңіз 

перзенті» әні:

Тулаған теңіз айналып ш%лге,

Тауысты тағат-т%зімді.

Ұялым менің, ұлыңмын сенің.

Сағындым, аңсап %зіңді.

Қайырмасы:

Ұялым менің, ғажап ең, керім,

Үзіліп үміт, таусылды сенім.

9ксиді жаным, ұшқанда бағың,

Атар ма қайта, ағарып таңың?!

Құрғаған айдын, зарымсың-қайғым,

Шер кернеп, кеуде, сезімді.

Иесіз %ңір,  құлазып %мір,

Батырды мұңға к%ңілді.

К%галды жерім, киелі белім,

С%гілді қалай іргеміз?

Кетсек те жырақ, санада бірақ,

9зіңмен мәңгі біргеміз.

Жанқожа батыр ауылдық  мәде ниет 

үйінің қызметкері Қаршыға  Қалым бетовтың 

орындауындағы осынау әсем де сыршыл 

әуен тыңдарманын бірден баурап алатыны 

анық. Осы ретте әнді %ңдеп, әрлеген Рус-

лан Құлмырзаевтың да кәсіби шеберлігін 

атап кету ләзім. +н басталған сәттен к%з 

алдыңызға теңіздің шалқыған кезеңі мен 

теңіз перзентінің мұңға толы сағыныш кер-

неген бейнесі қылаң береді. «Ұялым менің, 

ұлыңмын сенің» деп езіле еміренгенде 

қосыла егілесің. Жан дүниеңді %ксік кер-

неп %зіңнің атақонысың, туған жеріңнің 

сәні кетпеуін, мауқыңды басар ауылыңның 

мұндай кепті басынан кешпеуін Алла 

тағаладан жалбарына тілейсің, іштей мың 

мәрте шүкіршілік жасайсың. Ал сезім 

пернесінде басқан, с%зі мен сазы, орындау-

шысы тұтастай жымдасқан әннің:

«К%галды белім, киелі жерім,

С%гілді қалай іргеміз?!

Кетсек те жырақ, санада бірақ,

9зіңмен мәңгі біргеміз!» деген тұсына 

келген де жанарыңды еріксіз жас  жуады. 

Осылайша туған жер құдіретіне тағзым 

жасап, қадір-қасиетін онан әрі терең 

түйсінесің. Толқи тұрып дәл осындай 

тыңдарман жанын баураған әсем де 

тағлымға толы әндер к%бейсе, мынау қым 

– қуыт тіршілікте адамгершілік, иман-

дылық, отансүйгіштік сезім ешқашан ор-

таймас еді деген қортындыға тоқталасың. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ, 
Қазақстан Журналистер одағы 

сыйлығының лауераты
Қызылорда облысы

ғали 1924-25 жылдары Жымпитыда ау-

дан прокуроры болған кезде інісі Бура-

баев Бисенғали атақты бай Жанқараев 

Сүлей меннің қызына үйленгенін, қалың 

мал ретінде ағасы Дүйсенғали 400 сом 

бергені к%рсетілген. 1926-27 жылдары 

Орал қаласындағы жетіжылдық мектепте 

дәріс берген, кейін Қызылордаға қоныс 

аударған. Бурабаевтардың жекеменшігінде 

100 қой, 40 ірі қара және 10 түйесі болған. 

1929 жылы малдары тәркіленіп Бурабаев 

Бисенғали жер аударылған. Ұжымдастыру 

науқаны кезіндегі  қателіктері  үшін 

 Бурабаев Дүйсенғали1932 жылы 20 қара-

шада тұтқындалып, 1932 жылы 2 жел-

тоқсанда 10 жылға сотталған. 1967 жылғы 

7 шіл де дегі №1\3271 анықтама бо йын-

ша ай  даудағы уақытын толық %ткізген 

және кейінгі тағдыры белгісіз. Батыс 

Қазақ стан облысындағы мұғалім ма-

мандар туралы зерттеулерде Дүйсенғали 

Бурабаев есімі к%рсетіледі. 9лкетанушы 

Тілекқабыл Сағыновтың «Меценат» атты 

мақаласында: «1880 жылдары Орал гу-

Жақсы істер жалғаса бергей

Қала әкімдігінің тағы бір игілікті 

істі қолға алып жатқандығы сүй-

сіндіріп отыр. Ол – тарихи ғима-

раттарды ж%ндеу жұмыстарын жүр-

гізу арқылы алғашқы қалыпта рына 

келтіру. 

Тарихи ғимараттар да тарихи 

ескерт кіштер секілді қымбат, бағалы. 

Алматы шаһарында ондай ғимараттар 

жетерлік.  Олардың қатарында 

Ғылым академиясының, Опера 

және балет театрының, Үкімет үйі, 

Қазақстан Жазушылар одағының, 

Алматы-2 теміржол вокзалының 

ғимараттары және басқалар бар. 

Осылардың қай-қайсысына бас 

сұқсаңыз да ерекше әсерге б%ленесіз. 

Осыдан сексен-жетпіс жыл бұрынғы 

сәулетшілердің қолтаңбасына тәнті 

боласыз. Бұл ғимараттар ерте кезде 

салынғанымен тартымды жақтары 

мол. Ең бастысы, жоғарыда тілге 

тиек етіп кеткеніміздей олар кешенің 

к%зі, тарихтың %зі. Осынысымен де 

жүрекке ыстық, жанға жақын.

Алматыда сәулеті жағынан ерек-

шеленіп тұратын байырғы ғима-

рат тардың, жеке үйлердің, аулалар 

мен алаңдардың, ескерт кіштердің 

сақталуы %те  орынды.  Бүг інг і 

тық шылықтары басым болмаса... 

Ұлытаудағы Алаша хан немесе Жошы 

мазары к%пке әйгілі. Бұлардағы 

кірпіш сапасының мықтылығы таңдай 

қақтырады. Арада қаншама жылдар 

%тсе де сол күйінде тұр. Осының 

себебі әлі күнге анықталар емес. Не 

болмаса Алматыдағы «зенковтың ту-

ындылары» деп аталатын тамаша са-

райларды алайық. Қалада кезінде жер 

сілкінісі болғанда солардың бірде-бірі 

бұзылмаған. Міне, бұл шеберлік! 

..Кей-кездері поездбен сапарға 

шыққанда жолай разъездерден 

бір-екі қоржын тамды кездестіріп 

қаламыз. Неге екенін қайдам, сол 

үйлер к%ңілге ыстық. Жанындағы 

шиферлі үйлерге қарағанда қоржын 

тамнан жаныңды баурап алар 

жылылықтың, %зіңе жақындықтың, 

бір мұңды сағыныштың лебі есіп 

тұратындай. К%не де болса қастерлі, 

қасиетті. 9йткені ол там кешегі 

заманның, сол кезеңдерде %мір 

сүрген ата-бабаңның куәгері. Содан 

да шығар, бәлкім...

Біздегі тілек: жақсы іс %ркен жая 

берсін. 

Нұрперзент ДОМБАЙ
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Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ

О
қыған адамның қанын қыз-

ды ра тын, отарлық құрсау-

дың ажал әкеле жатқанын 

ұғып, одан құтылудың жолын іздеуге 

ұмтылтатын хикаят. 9теміс Ғаяз-

жазушы тек татардың емес, сондай 

ахуал дағы күллі түркінің, соның ішінде 

қа зақтың да намысын қайрап отыр деп 

ұққан. Осылай бағалаған қаламгері, 

патшалықтың жер-суға қоса жан 

дүниені, сананы отарлауы салдарынан 

болашағы бұлдыр тартқан халықтардың 

баршасының жанашырына балап 

жүрген Аяз ағасы, жұрт құмарта оқитын 

«С%з», «Ел» газеттерін шығаратын жа-

зушы ағасы осы съезде 9темісті қайран 

етті. Ол съезд мінбесінен жария еткен 

оғаш пікірімен татардан %згелерді түгел 

кеміткендей секілденген еді. 

Былай болған.  Осетин Ахмед 

Цаликовтың бұрынғы империялық 

Россияда құрылмақ жаңа мемлекеттің 

біртұтастығы сақталуын, яғни унита-

ризмді жақтаған және әзербайжан 

Мәмедәмин Расулзаденің, керісінше, 

жаңа мемлекеттің ұлттық бірліктерден 

жасалған құрама болуын ұсынған, яғни 

федерализм идеясын алға тартқан баян-

дамалары оқылғаннан кейін жарысс%з 

басталды. Патшалық орнына келуге 

тиіс мемлекеттік құрылым ж%нін дегі 

ұсыныстарға %з к%зқарастарын біл-

дірген қызу пікірталас болды. Жаңа 

Ресейдің унитарлық сипатта ұйысуын 

жақтаушылар Ахмед Цаликовтың 

с%зін қолдап с%йлеп жатты. Олардың 

к%шін Ғаяз Исхаков бастады. Оның 

к%зқарасына Шәкір Мұхамедьяров, 

тағы басқа с%йлеушілер қосылды. Тіпті 

Цаликов та %з баяндамасының негізгі 

қағидаларын қорғап, мінбеге тағы 

бірнеше мәрте шықты. Исхаков та 

қайта к%теріліп, оның ұсынысына тағы 

басқа дәйектер келтіріп жақтасты. 

Оларды тығырыққа тіреген жайт, 

әрине, Мұхаммед-+мин Расулзаде 

тұғырнамасының к%пшілік к%кейіне 

қона кеткендігі еді. Мәмедәминнің 

баяндамасын қостап с%йлеушілердің 

негіздемелері  мықты к%рінгенін 

аңғарғандықтан да шығар, олар іле-

шала қарсыласқан. 9здерінің Ахмед 

жасаған баяндаманың дұрыстығына 

кәміл сенген к%зқарастарына жан-

жақтан дәлел тартып, одан сайын 

ширыққан. Сонда федерацияшыл-

дар қатарына әзербайжан +лимардан 

Топчибашев, қырымлы Жағыфар 

 Саидахмедовпен бірге жарқ етіп, қазақ 

Жанша Досмұхамедов қосылған еді. 

Оның с%зін залдың ризашылықпен 

қолдағанын 9теміс қуана бақылаған.

9теміс Жанша Досмұхамедовті 

сонау 1905 жылдың соңында Оралда 

болған қазақ кадеттерінің құрылтайшы 

жиналысында тұңғыш рет кездестіріп, 

танысқан-тын.  Ол кезде Жанша 

%зі құралпы жас%спірім еді, содан 

бергі уақытта сана толысуы жағынан 

бұдан к%ш ілгері озып кеткен екен. 

Жоғары оқуды да бітірген, Сібірде ірі 

қызметтер де істеген, ал мына күллі 

Ресей мұсылмандары съезіне Орал 

облысы қазақтары атынан делегат бо-

лып сайланып келген болатын. 9теміс 

оны делегаттарды тіркеп жатқанында 

к%рді. Екеуі бірін-бірі танып, жылы 

сәлемдесті. Біраздан кейін 9теміс 

Жаншаның мұсылман қозғалысының 

ЖАҺАНШАҺ 
ТАРИХИ МИНИАТЮРА

Соңғы үш жылы Үлкен Сібір пошта 

жолында, Тастысудың Омға құйы  лы -

сында орын тепкен Каинск қаласында 

%тті. Қала тарихы терең-ді. Ол орыс 

мемлекетінің К%шім ханды Сібір тарихы 

сахнасынан ығыстырған дәуірінен к%п 

кейін, Бараба даласын ХVIII ғасырдың 

басында мекендеген к%шпенді қазақтар 

мен қалмақтардың шабуылынан 

қорғану үшін салынған бекіністен 

бастау алатын. Том губерниясының 

округтік қаласына айналғанына да 

ғасырдан асып бара жатқан. Барабалық 

түркілердің к%бі орыстанып кеткен. 

Дегенмен, мұсылман дінін ұстанып 

отырғандары да аз емес-ті: жалпы 

рағасының орынбасары болып сай-

ланған еді. Бірақ айға жетер-жет-

пес уақытта ондағы саяси қызметін 

д%ңгелектеуге тура келді. 9йткені 

елдегі тағы бір сыйлы ағасынан жүрек 

толқытар хабар келген болатын. Ақ 

патшаның ел билігінен тайдырылуы, 

барлық жерлердегі тәрізді, Жанша 

туып-%скен %ңірге де үлкен жандану 

әкелген еді. Орал облысының түрлі 

қызметте жүрген оқыған қазақтары 

мен ел ішіндегі бас адамдар Текеде бас 

қосып жиналыс %ткізді. Жиналыста 

жағдайды талқылай келе, ресми түрде 

Жайықтың сыртқы б%лігі деп аталатын 

даладағы, %зеннің сол жағалауынан әрі 

қоныстанған қазақтарды басқаратын 

азаматтық комитет атты басқару 

ұйымын құрды. Азаматтық комитеттің 

т%рағасы болып байырғы қайраткер, 

заңгер, Екінші Мемлекеттік дума 

мүшесі, қадірменді Бақытжан сұлтан 

Қаратаев сайланды. Комитеттің атқару 

алқасының құрамына облыстық 

басқарма мен үйездік полицияның 

қазақ қызметкерлері, бірер беделді 

 болыс басқарушысы, бір белгілі дәрігер 

енді. Азаматтық комитеттің т%рағасы 

Қаратаев бірінші кезекте жаңа  Ресей 

құрылысшыларын құттықтауды ж%н 

к%рді. Күзде ғана ол Т%ртінші Мемдума 

т%рағасы Родзянконың  алдында  болып, 

Қара теңіз жағында қызмет істеп 

оралған заңгер Жиһанша  Сейдалин 

екеуі әзірлеген қазақтар  жайында 

естелік жазбаларын тапсырған. Қазақ 

ішіндегі дүрбелеңді басу үшін – тыл 

жұмыстарына адам алу мерзімін 

кейінге қалдыруды сұраған болатын. 

Бүгінде Родзянко Думаның Уақытша 

к о м и т е т і н  б а с қ а р ы п ,  ж а ң а р ғ а н 

Ресейді жасаушылардың к%шбасы бо-

лып отыр. Міне, осы демократиялық 

%кімет серкесіне айналған октябрист 

 Михаил Владимировичке Орал  облысы 

қазақтарының замана талабына сай 

ұйысқан басқару құрылымы аты-

нан жеделхат жолдап, жаңа үкімет 

жұмысына тілектестік білдірді.  Сосын 

азаматтық комитет атқаруға тиіс 

қызметтер аясын нақтылауға кіріскен. 

Алайда аймақтағы азамат тар дың 

сана-сезімдеріне  революция айрықша 

серпін бергендіктен, олар ел ісін ескі 

дақ пыртпен т%ре тұқымына басқарта 

берудің дұрыстығына күмән келтіре 

берді. Ақыры, араға екі апта салып, 

зиялы қауым қайта жиналыс %ткізді де, 

азаматтық комитетті тарқатты. Оны 

облыс қазақтарының құрылтайын 

%ткізгенше жұмыс істейтін уақытша 

қазақ комитеті ретінде қайта құрды. 

У
ақытша қазақ комитетінің 

т % р а  ғ а л ы ғ ы н а  б о л ы с 

басқарушысы  Ғұ байдолла 

+ л і б е к о в  с а й л а н д ы .  Б ұ р ы н ғ ы 

азаматтық комитеттің мүшелері не-

гізінен жаңа құрылым құрамына 

кірді, Қаратаев та бір мүшесі бол-

ды. Сол тұста ол социал-демократтар 

ұйыстырған Орал облыстық азаматтық 

комитеті құрамына +лібековпен бірге, 

қазақ комитеті атынан енгізілді. Онда 

негізінен Қаратаев белсенді қызмет 

атқарды, ал +лібеков қазақ комитеті 

шаруаларымен шұғылданды. Міне, осы 

Ғұбайдолла +лібеков, Жаһаншаның 

жымпитылық жерлес ағасы, сол 

аймақтағы 9леңті болысын басқарушы 

Ғұбайдолла +лібеков – сақал-шашы 

ағарған қартамыш Қаратаевтан он 

шақты жас кіші, қайраты кемелінде 

тұрған ел ағасы еді. Кезінде у чилище, 

семинария тауысқан, к%зі ашық, 

 лауазымды. Сондықтан да оған қазақ 

комитетінің жұмысын жаңаша үйіріп 

әкетеді деген сенім артылған. Ол да 

сол сенім үдесінен шығуға тырысты. 

Озық білімді, мемлекеттік қызметші 

дәрежесіндегі биік лауазымға жеткен, 

патшалықтың юстиция саласында 

ірі шенмен қызмет атқарып жүрген, 

орыс тар Джиганша деп атайтын Жан-

шаны – жас та жігерлі азаматты – ре-

волюция дәуірі талабына сай қызмет 

қылуы үшін Оралға шақырды. Сан-

салалы тарам жол алдында тұрған 

туған еліне келуін сұрап, алыс та 

беймәлім Сібірге жеделхат жолдады. 

Туған елде тосып тұрған революциялық 

%згерістерге Жаһаншаһтай жігіт 

тікелей қатысуға міндетті, оның білімі 

мен жинаған жұмыс тәжірибесі қазіргі 

таңда мұнда %те-м%те қажет. Демалыс 

алған  сайын жылда бір ат ізін са-

лып кететін Жымпиты түлегі Жайық 

сыртындағы сардаланы мекен еткен 

халықты бүгінгі алмағайып заманда 

білек сыбанып тура жолға бастауы 

керек...  Жанша Досмұхамедов Каин 

үйезі аткомы т%рағасының жолдасы 

қызметін қалдыратынын жария етіп, 

күрестегі үзеңгілестерімен қош айты-

сты.  Сосын бес жылдай мекен еткен 

Сібір қалаларын, соңғы жылдары 

мүлдем етене жақын тұтып кеткен Ка-

инск мен Бараба даласын біржолата 

артқа қалдырып, жан жары Ольга-

ны ертіп алды да, батысқа, Оралға 

тартып кетті. Оны жерлестері қуана 

қарсы алды. Ғұбайдолла ағасы оған 

саяси ахуалды баян етіп, революция 

толқынымен әр жақтан жиналып 

жатқан, уақытша қазақ комитеті 

т%ңірегіне ұйыса бастаған жігіттерді 

таныстырды.

(Жалғасы бар)

Жаһаншаһ Досмұхамедов Ғұбайдолла Әлібеков Аяз Исхаки

Асадуллаев Үйінде 1917 жылдың 1-11 мамырында өткен мұсылмандар құрылтайы

Серәлі Лапин

 >зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі екі 
жиын �ткізбек. Алғашқы талқы-
ланатын тақырып Сирия ның 
Дума қаласындағы жағдайға 
байланысты. 

Бұған дейін «Думада хи-

мия лық қару қолданылды» де-

ген ақпарат тарап, бұқаралық 

ақпарат құралдары 40-қа жуық 

адамның қаза болғанын, жүз-

деген тұрғынның жараланғанын хабарлаған еді. 

Осыған байланысты тоғыз мемлекет Қауіпсіздік кеңе-

сін шұғыл жиын %ткізуге шақырды. 

Ал екінші отырыстың ұйымдастырылуына Ресей 

бастамашы болды. Ол «әлемнің тыныштығы мен 

қауіпсіздігіне т%нген қауіп» деген тақырыпта %теді.

ӘЛЕМ

Шұғыл жиын өтпек

Елге ресми сапармен бар ған 
БҰҰ Бас хатшысының гума-
нитарлық мәселелер ж� ніндегі 
к�мекшісі  Урсула Мюллер 
«Мьянма рохинджа босқын-
дарын қабылдауға дайын емес» 
деген мәлімдеме жасады. 

Оның айтуынша, қазір 

босқындардың Отанына ора-

луы үшін жағдай жоқ. Тіпті 

кезінде рохинджалар тұрған ондаған елді мекен тып-

типыл сүріліп тасталған. Кей дерекке қарағанда, %ткен 

жылдан бері рохинджалардың 362 ауылы жартылай 

немесе толық қиратылған. 

9ткен жылы Мьянма әскерилері Ракхайн 

штатындағы рохинджа к%терілісшілеріне қарсы әскери 

операция бастап, жүздеген мың адам  Бангладешке бас 

сауғалаған. Бұл жағдай халықаралық қауымдастықтың 

алаңдаушылығын туғызған еді. 

Биыл қаңтар айында Мьянма Бангладешпен 

босқындарды кері қайтару туралы келісімге келді. 

Қазір бұл елде 700 мыңнан астам рохинджа %кілі бар. 

БҰҰ Бас хатшысының гуманитарлық мәселелер 

ж%ніндегі к%мекшісі Урсула Мюллер «Босқындардың 

Отанына оралуы %з еріктерімен жүргізілуі керек. 

9з басым Мьянмада босқындардың %з мекеніне 

оралу үшін қандай да бір дайындық жүргізіліп 

жатқанын байқаған жоқпын. Естуімше, олар %здерінің 

қауіпсіздігі үшін алаңдайтын к%рінеді» деді. 

АҚШ президенті Дональд Трамп мигранттарға 
қатысты меморандумға қол қойды. Оған сәйкес енді ел 
аумағына заңсыз �тіп, қолға түскен мигранттар сотқа 
дейін бостандыққа жіберілмей, қамауда ұсталады. 

Бұған дейін олар сотқа келетіндігі ж%нінде 

кепілдеме хат толтырып, еркіндікке жіберілгенімен, 

елге кірген соң заң алдында жауап беруге құлықсыз-

ды. Сондықтан ел президенті мұндай тәжірибені жою 

үшін %ткен жылы Ішкі қауіпсіздік министрлігінен 

мәселені зерттеп, жаңа құжат дайындауды сұраған. 

Нәтижесінде Ақ үй басшысының ұсынысы зерделеніп, 

енді шекараны заңсыз кескен мигранттар ісі сотта 

қаралып бітпейінше қамауда ұсталатын болды.

Финляндияның Тампер 
қаласындағы мектепте оқу-
шыларға робот сабақ жүр гізеді. 
Elias (Элиас) деп атала тын 
құл темір балаларға фин тілін 
оқытады. 

Темір мұғалімнің %зі ағыл-

шынша еркін с%йлейді әрі 

21 тілді меңгерген. Робот ба-

лалардың сұрақтарына жауап 

беріп, оқуға деген құлшынысын арттыру үшін құ-

растырылған. Бірақ Elias әзірге мұғалімдік міндетті 

толық атқара алмайды. 9йткені сыныптағы тәртіпті 

қадағалауға күші жетпейді. Дегенмен, мамандардың 

айтуынша, мектепте құлтемірді пайдалану – сабақ 

үйретуді тиімді етудің бір жолы.  

Фин тілі мұғалімі Риика Колунсарка «Жаңа 

оқу бағдарламасының мақсаты – балалардың 

қызығушылығын туғызып, сабаққа деген құлшынысын 

арттыру. Құлтемірді қолдану сыныптағы сабақты 

түрлендірудің тың жолы. Менің ойымша, роботтар 

мен бағдарламалау сабақ үйретуде жаңа тәсілдерді 

дамытуға септігін тигізеді» дейді.

Ел полициясы Берлинде жартылай марафон кезінде 
лаңкестік әрекеттің алдын алып, 4 күдіктіні ұстады. 
Құзыретті органның мәлімдеуінше, қаскүнемдер 
пышақпен адамдарға шабуыл жасамақ болған. 

Қамауға алынғандардың бірі 2016 жылы Берлиндегі 

рождестволық жәрмеңкеде жүк к%лігімен адамдарды 

қаққан Анис Амридің танысы. Полиция оның үйінен 

жарысқа келген адамдарды %лтіру үшін қолданбақ 

болған екі пышақты тапты. Сондай-ақ тінту кезінде 

жарылғыштың іздерін анықтаған. Ресми %кілдердің 

айтуынша, қамауға алынғандар Анис Амри үшін кек 

алуды ойлаған. 

Бұған дейін Мюнстер қаласында жүйке ауруына 

шалдыққан 48 жастағы ер адам дәмхананың сыртында 

отырған адамдар мен жаяу жүргіншілерді қағып, сал-

дарынан жиырма алты адам жарақат алып, екі адам 

к%з жұмған еді. Ал қаскүнем %зін-%зі атып %лтірді.

МЬЯНМА

СОЛТҮСТІК АМЕРИКА

СОЛТҮСТІК ЕУРОПА

ГЕРМАНИЯ

Босқындардың көңілі алаң

Меморандумға қол қойылды

Темір мұғалім

Террорлық әрекеттің жолы кесілді

ген түсініктемелерінде жап-жақсы 

дәлелдеді де. Бірақ, бәрібір, онысы 

Жан шаның к%зқарасымен мүлдем 

үйлеспейтін еді. 9йткені екеуі таныс-

қаннан бері %ткен он шақты жыл олар-

дың ұстанымдарын %з аймақтары ның 

нақты әлеуметтік-саяси ахуалдары-

на сай, бір-бірінен %згешелеу етіп 

қалыптастырған әм %зіндік иланымдар-

мен шеген деген болатын.

А
хмед Ресейдің еуропалық 

б%ліг інде,  Кавказда,  ал 

 Жанша азиялық б%лігінде, 

Сібірде еңбек етті. Ахмед үнемі қо-

ғамдық-саяси жұмыстарда, ал  Жанша 

мемлекеттік қызметте болды. Рас, 

мемлекеттік қызмет оны бірден  

алақанына салып аялай қойған жоқ. 

Оқу бітіріп еліне келгенінде бірден 

Орал облыстық губернаторының 

басқармасына қызметке алынған 

еді, бірақ ресми лауазымға тағайын-

далмастан, босап қалды. Оған себеп 

болған – %кіметтің орталық губерни-

ялардан шаруаларды к%шіріп әкеліп 

қазақ жеріне қоныстандыру шаралары-

на байланысты, Жаншаның баспас%з 

бетінде жариялаған сыни мақалалары 

болатын. Содан кейін билік оған, 

дегенмен,  мамандығы бойынша 

қызмет атқаруға рұқсат береді. Ол 

бірер жыл округтік сотта басбұзарлық 

істер б%лімі мен ұсақ басбұзарлық 

және азаматтық істерді қарайтын 

судьяның хатшысының к%мекшісі 

болды. Мұнда судья лауазымын алуға 

кандидат ретінде қызмет атқарған-

ды, алайда оған судья лауазымы бұл 

жерде бұйырмады. 1912 жылы сондай 

лауазымға аға кандидат болып, Сібірге 

– Омбы сот палатасына ауыстырылды. 

Барнаул және Змеиногорск үйездерінде 

ұсақ басбұзарлық және азаматтық 

істерді қарайтын  судья боп істеді. Одан 

к%п ұзамай Барнаул қаласының проку-

ратурасына шақырылды. Тағы т%рт-бес 

айдан кейін, 1914 жылдың наурызында 

Том облыстық прокурорының Каинск 

үйезі бойынша орынбасары лауазы-

мына тағайындалды. Саяси себеппен 

жер аударылғандарды бақылау саласын 

басқарды. +ділет генералы шенінде 

қызмет атқара жүріп, ол патшалық 

биліктің к%зсіз қолшоқпарына ай-

налмай, демократиялық иланымға 

берік қайраткер ретінде қалыптас-

ты. Сондықтан да, монархия тағы 

құла сымен, Сібірдегі революцияшыл 

ұйым  дар басшыларының қатарына 

к%терілді. 

саны сегіз мың қаралы. Оларды Бараба 

татарлары деп атайды. Іштерінде бірлі-

жарым тегі қазақ екенін ұмытпағандар 

ұшырасады. Ал таза қазақы салтпен 

тіршілік құрушылар мүлдем жоқ десе де 

болады, қалай болғанда да Жанша олар-

ды кезіктірген емес. Барабалықтар орыс 

шаруалары секілді егіншілікпен және 

мал шаруашылығымен шұғылданады. 

Сондай-ақ кірпіш құю және күйдіру, 

тері илеу, май қорыту, сабын қайнату 

кәсіпорындарында, диірмендерде, 

тіпті, арақ және сыра зауыттарында 

жұмыс істейді. Қалада тұрақты ба-

зар бар, жыл сайын жәрмеңке де бо-

лады. Жақын маңдағы аймақтардан 

сауда жасау үшін кездейсоқ келген 

бірлі-жарым қазақтар да кейде солар-

дан к%рініп қалады. Бірақ осылардың 

бәрінің Каин %лкесінің қоғамдық-

саяси тыныс-тіршіліг інде ешбір 

үлесі жоқ-тын. Жаншаның ойынша, 

мұндағы к%не түркі тайпаларының 

жұрнақтары мүлдем әлсіреген. Түп-

тамырымен байланыс нышаны мүлдем 

сезілмейді. К%бі ислам дінін ұстанады 

дегенмен, %з мешіттері жоқ себепті, 

сол мұсылмандарыңның %зінің діні 

қатты дей алмайсың. Орысша %мір 

сүру  салты олардың т іршіліг іне 

қалыпты жағдай секілді сіңіп келе 

жатыр. Тіпті, бұл тұрғыда, синагога-

лары бар еврейлер де қоршаған ор-

тасынан аса ерекшеленбейді. Осын-

дай сібірлік тіршілікке бауыр басып 

қалған жылдарының бірінде, қызмет 

барысындағы жетістіктерін алыстан 

болса да жіті қадағалап, сүйсініп 

жүрген батаг%й ағасы Бақытжан сұлтан 

Қаратаевтан жедел хат алған. Ол об-

лыста адвокатура саласында қызмет 

атқарып жүрген еді, бір үлкен істі қолға 

алыпты, соған Жаһаншаһтың Оралға 

арнайы келіп, істі қарауда прокурор 

міндетін атқаруын сұрапты. Бала жігіт 

шағында %зін заң оқуына бағыттап 

батасын берген үлкен кісінің тілегін 

жерге тастағысы жоқ еді, бірақ атқарып 

жүрген жауапты қызметінен уақыт 

табудың мүмкіндігі болмады. Елге тек 

Ақпан революциясынан соң ғана ар-

найы және біржолата келе алды...

Патшаны тақтан түсірген қаһар-

л ы  р е в о  л ю  ц и я н ы ң  з о р  д ү м п у і 

Сібір қалаларының саяси %мірін 

де тез жандандырған-ды.  Сонда 

 Дос  мұха медовтің де аймақтағы беделі 

ай қын танылған. Ол Каин үйезінде 

бол ған съезде үйезді басқару ж%нін-

дегі азаматтық атқару комитеті т%-

ардагерлері ортасында тұрған сақал-

шашы аппақ егде кісіге – атақты қай-

раткер Бақытжан Қаратаевқа сон-

шалықты балалық ізетпен еркеле-

гендей түр к%рсетіп амандасқанын 

байқады. Тек амандасып қана қоймай, 

жанындағы беделді тұлғаларға %зінің о 

баста заң оқуына баруына Бақытжан 

сұлтанның елеулі  әсері  тигенін 

ықыластана жария етті. Жаншаның 

әкесі ұлының училище бітіруіне орай, 

9леңті жағасына қонған малды ауы-

лына дастарқан жайып той жасап, 

сыйлы азаматтарды шақырғанда, осы 

қадірменді Бақытжан аға Оралдан 

солқылдақ күймемен арнайы келіп, 

қонақ болған екен. Оның жиылған 

жұрт алдында Жаншаға бата беру 

іспетті айтқан с%зі тек %мірлік жолын 

таңдау сәтін бастан кешіп тұр ған жас 

жігітке емес, күллі халыққа арнал ған 

бағдарлама тәрізді болып шыққан еді.

– Қазақтардың %кімет озбырлығын 

к%ріп жүргені аз ба, – деген-ді сон-

да заңгер сұлтан. – Тек сол неден 

шығып жатыр дегенге ой жүгіртіп 

к%ріңіз дерші... Мәселе – біздің қазақ-

тың заң жағынан надандығында жа-

тыр. Мырзалар, біз %зіміз қоластында 

тұрған мемлекеттің заңдарын жетік 

білмегендіктен, алуан қиындыққа 

ұшырап жүрміз .  Заң мен құқық 

мәселелерінен қараңғы болғандықтан 

да, біз, ең алдымен, %з ішімізде түрлі 

топқа, атаға, руға б%лінеміз де, қилы 

алауыздыққа жол береміз. Сондай-

да, тіпті үй сыртында біздің осал 

тұстарымызды аңдып тұрған діні б%лек 

қожайынның барын ойламаймыз. 

Той дастарқанына жиылған жұрт-

шылық аймақтағы беделі айрықша зор 

Бақытжан Қаратаев сұлтан с%йлегенде 

тым-тырыс боп, әр с%зін қалт жібермей 

тыңдаған. Іштей қысылып, айтылған 

сыни с%зді әрқайсысы әртүрлі дәрежеде 

қабылдаса да, тым-тырыс, ілтипатпен 

тыңдаған. Сұлтан пікірін %рбіте келіп:

– Ал біздің ондай сауатсызды-

ғымызды %кімет әбден оңды пайда-

сына асыруда. Билік адамдарының 

қазаққа қоқаңдап кететіні содан. Біздің 

заңды құқықтарымызды ажырата ал-

майтынымызды, яғни заңнаманы 

қолданып қорғана алмайтынымызды 

олар жақсы білгендіктен де – түрлі 

озбыр қылықтарын емін-еркін жүргізе 

береді, – дегенде, бастарын шұлғып, 

үн-түнсіз мақұлдай берген. 

Отарлаушылар жасаған біржақты 

заңдардың %зі отар елде орнымен 

қолданылмайды. С%йтіп, тиісінше, 

отардағы бодандар тіршілігін қиындата 

түседі. Бұған кім күмән келтірмек. 

Ұзақ жыл империяның басқа %ңірінде 

қызмет атқарған, қоғамдық %мірге 

салыстырмалы түрде қарай алатын 

заңгер мұны біліп айтады... Ол с%зінің 

қорытындысы ретінде, Жаншаның 

болашақта %мірде алатын орнына, 

жоғары мектепке түсіп, итеруге тиіс 

мамандығына қатысты бағдар берді.

– Досеке, – деді ол Жаншаның 

әкесіне  бұрыла қарап,  – ес імін 

жаһанның билеушісі, шаһы, қаһаны 

болса екен деген үлкен үмітпен Жаһан-

шаһ деп қойған екенсіз, осы есімімен 

жаһанға құшағын жайған сіздің балаңыз 

енді отаршыл %кіметтің озбырлығын 

біліммен ауыздықтайтын ұрпақтың 

алды болсын деп тілейік! Сіз оны заң 

оқуына беріңіз!

Қадірменді зиялының тілегі к%птің 

қолпашына, әкенің құптауына ие бол-

ды. Сонда ол қара жусанды сайын 

дала аспаны астында жас %скінге кең 

шалқар к%ңілімен ақжол тілеп, ақ 

батасын берді... Міне, сол шақтағы 

Бақытжан ағаның жүрекжарды тілегін 

Жанша жоғары оқуда жүрген кезінде 

бір сәт те естен шығарған жоқ. Ол 

тек құқықтың қисындарын, импе-

рия заңнамасының қыр-сырларын 

оқып-үйренумен шектелмей, ұлы да-

ланың құрыққа түсу тарихын зерт-

теп, отарлаушылардың бодандары-

на к%рсетіп жүрген заңсыздықтарын 

зерделеді. Университеттегі оқушы 

жастардың демократиялық қозғалы-

сына да араласты. Түрлі саяси жиын -

дарға барып жүрді, студенттік сход-

каларға қатысты. +лгінде салиқалы 

 баяндама жасаған Ахмед Цаликовпен де 

сол Мәскеу университеті студенттерінің 

іс-шараларында, соларға %зі де қатыса 

жүріп танысқан. Міне, енді ол, %зінің 

университеттесі Ахмедтің мына үлкен 

құрылтайда жасаған баяндамасын 

ел қатарлы тыңдады. Мойындайды, 

%те жақсы, сындарлы баяндама. Ол 

%з ұсынысын негізгі баяндамасына 

қоса, пікірталас ыңғайына қарай бер-
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Жылдам алып тынысын,
Жырдан тауып ырысын.

Жалғыз $зі жасады,
Жүз адамның жұмысын!

(Тақырыптың тұздығы)

О
л қалың қазаққа танымал ғиб-

ратты ғалым еді. Ғылымдағы 

та нымалдық дегенді ойға алсақ, 

к%з алдымызға атағынан ат үркетін акаде-

миктер шоғыры елестей бастайтыны анық. 

Біздің кейіпкеріміз академик түгілі ғылым 

докторы да болған жоқ. Бүгінде екінің 

біріне оп-оңай бұйырып жатқан профессор 

атағына да оның қолы жетпей-ақ кетті. Про-

фессорды айтасыз, ардақты ағамыздың тіпті 

доцент деген атағы да болмады-ау деймін 

осы. Себебі оқу орнында қызмет істемейтін 

ғалымдарға ондай атақ берілмейтін. Соның 

ешқайсысына да %лерменденіп ұмтылып 

к%рмепті. Тынымсыз тіршілікте, Абай 

айтқандай, ақырын жүріп, анық басты. Ұлы 

ақынның атап к%рсеткеніндей, «Еңбегің 

кетпес далаға», – деп қанағат ойлап, жай-

лап қана жұмысын істей берді. Бірақ соған 

қарамастан ғылыми орта оны ерекше сый-

лады. Туып-%скен жұрты т%бесіне к%терді. 

Ол – ғылыми атақ ға лымдықтың басты 

к%рсеткіші емес екенін баяғыда-ақ %з ісімен 

дәлелдеген адам. 

Халық поэзиясына қатысты мәселе 

қозғалғанда әдебиеттанушылар қауы-

мы онымен үнемі санасты. М.+уезов 

атындағы +дебиет және %нер институ-

тында әзірленген ақын-жыраулар шығар-

малары жинақтарының дені Қабиболла 

Сыдиықұлының қолынан %тті. +сіресе 

еліміздің батыс %ңіріндегі жыр жүйріктері 

мұрасының одан асқан білгірі болған 

жоқ. Себебі ол жас күнінен ақындар мен 

жыршыларға, күйшілер мен шежірешілерге 

үйірсек болды. Ауыл-ауылды асықпай 

аралап, с%з қадірін білетін жақсылар мен 

жайсаңдарға жолығып, жыр жауһарларын 

дамылсыз таспаға түсірді. 

Бұл тұста күллі қазаққа белгілі жыр 

жампоздарының к%бісінің к%зі тірі еді. Со-

ларды арнайы іздеп барып, армансыз сыр-

ласты, жата-жастана әңгімелесті. Олар да 

мұның тегін жігіт емес екенін тез аңғарып, 

к%кіректегі кенішін ақтаруға тырысты. 9з 

қатары жастықтың желігімен сайран салып, 

сауық құрып жүргенде бұл добалдай магни-

тофонын арқалап, белі майысып, ерінбей ел 

кезді. Сол тірнектеп жиған дүниелері кейін 

бүкіл %міріне азық болды. 

Ойдан-қырдан іздеп тауып, басын құрған 

мол мұраны сол күйінде бірден жариялауға 

ұсына алмайсың. 9йткені ақындардың 

дәстүрлі жырлары әдетте бір-біріне %те ұқсас 

болады, тұтас толғамдар мен жеке жолдар 

шайырлардың %леңдерінде мидай араласып, 

сеңдей сапырылысып жатады. Мұндайда 

соның бәрін ажыратып, күрішті күрмектен 

айыра білетін жіті к%з керек. +ркімнің 

мұрасын %зіне қайтарып беретіндей терең 

таным, байыпты білік қажет. Қабекең бұл 

аймақтағы жыр жауһарларының текстоло-

гиясын аса шеберлікпен түзді. Алмасып кет-

кен әр жолына, қисайып кеткен әр әрпіне 

дейін ж%ндеп қойды. +зірленген жинақты 

баспаға жолдайтын кезде ақтық с%зді айбар-

лы академик немесе парасатты профессор 

емес, күллі жұрттың ыстық ықыласына 

б%ленген қарапайым ғылым кандидаты 

Қабиболла Сыдиықұлы айтатын. Дәрежесі 

дардай доктор атанғанымен %з саласына 

%мірі беделін орнықтыра алмай кеткен 

зерттеушілеріміз де баршылық. Ал қаймана 

қазақтың бәрі иеленіп жатқан кандидаттық 

дәрежемен-ақ ғылымдағы беделді тұлға 

деңгейіне к%терілген Қабекең шын мәнінде 

әдебиеттанудағы құбылыс болды. «Бір 

%зі – бір институт», «Институт ішіндегі 

институт», «Батыстың әдебиет энцикло-

педиясы» сынды %згелерге арман болған 

анықтамалар к%зі тірісінде-ақ оған арналып 

сан рет айтылды. К%з майын тауысып оты-

рып құрастырған жүздеген жинақтарынан 

осы кезге дейін бірде-бір жаңсақтық кетіп 

к%рмепті.Керісінше, Қабекеңнің қолы 

тимеген кейінгі кейбір кітаптардың мән-

мазмұны мен сын-сипатында селкеулік 

пайда бола бастады. 

Қазақтың рухани %мірінде ерекше орын 

алатын аса бағалы құндылықтар бар. Соның 

бірі – Мұхтар Мағауин бастырып шығарған 

«Алдаспан» атты ақын-жыраулар жинағы. 

«Алдаспан» оқырманға жол тартқан сәттен 

бастап ұлт %леңін қадірлейтін әрбір жанның 

қолынан түспейтін қастерлі кітапқа айналды. 

Бір жылдан кейін Қабиболла Сыдиықұлы 

құрастырып шығарған «Ақберен» жинағына 

да елдің жаппай аңсары ауды. Бұл турасын-

да белгілі қаламгер, әдебиет зерттеушісі 

9теген Оралбаев: «Ақжолтай «Алдаспанға» 

ерген «Ақберен» ұлттың %зін-%зі танудағы 

жаңа бір белесі болып есте қалды», – деп 

жазды. «Алдаспаннан» үлгі алған «Ақберен» 

де қазақтың намысын жаныды, санасын 

серпілтті. +р үйдің табалдырығынан аттаған 

«Ақберен» сол шаңырақта ұлт рухын әлдилеп 

тұрды. Батыс аймақтағы ағайын «Ақберенді» 

ақбоз аттың құнынан кем к%рген жоқ. 

Қабекең жинақты тег іннен-тегін 

бұлайша атамаса керек. Ойлап қарасақ, 

«Ақберен» деген атау Қабекеңнің де бол мыс-

бітімін, тек-тұрпатын толық та нынатын 

секілді. Ақберендей %ткірлік, жинаққа ен-

ген ақын-жыраулардай сұңғылалық оның 

%з бойында да бар еді. Жыр маржанын 

дамылсыз жинап, ақ алмастай жарқыраған 

жақұт дүниелердің алтын қорын жасаған 

оны әдебиеттанудың Ақберені деуге әбден 

болатын-ды. 

Кемел ойлы кандидат диссертация-

лық жұмысын Зейнолла Қабдоловтың 

жетекшілігімен сонау 1966 жылы Қазақ 

мемлекеттік университетінде қорғаған 

еді. Ғылыми еңбек «Қазақ жырларындағы 

халықтық дәстүр хақында» деп аталды. 

Бұл жұмыстың негізінде кейін «Ақын-

жыраулар» атты монографиясы жарық 

к%рді. «Ақын-жыраулар» қолдан-қолға 

түспейтін қазыналы кітапқа айналды. Ол 

ұзақ жылға ұласқан ғылыми еңбек  жолында 

%з саласының майталман  маманы  болып 

қалыптасты.  Батыс аймақтың әдеби 

мұрасын жастайынан зерттеп, қастерлі 

қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы  ш е т і н е н  б а с т ы р ы п 

шығарған соң, елдің жаппай ықыласына 

б%ленді. Халық оны шексіз жақсы к%рді. 

Қабекең батыс %ңір мұрасына байланыс-

ты титімдей дау туындаса, тура би секілді 

жүгініп баратын тұғырлы тұлғаның кейпіне 

енді. Мұнаралы Маңғыстау мен атырабы кең 

Атырау к%пке танымал жалғыз кандидатын 

басқа жұрттың бес  профессорына айырбас-

тамайтын еді. 

«Ақберен» мен «Ақын-жыраулардан» 

кейін Қабиболла ағамыз адам айтқысыз биік 

беделге ие болды. Маңғыстау мен Атырау 

оны алақанында ұстады. Оның арқасында 

батыстың баға жетпес мұрасы бірінен соң 

бірі елмен тоқтаусыз қауышып жатты. 

ИНСТИТУТ 
ІШІНДЕГІ ИНСТИТУТ

Ақ пейілі түрленбей,
Ақ к$ңілі кірленбей.

Арғы дәуір адамы,
Арамызда жүргендей...

(Тақырыптың тұздығы)

Қ
абекеңнің қай кезде де жолы 

жеңіл, қолы құтты болды. Сонау 

жылдары мектепте сабақ берген 

шәкірттерінің арасынан қазақ поэзиясының 

қызғыш құсы Меңдекеш Сатыбалдиев 

бастаған арқалы ақындар шықты. Ақын 

демекші, қара %леңнің қадірін білетін 

Қабекеңнің %зі де жыр жолдарын келістіріп 

кестелей алатын. «Теңіз лебі», «Үш қиян» 

сияқты поэзиялық жинақтары арқылы 

%з оқырманын тапты, қарым-қабілетін 

танытты. 9р мінезді %лең %ріп, ақ жауын-

дай жыр селдеткен әдебиетші ғалым к%не 

құндылықтардың к%зін ашып, жыраулар 

әлеміне жол бастады. 

Ардақты ағамызбен кейінірек бір ұжымда 

жұмыс істеудің сәті түсті. Екі ғасырдың 

тоғысында М.+уезов атындағы +дебиет 

және %нер институ тының қазақ әдебиетінің 

тарихы б%лімінің аға ғылыми қызметкері 

болып қабылдандым. Осы мекемені ұзақ 

жылдан бері тұрақты қызмет орнына 

айналдырған Қабиболла ағам да сонда. Ол 

кісі – жетекші ғылыми қызметкер. Бұл енді 

таза ғылыми орта. 9ңкей әдебиеттанудан 

басқа алаңы жоқ адамдар. К%п заманды 

бастан %ткерген сарыжағал үстелдер. Талай 

кісілер сан рет кіріп-шыққан еңселі емен 

есіктер... Бұл б%лімде қызмет істейтіндердің 

бәрінің есімі баршаға танымал. Соның 

ішінде %зіме етене жақындауы – Қабиболла 

ағам. Себебі мұнда келерден оншақты жыл 

бұрын Мұрат М%ңкеұлының әдеби мұра-

сы нан кандидаттық диссертация қорғау 

қамы мен жүргенімізде ағаның алдына 

талай барғанбыз. Ғылыми сапармен Аты-

рау мен Маңғыстауды әр аралап қайтқан 

сайын ол кісіге арнайы келіп, есеп беріп, 

ақыл-кеңесін алып, кем-кетігімізді ж%ндеп 

кететінбіз. 

Бұл – бірден-бір дұрыс жол.  9йт кені 

еліміздің батыс аймақтарында ғұмыр кеш-

кен ақын-жырауларды зерттеу нысанаңа 

айналдырдың екен, ол шаруа ны Қабекеңмен 

ойласып отырып атқармасаң, айдалаға 

лағып кетесің. Ол сенің бейресми ғылыми 

жетекшің де болады, бағыт-бағдар сілтейтін 

кеңесшіңнің де міндетін мойнына алады, 

олжалап қайтқан материалдарыңды қарап 

беретін редак торлығыңа да жарайды. Ал-

да-жалда зерттеген ақыныңның мұра сын 

топтап, кітап етіп бастырып шығаруды ұй-

ғарсаң, одан артық текстолог таппайсың. 

Сенің жоғалтқан жолдарыңды, алмастырып 

алған шумақтарыңды, жан-жаққа шашы-

рай қашқан нүктелерің мен үтірлеріңді 

әп-сәтте орындарына қояды. Соның бәрін 

%з жұмысы секілді ықыластанып отырып 

істейді. Күллі батыстың қастерлі мұрасын 

шашау шығармай, мұртын бұзбай, сы-

нын кетірмей жұртшылыққа жеткізу үшін 

жоғары жауапкершілік арқалаған абзал аға 

саған ғылымдағы еңбек жолын енді ғана 

бастаған бала деп қарамайды. Керісінше, 

%зімен тең санап, бар білгенін айтып, 

әңгімеге жетелеп, бүкпесіз ой б%ліседі.

Жалғыз саған емес, күллі қазақтың баласына 

әкелік қамқорлық к%рсетеді. Оған шексіз 

сенесің. Оның ақылын тыңдап, к%рсеткен 

жолымен жүрсең, әдеби мұраны талдап-та-

разылап, салмақтап-саралаған кезде мүлде 

қателеспейтініңді сезесің. 

Жыр жүйрігі Жарасқан ақынның: «9мір 

бізге үйіндей әкеміздің, Жібереміз әкесін 

қатеңіздің!», – дегені секілді қатенің к%кесін 

Қабиболла аға кеткен соң к%рдік. Ол кісіні 

танып-білмеген %згелер түгілі тәлімін к%ріп, 

тәрбиесін алған %зіміз де анда-санда мүлт 

кете бастадық. Сондайда ағамыз еріксіз 

еске түседі. Бірде атағы жер жарған диктор 

+нуарбек Байжанбаев туралы телехабар 

жасағанымызда талантты ақын, танымал 

журналист +нуарбек Дүйсенбиев: «Қазір 

Қазақ радиосына құдіретті бір дауыс жет-

пей тұр!», – деп еді. Сол кісі айтқандай, 

ақын-жыраулар мұрасын әзірлеушілер к%п 

болғанымен, солардың арасында жалғыз %зі 

он әдебиеттанушыға татитын бір Қабекең 

жетпей тұрған сияқтанады. 

Тәуелсіздік алған соң Мұрат ақын ның 

%леңдері алғаш жарияланған «Алқаласа 

әлеумет» деген жинақты құрастырып, алғы 

с%зін жазған сол кісі еді. Жолыққан сайын 

жылы с%йлеседі. Бірден үйіне шақырады. 

Қабекеңнің «Орбита» ықшамауданындағы 

шуақты пәтерінде +дебиет және %нер 

институтының «филиалы» үздіксіз жұмыс 

істеп тұрады. Мұнда да бай кітапхана, 

жеткілікті қолжазба қоры, ескі жазбалар 

мен суреттерге толы фоно-фотолаборатория 

бар. Сирек кітаптар мен к%не құжаттар да 

баршылық.

Бірақ бұл «филиалдың» бас кеңсе-

ден ерекшелігі, жұмыс кестесі шектеулі 

емес. Ағамыз кез келген сәтте үстел ба-

сына жайғасуы мүмкін. Тағы бір айыр-

машылығы, +дебиет институтында бүкіл 

шаруаға жүзден астам адам жұмылса, бұл 

жерде Қабекең жалғыз %зі күндіз-түні еңбек 

етеді. Директор да, оның орынбасары да, 

«СЕНЕН КӨП ЕҢБЕК 
СІҢІРГЕНІ ЖОҚ...»

Дүлдүлдерге теңесем –
Дәрежесі ересен.

Даңқы ешкімнен кем түспес, 
Доктор емес демесең...

(Тақырыптың тұздығы)

Б
ірде бір досымыз Алматыда канди-

даттық диссертация қорғады. Ол 

еліміздің басқа %ңірінде қызмет 

істейтін. Сондықтан қорғаудан кейінгі той 

дастарқаны біздің үйде жайылды. Сол дәуірде 

мұндай жетістіктерді қазіргідей мейрамхана-

ларда дүрілдетіп атап %ту аса үрдіс емес еді. 

Жұрт тарқайтын тұста сыртқы есіктің алды 

абыр-сабыр болды да кетті. С%йтсек, сәл 

қызып қалған бірді-екілі ағаларымыз қайтар 

сәтінде басқа біреудің етігін шалыс басқан 

аяқтарына сұғып кетіпті. Ертерек шығып, 

етігін таппай есеңгірегендер %зге етікті ол-

жалайды. Соның салдарынан біздің үйдің 

кіре берісінде бұрын-соңды байқалмаған 

елеулі етік кептелісі болып жатыр екен. 

Масқара болғанда, жоғалған етіктердің бірі 

Қабиболла Сыдиықұлыныкі болып шықты. 

Қабекең академик Зейнолла Қаб долов-

пен бірге қайтуға жиналып тұрған-ды. 

Бірақ киейін десе, етігі жоқ, есік алдында 

біраз кібіртіктеп қалды. Басқа біреу бол-

са, бар дауысымен айқайлап, жұрттың 

берекетін алып, байбалам салар еді. Бұл кісі 

%те мәдениетті адам, ешқандай сыр бермеді. 

Тек қана сәл жымиып, т%ңірегіне жайлап зер 

салып қояды. Оның есесіне той-томалаққа 

қатысқан бүкіл қазақ жастары еңкейіп 

еденнен етік іздеуге кірісті. Ал жоғалған аяқ 

киімнен әлі хабар жоқ. Сол кезде алаштың 

ардақтысы Зейнолла Қабдолов былай деді: 

– +й, Қабиболла, саспа, сен былай 

етші... Мына самсап тұрған етіктердің ең 

жақсысын, ең сапалысын таңдап киші. 

Құдай біледі, осылардың ішінде ғылымға 

сенен к%п еңбек сіңіргені жоқ. Сондықтан 

табаны мықтысын, жүні қалыңын, таза 

былғарыдан тігілгенін таңдап киші. Таңда 

деймін ең тәуірін... Ең мықтысы менікі, 

әрине. Бірақ мен киіп қойдым ғой...

Сәлден соң бәрі де реттелді. Алғыр 

аспиранттар зыр жүгіріп,  жаңғалақ 

жетекшілерінің ет қызуымен «жетек-

теп» кеткен етіктерін қайтарып әкелді. 

Алмасқан аяқ киімдердің бәрі де %з иесін 

тапты. Бұл оқиғаға қазір жиырма жылдан 

астам уақыт %тті. Кезінде кімнің етігін 

кім олжалап кеткені баяғыда-ақ естен 

шыққан. Бірақ осы к%ріністі зілсіз әзілмен 

әдемілеп ирониялаған Зекеңнің: «Құдай 

біледі, осылардың ішінде ғылымға сенен 

к%п еңбек сіңіргені жоқ», – деген с%зі жа-

дымызда жатталып қалыпты. Шынында да 

атақты академиктің бұлай дейтіндей ж%ні 

бар еді. Қабиболла Сыдиықұлы ғылымға 

%лшеусіз еңбек сіңірудің эталоны секілді 

болатын. 

Ол алғашқы тәрбиені %з әулетінен 

алды. Оқыған-тоқығаны к%п, толғамы 

мен тоқтамы мол Сыдиық ишанның ба-

ласы еді. «+уелгіде Қарашүңгіл әулиедегі 

Балмұхам мед молладан, кейін Жем бойын-

да түрікмен адай +би ахуннан оқыған 

менің әкем Сыдиықты 1935-1945 жыл-

дарда тергеу орындары к%п айналды-

рыпты. Кітаптарының бәрін киізге орап, 

күлдікке к%міп, пәтер қабырғасын үңгіп, 

сонда тығып, бергі жағын сылап тастай-

ды. Тергеушілер шақырған сайын зәре-

құтымыз қалмайтын», – деп жазды кейін 

Қабекең. Соған қарамастан қайран әке ба-

ласын кітап-қағаздан аулақтатпаған, қайсар 

ұл қиындық к%рген сайын ширығып, ілім-

білімге ұмтыла берген.

Мұнан соң ол қарағайдай қарттары бір-

бір %мір оқулығына бергісіз дала академия-

сының қыр-сырына әбден қанықты. Жасы-

нан жыр жаттады, ауыл шалдары ның бауы-

рынан шықпай, ерінбей-жалықпай ескінің 

әңгімесін тыңдады.Қай жерде с%з қадірін 

білетін кісі бар, соны іздеп ел кезіп кететін 

болды. Сондықтан қағаз-қаламды қолына 

«ЕСКЕРТКІШ БОП 
ТҰРЫП КЕТЕР...»

Мәртебесі асқан ұл.
Мәрт к$ңілі тасқан ұл.

Маңғыстау мен Атырау,
Маңдайына басқан ұл...

(Тақырыптың тұздығы)

+
р жылдарда әлеуетті әдебиетші-

нің шығармашылығы туралы 

қа зақтың танымал зиялылары 

пікірлерін білдірді. Бәрі де оның ерек-

ше еңбекқорлығына, %з ісіне адалдығына 

тоқталды. Оған сонау алпысыншы жыл-

дардың %зінде ғылыми жетекшісі, академик 

Зейнолла Қабдолов: «Қабиболла Сыдиықов 

– к%ркем әдебиетке әйтеуір факультет сол 

болғасын к%лденең жабысқан кісі емес, 

%зінің күллі болмысымен әдебиет адамы», 

– деп лайықты баға беріпті. Тағы бір Зекең, 

баршаға белгілі әдебиет сыншысы Зейнолла 

Серікқалиев: «Қабиболла Сыдиықов – 

ұлтымыздың мәдениет тарихына %зі туралы 

да салиқалы с%з жазған ғалым» – деп, оны 

биікке к%терді. К%не түркі ескерткіштерін 

с%йлеткен к%рнекті ғалым Ғұбайдолла 

 Айдаров былай деп жазды: «Жолыңыз түсіп, 

бір жерге бара қалсаңыз, жұрт сейілдеп, 

демалып жүрсе, ол үнемі ізденіс үстінде. 

+ңгімелер тыңдайды, жазып отырады. 

Тапқан, естігенін ой елегінен %ткізеді. 

Ғұмыр жетсе, іс к%п, ой к%п. Қаламгер 

 Қаби болла қиын да қызықты жолда». Тағы 

бір ерекше пікірді қазақтың к%рнекті ақыны 

Темірхан Медетбек айтты. «Қабекең зиялы 

қауым ның т%лқұжаты, визасы, символы 

сияқты адам еді», – деді ол. 

Ұзақ жыл бойы М.+уезов атындағы 

+дебиет және %нер институтында бірге 

қызмет істеген әріптестерінің де айтары 

баршылық. Бүкіл тағдырын осы меке-

мемен тоғыстырған Қабекеңді ең жақсы 

білетін де солар. Ғылым академиясының 

кітап ханасындағы сирек кітаптар мен инс-

ти туттың қолжазба қорындағы жәдігер лік-

терді түгелге жуық сүзіп шыққан ғалым қай 

қызметтесіне де үлгі болар еді. Қабиболла 

ағамен әдебиеттануға қатарлас келген, 

қанаттас жұмыс істеген, кейін сол инс-

титуттың директоры болған акаде мик Сейіт 

Қасқабасов: «К%рініп қалуға тырыспайтын, 

мансап қумаған жігіт еді. +дебиеттануда 

%зіндік қолтаңбасы бар ғалым болды. 9ткен 

дәуірдегі ақын-жыраулар поэзиясын зерттеу 

ісінде оның орны ойсырап тұр», – дейді.

Бұл ой-пікірлердің бәрі  шынайы 

к%ңілден айтылғандығымен құнды. К%не 

дәуірден сыр ақтарып, тынымсыз еңбек 

еткен Қабекеңнің нағыз кейіп-келбеті, 

сын-сипаты осындай еді. Ол: «Атырау, 

Маңғыстау – к%не дәуірден бері тіршілік 

толастамаған аймақ. Теңіз жағасы, %зен бой-

лары, еш уақытта елсіз болмаған. Атырау, 

Маңғыстау жеріне Арал, Каспий маңында 

болған к%шпелі тайпалардың к%бі ат ізін 

салған. Мұнда ежелгі сақтардан бастап, 

каспилер мен алаңдар, қыпшақтар мен 

оғыздар, қалмақтар мен ноғайлар болған. 

Соларға орай «Жеті жұрт» туралы аңыздар 

тараған. Бұл аймақта сол тайпалардан 

қалған материалдық мұралар сақталған», 

– деп бір толғап алып, сені ата тарихтың 

терең тылсымына жетелеп кетер еді. Ғалым-

ның «Дала жыршылары», «Ақын-жырау-

лар», «К%ркемдік %рнектер», «Сарқыл мас 

қазына», «Халқымен қайта табыс қандар», 

«Тағылымды тұлғалар», «Елеулі есімдер», 

«Атамекен» сияқты әдеби-тарихи зерт-

теу кітаптары – шалқар шабыт пен терең 

танымның жемісі.

Қабекең дүние салғанда институттың 

барлық қызметкері тайлы-таяғымызбен 

ағамыздың шаңырағында жүрдік. Сон-

да бізді таңғалдырған нәрсе мынау еді. 

Осы күндері Маңғыстау мен Атыраудың 

ұшақтары ағамызға топырақ салуға келген 

адамнан босамады. «Ел екен!» дедік іштей. 

Қылжақбас құрдастарымыздың: «Бұл не де-

ген ел еді, Бұл не деген жер еді. Елін, жерін 

к%р генде, Адай болғың келеді!», – дейтіні 

бекер емес екен! Сол күні батыс %ңір хал-

қы ның тең жартысы Алматыда жүрген дей 

к%рінді. Арқа т%сіне барып, енді ғана орны-

ғып жатқан астаналықтар да ағылып келді.

Қалың жұрт Қабиболлла ағаны пір 

секілді құрметтеп, ақ жауып, арулап 

шығарып салды. Том-том кітап жинағанын, 

мол-мол мұра жиғанын білетін едік, ғасырға 

жететін бедел жинағанын сол жолы к%рдік. 

9лімнің де %негелі, қоштасудың да қадірлі, 

аттаныстың да ардақты болатына к%з 

жеткіздік. Бейіт басына жиналғандар иін 

тіресіп тұрды. «Бақытты ғұмыр кешкен 

екенсіз ғой, аға!», – дедік күбірлеп қана.

Кейінірек Құлсарыға бір барған сапа-

рымда Қабиболла Сыдиықовқа қойыл ған 

ес керт кішті к%рдім. Жергілікті мүсінші 

Серік Мәтениязовтың т%лтума дүниесі %те 

сәтті шығыпты. Ол әйгілі әдебиеттанушы-

ның сыртқы кейпін ғана емес,  ішкі 

толқынысын да қапысыз бейнелей алыпты. 

Ақын-жы раулар әлемінің Ақберені маңдайы 

жар қырап, алысқа к%з тігіп, ойланып отыр. 

Сәл ойланып-толғанып алған соң, орнынан 

тұрып, сол баяғыдай бұрқыратып жұмысына 

кірісетін секілді әсер қалдырады. Осынша 

шы ғармашылық шешімді бір арнаға тоғыс-

тыра білгені үшін %зіміз %мірі к%рмеген 

жылой лық мүсіншіге алғысымызды жауды-

рып тұрмыз. 

Қабиболла аға ерекше құрмет тұтатын 

Қадыр ақынның мынадай %лең жолдары 

бар еді: 

Сияқты сол ш$гіп жатқан жүкті нар,
Т$мпешікке
Шыққан ш$пке шық тұнар...
Бірақ, бірақ Адамға бұл дауа жоқ –
Ескерткіш боп тұрып кетер мықтылар!
Сол ескерткіш боп тұрып кеткен дердің 

қатарына Қабиболла ағамыз да қосылды. 

Демек, мықты болғаны ғой...

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

ертерек алды. Қысқасы, ес біліп, етек 

жат қалы к%рген-баққаны ғылыми экспе-

диция болды. Кейін ғылыми ортаға келіп, 

кәсіби экспедицияның құрамына кіргенге 

дейін-ақ бүкіл аймақты шарлап, адам айт-

қысыз мол мәлімет жинап алып еді. Аты 

аңызға айналған әйгілі шежіреші Алшын 

Меңдәлиев сияқты ардақты абыздың к%зін 

к%ріп, с%зін алды. Сондай к%шелі кісілердің 

к%п қасиетін бойына сіңірді. 

Жасынан қоржынына түскен дүниелер 

қай кезде де оның кәдесіне жарады. Абыл 

Тілеуұлы, Нұрым Шыр шығұлұлы, Ақтан 

Керейұлы, Мұрын Сеңгірбекұлы сынды 

жыр жампоздарының шығарма ларын 

бірнеше жинаққа енгізді. Осындай баға 

жетпес мұралардың үнемі ғылыми айна-

лымда болуына септігін тигізді. Қабекеңнің 

еңбектерінде аттары ғана аталатын, бірақ 

соның %зінде арнайы зерттеуге лайық тұлға 

екені айқын бай қалып тұратын жергілікті 

ақындар мен %нерпаздар қаншама?! Сол 

арқылы ол кісі әдебиеттанумен айналы-

самын деген кейінгі ұрпаққа нақты жол 

нұсқап, бағдар беріп кеткен екен.

Кейінгі ұрпақ демекші, Қабиболла 

Сыдиықұлы жас ғалымдарды ұдайы 

 назарынан тыс қалдырмады. Тұлпарларды 

тай күнінен танитын атбегілер секілді 

зерттеушілікке бейімі бар %рендерді 

бірден байқайтын. Ол бір мақаласында 

Оразмағамбет деген оқымыстының  баласы 

Мұхаммедтің сонау Ираннан  арнайы 

келіп, бір кезде қорға табыс етілген 

әкесінің кітаптарын к%ру үшін Ғылым 

академиясының кітапханасына барғаны 

 туралы жазды. Қабекең ол кісіні кітап-

хананың сирек кітаптар мен қолжазба лар 

б%ліміне ертіп келіпті. Одан әрі былайша 

баяндайды: «Залда бірер оқырман ғана отыр 

екен. Оның біреуі – ғылымға ынталы жас 

жігіт Шәмшәдин Керімов Оразмағамбет 

мұрасына елеңдеп, қадымша жазылған 

%рнек таңбаларға тесіле қарай бастады...».

Кейін сол Шәмшәдин сал-се рілер 

шығармашылығы ж%нінде кан дидаттық, 

қазақ жұмбақтарының табиғаты  ж%нін де 

д о к т о р л ы қ  д и с с е р  т а ц и я  қ о р ғ а д ы . 

Қабекеңмен бірлесіп, бірнеше ғылыми 

ма қала жазды, талай ақындардың жинақ-

тар ын бірге құрастырды. Қазір белгілі шы-

ғыстанушы, арабтанушы, филология ғы-

лымының докторы, профессор Шәм шәдин 

Керім «Нұр-Мүбәрак» уни верси тетінің 

проректоры болып қызмет атқарады. 

Ардақты аға, с%йтіп, биікке ұмтыл ған-

дардың бәріне тілекші болды. 

(Эссе)

ғалым хатшы да, б%лім меңгерушісі де, бас 

ғылыми қызметкер де, жетекші ғылыми 

қызметкер де, аға ғылыми қызметкер 

де, кіші ғылыми қызметкер де, рестав-

ратор да – %зі. Осыдан соң оны «Бір %зі 

– бір институт» демей к%р! Ал енді осы 

«филиалдың» тағы бір артықшылығы бар. 

Шаңырақ ішіндегі «мерейлі мекеменің» 

асханасы жиырма т%рт сағат бойы жа-

былмайды.Қолының берекесі бар Гүлшат 

апам пісірген дәмі тіл үйіретін тағамның 

түр-түрі Қабекеңнің алдына да, қонақтың 

алдына да үздіксіз келіп жатады. Осылайша 

ағамыздың қызметтегі бағы мен үй ішіндегі 

бабы бір-бірінен кем түскен жоқ.

Ол Махамбет 9темісұлы, Қашаған 

К ү р ж і м а н ұ л ы ,  Ш ы н и я з  Ш а н а й ұ л ы , 

Мұрат М%ңкеұлы, Насихат Сүгірұлы, 

Кердері +бубәкір, Ғұмар Қараш, Сәттіғұл 

Жанғабылов, тағы басқа к%птеген ақын-

дар дың шы ғармаларын топтап, құрасты рып 

шығаруға атсалысты. Тағылымды басылым-

дарымен к%пке танымал болған «Арыс» 

бас пасының алғашқы дүниесі – «Бекет Ата» 

атты кітапты Қабекең дайындап берген 

болатын.

Анығын айтсақ, Қабиболла Сы диық ұлы 

әзірлеген жинақтардың тізі мінің %зі бір кітап 

болар еді. Біздің тілге тиек еткеніміз – соның 

титімдей бір б%лігі ғана. Ол осының бәрін 

атқарып шығу үшін институт қабырғасында 

да, %з шаңырағында да дамылсыз тер т%кті. 

Қабекеңнің қасиетті құтханасын «Институт 

ішіндегі институт» дейтініміз сондықтан.

Ғалымның атақты Сәттіғұл ақыннан жыр жазып алу сәті. Жетібай кенті.
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Жуырда «Қазақконцерт» мемлекеттік 
концерттік ұйымында бұқаралық ақпарат 
құралдары �кілдеріне арналған баспас�з 
мәслихаты �тті. >лемдегі ең озық 
технологиялық жетістіктерді есепке алып 
жабдықталған, жоғары деңгейдегі іс-
шаралар мен ресми кездесулерді, к�рмелер 
мен конференцияларды �ткізуге арналған 
ірі кешен – «Қазақстан» орталық концерт 
залында �ткен жиында мекеме директо-
ры Жеңіс Сейдоллаұлы �нер ордасының 
қызметімен таныстырды. 

Бірегей, теңдесі жоқ кешен құру иде-

ясын Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 

ұсынған болатын. Концерттік залды Елбасы 

2009 жылғы 16 желтоқсан күні салтанат-

ты түрде ашты. +лемге белгілі сәулетші 

Манфреди Николетти жобалаған ірі кешен 

Президенттің резиденция сымен, Сенат және 

Мәжіліс ғимараттарымен үйлесім тауып тұр. 

Шығыс жағынан келушілер Есіл %зенінің 

сұлулығы мен қайталанбас пейзажын тама-

шалай алады. Ғимараттың желкенді формасы 

қырда %сіп тұрған үлкен экзотикалық гүлдің 

бейнесін к%з алдыңызға әкеледі. 

«Қазақконцерттің» шығармашылық 

құрамы да осал емес. Қазақстан Рес пуб-

ликасының үздік музыкалық ұжымы 

қатарынан саналатын «Солистер акаде-

миясы» мемлекеттік оркестріне ҚР Халық 

артисі Айман Мұсаходжаева к%ркемдік 

жетекшілік етеді. Оркестрдің құрамындағы 

артистер – классикалық музыка иіріміне 

толы әуендерді еліміздің үздік сахналарында 

орындап жүрген жоғары кәсіби музыкант-

тары, халықаралық байқаулардың лауреат-

тары.

«Форте трио» мемлекеттік триосының 

(к%ркемдік жетекшісі – Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері Т.Урманчеев) %нер сала-

сында алатын орны зор. Ұжымның реперту-

ары жан-жақты – барокко стилінен бастап 

джаз бағытын қамтиды. 

Бүгінгі таңда к%рермен арасында «Астана» 

әзіл-сықақ театры ерекше танымалдыққа ие 

болып отыр. Театрдың к%ркемдік жетекшісі, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

Т.Қабатов. Қазір театр артистері жаңа әзіл 

 шоуын, к%лемді спектакль әзірлеу үстінде.

«Астана Мюзикл» театры – Орталық Азия 

аумағындағы тұңғыш мамандандырылған 

мюзикл театры (к%ркемдік жетекшісі – 

 Қазақ стан ның еңбек сіңірген қайраткері 

Асхат Маемиров). Жаңа театр заманауи 

бағыттарға негізделіп, отандық мюзикл 

орталығына айналып үлгерді. Қадамы 

қарышты жас театр ұлттық драматурги-

яны қамтитын бес отандық мюзикл мен 

Ж.Пресгурвиктің әлемге танылған «Ромео 

и Джульетта» мюзиклін к%рермен назарына 

ұсынып жүр. 

«Астана сазы» фольклорлық ансамблі 

қазақ халқының ұлт аспаптарын таны-

тып, республика %ңірлері мен шетелде 

тамаша %нер к%рсетіп келеді. Ал «Номад» 

этно-фольклорлық ансамблінің басты 

ерекшелігі – қазақ халқының к%неден келе 

жатқан т%л музы калық %нерін қазіргі за-

ман ұрпағының талғам-таным таразы сына 

сай қайта жаңғырту. Ансамбль құра мында 

халықаралық бай қаулардың лауреат тары, 

еліміздің үздік музыканттары %нер к%р-

сетеді. 

Биылғы ауқымды шаралардың бірі – 

 Астана қаласының 20 жылдығы әлемдік 

деңгейде атап %тілетіні белгілі. Елор-

да тойы – елдің тойы. Дүбірлі  мере-

ке аясында «Қазақконцерт» ұжымының 

ұйымдастыруымен 17-30  маусым күндері ІІ 

Дүниежүзілік «Астана» театр фестивалі %теді. 

9нер мерекесіне әлемнің танымал театрла-

ры, Еуропа мен Азияның кәсіби  мамандары: 

драматургтер, режиссерлер, актерлер, театр 

сыншылары мен мәдениет қайраткерлері 

келмек. «Astana musical» театры Астана тойы-

на тарту ретінде Гиннестің рекордтар тізіміне 

енген, авторлық құқығы қорғалған әлемдік 

жауһар – «NOTRE DAME DE PARIS» 

мюзиклін ұсынбақ. 

Жұлдыз РАЙЫМБЕКҚЫЗЫ

Ерасыл, студент: 
– Менің әдеби кітаптар оқып жүргеніме к$п бола қойған жоқ. Шынымды  
айтсам, оқушы  кезімде 1-2 кітаптан артық оқыған емеспін. Мектепте 
негізінен тестілеуге даярлануға басымдық берілетіндіктен, к$ркем әдебиетке 
аса назар аударыла бермейді. Негізі, маған саясаттан тыс, таза әдеби 
шығармалар ұнайды. Дулат Исабеков, Т$лен Fбдіков, Оралхан Б$кеев сияқты 
жазушылардың шығармаларын ұнатып оқимын.      

Қазыбек, банк қызметкері: 
– Дәл қазір мен Шерхан Мұртазаның «Қызыл жебе» романын оқып жүрмін. 
Бұл кітапты  іздеп жүріп әрең таптым. Жалпы тарихи-әдеби кітаптар 
қызықтырады. Кітапқа қызығушылығым Ілияс Есенберлиннің «К$шпенділер» 
романынан басталды. Айына кем дегенде бір кітап оқуды $зіме  мақсат етіп 
қойдым. Бірақ кейде мен іздеген кітаптар таптырмайды. Ал елдің бәрі оқып 
жүрген сәнді кітаптарға құмарлығым жоқ.  

Нұрлан, студент: 
– Мен қазір қазақ жазушыларының кітаптарын ағылшын тілінде оқуға 
ден қойып жүрмін. Jйткені бүгінгі таңда кез келген адам үш тілді меңгеруі 
тиіс. Мысалы, І.Есенберлиннің «К$шпенділер» романының ағылшын тіліндегі 
 аудармасы маған тіл үйрену үшін және халқымның тарихын білу үшін қажет. 
Кейін шетелге барғанда $з елімнің тарихынан хабардар болуға тиіспін. 
Жалпы маған $мір жайлы кітаптар ұнайды. Кейбір кітаптар бірінші бетін 
оқығаннан-ақ қызықтырып кетеді. Негізінен алдағы $міріме пайдалы кітап 
оқығанды дұрыс деп есептеймін.   

ӨНЕР  ҚҰТТЫҚТАУ

Калифорниялық кейбір 
фермерлер арасында тышқан 
ба, әлде егеуқұйрық па, егіс тікке 
кіріп алып адам дар ға ешбір к�ңіл 
б�лместен бау-бақшаларды, 
егіндікті �рше ле не бүлдіретін 
мақұлықтар үлкен дүрбелең 
туғызды. 

Бұл «қойдан да зор егеу  -

құйрықтар», әсіресе %з де  -

рінен естері шыға шошып қашқан жабайы мы -

сық тарды жаман састырды. Бұл т%рт аяқты «қо-

нақтармен» американ хайуанаттар сая бағының 

био логтары да айналыса бастады. Ға лымдар тез 

арада бұл жануарларды анықтап, қоғамдық пікір дің 

%ршуін тоқтатты. С%йтсе, «капибар» деп атала тын 

кеміргіштердің бұл түрі оңтүстіктен келген болып 

шықты. Олар дың Отаны – Венесуэла мен Колум-

биядан Оңтүстік Аргентинаға дейінгі зор кеңістік 

екен. «Егеуқұйрықтардың» оңтүстіктен сол түстікке 

қарай неліктен қоныс аударғаны әзірге белгісіз. 

Олар басқа жануарларға да, адамдарға да шабуыл 

жасамайды. Бірақ мұндай жорық к%к%ніс егістіктерін 

құртып жіберуі де мүмкін. 

Осы бір тыныш жануарлардың сыртқы к%рінісі 

алғаш к%рген адамды шошытуы ықтимал. Салмағы 50 

келіге жететін, үлкендігі қойдай ерекше мысықты к%з 

алдыңызға елестетіп к%ріңізші. Капибардың маңдайы 

шаршы келіп, сирақтары едәуір қысқа әрі артқы 

сирағы алдыңғысынан ұзын. Денесінің ұзындығы 

кейде 1,5 метрге дейін жетеді. Бұл жануарлар %те 

момын, қолға тез үйренеді.  

Журнал мен кітап бетінен 
к е й д е  с у р е т ш і л е р д і ң  к а р -
тина ларын да ұшырасты ра-
мыз. Бірақ олар �нер туын -
ды ларының түпнұсқасы емес, 
репродукциялары ғана. «Реп-
родукция» – карти на лар    ды 
қай тадан к�п дана етіп ба  сып 
шығару деген с�з. 

Репродукция баспа  ха-

наларда басылады. Оны әзірлеудің бірнеше әдістері 

бар. Бұл ретте шеберлер түпнұсқаның бояу ерекшелігін 

мейлінше дәл беруге тырысады. Репродукциялар %нер 

шығармаларымен мыңдаған адамдардың танысуына 

жағдай жа сайды. Біз репродукциялар арқылы басқа 

қалалардың, тіпті басқа елдердің музейлеріндегі жеке 

кісілер жинаған шығармалармен де таныса аламыз. 

Егер репродукция болмаса, біз ескі замандағы 

к%птеген %нер туындыларды бүгінгідей к%ріп, 

тамашалай алмас едік. 

Бір күні Сократқа бір танысы келіп: «Жұрт сен 
туралы не айтып жүргенін білесің бе?» депті.

– Тоқта. Не айтсаң да үш електен %ткізіп барып 

айт, – депті философ. 

– Үш елегі несі? 

– Біріншісі – шындық елегі. Айтқалы тұрғаның 

рас па?

– Шынын айтсам, рас-%тірігін білмеймін. 

Естігенім ғана. 

– Мақұл. Екінші – мейірім елегі. Айтайын дегенің 

жақсы нәрсе ме?

– Жоқ. 

– Солай де. Енді үшінші елек – пайдасы. Сен 

айтқалы тұрғаныңды мен білуім міндетті ме?

– Жоқ.

– Сонда, сен айтайын деп тұрғаның рас та емес, 

жақсы да емес, тіпті пайдалы да емес, сонда не үшін 

айтпақсың? – деген екен ойшыл. 

Алқын-жұлқын,

Екпіндетіп жетеді, 

Жердің үстін, 

Елпілдетіп кетеді.

Жамал Жаңылды, 

Жалындырмақшы болды, 

Жаңыл Жамалды 

Жаңылдырмақшы болды. 

Жаңылдырғаны дұрыс па?

Жалындырғаны дұрыс па?

 (Жел)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Тышқаннан қорқатын мысықтар

Суретті жаңғырту өнері

Cократтың кеңесі

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ 

ҚЫЛҚАЛАМ

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ

Күнтізбе 28 жылда бір рет, 
ал былайғы жылдарда 6, ал 
11 жылда бір рет аптаның бір 
күнінен басталып отырады. 
Мысалы, 1933, 1939, 1950 
жыл дар жексенбіден, 1934, 
1945, 1951 жылдар дүйсен бі-
ден басталды. 

М ұ н д а й  қ а й т а л а н ғ а н 

мерзімдер «Күн шеңбері» деп 

аталады. Осындай «Ай шеңбері» 19 жылды алып 

жатады. Сондай мерзім %ткенде Айдың тууы, 

толысуы күнтізбенің сол бір күндеріне сәйкес келіп 

отырады. Ал күнтізбе күнінің де, айының да толық 

қайталануы осы екі шеңбердегі жылдар санының 

к%бейтіндісі (28х19) болатын 532 жылда бір рет 

қайталанып тұрады. 

Күнтізбенің қайталануы 
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 >зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Мақатаев – қазіргі оқырмандардың 

да ең к%п оқитын ақыны. Ғабит 

Мүсі репов, +бдіжәміл Нұрпейісов, 

Шерхан Мұртаза, Оралхан Б%кеев, 

т.б. жазу шылардың %з оқырманы 

бар.  Сала лық әдебиетке келсек, 

І.Кеңес баевтың «Фразеологиялық 

с%здігі», З.Қабдоловтың «С%з %нері», 

Ш.Сарыбаевтың этимологиялық 

с%здігі қолдан-қолға тимейді. Сондай-

ақ қазір экономиканың р%лінің %суіне 

бай ланысты, кәсіпкерлік, бизнес 

 туралы қазақша кітаптарға сұраныс 

жоғары. К%пшілікке арналған таным-

дық, психологиялық әдебиет тер де 

жас тардың іздеп жүріп оқитын кітап-

тарының қатарына жатады. Бірақ ондай 

қазақша кітаптар санаулы, к%пшілік тің 

сұранысын қанағаттандыра бер мей-

ді. Мысалы, қазір А.Рысмендиевтің, 

Қ.Шонбайдың, О.Жәлелдің іскерлік 

әдебиет сериясын дағы кітаптары 

%тімді. Бұл ретте рухани, эстетикалық 

әсер сыйлайтын туындылардан г%рі 

нақты %мірге қажетті, бағыт-бағдар 

беретін кітаптардың жақсы сұраныста 

екендігі байқалады. 

Ұлттық кітапхананың шетел әде-

биеті б%лімінде барлығы 64 тілдегі 

туындылар оқырман назарына ұсы-

нылған. Ең к%п оқылатыны – әрине, 

ағылшын тіліндегі кітаптар. Мұнда 

қазақстандық жазушылардың да түрлі 

тілдегі кітаптарын табуға болады. Де-

генмен, «шетел әдебиеті арасында 

оқылымы жағынан авс тралиялық 

жазушы Грегори Дэвид Робертстің 

« Ш а н т а р а м »  р о м а н ы  о з ы п  т ұ р . 

Кітапханаға осы кітапты оқу үшін 

күніне ондаған адам келеді» дейді 

шетел әдебиеті б%лімінің қызметкері 

Гүлжайна Мырзакерімова. Жалпы 

таралымы миллион данадан асып кет-

кен бұл кітап әлем оқырмандарының 

сүйікті кітабына айналған. Автордың 

басынан кешкендері баяндала тын 

романда  шым-шытырық уақиға 

да, мистика да, философиялық ой-

толғам да бар. Жастардың бұл кітапқа 

қызығушылығының сыры да сонда 

сияқты. 

Кітап дүкендеріндегі к%рініске 

қарасақ, жарнамасы күшті, сәнге 

айналған кітаптарды елден қалмау 

ү ш і н  о қ и т ы н д а р д ы ң  к % п  е к е н і 

Бүгінгі жастар кітап оқиды. Оқы-

ғанда да таңдап, талғап оқиды. Оған 

кітапханалардың оқу залдарында 

кітапқа шұқшиған, кітап дүкен дерінде 

кітап сатып алып жатқан, смарт-

фонның экранына телміріп кітап оқып 

отырған жастар дәлел. Мәселе олардың 

нені оқитындығында. Осы орайда 

«К%ркем әдебиет жас баланы саяси 

қайраткерге дейін тәрбиелейді» деген 

неміс жазушысы Лион Фейхтвангердің 

с%зінің жаны бар. 9йткені балауса 

%мірге бағыт-бағдар беріп, дұрыс жол 

сілтер даналыққа, ұлағат пен %негеге 

толы кітап бар да, «ш%п те %лең, 

ш%ңге де %лең» дегендей к%р-жерді 

әңгімелейтін деңгейі т%мен дүниелер де 

аз емес. Одан қала берді ұлттық мүддені 

назардан тыс қалдыруға болмайды. 

Сон дықтан қазіргі жастардың қандай 

кітап оқитынын білу мақсатымен 

кітапханалар мен кітап дүкендеріне 

барып, %з к%зімізбен к%руге тырыстық. 

Бұл бүкіл жастарға тән үрдіс болмаса 

да, басым к%пшілігінің к%зқарасы, 

пайым-түсінігі бір арнаға тоғысатынын 

аңғару қиын емес. 

Жалпы кітапқа қол жеткізудің 

бірнеше к%зі бар екені белгілі. Ең алды-

мен, кітапханалар мен кітап дүкенде-

рін айтуға болады. Ал үй кітапханасы 

не г із інен білім-ғылым, әдебиет 

 маңа йын    дағы адамдардың еншісінде 

ғана бар дүние. Демек, басым к%пшілік 

ізде ген кітабын кітапханалардан тауып 

оқиды немесе дүкеннен сатып алады. 

Бұл ретте Алматыдағы атақты Ұлттық 

кітап хананың ж%ні б%лек. 7 миллионға 

жуық қоры бар кітапханаға күніне 

мың даған адам бас сұғады. Мұндағы 

оқыр ман қарасы үзілмейтін орынның 

бірі – к%ркем әдебиет залы. 

Қазақстан кітаптары б%лімінің 

жетекшісі Гүлнәр Бақтыгерееваның 

айтуынша,  бұл б%лімнің негізг і 

оқырмандары – жастар. Күніне 700-

800 оқырман келеді. Олардың дені 

студент болғандықтан, тапсырманы 

орындау үшін келеді дегеннің %зінде, 

к%з майын тауысып %з бетімен к%ркем 

шығарма оқитындар да жеткілікті. Ор-

таша алғанда, бір оқырманға күніне 2-3 

кітаптан айналады. 

К%ркем әдебиет залындағы сұ-

р а н ы с қ а  қ а р а ғ а н д а ,  М ұ қ а ғ а л и 

к%рінді. Дүниежүзі оқырмандарының 

сұранысын д%п басқан батыс кітап 

нарығы маркетинг пен менеджмент 

жағынан ешкімге дес берер емес. Ханья 

Янагихара секілді авторлар мен «Шан-

тарам», «Куриный бульон» сияқты 

кітаптардың сауда к%шін бастауының 

бір себебі де сол екені анық. Қазіргі 

заманда жарнамасыз ең керемет де-

ген кітаптың %зі оқырманға жете 

қоюы неғайбыл. Сондықтан шетелдің 

осы саладағы озық тәжірибесін 

үйреніп, қазақтілді кітаптардың қазақ 

оқырманына жетуіне к%ңіл б%лу 

%зекті мәселенің бірі болып отыр. 

Ең  бастысы, балабақша, мектептен 

 бастап зейнеткерлерге дейінгі оқырман 

аудиториямыз бар, соларға кітапты 

қолжетімді ету, кітап оқу мәдениетін 

насихаттаудың заманауи тетіктерін 

пайдалану – бүгінгі күннің талабы. 

Бұл орайда «Бір ел – бір кітап», «Жыл 

кітабы» және т.б. акциялар мен жоба-

ларды жүйелі түрде ұйымдастыру, қазақ 

кітабын насихаттаушыларға қолдау 

к%рсету де кітап оқуды жолға қоюға 

септігін тигізетіні с%зсіз. Сондай-ақ 

«Қазақ жастары оқуға тиісті 100  немесе 

200 кітап» деген сияқты тізімдерді ұсыну 

да кітап сүйер қауымның уақытын босқа 

шығын дамай, таңдаулы кітаптарды 

оқуына к%мектесе алады. 9йткені 

жастармен пікірлескен кезде олардың 

белгілі бір жүйемен емес, достарынан, 

«ұзынқұлақтан» немесе әлеуметтік 

желілерден алған ақпараты бойын-

ша оқитынын да байқадық. Және де 

жас оқырмандар кітаптың мазмұнына 

ерекше мән береді. Кітап әйтеуір бір 

ерекшелігімен оқырманды тартуы тиіс. 

Ол басты кейіпкерді жақсы к%руі не 

жек к%руі, құрметтеуі не қорқуы ке-

рек. Яғни қазіргі заманғы оқырманға 

эмоция маңызды. Міне, нарық зама-

нында «толмаған толстойлар мен шала 

шекспирлердің» дәурені жүрмейді. 

Кітапханалар мен кітап дүкенде рін -

дегі талғампаз оқырмандар ара сында 

жоғары сұранысқа ие кітаптар тобы 

– интеллектуалдық проза. Мәселен, 

қазақстандық к ітап  нары ғын да 

ресейлік «Corpus» баспасының серия-

лық %німдері сауда к%рігін қыз дырып 

келеді. 2009 жылдан бері шығатын бұл 

сериялы туындылар оқырмандарға 

КІТАП ОҚУ 
МӘДЕНИЕТІ 
Біз оны қалай түсінеміз?

әлемдік әдебиеттің ең үздік туын-

дыларын жеткізуде. Мұнда к%ркем 

әдебиетпен қоса барлық бағыттар: 

мемуар, тарих, деректі зерттеулер, 

ғылым жетістіктері, саясат, %мір 

салты, психология, медицина, т.б. 

қамтылған. Қазіргі күні жастардың 

арасында ең к%п оқылатын кітаптарды 

осы бағыттағы әдебиеттер құрайды. 

Мұндай дүние лерді қорытудың %зі 

белгілі бір дәрежеде ой еңбегі екенін 

ескерсек,  жастардың бұған ішкі 

дайындығы бар екенін, талғамына 

қарай талабы қалыптасқанын к%реміз. 

9кініштісі, әлемдік әдебиетке тек 

орыс тілі, ресейлік кітап нарығы арқылы 

жетуден әлі де арылмай келеміз. К%рші 

елдің саудасын жүргізумен қоса, тіл мен 

діл туралы айтыла-айтыла жауыр болды. 

«9згенікі таңсық, %зіміздікі қаңсық» 

дегендей, бұдан жастардың бойында 

ойлы кітап тек шетелде ғана сияқты 

к%зқарас қалыптасуы бек мүмкін. Сол 

с%ренің басында қазақ интеллектуалдық 

про засының к%шбасшысы Жүсіпбек 

Аймауытов,  одан берідегі  Асқар 

Сүлейменов, Қалихан Ысқақов, Марат 

Қабан баев, Сайын Мұратбеков сынды 

жазу шыларымыздың кітаптары неге 

тұрмасқа? 

Кітап оқу саласындағы әлемдік 

үрдістер, сондай-ақ кітапхана ла рымыз 

бен кітап дүкендеріндегі ұсыныс 

пен сұраныс кітап оқу мәдениетінің 

қай бағытта дамып бара жатқанын 

айқын аңғартады. Яғни біздің отандық 

кітап нарығы ның құлағын ұстағандар 

оқырман сұранысына бейімделуі, 

оларға қажетті әрі пайдалы дүниелерді 

ұсынуы керек. +йтпесе, бәсекелес тікке 

жарамсыз әдебиет деп қазақстандық 

кітаптардан бас тартқан оқырман 

қауым тек шетелдік жазушылардың 

 туындыларынан тұшынып жүре 

беретін болады. 

«Кітап аяулы досы бола бастаған 

шақтан былай ғана әрбір жан %зін 

 интеллигент бола бастадым деп 

 санауына болады» деп  жазыпты 

ұлы жазушымыз Мұхтар +уезов. 

Қоғамда кітап оқудың құндылығын 

ұққандар мен кітап оқымайтындар 

деген екі категорияның бір-бірінен 

айырмашылығы тереңдей бермек. 

Сондықтан кітап оқу мәде ние тін 

 насихаттау ж%нінде жүйелі іс-шаралар 

жүргізумен қоса, жас буынның әдеби, 

тарихи, к%ркем ойлау жүйесін ұлттық 

мүддеге сай қалыптастыру мәселесін 

қаперде ұстасақ игі.  

Дина ИМАМБАЕВА

 «Қазақконцерт» – бірегей ұжым

Қуаныштан 
жадырасын нұр жүзің...

Қызым менің, қызғалдағым, қырмызым,

Сұлу қызым, ерке қызым, гүл қызым.

Шаңырағыңнан шаттық үні арылмай, 

Қуаныштан жадырасын нұр жүзің. 

Қызым менің, бақ-дәулетім, байлығым,

К%ңіліңді еш шалмасыншы қайғы-мұң.

Жаңа %мірге қадам бастың, +нелім, 

К%кте мәңгі жарқырасын ай-күнің. 

Сен анаңның аялаған гүлі едің, 

Мейірімге нұрға толы жүрегің. 

Жазылмасын мәңгі-бақи жұптарың. 

Мен сендерге бар жақсылық тіледім. 

Қызым менің, ақ моншағым,тұмарым, 

Тек %зің деп айтылады жыр-әнім.

Ақ отаудың берік болсын іргесі,

Бақытты бол, бақытты бол, шырағым! 

�лпештеп �сірген қызымыз �нел �мірлік теңін 
тауып, үлкен �мірге қадам басқалы отыр. 
Қызымызға бақыт пен бақ тілей отырып, 

т�мендегі жыр шумақтарын арнаймыз: 

Ізгі тілекпен: 
�кесі – Жанұзақ, анасы – Айгүл
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>зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

алған жинағында келтірген. Затаевичке бұл әнді 

«Зілқараның әні» деп жаздырған Қаныш Сәтбаев 

екен. М.+уезов «Абай жолында» Біржан сал 

Абайға Зілқараның «Жиырма бес» әнін айтып еді 

дейді. 

Беріп кет сақинаңды мыс та болса, 

Жүрейік күліп-ойнап қыс та болса. 

Таста да етігіңді байпақшаң кел, 

К%рейін %з сорымнан ұстап алса, – деген 

с%здері бар «Жиырма бес» Салғаранікі болуы ке-

рек. 9кінішке қарай, осы екі мәтін де бір әнмен 

айтылып жүрген сыңайлы. Енді бір «Жиырма бес» 

Қытай елінен келген Хамит Ысқақұлы айтатын ән.

Бұл әннің нұсқасы да бір ғажап, классикалық 

үлгі деуге болады. Алдыңғы «Жиырма бестер-

ден» ән, мәтіні б%лек. Демек, аталған туын-

ды да бір дәуірдің шежіресін к%теріп тұр. Осы 

әнді шығарған адам %нерде аса биік дәрежеге 

к%терілгені с%зсіз. Қытайда халық әні деп айта-

ды екен. Ілия Жақановқа жазушы +нес Сарай 

Ақмола облысына барғанда бір кісі оған бұл 

ән – Шортанбайдың әні деп айтыпты. Осы-

ны «дәлел» етіп біздің Ілия ағамыз бұл әнді 

Шортанбайдыкі дейді. Жақановтың бұндай 

«дәлелдеуін» біліп алғандар мен де бәленнен 

естідім, анау мынаның әні екен деушілер к%бейіп 

кетті. Нақты айтқан адамның аты, жері, мезгілі 

жоқ осындай әдістермен біраз ел %з жақындарын 

ақын-композитор қылуға тырысып жатыр. Бұл 

жалған. Мұндай дәлелдер бірнеше жерден, 

әртүрлі уақыттарда нақты айтқан адамдардың 

аузынан шықса, к%ңілге қонымды болар еді. Қай 

жерден, кім айтқаны белгісіз, бәленшенің әні 

деп біз барлық халық әндерінің авторларын жаза 

беруімізге болады. Мәселен, тарихшы  Манаш 

Елімізде �зінің талантымен, 
кәсіби біліктілігімен к�зге 
түсіп жүрген дарынды жас-
тарымыз аз емес. Солардың 
бірі – «Ана тілі аруы – 2007» 
байқауының жеңімпазы 
Раушан >ріп.  Жуырда 
ол белгілі тележүргізуші 
Нұрсұлтан Құрманмен бірге 
«Хабар» телеарнасында 
ашылған «Таңғы хабар» 
бағдарламасының тізгінін 
ұстады.

Раушан +ріппен тілдес ке-

німізде бағдарламаны жүргізу-

ге кастингтен %тіп, бірнеше 

үміт кердің ішінен таңдалғанын 

айтты. «Мені жүргізушілікке 

бағымды сынап к%руге бағдар-

ла ма ның басшылық тобы ша-

қырды. Олар менің студент 

кезімдегі «Айбын» әскери-пат-

риот тық бағдарламасын жүр-

гізіп, жарты жылдай жинаған 

тәжі рибемді ескерген болуы 

керек» деді. 

«Таңғы хабар» ақпараттық-

танымдық бағдарламасы к%-

рерменге сәуір айынан бастап 

жол тартты. Тың дүниелерді 
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БӘРЕКЕЛДІ!СПОРТ

Қозыбаев дәстүрлі әнші Қапаш Құлышеваға 

бұл әнді Ахмет Байтұрсыновтікі депті. Бірақ 

 Шортанбай мен Ахмет Байтұрсыновтың қолдағы 

жинақтарында Хамит айтқан мәтін жоқ. 

 «Ақан серінің поэзиясынан үлкен орын ала-

тын шығармаларының парасатты ойтолғаққа 

арналғаны аз емес. Олары жүйелі де орынды, 

діндар Ақан, не сері Ақан емес, қазақтың үздік 

ойшыл Ақан серісі екенін к%рсетеді. Оның 

серілігінің негізінде мейірбандық, қамқорлық, 

жанашырлыққа негізделген бекзаттық басым де-

сек, ұлағатты с%здері де сол т%ңіректен к%рінеді:

 Алтынды қорлағанмен жез болмайды,

Жібекті жуғанменен б%з болмайды.

Мысалы әр нәрсенің бәрі сондай,

Жаманның к%кірегінде к%з  болмайды, – деген 

с%здер неден кем?! ...нағыз дала философиясының 

дара да, дана түрі емес пе?» деп Кәкімбек Салықов 

ағамыздың 1935 жылы Сәкен  Сейфуллин 

құрастыруында Ақан серінің «Таңдамалы 

%леңдері» деген атпен шығарған жинағында 

серінің «Асыл мен жасық» деген он екі шумақ 

толғауына тамсануы тегін емес қой. Осы %леңнің 

т%рт шумағы т%мендегідей:

Сауғанмен жалғыз сиыр іркіт болмас, 

9нерді бойға біткен іркіп болмас. 

Мысалы әр нәрсенің бәрі сондай, 

Сұңқылдап күшіген құс бүркіт болмас 

(Қарқылдап қара қарға бүркіт болмас

Ит қызыл болғанменен түлкі болмас, 

Ойнақтап сиыр үркіп жылқы болмас. 

Ел к%ркі дәулет екен әзелдан-ақ 

(Мысалы әр нәрсенің бәрі сондай) 

Дәулетсіз ел болса к%ркі болмас 

(Ағашқа саясы жоқ бұлбұл қонбас)

та нытып, халықтың жүрегінен 

орын алып, %нерсүйер қауымды 

сағын дырған %нер адамдарын, 

к%рінбей кеткен, елге айтары 

бар тұлғаларды эфирге ша-

қырып, к%рермен қауыммен 

жүздестіруде. Айта кетейік, 

аталған бағдарлама дүйсенбі 

мен жұма күндері аралығында 

таңер теңгі сағат 8.10-нан 09.00-

ға дейін к%рсетілуде. Бағдар-

ла маның алғашқы қонақтары 

дәстүрлі әнші Айгүл Қосанова, 

к % р і н б е й  к е т к е н  ә н ш і л е р 

Асқар Жүнісбеков, Бауыржан 

Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт 
сарайын да «Динамикалық пирамида» бойынша 
бильярдтан әлем чемпионаты �тті. Дүбірлі  додада 
әлемнің 19 елінен 100-ге жуық спортшы бақ  сынады. 

Алғашқы болып жарыс алаңына қазақстан-

дық  Ернар Чимбаев пен қырғыз стандық Қаныбек 

Сағынбаев шықты. Олардың кездесуі ойынның 

соңына дейін тартысты болды. +лем үздіктерінің 

ойыны 4 сағатқа жалғасты. Нәтижесінде жерлесіміз 

6:4 есебімен жеңді. +лихан Каранеев Павел Роди-

оновты жеңген соң Украина спортшысы Дмитрий 

Белозеровпен бақ сынасты. Қазақстандық Максим 

Пан жартылай финалда 2017 жылғы әлем чемпионы, 

ресейлік Иосиф Абрамовпен кездесті. Отандасымыз 

Ресей спортшысынан кем ойын к%рсетпеді. Оның 

жеңуге бар мүмкіндігі болды. Сегізінші партияда ол 

4:4 етіп есепті теңестіріп үлгерді. Алайда Абрамов екі 

партияны қатар жеңіп, финалға жолдама алды. Ақтық 

сында ресейлік Иосиф Абрамов пен украиналық 

Дмитрий Белозеров бақ сынасса, әйелдер арасындағы 

ақтық сында ресейлік Диана Миронова мен Беларусь 

спортшысы Екатерина Перепечаеваның жолдары 

түйісті. Ерлер бәсекесінде Д.Белозеров 6:5 есебімен 

жеңіп турнирдің жеңімпаз атанды. Қыздар арасындағы 

жарыста Е.Перепечаева финалда ресейлік тәжірибелі 

қарсыласын 5:2 к%рсеткішімен жеңіп, бас бәйгені 

олжалады. Ал сайыстың қорытындысында үшінші 

орынғв қазақстандық Максим Пан мен +лихан 

 Каранеев ие болды. 

Нұрлан ҚҰМАР

Мәстектен тұлпар артық шаппаса да

(Жабыдан тұлпар шықпас баптағанмен,) 

Тексізден текті тумас мақтаса да

(Жаманның аты шықпас мақтағанмен) 

Баласы ителгінің қу ілмейді, 

(Ителгі қайырсаң да түлкі алмайды) 

Алтыннан тұғыр қылып сақтаса да. 

(Алтындап томағасын баптағанмен)

Жабыға тоқым салма жалы бар деп, 

(Жабыға айғыр салма жалды екен деп) 

Жаманға басыңды име малы бар деп.

(Жаманмен жолдас болма малды екен деп) 

Жануар деп сипайды әрбір малды, 

(Жүйрікті жол үстінде тастап кетпе ) 

Шошқаны кім сипайды жануар деп. 

(Қан түсіп аяғына қалды екен деп) 

А-хау, а-хау заман, 

Хош бол аман, 

Жиырма бес, қайта айналып келмес саған... 

Хамит Ақан серінің с%зімен айтып келіп, 

жақшада жазылған мәтінге түседі, 3-4 шумақты 

жақшадағы мәтіндермен айтады. Жалпы айтайын 

деген ойы – с%здері бір, уақыт %те орындаушы-

лардың есте сақтау қабілетіне қарай мәтін 

%згеріске ұшыраған.

Ақан сері де сол заманның ақын-компози-

тор лары сияқты әнді, мәтінді %зі шығарған. 

Сондықтан мәтін кімдікі болса, ән де соныкі. 

Бұл мәтін Ақан серінікі, ендеше ән де Ақандікі. 

«+р шумағы үзіліп түскен гауһардай кәдімгі қара 

%лең боп, әркез айтылып та жүрді. Бір шумақ 

бір-бір ой. Ол к%не фольклорлық нұсқадан 

г%рі ойшыл ақын,не сал-серінің толғанысына 

ұқсайды. +н қайырмасының %лшемі, құрылысы 

Арқаға ғана аян «Жиырма бестің» тосын нұсқасын 

танытқандай болды» деп Ілия Жақанов д%п 

басқан». «+удем жер», »К%к жендет» әндерінің 

мәтіндері сол жинақта Ақандікі деп берілген, ен-

деше әндері де Ақандікі. «Балқадиша», «Құлагер», 

«Қараторғой», «Маңмаңгер», «Сырымбет», «Май-

да қоңыр», «Ләйлім шырақ», «Шырмауық» сынды 

мәңгі %лмес әндер қалдырған Ақан сері «Жиырма 

бес» әнін шығарған. 

Мұсатай ЕСМАҒАНБЕТ
К9КШЕТАУ

(Молекула)

(Көктем)

(Тікұшақ)

(Балық)

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

Жай көзге көрінбейді
Қозғалуға ерінбейді.

Көктем жауын-шашынсыз болмас,
Жауын-шашынсыз болмаса,

Жасынсыз болмас.
***

Көдеде бөдене,
Төбеде шөмеле.
Бөдене көдеде,
Шөмеле төбеде.

***
Көкебайдың Көкені,

Көп ішеді кофені.
Көп ішеді кофені,

Көкебайдың Көкені.

Күн күледі,
Жер түледі.
Бұл қай мезгіл?

Пырылдап көкте инелік,
Инелік емес үй делік.

Терісі бар, жүні жоқ,
Жүрісі бар, ізі жоқ.
Қанаты бар ұшпайды,
Су астында қыстайды.

Таңертеңгілік әжесінің дауысы 

қатты естілген. 

– Орнын сипап қалдық қой. 9реге 

жайған құрт қайда кеткен? Қолына 

дәке-мәрліні ұстап, Саяға т%ніп келеді.

– Айырбастадық. Сағызға, со-

сын шарға. Інісі Сырым екеуінің түрі 

қызарып барады.

– Бәрін бастайтын Сая. Сұрамай 

енді бір нәрсе алып к%р, шашыңды 

жұлайын!

– Еңді сұрамай ешнәрсе алмаймыз, 

әжетай!

Алайда уәде тез ұмытылды. Сол күні 

кешкісін ауылдың шетінде тұратын 

Ажар ойнауға келді.

– Халуа жепсің ғой. Мен тіптен 

дәмін де ұмытып қалыппын.

Түрі аянышты-ақ.

– Сен маған не бересің, – деп 

сұрады Сая, уыстаған дәмді тағамды 

оның алақанына салып.

– Күшік беремін.

– Қашан әкелесің?

– +лі туған жоқ. Таяуда болып 

қалар.

Содан бері қыздардың қарым-

қатынасы  жиіледі. Бірте-бірте бүйірі 

шыққан Ажардың итіне де ерекше 

 назар аударылды.

Бірде ас ішіліп болған соң, сүйек-

саяқтың түгін қалдырмай Сая орап 

жатқан.

– Қайда барасың? Не істеп жүрсің? 

– деп, әжесі сұрақты к%бейтіп жіберді.

С%йтсе, әжесі к%п жайды біліп 

қойған екен. Саяның тірлігінен с%з 

болды.

– Мұздатқыштан шұжық жоғалады. 

Тәттілерді таппайсың. Тек шыныңды 

айт...

– Мен Ажарға қарызбын. Енді 

оның итінің амандығын тілеп жүрмін. 

9йткені ең әдемі күшік менікі болады.

Шынайы к%ңілмен айтқан жағдай 

қарияның жанын толқытты.

Мейірімді сәби жүрегінің бүлкілі-

ай!

Немересінің кінәсін кешірген әже 

сондай мейірімді-ақ!

Гөзел ҚҰЛЖАБАЕВА

Алтыншардың отаны – 
Америка құрлығы.
Алтындайын нұр шашып, 
Ауламда өсіп тұр бірі. 
(Ал-тын-шар)

***
Әдемімін, менен қай гүл аса алған?
Әуелден-ақ «Гүл патшасы» атанғам.
Әсемдік пен хош иістен нәр алдым, 
Әлемнің көп жерлеріне таралдым.
(Ә-тір-гүл) 

***
Вейгеланы алғызды, 
Вашингтоннан Нұргелді. 
Вейгеламыз бір жылда
Екі гүлдеп үлгерді.
(Вей-ге-ла)

***
Гүлкекіре көркі ғой, 
Гүлзарлар мен бақшаның.
Гүлнәр жиып дәрі етті
Гүлкекіре бастарын. 
(Гүл-ке-кі-ре)

***
Ғанидың ауылы Қоғалы, 
Ғажап көлі, тоғаны. 
Ғали барды қонаққа, 
Қоғаны бойлап жоғары.
(Қо-ға)  

ШАРА

ЖАСТАР ТАҢДАУЫ
Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы аясын-
да жастардың кітап оқуға деген 
қызығушылығын арттыру үшін, 
«Жетісу – кітапқұмарлар �лкесі» 
атты облыстан бастау алған жо-
баны жалғастыру мақсатында 
Жамбыл аудандық кітапханасының 
ұйымдастыруымен «Буккроссинг 
– жастар таңдауы» атты кітап ал-
мастыру акциясы �ткізілді. Акция 
қағидасы: «Lзің оқы да, басқаға 
бер». Ал мақсаты – оқырманның 
рухани мәдениетін к�теру, 
жастардың кітапқа деген ықыласын 
аудару. 

А й т у л ы  ш а р а н ы  а ш ы п  б е р у 

үшін аудандық мәдениет  және 

тілдерді дамыту б%лімінің басшы-

сы С.Алтынбековаға с%з берілді. 

Ол %з с%зінде жиналған кітапсүйер 

оқырмандарға «Буккроссинг» қоз-

ғалысы туралы және акцияның 

шығу тарихы ж%нінде айтып %тті. 9з 

кезегінде Жамбыл ауданы әйелдерді 

қолдау орталығының т%райымы, 

кітапхананың тұрақты оқырманы 

Г.+лжанова ұйымдастырушылар-

ға ізгі тілегін айтып, %зі оқыған 15 

кітабын тарту етті. Іс-шараға қатысқан 

аудандағы зиялы қауым %кілдері де 

%здері оқыған кітаптарын аудандық 

кітапханаға тапсырып, жастарды кітап 

оқуға шақырды. 

Буккроссинг с%релеріне оқыр-

мандар оқыған қызықты кітаптарын 

қойып, орнына с%реден %зі оқымаған 

басқа кітапарды алды. Аудандық Абай 

атындағы гимназия мектебінің 3-4 

сынып оқушылары: Ш.Айбекқызы, 

Қ.Пардабек,  Ж.Нұрданбекұлы, 

Г.Жақап қызы %лең оқып, к%рермен-

дердің ыстық ықыласына б%ленді. 

Іс-шара қызықты %ту үшін кітап-

ханашылар оқырмандарға викто-

риналық сұрақтар қойып, дұрыс 

 ж а у а п  б е р г е н  қ а т ы с у ш ы л а р ғ а 

 ау дан дық кітапхананың атынан 

сыйға кітаптар берілді.  Шараға 

 ау дан дық ішкі саясат б%лімі, мә дениет 

 б% лімінің қызметкерлері, кітап хана 

қызметкерлері, кәсіптік, меди ци-

налық колледж студенттері, жалпы 

150-ге жуық адам қатысты. Акция 

кезінде 260 дана кітап оқырманға 

ұсынылды. 

Жанар ШИБИТАЕВА, 
Жамбыл аудандық кітапханасының 

қызметкері
Алматы облысы

Жүйрікте болмайды к%рік сыналмаған, 

Бақ тайса ерге дәулет құралмаған. 

Меңзеген асқар тауға асыл к%ңіл, 

Дүниеде еш нәрседен тына алмаған... 

Ахау-ай, ай-жалған, 

Жиырма бес, қайта айналып келмес саған, 

– деген с%здері бар «Жиырма бес» Зілқаранікі 

болды. Осы мәтінді, оның нотасын композитор 

А.Затаевич 1925-31 жылдары «Қазақтың мың 

әні», «Қазақтың 500 ән-күйі» деген елден жазып 

 Ибрагимов, «Қазақ аруы – 2018» 

байқауының жеңімпазы Нәбира 

Рахымжан болды. «Таңғы хабар» 

– жан-жақты мағлұмат беретін, 

таным к%кжиегімізді кеңей-

тетін, тұшымды ой айтатын  

бағдарлама. Алдағы уақытта 

бағдарламаның уақыты ұзара 

түспек. Аталған бағдарламаны, 

сонымен қатар танымал паро-

дист Олжас Сыдықбек және 

журналист Гүлбаршын Заирова 

да жүргізеді. 

 Фарида МҰҢАЛҚЫЗЫ  


