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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Бүгінгі санда:

Ұлт тұтастығының 
жарқын үлігісі

Рухани байланыстың 
жаңа кезеңі

Қазақтың 
киелі жерлері

9-бет

7-бет

12-бет

Қазақ ұлттық аграрлық универси-
тетінде ұстаз-ғалым, жаратылыста-
ну ғылымының докторы, суретші 
Жұмәділхан Керімбектің «Туған 
елім» атты жеке к"рмесі ашылды.

Шараның ашылу салтанатында 

уни верси теттің Тәрбие және әлеу-

меттік жұмыстар ж�ніндегі про-

ректоры Ж.Дәуренбаева, «Рухани 

жаңғыру» гума ни тарлық зерттеу-

лер орталығының жетекшісі, ҰҒА 

академигі Х.)бжанов және т.б. ға-

лымдар к�рменің тұсауын кесіп, сурет-

ші шығармашылығына табыс тіледі.  

Жас ұрпаққа білім беру бағытын 

таңдап, ғылыммен айналысып жүрген 

Жұмәділхан Сарыбайұлы бойындағы 

суретшілік дарынымен де к�пшілікті 

таңғалдырып келе жатқан қылқалам 

шебері. К�ркемсурет �нерін арнайы 

оқып меңгермесе де, шығармашылық 

жұмыстары кәсіби суретшілердің туын-

дыларынан кем соқпайтын табиғи та-

лант иесі университет қабырғасындағы 

жеке к�рмесіне отыздан астам таңдаулы 

еңбектерін қойған.

Суретші туындыларының �зегі 

қарапайым адамдар келбеті мен туған 

жер, әсем табиғат, ауыл к�ріністері 

болғанымен, тақырыбы сан алуан. 

Автордың «Ауылда», «Терезедегі таң», 

«)кемнің портреті», «Бұлақ басында», 

«Ты ныштық», «Дала» сынды картина-

лары кез келген адамды сүйсіндірмей 

қоймайды. Ұстаздық қызметімен қатар 

к�ркем шығармашылығымен білім 

және тәрбие беру үдерісіне ерекше 

үлес қосып жүргені үшін университет 

басшылығы Жұмәділхан Керімбекке 

арнайы сертификат пен Алғыс хат 

табыс етті.

Алмат ИСАДІЛ

Адамзат тарихында жазу икондық 

жазу түрінен символдық/схематикалық 

жазуға, бейнеліліктен фонографикалық 

жазуға,  таңбалардың к�птіг інен 

олардың азаюына қарай эволюциялық 

даму сатыларынан �ткен. Тіпті әріптік 

жүйенің �зі қазіргі жетілген түрін 

алғанға дейін квазиәліпбилік, яғни тек   

дауыссыз дыбыстар ғана  жеке таңба 

алған сатыны бастан кешірген. Осы 

квазиәліпбилік кезеңде мәтінді оқу 

мен жазу кезіндегі қиындықтар жазу 

жүйесіне диакратикалық және с�з айы-

рушы таңбалардың қосылуына әкелді. 

С�йтіп алғаш рет грек жазуының 

құрамына дауысты дыбыстарға жеке 

таңба беріліп, осы әліпби этрус, латын, 

руника, провансаль, қазіргі ирланд, 

итальян, испан, португаль, француз, 

ағылшын, неміс, швед, дат, норвег, 

фин, венгр, латыш, литва, чех, т.б. жазу 

жүйелерінің прототипі болды. 

Жазудың қолайлылығы я  қо-

ҚЫЛҚАЛАМ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

МАҒЖАННЫҢ 
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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

Табиғат бояулары ТІЛ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН 
САҚТАУ МАҢЫЗДЫ

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

ЫРЫС АЛДЫ – ЫНТЫМАҚ

-

-

-

DANALYQ MÁIEGI

ABAI

лайсыз дығын бірден аңғара қою 

қиын. Жазуды пайдаланушы әрбір 

социум үшін ең маңыздысы – ор-

фография. Орфографияның тари-

хи, морфологиялық, фонетикалық, 

иеороглифтік, дәстүрлі деген түрлері 

болады. Орфография жазудың функ-

ционалды әлеуеті мен мән-маңызын 

айқындайды. Қоғам басымдықпен 

уәждендіре отырып, аталған прин-

цип тердің біреуін я болмаса екеуін 

таңдауға мүмкіндігі болады, я бол-

маса қалыптасқан жағдай таңдатуға 

міндеттейді. Принциптер арқылы 

жазба тілдің ережелері мен норма-

сы қалыптасады. Бірақ мәртебелері 

бірдей саналғанмен, принциптердің 

нақты бір әліпби мен орфографияны 

қалыптастыру кезіндегі мүмкіндіктері 

бірдей бола бермейді. 

Ақиқатында с�зді  инвентаризация-

лаудан кейін ғана әліпбидің мықты-

осал тұстары білінеді. Ол үшін, ең алды-

мен, лексикографиялық тәжірибе жаса-

лады, яғни с�здіктер құрастырылады, 

с�з типтерінің – күрделі, кірме с�здер, 

терминдер, ономастикалық атаулар, 

гибрид с�здер, т.б. – жазылу ерекшелігі 

анықталады, анықтағыштар жазылады, 

т.б. Бұрын мұндай процесс ондаған 

жылдарға созылатын. Қазіргі заманауи 

технологиялар осындай тәжірибелердің 

тез, санаулы уақытта �туіне мүмкіндік 

тудырып отыр. Соның арқасында 2017 

жылдың қазан айында қабылданған 

латыннегізді қазақ әліпбиінің апос-

трофты түрінің кемшілігінің к�п тігін 

айтқан пікір қалыптасты. Ал Елба-

сы мыздың жаңа әліпби жобасын 

халықтың қолдауын алуын мақсат етіп, 

талқылауға ұсынуын  демократияланған 

қоғам белгісі деп бағалау керек. 

(Жалғасы 4-бетте)

Суретті түсірген Азамат Құсайынов
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ӨҢІР ТЫНЫСЫКӨРМЕ

ДАМУ БАҒДАРЫ – АЙҚЫН

МАҢЫЗДЫ ЖОБАЛАР 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

 КІТАП – БІЛІМНІҢ 
ҚАЙНАР КӨЗІ

ӘҢГІМЕ АРҚАУЫ – 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ

ОҢТҮСТІКТЕН –  
СОЛТҮСТІККЕ

СЕРПІН

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

«Нұр Отан» партиясы Алматы облыстық филиа-
лында «1ңірлерді дамыту – 2020» мемлекеттік 
бағдарламасының жүзеге асырылуы тура-
лы жұмыстардың есебі партиялық тыңдауда 
талқыланып, "ңірді ауыз сумен, газбен қамту 
мәселелері к"терілді. 

Күн тәртібіндегі негізгі мәселе – бағдарлама 

аясында әр �ңірдің инвестициялық басымдықтарын 

анықтау, инженерлік инфрақұрылым мен тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту, газ-

дандыру мәселелері болды. Шараға  облыстық, 

аудан-қалалық мәслихат депутаттары, облыстық 

мекеме басшылары, кәсіпкерлер б�лімі мамандары 

мен бастауыш партия ұйым т�рағалары, партиялық 

топ жетекшілері қатысты.  

Облыстық энергетика және тұрғын үй-ком-

му налдық шаруашылық басқарма басшысы )сет 

Қанағатов бағ дарламаның негізгі міндеттерінің 

бірі – ха лықты сапалы ауыз сумен тиімді және 

ұтымды қамтамасыз ету екендігін жеткізді. Ағым дағы 

жылы Бағдарламаның шеңберінде жылумен қамту 

бойынша 4 жобаны жүзеге асыру үшін облыстық 

бюд жеттен 604,8 млн теңге б�лінгенін атап �тті. 

Жоба бойынша 8,3 шақырым жылу желілері салы-

нады және ж�нделмек. «Қазіргі уақытта облыс  елді 

мекендерін газдандыру деңгейі 26,2%-ды құрай ды, 

атап айтқанда 718,5  мың адам тұратын 123 елді мекен 

газдандырылған» деді. 

«Қазақ мәдениетінің мәскеулік қоғамы», 
«Мұрагер» "ңірлік қоғамдық ұйымының бастама-
сымен Ресей Федерациясының Қоғамдық палата-
сында «Ресей халықтарының дәстүрлі мәдениетін, 
патриоттық тәрбиені, дәстүрлі құндылықтарды 
сақтауға, қоғамдық дипломатия мен орыс 
халқының к"пұлтты, к"пкон фес сиялық бірлігін 
дамытуға негіз ретінде кешенді к"зқарас» атты  
д"ңгелек үстел "тті.

Жиында Мемлекеттік тілді дамыту қорының 

директоры Азат Шауеев қатысушыларға қордың 

оқу, мәдени, ғылыми, шығармашылық жобалары, 

мысалға, қазақ тілін тегін оқытуға арналған «Soyle.

kz» онлайн курсын, «Abaialemi.kz» онлайн энцикло-

педиясын, «Tattialma.kz» балалар әдебиеті сайтын, 

«Кім білгіш?» интеллектуалды-танымдық онлайн 

ойынын, «Менің Казақстаным», «Ұлы тұлғалар», 

«Қазақстан мерекелері» мобильді қосым шаларын, 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру 

мақсатында әзірленген «Qazaqstan3D» Қазақстанды 

т а н ы с т ы р у д а ғ ы  е р е к ш е   м у л ь  т и м е д и а л ы қ  

жолсерігін, қазақ халқының ұлттық дәстүрлері 

мен салт-дәстүрлерін, мәдени, әдеби, рухани 

жетістіктерін сақтауға ықпал ететін «Жеті қазына»  

мобильді энциклопедиялық-қосымшасын, соны-

мен қатар смартфондар мен планшеттерға арналған 

латын әріптерімен қазақша пернетақта «Qazaq Latyn 

Keyboard» жаңа жобасын таныстырды.

Аталмыш жобалар – ҚР Тұңғыш Президенті 

– Елбасының қоры және «Samruk-KazynaTrust» 

әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қолдауымен 

жасалған.

Іс-шара аясында Мемлекеттік тілді дамы-

ту қоры Мәскеудегі және РФ облыстарындағы 

қазақ диаспораларының �кілдерімен «Рухани 

жаңғыру бағдарламасының» негізгі мақсаттарын 

түсіндіру, қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрлерін, 

мәдениетін, әдеби және рухани жетістіктерін сақтау 

тақырыбында кездесулер �ткізді. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хат-
шысы Гүлшара ;бдіқалықова «Eurasian Book 
Fair – 2018» ІІІ Еуразия халықаралық кітап 
к"рме-жәрмеңкесінің салтанатты ашылу рәсіміне 
қатысты.

Мемлекеттік хатшы Г.)бдіқалықова бұл 

елеулі мәдени іс-шара Қазақстан елордасының 20 

жылдығымен тұспа-тұс �тіп жатқанына тоқталды. 

«Бүгінде Астана мегаполисі – елдің ұлттық симво-

лы ғана емес, сондай-ақ Еуразияның мойындалған 

орталықтарының бірі. Жаһандану және цифрлық 

технологиялар ғасырында кітап бұрынғыша жаңа 

білімнің қайнар к�зі болып қала береді. Ол бүкіл 

болмысты танып-білудің ғаламат құралы» деді 

Г.)бдіқалықова. 

Биыл к�рмеге әлемнің 18 мемлекетінен 155 

компания мен ұйым �кілдері қатысуда. Олардың 

арасында ресейлік «Наука», Польшадан келген 

«Kurtiak and Ley Artistic Publishing House» және 

басқа да белгілі баспалар бар. Сондай-ақ 120-ға 

жуық мәдени-іскерлік іс-шаралар �ткізілмек. 

Г.)бдіқалықова «Eurasian Book Fair – 2018» к�рме-

жәрмеңкесіне қатысу барысында к�рмеге қойылған 

кітаптардың экспозициясымен танысып, барлық 

қатысушылардың шығармашылық және іскерлік 

байланысты тереңдете түсуіне, таңдаған салада зор 

табысқа жетулеріне тілектестік білдірді.

Етті мал шаруашылығын дамытудың 

2018-2027 жылдарға арналған бағдарла-

масының тұжырымдамасымен Ауыл 

шаруашылығы бірінші вице-министрі 

Арман Евниев таныс тырып,  ауыл шаруа-

шылығы саласының страте  гия  лық 

даму бағыттарына талдау жүргізілгенін, 

н ә т и ж е с і н д е  а у ы л  ш а р у а ш ы л ы қ 

�німдерін экс портқа және импортты 

алмастыруға бағыт талған 15 басым бағыты 

анықталғанын атап �тті. 

– Біздің негізгі артықшылықтарымыз 

сол, кең байтақ жайылым алқапта-

рымыз, суармалы жерлер бар, ал мал 

шаруашылығымен айналысу қанмен 

дарыған кәсіп түрі деуге болады. Осы 

саланы дамытуға бүгінде барлық ресурс 

жеткілікті. Біріншіден, Қазақстанда 

жайылым жер к�лемі – 180 млн гектар. 

Біз әлем бойынша жайылым жер ауқымы 

бойынша 5-ші орындамыз. Мал басы 

санын екі есеге арттыруға жайылым 

жеткілікті. Екіншіден, 110 млн гектар 

жайылым алқабы жерасты және жерүсті су 

к�здерімен қам тылған, соңғы 5 жылда 6 млн 

гектар жайы лым алқабы суландырылды. 2 

млн гектар жер алқабын суландыруға су 

к�здері бар, – деді А.Евниев.

 «Атамекен» ҰКП басқарма т�рағасы 

Абылай Мырзахметов жаңа бағдарлама 

мал шаруа шылығын дамытуға оң әсерін 

тигізетінін тілге тиек етті. «Бұл бағдарлама 

тек етті мал шаруа-шылығы мәселелерін 

ғана емес, сондай-ақ жайылымдарды 

тиімді пайдалану, суармалы жайылым-

дардың к�лемін арттыру секілді маңызды 

мәселелерді де қозғайды. Бағдарлама жем-

ш�п �ндірісін дамытуға бағытталғанын 

е р е к ш е  а т а п  � т к і м  к е л е д і »  д е д і 

А.Мырзахметов. 

Үкімет отырысында Қостанай облы-

сының әкімі А.Мұхамбетов, Павлодар 

облысының әкімі Б.Бақауов, Алматы 

облысының әкімі А.Баталов, Ақт�бе 

облысының әкімі Б.Сапарбаев, вице-

премьер – Ауыл шаруашылығы министрі 

].Ш�кеев және т.б. аграрлық сектор 

�кілдері с�з с�йлеп, жаңа бағдарламаның 

т ұ ж ы р ы м д а м а с ы н а  қ а т ы с т ы  о й -

пікірлерімен б�лісті.

Күн тәртібіндегі келесі мәселе –  «Астана 

Іс-шараның мақсаты Елбасы 

Н.).Назарбаевтың 2018 жылы 

Қазақстан халқына Жолдауын-

да алға қойған тапсырмалар-

ды орындау үшін мемлекеттік 

органдардың �кілдері, ғалымдар 

мен жас зерттеушілер арасында 

халық �мірінің сапасын арттыру, 

сондай-ақ жастар бастамаларын 

жүзеге асыруға арналды. Сонымен 

қатар жастар арасында ғылымды 

дамыту, экономиканың әртүрлі 

секторларына сандық технология-

ларды енгізу туралы мәселелер 

т�ңірегінде интерактивті алаң 

құруға да назар аударылды. 

Конференцияға   «С.Сейфул-

л и н  а т ы н д а ғ ы  Қ а з А Т У »  А Қ 

басқарма т�рағасы А.Күрішбаев, 

«Атамекен» ҰКП )леуметтік 

сала және әлеуметтік серіктестік 

комитетінің т�рағасы Т.Доскенов, 

«Халықаралық бағдар ламалар 

орталығы» АҚ Президентінің 

кеңес шісі Б.Атыбай, «Ғылым 

қоры» АҚ Жоба ди рекциясының 

директоры А.Ашкин және жетекші 

университеттер мен ғылыми-

зерттеу институт тарының бас-

шылары қатысты. Университет 

ректоры А.Күрішбаев �з с�зінде 

ҚазАТУ-ді ауыл шаруашылығында 

халықаралық деңгейдегі зерттеу 

университеті ретінде реформа-

– 1» ақпараттық жүйесін іске асыру. Бұл 

жүйені ендіру арқылы шетелдік нарықтарға 

шығатын отандық компаниялардың 

шығын дары азайып, одан босаған мил-

лиардтарды бизнес �з �ркендеуіне бағыттау 

мүмкіндігіне ие болады. 

Үкімет отырысында кедендік әкім-

шілен ді руді жетілдіру мәселелері бойынша 

«Астана  – 1»  автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі жо басын іске асыру 

барысы туралы Қаржы министрі Бақыт 

С ұ л т а н о в  п е н  А қ п а р а т  ж ә н е  к о м -

муникациялар министрі Дәурен Абаев 

баян дады. Б.Сұлтановтың айтуынша, 

кедендік әкімшілендіруді жетілдіру «100 

нақты қадам» Ұлт жоспарының, биыл 

күшіне енген жаңа Кеден кодексінің 

нормалары аясында жүргізілуде. 

Қаржы министрі Б.Сұлтанов: «Ақ-

параттық жүйені дамыту үшін ЮНКТАД 

ұйымы мен бірлесіп, «АСТАНА – 1» 

ақпараттық жүйесін енгізіп жатырмыз. 

2017 жылғы 1 қазанда «Кедендік транзит» 

кіші жүйесі іске қосылды. 200 мыңнан 

астам транзиттік декларация ресімделді, 

оның ішінде 92 пайыздан астамы, яғни 

180 мыңнан астам транзиттік декларация 

1 минуттан аспайтын уақытта шығарылды. 

2018 жылдың 1 қаңтарында «Экспорт» 

кедендік рәсімі бойынша «Кедендік 

декларациялау» кіші жүйесі іске қосылды. 

Оның аясында 23,7 мың тауарға арналған 

декларация �ңделді, оның 99,4 пайызын 

жүйе автоматты түрде шығарды» десе, 

Ақпарат және коммуникациялар министрі 

Дәурен Абаев «Ақпараттандыру туралы» 

заңға сәйкес, «АСТАНА – 1» ақпараттық 

жүйесін құру туралы техникалық міндет 

бекітілгенін атап �тті. 

Осы жылдың сәуірінде ақпараттық 

жүйені «Е-лицензиялау» мемлекеттік 

деректер қорымен ықпалдастыру жүзеге 

асырылған.  Министр  жол картасы 

әзірленіп, бекітілгенін, оның аясында 

талап етілетін құжаттар саны азайтылып, 

қызмет к�рсету мерзімі 26 жұмыс күнінен 

8 жұмыс күніне дейін қысқартылатынын 

жеткізді.  Сондай-ақ атқарылатын жұмыс 

жартылай автоматтандырудан – толық 

автоматтандыруға к�шіріледі. Бүгінде 63 

кеден бекеті жердегі байланыс арналары 

лау аграрлық салада ғылымды 

дамытуға, жас ғалымдар арасын-

дағы бәсекелест ік  қабілет ін 

арттыруға мүмкіндік беретінін 

атап �тті. Сондай-ақ білім беру 

саласын қарқынды түрде сандық 

жүйеге �ткізу жолдарын барынша 

жылдамдату керектігіне тоқталды. 

Соның ішінде ауыл шаруашылығы 

саласын �ңірлермен бірлесе 

 отырып цифрландырудың оңтайлы 

тәсілдерінің бар екендігін айта келе 

�згелердің де сол жолмен жүру 

керектігіне назар аударды. «Ғылым 

қоры» АҚ Жоба дирекциясы ның 

директоры А.Ашкин жобаларды 

гранттық қаржыландыру және 

ғылыми, ғылыми-техникалық 

қыз метті  коммерцияландыру 

нәтижелері туралы, сондай-ақ 

кон курсқа қатысу ережелері мен 

гранттық қаржыландыру жай-

ында айтып берді. ГАЖ техно-

логиялары оқу орталығының 

м е ң г е р у ш і с і  Ф . Е р м е к о в 

Қазақстан  Республикасы ауыл 

шаруашылығын цифрландыру 

тақырыбында �зекті мәселелерді 

к�терді .  Еліміздің  солтүстік 

аймақтарында егін жинаудың 

ғарыштық мониторингі және Це-

линоград облысындағы жерлерді 

пайдалану, Ақмола облысында 

4 миллион гектардан астам жер 

арқылы, 8 �ткізу бекеті – спутниктік 

байланыс арқылы желіге қосылған.

«Министрлік техникалық мүмкін дік-

терді іздестіру арқылы «АСТАНА – 1» 

жүйесі жұмысын қамтамасыз ету үшін 

кеден бекеттерін жоғары жылдамдықты 

байланыс арналарына қосу жұмыстарын 

жүргізеді» деді Д.Абаев.

«Атамекен» ҰКП басқарма т�рағасы 

А.Мырзахметов, Премьер-министрдің 

бірінші орынбасары А.Мамин мен вице-

премьер А.Жұмағалиев   жүйені енгізу 

саласындағы мәселелер мен оның бизнеске 

тигізер пайдасы және т.б. туралы баяндап, 

талқыланған мәселеге қатысты пікір 

білдірді.

Жиында медициналық жабдық тар ды 

сатып алу, бірыңғай номенклатура  сын 

қалып тастыру және сервистік қызмет 

к�рсету мәселелері ж�нінде Денсаулық 

сақтау министрі Елжан Біртанов есеп 

берді. 

Министрдің мәліметінше, жарақтанды-

рудың ең т�менгі нормативтеріне сәйкес 

медициналық техникамен жарақтан -

дырудың орташа пайызы 65,2%. Мем-

лекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын-

дағы медициналық техни каның тозуы 

35%-дан астам. Медициналық тех никаны 

жаңартуға деген қажеттілік жыл сайын 96 

млрд теңгені құрайды. 2016 жылдан бастап 

2018 жылдар кезеңінде жалпы сомасы 

128 млрд-тан астам теңгеге медициналық 

техника сатып алынған. 

«Мемлекет басшысының тапсырма-

ларын орындау үшін Денсаулық сақтау 

министрлігі медициналық техниканы 

пайдалану тиімділігін талдау мақсатында 

2017 жылғы мамыр-маусым кезеңдерінде 

2012-2016 жылдар аралығында сатып 

алынған техникаға кезең-кезеңмен 

тексеріс жүргізді. Құны 5 млн-нан астам 

теңге тұратын медициналық техникаға 

талдау жасалды.  Жүргіз ілген аудит 

қорытындысы бойынша заң бұзушылық 

анықталып, тиісті шаралар қабылданды» 

деді Е.Біртанов.

Бұл бағытта �ңірлерде жүргізіліп жатқан 

жұмыстар туралы Оңтүстік Қазақстан 

облысының әкімі Ж.Түймебаев, Атырау 

облысының әкімі Н.Ноғаев, Солтүстік 

Қазақстан облысының әкімі Қ.Ақсақалов 

баяндама жасады. 

]з кезегінде Үкімет басшысы атқа-

рылып жатқан жұмыстың нәтижелі болуын 

талап етіп, нақты тапсырмалар жүктеді.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласын іске асыру шеңберінде 
Павлодар қаласындағы қызмет к"рсету салаларының 
басшыларымен және "кілдерімен, құзырлы орган 
"кілдерінің қатысуымен «Қызмет к"рсету жүйесіндегі 
мемлекеттік тілдің маңыздылығы» атты семинар "тті. 

Мемлекетіміздің тіл саясатындағы басты бағытын 

берік ұстану, мемлекеттік тілде қызмет к�рсетудің сапа-

сын арттыру, оның қолданыс аясын кеңейту, сондай-ақ 

латын графикасына кезең-кезеңімен к�шу мәселелерін 

талқылау семинардың негізгі мақсатына айналды.

Семинарға құзырлы органдардың (әділет, про-

куратура, мемлекеттік кірістер департаменті), Пав-

лодар облысы бойынша Банк филиалдарының,  

Павлодар қаласы бойынша ломбард мекемелерінің, 

ірі сауда орталықтарының, қонақүй кешендерінің 

және «Қазпошта» АҚ-ның, халыққа қызмет к�рсету 

орталығының, Павлодар қаласындағы трамвай және 

автопарк, автобекет мекемелерінің, «Қазақтелеком» 

АҚ-ның �кілдері және жергілікті БАҚ �кілдері қатысты.

Семинар барысында жеке кәсіпкерлер мен қызмет 

к�рсету салаларының иелері Елбасының Жолдауына 

сәйкес мемлекеттік тілді заманға сай жетілдіру, тіл сая-

сатын сауатты жүргізу, мемлекеттік тілдің барлық салада 

белсенді қолданылуы тиіс екендігі, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы Заңнамаларының талаптарына байланыс-

ты туындаған мәселелеріне құзырлы орган �кілдерінен 

тиісті сауалдарына жауап алды. 

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар 
Ақсақалов «Серпін» бағдарламасы бойынша білім 
алып жатқан студенттермен және түлектермен 
кездесті.

Кездесуге жұмыс берушілер және оқу орын-

дарының басшылары қатысты. Күн тәртібінде 

серпіндік түлектерді жұмысқа орналастыру мәселесі 

талқыланды. Онда �ңір басшысы менторлық жобаның 

жүзеге асатынын, �зі серпіндік түлекке «ментор» 

болатынын жария етті. Ол бойынша жас маманға 

ақыл-кеңес беріліп, тәжірибемен б�ліседі. Жұмысқа 

орналасу жеке бақылауға алынады. Қазір атал-

мыш бағдарламаның студенттері мен түлектері 

�ңірімізде �з отбасыларын құра бастады. Солардың 

бірі – Мұрсалбек Оңғарбек. Ол биыл оқуын тәмамдап, 

жұбайы екеуі Уәлиханов ауданына к�шіп бармақ. 

«Серпіннің» студенттері облыста шаңырақ к�теріп, 

балалы болса  тегін үй салып беретін боламыз. 

 Баспана жоғары әлеуетті ауылдарда бой к�тереді. 

Достарыңа, ағайын-туысқандарыңа осы жаңалықты 

жеткізіңіздер» деді облыс әкімі.  

Солтүстік �ңірге келген әр серпіндікке 84 мың 

теңге к�лемінде субсидия т�ленеді. Пәтер жалдау үшін 

қалада 48 мың теңге, ал ауылда 36 мың теңге к�лемінде 

к�мекақы  беріледі. 

аумағына электронды карталардың 

әзірленіп жатқандығы туралы айт-

ты. Пленарлық мәжілісте жас ға-

лымдар пайдалы, қызықты ақ-

парат алып, жас мамандар үшін 

�зекті сұрақтарды қоя білді. Кон-

ференция аясында агро�ндірістік 

кешеннің тұрақты дамуындағы 

цифрлық технологиялардың р�лі, 

қоршаған ортаны қорғау және 

табиғи ресурстарды пайдалану-

да ақпараттық технологиялар-

ды қолдану, тамақ �німдерін 

�ндіру, қайта �ңдеу және ауыл 

шаруашылығы �німдерін сақтау 

мәселелері с�з болды. 

Ғ ы л ы м и  ж и ы н  б а р ы с ы н -

да жас ғалымдар мен студенттер 

жетістіктерінің к�рмесі ұйым-

д а с т ы р ы л д ы .  С т у д е н т т е р  � з 

жобалары мен технологиялық 

платформалардың �німдерін, 

сондай-ақ жабық сумен жабдықтау 

қондырғыларында балықты �сіру: 

қондырғыны орнатудан бастап 

алғашқы �нім алу жолын к�рсетті. 

Бірқатар әлеуметтік жобалардың 

тұсау кесері �тті. Шара соңында 

сек циялық отырыстар қорытын-

д ы л а н ы п ,  ж е ң і м п а з д а р  м е н 

белсенді қатысушыларға диплом-

дар табыс етілді. 

Жамал С;РСЕНОВА 

ҚҰНДЫ ҚАЗЫНА

Жастарға сенім жүктелді

Аударылған оқулықтар филосо-

фия, әлеуметтану, психология, линг-

вистика, экономика, менеджмент, 

кәсіпкерлік, дінтану, антропология, 

журналистика және басқа салаларды 

қамтиды. Бұл жобаның  қоғамдық са-

наны жаң ғыртудағы маңыздылығын, 

жас ұрпақты тәрбиелеудегі құн-

дылығын, жастардың ең жо ғары 

ғылыми стандарттарға сәйкес келетін 

білімді игеруге ба ғыт талған мүм-

кіндігін атап �ткен абзал. Жоба 

аясындағы жүр гізілген жұмыстың 

нәтижелі лігін және аударылған 

о қ у л ы қ т а р д ы ң  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

білім жүйесінің дамуына зор үлес 

қосатындығын мынадай жайттармен 

байланыстыра айту орынды сияқты:

Жобаға ұсынылатын оқу лық-

тарды таңдауда Қазақ стандағы  

ЖОО �з ұсыныстарын беріп, соның 

нәтижесінде 800-ге жуық ұсыныс келіп 

түскен. Бұл негізінен студент термен, 

аудиториямен тікелей жұмыс істейтін 

оқытушылардың, ғалымдардың 

ұсынысы болғандықтан, ең қажетті 

оқулықтарға таңдау түсті деген с�з.

Аударылуға ұсынылған оқулықтар 

белгілі бір пән бойынша негізгі бағыт 

беретін сол пәннің даму тарихын, 

зерттеу нысанын, қазіргі онда бар 

тенденциялар мен идеялар,  теория-

ларды, ұғымдарды сипаттайтын кітап 

ретінде таңдалған.

100 оқулықты іріктеу кезінде 

шартты түрдегі талаптардың ішінде 

бұл оқулық ең кемінде 3 рет басылған 

болуы керек деген талап қойылған. 

Ал бұл аударылған және аударатын 

оқулықтардың к�бі оннан к�п рет 

басылып шыққан екен. Сол арқылы 

�зінің �міршең дігін дәлелдеген, 

құндылығын мо йын датқан еңбектер 

іріктелді деуге болады. Соңғы басы-

лымы 2014 жылдан кеш болмасын 

деген талап қойылған. Бұл оқулық-

тар дың �зектілігінің маңызды әрі 

ғылымының соңғы жаңалық тарын 

қамту деңгейінің жоғары екендігін 

к�рсетеді.

Оқулықтар бірнеше тіл дерге 

аударылған, бұл үлкен сұранысқа 

ие дегенді білдіреді, яғни әлемдегі 

а л д ы ң ғ ы  қ а т а р л ы  ж о ғ а р ы  о қ у 

орындарының пе догогикалық прак-

тикасында болуы ның дәлелі. 

Оқулықты аударғандар нақты 

сол саламен таныс, �з саласының 

м а й т а л м а н д а р ы ,  б і л і к т і  м а -

мандар, ғалымдар, оқытушылар. 

Олай болса  оқулықтардағы әр 

с�з қол да нысының ұтымдылығы, 

терминдердің дәлдігі, ұғымдық аппа-

раттың ұғынылықтылығы сияқты 

талаптардың сақталуын, қысқасы 

аударма сапасының жоғары болуын 

к�здеген әрекет деп түсінген ләзім.

Аударылған оқулықтар ком-

мер циялық бағытты к�здемей-

тіндіктен, алдағы жаңа оқу жы  лында 

республикамыздағы барлық жоғары 

оқу орындарына тегін таратылып, оқу 

үрдісінде қолданысқа енгізілмек. Шет 

елде қымбат бағада сатылатын бұл 

оқулықтарды тегін оқуға мүмкіндік 

жасау дегеніміз жас ұрпақтың білімді, 

ғылымды болуына жасалған үлкен 

қам қорлық, ұлт тағдырын, ел бола-

шағын тереңнен ойлаудың жарқын 

к�рінісі.

Құралай МҰХАМАДИ,
Сулейман Демирель атындағы 

университеттің профессоры,
 филология ғылымының 

кандидаты                          

Атқарылатын жұмыстар 
нәтижелі болуы тиіс 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: 100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚЖИЫН



ANA TILI 3№17 (1431)
26 сәуір –  3 мамыр
2018 жыл

Ұлық мереке ұлағаты
АТАДӘСТҮР

МЕРЕЙ

;л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мейрамын жыл сайын жақсы 
к"ңіл күймен қарсы алады. Биыл да 1.Жолдасбеков 
атындағы Студенттер сарайы алаңында «Қош келдің, әз-
Наурыз!» деген атпен мерекелік шара "тті. 

Биылғы мейрам киелі қара шаңы  рақ �мірінде алтын 

әріптер мен тарихта қалатын ерекше к�рі ністе орын алып, 

университет аума ғын дағы екі бірдей субұрқақ сал  танатты 

түрде ашылды. Жалпы университет аумағында жыл сайын 

к�птеген жаңа нысандар бой к�теріп, студенттердің білім, 

ғы лым ға құштарлығын арттыра түсуге барынша жағдай 

жасалып келеді.

Жиында с�з алған ҚазҰУ ректоры Ғалымқайыр 

Мұтанов: «Бүгін еліміздегі ең дәстүрлі мейрам ұлыстың ұлы 

күні – әз-Наурызды атап �тіп отырмыз. Тарих қойнауынан 

бастау алған ұлық мерекені табиғаттың бізге берген үлкен 

сыйы деп білемін. Оның маңыздылығын, тарихын еске-

ре отырып, қазіргі таңда ЮНЕСКО әлемдік деңгейдегі 

мейрамдардың қатарына қосқаны біз үшін үлкен мәртебе» 

деді. 

Мереке қарсаңында ұйымдас тырылған «Тазалық 

апталығы» бай  қауында «Үздік оқу ғимараты» ата лымы 

бойынша I орынды тарих, археология және этноло гия 

факультеті, II орынды гео гра фия және таби ғатты пайдалану 

мен механика және матема тика факультеттері, III орынды 

химия және химиялық техноло гия, жоғары оқу орнына 

дейінгі білім беру факультеттері жеңіп алды. Мерекелік 

шарада ұйымдас ты рыл ған «Үздік факультет», «Үздік 

құрылымдық б�лімше» сынды басқа да аталымдар бойын-

ша үздіктер анықталып, жеңімпаздар арнайы марапатқа ие 

болды. 

Салтанатты шарада жинал ған қауым киіз үйде 

дайындалған дас тарқаннан дәм татып, домбыра шанағынан 

күй т�гіліп, қыздар мың бұрала би билесе, сал-серілік 

қы рынан танылған жігіттер қауымы әуелетіп әуезді ән 

шырқады, қол күрестіріп, білек күштерін сынас ты. Аға 

буын �кілдері жастарға бата ларын беріп, шежіреден сыр 

тарқатылды. 

К�к шығып, қыраттарда бәй шешек қылаң беретін 

жаңару кү нінде бір-бірімізге тек игі тілек тілеп, алдағы атар 

күнімізден тек жақсы лықты күтейік. Бақуатты еліміздің 

бірлігі мен тірлігін к�рсете білген ҚазҰУ осындай ұлан-

асыр той жасады. Ме рекелік бағдарлама жастарға ар налған 

би кешіне жалғасты. 

Айнұр АҚЫНБАЕВА 

ӨНЕР

БІЛІМ

ТӘЛІМ

ТҰСАУКЕСЕР

«МӘҢГІЛІК САРЫН»

ОҚУ ОРЫНДАРЫНА 
ҰСЫНЫЛДЫ

ӘСЕРІ МОЛ ЖҮЗДЕСУ

 «ӨНЕР – 
ҰЛТ КЕЛБЕТІ»

«ҚАШҚАРЛЫҚ ҚАРИЯНЫҢ 
ӘҢГІМЕЛЕРІ»

Алматы қалалық Мәдениет және құжаттар 
басқармасының ұйымдастыруымен «Алатау» 
дәстүрлі "нер театрында «Мәңгілік сарын» 
атты күй кеші "тті. 

Ерекше серпін, сән-салтанатпен �ткен 

кешке дәулескер күйшілер Сержан Шәкіратов, 

Абдулхамит Райымбергенов, )ділбек Атығаев, 

Айгүл Үлкенбаева, Жанғали Жүзбаев, Мұқаш 

Таңғытұлы, Талғат Мұқыш, Мұрат )буғазы, 

Нұркен )шіров, Батыржан Мықтыбаев, 

 Ерболат Мұстафаев, Сәуле Қаниева, Ардаби 

Мәулітұлы және «Сазген сазы» этнографиялық 

– фольклорлық ансамблі қатысты. Күй кешінде 

ел арасында сақталып, бүгінгі күнге жеткен 

бірқатар күй мектептеріне тән шығармалар 

ойналды. Сондай-ақ қазіргі таңда ұмыт болып, 

қолданыстан шыға бастаған саз аспаптарында 

да халық күйлері орындалды.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы негізінде 
аударылған алғашқы 18 кітаптың еліміздегі 
жоғары оқу орындарына қашан жеткізілетіні 
анықталды. 

Кітаптардың университеттер мен инс ти тут-

тар ға жеткізілу мерзімін ҚР Тұңғыш Президенті 

– Елбасы Қорының жанындағы )лемдік эко-

номика және саясат институтының оқулықтар-

ды са раптауға арналған кездесуінде Ұлттық 

аударма бюросының жоба  басшысы )лібек 

Қисыбай �з с�зінде аталған жоба  бойынша 

алғаш қы 18 кітап таныстырылғанын, Прези-

дент, Үкімет мүшелері және академия лық орта 

бұл оқу лықтардың сапасын жоғары бағалағанын 

атап �тті. «Жоспарға сай, бұл оқулықтар мамыр 

айының соңына дейін ЖОО-ларға жеткізіледі. 

2018-2019 оқу  жылынан бастап аударылған 

оқулықтар жоғары білім беру жүйесіне енеді. 

Бұл оқулықтармен Қазақстанның барлық ЖОО-

ларындағы  студенттер оқытыла бастайды» деді. 

Тараз қаласында №12 мектеп-гимназиясын-
да «Бүгінгі түлек – ертеңгі тірек» атты шара 
ұйымдастырылды. 

Аталған шараға Лондон Олимпиадасының 

қола жүлдегері, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» 

жобасының жеңімпазы Ақжүрек Таңатаров, 

еліміздегі үздік футболшы Нұркен Мазбаев 

және түрлі салада еңбек етіп жүрген мектеп 

түлек тері қатысты. Оқушылармен жүздесіп, 

емен-жарқын әңгімелескен спорт саңлақтары 

� з  о й л а р ы н  о р т а ғ а  с а л ы п ,  т а ғ ы л ы м д ы 

әңгіме лерден сыр шертті. Кездесу барысын-

да қонақтар мектеп-гимназияның дарынды 

оқушыларының к�рмесін тамашалап, тіпті 

логика үйірмесінің бірнеше қызықты тапсыр-

маларын орындады. )серлі кездесу мектеп 

оқушыларының концертімен жалғасты. Мек-

теп директоры Мұрат Тұрысбек елге белгілі, �з 

саласында жетістікке жеткен жерлестеріміздің  

оқушылармен кездесуі аса маңызды, қажетті 

шара екенін атап �тті. 

Алматыдағы Ұлттық 
кітапханада ұйғыр 
 жазушысы Исмаилжан 
Иминовтың  «Рассказы 
старого кашгарца» 
(«Қашқарлық қарияның 
әңгімелері») атты орыс 
тілінде жарық к"рген 
кітабының таныстыры-
лымы "тті. 

Шараны тарих ғылымының докторы, про-

фессор Клара Шайсұлтанқызы с�з с�йлеп 

ашып, шығарманың маңыздылығына тоқталды.

С�з кезегін алған И.Иминов бұл кітабына 

әр жылдары жазылған әңгімелер мен эсселері 

енгенін, олар қазақ, орыс және ұйғыр тілдерінде 

газет-журналдарда басылғанын атап �тіп, 

оқырман тарапынан жылы қабылданғанын 

жеткізді. Атап �терлігі, жинақ қаламгердің 

әкесі Абдуқадыр Иминовтің айтқан естеліктері 

негізінде жазылған. Сондықтан автор бұл 

кітабын әке рухына арнаған. 

Аталған шара барысында философия 

ғылымының докторы Гүлмира Қай сар-

қызы, запастағы офицер Мұратхан Жабаев, 

қаламгердің жерлесі Амангелді Бейсеуов, 

халықаралық «Аралды құтқару» қорының 

атқарушы директоры Болат Бекнияз және т.б. 

ой-пікірлерін білдірді.

Жас қаламгерлер жиыны

Қ а з а қ  д а л а с ы н д а  м а ң д а й ы  ж е р -

ге тиген әулиенің, қылышы жауға тиген 

батырдың, аузы дуалы бидің, қора-қора 

мал ұстаған байдың, тіршілігінің қамын 

күйттеген қарапайым халықтың да байлығы 

– бірлік, ұраны – татулық, ұстанымы – 

келешек болғаны с�зсіз. )рине, ұйқыны 

бұзып жылқы алған, күймені бұзып қыз 

алған кезеңдерге де біз �ткеннің парақтарын 

ақтарып отырсақ куә боламыз. Жандарын-

да тыныштық, тәндерінде рақат болмаған 

арыстан жүректі алыптардың арқасында 

шекарамыз шегеленіп, туымыз к�к аспанда 

еркін желбіреді.

Бірлік – мағынасы кең, қазақ халқының 

дәстүрлі дүниетаны мын дағы маңызды 

этикалық ұғым. Отбасының беріктігі, екі 

достың арақатынасы, ағайынның татулығы, 

к�ршілердің тыныс-тіршілігі, ауыл мен 

ауылдың араласуы, құда-жекжаттың алыс 

берісі де соңында ауызбіршілікке келіп 

тіреледі. Ошағынан оты, шаңырағынан 

берекесі кетпеген отбасыларға қарап біз тағы 

да осыны аңғарамыз. Ата дініміз исламда да 

үш күннен артық бір бірімізге ренжуге бол-

майтынымызды айтады. Бірлікті �здерінің 

тоғыз к�зді тор сауытына айналдырған 

кешегі ата буын жайлы жазылған та-

рих парағының тағы бір бетін мына бір 

оқиғамен жабуға болады. Бірде Т�ле би 

ауырып жатқанда Қазыбек би бастаған 

біраз билер к�ңілін сұрай келеді.Олар би-

ден еліңізге қандай �сиет қалдырасыз деген 

РУХАНИЯТ

ТАТУЛЫҚ 
табысқа бастайды

сұрағына: «Жүзге б�лінгендердің жүзі қара. 

Руға б�лінгендердің құруға асыққаны. Атаға 

б�лінгендер адыра қалады. К�пті қорлаған 

к�мусіз қалады. Хан азса, халқын сатады. 

Халық азса хандыққа таласады» деп жауап 

берген екен. Бұдан артық не айтуға болады?!

Тебісе тебісе тұяқ, сүзісе сүзісе мүйіз 

сынған мына заманда әр мемлекет �з мүддесі 

үшін алаң даулы. Тарих – ескішілдік, есі кетіп 

есіру – жаңашылдық болып тұрған қазіргі 

кезеңде ұлттың тұтас тығын, шекараның 

беріктігін, елдің бірлігін ұстап тұру қиынның 

қиыны болып барады. Тәуелсіз Қазақстан 

баба аманатын аяқ асты етіп, бұрынғы жо-

лынан тайқыған жоқ. Бір үзім нанына дейін 

б�лісіп жеп, �згенің де баласын балам деп 

бауырына басқан, басындағы  баспанасымен 

де б�ліскен күндер әрбір отандасымыздың 

есінде. Ұйымдасқан ұтады демей ме халық 

даналығы. Аз да болсақ та ұлттардың ұйыған 

айрандай болып тұруының арқасында 

к�птің к�зі қызыққан қазақ топырағын 

�згеге басқызбай отырмыз. Бағытымызға 

бағдаршам болып, соқпағымызға темірқазық 

болып, Қазақстан дейтін елді әлемге паш 

еткен Президентіміз Нұрсұлтан )бішұлы 

Назарбаевтың кемел ойы мен кемеңгер сая-

саткер екенін уақыттың �зі дәлелдеп шықты. 

130-дан астам ұлт пен ұлысты ұйыстырып, 

бірлік жолында жасаған жұмыстарының 

бағасы біздің �лшемге сыймасы анық. Ел-

басымыз Қазақстан халқы Ассамблеясының 

17-сессиясында с�йлеген с�зінде: «Біз 

жүз жылға татитын жиырма жылда ортақ 

жауапкершілік жолын жүріп �ттік, биік 

белестерді бірге бағындыра білдік. Бау-

ыры бүтін бірлігімізбен елдікті еселеп, 

мызғымас мемлекетімізді бекемдей түстік. 

Тұрақтылықтың бірегей үлгісін танытып, 

дамудың қазақстандық жолын айқындадық» 

деген болатын. Бұдан артық не айтуға бола-

ды?

Қоғамдық келісім теориясының белгілі 

�кілі Гоббс Томас �зінің ілімінің негізіне 

жеке адамның жаратылысы туралы белгілі 

бір к�зқарастарды алды. Туа бітті, жара-

тылысында адамдардың ойлау қабілеті 

Биыл Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
"нер акаде миясының құрылғанына 85 жыл, 
сонымен қатар академияға есімі берілген 
мемлекет және қоғам қайраткері Темірбек 
Жүргеновтің туғанына – 120 жыл толып 
отыр. Осы айтулы қос мерекеге орай Ал маты 
қаласындағы Республика сарайында «1нер 
– ұлт келбеті» атты шығармашылық концерт 
"тті. 

Кеш барысында Қазақстан  Республикасы 

Мәдениет және спорт вице-министрі Ақтоты 

Райымқұлова лебіз білдіріп, біршама уақыт 

�нер академиясында ректорлық қызмет  еткен 

А.Мұхамедиұлының құттықтау хатын оқыды. 

Мерекелік концертте оқу ордасының түлектері 

мен оқытушылары �нер к�рсетті. Олардың 

қатарында халқымыздың �нер жұлдыздары – 

Роза  Рымбаева, Рамазан Стамғазиев, Нұрлан 

Албан, М�лдір )уелбекова, Жеңіс Сейдоллаұлы, 

Сәкен Майғазиев, Айжан Нұрмағанбетова, 

Нағима Есқалиева, )ли Оқапов және «Алашұлы», 

«Muzart Life», «Тұран» топтары бар. Мерейтойда 

әнмен қатар сахналық қойылым да ұсынылды. 

Мың бұралған бишілер тобы жоғары деңгейде 

�нер к�рсетті. Ине шаншар орын болмаған 

кеште ән мен биден б�лек, жиналған к�пшілік 

академияның белді түлектері Бауыржан Байділдә, 

)ділет Жұмабаев, Амангелді Мұқажановтай 

к�ркем�нер шеберлерінің шығармашылық 

к�рмесін тамашалады.

Сан жылдық тарихы бар Т.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық �нер академиясы к�птармақты 

және к�псалалы оқу орны. Академия тарихында 

суретшілер одағы, симфониялық және ұлттық 

оркестрлер құрылып, музейлер ашылды. Ака-

демия түлектері осы 85 жыл ішінде қазақтың 

ұлттық �нерін әлем сахналарында әйгіледі. Оқу 

орнының ұжымы Елбасы Н.).Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауын басшылыққа ала 

отырып, жаһандану талаптарына сай жан-жақты 

мамандарды дайындауға күш салып келеді. 

Сондай-ақ Елбасының «Мәңгілік ел» ұлттық 

идеясы айналасында жүзеге асуы тиіс – жаңа 

мәдениет қалыптастыру, әлемдік әдеби-рухани 

кеңістікке еркін еніп,  ұлттық �нерді таныту жо-

лында аянып қалған емес. 

Қазақ �нерінің іргетасын қалаған қасиетті 

қарашаңырақтың әлі де қарыштай берері хақ!

Арай ЖҰМАТАЙ

Республикамыздың әр �ңірінен кел ген 

қаламгерлерге құттықтау тілегін жеткізген 

облыс әкімінің орынбасары Жақсылық 

Омар Елбасының «Бола шақ қа бағдар: руха-

ни жаңғыру» бағ дарламалық мақаласында 

айтылған ұлттық сананы жаңғырту идеясы-

ның түп тамыры – тілде, әдебиетте, мәде-

ниет те жатқанын тілге тиек етті.

– Бағдарлама аясында Алматы облы-

сында бір жылдан бері 8 мыңнан астам шара 

�ткізіліп, 200 жоба жүзеге асырылуда. Об-

лыс әкімі Амандық Баталовтың қолдауымен 

былтыр бір мезетте 39 кітап жарыққа шығып, 

оқырманға жол тартты. Алдағы уақытта 

облыстағы барлық ауылдық мәдениет үйлерін 

жаңғыртып, жаңартатын боламыз. Сонымен 

қатар әдеби байқаулардың, шығармашылық 

шаралардың да маңызы зор. Бүгінгі форумға 

облыстың, республиканың әр �ңірінен та-

лантты жастар жиналып отыр. Форумға 

қатысушыларды осынау айтулы шарамен 

шын жүректен құттықтап, баршаңызға 

шығармашылық шабыт тілеймін! – деді. 

Мұнан соң Қазақстан Жазушылар одағы 

басқармасының т�рағасы Ұлықбек Есдәулет 

с�з алып, облыстың әдебиетті қолдаудағы 

игі бастамасына ризашылығын білдірді. 

Сондай-ақ ақындар – Жазушылар одағының 

облыстық филиалының директоры Ерлан 

де, шынығуы да бірдей деп есептейді. 

Сондықтан барлығы «бәріне құқылы». Бір 

жағынан, адам �те �зімшіл, оған қорқыныш, 

іштарлық сияқты қасиеттер де тән. Адамды 

тек қызғаншақтар, жаулар қоршайды. «Адам 

адамға қасқыр» принципін негіздеді. Осыдан 

келіп қоғамда соғыстар туындайды. Бірақ 

мұндай соғыстар кезінде «бәріне құқылы 

болу» деген – ешнәрсеге ешқандай құқы 

жоқ деген с�з. Мінеки, осы жағдайды Гоббс 

Томас «адамдардың жаратылысы немесе 

табиғи жағдайы» деп анықтаған. Адамдарға 

күшпен қатар, �лім қатері мен �зін-�зі қорғау 

қасиеттері де берілген. Гоббс Томас ең 

маңызды жаратылыс заңы деп бейбітшілікке 

ұмтылу, бейбітшілік мүддесі мен �зін-�зі 

қорғау, қажет етсе, әркім �зінің құқынан 

қажетті тұрғыдан бас тартуы қажет, адамдар 

�здері келіскен келісімді орындаулары керек 

деп есептейді. Бұл, біз айтып отырған, қазақ 

білетін татулық пен достықтың ғылыми 

нұсқасы. Яғни біз «мен», «менікі», «бізге 

ғана», «бізден қалған», «басқаны емес» дейтін 

ұғымдардан бас тартсақ қана ұлтараздыққа 

жол бермейміз. Қазыбек бидің «малдан 

малдың бір асым еті, жерден жердің бір-ақ 

уыс ш�бі артық» дейтін с�зі осы кезде еріксіз 

ойға оралады. Анау-мынау деген қасаң 

қағидалардан арылып, бұл біздікі дей алатын 

болсақ «Мәңгілік елдің» қақпасы бәрімізді 

ашық күйінде қарсы алады деген с�з.

Қойнауы құтқа толы берекелі де мерекелі 

�ңір Жезқазған қаласында бүгінгі таңда 60-

тан астам ұлт �кілдері ымыра бірлікте, тату-

тәтті, бір атаның балаларындай күн кешуде. 

2015 жылы арнайы Қоғамдық келісім залы 

ашылды. Қоғамдық келісімнің Жезқазған 

�ңірі бойынша �кіл маманы да біздің 

қаламызда жұмысын жалғастырып, жандан-

дыруда. Осы қоғамдық келісім  аясында этно-

мәдени орталықтармен бірлесе отырып, 

жыл бойы бірнеше іс-шаралар атқарылады. 

Қаншама клубтар да �з жұмыстарын сәтті 

жүргізуде. Берекесіздің ауылы мерекесіз 

дейді. Біздің қаламыздың шырайын кіргізіп, 

әр мереке сайын атсалысып жүретін �зге 

ұлттар нағыз мерекенің ортасы. ]ңір 

халқының �мір салты жақсы болып, халқы 

тату болса біздің де басты мақсатымыздың 

орындалғаны.

Қ о р ы т а  к е л г е н д е ,  б е й б і т ш і л і к т е , 

есендікте �мір сүруге ұмтылу қазақ халқының 

қанына сіңген асыл қасиеттерінің бірі екені 

с�зсіз.  Елбасымыз Нұрсұлтан )бішұлының: 

«Қазақ халқы сан ғасырлар бойы �зінің 

егемендігі мен тәуелсіздігі үшін күресіп 

келді. ]зінің ең жақсы қасиеттерінің: қатер 

т�нген сәтте бірігіп, ұйымдаса білуінің, 

сондай-ақ басқа халықтармен бейбітшілік, 

келісім мен тату к�ршілік жағ дайында тұруға 

 деген ынта-ықы ласының арқасында ол та-

рих тасқынының астында қалып қоймай, 

�зінің мемлекеттігін қалпына келтіре алды» 

деген с�зі кешегі мен бүгінгі тарихымызды 

ұштастырып тұр. Тіпті қазақ жеріне табан 

тигізген әлем саяхатшылары, ғалымдар, 

дипломаттар естеліктерінде қазақ халқының 

қонақжай, сабырлы, ежелден бейбітшілік 

пен ынтымақ сүйгіш, �з бетінше ешкімге 

ұрынбаған, соғыс ашпаған ел екенін сүйсіне 

жазған. Сондай елдің Қазақстан болғаны, 

осындай елде тұратымызды әрбір одандасы-

мыз мақтан тұтуы қажет деп ойлаймын.

Жүніс, облыстық «Жетісу» газетінің бас 

редакторы )міре )рін, белгілі ақындар 

Қалқаман Сарин, Бақытгүл Бабаш, жас да-

рын Мұхтар Күмісбек ізгі тілектерін жеткізді. 

Форум жұмысы мұнан әрі «Рух» бәйгесінің 

қорытындысы бойынша жарық к�рген 

кітаптардың тұсаукесерімен жалғасты. 

Шарада «Рухани жаңғыру» бағдарла ма сы 

аясында �ткен «Мәңгілік елдің мұраты» атты 

облыстық байқаудың қоры тындысы жария 

етілді. Марапаттау рәсімін облыс әкімінің 

орынбасары Жақсылық Омар атқарды. 

П о э з и я  ж а н р ы  б о й ы н ш а  І  о р ы н 

 «Шабыт» халықаралық шығармашыл жастар 

фестивалінің жүлдегері, мемлекеттік грант 

иегері Сағыныш Намазшамова иеленсе, 

 прозада І орын жас жазушы, «Дарабоз» 

бәйгесінің жүлдегері Қанат )білқайырға 

берілді. Қос жеңімпазға облыс әкімінің 

«Ақ қауырсын» әдеби жүлдесі, ақшалай 

сыйлықтар мен дипломдар табысталды. 

Поэзия бойынша ІІ орынды Ерлан Жүніс 

пен Аршын Нұрбақыт, ІІІ орынды Қозыбай 

Құрман мен Мұхтар Күмісбек иеленді. Про-

за жанрында ІІ орынды Есболат Айдабосын 

және Гүлжан Амангелдіқызы, ІІІ орын-

ды Асхат ]мірбай мен Данагүл Берекет 

алды. Жүлдегерлердің барлығына ақшалай 

сыйлықтар мен дипломдар берілді. 

Осы жиын барысында Қазақстан Жазу-

шылар одағының т�рағасы Ұлықбек Есдәулет 

одақ мүшелігінің қатарына қабылданған 

жастарға салтанатты жағдайда куәлік тап-

сырды. Мүшелікке қабылданғандар арасында 

Алматы, Атырау облыстарының, Астана және 

Алматы қалаларының жастары бар. 

Атап �тсек, екі күнге созылған «Жетісу 

к�ктемі»  облыстық форумы аясында 

жас қаламгерлер Қарасай ауданындағы 

Президенттің «Атамекен» тарихи-мәдени 

орталығын, «Батыр бабалар» мемориалы 

мен «Анаға құрмет» музейін, Кербұлақ ауда-

нында Шоқан Уәлихановтың мемориалдық 

музейін аралады. Сол сияқты Талдықорған 

қаласындағы Қаратал �зенінің жағалауында 

поэзия кешін �ткізіп, Сүйінбай, Мұқағали 

ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. 

Сондай-ақ Тіл сарайында әдебиеттің сан 

 салалы тақырыптарын талқылаған секциялық 

жұмыстар ұйымдастырылғанын айта кету 

керек.

«Мәңгілік елдің мұраты» облыстық 

байқауына қысқаша тоқталсақ, байқауға 

жас қаламгерлер бүркеншік атпен қатысты. 

Поэзияда «Рухани жаңғыру» тақырыбы, 

Жетісу �лкесінің тамаша табиғаты және еркін 

тақырып ұсынылса, прозада туған �лкеге 

арналған туындылар қабылданған. 

Айтуған Д;УЛЕТ

Бекзат 
АЛТЫНБЕКОВ,
 Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 
мүшесі,
Қарағанды 
облыстық
мәслихатының 
депутаты
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Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына қосымша

Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

OQYRMAN OIY

ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕС

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Шараны Ақмола облыстық тілдерді 

д а м ы т у  б а с қ а р м а с ы н ы ң   б а с ш ы с ы 

 Марал Жақыпова жүргіз іп  отырды. 

Ең  алдымен Мемлекеттік тілді дамыту 

 қоры ның  директоры Азат Шәуеев с�з 

алды. Бұдан кейін Қазақстан  Жазушылар 

одағы  Астана  қаласы филиалының 

 директоры, «Мәдениет» порталының бас 

редакторы Бауыржан Қарағызұлының, 

қор жобаларының үйлестіруші )сет 

Оспанов тың және Ш.Уәлиханов атындағы 

К�кшетау мемлекеттік университеті қазақ 

филологиясы кафедрасының аға оқы-

тушысы, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Лайс Мусиннің баяндамалары тыңдалды. 

Сондай-ақ қатысушылар үшін Ақмола 

облысы архивтер мен құжаттамалар бас-

қармасының және Ақмола облысының 

білім және мәдениет басқармасының 

к�рмелері ұйымдастырылды. Аталған к�р-

меге 1929-1940 жылдар аралығындағы қазақ 

жазуының латын графикасында кеңінен 

қолданылғанын растайтын мұрағаттылық 

құжаттары, білім сала сындағы соңғы инно-

вациялар қойылды. 

 Аталған жиынның жалғасындай Ар-

шалы ауданының тілдерді оқыту орталы-

ғында «Мемлекеттік тілді оқыту үдерісінде 

жаңа педагогикалық технологиялар дың 

орны мен маңызы» атты облыстық семи-

нар-практикум болып �тті. Семинарды 

облыстық оқыту-әдістемелік орталығы-

ның директоры Қаратай Бәйкенұлы ашып, 

орталықтардағы мемлекеттік тілде жүр-

гізіліп жатқан шараларға қысқаша тоқталды. 

Орталық директоры Қ.Т�лекеевтің «Латын 

әліпбиіне к�шу – уақыт талабы» және 

Аршалы ауданы әкімінің орынбасары 

А.Байжұманың «Аршалы ауданындағы 

мемлекеттік тілдің ахуалы» атты баяндама-

лары тыңдалды. 

Р.МАХАНОВ,
Аршалы аудандық тілдерді оқыту 

орталығының директоры
Ақмола облысы

R.MAHANOV,
Arshaly aýdandyq tilderdi oqytý

W

u

Мектепте оқып жүрген кезінен 

спорттық чемпионаттарға бел-

сене қатысқан оның к�кірегінде 

спорт шебері атану үміті оянады. 

2013 жылы жоғары оқу орнын 

«Мемлекеттік және жергілікті 

басқару», арада үш жыл �ткен соң 

«Құқықтанушы» мамандықтары 

бойынша бітірген.

С п о р т т ы  с е р і к  е т к е н 

 Алек сан дрға кезекті жаттығу 

саба  ғында жаттықтырушысы 

Ақт�бе поли ция  сының қатарына 

үміткерлер іріктеп жатқаны  туралы 

хабарландыруды к�рсетіп, бағын 

сынап к�руге кеңес береді. Іріктеу 

алаңында спорттық нормативтер 

тапсыру барысында 100 метр-

ге жүгіруден бірінші келіп, 3 

шақырымға жүгіруде басқа кан-

дидаттарды үш-т�рт айналымға 

кейін қалдырған, турникке тарты-

лудан да үздік нәтиже к�рсетеді. 

С�йтіп, Александр бірден сынақ 

қабылдаушылардың назарына 

ілігіп, полицейлер даярлайтын 

қурсқа жолданған. Осылайша 

полиция қатарына қызмет етуге 

қабылданған аға инспектор Алек-

сандр Борисов сенімді абыроймен 

ақтап жүр.

)ріптестері чемпион бойын-

дағы бауырмалдық пен патриоттық 

қасиет терді жоғары бағалайды. 

Алек  сандрдың қазақылығы, ақ-

к�ңіл дігі мен тәрбие лілігі, қазақ 

тілінде с�йлеуі – к�ркем мінезі 

мен сырбаздығын еселей түс-

кендей. Екінші мүшелге енді ғана 

толған чемпионның үлкен жетіс-

тік  терінің бастауы да бойына 

сіңір ген осы қасиеттерінде жатса 

керек.

Бейтаныс адамдар кейіпкері-

міз дің сыртқы кейпінен �зге ұлт 

�кілі екенін байқаған соң «қазақша 

білмейді» деп тұжырымдап қалады.

– Бірде қаладағы дүкендердің 

біріне бардым. Сатушылардың 

екеуі де қазақ әйелі. Бір-бірімен 

орысша с�йлесіп тұрғанын к�ріп, 

қажетті заттарымды орыс тілінде 

сұрадым. Тиесілі ақшаны т�ледім, 

әлгілердің бірі екіншісіне қазақша: 

«Мынаған 50 теңге қосып есептеп 

жібер» деп айтты. «Түсінбейді» деп 

ойласа керек. Мен шыдамай күліп 

жіберіп: «Апа, қазақша білемін» 

деп едім, сатушы апай қатты ұялып, 

қайта-қайта кешірім сұрады, – деп 

еске алады  Александр.

Тіл жанашырынан қоғамда 

қызу талқыланып жатқан ла-

тын әліпбиіне к�шу мәселесіне 

қатысты пікірін сұрадық.

– Қазір жастардың к�пшілігі 

ағылшынша меңгерген. Менің 

байқағаным латын әліпбиі ағыл-

ш ы н  т і л і н е  қ а т т ы  ұ қ с а й д ы . 

Сондықтан к�п кешікпей, әсіресе 

жастар арасында кең таралатыны-

на сенімдімін. Қазақ тілін латын 

қарпінде жазу қазақстандықтардың 

ғана емес, шетел азаматтарының 

да қазақ тілін меңгеруіне ықпал 

етеді .  Себебі  латын әріптері 

әлемнің түкпір-түкпіріне таны-

мал. Сондықтан қазақ тілін жаңа 

белестерге к�теріп, жаңа үлгідегі 

заманауи трендке айналдырады 

деуге болады. ]йткені қоғамдағы 

жарнаманың �зі  ағылшынша 

жазылса, адам назарын бірден 

�зіне аудартады. Мен бұл  тарихи 

қадамды қолдаймын, – деді  офицер 

Борисов.

– Кейбір замандастарымыз, – 

ол әңгімесін ары қарай сабақтады, 

– латын әліпбиі ж�нінде жаңсақ 

ойлайды. «Латын әліпбиіне к�шкен 

кезде қаншама кітаптарымыз 

босқа қалады, қайта аударуға тура 

келеді. Қаржы шығыны к�бейеді, 

біздің жазбаларымызды бала-

немерелеріміз түсінбейтін бола-

ды» деген пікірлерде бар. Бұған 

келіспеймін. Кітаптың мағынасы 

кемімейді. Рас, мыңдаған таралым-

мен шығарылған қайсыбір кітаптар 

қолданыстан шығып та жатыр. 

Себептің бірі – олардың замана 

ағысына ілесе алмауында. Мысалы, 

біз оқыған «)ліппенің» орнына 

қазір «Сауат ашу кітабы» оқылады. 

Мұндай ұнамсыз жағдайлардың 

астарына үңіліп, алдын алу қажет, – 

деп Александр ойын әдемі түйіндеді.

Жәмиғатқа жағымды жаңа-

лықты айтқан ж�н – Жезқаз ған 

қаласында жауынгерлік самбодан 

�ткізілген сайыста күміс жүлдеге 

ие болған А.Борисов таяу күндерде 

Моңғолияда �тетін Азия чемпио-

натына қатысып, бағын сынамақ. 

Онан кейін Астанада )лем кубогы 

үшін сайыста, Ресейдің Мәскеу 

қаласында әлем чемпионатында �з 

шеберлігін к�рсетеді.

Бекзат ЖАЛҒАСБАЕВА,
облыстық ішкі істер 

департаменті
мемлекеттік тіл және ақпарат

б"лімінің жетекші маманы

АҚТ]БЕ

 

 

 

u

ТІЛ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН 
САҚТАУ МАҢЫЗДЫ

ЖЕТІСТІККЕ 
ЖЕТЕЛЕЙТІН 

ЖАҢАЛЫҚ
Бағдан МОМЫНОВА, 

филология ғылымының 
докторы, профессор

Александр БОРИСОВ: 

-

-
-

-
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Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Хұсайын К.Ш. Дыбыс - звук, Мағына - значение, 
Сөз - слово - Алматы, 2016.- 648 бет, 
2. Хұсайын К. Тiл ғылымы тiлiмiзге тiрек болсын 
// Ана тiлi.- 2009. - 16-22 сәуiр (№ 15).- 4 б.

өзтанымөзтаным

Қалжасын ұялмай жеді. Қалжа – парсы с�зінен енген с�з. «Бір 

жапырақ ет» деген мағынаны білдіреді. Жаңа босанған әйелге арнап 

мал сойып, жас ет пен сорпа береді. Ұл босанған жағдайда, босанған 

келіншек тума-туыс, күйеуінің алдында еңсесін к�теріп, қалжасын ұялмай 

жеген. Жалпы қалжа жеу келіншектің іштегі ауруын сыртқа термен шығарып, 

аяқ-қолын тез бауырына алуына септігін тигізеді. 

Қара есектің мойнына байлап жіберді – мазақ етті, күлкі етті. Тәуке заманында 

қабылданған Жеті Жарғы заң кодексі бойынша әке-шешесін балағаттаған баланы 

қара есекке теріс мінгізіп, ауылды үш рет айналдыратын болған. 

Қумадан туыппын ба? Т�мен санау мағынасында айтылады. Ертеде түркі-

моңғол халықтары ханның некелі әйелін «хатун» (қатын) деп атаған, ал некесіз 

әйелдерін «қума» деген. Қумадан туған балалар мен хатуннан туған балалардың 

құқы бірдей болмаған, соңғыларының ерекшеленетін жағдайлары да болған.

Менің қолым емес, Бибі Бәтиманың қолы – толғатып жатқан әйелге 

айтылатын тілек. К�не наным-сенім бойынша, әр нәрсенің �зінің пірі 

болған. Жас сәбилердің пірі, қорғаушысы  Бибі Бәтима болып есеп-

телген. Толғатып жатқан әйелдің күтушісі «Менің қолым емес, 

Бибі Бәтиманың қолы» деп сыйынып, сылап-сипап жәрдем 

беретін болған. Жас нәрестенің құйрығында болатын к�к 

таңба Азия халықтарына ғана тән деген де пікір 

бар. Бұл Бибі Бәтиманың сәбиді дүниеге 

шығарардағы қолының табы деген 

сенім бар.

«Менің қолым емес, 
Бибі Бәтиманың қолы» 

«Ақ пен қызыл арасында»

Сіз білесіз бе? 

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

ЖИЕН НЕГЕ 
ЕЛ БОЛМАЙДЫ?

Сөз төркіні

]кініштіс і ,  б із  к�біміз  сол 

айтылған мағыналы с�здің түбіне 

үңілмей, бетін ғана қалқып, шала 

түсініп және шала түсіндіріп жүрген 

жайымыз бар. )зербайжан елінің 

«Мақалға дау жүрмейді»  деген 

асыл с�зі  бар.  ]йткені мақал-

мәтелдер �мір сынынан �тіп, әбден 

пісірілген, қайта �ңдеуге жатпай-

тын дүниелер. Бұған дәлел ретінде 

«Жиен ел болмас, желке ас бол-

мас» деген мақалды алайық. Бұл 

с�зді нағашы мен жиен арасындағы 

қылжақ есебінде қабылдағандар 

«жиен неге ел болмасын, малы болса, 

желке неге ас болмасын майы болса» 

деп жақауратып жүр. Жасырары 

жоқ, мұны шығарғандар «жиен ел 

болмас...» с�зінің түпкі мағынасын 

түсінбегендіктен «малы бар жиенді» 

есеппен ел қылмақшы. Желкеге 

май жаққанменен оның тағамдық 

құрамы �згермейтіні дәлелдеуді 

қажет етпейтін қағида. «Жиенді ел 

қылудың» болашақтағы салдары 

қаншалықты оғаш болатынына к�з 

жіберіп к�рейікші.

Қазақ атамыз «жиен ел болмас» 

дегенді әзіл немесе қылжақ есебінде 

е м е с ,  н а қ т ы  � м і р л і к  ш ы н д ы қ 

тұрғысында айтқан.  Бұл с�зді 

кейбіреулерге ұқсатып «адам бол-

майды, к�мегі тимейді, жақындығы 

жоқ» деген мағынада ұқсақ тағы да 

қателесеміз. Жиен – қыздың баласы. 

Алысың емес, ал неге ел болмайды? 

Е л  б о л м а й д ы  д е г е н  с � з д і ң 

 тасасында ол сенің еліңнен, сенің 

руыңнан емес, турасын айтқанда 

қаны б�лек деген мағына береді. 

Басқа жер, басқа елден (рудан), 

бәлкім басқа ұлттан. Бұл орайда 

«Қыз – қонақ», «Қыз жат-жұрттық», 

« Қ ы з д ы  ж а у  д а  а л а д ы »  д е г е н 

мәтелдерді де ескерген ж�н. «Атасы 

басқа аттан түс» деп �з баласын жауда 

қалдырып, інісін мінгестіріп кететін 

қазақ емеспіз бе?! Патриархаттық 

үлгімен �мір кешкен қазақ халқы жеті 

атаны әке жағынан ғана таратқан. 

)йелдерді  шежіреге қоспаған. 

Қыздан туған баланың «ел болмауы»  

осы тұрғыда қарастырылған. Жиен 

сенің шежіреңе қосылмайды.   

Ж а с ы р а т ы н ы  ж о қ ,  � м і р л і к 

ж а ғ д а й л а р ғ а  н е м е с е  ә р т ү р л і 

 себептерге байланысты   жиендер 

к�бінесе нағашылардың қолында 

тәрбиеленеді. Жиендерін сағалаған 

нағашылар к�п кездесе бермейді. 

Мұның �зі де қазақ халқына тән 

�мірлік заңдылық. Қазіргі таңда 

кейбір ата-аналар арасында қыздың 

баласын да «немерем» деп танысты-

ратынды, қыздың баласы не, ұлдың 

баласы не, екеуі де немерем деп 

�зеуреп, жалған намысқойлықты 

ту етіп жүргендер к�бейіп барады. 

Осы шағын мақаланы жазуымның 

себебі де осындай �зеуреп, с�зге 

түсінбегендердің жағдайынан туын-

дады. Жиенді �з атымен атамай «не-

мере» деп тану, оған �з руыңды таңу, 

жеме-жемге келгенде ата-бабаңнан 

жойылмай жалғасып келе жатқан жеті 

атаның желісін бұзу болып табылаты-

нын к�бі ескергісі де келмейді. ]зінің 

нақты шыққан руын білмеген бала 

дүбәра болып, ержете келе �зінің ру-

лас қызына үйленіп ұрпақсыз қалса, 

кім кінәлі болмақ. Обалы кімге?! 

Міне, жиенді «ел қылам» деп �зеуреп 

жүргендердің жетер жері осы болмақ.

 )лдебір себептермен жиен сіздің 

отбасылық тәрбиеңізде болатын 

болса, оны �зінің жеті атасын білуге 

баулу керек. Біздің қазақтығымыз, 

мәрттігіміз осыдан танылса ке-

рек. «Мен асырағам, менің балам, 

ешкімнің ортағы жоқ»  деп �згені 

де алдап, �зіңді де алдап, баланы да 

алдап �сірудің қажеті қанша. «]тірік 

�рге баспайды».

Қонысбай ШАЛҒЫНБАЙҰЛЫ

Ақт�бе облысы

Қарабұтақ ауылы

Аға "лсе, іні мұра – әмеңгерлік салты бойынша 

ағасы �лген жағдайда, інісі жеңгесін немесе інісі 

�лген жағдайда, ағасы келінін әйелдікке алған. Бұл 

салттың негізгі мақсаты – бір тұқымның балаларын 

басқа елге/руға кетірмеу, жетім-жесір болдырмау.  

Ақ жол ем – хан тұқымының әйел затының 

ішіндегі пәк қызын үш рет аттатып, денеге енген 

оқты түсіруге арналған ырым-салт.

Ақ пен қызыл арасында – күн ұясына батып бара 

жатқан шақ. Қазақтар бұл кезеңді күн мен түннің 

алмасу кезі, жын-шайтанның араласқан шағы деп 

есептеген. Осы шақта ауру адамды ұшықтаған және 

сау адам бұл кезде т�секте жатып ұйықтамау керек, 

ұйықтаған жағдайда бастырылып, беймаза күйге 

түседі деп есептеген. 

Анттың құнын ішті – серттесіп, егеске к�п түсті. 

Бұл фразеологизмнің пайда болуына ғұн заманын-

да ұрысқа алғаш енген жауынгер �зінің алғашқы 

�лтірген жауының қанын ұрттайтын болған. Бертін 

келе ант берген кезде ақ боз бие құрбандыққа ша-

лынып, оның қанына серттескен адамдар қылыш-

тарының ұштарын қанға малып, кей кезде ішіп 

қояды. Одан бертінде құрбандыққа шалынған 

малдың қанын қолдарымен маңдайларына жағып 

ант берген.

Атасын білмес алыс. Түркі халықтары жеті атаға 

байланысты туыстық қатынастарды анықтаған. 

Жетінші ұрпақтан кейін, басқа �з алдына ел бола-

тындай ұрпақ деп санап, белгілі рәсімдерін жасап, 

б�лек шығарған және қыз берісіп, қыз алысып, 

құдандалы болуға рұқсат етілген. Бір атадан емес 

болса, туыстығы да алыс деп саналған. 

Бесік кертті күйеу – бесікте жатқанда атастырылған 

күйеу. Құрбы-құрдас, бірін-бірі жақсы білетін, �зара 

сыйласатын адамдар балаларын бесікте жатқанда-ақ 

құдаласатын салт болған.

Босағаға ақтық байлау. Ертеде жүкті әйел аруағын 

сыйлап, үлкен үйлердің уығына шүберек байлап, 

ырым етіп мал әкелетін болған.  

Жастығын ала жату – есесін жібермеу, кегін ала 

�лді. Бұл фразеологизмнің түп-т�ркіні моңғолдардың 

ертедегі салт-дәстүрінен хабар береді: ертеде атақты 

адам қайтыс болғанда оның сүйегімен бірге сүйікті 

құлын к�рде жатқан иесінің басына жастық етіп 

үш рет жастайды екен. Құл �ліп кететін жағдайда 

иесімен бірге жерленеді, ал тірі қалған жағдайда ең 

қадірлі қонақ саналатын болыпты. 

Ж"ргегінде шырақ к"рмеген – �мірде жақсылық 

к�рмеген. Қазақ дәстүрі бойынша сәби дүниеге 

келгенде қырық күн бойы бір күйден екінші бір 

күйге �туін жеңілдету немесе жын-періден сақтау 

мақсатында шырақ жағатын салт болған. 

Жора боза – ер адамдардың боза-тарыдан ашы-

лып істелінген қыздырма сусын ішуге жиналған 

жиыны. 

Жолы кіші – күйеу жасы үлкен болғанымен, 

жолы кіші. Туыстық қатынастарда  күйеу баланың 

әлеуметтік орны қайынжұрт жағында болып есеп-

теледі. Жолы кішілік дәстүріне байланысты, қыз 

ауы лына алғаш келгенде күйеу жігіт ауылға біраз жер 

қалғанда аттан түсіп, жаяу келетін болған. 

Қазақ қайың сауғанда, қырғыз гисар ауғанда. 

Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі елінен тентіреп 

кеткен қазақтардың аштықтан қайыңның с�лін 

сорып күй кешкен заманның тілдегі к�рінісі. Ал 

қырғыздар тәжік тауларын паналай ауған.

«...КҮЛКІ ҚЫМБАТ»
Қ а з а қ т ы ң  ұ л ы  а қ ы н ы  А б а й 

Құнанбайұлы күлкінің мәнін  атап 

к�рсеткен �леңінде: «Жігіттер, ойын 

арзан, күлкі қымбат» деп жырлағаны 

белгілі. Бұл орайда қазақ тіліндегі 

күлкінің алуан түрін білдіретін 

дыбыстық бейнелеуіш тік етістіктерге 

т�менде келтірілген аналитикалық 

түзілімдерді жатқызуға болады: 

Ду күлу.  Күлкінің бұл түрі бір 

топ адамның алдарындағы адамның 

белгілі бір с�зіне немесе қандай да бір 

қимыл-қозғалысына қатысты әрекетін 

білдіреді. Адамдардың күлкілі с�зге, 

нақты бір к�рініске, ерсі қимылға бай-

ланысты туындаған эмоциялық күйін 

білдіреді. 

Мырс-мырс күлу. Қазақ тілінде 

күлкінің бұл түрі негізі тәрбиелі, 

тәртіпті, мәдениетті адамдардың, кей-

де ұялған адамдардың қымсынған 

күлкісі  болып саналады. Мырс-

мырс етіп күлетін адамдар к�ңіл 

күйін ашық түрде білдіре бермейді. 

Олар �те байсалды, сабырлы болып 

келеді. Олардың к�ңіл күйі к�теріңкі 

екенін ұшқын атқан к�здеріне және 

еріндерінің жымиған қалпына қарап 

байқауға болады. Ер адамдарға да, әйел 

адамдарға да тән бұл күлкі рақаттанған 

адамның кейпімен қатар жеңіл, кексіз 

мысқылды да білдіруі мүмкін. 

Сақ-сақ күлу. Дауыс қарқыны мен 

экспрессивтілігіне қарай күлкінің бұл 

түрі қарқ-қарқ күл етістігімен мәндес. 

Онда күліп жатқан адамның жас, ал-

бырт екені, күш қуаты да байқалады. 

Ондай адамдар табанды, жігерлі, 

қайратты, батыл екені де байқалады. 

Сақ-сақ күлу негізінен бәйгеге бас 

тігер күш-қайраты асып тұрған, �зіне 

�зі сенімді жігітке тән. )детте күш-

қуаты тайған, қартайған адамдар бұлай 

күлмейді. 

Кеңк-кеңк күлу. Күлкінің бұл түрі 

�зін басқалардан жоғары санай-

тын менменсіген к�кірегін керген, 

дандайсыған адамға тән. Ондай адам-

дарды қарапайым ақжарқын, шынайы 

деуге келмейді. Олардың жаны ашуы, 

аяныш сезімі, ортада мәдениетті адам 

ретінде к�ріну үшін ғана жасанды 

түрде к�рініс табуы мүмкін. Мұндай 

күлкі к�пмәнді болып, кекесін, табалау 

мәнін білдіреді. 

Қарқ-қарқ күлу. К�ңілі толған, риза 

болған адамның күлкісі. )детте ол 

ақк�ңіл, кішіпейіл адамдарға тән. Ол 

шынайы күлген, тәнті болған адамның 

күлкісі. Бұл к�бінесе мұқият, сезімтал 

әкенің баласының қылықтарына риза 

болған күлкісі. Сонымен қатар, әдемі 

қалжыңға, шешен с�зге риза болған 

ересек адамның риясыз күлкісі. Бұл 

к�ңілін ауламақ болып, тұнжыратқан 

ойларын, еңсені басқан ойларды 

бір сәт ұмытқысы келген адамның 

шат-шадыман күлкісі.  Ғасырлар 

бойы қалыптасқан дәстүр бойынша 

қазақтарда бұл күлкі ер адамдарға тән. 

Саңқ-саңқ күлу. Күлкінің бұл түрі 

сақ-сақ күлу етістігіне �те ұқсас. Бірақ 

оған қарағанда әлдеқайда әуенді, 

құлаққа жайлы болып келеді. Ол 

негізінен түбірдің құрамындағы ң үнді 

дауыссызының әсерінен пайда болған. 

Бұл күлкі жайдары, ашық, айналасын 

бірден үйіріп әкететін адамдарға тән. 

Риясыз еліктіргіш күлкісі оның тәртіпті, 

мейірімді, бекзат екенін білдіреді. 

Оның жарқын күлкісі еліктіріп әкетеді. 

Күлкінің бұл түрі қазақ тілінде де, түркі 

тілдерінде де бүркіт, сұңқар сияқты 

текті құстардың дауысына дыбыстық 

еліктеу нәтижесінде пайда болған. Со-

нымен қатар жырқ-жырқ күлу к�бінесе 

жеңілтек, ұшқалақ, үстірт ойлайтын 

адамдарға тән болып келеді. )детте 

нақты бір жағдайды адамның болмы-

сын түсінбеген адамдарға қатысты ай-

тылады. К�п ретте олар �з әрекеттеріне 

шошып, қарсы алдындағы адамдарға 

қарап, сасқалақтап күлуге мәжбүр 

болады. Сондай-ақ дұшпанынан кегін 

алған айтас-тартыста қарсыласын 

қапы қалдырған адам күлуі мүмкін. 

Ер адаммен с�йлесіп отырып, осылай 

күлген әйел адамның күлкісі мінезінің 

жеңілтек екенін, тәртіпсіз, орашолақ 

адам екенін білдіреді. Ал селк-селк 
күлудің ерекшелігі күліп отырған адам 

қатты дыбыс шығармайды. Алайда 

ол күлкісін тежемек болғандықтан 

басы, қолы не түгел денесі селкілдейді. 

Бірқатар  адамдардың денесінің 

селкілдегені байқалса да елдің на-

зары к�ңілді адамның жан жадыра-

тар қуанышты күлкісіне аударылады. 

Оның к�зі қысылып, аузы сәл ғана 

ашылып тұрады. Мұндай күлкі әсіресе 

ересек адамдарға тән. Күлкінің тағы 

бір түрі «солқ-солқ» күлу. Ол селк-селк 

күлуге қарағанда әлдеқайда күштірек. 

Одан айырмашылығы күліп жатқан 

адамның даусы қатты д�рекі шығады. 

Бұл алып тұлғалы, денелі адамның 

күлкісі. Күлген кезде бүкіл денесі 

селкілдейді. Ол күліп жатқан кез-

де оның қозғалысы мен жаңғырған 

даусынан айналасы қопарылып 

кететіндей әсер қалдырады. Мұндай 

күлкі адамды теріс жағынан сипатта-

майды. Толық болғандықтан ол күшті 

әлеуетті к�рінеді. Сық-сық күлу туралы 

айтар болсақ, күлкінің бұл түрі ақырын 

жай ғана естіледі. 

)детте белгілі бір жағдайға байла-

нысты қатты қарқылдап күлуге бол-

майтын немесе күліп жатқан адамның 

ұялшақтығына, ыңғайсыздануына бай-

ланысты сық-сық күледі. Кейде осылай 

күлген ер адамның күлкісі соншалық 

жіңішке болып шығатындықтан, 

ол әйел адамның күлкісіне де ұқсап 

кетеді.  Кейде к�пшілік алдында 

ақырын ғана к�з алдап күлген адам 

былай шыға бере қатты қарқылдап 

күлуі де мүмкін. Сылқ-сылқ күлу. Кейде 

күлкінің бұл түрі айқындылығы мен 

күші бойынша сық-сық күл етістігімен 

ұқсас. Күлкі біршама ұзаққа созылып, 

тонының ұзақтығымен ерекшеленеді. 

Ол түрлі жастағы ер адамдарға да, әйел 

адамдарға да тән. Сылқ-сылқ етіп 

күлетін адамның мінез ерекшеліктерін 

дәлме-дәл айтып беру мүмкін емес. 

Себебі мұндай күлкі белгілі бір жағдайға 

байланысты пайда болады. Кейде 

жақын аралықта бір істі сәтті орындап 

шығып, сол кезде қуанышты сәттерін 

еске алып сол кезге қайта оралғандай 

болады. Таңқ-таңқ күлу.  Мұндай 

күлкінің дыбысталуы адам даусының 

�зіндік ерекшелігіне байланысты. )р 

с�зін саңқылдап нақпа-нақ айтатын 

адам күлген кезде де жаңғырықтырып, 

саңқылдап күледі. Ондай адамдар 

к�бінесе даңғой, мақтаншақ, �зіне-�зі 

сенімді болып келеді. Кейде мұндай 

адамдардың күлкісі к�збояу сияқты бо-

лып к�рінуі мүмкін. Қатты қарқылдап 

күліп алып, ыңғайсыз жағдайда қалып 

жатады. Олардың күлкісінің жасанды 

екенін сезгендіктен қасындағылар ол 

күлген кезде қосыла күлмейді. Біршама 

д�рекі әрі жағымсыз күлкіге тарқ-
тарқ күлуді жатқызамыз. Ол негізінен 

т ұ р п а й ы ,  м ә д е н и е т с і з ,  ә д е п с і з 

адамдарға тән. Ондай адамдар к�бінесе 

мылжың, с�зуар болады. К�ні түсетін, 

кіріптар адамы күлген кезде ондай 

адамдар жағымпазданып елден бұрын 

қостай күледі. Қарқылдап күлген адам 

тоқтай алмай, ұзақ күліп күлкісінің 

соңғы жағы шиқылдап, пиқылдап 

ж�телге ұласып жататын күлкіні 

«қиқ-қиқ күлу» деп айтады. Қиқ-қиқ 

етіп күлу к�біне ересек адамдарда 

кездеседі. Ондай адамдар эмоцияла-

рын ырықтай алмайды, әсершіл келеді. 

Қазақтың ұлттық этикетіне сәйкес 

қартаң тартқан жасы ұлғайған адамдар 

бұлай күлмейді. Адамның даусына 

шиқылдаған, жіңішке болуына байла-

нысты күлкіні шиқ-шиқ күлу дейміз. 

Алайда, кез келген адамның күлкісі 

осылай шығуы мүмкін. Мысалы, қазақ 

дәстүрінде жастардың арасындағы 

қалжыңдар, қайныларымен әзілдесу, 

қ а ғ ы т у  с и я қ т ы  ә з і л - қ а л ж ы ң 

түрлері к�п болған. Кейде бірнеше 

жас келіншек қалжыңы жарасқан 

қайнысы күле-күле ішегі түйілердей 

болып, жеңілгенін мойындағанынша 

қытықтай берген. Туыс емес адам-

д а р д ы  � з а р а  ж а қ ы н д а с т ы р а т ы н 

бұндай әзіл-қалжың жеңгелері мен 

қайныларының арасында жиі орын 

алған. Күліп отырған адамның сыртқы 

тұрпатын, бет құбылысын бейнелейтін 

күлкі – ыржаң-ыржаң күлу. Ыржаң-

ыржаң күлетін адамның жеңілтек, 

ұшқалақ екені бірден к�рініп тұрады. 

Сонымен қатар бұл  мағынаның 

�зін-�зі тежеу, жасы кіші адамның 

ересектермен с�йлескен кезінде 

ыңғайсыздануы, ұялуы, жасқануы, кез-

дескен ғашықтардың қысылуы сияқты 

бейтарап мәндері де байқалады. Ырқ-
ырқ күлу. Күлкінің бұл түрі мағыналық 

жағынан жоғарыда с�з болған солқ-

солқ күлу етістігімен мәндес. Ырқ-ырқ 

күлу негізінен толық, етжеңді, семіз 

адамдарға тән. Ондай әйел адамдарды 

«бес биенің сабасындай», ал ер адам-

дарды «т�бедей, ш�ккен нардай» деп 

атаған. Қатты күлгеннен ондай адамдар 

күлген кезде селкілдеп, селк-селк етіп, 

іркілдеп күледі. 

Ел аузындағы әңгімеге қарағанда Жорықбай Табынбайұлы ілгеріде 

Сыр бойында �мір сүрген, атақтары әр тарапқа жайылған Базар, Жиенбай 

және Т�ре сияқты жыраулардың үзеңгілесі екен. Жорықбай оқымаған, 

хат танымайтын, сауаты жоқ адам болыпты. Солай бола тұрса да барынша 

алғыр, құймақұлақ болған.

Жорықбай намаз оқып, ораза тұтпайды екен. Бір күні досы, ауыл-

дасы – Мұхамеджан ақынның үйіне қарай келе жатады. Оның үлкен 

ағасы )сет деген кісінің әйелі тары түйіп жатыр екен. Ораза айының іші. 

Мұхамеджан үйдің ішінде кітап оқып отырады. Оны Жорықбай білмейді. 

Үйге жақындай беріп Жорықбай:

Бибеке, қамдана бер барың болса,

Майс�к қып майға былға тарың болса, –

дей бергенде, үйде отырған Мұхамеджан іле-шала:

Жорықбай, оразаны тұтар едің,

К�ңілде иман, бетіңде арың болса,  –  деп соңғы екі жолын жалғастырып 

жіберген екен дейді.   

Айтса айтқандай-ақ екен...

Жорықбай жырау 
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ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

ФЕСТИВАЛЬ

Халел Досмұхамедұлы еңбектерінің 

бірінші томы ның бастауындағы оның 

«Қазақ батырлары Исатай, Махамбет», 

«Тайманұлы Исатайдың қозғалысы тура-

сында қысқаша мағлұмат» атты ғылыми-

танымдық еңбек тері ұлтымыздың тари-

хында Исатай мен Махамбетті, олар 

бастаған ұлт-азаттық к�терілісті баспа 

жүзі арқылы айдай әлемге таныстырып, 

жария еткен ең алғашқы және бірден-

бір еңбек. Оған күмән жоқ. «Темірді 

қызған кезінде соқ» дегендей дер кезінде 

хаттап, бас бұрғызбастай дәлел, де-

ректермен ғылыми тұжырым жасап 

тастамаса, кейін кеңестік саясат кезінде 

бұл ұлт-азаттық к�терілістің �ңі теріс 

айналдырылып, бір болмашы оқиғаға 

телініп, болмаса қазақ халқына қара 

күйе жағылып, бұрмаланбасына кепілдік 

жоқ еді. Бұл тұрғыда ғалым үлкен іс 

тындырды. Халел Досмұхамедұлы үш 

томдығының бастапқы «Тарих» атты 

б�лімінде осы ғылыми-танымдық 

еңбектің тұруы қандай үйлесімді?!

Үшінші томға кірген ғылыми-та-

ным дық еңбектердің бәрі де мәңгілік 

мұралар. Самарқан шаһарындағы 

« Т і л л ә - қ а р и »  ж ә н е  « Ш и р д а р » 

медреселерін салдырушы Жалаңт�с 

батырдың шежіресі мен Бұқарадағы 

К�гілташ медресесінің салынуы тура-

лы әпсана (кітапқа орысша нұсқалары 

енгізілген) қазақ халқының мерейін 

а с п а н д а т а т ы н  т у ы н д ы л а р .  Н е г е 

дейсіз ғой? ]йткені қазіргі ]збекстан 

мемлекетіне қарасты екі қаладағы 

с ә у л е т т і ,  б і р е г е й  ғ и м а р а т т а р д ы 

қолдарымен тұрғызған басқа емес, 

қазақтар Жалаңт�с батыр мен К�ге 

е к е н д і к т е р і н  д ә л е л д е п  ғ ы л ы м и 

тұжырым жасап, нақтылап, қағаз бетіне 

түсіріп кеткен де осы Халел ағамыз. 

Егер Халел Досмұхамедов сынды 

қазақ ғалымы осылайша айқын бай-

лам айтып кетпесе, келе-келе оларды 

тұрғызған қазақтың айтулы тұлғалары 

екендіктері мәңгі ұмытылуы ғажап емес 

еді-ау. Тіпті �збек ағайындар �здеріне 

меншіктеніп, «салдырған біздің �збектің 

пәленшелері» десе де қарсы айтар 

уәжіміз, алға ұстар дәйектемеміз табыл-

май, басымызға ондай күн туа қалса жер 

шұқып,  оқсап қалмасақ не қылсын?! Ал 

Халел атамыз болса сондай дау-дамай-

ды  тудырмас үшін жан-жақты зерттеп, 

куә етер, растаушы құжат боларлық 

байламды деректерді дәйектеп, жазба-

ша түрде қолымызға ұстатып кетті. Ол, 

әрине, талас-тартысқа жеткізбейтін 

хатталған шежіре мен әпсана. Міне, 

ұлтжандылықтың к�кесі деп осыны 

айтсақ қисынды емес пе?!

А к а д е м и к - ж а з у ш ы  З е й н о л л а 

Қабдолов «Бұл қазақ тілінің Конститу-

циясы яки Негізгі Заңы туралы зерттеу» 

деп аса жоғары баға берген «Қазақ-

қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы», 

сондай-ақ «Казахская народная литера-

тура», «Аламан», «Оқу шының саулығын 

сақтау», «Шума қандай ауру» және басқа 

да қыруар ғылыми еңбектерін оқып 

отырып осылардың барлығын бірдей 

зерттеп, жазуға Халел Досмұхамедұлы 

сан түрлі мемлекеттік және қоғамдық 

қызметтерді қоса атқара жүріп уақытты 

қалай тапқанына, ерік-жігерінің сон-

шама мықтылығына қайран қаламыз. 

Осынысының �зімен-ақ ол бүгінгі және 

келер ұрпаққа �шпес �неге тастап кетіп 

отыр емес пе?!

Бұл томға басқа да еңбектерімен 

қатар Халел Досмұхамедұлының беріде 

жарық к�рген «Таңдамалысына» ғана 

үзіп-жарып енгізілген профессор 

Ю.Вагнерден аударған �сімдіктердің 

тіршілігі  мен түзелуін, сондай-ақ 

денеміздің түзелуі мен жұмыс қылуын 

әңгімелейтін қос кітап ша сының толық 

кіргізілуі де баршамыздың таным 

дүниемізді байыта түсуге жасалған 

игілікті іс деп бағалаған дұрыс.

Бұл Володя. Никешин  Володя 

дос.  Ол тек менің ғана досым 

емес, осы ауданда тұратын үлкен-

кішінің біразымен сыйлас, сырлас 

дос. Ганюшкиндіктер бұл жігітті 

тойларының т�ріне шығарады. 

Қазалы жерлерге шақырмаса да 

барып, қол ұшын береді. Ауданның 

белгілі ақсақалы Сабыр Нажимов 

аға бақилық болғанда к�зінен жасы 

сорғалап, мұңайып жүрді. 

– Марқұм әкемнің жан досы, 

құрдасы еді. ]згенікін к�термесе 

де әкемнің әзілін к�ңіліне ауыр 

а л м а й т ы н -д ы ,  –  д е п  қ о й ы п , 

жұмысынан бірнеше күнге сұранып 

келіп, Сабыр ағаның ақтық сапа-

рында бел шешпей жүргенін к�з 

к�рді. 

 Бұл аймақтың үлкен-кішісі 

марқұм Андрей Иванович Никешин-

нің �зін де, ұлы Володяны, ұрпақ-

тарын да қатты құрметтейді. Несімен 

тұрғылықты халықтың жүрегін жау-

лады? )рине кісілігімен, кішілігімен, 

қарапайымдылығымен. К�п жылдар 

жолдас болғанда байқағаным, ол 

кешірімшіл, жүрегіне зіл ұстамайды. 

Кейде, қатар-құрбыларының шектен 

шығып с�йлейтіні, намысқа шабаты-

ны болады. Володя, ол да пенде ғой, 

к�ңіліне алмайды емес, алады, бірақ 

кешіре салады. Ол үшін қандастарға 

біз ренжіп қалсақ: 

– )й, қойшы соны, ол �зі сондай 

жігіт қой, с�зіне есеп беріп жата 

ма? – деп қолын бір-ақ сілтейді. 

– Тәуірірек басқа бір әңгімені 

айтайық шы одан да, – деп алып 

қайдағы мен жайдағыны есіңе салып, 

езуіңді жиғызбайды. 

 Қайырымды жігіт, дұрысы аза-

мат, ел ағасы, зейнеткерліктің ауылы 

оған да алыс емес. К�ктем түсе әр 

ауылда тазалық айлығы басталаты-

ны белгілі. Себеп-сылтау айтпай-ақ 

ҚР Мәдениет және спорт министрлі-
гі нің ұйытқы болуымен, Жамбыл об-
лысы әкімдігінің мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасының 
ұйым дас тыруымен аймақтық 
мәдениет ұйымдарының беделін арт-
тыру мақса тында «Рухани қазына» 
облыстық фестивалі "тті.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы аясында мәдениет және �нер 

саласы ұйымдары мен қызмет керлері 

үшін арнайы �ткізі лген шараға �ңірдегі 

барлық ауданнан қол�нер шеберлері, 

кітапханашылар,  музей мен клуб 

 мамандары қатысты.  Елбасы мақаласы 

Мәңгілік еліміздің мақсат-мұратын 

жүзеге асырудың түп негіздерін, рухани 

жаңғыруымыздың негізгі бағыттарын 

а й қ ы н д а п  б е р г е н  ұ л т  ж а д ы н ы ң 

тұжырым дамасы деуге болады. 

Фестивальдің негізгі мақсаты – 

мәдениет қызметкерлері арасында 

�зара тәжірибе алмасу, қазақстандық 

патриотизм мен ұлттық мәдени бірлікті 

дамыту аясында ұлттық мәдениетті 

 насихаттау. Осы бағдар ламалық мақала 

аясында �ткен шарада халықтық театр 

ұжымдарына, қылқалам шеберлеріне, 

айтыс ақындарына, фольклорлық 

 ансамбльдерге арналған шеберлік 

 с ы н ы п т а р ы  ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы . 

 Сондай-ақ қатысушыларға арнайы 

гала концерт ұйымдастырылып, Жам-

был облыстық филармониясының 

�нерпаздары, ауданнан арнайы келген 

ұжымдар �нерлерін ортаға салды. 

Жамбыл облыстық мәдениет, ар-

хивтер және құжаттама басқармасының 

басшысы Дүйсенәлі Бықыбаев: «ҚР 

Президенті Н.Назарбаевтың «Бола-

шаққа бағдар:  рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында жүктелген 

мін деттерді жүзеге асыру бағытында 

қазіргі  уақытта еліміздің түкпір-

түкпірінде ауқымды жұмыстар қолға 

Келесі том адамның тән тірлігі мен 

табиғаттануды зерделеуге арналған 

іргелі зерттеу еңбектердің бастарын 

құрайды. Дүниетанымымызды, ой-

�рісімізді кеңейтуге бағышталған құнды 

құрал. ХХ ғасыр дың қазақ ғылымы 

түбегейлі жетіл меген жиырмасыншы 

жылдары ның басқы тұсының �зінде 

адамның тән жүйесі мен тән тірлігін 

тануды ғылыми тұрғыдан талдауға 

тәуекел етіп, қалам сілтеуі Халел 

Досмұхамедұлының нағыз ерлігі демей 

не дейміз. Адамның денесіндегі он екі 

түрлі элементті таныстырудан бастап, 

кісінің жалпы бітімін жіліктеп тұрып 

талдайды. Ұлпасы, түйіршігі, еті, қаны 

бар, сүйектері, к�мейі, �кпесі, бауыры, 

бүйрегі бар, аузы, тісі, ішек, қарыны 

бар, жатыны, миы, к�зі, құлағы, жүйкесі 

бар, толып жатқан �зге де мүшелері мен 

жүйелері бар... бәрін-бәрін қалдырмай, 

құрылымдарын, атқаратын қызметтерін 

егжей-тегжейіне дейін ажырата қазақи 

жатық тілмен түсіндіреді. Мәселен, 

бәріміз бірдей біле бермейтін түкірік 

безді былайша сипаттайды: «Ауыздың 

қуысына түкірік без деген үш қос бездің 

шіріні (үш томдықтағы терминдер, атау-

лар, мемлекеттер мен құрлықтар аттары 

аққан судың, жан-жануардың, �сім-

діктердің әрекеттерінде миымызға 

кіріп-шықпаған нәрселер жетеді екен 

ғой. Біз сай-саланы, �зен аңғарын, қыр 

мен ойды және тағы басқаларды тек 

сырт тай бақылап, мәз болып жүреді 

екенбіз. «Орта Азиядағы сары топырақ 

желдің әрекетінен пайда болған. 

 Қы тайдағы Сары �зеннің бойындағы 

сары топырақтың қалыңдығы алты жүз 

метр шамалы. Осы топырақты алты жүз 

шақырым жырақтағы Шамо ш�лінен 

жел әкеліп тастаған» деп зердемізге 

қон дырады және 100-суретті қарауды 

ұсынады. 

Таңдамалы жинаққа енген үшінші 

томды тұтас қамтитын «Жануар-

лар» атты оқулық та бірегей еңбек. 

ХХ ғасырдың басында үш кітап бо-

лып жарық к�рген бұл оқулық сол 

кезде баспадан үш рет шығыпты. 

Осыдан-ақ оның қаншалықты қажетті, 

� т і м д і  о қ у  қ ұ р а л ы  б о л ғ а н д ы ғ ы н 

әбден байқауға болады. Мұнда адам-

нан басқа түрлі мақұлықтардың, тірі 

хайуанаттардың бәрі  қамтылған. 

Алғашқы б�лім сүйектілер  туралы 

болса, екінші б�лім жай-жапшалар, 

бір қуыстылар, бұлттар, тікенділер, 

ТАНЫМДЫ� М	РА

ортасында күрегін не тырмасын 

қолына ұстап біздің Володя жүреді. 

]ткенде Наурыз мейрамында ұжым-

дар бірлесе шығып, киіз үйлер тікті. 

Бірінің жанында біздің Володя жүр, 

болыскей ақ самауырға әлсін-әлсін 

жыңғылдың шоғын салып, к�рінген 

үлкен-кішіге құшағын ала жүгіреді. 

)йтпесе, ол тегіне тектілік біткен 

 Никешин Андрей Ивановичтің 

ұрпағы болар ма, айналып қана 

кетейін.

 )лгінде қайырымды дедік. 

Расымен де к�ктем түсе �тініш 

е т к е н н і ң  б а у - б а қ ш а с ы н а  б а -

р ы п  ж ү з і м д і к т е р і н і ң ,  ж е м і с 

ағаштарының артық бұтағын кесіп 

б е р е д і .  Т ы ң а й т қ ы ш т ы  қ а н ш а 

м�лшерде қосу қажеттігін айтып 

түсіндіреді. Білмейтіні жоқ. Себебі 

ауласы түрлі жеміс-жидектен ары-

лып к�рген емес. Алма ағаштары 

қандай? Қазақы мінезді ол сатып 

пұл қылу дегенді мүлде білмейді. 

Шелек-шелегімен, табақ-табағымен 

к�рші-қолаңға, жұмыстастарына, 

достарына үлестіріп жүргені. ]з 

с�зімен айтсақ, бұл «ауыз тигізу». 

Володяның �сімдік жайын жақсы 

білетіні – ол Агро�неркәсіп кеше-

ніндегі Құрманғазы аудандық аумақ-

тық инспекцияда �сімдік қорғау 

инспекторы лауазымдық қызметін 

ұзақ жылдардан абыроймен мінсіз 

атқарып келеді.

 Осы мақаланы жазу барысын-

да ақк�ңіл азаматтың жолы болып 

тұрғандай аталған мекеме басшысы 

Арман Құмарғалиев ініміздің ұшы-

раса кеткені. Біз сұрадық, ол айтты.

– Володяға шаң тигізбейміз ғой, 

ондай маман болу қайда, – деді ініміз. 

– Ал адамгершілігін, к�пшілдігін 

менен г�рі сіз жақсы білесіз. Сәл 

к�рінбей қалса, ұжымдас тар сағынып 

қалады. Ортаның гүлі деп жатады 

алынып жатқаны белгілі. «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы ұлттық ру-

хымызды бойымызда мәңгі сақтауға 

ықпал ететін, еліміздің бай тарихы 

мен мәдени мұрасын шетелдіктерге 

танытатын  іргелі жұмыстарға арқау 

болмақ. ]ңірлік бағдарламаға сәйкес 

Жамбыл облысының мәдениет са-

ласында да бірқатар жобалар жүзеге 

асырылуда. Соларың бірі – «Рухани 

қазына» облыстық фестивалі» дей 

келе, бүгінде �ңірде 87 этникалық топ 

�кілдері ынтымақ пен береке-бірлікте 

�мір сүріп жатқанын атап �тті.

1 ақпан мен 17 сәуір аралығында 

Ж а м б ы л  о б л ы с ы  ә к і м д і г і н і ң 

мәдениет, архивтер және құжат тама 

басқармасының Жамбыл облыстық 

филармониясының «Балауса» циркінің 

артистері Ильяс Рахманқұлов пен 

Талап Таубеков Ыстанбұлда �ткен 

«Си қыр шылардың» фестивалінің 

іріктеуі нен �тіп, Араб мемлекетінің 

Доха қаласында жалғасын тапқан 

118 мемлекеттің сиқыршылары қа-

тысқан «MAGIC FESTIVAL – 2018» 

құрттар, былқылдақ тәнділер  турасында 

тәптіштейді, ал үшінші б�лім құрт-

құмырсқалар, су  шаяндар, �рмекшілер, 

қырықаяқтар тәрізді мақұлықтарды 

таныстыруға арналған.  Сонымен 

қатар жануарлардың арасындағы 

�згешеліктерді дәйектеп, саралауға 

да әдейі мән берілген. Қай-қайсы да 

тек оқушылар мен студенттердің ғана 

емес, бүкіл адам атаулының ұғымдарын 

қалыптастыруға, дүниетанымдарын 

кеңейтуге керекті мағлұматтар. Мыса-

лы, біз алпатыростың ұзындығының 

бір метрдей болатындығын, бес-алты 

күн бойы дем алмай қандай дауыл-

дарда да ұшып жүре алатындығын, 

дауылшылардың дарияларда жүріп, елсіз 

аралдарға жұмыртқа сала беретінін біле 

бермейді екенбіз. Біздің ұғымымызға 

ақын Сәкен Сейфуллиннің «Альба-

трос» дас танындағы кейіптеу қонақтап 

қалған да, әріге бара бермейтініміз 

б а р .  Қ о с  қ а р ы н д ы  а п а с у ы м н ы ң 

қайда мекендейтінін �з басым біле 

бермейді екенмін. Олар )мерікеде 

жүруші қалталылардың ішіндегі ең 

к�бі  к�рінеді.  Үлкендігі,  сыртқы 

түрі атжалманға ұқсас... Кейбір қос 

қарындылардың қалталары тым кішкене 

болған соң, балалары �сіңкіреген 

с о ң  а н а с ы н ы ң  а р қ а с ы н а  м і н і п , 

құйрықтарымен анасының құйрығына 

ілініп жүреді делінеді. «Ғажап-ай» деп 

таңғал масқа амал қалмайды. Тамыр-

аяқ тардың, теңіз жұлдыздарының, 

ж а у ы н  қ ұ р т т а р д ы ң ,  с ү л і к т е р д і ң , 

к�лба қалардың және басқала рының 

тірліктері де қызықтырмай қоймайды. 

Бір қолбақаның жылына жиырма 

мыңдай жұмыртқа салатынын, олардың 

балықтардың терісіне жабысып �сетінін 

осы саламен айналысатын маман бол-

маса басқа кім білген?! Жаз болса 

құлағымыздың түбінде ызыңдап, ине-

ше қадалып шағып мазамызды алатын 

масаның ұрғашысы адамның, малдың 

қанын сорып күн к�ретінін, керісінше, 

еркегі жұмсақ ш�птің шірінін сорып 

тамақ асырайтынын, үндемес деген 

де маса барлығын осы кітаптан оқып, 

білуімізге тура келді. Бір ғажабы, бұл 

томға да жәндіктер мен жануарларға 

қатысты қазақша-орысша терминнің 

130-ы енгізілген. ]ткен ғасырдың бас 

жағында ділгірлікті �теуге �те қажет 

болған оқулықтың мән-мазмұны, 

маңыздылығы бүгін де �з �міршеңдігін 

кеміткен жоқ.

Ғұлама ғалым Халел Досмұхамедұлы 

еңбектерінің үш томдығы ұлтымыздың 

рухани әлемі мен білім, мәдениет сала-

ларына қосылған қымбат қазына.

Т"леген ЖАҢАБАЙҰЛЫ,
халелтанушы, Қазақстанның 

Құрметті журналисі 

ғой, дәл сол с�з біздің Володяны 

айналып �тпейді. Еңбегі еленді. 

Министрліктен бері қарай грамо-

талар, облыс, аудан әкімінің алғыс 

хаттарын иеленді. «Еңбек Даңқы» 

т�сбелгісі де Володяның �ңірін жа-

растырып тұр, – дейді одан әрі Арман 

Мұқанғалиұлы.

– Бірінде, – дейді Володя  шайын 

сораптап қойып, – жұмысым  болып 

Волгоградтық туыстарымның үйіне 

бардым. Пойызда адам к�п, жол шар-

шатты. Басым ауырып әзер жеттім. 

Үлкен апай «не  ысытайын, не ішесің» 

деп бәйек болып  жатыр. «Апа, 

шәйнегіңді қайнатшы, құманыңды 

бер, шайды �зім демдеп аламын, 

басқа ештеңенің керегі жоқ» дедім. 

Содан сүтін молырақ салып, 4-5 

кесе күрең шайды қанып ішкеннен 

кейін самайымнан тер бұрқ ете түсті, 

маңдай жіпсіп к�з ашылды. Мұны 

к�рген туыстар «]й, қазақ келді, 

шайдың тәуірі қайда?» деп күлі сіп 

жатыр. Енді қайтейін, бала кез-

ден үйренісіп қалған дәміміз – шай 

ғой, – дейді Володя дос �ткенге ой 

жіберіп.

 Батыс �ңірінде, осы Құрманғазы 

ауданында қазақша с�йлейтін 

�зге ұлт �кілдері шүкір бар, бірақ 

 Володядай болу қайда? Қазақы 

с�здің мәйегін ағызады, мақал-

мәтелдермен тұздықтап жібергенде 

ұзақ жылдар қалам ұстап жүрген 

�зің қайда кетеріңді білмейсің. Сол 

үшін оны т�беңе к�термегенде, 

кімді т�беңе к�тересің?! Тойыңда 

шалықтап билейді, билегенде аяғы 

жерге тимейді. Созғылап баянын 

тартады, тартқанда жай тартпайды, 

әуезді әуені тұла бойыңды шымырла-

тады. Қалтасына қолын салып шашу-

ын да береді. ]лгеніңе топырақ сала-

ды. Жабырқап, сенімен бірге жаны 

қиналып, маңайыңнан кетпейді, 

басыңды сүйейді. 

 Жан жары Асия Сабирджанқызы 

татар ұлтының �кілі. Ибалы, ина-

батты. )йтпесе, Володя досқа жар 

болмайды ғой. Үйіне бас сұқсаң 

күлімсіреп ақ дәмін алдыңа тосады. 

Дәмінен бұрын жылы қабағына, 

ықылас-пейі ліне риза боласың. 

Ұрпақтары адам-асыл болды, ылғи 

оқыған білімділер, бір-бір шаңы-

рақ болып Тәуелсіз Қазақстан-

ның игілігін әр тарапта еселеуде. 

Қай-қайсысы да таза қазақ тілінде 

ағалап, к�келеп іші бауырыңа кіріп 

барады. Аман жүрсе екен, сол айна-

лайындар!

Мен сені бауырымдай жақсы 

к�ремін, Володя! Тек мен ғана ма, 

жерлестердің бәрі де сені мақтан 

етеді. 

Таңатар Д;РЕЛҰЛЫ, 
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі

Атырау облысы 

Құрманғазы ауданы

фестиваліне жолдама алды. Байқау 

қ о р ы т ы н д ы с ы н а  о р а й ,  ү з д і к т е р 

қатарынан к�рінген Талап Таубеков ІІ 

орынды иеленген болатын. Басқарма 

басшысы Дүйсенәлі Дыбысалыұлы 

елге жеңіспен оралған талант иесін 

құттықтап, байқауға баулып жіберген 

цирк жетекшісін арнайы марапаттап, 

�зінің ыстық лебізін білдірді. 

Фестивальге қатысқан барлық 

 шы ғар ма шылық ұжымдары арнайы 

ал ғыс хаттармен марапатталды. Бұл 

шара �ңіріміздің мәдениеті мен �нерін, 

салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын, 

елі міз дің тарихын танытатын жоғары 

үлгідегі рухани-танымдық мәні бар 

мәдени іс-шаралардың бірі және жал-

пы жұрт шы лықтан қолдау тапқан, т�л 

руханиятымызды түлетуге ықпал ететін 

іргелі жұмыстарға арқау болды.

Жанат ТҰРЛЫҒҰЛОВА, 
облыстық халық шығармашылығы 

орталығы директорының орынбасары

Жамбыл облысы

Тағылымдық мәні зор

кітаптардағы бұрынғы нұсқа күйінде 

�згеріссіз қалдырылды. Т.Ж.) құйылып 

тұрады. Шықшыт без құлақтың алдын-

да т�менгі жақтың буынын қоршап, 

шықшыттың артындағы қуыста жа-

тады. Едәуір үлкен без. Шығаратын 

шірінін секер дейді. Секердің ішінде 

уыз бар. Бездің шіріні безден шығып, 

ұзын �зекпен барып ауызға құйылады. 

]зектің тесігі (аузы) жоғары, екінші 

кіші ауыздың тұсында жатады, қос без». 

Осылайша бастап, бұдан әрі алқым 

безді, иек безді, тіл астындағы безді 

талдай келіп «Безге қан тамыр келіп 

торланған кәпійлер болады. Безге неріп 

те келіп тұрады. Түкірік бездің үшеуі 

де ұялы без» деп қорытындылайды. 

)р тақырып, әр тақырыпша к�біне 

суреттермен, олардың астындағы 

анықтамалармен қоса беріледі. Бұлай 

ету к�збен к�ргендей әсер қалдырады. 

Астың ауызда қалай �згеретінін де 

білмейтініміз шындық. «Ауызға түскен 

ас тіспен диірмендегідей тартылып, 

уатылып, түкірікпен суланып, мылжа 

болады. Тіл сүйреңдеп асты аударып-

т�ңкеріп, тістің арасына салып тұрады. 

)бден мылжаланып, суланып болған 

соң астың бір жұтымы тілдің үсті-

мен кейін қарай жылжып, зырғанап 

жұтқыншаққа түседі. Ауыздағы асты 

кейін айдап тұрушы – тіл. Ас ауызда 

тұрғанда езіліп суланады да, жарытып 

уатылмайды. Асты уыттауға түкірік 

үлгере алмай қалады. Сүртіп-сүртіп 

құрғатып, бір кесек құрғақ нанды жұтып 

қараңызшы, жұта алмайсыз! Түкіріктің 

неге арналғанын бұ тәжірибе анық 

к�рсетіп тұр» деп астың ауызда �згеру 

үдерісін Халел ағамыз қарапайым тілмен 

қолмен қойғандай етіп түсіндіріп тұр 

емес пе?! 

) р и н е ,  ә р б і р  т а қ ы р ы п ш а н ы ң 

астын дағы мәтіннің к�теретін жүгін 

әңгімелей беру міндет емес. Негізгі 

мақсат – ұлан-ғайыр еңбекке сүйсіне 

отырып, оны барша оқырманға таны-

стыру, Халел ұлылығы мен ұлағатын 

халыққа жеткізу. Солардың тағы бірі, 

с�з жоқ, осы томдағы «Табиғат тану» 

атты екінші б�лім. «Адамның сүйегіне 

біткен бір мінезі – айналасындағы 

болып жатқан оқиғаларды түсінуге 

әуестігі, айна ласындағы �згерістердің 

мәнісін тексеріп, тергеп білуге әуестігі» 

деп  Халел Досмұхамедұлының �зі 

атап к�р сет кеніндей бұйымдардың 

жалпы қасиет терін ұғындырудан ба-

стап, ауаның, судың, жердің, кеннің 

әрбіреуінің түр-түрін, олардың �здеріне 

тән қасиеттері мен ерекшеліктерін, 

қоршаған ортаға, адам затқа пайда-

сы мен залалын ал дымызға жайып 

салады. Жер жүзінің �згерілуін баян 

ететін тақырыптағы �зіміз күнде к�ріп, 

біліп жүрген жер беті, жел дердің, 

Халел Досмұхамедұлы Воронеж қаласында отбасымен бірге. 6 мамыр 1936 жыл
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Облыс әкімі аталған міндеттерді жүзеге 

асыру мақсатында оңтүстікте атқарылған 

жұмыстарды айта кетті. Атап айтар болсақ, 

бағдарламаны іске асыру бойынша арнайы 

�ңірлік комиссия мен Сарапшылар кеңесі 

құрылған. Кеңеске зиялы қауым �кілдері, 

үкіметтік емес ұйым �кілдері, ғалымдар, 

бас-аяғы 20 адам енген. Барлық аудан, 

қала, ауылдық округ әкімдері жанынан 

арнайы «Жұмысшы топтар» құрылыпты. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 

асыру мақсатында �ңірлік Жобалық 

кеңсе құрылып, құрамы бекіген. «Елбасы 

ауқымы кеңейіп, «Туған елге» ұласатын 

«Туған жер» бағдарламасын қолға алуды 

ұсынып, оны жүзеге асырудың нақты 

жолдарын к�рсетіп берді. Осы мақсатта 

�ңірімізде «Туған жер» арнайы жобасы 

бойынша кәсіпкерлер, демеушілер та-

рапынан 31 млрд 467 млн теңгелік 577 

�ңірлік жоба жүзеге асырылуда. Оның 

ішінде бүгінгі таңда 6 млрд 586 млн теңгеге 

482 нысан аяқталып пайдалануға берілді. 

Атап айтқанда, Шымкент қаласында 

құны 300 млн теңгелік «Қос ана» ба ла-

бақшасы салынса, Т�ле би ауданын-

да к�шені абаттандыру жұмыстары 

жүргізілді. Созақ ауданында 40 млн 

теңгеге аз қамтылған 11 отбасы тұрғын 

үймен қамтылса, Ордабасы ауданын-

да 30 млн теңгеге к�шеге тас т�селіп, 

жоғары қуатты электр жүйелері жүргізілді. 

Бәйдібек ауданында 340 млн теңгеге 

«Домалақ ана» кесенесін абаттандыру 

жұмыстары жүргізіліп, кесене жанынан 

қонақүй пайдалануға берілді» деді облыс 

әкімі. «Туған жер» жобасы �ңірде «Тәрбие 

және білім», «Рухани қазына», «Атаме-

кен», «Ақпарат толқыны» сияқты кіші 

бағдарламалар арқылы жүзеге асырылуда. 

Тарихи-мәдени мұраларымызды наси-

хаттау барысында жастарға патриоттық 

тәрбие беретін «К�не жетігеннің сыры» 

атты 10 сериялы телехикая мен «Киелі 

Қазығұрт», «Отырарды қорғау», «Күш ата-

сы – Қажымұқан» атты анимациялық және 

«Ұлы Жібек жолындағы ескерткіш тер» 

деректі фильмі де – аталған бағдарлама 

жемісі. «Қазақстанның киелі жерлері» ар-

найы жобасы бойынша �ңірлік іс-шаралар 

жоспары бекіген. 

«Облыстағы 104 қасиетті,  киелі 

жерлердің тізімі «Қасиетті Қазақстан» 

ғылыми-зерттеу орталығына ұсынылып, 

24 нысан Оңтүстік Қазақстан облысы-

нан республикалық тізімге енді. Қалған 

80 тарихи-мәдени ескерткіштеріміз 

жергілікті маңызы бар қасиетті, киелі 

жерлердің т із іміне кірді .  Оңтүстік 

Қазақстан облы сын дағы киелі орын-

дарды дамыту мақса тында 2017 жылы 

жергілікті бюджеттен 314,6 млн теңге 

қаржы қаралып, толығымен игерілді» деп 

атап �тті Ж.Түймебаев. 

Жиынға қатысқан қонақтар да с�з 

алып, аталған мәселе бойынша �здерінің 

тың пікірлерін білдірді. Белгілі жазушы, 

драматург Мархабат Байғұттың пікірінше, 

«ұлттық кодты жаңғырудың негізгі қайнар 

к�зі, рухани жаңғырудың басты мәйегі 

– әдебиет, сол себепті осы бағыттағы 

жұмысты жандандыру қажет» екен. Белгілі 

ғалым Амангелді Айталының ойынша «ру-

хани жаңғыруды құр насихатқа айналдыр-

май, жүйелі түрде жұмыс жүргізу қажет, 

ол үшін терең білім, мәдениет пен ғылым 

арқылы халықтың  санасына сіңіруге 

тырысқан дұрыс». Белгілі  публицист 

Нұрт�ре Жүсіп: «Нағыз туризм орталығы 

– оңтүстік. «Киелі Қазақстан» жобасы 

бойынша ең к�п нысан осы Оңтүстік 

Қазақстан облысынан ілініп отыр. Осыған 

байланысты әлеуметтік желінің бірінде 

ой-пікірімді жазып едім. Қазақстанда 

туризмді дамытамыз деп, миллиардтаған 

ақша б�лінеді. Адам сирек баратын 

Солтүстік Қазақстан облысында туризмді 

дамытамыз деген бағдарламалар бар. 

)рине, әр облыстың дамығаны жақсы. 

Бірақ табиғаты, тарихы, қызмет к�рсету 

жағынан  ерекше облыстардың бірі – 

Оңтүстік Қазақстан облысы. Жылдың 

он екі  айы қонақ үзілмейді» дейді. 

 Академик Дихан Қамзабекұлы: «Оңтүстік 

Қазақстан – бүкіл Қазақстан ның моделі. 

Мұнда біздің бабаларымыздың сүйегі 

жатыр. Түркістандағы Қожа  Ахмет Ясауи 

кесенесінде қазақ хандары жерлен ге-

нін дүниежүзі біледі. Оңтүстікте қасиетті 

Қазығұрт тұр. Мұның бәрі – миф, фоль-

клор емес, бүгінгі күннің шындығы. Бізге 

қазір бірлік бұрынғыдан да керек. «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

Қазығұртта, Созақ �ңірінде бірқатар 

жұмыстар атқарылуда. Оңтүстікте еркін 

елдің ертеңін жалғастыратын ұландар 

жетерлік. Бұл жастар келешекте ұлттың 

рухани болмысын сақтауға қызмет ететін 

болады» деді. 

«Қазақ тарихында қазақ ұялатындай 

е ш т е ң е  ж о қ »  д е г е н  б о л а т ы н  Е л -

басы Н.Назарбаев. Ұлт тарихындағы 

мақтаныш тұтар айтулы жеңістердің бірі 

– Орбұлақ шайқасы. Кешегі кезеңде бұл 

шайқас  туралы к�п айтылмады. Еліміз 

Тәуелсіздігін иеленген кезеңде ғана 

Орбұлақ шайқасына жаңаша к�зқарас 

ОРБҰЛАҚ ШАЙҚАСЫНДАҒЫ ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ – 375 ЖЫЛ

қалыптасқан болатын. 1993 жылғы 7 ма-

усымда Министрлер Кабинеті «Орбұлақ 

шайқасының 350 жылдығы туралы» 

Қаулы қабылдаған болатын. Үкіметтің 

сол Қаулысында Орбұлақ даласына 

халқымыздың азаттығы жолында ерліктің 

ғажайып үлгісін к�рсеткен Салқам Жәңгір 

хан, алшын Жалаңт�с, шапырашты 

Қарасай, арғын Ағынтай, алшын  Жиембет, 

қаңлы Сарбұқа, найман К�ксерек,  дулат 

Жақсығұл, суан Елтінді және К�тен, 

 Табай атты қырғыз батырларының ат-

тары к�рсетілген болатын. Сол 1993 

жылдың шілдесінде Алматы облысы 

 Пан филов ауданының Белжайлауын-

дағы Итшоқы жотасының баурайында 

мерейтойлық шаралар жоғары деңгейде 

�ткен. Сол кездегі Қазақстан Министр лер 

Кабинетінің т�рағасы С.Терещенко мен 

Қазақстанның Мемлекеттік  хатшысы, 

және ғылым министрлігі Ш.Уәлиханов 

атындағы Тарих және этнология инсти-

туты, Республикалық ардагерлер ұйымы-

ның орталық кеңесі, М.)уезов атын-

дағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті мен «Жеті жарғы және Қожа-

берген жырау» Халықаралық қоғамдық 

қайырымдылық қорының ұйымдас ты-

руымен Шымкент қаласындағы М.)уезов 

атындағы ОҚМУ-дің акт залында «Ұлт 

тарихындағы Орбұлақ шай қасы: Ұлы 

жеңістің ақиқаты және маңызы» атты 

халықаралық ғылыми-теория лық кон-

ференция жоғары деңгейде �тті. Конфе-

ренция жұмысына Ұлттық Ғылым 

академиясының президенті  Мұрат 

Жұрынов бастаған 6 академик, 42 ғылым 

докторы, 17 ғылым кандидаты, 6 Мемле-

кеттік сыйлықтың лауреаты, 78 құрметті 

атақ иелері, тарих пәнінің 70 мұға лімі, 30 

әскери қызметкер мен еліміздің әр түк-

пірінен келген 250-ге жуық ардегер лер дің 

қатысуы – бұл басқосудың деңгейі мен 

маңы зын паш еткендей. Конференция-

ны Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институтының директоры 

Зиябек Қабылдинов пен «Жеті жарғы 

және Қожаберген жырау» халықаралық 

қайырым дылық қорының т�рағасы, заң 

ғылымы ның докторы, профессор Бекет 

Тұрғараев жүргізіп отырды. Жиында алғаш 

мас ерлігімен �з жерінің тәуелсіздігін 

және халқының бостандығын қорғай 

алатындығын қан майданда дәлелдеді. 

Шайқас қазақ халқының тарихындағы аса 

ірі жеңістердің бірі болды. Жеңіске жету-

ге жер қолайлығын тиімді пайдалану да 

ерекше р�л ойнаған. Мұндағы соғыс �нері 

ежелгі Грекиядағы 300 спартандықтардың 

жауды жеңу техникасына сай келеді. 

Бірақ Жәңгір бастаған қазақ қолының 

ерлігі спартандықтардан да асып түскен. 

Тарихта атақта Леонидтің 300 әскермен 

парсының 120 мың қолмен шайқасқаны 

жайлы дерек бар. Аталмыш шайқаста 

деректердің бәрі  кейіннен арнайы 

шығатын кітапқа енгізілмек. Ғылыми 

конференция соңында арнайы қарар 

қабылданып, ол бірнеше министрлікке 

жіберілетін болып шешілді. Конференция 

барысында 2 мың дана кітап делегаттарға 

қайырымдылық ретінде таратылды. 

Осы күні Қазығұрт ауданы Шарап хана 

ауылдық округінде Шымкент – Таш-

кент күре жолының бойында «Бабалар 

рухына тағзым» кешенінің маңындағы 

«Жастар саябағының» алдына орна-

тылған батыр бабалар мемориалдық 

кешенінде бой к�терген қазақ халқының 

қаһарман тұлғалары Салқам Жәңгір 

хан мен Жалаңт�с баһадүрге арналған 

еңселі ескерткіштің ашылу салтанаты 

�тті. Ескерткіштің кермежібін облыс 

әкімі аппаратының басшысы )уелхан 

Тұрғымбеков, қоғам қайраткерлері 

Қуаныш Айтаханов, ]мірзақ Озғанбаев, 

Мұхамедқасым Шәкенов Сейілбек 

Шаухаманов, Нұрмағамбет )жіметов, 

) з і л х а н  С ұ л т а н б е к о в  с е к і л д і  а з а -

маттар қиып, құттықтау с�з с�йледі. 

Мақтаарал ауданының құрметті азама-

ты Тойым Жүнісов пен халық ақыны 

)селхан Қалыбекова бұл іс-шараның 

ұрпақ үшін маңызы зор екенін айтты. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласына бір 

жыл толуына орай �ткізілген жиынның 

қоғамға берері к�п екеніне тоқталды. ҚР 

Құрметті журналисі Байдулла Қонысбек 

бабалар рухын асқақтатып, осындай 

айбарлы ескерткіш салып берген Бе-

кет Тұрғараевқа алғысын айтып, осы 

кешенді «Бекетт�бе» деп атауды ұсынды. 

Ескерткіштің биіктігі – 11 метр. Осынау 

қоладан құйылған ескерткіштің эскиз-

дик жобасын жасаған жергілікті мүсінші 

 Абдукарим  Ахметов. Ат үстінде отырған 

Салқам Жәңгір хан мен Жалаңт�с баһадүр 

 бейнеленген ескерткіштің қасында қос 

тұлғаның �мірбаяны мен ерліктері жазыл-

ған. Орбұлақ шайқасы туралы мәлімет бе-

рілген. Ескерткіштің ашылу салтанатынан 

кейін ас беріліп, батыр бабалар рухына 

Құран бағышталды.

Біз «Жеті жарғы және Қожаберген жы-

рау» Халықаралық қорының т�рағасы, ҚР 

еңбек сіңірген қайраткері, заң ғылым ының 

докторы, профессор Бекет Тұрғараевты 

әңгімеге тартып, осынау жоғары деңгейде 

атқарылып жатқан игі шара туралы айтып 

беруін �тіндік. 

«Биыл Орбұлақ шайқасындағы Ұлы 

жеңістің 375 жылдығы да Үкіметтің нұс-

қауымен арнайы атап �тетін мерекелік 

даталар тізіміне енгізіліп, оны кең к�лемде 

ұйымдастырып, атқару республиканың 

Мәдениет және спорт министрлігіне 

жүктелді. Осы мерекелік датаға орай 

�ткен 2017 жылы тамыз айында Жетісу 

жеріндегі Орбұлақ шайқасы �ткен Бел-

жайлау жазығында жатқан Салқам Жәңгір 

мен оның сарбаздарына арнап Шым-

кентте арнайы жасатқан ескерткіш тас 

белгіні апарып орнатып, 200 шаршы 

метр аумақты алып жатқан қорымды 

қоршадық. Ендігі жерде осы істің жал-

ғасындай жоғарыда аталған Қазығұрт 

тауының баурайындағы «Бабалар рухына 

тағзым» кешенінің маңындағы жастар 

саябағының алдына Жалаңт�с баһадүр 

мен салқам Жәңгірге арнап, екеуінің 

ат үстінде тұрған айбынды ескерткішін 

орнатып, батыр бабалар мемориалдық 

кешенін тұрғыздық. Бір еске сала кететіні, 

Жәңгір хан үрім-бұтақ, әулетімен қазақ 

хандығының қалыптасып дамуына, 

бостандығы мен азаттығына айтарлықтай 

еңбек сіңірген адамдар. Ол «ескі жолды 

салған» әйгілі Есімханның бел бала-

сы, «Жеті Жарғыны» қабылдаған Тәуке 

ханның әкесі. Қадыр-қасиетіне жетіп, 

бағалай білсек Жалаңт�с баһадүр тек қазақ 

жұртына ғана емес, бүкіл Орта Азияға аты 

шығып, даңқы жайылған ірі тарихи тұлға. 

Энциклопедиялық анықтамалықтарда, 

зерттеу еңбектерде жазылып жүргеніндей, 

1640 жылы Жалаңт�с батыр қазақ және 

�збек жерлеріне шабуыл жасаған қалмақ 

ханы Батурға қарсы тұрып, оған тойтарыс 

берді. 1643 жылы жоғарыда аталған Жетісу 

жеріндегі Орбұлақ шайқасында Жәңгір 

ханға сонау қияндағы Самарқаннан 20 

мың әскерімен к�мекке келіп, жерімізді 

жоңғар басқыншыларынан азат етуге 

�лшеусіз үлес қосты. 1649 жылы Жалаңт�с 

батыр казақ қолын басқарып, Бұхар ханы 

)бдул )зизбен Иран патшалығының 

Хорасан, Балх үшін жүргізген соғысында 

жеңіске жетті. Осы соғыста Бұхар және 

қазақ хандықтары ортақ жауға қарсы 

күрес жүргізу үшін одақтық келісімге 

келді. Хотажқұли бек Балхидың «Та-

рихи қыпшақтар»  еңбег інде  қазақ 

ханы Жәңгірдің бұл соғысқа 100 мың 

адамдық әскермен қатысқаны айтылады. 

Жалаңт�с баһадүр Кабул мен Мешхедті 

бағындырған. Оньң әскери �нерді жетік 

білетін қолбасшылығы мен ел басқарған 

қайраткерлігін мойындаған кырғыз, 

қалмақ, қазақ хандары, Хорезм мен 

Үндістан, Тибет билеушілері оған мойын-

сынып қымбат сыйлықтар мен тартулар 

жіберіп тұрды. 

Академик М.Е.Массонның жазуын-

ша, бұл сыйлықтар �зінің саны мен кұны 

жағынан хандықтың �з қазынасындағы 

байлықтан асып түскен. Сондықтан да 

к�реген қолбасшы ол байлықтарды әскерді 

ұстауға жұмсап қана қоймай, Самарқанда 

1619-1633/36 жылдары «Ширдор» (Арыс-

тан медресесі) медресесін 1647-1660 жыл-

дары «Тилла-Кори» (Алтынмен апталған) 

медресесін, т.б. зәулім сарайлар мен ғима-

рат тар салдырған. ]зінің әсемдігімен, 

әдемілігімен к�з тартатын және мызғымас 

мықтылығымен бүгінгі күнге келіп жеткен 

сәулет �нерінің бұл үлгілері әлемдік ар-

хитектурада жоғары бағаланып, айрықша 

орын алады. 

Бір с�збен айтқанда, �з заманының 

заңғар қолбасшысы, әскери стратегі, 

ел қамын ойлаған қайраткер Жалаңт�с 

баһадүрдің ұлтымыз үшін атқарған істері, 

сіңірген еңбегі орасан зор. Сол себепті 

Жалаңт�с баһадүр бүгінгі ұрпақтары 

тарапынан ұлықтауға, даңқын асырып 

құрметтеуге лайық. «Тектіден текті туады»  

демекші, қазақтың атақтың үш биінің 

бірі )йтеке Бәйбекұлы ұлы қолбасшымен 

туыс тас. Бәйбеқтің әкесі Ақша мен 

Жалаңт�с Сейітқұлдың балалары. Демек, 

Жалаңт�с )йтекенің атасы. 

Сондай-ақ қаһарман қолбасшы, 

 дауылпаз жырау Қожаберген Толыбайұлы 

Жалаңт�с баһадүрге жиеншар болып 

келеді. Қожабергеннің атасы Дәулен ба-

тыр Жалаң т�стін апасы Жамалға үйлен-

ген. Жы рау түп нағашыларының қамқор-

лы ғында болып, Самарқан, Үргеніш, 

Бұхара ша һарларында білім алып, пар-

сы, шағатай тіл дерін жетік еңгерген. 

Тәуке ханның тұ сын да елшілік қызметтер 

атқарған» дейді ол.

Сонымен, қашаннан ұлт мүддесін 

бәрінен биік қоятын атпал азамат Бекет 

Тұрғараевтың қаржылай қолдауының 

арқасында алақандай ғұмырын қазақ-

тың бағы үшін пида еткен қос арыс тың 

еңселі ескерткіші бой к�терді. Бекет 

Тұрғараевтың осы қадамын нағыз ерлік әрі 

мәрттік деп бағалар едік. Осындай азамат-

тар аман болса, талай игі істер жасалып, 

ұлт тарихының айдарынан да жел есер. 

]ткен ғасырдан жеткен бір аңызда 

Нұх пайғамбардың кемесі  іргедегі 

мұнартып тұрған Қазығұрт тауына келіп 

тоқтаған дейді. Топан судан кейінгі 

тіршілік осы бір киелі тауда басталған 

к�рінеді. «Қазығұрттың басында кеме 

қалған, ол әулие болмаса неге қалған» 

деген халық аузындағы әпсана тектен 

текке айтыл маса керек. Осы Қазығұрт 

тауының оң жағындағы Шарапхана 

ауылының желке тұсындағы биік т�беде 

жаңа ғана бой к�терген Салқам Жәңгір 

хан мен Жалаңт�с баһадүрдің қоладан 

құйылған келісті ескерткіші ел мерейін 

�сіре түсті. Халқымыздың �ршіл ру-

хындай болған қос арыс үнсіз қалпында 

алдағы ғасырларға қарай қол созып, 

айбарланып-ақ тұр.    

Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ 

да Жәңгір ханның әдіс-тәсілі бойынша 

жауды тау ортасындағы сайға тығып ой-

сырату амалы пайдаланылған» деп атап 

к�рсетті профессор ].Озғанбаев. Белгілі 

жазушы, ҚР Мемлекеттік сыйлығы-

ның лауреаты Бексұлтан Нұржекеев 

Орбұлақ шайқасының маңызын әлі де 

түсінбей жүргендер бар екенін жасыр-

мады. «Орбұлақ шайқасы – қазақтың 

біртұтастығының, ұлттық бірлігінің 

жарқын үлгісі. Батыр бабаларымыз әскери 

тактиканы �те керемет меңгеріп, жау-

ды айламен, ақылдың күшімен жеңген. 

Жәңгір хан Орбұлақтың маңын жіті зерт-

теп, алдын ала жоспар құрған. Арнайы 

оқпаналар қазып, жаужүрек 700 жауын-

гермен 50 мың әскерге қарсы т�теп берген. 

Біз тарихымыздағы батыр бабалардың 

ұлы жеңістерін дәріптеу арқылы ұрпақ 

санасына сілкініс жасаймыз» деп �з 

ойын қорытты жазушы. Конференция-

да Амангелді Айталы, Бүркітбай Аяған, 

Несіпбек Айтұлы, Сейілбек  Шаухаманов, 

Серік Негимов,  Толобек Абдырахма-

нов, Дария Қожамжарова және �зге де 

азаматтар баяндама жасады. Бұл құнды 

х а л ы қ  ж а з у ш ы с ы  ) б і ш  К е к і л б а е в 

халқымыздың тарихындағы ұлы шайқасқа 

қатысушылардың �шпес ерлігін тебірене 

әңгімелеген еді. Мұндай кескілескен 

шайқаста аз қолмен �здерінен жүздеген 

есе к�п дұшпанды ойсырата жеңу үшін 

тек қана к�зсіз қаһармандық емес, терең 

стратегияны білудің де маңызы зор екені 

айтылды. Ата-бабаларымыздың орасан 

зор ерлігіне бас июдің аздық ететіндігі, 

ұрпақтың мақтан тұтуының да қажет 

екендігі тілге тиек болып еді. «Солардан 

қалған белгідей... айлап-апталап баста-

рын ажалға тіккен ардақтылардың жа-

нына түскен жыртықтай, тәніне түскен 

тыртықтай боп атамзаманғы оқпана 

шұңқырлар әлі жатыр» деп мұңайып еді 

)біш аға сол кезде. 

Министрлер Кабинетінің 6 тармақтан 

тұратын жоғарыдағы Қаулысы бойынша 

елімізде бірқатар іс-шаралар жүзеге асты. 

Орбұлақ шайқасы �ткен жерге ескерткіш-

белгітас орнатылды. Ғылыми-теориялық 

конференция �тіп, кітаптар жарық к�рді. 

Бірақ әртүрлі себептерге байланысты 

құжатта белгіленген іс-шаралардың бәрі 

бірдей орындалмаған екен. Сол алапат 

қырғында ерекше к�зге түскен қазақ-

қырғыз батырлары мен қолбасшылары 

Салқам Жәңгір ханның және сонау 

Самарқаннан мол әскермен к�мекке кел-

ген Жалаңт�с Баһадүрдің есімін, олардың 

ерлігін ұлықтау туралы ұсыныстар толық 

жүзеге аспағаны �кінішті. Арада уақыт 

�те келе Орбұлақ шайқасына қатысты 

ұшқары пікірлер де бой к�рсетіп жатты. 

Тіпті кейбіреулер тұтас халықтың тарихы-

нан ойып орын алуға тұрарлық оқиғаны 

бұрмалауға дейін барған. Солардың 

дені к�рші империялардың кезіндегі 

басқыншылық саясатын жүзеге асыру 

үшін қазақ даласына жүргізген барлау 

әрекеттерінің негізінде қағазға түскен 

екіұшты деректерге сүйенген к�рінеді. Бұл 

жағдай ел тарихына атүсті қарай алмайтын 

ғазиз жандарды бейжай қалдырмапты. 

Белжайлау �ңірінің түлегі, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты, жазушы Бексұлтан 

Нұржекеұлы Орбұлаққа қатысты к�кейге 

қонымды тың тарихи деректерді түрлі 

басылымдарда жариялап, асығыс пікір 

айтушыларға тойтарыс берді. Жәңгір 

ханның қабірі сол шайқас �ткен жерге 

жақын маңда қараусыз, қоршаусыз жат-

қаны да кейіннен белгілі болды. Осынау 

ұлы шайқасқа биыл – 375 жыл толып отыр. 

Жуырда Оңтүстік Қазақстан облыстық 

әкімдігі, Қазақстан Республикасы ның 

Мәдениет және спорт министрлігі, 

Қазақстан Республикасының Білім 

болып с�з алған облыс әкімі Ж.Түймебаев 

Орбұлақ шайқасының маңыздылығына 

айрықша тоқталды. 

Мұнан кейін с�з алған ҚР Ұлттық 

Ғылым Академиясының президенті 

Мұрат Жұрынов, сенатор )ли  Бектаев, 

м е м л е к е т т і к  Е л т а ң б а н ы ң  а в т о р ы 

 Жандарбек Мәлібеков ұлт болып ұйысу 

жолында осындай іс-шаралардың маңызы 

жоғары екенін баса айтты. Ғылыми-тео-

риялық конференцияда Ш.Уәлиханов 

атындағы Тарих және этнология инс-

титутының директоры З.Қабылдинов 

«Орбұлақ шайқасының әлемдік тарихи 

маңызы» атты баяндама жасады. Са-

марқанда мемлекеттік университеттің 

профессоры Э.Мусурманов «Самарқанд 

– Регистан әлемдік �ркениеттің алтын 

қазынасы. Жалаңт�с Баһадүрдің ерлік 

еңбегінің тарихи маңызы», И.Арабаев 

атындағы Қырғыз мемлекеттік уни-

верситетінің ректоры Т.Абдырахманов 

« Қ а з а қ - Қ ы р ғ ы з  х а л қ ы н ы ң  о р т а қ 

жауға қарсы тұрып күресуінің тарихи 

маңызы. Қос батырлар К�тен мен Табай» 

тақырыбында баяндама жасады. Сондай-

ақ «Ардагерлер ұйымы» т�рағасының 

б і р і н ш і  о р ы н б а с а р ы ,  п р о ф е с с о р 

].Озғанбаев «Орбұлақ шайқасындағы 

Ұлы жеңіс және Рухани жаңғыру тарихи 

сабақтастығы» баяндамасында Салқам 

Жәңгір туралы деректерді баян етті. «Осы 

соғыс жеңісінен кейін Жәңгір «Салқам» 

(айбатты) деген құрметті атқа ие болып, 

«Салқам Жәңгір» атанды. Шешуші кезеңде 

жауынгерлерді жігерлендіріп, �зінің 

тікелей басшылығымен, ерлігімен сар-

баздарын жұдырықтай жұмылдырды. Осы 

ерекшеліктерімен Орбұлақ шайқасында 

к�зге түсті. Қазақ жауынгерлері жан ая-
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«Менің сүйікті 
қалам...»

)бекең министр болған ал ғаш-

қы жылдардың бірінде Шығыс 

Қазақстан облысының су шаруа-

ш ы л ы ғ ы м е н  т а н ы с ы п ,  с о л 

аймақтағы істің барысын бақы -

лауға барады. Каналдар мен су 

қоймаларын және суармалы егіс-

терді аралап жүргенде бірде бір 

кетпен к�рмепті. Сұраса, шы-

нында да олар кетпенді пайда-

ланбайды екен. Тіпті аймақтан 

бір кетпен табылмаған ғой. Олар 

егістік алқаптарға су жіберетін 

сағаларды ашып жабу үшін күректі 

ғана пайдаланып келіпті. Ал ол 

шындығында суару ісінде кетпен 

сияқты ыңғайлы емес.

– Бұлардың тілдері ғана емес, 

іс-әрекеттері де орыстанып кетіпті 

ғой, – деп )бекең Алматыға кел-

ген соң қатты қынжылған. Құр 

қын жы лып қана қоя салмай, елу 

шақты кетпен жасатып, ]скемен 

�ңіріне қайтадан алып барып, �зі 

егіс алқабы басында іс жүзінде 

қалай пайдаланатынын к�рсетіп, 

жергілікті  диқандарға осынау 

құралдың пайдалы екенін дәлелдеп 

қайтқан болатын. Және сондағы 

мамандарға кетпенді к�птеп жа-

сатып, сушылар мен диқандардың 

қажетіне жаратуды тапсырған-ды.

)бубәкір )лиұлының жастық 

шағы Отан соғысы жылдарына 

тура келіп, 7-сыныптан кейін бірер 

жыл шаруашылық жұмыстарына 

араласып, ол кісі оқудан қол үзіп 

қалады. Кейін соғыс біткен соң 

– Жеңіс бауырым, есіміңе қарағанда 9 

мамырда дүниеге келген секілдісің. Шама-

сы әкеңіз атыңызды соған орайластырып 

қойған сияқты. 

– Оныңыз рас. ]зім Қостанаймен 

іргелес жатқан Қорған облысындағы По-

ловинский ауданының Меньчиков елді 

мекенінде дүниеге келдім. Біздің қазақ 

қашан да ер баланы ұрпақ жалғастырушысы 

деп санайды ғой. Мен туғанда ата-анам 

ерекше қуанышқа б�ленгенге ұқсайды. 

Сол сәт 9 мамырға д�п келгендіктен �зіңіз 

сауалыңызда айтқандай мені «Жеңіс» 

деп атапты. Міне, к�п жылдан бері Ұлы 

Жеңіспен бірге менің туған күнім де ата-

лады. Сол мерекеде ағайын-туыс, к�рші-

к�лем, құда-құдағилар  үйде бас қосамыз. 

–  Байқауымша ауылда  тұратын 

секілдісің. Онда қанша түтін бар. Күнк�ріс 

к�здерің не, әлде мал �сіріп, егінмен айна-

лысасыңдар ма? Осы жайлы қысқаша 

айтып берсең?

– Иә, мен қарапайым ғана елді мекенде 

тұрып жатқан қандастарыңыздың бірімін. 

Жоғарыда �зім тілге тиек еткен Меньчи-

ковте 40-қа жуық отбасы бар. Сонау бір 

жылдары кеңшар орталығы болған. Содан 

бері  бірталай уақыт �тті емес пе. Қазір 

мұнда ауыл шаруашылығы фирмалары, 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер 

қанатын кеңінен жайған. 

Тұратын жерімізде үлкен мектеп жоқ. 

Сондықтан балаларымыз ауылдан 18 

шақырым жердегі селоға қатынап оқиды. 

Жұртшылықты аудан, облыс орталық-

тарына жеткізетін  қоғамдық к�лік бар. 

Аудан орталығы бізден 25 шақырымдай 

жерде. Облыс орталығы Қорған шаһары 

болса 100 шақырымдай ғана. 

Жаңа ауылдағы күнк�ріс к�зі жайы 

Алматыда әуесқойлар арасында бұқаралық 
сипаттағы қайырымдылық VII халықаралық мара-
фоны "тті. Орталық Азиядағы ең ауқымды әуесқой 
спорт мерекесіне еліміздегі 14 облыс пен 2 қаладан 
басқа, Ұлыбритания, Түркия, Ресей, Қырғызстан, 
1збекстан мемлекеттерінен барлығы 14 мыңнан 
астам адам қатысты. 

Алматы әкімі Бауыржан Бәйбек жарысқа қаты-

сушыларға сәттілік тілеп, сайыста ең бастысы жеңу 

емес, қатысу екендігін айтып дәстүрлі марафон дық 

жарысты ашық деп жариялады. 

Биыл «А лматы марафонына»  қатысушылар 

дәст үрлі т үрде 3, 10 шақ ырымға (ж үгіру және 

скандинавиялық жүріс), жартылай марафонға (21)  

және 42 шақырымға (жалғыз және эстафеталық ко-

манда) жүгірді. AIMS және IAAF сертификаттаудан 

�ткендерге жаңартылған бағыттар бойынша жүгіру 

ұсынылды. Сертификат 5 жыл бойы яғни 2023 жылға 

дейін жарамды. 

Жарыс мәресі мен марапаттау рәсімі Республи-

ка алаңында �тті. Ерлер арасында марафондық 

42 шақырым қашықтықты 2 сағат 33 минут, 11 

секундта жүгіріп �ткен Михаил Красилов чем-

пион атанса, әйелдер бәсекесінде  Дана Айдосова 

бірінші орынды еншіледі. Жартылай марафонда 

Ислам Аманқос (1 сағат, 13 минут, 50 секунд) үздік 

атанды. Жас�спірімдер арасында 10 шақырымдық 

стайерлік қашықтықта Алексей Гусаров (38 минут, 

02 секунд), балалар арасындағы 3 шақырымдық 

ж ү г іруде А лексан др Тен (9 мин у т, 43 сек у н д) 

бірінші орыннан к�рінді. Ересектер арасында 

скандинавиялық таяқшамен жүруде Герольд Мегда-

уд (1 сағат, 7 минут, 52 секунд) үздік нәтиже к�рсетті. 

Ал командалық эстафеталық экиден бәсекесінде 

«Батыр» президенттік полкі» құрамасы (2 сағат, 42 

минут, 30 секунд уақытымен)  жеңімпаз атанды.  

Нұрлан ҚҰМАР   

Екіншіден, жас мамандарға қам-

қоршы бола білді. Іскер жастар дың 

қызметін �сіріп немесе оқуын жал-

ғастырып, ғылым жолында ізденуге 

мүмкіндік жасап отырды. Қатал 

талап қоя білетін, сонымен қатар 

барынша жібек мінезді, кешірімшіл 

жан еді. )бекең «Жақсы адамның 

ашуы жібек орамал кепкенше» 

дегеннің нағыз �зі болатын.

Содан кейін және бір таптыр-

майтын жақсы қасиеті адамдар-

мен тез тіл табысатын. Үлкенмен 

үлкенше, баламен балаша шүйір-

келесетін. Қазақтың қара с�зін 

жақсы меңгерген және шешен с�й-

лейтін. Министрлікте жұмыстан 

тыс отырыстарда әзіл-қалжың ай-

тып, адамдардың еркін демалуына 

да жағдай жасайтын.

Д е м а л ы с  д е м е к ш і ,  д ұ р ы с 

тынық   қанды тәуір к�ретін. Ол 

кезде солай еді ғой, �зі. Кезекті 

еңбек дема лысында міндетті түрде 

емдеу-сауықтыру орындарына жол-

дама беретін. Содан бас тартатын-

дар шығып жатса, ондайларды 

шақырып алып:

– Дұрыс демала білмеген адам 

дұрыс жұмыс істей білмейді. Дема-

лып қайт, – деп кеңес беретін.

)лгілер қайтып келген соң ел-

жер к�ріп, жақсы тыныққанын 

айтып, )бекеңе ризашылықтарын 

білдіріп жататын.

Міне,  мен білетін )бекең 

осындай жан-жақты, сегіз қырлы, 

бір сырлы азамат болатын. Тек 

�кініштісі �мірден ерте кетті. Оған 

Кеңес зама нындағы алмағайып 

саясаттың да әсері болған шығар...

Бірге жұмыс істеген жылдары 

бірге тумасақ та, жерлес болмасақ 

та мені жақсы к�ріп, �зіне жақын 

тартты. Кейін орнына министр 

болып тағайындалғанымда кейбір 

мәсе  лелерді  ол  к іс іге  барып 

ақылда сып тұрдым. Сол кездерде 

�зінің қат-қабат жұмысы болып 

тұрса да уақыт б�ліп кеңес беретін. 

Бұл да )бе кең нің азаматтығы, һәм 

ірілігі еді.

Корыта айтқанда, )бубәкір 

)лиұлы �з уақытын да рес пуб ли-

камыздың экономи касының да-

муына зор үлес қосқан қайраткер 

болды. Тек жұмысты ғана ойлайтын 

қасаң тәртіптің адамы емес, мінезге 

бай, жаны жомарт, кісілігі Алатау-

дай азамат еді.

Орнында бар оңалар демекші, 

ұлы Нәби де осы су шаруашылығы 

бойынша мамандық алды. Ол �з 

саласы бойынша тәуір қызметтер 

атқарды.

Қазір Нәби әкесін есте қалдыру 

шараларын жасап жүр. Ал ол кісі нің 

к�зін к�рген, қамқорлығына б�лен-

ген азаматтар, туған халқы )бе  кеңді 

әрқашан да ұмытпайды және еске 

алып отырады деп сенемін.

Нариман ҚЫПШАҚБАЕВ,
Орталық Азия мемлекетаралық 

үйлестіруші су шаруашылығы 
комиссиясының ғылыми орталығы 

Қазақ филиалының директоры, 
профессор

Астана – бас қала. Астана – менің сүйікті 

қалам. Биыл Астананың 20 жылдығын тойлаймыз. 

Бұл қала даму үстінде. Зәулім ғимараттар  к�бейіп, 

қаламыз �сіп, к�ркейе түсуде. Астана, сенің туған 

күнің құтты болсын! Жасай бер, жарқырай бер! 

Кәусар ЖАҚСЫҒАЛИ

***

Астана – бас қала,

)демі жас қала.

Бірлігі жарасқан,

Ол біздің Астана.

Күлімдеп қарайды,

Шуақ боп тарайды.

Ортада Бәйтерек

Құлпыртқан маңайды. 

Елордамыз – Астана,

Мақта оны басқаға. 

Арман қала, жас қала,

К�ркейе бер, Астана!

Диас АЙБЕК 

***

)рбір елдің астанасы болады. Сол секілді 

Қазақстан елінің жүрегі – Астана қаласы деп 

білемін. Астана менің сүйікті қалам. Елорда жас 

қала болғанымен күннен-күнге гүлденіп, к�ркейіп 

келеді. Біз теледидар арқылы шетел қалаларының 

ғимараттарына қызыға қараушы едік. Ал қазіргі 

таңда бас қаламызда орналасқан Бәйтерегіміз, 

Ханшатырымыз, Пирамидамыз,  тағы да к�птеген 

к�рнекті орындарымызбен мақтана аламыз. 

Мен былтыр жазғы демалысымды Астана 

қаласындағы «Сұңқар» лагерінде �ткіздім. Ол 

жақтың таңғажайып табиғаты, таза ауасы, м�лдір 

суы, ашық аспаны, қарағай, қайың ағаштары ерек-

ше әсер қалдырды. 

Сонымен қатар Астанада �ткен халықаралық 

«ЭКСПО – 2017» к�рмесіне әлемнің түкпір-

түкпірінен �зге ұлт �кілдері қатысты. Осы к�рме 

арқылы  Қазақстан бүкіл әлемге танымал болды. 

Астана, сенің 20 жылдық мерейтойың құтты 

болсын! Біз сенімен мақтанамыз!

Назерке ХАБАТ

жастары ересек тартып қалған 

құрдастарының к�бі оқуларын 

қайта жалғастырмайды. Ал )бекең 

болса мектепті бітіріп, ары қарай 

отбасындағы жалғыз ұл болғанына 

қарамастан, 1948 жылы Қазақ 

ауылшаруашылық институты-

на түсіп, оны ойдағыдай бітіріп 

шығады. Мүмкін одан да ары 

қарай аспирантурада оқып, ғылым 

жолын қуар ма еді, егер сол кез-

де мамандар жетіспей іске бірден 

араласуға тура келмегенде. Деген-

мен, ол кісі жастардың оқығанын, 

ғылыммен айналысқанын үнемі 

қалап, қадағалап отыратын. Және 

әр істі бастарда соның ғылыми 

дұрыстығына жүгінетін. Алдын ала 

жобалауды дұрыс к�ретін.  Сонымен 

қатар жас мамандардың ізденуіне, 

ғ ы л ы м м е н  а й н а л ы с у ы н а  ж о л 

ашып, қолдап отырды. Оған дәлел 

)бекең басшылық жасаған жылда-

ры  Алматы, Тараз, Шымкент, Орал 

және Астана қалаларындағы ғылыми 

институттардың жұмыстары дұрыс 

жолға қойылып, жандана түсті.

– Суды ғылыми тұрғыдан игеру 

қателікке ұрындырмайды. Су да 

нақтылықты қажет ететін нәзік 

құндылық, – деп отыратын )бекең. 

Оның бұл �сиеті болашақ ұрпақ-

тардың жадынан да шықпауы тиіс.

Суды басқару, пайдалану және 

қорғау ісінде мемлекетаралық су 

мәселелерін дұрыс реттеп отырудың 

маңызы зор. Бұл істі )бубәкір 

)лиұлы �з уақтында дұрыс жүргізе 

білді. Ол кезде одақтас республика-

лар арасында қазіргідей ашық «�зіме 

болсын» әрекеті болмағанымен, 

әркім к�рпені молырақ қымтанып 

қалуға тырысатын. Сонда Мәскеудегі 

басшылар арқылы мемлекетаралық 

�зендерден қажетті суды жеткілікті 

алып тұрды. Ол да үлкен іскерлік пен 

жауапкершілікті қажет ететін. Міне, 

)бекең сол деңгейден к�ріне білді. 

К�рші елдердегі әріптестерінің де 

тілін таба білетін. Не  керек, ол кісінің 

кезінде қазіргідей  Қырғыз стан мен 

]збекстан арқылы алынатын суға 

деген тапшылық атымен болған 

емес. 

Айта кетер бір мәселе, бүгінде 

Орта Азия мемлекеттерінің ортақ 

мәселесіне айналған Аралға сол 

кезде-ақ )бекең аландаушылық 

білдірген еді. Бірақ оған әміршіл-

әкімшіл Одақ басшылары дер 

кезінде к�ңіл б�лмеді. Мұндай 

салғырттықтың астарында не 

жатқанын кім білсін...

С�з реті келгенде айта кететін 

н ә р с е ,  с о л  ж ы л д а р ы  ) б е к е ң 

 Қы зылор да �ңіріндегі ауыз су 

мәсе лесіне де к�ңіл аударып, істің 

бірша ма шешілуіне атсалысты. Атап 

айтқанда, Ақт�беден ұзындығы 

200 шақырымдық су құбырын тар-

тып, Қазалы аймағын ауыз сумен 

қамтамасыз еткен болатын.

)бубәкір )лиұлы жұмысты 

қайда  болмасын,  қай  салада 

болмасын, барын сала істейтін. 

Сол іскерлігін 1981-1986 жыл-

]зім кішкентай кезімнен техникаға 

қызықтым. Аудандағы кәсіптік-техни-

калық училищені тәмамдап, механиза тор-

лық мамандық алғанмын. Қазіргі уақытта 

мал �сіремін. Жылқы, сиыр және қой 

ұстаймын. Жыл он екі ай соларды бағып, 

қысқы жем-ш�бін дайындаумен уақыттың 

қалай �тіп кеткенін де байқамай қаламын. 

Жібек есімді қазақтың қызымен тағды-

рым ды қосып, шаңырақ к�тергеніме де 

біраз жылдың жүзі болды. Келіншегім 

де тәрбие к�рген жердің қызы. Оның 

ағасы Қазыбек және басқа да бауырла-

ры адамгершілігі мол кісілер. Жібек хат 

тасушы болып жұмыс істейді. ]зінің 

егістік алқаптарының шетінен тал-

теректердің к�птеп егілгендігі. Сол 

тал-теректер жердің боран мен 

дауылдың әсерінен құнарсыздануын 

болдырмауды қамтамасыз етіп 

келеді.

Адам баласының азаматтық 

және іскерлік қасиеттері  бір-

бірінен ажырамас, қайта бір-бірін 

то  лық тыратын құндылықтар. 

Бұл жағынан алғанда, )бубәкір 

)лиұлы іскерлігіне сай – ақжар-

қын, қарапайым нағыз қазақ еді.

Біріншіден, жалпы жасы үлкен-

дер ді сыйлап, құрмет к�рсетуден 

еш жалықпайтын. Ұжымдағы жасы 

үлкен, тәжірибесі мол кісілермен 

әрқашанда ақылдасып отыратын. 

Мәсе лен, сол кезде министрлік 

а п  п а  р а  т ы н д а  қ ы з м е т  е т к е н 

Жәлел Есен құлұлы, Молдабек 

 Шолтаев, Абдолла Сәркеев, К�пей 

 Мұхамет  жанов, Борис Табрилов 

сынды білікті мамандармен алды-

мен кеңесетін. Олар да сондай бір 

әділ, турашыл, білікті мамандар 

болатын. Санкт-Петербургтың, 

Омбы ның, Ташкенттің мелиора-

ция және су шаруашылығы инсти-

туттарын бітірген, судың барлық 

қыр-сырларын бойларына сіңірген 

білікті мамандар еді. )бекеңнің 

�мірлік тәжірибесі мол болғанымен, 

аға буын �кілдерінің кеңестеріне 

үнемі құлақ асып отырды. Соның 

нәтижесінде 8 жылдай аталмыш 

министрлікті басқарып, еліміздің су 

шаруашылығын алға сүйреді.

ақ кимешектерін орап, жастарға үлгі-�неге 

к�рсетуге тырысады. 

Олардан ғибрат алған біз де қолымыздан 

келгенше  к�ргеніміз бен түйгенімізді 

ұрпақ бойына сіңіруге тырысамыз.  

Ресей жақтағы ағайындарды толғанды-

ратыны – перзенттерінің ана тілімізді 

Қазақстандағы бауырларындай жетік 

білмейтіндігі.  Сондықтан да алдағы 

уақытта қыздарымыз қазақ тілін біліп, 

ұлтымыздың жігіттерімен шаңырақ 

к�теріп жатса, одан басқа арман жоқ. 

Біз �зіміздің тарихи Отанымызда 

болып жатқан игі істерге әрдайым құлақ 

түріп отырамыз. Тәуелсіздік алған 26 

жыл ішінде к�п жаңалықтар орын алды. 

Елордамыз Астананың �зі бүкіл әлем 

қызығатындай деңгейге жетті. Сонау 

1991 жылы Қазақстан егемендік алған 

кезде Ресейдегі қазақ бауырларымыз 

қалай қуанды десеңізші. Ұлдарымыз бен 

қыздарымызға да қазақ елінің болашағы 

жарқын екендігін үнемі айтып отыра-

мыз. Оның үстіне қазіргі таңда біздің 

бір қатар туған-туыстарымыз Астанада, 

сондай-ақ Қостанай шаһарында тұрады. 

Ба ла лары м ызд ы ң  оқ удан қол дары 

босаған кезде оларды т у ыстарымен 

қауыштырамыз.

– Бізде барлық қазақы рәсімдер сақта-

лады. Сәби дүниеге келгеннен бастап олар 

қашан �сіп, �ніп, шаңырақ к�тергенше 

шілдехана, сүндетке отырғызу, қыз 

ұзату, келін түсіру секілді тойлар болып 

жатады. Мұндай асыл қасиеттерімізді 

к�рген �зге ұлт �кілдері де қазақтарға 

құрметпен қарайды. Олар қазақ тілінің бай 

екендігін, хал қы мыздың жомарттығын, 

мәрт тігін, қонақ жайлылығын ерекше бір 

таңғалыспен айтып жатады. 

– )ңгімеңізге рақмет. Жақсылықта 

кездесейік.

;ңгімелескен
Оразалы ЖАҚСАНОВ

ҚОСТАНАЙ

дары Талдықорған облысының 

бірінші басшысы болып тұрғанда 

да таныта білді. Және бір салада 

ғана емес, Талдықорған �ңірінің 

барлық тыныс-тіршілігінде де алға 

ілгерілеушілік болды. Мәселен, 

сол жылдары аталмыш облыстағы 

суландыратын жер к�лемі ұлғайып, 

200 мың гектарға жетті. 1981-

1985 жылдардағы ауа райының 

қуаңшылығында Талдықорған 

аймағында ауыл шаруашылығы 

�німдерінің �німділігі 7 пайызға ар-

тып, соның ішінде дәнді дақылдар 

8 пайызға �сті. Сол жетістіктері 

үшін )бубәкір )лиұлы басқарған 

Талдықорған облысы 1981 және 

1983 жылдардың қорытындылары 

бойынша Одақтың және респуб-

ликаның ауыспалы Туларымен 

марапатталды.

Айта кетер жетістік, сол жыл-

дары Талдықорған �ңіріндегі 

ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕНДҮБІРЛІ ДОДА

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН 

«ДӘСТҮРІМІЗГЕ 
БЕРІКПІЗ»

сұрадыңыз. Мұндағы қазақ ағайындар 

негізінен мал және құс  �сірумен айна-

лысады. Ет және жұмыртқаны сатып, 

нәпақаларын айырады. 

– К�ршілес елдегі �негелі отбасының 

бірі екенсіңдер. Отбасың және балаларың 

жайлы да әңгімелеп берсең. Олар қайда 

жұмыс істейді, әлде оқи ма?  

– Асқар таудай әкем кезінде ауылдық 

жерде ұзақ жылдар бойы мал баққан 

қарапайым кісі. Анам болса отбасының 

ауызбірлігі мен ынтымағын ойлаған жан. 

Ол кісілер бар кезде біздің әулетіміздің  

сәні басқаша еді. Қазір ойлап отырсам, 

олар шын мәнінде шаңы рағымыздың абы-

ройы мен берекесі екен ғой. 

Анам он екі құрсақ к�терген. )ке-

шешеміз бізді қатарға қосу үшін тынбай 

еңбек етті. Солардың тәлім-тәрбиесінің 

арқасында бәріміз де үйлі-баранды 

болдық.

мінезі де атына сай. Инабаттылығы және 

ибалылығымен арамыздағы �зге ұлттың 

�кілдерінің де ерекше ілтипатына ие 

болған. Екеуіміз үш қызымызға қолы-

мыз дан келгенше тағылымды тәрбие 

беруге тырыстық. Тұңғышымыз Хадиша 

Омск қаласындағы мемлекеттік медицина 

институтының 5 курс студенті. 

Одан кейінгі егіз қыздарым Дана мен 

Дияна бұл күндері орта мектептің 6-сы-

нып оқушылары. Олардың да келешегінен 

үлкен үміт күтеміз. 

– Сіздерде �зіміздің атадан балаға 

мирас болып келе жатқан салт-дәстүр, 

әдет-ғұр пымызға деген құрметтеріңіз 

қаншалықты дең гейде? 

– Мақтанғаным емес, Ресейдің қазақ-

тары �те намысшыл әрі бауырмал. Жылда 

�тетін Наурыз және Мәуліт мерекелерінде 

ақсақалды қарттарымыз үстеріне ұлттық 

шапандарын киіп, әжелеріміз бастарына 

АЛМАТЫ 
МАРАФОНЫ

Мәскеу. Ә.Тыныбаев (оң жақта)  
Дағыстанның әйгілі ақыны 

Р.Ғамзатовпен бірге. 1986 ж.  
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-

лымдардың еңбек ұжымдары белгілі қаламгер, Қазақстан Жазу-

шылар одағының мүшесі 

Сапабек ;СІПҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-

туыстарына қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.

Серікбай қажы ОРАЗ,
Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының 
төрағасы, Бас мүфти

 ;зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Парагвайда «Колорадо» 
басқарушы партиясы  атынан 
шыққан Марио Абдо  Бенитес 
президент сайлауын да жеңіске 
жетті. 

Бұл туралы елдің Жоғар-

ғы сайлау сотының басшысы 

Хайме Бестар хабарлап, әзірге 

бюллетеньдердің 96 пайызы 

саналғанын, ал Абдо дауыстың 

47 пайызын жинап, қарсыласы – оп позиция �кілі 

Эфраин Алегреден басым түскенін жеткізді. 

Ол 2015-2016 жылдары Парагвай сенатының 

т�рағасы қызметінде болған. Бұл елде президент бес 

жылға сайланады. Енді Абдо жаңа қызметіне тамыз 

айында кіріспек. 

Жаңадан сайланған президент Марио Абдо Бе-

нитес: «Халық �з таңдауын жасады. Елдің �ркендеп-

к�ркеюіне бар күшімді саламын деп уәде беремін» деп 

мәлімдеді.

ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

Жаңа басшы сайланды

Еуроодақ пен Мексика еркін сауда аймағына 
қатысты жаңа келісім жасауға с"з байласты. Бұл туралы 
Еуроодақтың сауда істері ж"ніндегі комиссары Сесилия 
Мальмстрем мәлімдеді. 

Келісім Еуропа нарығына АҚШ-тың баж 

салығының ықпалын азайтуды к�здейді. Бүгінде 

Еуроодақ Аргентина, Бразилия, Парагвай және Уруг-

вай елдерімен дәл осындай байламға келуге ниетті. 

Бұған дейін Брюссель мен Мехико еркін сауда 

аймағы туралы келісімге 1997 жылы қол қойған. Ол 

тек �ндіріс тауарларына ғана қатысты болатын. Тарап-

тар енді келісімді жаңартып, айналымдағы тауарлар 

қатарын к�бейтпек.  

Еуроодақтың сауда істері ж�ніндегі комиссары Се-

силия Мальмстрем Мексикамен арадағы еркін сауда 

аймағы туралы келісс�здің соңғы кезеңіне келгенін, аз 

уақыттың ішінде тиісті шешім қабылдап, ескі келісімді 

жаңартуға с�з байласқанын, бұл �згерістердің ел үшін 

маңызы зор екендігін атап �тті.

Батыс елдерінің әскери жасақтары «Ирак және 
Левант» лаңкестік ұйымы талқандалғаннан кейін де Си-
рияда қала беруі тиіс. Бұл туралы Франция Президенті 
Эммануэль Макрон мәлімдеп, ол АҚШ және Еуропа 
елдерінің әскері сириялықтардың жаңа мемлекет 
құруына к"мектесетінін атап "тті. 

Бұған дейін Эммануэль Макрон президент До-

нальд Трампты Сириядағы АҚШ әскерін алып 

кетпеуге к�ндіргенін айтқан еді. Бірақ Ақ үй басшы-

сы америкалық әскерилер бұл елден жақын арада 

шығарылатын жеткізді. 

 «АҚШ, Франция, жалпы біздің одақтас елдер 

және Ресей, Түркия секілді аймақтағы басқа да мем-

лекеттер «Ирак және Левант» лаңкестік ұйымымен 

соғыс аяқталған соң да, Сирияны қалпына келтіруге 

күш салуы керек. Бірақ мемлекеттің болашағын 

сириялықтардың �здері құруы тиіс» деді Франция 

президенті Э.Макрон.

;лем қауымдастығы Сол-
түст ік  Кореяның ядролық 
сы нақтан бас тарту туралы 
шешімін қолдап отыр. 

Австралия мемлекеті де 

осындай пікірде. Бірақ бұл 

елдің Сыртқы істер ми нистрі 

Джули Бишоптың айтуынша, 

Пхеньян енді осыған байла-

нысты нақты қадамдар жасауы 

тиіс. 

Австралияның Сыртқы істер министрі Джули Би-

шоп: «Австралия Солтүстік Кореяның бұл шешімін 

қолдайды. Бірақ Пхеньян расымен де ядролық 

сынақтардан бас тартатынын іс жүзінде к�рсетуі 

тиіс. Біз дипломатиялық, саяси және экономикалық 

қысымның жемісін к�ріп отырмыз» деп мәлімдеді.

«Үлкен жетіліктің» сырт қы 
саясат ведомство ларының бас-
шылары Ресейге қарсы санкци-
яны жалғастыра бермек. 

Бұған Мәскеудің Сирия 

мен Украинаға қатысты ұс-

танымы түрткі болып отыр. 

Канаданың сыртқы істер 

м и н и с т р л і г і  о с ы л а й  д е п 

мәлімдеді. Олардың дерегі 

бойынша, жетілікке кіретін елдер «халықаралық 

құқық нормаларына негізделген әлемдік тәртіпке» 

бағынуы тиіс. 

Осы ұйымға мүше елдердің Сыртқы істер министр-

лерінің саммиті күні кеше Торонто қала сында 

басталған еді. Бұл топқа АҚШ, Ұлыбритания, Ка-

нада, Германия, Франция, Италия және Жапония 

мемлекеттері кіреді.

СОЛТҮСТІК АМЕРИКА

ТАЯУ ШЫҒЫС

КОРЕЙ ТҮБЕГІ

ТОРОНТО

Келісім жасалды

Әскердің қалуына мүдделі

Ядролық сынақтан бас тартты

Санкция жалғасады

МӘДЕНИЕТ

Ескерткіштер – ел тарихы
Қазақстанның "ткенінен сыр шертер та-
рихи ескерткіштер – елдің, халықтың 
мәдени мұрасының "шпес құнды б"лігі. 
Халықаралық Ескерткіштерді қорғау күніне 
орай Сүйінбай Аронұлы әдеби-ескерткіші 
музейі қызметкерлерінің ұйымдастыруымен 
«Мәңгілік елдің тарихы – елдің мәдени 
мұрасы» атты іс-шара ұйымдастырылды. Му-
зей жанынан құрылған «Ақиық » үйірмесінің 
оқушылары мен музей қызметкерлері 
Сүйінбай ақынның ескерткішіне гүл шоғын 
қойды.

2010 жылы Алматы облысы Талдықорған 

қаласында Сүйінбай Аронұлының ескерткіші 

орнатылды. Қасиетті домбырасын қолына 

алып, халқына с�з арнап тұрған Сүйінбай 

бабамыздың алып бейнесі Спорт сарайының 

ажарын ашып, сәніне сән қосқан. Ақиық 

ақынымыздың тағы бір ескерткіші Жамбыл ау-

даны Қарақыстақ ауылында Сүйінбай музейінің 

алдында орналасқан. Мәрмәр тастан қашалып 

жасалған ақынның бейнесі менмұндалайды. 

Мүсін авторы сәулетші Б.)бішов. Сүйінбай 

ақынның 200 жылдық мерейтойына орай 

ақынның туған ауылы Қарақыстақта Сүйінбай 

саябағы ашылғаны белгілі. Мұнда да Сүйінбай 

ескерткіші к�з тартады. Авторы сәулетші 

Н.Исабаев. Алматы қаласында Жамбыл 

атындағы мемлекеттік филармонияның ал-

дында Сүйінбай ақынның ескерткіш-мүсіні бар 

екенін де айтқымыз келеді. Осының барлығы 

туған халқының ұлы ақынына деген шынайы 

құрметін аңғартады.

Қазақ жеріндегі тарихи ескерткіштерді және 

олардың тұрғызылуы себебін білу  оқушыларды 

биік рухта тәрбиелеуге к�мектеседі. Сүйінбай 

атамызға арналған ескерткіш бүгінгі күнде 

к�пшіліктің танымдық ойын арттырар киелі 

орынға айналды.

***

Алматы қаласындағы №32 кітапханада мем-

лекет қайраткері Д.Қонаевтың ес керткішіне 

арналған «Ескерткіштер – ел тарихы» атты 

мәдени іс-шара жоғары деңгейде �тті.

№32 кітапхананың тұрақты оқырман-

дары Халықаралық «Алаш» және «Астана – 

Бәйтерек» сыйлықтарының лауреаты, «Үркер» 

журналының бас редакторы, жазушы Қуандық 

Түменбай, белгілі геолог ғалымдар Сәдуақас 

Құрманов, )лихан Ермекбаев, Қазақ ұлттық 

педаго гикалық университеті Қазақстан  тарихы 

кафедрасының доценті Ұлжалғас  Жолдыбаева 

біртуар азаматтардың �негесі үлкен мектеп дей 

келе, Д.Қонаевтың еңбек жолынан мағлұмат 

берді. 

Кітапханамен үнемі байланыс  жасап тұратын 

Ы.Алтынсарин атындағы №159 гимназияның 

тәрбие ісі ж�нін дегі директорының орынбаса-

ры  Ш.Кисим бетова, ұстаздар Г.Кенжебекова, 

А.Байсекина, А.Жарасовалардың жетек ші-

лігімен оқу шылар іс-шараға белсене қаты сып, 

�нерлерін к�рсетті. 

Орталықтандырылған кітапхана жүйесінің 

әдістеме б�лімінің маманы Ольга Купцова 

�зінің Ресейден к�шіп келгенін, Қазақстан 

халқының �з тарихын, тарихи тұлғаларын 

дәріптеп, халықтың мәдени мұрасын к�зінің 

қарашығындай сақтауы басқа елдер қызығатын 

әрі келешек ұрпаққа мол тағылым беретін игі 

істердің бірі болып табылатынын атап �тті. 

Кітапхана қызметкері Алтын )убәкірова 

Ескерткіштерді қорғау күнін атап �ту тарихына 

қысқаша тоқталды. Шара соңында кітапхана 

меңгерушісі Айша Баймаханбетқызы іс-шараға 

қатысушыларға ризашылығын білдіріп, алғыс 

хаттармен және сыйлықтармен марапаттады. 

Томирис ЕСҚАЛИ,
студент

РУХАНИ БАЙЛАНЫСТЫҢ 
ЖАҢА КЕЗЕҢІ  

мағы  насын әке болғанда терең түсініп, 

шы найы сезінеді екенсің. Жастайым-

нан еңбекке баулып, маңдай термен 

нан табуға тәрбиелеген әкеміздің бұл 

�мірлік ұстанымының дұрыс еке-

ніне күн сайын к�зіміз жетіп келеді. 

]йткені «еңбегі к�птің �нбегі к�п». 

)жем марқұм: «Онға жеттің – санға 

жеттің» деп отыратын. Ойын баласы 

оның мағынасын қайдан білсін?! Онға 

жет тің дегені – ержеттің, шаруға аралас 

дегені ғой. 

Сарыағаш – Ташкент шаһарына 

ең жақын аудан. Осы аудандағы Жаңа-

тір шілік елді мекені – менің кіндік 

қаным тамған жер. «Ташкент –  город 

хлебный» деген с�здің жаны бар. 

)кем жарықтық есік алдына еккен 

күнбағыс, жүгері, түрлі к�к�ніс, т.б. 

дүниелерді  Ташкент шаһарындағы 

ірі базарға �ткізіп, ала жаздай еткен 

еңбегіміздің �теуі ретінде жаңа оқу 

жылы қарсаңында жаңа киім-кешек 

әперіп, мәз-мәйрам ететін. Ташкентті 

аралатып, ойын-сауық орталығына 

апарып, к�ңілімді жадыратқан жайттар 

әлі есімде... Ойын баласы үшін одан 

асқан қызық бар ма?! С�йтіп, кеш қарая 

ауылды бетке аламыз...

1ЗБЕКСТАНМЕН 
ОРТАҚ КЕЛІСІМ

Тағдыр мені Ташкентпен қайта 

табыстырды. 1990-1992 жылдары Таш-

кент қаласында қарилар даяр лайтын 

медреседе оқыдым. Бұл медресе дін 

жолындағы алғашқы баспал дақ болды. 

Құран жаттауға деген қызы ғушы лығым-

ды арттырған алғашқы діни мектеп мен 

үшін қашан да ыстық. 1992-94 жылда-

ры Мысырдағы әл-)зһар универси-

тетінде, одан кейін Исламабадта білім 

жетілдірудің мүмкіндігі туды. Алматы 

Орталық мешітінде наиб имам, Ис-

лам институтында ректор, Ақмола, 

Қостанай облыстарында бас имам, 

Діни басқармада наиб мүфти қызметін 

атқарған кездерде ]збекстанмен 

діни саладағы байланыс үзілмеді. 

Мүфтияттың тарихында үш мүфтиге 

орынбасар болу жауапкершілігі маған 

жүктелгенде к�рші �збек ағайынмен 

барыс-келіс тоқтамады.

2 0 1 7  ж ы л ы  8  ж е л т о қ с а н д а 

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

кезекті VIII құрылтайында 300-ден 

астам  делегат маған дауыс беріп, Бас 

мүфти лауазымына сайлағанда, Мекке 

мен Мәдинадан кейінгі ресми сапа-

рым ]збекстанға арналды. ]йткені 

]збекстан Орталық Азияда бізге діни 

сенім мен мәзһаб жағынан да ең жақын 

әрі бауырлас ел. Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаев 2018 жылды Қазақстандағы 

]збекстан жылы деп жариялап, екі 

Республикасының халықаралық мін-

дет темелері мен ұлттық заңнама ларын 

басшылыққа алады. 

Ең басты жетістік ретінде айта кетер 

жайт, бекітілген діни пәтуалар негізінде 

діни мерекелерді (ораза, құрбан айт, 

т.б.) бірізді �ткізуге келісім жасадық. 

Жасыратыны жоқ, осыған дейін ораза 

немесе құрбан айт күндерін белгілеуде 

а й ы р м а ш ы л ы қ  б о л д ы .  Т � с е к т е 

басы қосылмаса да т�скейде малы 

қосылып жатқан екі елдің мұсылман 

халқы діни мерекені екі күнде тойлап 

жататын кездері болды. Бұл �збек 

мәхалласындағы мешіт азаны қазақ 

ауылына естіліп жататын жамағаттың 

арасында түсінбеушілік тудырғаны рас. 

Іргелес жатқан елді мекендердің айт 

мейрамын екі күнде атап �туі, расында 

да сырт к�зге ұят. Діни жолы бір бауыр-

лас елдердің дін қызметкерлеріне де 

үлкен сын. ]збекстан мүфтиі Осман-

хан қажы Алимов бұл уәжімізді орын-

ды қабылдап, ортақ пәтуа шығаруға 

келісім берді. ]збекстан сапарының 

басты жетістігі осында.

САМАРҚАН САПАРЫ

Бейнелеп айтқанда, ]збекстан 

дегеніміз – Самарқан, ал Самарқан 

дегеніміз ]збекстан іспетті. ]збекстанға 

барып, Самарқанға соқпай кетуге әсте 

болмайды. Дін, тарих туралы ізденген 

адам үшін Самарқан сапарының 

ғибраты мол. Ежелгі шаһар мен оның 

маңайында әйгілі имам )бу Абдолла 

Мұхаммед ибн Исмаил әл-Бұхаридің, 

имам )бу Мансұр әл-Матуридидің, 

о й ш ы л - ғ а л ы м  Б ұ р х а н и д д и н  ә л -

Марғинанидің, қолбасшы, би, ба-

тыр бабамыз Жалаңт�с Баһадүрдің 

кесенесі бар. Олардың қабірін зиярат 

етіп, рухтарына қасиетті Құран аятта-

рын бағыштадық. 

т а қ ы р ы б ы н д а  н а с и х а т  а й т т ы м . 

 Расында, Алла Тағала бізді ең әуелі 

мұсылман етіп жаратқаннан кейін 

мұсылман бауырларымызбен қарым-

қатынасымызды үзуімізге әсте бол-

майды. Бүгінгі таңда мұсылмандар 

арасында мықты байланыс, �зара 

түсіністік ауадай қажет. Аллаға шүкір, 

қазақ-�збек арасындағы байланыс 

жаңа қарқын алып келеді. 

Ақт�бе облысында 50-ден астам 

�збек азаматы опат болғанда еліміз 

бойынша мешіттерде жұма нама-

зында арнайы дұға жасалды. Қайғы 

жұтқан �збек жұртына к�ңіл айтып, 

тілеулестігімізді білдірдік.  

Хадис-шарифтің бірінде: «Уа, 

А л л а н ы ң  қ ұ л д а р ы !  ] з а р а  т а т у , 

 бауырмал болыңдар! Мұсылман – 

м ұ с ы л м а н н ы ң  б а у ы р ы .  Н а ғ ы з 

мұсылман – бауырына озбырлық жа-

самайды» делінген. Ал Алла Тағала 

Құранда «Хужурат» сүресінің 10-ая-

тында: «Шын мәнінде мүміндер туыс 

қой. Сондықтан екі туыстарыңның 

а р а с ы н  ж а р а с т ы р ы ң д а р .  Ж ә н е 

 Алладан қорқыңдар. Мүмкін игілікке 

б�ленерсіңдер» деп бұйырған.

ТАШКЕНТТІ 
БИЛЕГЕН Т1ЛЕ БИ

Сапар аясында Т�ле бидің қабірін 

зиярат етіп, бабамыздың рухына 

қасиетті Құран аяттарын бағыштадық. 

Аңыз әңгімелердің бірінде Т�ле бидің 

үйіне қарлығаштың ұя салғаны айты-

лады. Ауылға жау шапқанда адамдар 

баспанасын тастап, жан сауғалап кет-

кен кезде бабамыз үйінде тапжылмай 

отыра беріпті. Жоңғар қонтайшысы 

мұның себебін білмек болғанда Т�ле 

)лібекұлы оны: «Биыл шаңырағыма 

қарлығаш ұя салды. Балапандарының 

қанаты қатайғанша үйімді бұзбайын 

д е п  ш е ш т і м .  Б і р е у  с е н д е р д і ң 

үйлеріңнің  ойранын шығарып, 

балаларыңды шырылдатып қойса, 

жақсы ма?» деп тығырыққа тіресе 

керек. С�зден жеңілген қонтайшы 

шабармандарына Т�ле би отырған 

ауылды шаппауды бұйырған екен. Со-

дан бері Т�ле би бабамыз ел аузында 

«Қарлығаш әулие», «Қарлығаш би» 

атанып кеткен екен. 

1718 жылы Тәуке хан дүние сала-

ды. Хандық билікте алауыздық пайда 

болады. Бірлік кеткен жерде береке 

болмайтыны заңды құбылыс емес 

пе? Қалмақтар қазақтың біраз жерін 

басып алып, ел арасы әлсірейді. Осы 

кезде Т�ле би Ташкентті қалмақтардан 

қорғауға барын салады. Бұл ретте 

1726-27 жылдары Т�ле би бастаған 

халық қозғалысының маңызды р�ліне 

тоқталмай кету мүмкін емес. Тари-

хи деректерде Жолбарыс ханның 

қазасынан кейін Т�ле )лібекұлының 

Ташкентті алты жыл билегені айты-

лады. Кейбір мәліметтерде 12 жыл 

басқарғаны жазылған.

] з б е к  а ғ а й ы н д а р  Т � л е  б и д і 

к�п ауызға ала бермейді екен. Тек 

«Қарлығаш би» дейді. Т�ле биді қазаққа 

қимайтынын аңғару қиын емес... 

«Тәңірім қазаққа елдікті де, ерлікті 

де, даналықты да берген». Бабамыздың 

құлпытасында жазылған осы с�з кімді 

болсын ойландырмай қоймайды. 

Расында, елдік, ерлік, даналық – 

қазақтың қанында бар қасиеттер. Біз 

�зімізге тән ізгі қасиеттеріміз арқылы 

ғана жат идеологиялық шабуыл үдей 

түскен бүгінгі күннің мылтықсыз 

майданынан аман қаларымыз с�зсіз. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында: «Ұлттық 

код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 

ешқандай жаңғыру болмайды» деп 

жазуының астарлы мағынасы осында 

жатса керек.  

Т а р и х ,  с а л т - д ә с т ү р ,  ұ л т т ы қ 

әдет-ғұрып – �ткеннен �неге алып, 

танымға таразы, тіршілігіңе бағдар 

беретін құндылық. Дәстүр дегініміз – 

тәжірибе. Ал әдет-ғұрыптан тағылым 

алу – адамдық іс. Демек, �ткеннен 

�неге алу – бейнебір болашақтың 

бағдаршамы іспетті. 

Б і з  д і н и  қ ұ қ ы қ т ы қ  м е к т е п -

те )бу Ханифа мәзһабын, ал діни 

сенімде Мәтуриди жолын ұстанамыз. 

Самарқандағы имам )бу Мансұр әл-

Матуридидің қабірін зиярат етіп, Құран 

аятын бағыштау нәсіп болды. Бұл 

– оның діни жолын ұстанған біз, дін 

қызметкерлері үшін үлкен мәртебе, 

асыл борыш. 

Имам әл-Бұхари – пайғамбарымыз 

Мұхаммедтің (оған Алланың салауаты 

мен сәлемі болсын) хадистерін (айтқан 

с�здерін) жинақтаған ғұлама-ғалым. 

Хадис Құраннан кейінгі екінші кітап са-

налады. Құран мен хадис – Исламның 

негізгі қос қайнары. Пайғамбарымыз 

(оған Алланың салауаты мен сәлемі 

болсын) �зінің хадис-шәрифінде: 

«Мен сендерге екі нәрсені қалдырдым. 

Егер оны мықтап ұстасаңдар, менен 

кейін ешқашан адаспайсыңдар. Ол – 

Алланың кітабы және менің сүннетім» 

деген. 

]збекстан мүфтиі Османхан қажы 

Алимовтың айтуынша, Президент 

Шавкат Мирзиеевтің бастамасымен 

имам Бұхари жайлы деректі фильм 

түсіріліп жатыр екен. Ғаламтордан 

� з б е к  б а с ш ы с ы н ы ң :  « Б і з  и м а м 

Бұхаридің ұрпағымыз. Оны мақтан 

тұтып қана қоймай, ұлық имам жайлы 

фильмдер, кітаптар шығаруымыз керек. 

)лем халқына имам Бұхариді таныту-

ымыз тиіс» деген с�зін естіп, жүрегім 

жылып қалған еді. Ш.Мирзиеевтің 

мешіттер мен имамдарға жасап жатқан 

қамқорлығына біздің де к�ңіліміз 

марқайып қалды. Расында, тарих сах-

насына шыққан ел билеген хандар 

мен сұлтандар Ислам дініне әрдайым 

қамқорлық жасаған. 

)ріптесім Османхан қажы бір 

с�зінде мемлекет имамдарға қаржылай 

к�мек беру мәселесін қарастырып 

жатқанын айтып қалды. Болашақта 

қайырымдылық қор есебінен қаражат 

б�лінеді екен. Мұндай игі баста-

ма біздің елде бір жыл бұрын қолға 

алынды. Түрлі әлеуметтік жобаларға 

арнайы қолдау к�рсететін «Уақып» 

к о р п о р а т и в т і к  қ а й ы р ы м д ы л ы қ 

қоры құрылғанын айтып бердім. 

«Уақып» – коммерциялық емес 

қайырымдылық ұйым. Сондықтан қор 

есебінен әлеуметтік әлсіз топтарға, 

м ү м к і н д і г і  ш е к т е у л і  ж а н д а р ғ а 

к�мек к�рсетіледі. Сонымен қатар 

кадрлардың кәсіби біліктілігін артты-

рып, дін қызметкерлерінің әлеуметтік 

мәселелерін шешумен айналысады. 

Қорға алғашқы қаражатты Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президентінің 

Қоры аударды. Елбасының игі баста-

масымен ашылған қордың есебінен 

шалғай ауылдағы �зін-�зі қаражатпен 

қамтамасыз ете алмайтын 250-ден 

астам мешіт имамдары мен молдалары-

на қаржылай қолдау к�рсетілуде. 

М ұ н д а й  ж а ң а л ы қ  ] з б е к с т а н 

мүфтиін қатты қызықтырды. Қор 

жұмысы туралы қайта-қайта сұрап, 

сұрақтың астына алды. ]йткені оларда 

қордың концепциясы енді жасалып жа-

тыр екен. Ал бізде бұл мәселе шешімін 

таба бастады.  Хадистің бірінде: 

«Адамға алғыс айтпаған, Аллаға да 

алғыс айта алмайды» делінген. Аллаға 

шүкір, Елбасының қамқорлығының 

арқасында имамдарымыз қаржылай 

қолдауға ие болуда. 

АУЫЗБІРШІЛІК 
АУАДАЙ ҚАЖЕТ

Ташкенттег і  «Хаз ірет  имам» 

мешітінде болғанымда имамдыққа 

�туімді �тінді. Уағыз айтып, бата беруді 

ұсынды. Бұл – дін қызметкерлері 

арасында бұрыннан қалыптасқан 

құрмет. «Исламдағы бауырмашылдық» 

«ОНҒА ЖЕТТІҢ – 
САНҒА ЖЕТТІҢ...»

Бала кезім... Буыным қата қоймаған 

шақ. )кем Сатыбалды марқұм бізді 

шаруаға ерте араластырды. Таңмен 

таласып ш�п шабамыз, кетпен ұстап, 

егін егеміз. Мұндай қара жұмыстың 

қасында мал бағу дегеніңіз демалыс 

қой, шіркін!.. Ат баптау – бала кезімдегі 

сүйікті тіршілігім болатын. Қазір де 

ат десе жаным жадырап қоя беретін 

жанның бірімін.     

« А т а - а н а н ы ң  қ а д і р і н  б а л а л ы 

болғанда білерсің» деген с�здің мән-

елдің ынтымақтастығын жаңа деңгейге 

к�терді. Біздің сапарымыз да осынау игі 

бастамаға тұспа-тұс келіп, екі жақты ру-

хани келісімді нығайтуға есік ашылды.      

Т а ш к е н т  с а п а р ы н д а ғ ы  т а р и-

хи оқиғаның бірі – Қазақстан және 

] з  б е к с т а н  м ұ с ы л м а н д а р ы  д і н и 

бас қармалары арасында �зара ын-

тымақтастық туралы Меморан думның 

қабылдануы. Бұл құжат бауырлас 

елдердің арасындағы достық қарым-

қатынасты одан әрі нығайтуды, ортақ 

діни мектепті жаңғыртуды, бірізді 

пәтуалар шығаруды, мәдени-рухани 

байланысты арттыруды, тәжірибе алма-

суды, ғылыми жобаларды жүзеге асы-

руды, дін қызметкерлерінің біліктілігін 

к�теруді к�здейді.

Меморандум Құранды, хадис-

терді  және ханафи мәзһабының 

ілімін, Қазақстан және ]збекстан 
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 Қуаныш ЖИЕНБАЙ

ТЕАТР 

ЖАҢА КІТАП

Ақын Абдрахман Асылбектің 
«К"кжиек» діни әдебиеттер 
баспасынан Құран кәрімді түп 
нұсқасына жақындата оты-
рып, "леңмен жырлап шыққан 
«Қасиетті құран – мәңгілік 
мұраң» атты кітабы жарық к"рді.

Мәселен, Құранның алғашқы 

беташар «Фатиха» сүресі қазақша 

былай берілген:

]те рахымды әрі мейірімді 

Алланың атымен бастаймын

Жаратушысы, иесі де ғаламның,

Алла, барлық мадағымыз саған мың.

Сенен ғана күтіп тірек, тіршілік,

Саған ғана етеміз шын құлшылық,

Алла, бізді тура жолға бастағын,

Адасқандар жолын сырып тастағын.

)рқашанда ізгі ойдың оңын бер,

Игілікке кенелдірер жолын бер.

Ал Құранның ең соңғы 112, 113, 

114-сүрелерінің 112-ші Ықылас 

сүре сіне к�з салыңыз:

Алланы сен бір деп біл,

Бар әлемге нұр деп біл.

Алла туылған жоқ,

Ешкімді де туған жоқ.

Аллаға ешкім тең емес,

Құдіретінде күмән жоқ.

Салтанатты рәсімге Атырау 

облысы әкімінің  орынбасары 

)лібек Нәутиев, Қазақстан ның 

Еңбек Ері, КСРО Халық артисі 

Асанәлі )шімов, Атырау облыстық 

мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасы ның басшысы Саламат 

Сабыр және т.б.  зиялы қауым 

�кілдері қатысты. 

Атырау облысының әкімі Нұрлан 

Ноғаевтың арнайы сәлемін  жеткіз ген 

).Нәутиев �з с�зінде  Махамбет 

атын дағы театрдың құрылғанына 

биыл 80 жыл толғанын және ме-

рейтой қарсаңында академиялық 

мәртебеге ие болғанын атап �тті. 

«Осы жылдар ішінде �нер ұжымы 

к�птеген белестерден �тті.Кешегі 

ел басына түскен қиын кезең дерде 

еңбек адамдарының ортасынан 

табылып, ел еңсесін к�теруге атса-

лысты. Осыдан 80 жыл бұрын те-

атр шымылдығы Мұхтар )уезовтің 

«Түнгі сарын» пьесасымен ашылса, 

биылғы академиялық атақ алғаннан 

кейінгі бірінші сапарын Алматыдағы 

ұлы жазушы атындағы театрда бас-

тап отырғаны тегін емес. Ұрпақтар 

сабақтастығы деген осы болса ке-

рек» дей келе, облыс әкімінің орын-

басарытеатр ұжымын құшақ жая 

қарсы алған М.)уезов атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық 

драма театрына және Алматы жұрт-

шылығына алғысын айтты. Сондай-

ақ облыс әкімінің орынбасары 

Махамбет театрының мерейтойы 

алдағы уақытта халықаралық дең-

гейде аталып �тетінін жеткізді. 

М.)уезов атындағы Қазақ мем-

лекеттік академиялық драма театры-

ның к�ркемдік жетекшісі, қазақ 

театрының бүгінгі абыз ақ сақалы 

Асанәлі )шімов атырау лық әріп-

тестерінің �неріне деген шынайы 

ризашылығын білдірді. «Алматы 

сияқты мәдениет пен руханият орда-

сында �ткен мұндай жүздесулердің 

ж�ні б�лек. Бес күн бойы еліміздегі 

маңдайалды театрлардың бірі санала-

тын ұжым ның �нерін тамашаладық, 

қойылымдар туралы пікір алыстық. 

Жаңа буынның �неріне тәнті бол-

дық. Облыс басшылығы �зінің 

театрға, жалпы мәдениет саласына 

Түсінікті, жеңіл, к�ркем тілде 

жазыл ған кітап жалпы қалың к�п ші-

лікке, мұсылман қауымына арнал-

ған. 

Бұл кітапты Алматы қаласы 

Мақатаев к�шесі,  128А үйдегі 

 (Сей фуллин мен Наурызбай батыр 

к�ше лерінің аралығы) «К�кжиек» 

кітап дүкенінен алуға болады. Және 

«К�кжиек» баспасының интернет 

сайтынан онлайн тапсырыс бере 

аласыздар.

Алматы қаласы бойынша жеткізу 

тегін. Kokzhiek.kz Тел: +77010717344

Қанат ИБРАГИМОВ

деген ықылас-ниеті жоғары екенін 

к�рсетті. Бұл �те жақсы үрдіс. Алда 

әлі талай кезде семіз. ]нерлеріңіз 

�рге жүзсін» деп, әйгілі актер театр 

ұжы мына шығармашылық табыс 

тіледі. 

Еліміздің экономикалық қуатын 

еселеп отырған мұнайлы �ңірдің 

�нері мен мәдениеті де қатар да-

мып келеді. Махамбет ]темісұлы 

атындағы Атырау облыстық акаде-

мия лық Қазақ драма театрының 

директоры Берік Жаменов атап 

�ткендей, биылғы жылды жемісті 

бастаған театр ұжымының құрамы 

жастармен, жаңа режиссерлермен 

толығып, жақсы жетістіктерге же-

туде. Гастрольдік сапар кезінде 

қойылған спектакльдердің тың, 

тосын форматы, суреткерлік сәтті 

шешімдері соның дәлелі. Осы бес күн 

ішінде к�рсетілген Иран-Ғайыптың 

« С ү й і н б а й »  т а р и х и  д р а м а с ы , 

Шыңғыс Айтматовтың «Бетпе-бет» 

және «Мәңгүрт» драмалары, Есен-

жол Домбаевтың «Келін» мұңды ко-

медиясы сынды қойылымдар ұлттық, 

адами, рухани құндылықтардың 

мәнділігі мен мәңгілігін тағы бір 

ұқтырып, театрдың бағыт-бағдары 

айқын, мақсат-мұраты биік екенін 

айқын аңғартты. Бұл туындылардағы 

әлеуметтік, философиялық аста-

ры мол к�ріністер қазіргі заман 

шындығымен ұштасып жатыр. 

Сондықтан да алматылық талғампаз 

к�рермен  Махамбет театрының 

әрбір қойылымынан �зіндік ой түйді, 

рухани ләззат алды. Сахна �неріндегі 

жаңа әрі талантты есімдермен таны-

сты.

Осылайша, атыраулық театрдың 

гастрольдік сапары �з мәресіне жетті. 

Ұлтымыздың қасиетті рухани уызы 

– әдебиет пен �нерді ұштастырған 

театр �нерінің тағылымы қашанда 

зор. Республикамыздың байырғы 

�нер отауларының бірі —  Махамбет 

]темісұлы атындағы қазақ  драма 

театрының Алматыдағы гастролі 

осындай елдік мүдде бірлігін, �с-

келең �нер �рісі мен рухани бауыр-

малдық �негесін паш етті.

Дина ИМАМБАЕВА

ҚАСИЕТТІ ҚҰРАН – 
МӘҢГІЛІК МҰРАҢ

Өнер ұжымының өрісі кең

Н
емерелері үйге сирек келеді. 

Сирек келгені былай тұрсын, 

«аталарыңның тынышын ал-

маңдар» деп күні бұрын келіндері оқытып 

қоя ма қайдам, әйтеуір, келулерінен 

кетулері жылдам. Тынышын алатындай 

мұның үстелге жабысып, қит еткен сы-

бырды жақтырмай, керек десеңіз, әйелінің 

жүрген-тұрғанын да ауырсынып, есік-

терезені тұмшалап, ақ қағазбен алысып 

жатқаны шамалы. Қолы жүрмейді, шау 

тартқан кісіше кібіртіктей береді. Кешелі-

бері бүйте берсем, жазу-сызуды да ұмытып 

қалармын деп, �зін-�зі қинап, біраздан бері 

ойда жүрген бір шағын дүниенің сұлбасын 

қағазға түсіргенсіген-ді. Алғашында тәп-

тәуір к�рінген. «Іштен шыққан шұбар 

жы лан ның» кем-кетігі бірден байқала қоя 

ма, араға апта салайын, ыссылай ұрынатын 

әуес қой емеспін ғой деп, қайта қарауды 

кейін шегерген. Содан келесі жұмада да 

тұяқ серіппеді. Басына науалап құйылып 

жат қан әдемі тіркестерді де аңғара алмады. 

Бұл кері әсердің неден туындауы мүмкін, 

а?!

Ішінен күңкілдеді де қойды, ары қарай 

тереңдеп барғысы келмеді. Екі-үш айдан 

бері к�п нәрсе тындыра алмағандығын 

�зі де мойындайды. Жазып келе жата-

ды да түлен түрткендей, орнынан ұшып 

түрегеледі. Енді қайтіп үстелге жолағысы 

жоқ. )лденеден үркектейді, әлденеден 

секем алады. Мұндайда �зін-�зі қинап, 

езіліп отырмаған абзал. Қиянат. Кішкене 

бой жазып, қан таратып, сыртқа шығып 

серуендегенге не жетсін. К�рші-қолаңмен 

алтын уақытын �ткізе алмаған кісіше к�ди-

с�диді с�з қылып, не саясатты аударып-

т�ңкермесе де хал-жағдай сұрасып, 

дидарласқанның �зі неге тұрады?! Мұның 

жазушылығын маңайдағылардың бәрі 

біледі. Біледі де алым-берімсіз жанына 

жақындағысы келмейді. Алыс жүргенді 

құп к�реді. Кінә �зінен. ]зін тумысынан 

ұстамды жандардың қатарына қосушы 

еді. Со жолы қандай түлен түрткендігін 

қайдам... адам с�йтіп те алжасады екен-

ау, ә?! Алжасқанда сұрамаңыз, еске 

түскенде екі беті ұяттан дуылдап ала 

ж�неледі. Кімнен к�реді. ]зінен, ондай 

жеңілтектікке енді �лсе де бармас. Барма-

ған нан бұрын к�птің к�зіне түсуге де 

кәдім гідей қуыстанады. Баяғыдан бергі 

жиған абырой-беделді бір-ақ күнде шашып 

алды.

Осы таяуда кезекті кітабы баспадан 

шыққан. Мұқабасы қалың, қағазы сапа-

лы. К�ркемделуінде де мін жоқ. К�пке 

белгілі үйреншікті жағдай. Талай күн, 

талай түн сарсылып жазған еңбегіңнің 

�теуі – жүз дана кітап. Алсаң алдың, 

алмасаң кітапханаларға таратады да 

жібереді.Кенжесі баспа басшыларымен 

келісіп, жазушыға тиесілі он бума кітапты 

мәшинесіне салып үйге әкелген. Мұның 

к�ңіліне қарай ма, әлде шын тілеуқор 

ниеттерін білдіргісі келе ме, алдымен 

келіндері, сосын құда-жекжаттары аяғын 

жерге тигізбей келістіріп мақтаған. Жаңа 

романының үзінділерін мерзімді басылым 

беттерінен оқығандардың қарасы к�бірек 

к�рінді. ]зі ұмытыңқырап қалған кейбір 

эпизодтарды еске қайта түсіргенде жан-

дүниесі неге жібімесін, неге шабыттанба-

сын. К�к пен жердің арасында ақ қанат 

періште секілді неге қалықтамасын! Күреп 

алатын қаламақысы бар болсын, жер ба-

сып жүрген пендеге осының �зі аз жетістік 

пе?! Кітап оқитын заман да қайта оралар. 

Құдай салмасын, таудан құлаған сел секілді 

интернетіңіз ырық бермей барады бүгінде. 

Осы заманға бейімделгенсіген мұның 

кейбір замандастары: «ана сайтты аштың 

ба, аша алмасаң немереңе айт к�мектессін, 

сосын менің жазғанымды оқып шық, 

�кінбейсің» деп үсті-үстіне нығарлайды. 

Жә, кейбірін оқиды, кейбірін оқи алмай-

ды. )лденені қағаз бетінен астын сызып 

оқымаған соң кісінің сірә, айызы қана ма, 

ләззат ала ала ма? )лі күнге дейін интернет 

экранынан қашық жүреді.

Үстелінің астында жатқан кітап бума-

ларына сүлесоқтау к�з жүгіртудің �зі азап. 

Тұрғанымен қасірет. Қалай дегенде де, 

соның әрбір жолын тісін қышырлатып оты-

рып, былайғы тірліктің бәрінен баз кешіп, 

осы к�рген қиындығымның орнына ертең, 

�лмесем елдің аузында жүрем-ау дейтін 

үміт сәулесі тұс-тұстан �ре түрегелгенде 

шамның жарығына т�не түсіп, таң атқанша 

қағаз шимайлайтындығын кімнен жасы-

рады. Байғұс әйелінде не кінә бар. Жер 

бетінде жазушыға аяушылық білдіретін бір 

адам болса, с�з жоқ, ол – соның �зі! Түні 

бойы ұйықтай ма, ұйықтамай ма белгісіз, 

бірде аяғын ұшынан басып, лимон шыры-

ны қосылған ыстық шайды ың-шыңсыз 

үстелінің жанына әкеп қояды. Кессе қан 

шықпас – бұл болса, сол сазарған күйі 

немкеттілеу айтылатын құрғақ рақметті де 

к�п к�ріп, тымырайып қала береді. 

С�йтіп, жын соққандай әлі бояу иісінен 

ажырамаған бір бума кітапты қолына іле са-

лып, тысқа қарай жүгіре ж�нелгені. Қандай 

мақсат к�здегені де белгісіз. Бірнәрселер 

к�з алдында к�лбеңдеп тұрып алған. «Адал 

еңбегім ғой, адал еңбегімді бұлдасам несі 

айып? Тиын-тебен түссе немерелеріме 

балмұздақ сатып әперсем де нем кетеді. 

Пойызда, мекемелердің есігін қағып, 

кітабын сатып жүргендер де жынды емес 

шығар». Табан тіреген байламы осы ғана.

– Соңғы шыққан кітабым еді,– деді 

арғы жағын толық айта алмай.

– Тегін бе? – Үнемі к�зәйнегін бас 

бармағымен сүрткілеп жүретін қоңқақ 

мұрын әбжіл қимылдап, буманың орауын 

дереу шешті де жанындағыларға бір-бірден 

үлестіріп берді: – Не бітіресіңдер, ертеңнен 

қалдырмай оқып шығыңдар...

– Оқимыз, ертеңнен бастап түгел оқып 

шығамыз. К�рші ақысы – ең құрығанда.

– Жазушымен кездесудің �зі  бір 

ғанибет қой.

– Және жазушы болғанда қандай!

– ]ткенде бір профессор-ғалымның 

сіздің шығармашылығыңызға арналған 

мақаласын оқыдым. Оқып шықтым да сізді 

ойладым. Неткен қарапайым адамсыз, а?! 

– Университетте оқытушы болған, қазір 

құрметті демалыстағы филолог �згелермен 

салыстырғанда қара жаяу еместігін 

нан әдеби пікірталастың басталып-ақ 

кеткені. «Бұларыңды сол кісінің �зіне 

айтсаңыздаршы» деп тұрып кетудің және 

ретін таппады. Тыңдауға тура келді еріксіз.

– Ағамыз жарады.

– )лі де мықты ғой ағамыз. Бізге берген 

соңғы романын асықпай-аптықпай екі күн 

ішінде оқып шықтым, – деді жұқалтаң �ңді 

жігіт ағасы.

– Ал не байқадың?

– Мен, әрине, әдебиеттің майын ішкен 

сыншы емеспін. Қарапайым оқырман 

ретінде айтарым – роман ұнады.

– )п, бәрекелді! – Қартаң филолог 

екі санын шапаттады. – Ол кісіге керегі 

де осы. Кітап қарапайым оқырман үшін 

жазылады. Роман несімен ұнады және не 

үшін ұнатқаныңды дәлелде.

– Бұйрық па мұңыңыз?

– Қайдағы бұйрық, бұйрық беретіндей 

қауқарым болса, отырам ба сендермен 

бірге итше ырылдасып.

– Мұныңыз артық, мұныңыз артықтау, 

к�кесі! «Итше ырылдасуды» дереу қайтып 

алыңыз. – Дәу қара гүрзідей жұдырығымен 

тақтай орындықты гүрс еткізді. – Біздің 

ешкіммен итше ырылдасқымыз келмейді. 

Біз қарапайым оқырман ретінде әдебиеттің 

шаруасын ғана айтып отырмыз. )рине, бұл 

дискуссияға жазушының қатысқаны ж�н 

еді. Оқасы жоқ, сіз осының бәрін айтып 

барасыз ғой отағасыға.

Жазушының әйелі еріксіз бас изеді. Бір 

жағынан жазушыны осында шақырып кел-

мен осыдан құтылайын, сосынғы кезек 

�зімдікі... – Бір бума қолжазбаны қиқалап 

жыртты да, далаға шашып жіберді. Олары 

жүргінші жолдың жиегіне барып, ақ кептер 

секілді қалбалақтап қонып жатты.

Тақтай орындықтағылар мұнан бір 

құпия бүккендей, ыбыр-жыбыр күңкілдесті 

де қалды.

–  ) р и н е ,  ж а з у ш ы н ы ң  � з і м е н 

жүздескеніміз оңды еді, бірақ сіз де б�тен 

адам емессіз,– деп бірі суырылып алға 

шықты, – аз да болса к�птей к�рсін. Мы-

нау анадағы бізге берген кітаптарының 

ақысы, к�рші ақысы деңіз мейлі...

– Бұл не, бұ немене, ол кісі сіздерге 

кітабын сатып жүр ме?! Астапыралла, 

естімеген елде к�п. Ондайы, ондайы жоқ 

еді ғой!.. — Шет-шеті түтеленген мың 

тең ге ліктерді амалсыз бүктеп, қалтасына 

салды.

***

Т
аң біліне т�сегінен тұрып кетті. 

К�шеден кезіккен бірлі-жарым 

қайыршыларға мойын бұрмады. 

Қ а й ы р ш ы л а р д ы ң  х а л ы м ы з  м ү ш к і л 

дегендеріне де сенім аз-ды. )лде райынан 

қайтып, қалтасындағысын мына мүсәпір 

кемпірге бере салса ма екен, а?! Мырс 

етіп миғынан күлді. Табан ақы, маңдай 

терімен тапқан адал ақшасы әлдекімдердің 

жұтқыншағына жұғым болмай кете ме деп, 

содан қауіптенеді. Еңбегінің ақталғаны 

жақсы қалайда. Байғұс кемпірдің еш жерде 

жұмыс істемейтін масыл ұлы шешесінің 

ілмиген саусақтары арасынан жазушы 

берген болмашы пұлды жұлып әкетсе, одан 

соңғы оқиғаның қалай �рбитіні белгілі ғой.

М � л т е к  а у д а н н ы ң  а т ш а п т ы р ы м 

аумағын олай кезгіледі, былай кезгіледі. 

Дүңгіршектен бір-екі қазақша газет  сатып 

алды. )лдебір орындыққа тізе бүгіп, 

баспахананың исі бұрқыраған  газет беттерін 

жүрдім-бардым парақтап шықты. Бірінен-

бірі к�шіріп басқандай, биліктегілердің 

жаттанды есептеріне  назар салмады. 

Уақытын қор қылып, неге бүйтіп сенделіп 

жүргендігін және түсінбеді. Шет-шеті 

түтеленген мыңдықтар ауыр салмағымен 

еңсесін басып тұрғандай әсер етті. Тездетіп 

содан құтылғаны абзал. Немерелеріме 

балмұздақ сатып әперсем де нем кетеді 

дегенді есіне түсіргісі келмеді. Жүріс-

тұрысы мығым. )сіресе әйелі баяндаған 

сол жиындағы к�ршілерінің әңгімелерінен 

соң іштей түлеп, қайта ширықты. )зір-

мәзір қолына қалам ұстамаса да, мұнан 

былай ескі сүрлеуді шиырламай, басқаша 

жазу ләзім деп мың-сан мәрте қайталады. 

Со жолы балконнан құлап кетпегеніне 

іштей тәу етті. )лі де керек болатын секілді 

әлдекімдерге.

Жүріп келе жатып, биік үйдің ішкі 

қалтарысындағы қоқыс жәшігіне жітілене 

назар жықты. ]зіне бағынбайтын бір 

ересен күш артынан �лермендене ите-

ретін секілді; ал �зі сол бағытқа қарай 

еш қарсылықсыз, басы салбырап жүре 

беретін секілді. )йтпесе, қоқыс жағалап 

не жыны бар. Қоқыстың мұрын жаратын 

әлемтапырық иісі тұла бойын тітіркендірді. 

Екі-үш қартаң кісі бұл маңайда да «атшал-

дырып» жүр. Темір жәшік ішінен әлдене 

тапқандарына мәз.

Кепкісін к�зіне түсіре киіп, тірі жанмен 

ісі болмай, �зімен-�зі ыңылдап ән айтып 

жү ретін бозбаланы мұнан бұрынырақта 

да байқап қалған-ды. Ол бұл күйге қалай 

түсті, ақыл-есі бүтін бе, ауылдан келе 

сала тірлі гіне сіңісе алмай жүрген бозым 

болмасын. Кейінірек жолығып, сырла-

сармын деп жүрген. Кейіпкер іздегеннен 

аулақ, қоқыс жаға лағаннан қайбір келіскен 

кейіпкер сомдамақ.

– Кімді іздеп жүрсіз? – деді қаптаған 

темір жәшіктің бір бұрышынан сумаң етіп 

шыға келген сол пақыр. Бет-аузы к�нектей. 

Түс ауса да «бас жазып» үлгермеген сыңайы 

бар.

– Тағы да жұтып алғанбысың? – деді 

жазушы салғаннан жанашырлық танытып.

– Кеше бір жолдастың туған күнін 

тойлағанбыз. Артығырақ сілтеп жіберіппіз 

байқамай. Ертең адам қалпына �зім 

түсіремін деп �лгенше уәде беріп еді 

оңбаған! Жер жұтып кеткендей �зі жоқ.

– Сен оны күтпе, – деді жазушы, – о 

жағынан мен-ақ к�мектесейін.

– О-хо, �лмегенге – �лі балық. – Кір-

кір қолдарымен жазушы ұсынған теңгені 

жұлып алды да, біреу қағып кететіндей 

жан-жағына үрейлене қарап, шалбарының 

қалтасына сүңгітіп жіберді: – Рақмет аға, 

байытып тастадыңыз аяқ астынан. Бұл 

жақсылығыңызды немен қайтарам?..

– Қайтармай-ақ қой, тек арағыңды 

қойсаң болды.

– Мен сізді танимын, – деді маскүнем 

кенет тұла бойын тік ұстап, – суретіңізді 

бір кітаптан к�ргем.

– Жә-жә.

– Рас, рас айтамын. Ертең к�реға-

лыңыз,моншаға түсіп тазарамын да таң 

азаннан «Абай» кітап дүкеніне жол тар-

тамын. Мына ақшаға соңғы шыққан 

кітабыңызды сатып аламын. Тамақ 

жібітуге онсыз да бірдемелер табылар. 

Сіздің еңбегіңізді �йтіп рәсуа етуге бол-

майды ғой. Есітіп тұрсыз ба?!.. Рәсуа етуге 

бол-май-ды!..

Жазушы еріксіз бас изеді де, қол орама-

лымен танауын басып, үлкен к�шеге оқыс 

бұрылды. )лгі болмашы тиын-тебеннің – 

к�рші ақысының орын тауып кеткен түрін 

қараңыз! Миығынан күлді. «Ендігі жерде 

к�ршілерім үшін болса да... жаман жазуға 

қақым жоқ, қақым жоқ!» деп біреумен 

с�йлесіп келе жатқандай, ілгері қарай 

асығыс адымдады.

дәлелдегісі келгендей, біраз езеуреп барып 

әрең басылды: – Білмей жүр екенбіз сізді...

– Білгенде не істейсіз? – Бұл жазушы-

ның аузынан шығатын с�з емес еді. Біреу 

с�зімді с�йлесе қыстырылып не бар деп, 

үнсіз отырғаны ж�н еді.

– Не істейтіндігіңізді біз айтайық, 

егер шынымен не істейтіндігіңізді білмей 

жүрсеңіз.

– Ал?

– Қазір жарнаманың заманы. Және 

оны да �зіңіз ұйымдастырасыз. Сырт к�зге 

байқатпай, бәріне �зіңіз жүгіресіз. – Фило-

лог «лекциясын» қайта жалғады: – Менде 

керекпін-ау, мені де іздейтіндер табылар-

ау – қисынсыз тұжырым. Және оған 

�кпелеудің де қажеті шамалы. Мәселен, 

менің шәкірттерім әлі де университетте 

дәріс оқиды. Бір-бір курстың курато-

ры. Менікі бір звонок. Қалғанын �здері 

шешеді. Оқырмандармен жүздесесіз. 

Жаттандылау болса да бірді-екілі сұрақ 

қойылады. Жауап бересіз, оған бола және 

шаршамаңыз. Философияға бармаңыз, 

астарлы әңгімені түсінетіндер сирек. 

Бітті. Ертеңінде бүкіл газет сізбен кездесу 

ж�ніндегі хабарламаны түгел жариялайды. 

)не, жарнама! Мейлі, Құдай болсаңыз да 

жарнамасыз алға жылжымайсыз. Менің де 

түгім кетпейді. Азар болса – к�рші ақысы.

– Ойланайық, дұрыс екен, – деді тұруға 

ыңғайланып.

– Мына кітаптарды...

– ]здеріңіз біліңіздер.

– Оу, біле жүрейік, пұлын айтсаңызшы, 

құр аяққа бата жүрмейді.

– О жағын білмейді екем, кітап са-

тып жүр ғой деймісіздер! – Тұтқыннан 

босанғандай пәтеріне жеткенше асықты.

***

Е
кі-үш тәуліктен соң дүкенге 

соғып, одан жиен-немерелерін 

ойнатқансып, тыста біраз жүрің-

кіреп қалған әйелі қапелімде айран-асыр 

күй кешті. К�ршілері ғой баяғы. Біразымен 

аяқ-табақ араласқан, жақын, туыс.

– К�рші, бері, бері жақында саңызшы,– 

деп қалжыңдасқансиды к�зәйнегін үнемі 

бас бармағымен сүрткілеп жүретін дәу 

қара.

– Е, аманшылық па? – Жазушының 

әйелі қамсыз-мұңсыз отырғандардың 

жандарына жақындаған. Сұраулы кейіппен 

жүздеріне үңіледі.

– Жазушыны к�птен к�ре алмадық.

– Үйде.

 – Біз курортқа кетті ме десек...

– Жазып жатыр ма?

– Қарап отырмайды.

– Дұрыс, сол кісінікі табылған ақыл. 

Артына қарамай, жазарын жазып кеткенге 

не жетсін. Ал біздікі �лместің күні.

– Сәлем айтарсыз.

– Айтайын.

– ]зімен ауызба-ауыз с�йлесіп, 

үйлеріңізге кіріп шығуға да болар еді. Бірақ 

жұмыс үстіндегі кісінің ойын б�лгіміз 

келмейді.

– Не жазып жатыр, тағы да роман ба?

– О жағын бізге айтпайды ғой.

– Қалың роман оқылмайды бүгінде, 

одан г�рі шағын жанр �тімді.

С о л ,  с о л - а қ  е к е н ,  т а б а н  а с т ы -

сем қайтеді деп те оқталды. Бірақ ол кісінің 

к�зінше бұл әңгіме жалғаса ма, жалғаспай 

ма, кім білсін.

– Айта беріңіз,– деді романды бастан-

аяқ оқып шыққан кісіге оқыс бұрылып.

Ол дәп бір оқырмандар конферен ция-

сының мінберінен с�йлеп тұрғандай, үсті-

үстіне тамағын кенеді: – Алдымен айта-

рым, роман тақырыбының жаңашылдығы. 

Байқоңыр, космодром маңындағы қазақ-

тардың қам-қарекеті бұған дейін бүйтіп 

жеріне жеткізіп жазылмаған, бұған дейін 

бірде-бір жазушы бүйтіп тереңдеп бар-

маған. Сосын... ағамыздың тақырып аясы 

кең. Масштабный. Қорқыт кесенесі мен 

космодромды қатар алып суреттеуі – 

табылған тәсіл. Қорқыт қобызының ұлы 

даланы ерекше әуенге б�лейтін сарыны 

тап қазір де құлақ тұсында күмбірлеп тұр. 

Қобыз сарыны Эйфель мұнарасының 

басынан француздарға да естіліп тұрған 

дейді жазушы. Эйфель мұнарасының ба-

сынан естілді ме, естілмеді ме, онда менің 

шаруам шамалы. Ал Қорқыт кесенесіне 

француз делегациясын бастап келген 

әлгі жас жігіттің қаны қазақ. Оның бәрін 

сіздерге қалай түсіндіремін. Ақылымды 

тыңдасаңдар, романды секіртпей, асықпай 

түгел оқып шығыңдар.

– Бәрекелді! – Филолог қопаңдап 

тағы да қол шапалақтады: – Ойбай-ау, 

мынауыңыз дайын тұрған әдеби рецензия 

ғой. Осы айтқаныңызды қағазға түсіріп, 

қолға ұстатыңызшы. Арғы жағын �зім 

білем, газет-журнал басқарып отырған 

шәкірттерім бар.

Ж а з у ш ы н ы ң  ә й е л і  о д а н  с о ң ғ ы 

әңгімелерді аяғына дейін тыңдай алма-

ды. К�з алдынан елес жүгіргендей, басқа 

әлемнің құшағына кірді де кетті. Күйеуінің 

соңғы кездегі жан күйзелісін кімге ай-

тар, кімге дәлелдер. Және оны керек 

қылатын бір пенде табылса... Ана жолы 

к�зі қызарып, қолдары қалтырап, жазу 

үстелінен таң біліне тәлтіректеп тұрған-

ды, бұл қаннен-қаперсіз ұйықтап жатқан. 

Жамбасына біреу ине сұғып алғандай 

оқыс оянды да, дереу балконға жүгірді. 

Жүрегі алқынып аузына тығылды. Күйеуі 

психологиялық қысымның кездейсоқ 

әсеріне шыдамай, мына дүниені тәрк 

етіп, жетінші қабаттан секіріп кететіндей 

елестеді. Жетіп барды да белінен қапсыра 

құшақтай алды. Дәп бір ажалдан араша-

лап алған күйде-тін. Жазушы аң-таң, бір 

адамға керек болғанына іштей жан жүрегі 

езіліп! Ең болмаса бір адамның іздейтіндігі 

қандай жақсы! Жүзіне болар-болмас қан 

жүгірді. Тұла бойындағы тосын дірілден 

біртіндеп айыға бастады. ]зін-�зі қинап 

күлді: – Қайдан сезе қойдың, а?! Енді 

болмағанда сүйегім шашылып, асфаль-

тта жатар еді. Ертеңінде бүкіл газеттер 

топырлатып қазанама жазар еді. Жерлеу 

аяқталған соң сен бәрін жинатып алып, 

бастан-аяқ оқып шығар ең. Кім білсін, 

үкімет басшысы неге к�ңіл білдірмеген деп 

те ренжи ме ең. Мен одан тіріліп келмеймін 

ғой. Оған осы бастан бой үйрете бер... 

Ал мына жазғандарымның тұзы татыма-

ды. Қазақтың қанша с�зін рәсуа еттім. 

Оқушыны селт еткізе алмайды. Селт еткізе 

алмаған соң, ол – �лген шығарма. Алды-
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«Мейнстрим», «Хайп», «Жиза», 
«Лойс»...
Бұл не деп ойлап отырған шығарсыздар? 
Біле білсеңіздер, бұл қазіргі жастар 
арасында кеңінен таралған түсініктердің 
атауы. Сіз бен біздің балаларымызды, 
іні-қарындастарымызды, еліміздің 
ертеңін елеңдетіп жүрген «трендтегі» 
с"здер.  

М ә д е н и е т і м і з д е г і  м ұ н д а й  о ғ а ш 

к�ріністердің себебі неде? Осы сұрақтың 

жауабын іздеп к�руге тырыссақ,  «ХХІ 

ғасыр», «заман талабы», т.с.с. жауаптар-

ды естиміз. Бірақ бәрінің түпнегізінде 

еліктеушіліктің жатқаны бәрімізге мәлім. 

]кінішке қарай, сан ғасырлар бойы 

қалыптасып, орныққан мәдениетіміз 

бен салт-дәстүріміздің деңгейі басқа 

халықтардан жоғары десек те, �рісі күннен-

күнге тарыла түсуде. Қоғамымыздың бір 

б�лігі ұлт мәдениетін ұрандатып жүрсе, енді 

бір б�лігі жат елдің шылауына жармасып      

жатыр. Батыс басын айналдырған  жастар 

үшін қазақ мәдениеті ескінің қалдығы 

ретінде қабылданатыны қынжылтады. 

Бірақ бұл да заманауи үрдістердің ықпалы 

болса керек. Қазірде орыс не ағылшын 

тілінде с�йлеу артықшылық саналады. 

)рине, к�п тіл білген жақсы. Тек қазақ 

тілінің солардың к�леңкесінде қалып 

қоятыны ойландырады. 

)рине, батыстағының бәрі жаман 

 деген ой тумауы тиіс.  Керісінше, олар-

дағы білім де, ғылым да, мәдениет те 

қарыштап дамығаны белгілі. Біз батыс-

тың озық жақтарын емес, керісінше, 

олар әл деқ а ша н бас т ар т қ а н т еріс 

құбылыстарына еліктеп жатқанымызда. 

)йтпесе, сол Батыстан үйренеріміз де 

к�п. Ең бастысы, жақсы мен жаманын 

са ралай білсек болғаны. 

 

Гүлім СОВЕТҚАН,
Тұран университетінің 

студенті

Жуырда Малыбай орта мектебі мен 
мектепке дейінгі шағын орталықтың 
ұйымдастыруымен 2018 жылғы ҰБТ 
Жадынамасын таныстыру мақсатында 
ата-аналар мен оқушылар арасында 
жиын "тті. 

Басқосу барысында Қазақстан Респуб-

ликасы Білім және ғылым министрлігі 

«Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК дирек-

торының 2018 жылғы бұйрығымен бе-

кітілген «Ұлттық бірыңғай тестілеуді 

ұйым дастыру және �ткізу нұсқаулығының» 

барлық б�лімдері таныстырылды. Сондай-

ақ Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе 

кешенді тестілеудің бейіндік пәндері 

к�рсетілген мамандықтар тізбесі ж�нінде 

қосымша мәліметтер айтылды. 

2017 жылдан бастап ҰБТ-ның жаңа 

форматы енгізілген болатын.  Ұлттық 

бірыңғай тестілеу екі кезең бойынша: 

Қорытынды аттестаттау мектепті бітіру 

емтиханы формасында (орта білім туралы 

аттестат және «Алтын белгі» алу үшін); 

Жоғары оқу орнына түсу және мемлекеттік 

грантты б�лу формасында �теді. 

Жалпы білім беретін пәндер бойынша 

5 халықаралық олимпиаданың жеңім-

паздары мен жүлдегерлеріне арнайы грант-

тар б�лінеді. Жиында кезінде баланың 

ҰБТ-ға дайын далуына қолайлы жағдай 

жасау, олардың �з-�зіне деген сенімділігін 

арттыру, оларға қолдау білдіру мәселелері 

с�з болды. Ата-аналар атынан с�з с�йлеген 

Гүлжазира )бдіманапова ережелер шар-

тын жақсы түсінгендігін,  ереже талапта-

рына қосылатынын, балаларының үйдегі 

психологиялық жағдайын, дайындауға 

мүмкіншілік жасайтынын жеткізді. 

Арзигүл АБДРИМОВА, 
Малыбай орта мектебі директорының  

оқу ісі ж"ніндегі орынбасары

Алматы облысы 

Еңбекшіқазақ ауданы

ЖИЫНАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ Жүргізушісіз, алайда дрон-
мен 20 жылдан кейін к"лікте 
жүргізу қандай болады? 15-18 
жылдан кейін  жүргізушісі жоқ 
к"ліктер пайда болады. Мұндай 
болжамды сарапшылар жасап 
отыр.

Қазірдің  �з інде  авто-

к�ліктерді тұраққа қоюдың 

а в  т о м а т т ы  р е ж и м і  б а р . 

Бұл қалай жұмыс істейді: алдыңғы және артқы 

бампердегі тетіктер қабырғаларды, бұрыштарды, 

к�ршілес к�ліктерді «сканерлейді», оларға сигнал 

жібереді және оның қайтар уақытын тіркейді – 

осылайша, тұраққа қоятын жердің к�лемі туралы 

ақпарат алады.  Яғни болашақ ұрпақ алдағы уақытта 

к�ліктің тізгініне отырмайтын болса, онда такси 

жүргізушілері де болмайды – фирмалар адамдардан 

г�рі, дронды арзан бағаға «жалға» алатын болады.  

Кешігу мен қала ішінде «қыдыру» – барлық карталар 

жүйесіне енгізілетін болады. Бір кәсіптер «�леді», 

ал басқалары  пайда болады – бұл жаңалық емес. 

Қазіргі кезде  пойыздарда от жағушылар жоқ, оның 

бақылаушылары ғана бар.

Сарапшылардың пікірінше, 2030 жылға дейін 

57 кәсіп жойылады және жаңадан 180  кәсіп пайда 

болады.

Ежелгі замандарда-ақ адамдар жасарудың, к"п 
жа саудың амалдарын іздеген. Қытай императорлары 
тот баспайтын, мәңгілік деп есеп телген алтын мен 
сынапты езіп ішкен. 

Египеттіктер күні-түні сарымсақ жеген, еуро-

па да ғылар «шпан мушкасы» деп аталатын қоңыз 

жеген. Қазір мұндай аңғалдықтар кездеспегенімен, 

адам �мірін қалай ұзартудың амалдарын іздеушілер 

әлі к�п. 

)рине, адамның к�п жасауы үшін медициналық 

та, әлеуметтік те тұтас бір шаралар кешені керек. 

Бірақ Бүкілдүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы-

ның зерттеулеріне қарағанда, адамның денсаулығы 

барлық жағдайдың 50 пайызы адамның �зіне, тек 

7-8 пайызы ғана медицинаға байланысты болады 

екен.

Ешкім де жемейді,

Тәтті екен демейді,

Сарғайып піседі,

Үзіліп түседі.

Ұя, ұя, ұялар,

Тоған ішінде ұя бар.

Ұя, ұя, аралар,

Ұяларға ұялар.

(Жапырақ)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Жүргізушісіз көліктер 

Бәрі де өзімізге байланысты

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

Марс пен Юпитер аралы-
ғын да Күн т"ңірегінде ұшып 
жүрген ұсақ планеталарды 
зерт теумен Қырым астрофи-
зика обсерваториясы айна-
лысқан. 

)сіресе бұрынғы КСРО 

Ғылым академиясы Теория-

лық астрономия инс ти ту-

тының ұсақ планета ларды 

зерттеу тобының жетекшісі, осы астрономияның 

ғ ы л ы м и  қ ы з м е т к е р і ,  ф и з и к а - м а т е м а т и к а 

ғылымының кандидаты Н.С.Черных ұдайы 

олжалы болып жүр. Ол байқаған планетаның бірі 

– «Казахстания» деп аталған. Планета телескоп 

– астрографтың қарауылына 1972 жылдың 

күзінде түскен-ді. Кембриджде шығып тұратын 

халықаралық каталогқа планета әбден тексеріліп, 

анық-қанығына жеткеннен соң ғана к�п жыл 

�ткізіп барып тіркелді. Оның рет саны – 2178. 

Планетаның Жерден қашықтығы 220 миллион 

шақырым.

«Қазақстан» ғаламшары
ҒАРЫШ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 ;зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Жаманнан – жирен... ҰБТ талаптары талқыланды

Ә Л Е У М Е Т Т І К - О Т Б А С Ы Л Ы Қ  П І К І Р  А Л Ы С У  О Т А У Ы

№3 (77)

Ананың ақ сүтін ақтау деген бар ғой. Біз оны 

қалай түсіндік? Қас-қабағына қарадық па, Меккеге 

к�теріп апардық па? Осының бәрін ойлауға, оған 

жауап іздеуге де мүмкіндік  бола бермеді. Енді �зің  

ата-ана, әже болған кезіңде балалық күндерің мен 

жастық шағыңды кино лентасындай к�з алдыңнан 

�ткізеді екенсің. Ата-анаңның әрбір с�зі, қимылы, 

жүріс-тұрысы, айтқан ақылы бізге �неге болғанын 

сезінесің. Ұлттық тәлім-тәрбиенің к�кесі осы екен 

ғой деген ойлар келеді. 

)кеміз Шоғанбек –  «Қазақ КСР Халық 

ағарту ісінің озық қызметкері», білімдар, ақылды, 

ізденгіш, талапшыл адам болды. Ешкімге дауыс 

к�теріп с�йлемесе де, балалар ол кісіден ығып 

жүретін, сондай бір сесті кісі еді. Бірақ ішкі жан 

дүниесі нәзік, жүрегі жұмсақ болатын. ]мір жолын 

мұғалімдіктен бастады, мектеп директоры болды, 

кейіннен аудандық оқу б�ліміне басшылық етті. 

«Келешек сендердікі, ғылым мен білім заманы 

шарықтайды. К�ресіңдер әрқайсыларыңның 

қалта телефондарың болады» деуші еді, оны біз 

ертегі сияқты мән бермей қабылдаушы едік. 

Қазір қарасам, �мірден қайтқанына 39 жыл уақыт 

�ткенде айтқандарының шындыққа айналғанын 

к�ріп отырмын. Жеңіл машинаның жоқ кезі. 

«Келешекте «Жигули», «Нива» машинасы 

пайда болады, ауылдық жерге қолайлы» деп 

айтып жүрді. Айтқанындай сол «Жигули» 

маркалы машинаны Ұлы Отан соғысының 

ардагері, ІІ топтағы мүгедек атамыз )бдісүлей-

менге аудандық атқару комитеті кезексіз беріп, 

алғашқылардың бірі болып мінді.

)кеміздің балалық, жастық шақтары Жетісу 

�ңіріндегі Қарасаз ауылында �ткен. Домбыраны 

сауатты тартатын, әсіресе шертпе күйлерді ерекше 

бір сезіммен беріліп орындайтын. ]зі шығарған 

�леңдері де бар. 

Қарасаз ауылында бірге �скен замандастары 

Мұқағали Мақатаев, Еркін Ібітанов, )бдіке 

Асановтар Қарасаздың киелі топырағынан 

жаралып, түлеп ұшқан ірі тұлғалар. Мұқағали 

жыры арқылы исі қазаққа кеңінен танымал 

болған ауылда �сіп, ашаршылықтың азабы мен 

қиыншылықтарын, жоқшылықтың зардабы мен 

соғыс жылдарының ауыр тұрмысын жұртпен 

бірге бастарынан кешірді. Еркін Ібітанов балалық 

шақтарының қиындығы мен қызықшылығын айта 

күйбең тірлігіне мойын ұсынған ол бізге үнемі 

�міріне разы, ешбір шаршамайтын, ренжімейтін 

адамдай болып к�рінетін. К�ңілінде кірбің 

барын кейде қабағынан ғана байқап қалатынбыз. 

Ана мейіріміне қанып �скен бала ешнәрсені де 

аңғармайды-ау деймін! Мүмкін шешеміздің жекіп 

немесе дауыс к�теріп с�йлегенін естімегендіктен 

болар. )лде табиғатында ұрсу, жекіп с�йлеу 

дегенді білмегендігінен бе екен? Мінезі жұмсақ 

анамыздың �зіне тән жарасымды әдемілігімен 

қатар, �н бойында аңқаулығы да басым еді. Жыл 

сайын 1сәуір  «күлкі күнінде» әкеміз бір нәрсе 

ойлап тауып, алдап жіберетін. Бірде ауылдың 

бір басынан екінші басына таң атпай кетіп 

бара жатқанын к�ріп: «Қайда барасыз?» деп 

сұрағанымда, «Үлкен үйдегі аға тез келсін депті, 

бірдеңе болып қалған болар» деді жылдамдатып. 

Мен баламын, қайдан білейін «ә» деп қоя салғам. 

Біздің жақта ол мезгілде күн жылына қоймайды. 

Қыстың ызғары да басыла   қоймайтын кез. 

Үй арасы кәдімгідей 1-2 шақырым болады. 

Бірталайдан соң мұздаған, екі беті суықтан 

қызарып кеткен, қайтып келді. )кем мәз, бәрі 

беретін. Тоқыма машинкасынан шыққандай 

теп-тегіс жіптер, допша оралып, үйіле беретін. 

Осылайша алаша тоқудың барлық үрдістерінің 

басы-қасында жүріп, ұлттық �нердің қыр-сырын 

санамызға түйіп �скенімізді байқамаппыз да. Жүн 

түту, ұршық иіру, жіпті бояу, алаша тоқу сияқты  

ұлттық нақыштағы қол �нерінің жасалу жолдарын 

үйрендік. «Мұны білмесеңдер маған сын, апасы 

шебер еді, қыздарына үйретпеген бе» дейді ғой. 

Сондай �зіне с�з келмесін деген ана намысы 

бүгінде жоғалып бара жатқандай ма қалай? )рине 

к�пке топырақ шашудан аулақпыз.

Ал бүгінгі айтпағым к�леңкеде жүріп к�п істі 

тындыратын асыл анам Күляйхан Оспанқызы 

ж�нінде еді. Қаршадайынан бір әулеттің жалғыз 

ұлына тұрмысқа шыққан ол үйдің барлық  ішкі-

сыртқы тіршілігін мойнына ала отырып, 13 

баланы дүниеге әкеледі. Олардың екеуі кішкентай 

кездерінде қызылша ауруынан шетінейді. Ал 

қалған 11 баланы дін аман ержеткізген анамыздың 

қаншама ұйқысыз түндері мен күндізгі бейнетінің 

қандай болғандығының біз бірін білсек, бірін 

білмей �стік. Барлық жан дүниесімен отбасының 

күліп жатыр, ал менің анама жаным ашып кетті. 

Сонда да ренжімейді ғой. Ондай қызықтар  к�п. 

«)й, Күлапаш аңқаусың-ау» дейді әкем. Ол кісі 

солай атайтын.  Ал біздер Серікке дейінгі балалар 

«Күке» деп атап кеткенбіз. Ата-әжеміз бізді солай 

айтқызыпты. Анам әкем екеуі шипажайларға 

барып демалып жүрді. Мен де оқу бітіріп, білім 

жетілдіру курсына Мәскеуге барғанымда бірге 

апарып, аралаттым. 

Ағайын-туыс, к�рші-қолаңмен де «әй-шәй» 

демей жақсы  сыйласты. Үлкенге құрмет, кішіге 

ілтипат к�рсетудің үлгісін к�рсеткен екен деп 

ойлаймын. ]йткені қазірге дейін анамыздың 

к�зін к�ргендер «Жақсының сынығы» деп 

маңдайымыздан сүйіп, жылы лебіздерін айтып 

жатады. 

Алтын құрсақты анамыз тәрбиелеп, �сірген 

жеті қыз да барған жерлеріне тастай батып, судай 

сіңіп, үлкен шаңырақтың отаналары атанды. 

Ұлдары да отбастарына берік азаматтар болып 

қалыптасты. Анамыздың ұл-қыздары үлгілі 

отбасының  ұйытқысы болды. Бұл ата-баба 

дәстүрін жалғастырудың жарқын бір үлгісі дер 

едім. 

Мәселен, тұңғышы Марина ұзақ жылдар 

білім беру саласында еңбек етті. «Қазақстан 

Республикасы Білім беру ісінің үздігі» белгісімен 

марапатталды. Дария  «Құрмет белгісі» орденінің 

иегері. Қызылшекара селолық кеңесінің т�райымы  

қызметін атқарды. Аудандық, селолық кеңес 

депутаты болып бірнеше рет сайланды. Дариға 

– медицина қызметкері, Н.Назарбаев атындағы 

зияткерлік мектебінде балалар тіс дәрігері. Мадира  

салық инспекциясында ұзақ жылдар еңбек етті. 

Гүлнара экономика ғылымының кандидаты, 

�з саласы бойынша қызмет жасайды. Гүлсара, 

сондай-ақ ұлдары Сержан, Елнар, Ерсанат және 

Гүлсара жеке кәсіпкерлікпен айналысады. ]зім 

болсам педагогпін. Жоғары оқу орнында доцент 

болып қызмет атқарамын.

Анамыз  «бақытым да, байлығым да, барым 

да балаларым» деп �мір сүрген адам. Ол артына 

үлкен мұра қалдырды. Тамыры тереңге бойлаған 

бәйтеректей �скелең  ұрпақтары бар. Жұдырықтай 

ғана қазақ кемпірінің Құдайға шүкір, бүгінде 

немере-ш�берелері �сіп жатыр. Тірі болғанда 

анамыз  биыл 90 жасқа толар еді. ]з к�зімен әр 

шаңырақта болып жатқан қызықшылықтарын 

к�ріп, батасын берер еді деген бала сағыныш 

к�кірегімізді торлайды. Ол, әрине, Алланың ісі. 

Ал қуанарымыз �зі діңгегін қадап кеткен ұл-

қыздарының Ана аманатын жалғастырып, бір-

бірімен сыйластықпен тіршілік етіп жатқаны. Ал 

мен ата-анамыздың бізге берген тәрбиесіне дән 

ризашылығымызды білдіремін. Алтын құрсақты 

батыр аналарды, жалпы ана атауын әрқашан 

құрмет тұтып, қадірлеп �ту ұрпақ парызы. Ана 

деген құдіретті де, қасиетті ұғым осындай аналарға 

арналған болса керек деп ойлаймын. 

Ұлттық код дегеніміз қазақ халқының берер 

тәлім-тәрбиесі, салт-дәстүрі деп ұғынар болсақ, 

ұрпақтан-ұрпаққа міне осындай аналардың 

арқасында қаймағы шайқалмай жеткен болар.  

Қарап отырсам, біздің анамыз да �зінің жүріс-

тұрысымен, әрбір істеген ісімен бізге үлгі бола 

біліпті ғой. Қайтыс болғанына 20 жыл толған ол 

кісінің әр ісі, болмысы, әңгімесі бізге �мірлік 

ұстаным болып қалыптасты. )лі күнге дейін 

қиналып, қынжылған сәттерде  ана даусы 

құлағыңа сыбырлағандай болады. Дұрыс жолды 

меңзейді. Құлақ түрсең адаспайсың!  

Ал қазіргі уақытта үйленіп ертесі ажырасып 

жатқан жастарды к�ріп қынжыласың да 

қиналасың. Оларға ата-ана тәрбиесі �мірлік 

жол сілтеудің  басты қаруы болуы тиіс. Ана 

қыз балаға дұрыс тәрбие беруі керек. Жас 

қыздарымыздың ана атанудан безіп, шақалақ 

нәрестесін қоқысқа тастауы біздің ұлтқа тән 

қасиет емес еді. Біз �мір бойы анасын т�бесіне 

к�терген, құрметпен сыйлаған халық едік 

қой. Ана болудан қашпаңдар дегім келеді. 

Аналарымызды құрметтейік.

Рая ШОҒАНБЕКҚЫЗЫ

келіп: «Шоқаң біздің рухани ұстазымыз еді» деген 

болатын. 

Бүгінде Мұқағали мұражайында ақынның 

ұстазы болған атам Хасенов )бдісүлеймен мен 

)бдісүлейменов Шоғанбектің суреттері ілулі тұр.

Атам )бдісүлеймен Ұлы Отан соғысының 

ардагері, II топтағы мүгедек, табаны күректей 

5 5  ж ы л  х а л қ ы н а  қ ы з м е т  е т і п ,  к � п т е г е н 

шәкірттерді білім нәрімен сусындатты. «КСРО-

ның және ҚазКСР-інің Халық ағарту ісінің 

озық қызметкері», «ҚазКСР-інің еңбек сіңірген 

мұғалімі» атақтарымен марапатталды. Атам 

қайтыс болғаннан кейін �зі тұрған к�шенің аты 

берілді.

Апам Нұрқия �те шебер, ісіне тап-тұйнақтай 

кісі  болды. Ұршығын иіріп, қыстай жібін 

дайындап, күн жылынғанда абысын-ажындарын 

жинап алаша тоқитын. Бізге жүнді мұрындарыңа 

дейін жеткізіп түтіп берсеңдер моншақ түседі 

деп қызықтыратын. Біз сеніп, жүнді түтіп отыра 

беретінбіз. Сонда ешқайсымыз ренжіп, моншақ 

қашан түседі демейтін едік. Апам да сабырлы, 

әдемі қалпымен ұршығын иіріп алыстап кете 

Француз археологтары 
Судан жерінен ежелгі кушит 
тілінде жазылған таңбалы 
тастар мен жазбалар жинағын 
тауып алды. Табылған к"не 
ескерткіштің жасы шамамен 
2700 жылға тең деп болжаған. 

 Ескерткіш біздің зама-

нымызға дейін XIV ғасырда 

�мір сүрген Мысыр перғауы-

ны Аменхотеп III жары Тиеге арналып салынған 

ғибадатхананың үгіндісі жатқан Седейнг аймағынан 

табылған. VII ғасырдан бастап біздің заманымызға 

дейін ол аймақ «�лілер қаласы» – сексен пирамида 

мен жүзге жуық қабірден тұратын қорымға 

айналған.  Қабірдегі жазбалар мероит әліпбиі 

арқылы жазылған, оны біздің заманымызға дейінгі 

ІІ-V ғасыр аралығында солтүстік Судан жерінде 

және Нубияда қолданған. Жоғалған бұл тілдің 

негізін қалаған Куш патшалығының тұрғындары 

болатын. Кейін Тутмос I фараонның кезінде Египет 

Куш патшалығын басып алды. Мероит әліпбиі 

ежелгі мысыр жазбаларына сәйкес құрылғанымен, 

әлі күнге дейін толық аударылмаған.

Ежелгі кітапхана 
ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР
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С�з сайысына кітапханамыздағы 
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үйірмесінің шәкірттері және универ-

ситет, колледж студенттері мен мектеп 

оқушылары қатысты. 

Алғашқы жұп болып сахнаға 

шыққан Жалғас Садырұлы мен Аят 
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АЙТЫС

ұ й ы м д а с т ы р ғ а н  № 4  к і т а п х а н а 

ұжымына алғыстарын жеткізді . 

Екінші жұп болып �нер к�рсеткен 

Нұрзат Қару мен Дінислам )битілда 

ҚАЗАҚТЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІ

Алматыдағы Ленин (қазіргі Республика) сарайында өткен Бүкілодақтық слет кезінде. Роза 
Рымбаева (ортада) мен Қалиғұмар Қабдешов Өзбекстан мен Тәжікстаннан келген қадірлі 

меймандардың арасында.

Саябақта �сімдіктердің 1800 түрі �седі. 

Олардың 21 түрі Қазақстанның «Қызыл 

кітабына» енген болса, 60 түрі Жоңғар 

Алатауы мен Іле-Балқаш бассейнінде 

сирек кездесетін �сімдіктердің қатарына 

кіреді.  Жануарлар әлемі бойынша, 

саябақтың аумағындағы 56 түрлі жануар 

Қазақстанның «Қызыл кітабына» енген. 

Соның ішіндегі 25 түрі жәндік, 3 түрі 

балық, 2 түрі қосмекенді, 1 түрі бауы-

рымен жорғалаушы, 12 түрі құстар, 10 

түрі сүтқоректі. Олардың ішінде ілбісін, 

жабайы сабаншы, Орта Азиялық �зен 

кәмшаты бар. Қазақстанда мекен ететін 

жорғалаушылардың жартысынан артығы 

Алтынемел суларында тіршілік етеді. Іле 

�зені мен Қапшағай су қоймасы сазан, 

жайын, ақтабан, к�ксерке, ақбалық, т.б. 

балықтарға бай. 

Алтынемел тауындағы Емел �зені 

Ала к�лге құяды. Бұл с�зді тіл маман-

дары моңғол (бурят, қалмақ) тіліндегі 

эмэл, эмэген – «ер» с�зі мен де т�ркіндес 

деп есептейді. Моңғолияда эмэл с�зі 

тау асулары мен бел-белестердің атау-

терминдері ретінде қолданыла тыны 

да мәлім. Мәселен, Эмэл асуы Қыр-

ғызстанның Қабақ тауында, біздің же-

рімізде Жоңғар Алатауында, Чита облы-

сында Алтын-Эмель тауы барын картадан 

анық к�реміз. Атаудың бірінші сыңары 

ал тын – күллі түркі тілдері мен моңғол 

тіліне ортақ с�з. Ал екінші сыңардағы 

моңғолдың эмэл//бэл (седло; седловина; 

склон горы) с�зінің мағыналары жақын. 

Бірақ та к�не түркі тілінде altin//aldan 

+ «т�мен, т�менгі»; «т�менде, т� менгі 

жақтан» деген с�з барын есепке алу қажет 

сияқты. Демек, Алтынемел атауындағы 

алтын с�зін – «т�менгі, т�менгі жақ» деп 

ұға тын болсақ, онда атаудың мағынасы 

«т�менгі, аласа асу, бел» деген мәнге ие 

екені байқалады. К�лбей созылып жатқан 

тау ортасындағы ерге ұқсас аласа асу жер 

бедеріне толық сәйкес келеді. 

Алтынемел құмдарындағы «)нші құм» 

немесе «Айғай құм» – танымал жерлердің 

бірі. Оның ұзындығы 2-3 километрге 

дейін, ал биіктігі шамамен 120 метрге 

жетеді. Бұл құмның бір ерекшелігі – құрғақ 

күндері әуенді дыбыстар шығарады. 

Оның әуені бірнеше шақырымдарға 

жайылып, алыстан да естіліп тұрады. 

Кейбір пікірлерге сүйенсек, құмның ұсақ 

б�лшектері бір-біріне үйкелген кезде 

осындай әуенді дыбыстар шығады екен: 

жеңіл самал жел шиқылдаған дыбыстар 

шығарса, қатты жел орган дыбысына 

ұқсас әуен шығарады. Алайда желсіз 

күнде де құмның әуенін тыңдауға бола-

ды. Осы ерекшелігіне байланысты, құм 

жайында к�птеген аңыздар пайда болған. 

Алтынемелдің к�рнекті орындары-

ның ішіндегі ең танымалы – Бесшатыр 

хан қорғандары. Сыртынан қарағанда, 

биіктігі жиырма метр болатын қарапайым 

т�белерге ұқсайды. Ғалымдардың ай-

туынша, бұл жерде біздің заманымызға 

дейінгі III-VII ғасырларда �мір сүрген сақ 

к�семдері жерленген. Қорғандарды бой-

лай, бетінде жануарлар бейнесі қашалған 

45 кесек тас тізіліп тұр. 

Сонымен қатар осы жерде Тамғалы 

тас – тастарға салынған ежелгі суреттер 

ес керткіші орналасқан. Бұл суреттер екі 

мың жылдан астам уақыт бұрын, шама-

мен біздің заманымызға дейінгі XVI-XIV 

ғасырларда салынған дейді ғалымдар. 

Там ғалы таста VIII-IX ғасырлардан қалған 

түркі сына жазуы да сақталған. Ұсынылған 

бұл деректер «Арыс» баспасынан жарық 

к�рген «Қасиетті Қазақстан» кітабының І 

томынан  алынды.

Дайындаған 
Дина ИМАМБАЕВА

КИНО

Т�ртінші сыныптан бастап тайын-

бай сурет салатын, талмай қабырға 

газетін к�ркемдейтін. Олары аудандық, 

облыстық к�рмелердің к�зайымына 

айналатын. Осылайша ол әдемілікке, 

әсемдікке жақсы жақын болып �сті. 

Ойлағаны �нер жолына орнықты 

түсіретін оқу орны еді. Алайда туған 

ағасы Зәкеш Қабдешовтың күштеуімен 

сол тұстағы бас қаламыз – Алматыдағы 

зоотехникалық-малдәрігерлік институ-

тына қиналмай-ақ түскен.

– Ата-анамыз ертерек қайтыс бо-

лып кеткендіктен, – дейді Қалиғұмар 

аға, – ауданда зоотехник, ауылдық 

кеңес т�рағасы қызметінде істеген осы 

ағам әкем де, шешем де �зі болып, мені 

тәрбиелеп адам қылды ғой. Сондықтан 

айтқанынан шыға алмадым. Бірақ 1963 

жыл оның �міріне күрт �згеріс әкелді.

– Бір топ студент Алматыдағы осы 

күнгі Абылайхан мен Абай к�шесі қиылы-

сынан �тіп бара жатсақ, – дейді Қале кең, 

– «Жол тарабы» деген кино (режиссері 

Шәкен аға болып шықты) түсіріліп жа-

тыр екен. Киіміміз де, келбетіміз де 

ұнаған болу керек, режиссердің к�мек-

шісі Дариға атты келіншек келді де, 

бізді «массовкаға» түсуге шақырды, 

соңы  нан әрқайсымызға 3 сомнан ақша 

берді. Мақтанғаным емес, �зім студент 

кезімнен-ақ сәнді киінетінмін, әрі кер-

бездеу болатынмын. Сонымен, әлгі әйел 

екі-үш жігіттің ертеңіне «Қазақфильм» 

студиясына келуін �тінді. Бізді атақты 

Шәкеңнің, Шәкен Аймановтың �зі 

қабылдап, қатаң «сүзгіден» �ткізді. 

С�йтсек, ол кісі тың игеруге бара жатқан 

студенттер туралы «Мальчик мой» де-

ген жаңа кино түсірмекші екен. )лгі 

жігіттердің ішінен Шәкең мені таңдап, 

штаттан тыс актерліктің куәлігін бергізді. 

Сол жерде Асанәлі )шімовпен, Суат 

)бусейітовпен таныстым. Қысқасы, к�п 

ұзамай қорықпай актерліктің «қорасына» 

қойып кеттім!

)йтсе де сол жылы оны әскерге 

әпке мен інінің әзілге толы айтысын 

к�рсетсе, жас айтыскерлер Арман 

 Жаппарбек пен Нұрбек Уәлиевтің 

айтысы қағытпа қалжыңымен ел 

шақырады. )рнәрсені білсем, үйренсем 

деп үнемі ізденіп жүретін Қалекең кезінде, 

тіпті техник-топографтың курсын да 

бітіріп алған. Соның арқасында Отан 

алдындағы борышын ]збекстандағы 

Наманганда орналасқан әскери б�лімнің 

фотолабораториясында �тейді... С�йтіп, 

үш жыл бойы талай жерді шарлап топо-

графиялық суретке түсіреді. 

Бірде одақтық әскери «Красная звез-

да» газетінің фототілшісі Шутовпен бірге 

жүріп, фотообъективінің назарына к�п 

нәрсені алады. Алғашқы суреті осы га-

зетке басылады. Содан кейін �здерінің 

тапсырмасымен Түркістан әскери округі 

газетінің бетінен суреттері түспейтін 

болды.

1966 жылы Алматыға оралған соң 

осындағы атақты «Журналист» атты 

фотостудияға орналасты. Алайда, тағы 

да Зәкеш ағасы қарсы болып, дереу елге 

қайтарады. С�йтіп, Марқак�л аудандық 

комсомол комитетінде, аудандық «Шам-

шырақ» газетінде бірқатар жыл қызмет 

істеп, 1973 жылы Алматы жоғары пар-

тия мектебіне оқуға жіберіліп, ауылдан 

«қашып» кетеді. Жоғарыда айтыл ған 

фотостудиямен қайта табысып, содан 

бері осы оңтүстік астананың к�ңілді 

«к�шелерін» к�п к�ркем фотосуреттерге 

толтырып жүрді.

Жалпы бұл кісінің �мір, еңбек жолын-

дағы елеулі істері мен келісті кезеңдерін 

толық айта берсек, газет бетінен к�п орын 

алады, сондықтан кейбір жайларды ғана 

қысқа қайырсақ деп отырмыз.

Сонымен, Қазақстан Журналистер 

одағының, Халықаралық Журналис-

тер одағының мүшесі, бүгінде Қарасай 

 ауданында тұратын жетпіс сегіз жастағы 

Қалиғұмар ағамыз ұзақ уақыт ерен еңбегі 

мен бойына Алла берген талантының 

арқасында фото�нерінің шын шеберіне 

айналды. 

К�п жыл шетелдермен ынтымақты 

қарым-қатынас орнататын республи-

калық «Достық» қоғамында жұмыс істеп, 

�скен, �нген, �рлеген Қазақстанды, 

оның ардақты азаматтарын, тамаша 

таби ғатын �зге жұртқа (осы қоғам ұйым-

дастырған сурет к�рмесімен талай елде, 

атап айтқанда, Үндістанда, Цейлон-

да, т.б. жерлерде болды) таныстырды.

Республикалық КазТАГ, одақтық АПН 

ақпараттық агенттіктерінің шататтан тыс 

тілшісі болды. 

Үш театрдың – Абай атындағы опе-

ра және балет театрының, М. )уезов 

атындағы драма театрының, Ғ. Мүсірепов 

атындағы балалар мен жас�спірімдер 

театрының шынайы фотошежірешісі 

атанды. 

Бір кездері оның үлкен жиын, бас-

қосуда түсірген суреттері республи калық 

басылым беттеріне күн құрғатпай шығып 

жататын. Фотосуреттерінен жасалған 

талай тамаша к�рмелер елімізде де, ше-

телдерде де тұрақты ұйымдас тырылып 

тұрды. 

Осы орайда, Арал проблемасы жай-

лы «Ақ бота» фоток�рмесі ел назарын 

ерекше аударған. Кезінде «Қазақфильм» 

диафильмдер де дайындайтын, Қалекең 

соның жиырма шақтысының авторы. 

)сіресе КСРО халық әртісі, ұл-

тымыздың тұғыры биік тұлғасы, қазақ 

театры және кино �нерінің корифейі 

Асанәлі )шімов туралы «Асанәлі» деген 

фотоальбом кітабы �нерсүйер қауымның, 

халықтың ыстық ықыласына б�ленді. 

Бұл туралы Елбасының 2000 жылы халық 

әртісіне жолдаған хатында: «Қадірлі 

 Асеке!  Жіберген кітабыңызды алдым. 

Мұқият таныстым. Менің білуімше, 

бұған дейін біздің �нер шеберлеріміз 

хақында дәл осылайша ойлы да оңтайлы 

әдіптелген кітап жарық к�рген емес. 

Жақсылықтың нышаны, жарқын істің 

басталуы болар деп білемін. Ықылас-

п е й і л і ң і з г е  д е г е н  р и з а ш ы  л ы қ п е н 

Нұрсұлтан Назарбаев» деп жазуының �зі 

к�п нәрседен хабар бермей ме! Қалекең 

одан кейін қазақ �нерін �рге сүйреп, 

мерейін �сірген )зірбайжан Мәмбетов, 

Досхан Жолжақсынов туралы дәл осын-

дай фотоальбом кітап шығарған. Сондай-

ақ «КСРО халық әртістері» фотоальбо-

мы, к�рермен жүрегін жаулаған әртіс, 

марқұм )нуар Боранбаев ж�ніндегі 

«Актер тағдыры» фотоальбомы да к�п 

к�ңілінен шықты. 

Атақты «Түрксіб» теміржолының 50 

жылдығына арналған тарихи кітапқа 

арналған суреттері де нағыз фотошебер 

екенін анық аңғартады.

Айта берсек, Қалиғұмар ағаның 

басқа да еңбегі ерен. Дегенмен, бұл кі-

сінің Қазақстанның Тәуелсіздік декла -

ра циясын қабылдау кезінде Е лбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевты түсірген және 

Парламентіміздің алғашқы сессия-

сындағы тарихи суреттерінің бағасы 

�лшеусіз. Сұлтан Сартаев сияқты керемет 

заңгердің қол астында жұмыс істеп те 

жақсы танылды. 

Сол сияқты «Қозы К�рпеш – Баян 

сұлу» екі сериялы кинофильмінің фото-

суретшісі болуын қалай атап �т пейміз! Бір 

кездері республикалық «Заң» газетінде 

фототілші ретінде қызмет істегені тағы 

бар. 

Елі үшін елеулі жұмыс атқарған 

Қалиғұмар ағамыз бүгінде жан жары, 

�мірлік қосағы Гүлзағира Жұмашқызы-

мен бірге зейнеткерлік демалыс тың 

игілігін к�руде. Бір ұл, екі қыздан сүйген 

немерелеріне бар мейірім-шапағатын 

т�гіп, аталық, әжелік ақ ниетпен аялап 

отыр.

Берікбай ҚАДЫҚОВ
Алматы облысы

Қарасай ауданы

ФОТОӨНЕРДІҢ 
шынайы шебері

есінде қалды. Т�ртінші жұп болып 

додаға түскен Қазыбек Жеңісхан мен 

Ақерке Бекбосын нағыз қыз бен жігіт 

айтысының үлгісін к�рсетті. Сондай-

ақ шара барысында Астана туралы 

�леңдер оқылып, ән мен күйден шашу 

шашылды. 

С�з сайысының қорытындысы 

бойынша Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің 

студенті  Қазыбек Жеңісхан бас 

жүлдені иеленсе, техника-экономика 

колледжінің студенті Қару Нұрзат 

жүлделі бірінші орын, жас айтыскер  

Жалғас Садырұлы екінші орын және 

К.Ушинский атындағы орта мектептің 

6 сынып оқушысы Нұрбек Уәлиев  

үшінші орынға лайық деп танылды. 

Айтыскерлердің барлығы ынталанды-

ру сыйлықтарымен марапатталды. 

  Алтынбек ИБРАГИМОВ

«АЛТЫНЕМЕЛ» 
ұлттық табиғи саябағы

«A»Star Film» және  «Bayterek 
production» компаниялары түсірген 
«Облако на крыше» к"ркем фильмі 
жалпыұлттық прокатқа биыл 
сәуірдің 29-ынан бастап шығады. 
Аталмыш фильмге Ш.Айманов 
атындағы «Қазақфильм» киносту-
диясы техникалық қолдау к"рсетті.  
Фильмнің сценарий авторы әрі қоюшы-
режиссері – актер, режиссер, компози-
тор ;лішер Сүлейменов. 

Фильм авторларының айтуы  бойынша 

бұл картина Қазақстандағы ал ғашқы 

қалалық сага-фэнтези.  Туынды мәңгілікке 

жауласып келе  жатқан  Жақ сылық 

пен Жамандықтың күресін қа лалық 

жастардың түнгі �мірі мен  күн делікті 

тіршілігі арқылы баяндайды.  

«Фильм к�птің бірі боп жүрген жігіттің 

�мірін �з ойындарының ойыншығы 

еткен Періште пен )зізіл туралы. Екеуі 

келісімге келіп, сыртынан бақылау жасап, 

Тимур есімді жігіттің �міріне араласады. 

Біз шынайы �мірде қаншалықты ертегінің 

орын алатынын және ертегіде шынайы 

�мірдің барын к�рсеткіміз келді. Жалпы 

айтқанда, фильм үлкендерге арналған 

ертегі» дейді )лішер Сүлейменов.

Барлық түсірілімдер Алматы қала-

сында �ткен. Түсірілім локациялары 

ретінде қаланың түнгі клубы мен биік 

ғимараттың шатыры алынған. Кейіннен 

сахналар  арнайы эффектілер  мен 

компьютерлік графика арқылы қажетті 

қалыпқа келтірілген. 

Фильмдегі басты р�л жас актер, 

 режиссер және сценарист Диас )зімжанға 

бұйырған. Ол Нью-Йорк киноакадемия-

сын бітіріп, «Кино және тв режиссурасы» 

атты мамандық бойынша  магистр атанған. 

Айта кетелік, бұл оның толықметрлі 

кинодағы алғашқы р�лі. 

Сондай-ақ фильмдегі кейіпкерлерді 

сомдаған Вахид Изимов,  Камилла 

 Нугманова, Қазына Абдырахман,  Мадина 

мен Медина Тәліпбек, Үсенжан мен 

Асанжан Сұлтановтар және басқа актер-

лер бар.

Серік БАЙЖІГІТОВ

Қалаға арналған туынды


