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7 МАМЫР – ОТАН ҚОРҒАУШЫ КҮНІ

Бүгінгі санда:

Әлемге таныту жолы
Қазақ тілінен халықаралық 

олимпиада өткізу керек

Тамыры терең, 
тарихы кенен

«Той жыры» 
шет елге де танымал 

болды

12-бет

4-бет

16-бет

Қызылорда облысының 
Жаңақорған ауданы аумағындағы 
Сығанақ қалашығында 
археологиялық жұмыстар қолға 
алынып жатыр. 

К�не қала орнындағы археология-

лық жұмыстар биыл да жалғасын 

 тауып отыр. Қазіргі күні бұл ауқымды 

істі Түркістан қаласындағы Қожа 

 Ахмет Ясауи атындағы археологиялық 

ғылыми-зерттеу орталығы жүргізіп 

келеді. Ал қайта қалпына келтіру ша-

ралары «Қазқайтажаңғырту» РМК 

мекемесіне жүктелген. Облыстың 

тарихи және мәдени ескерткіштерді 

қорғау орталығының  директоры 

Сапар К�зейбаевтың айтуынша, 

қалашықтың шығыс қақпасы бұ рын-

ғы қалпына келтіріледі. Ол ес керт-

кішті қалпына келтіру жұмысы үш 

кезеңнен тұратынын атап �тті. «Биыл 

сәуір айында  баста лып,  тамыз айына 

дейін жал ға са тын  болады.  Нысанды 

қал пына келтіру жұмыстарына 30-ға 

жуық адам тартылды, қаржыландыру 

рес пуб  ликалық және жергілікті бюд-

жет есебінен жүргізіліп жатыр» деді 

С.К�зейбаев.

Ауданға  жасаған сапарында 

қаладағы қазба жұмысы барысымен 

танысқан облыс әкімі Қырымбек 

К�шербаев археологтармен жүздесіп, 

Сығанақ қалашығын жан-жақтан 

турис терді тартатын тарихи-мәдени 

орта лыққа айналдыру ж�нінде айтты. 

Қ ы з ы л о р д а  о б л ы с ы н д а  о р -

наласқан Сығанақ, Шірік-Рабат, 

Жанкент қалашық тары секілді ежелгі 

түркі тайпаларының астаналарын 

қалпына келтіріп, туристік кластер 

жасалмақ. 

Назерке НҰҒЫМАН

 Екі күнге созылған шара бары-

сында астаналықтар небір жауһар 

дүниелермен қауышты. Кітап оқитын 

оқырмандар бар екен. 8йткені «К�рме» 

ғимаратының атшаптырым залы екі 

күн бойы қарбалас шараларға толы 

болды. Келушілердің аяғы үзілмеді.

 Біз «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында «Фоллиант» баспасынан 

басылып шыққан кейбір жаңа кітап-

тардың тұсаукесер рәсімдеріне куә 

болдық. Шетелдік �німдермен қатар 

қазақ тіліндегі баспа �німдері де 

сапа лық деңгейінің, дизайнының, 

мазмұ нының жоғарылығымен назар 

 аудартты.

 Жұртшылық �здеріне керекті 

кітаптарын тауып, жарық к�рген жаңа 

кітаптармен танысты. Оқырманның 

шашуы шашылған тойындай болған 

шаралар барысында кітап дейтін ұлы 

қазынаның сарқылмайтын кеніне кез 

келгендей әсер алдық. 

Халықаралық түркі академия сы ның 

басшысы, «Егемен Қазақстан» газеті 

АҚ президенті Дархан Қыдыралин 

Мағжан Жұмабаевтың кітабының 

БӘРЕКЕЛДІ! ТҰСАУКЕСЕР

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

СӘЙГҮЛІК 
ЖАРШЫСЫ

ҚА
ЗП

О
Ш

ТА

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

Сығанақ – этнотуризм орталығы КӨРКЕМ СӨЗДІҢ КӨРМЕСІ

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

ӘСКЕР – ЕЛ АЙБЫНЫ

  « »  «Eurasian Book Fair – 2018»   
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ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН

Жеңіс күні – ұлы той, түсінемін,
Не к�рмеді осы той үшін елім.
Жеңіс десе майданнан оралмаған,
Боздақтарды есіме түсіремін.

Қасірет пе, бұл соғыс қате ме еді,
К�з алдыма қырғынды әкеледі.
Оралмаған майданнан боздақтардың,
Бірі менің асыл жан әкем еді.

>ке жүзін анықтап к�рмедім де,
К�ргенім жоқ қайғы, мұң т�нгенін де.
Аттанғанда жан әкем қан майданға,
Мен жатыппын оранып ж�ргегімде.

К�ңілімде әлі де к�п арманым,
>ке жүзін анық та к�ре алмадым.
Қан майданға қай кезде аттанғанын,
Анам айтып берген-ді, содан мәлім.

Менен бәлкім болды ма әлде үмітті,
Жыр жырлатып, үйде ән салдырыпты.
Бара жатып соғысқа мені сүйіп,
Үйге жазып атымды қалдырыпты.

К�рдім бұған анамның қуанғанын,
Маған деген бұл да бір сыйы Алланың.
>ке үмітін білмеймін ақтадым ба,
Атын анық әйтеуір шығарғаным.

Содан бері қанша жыл �тті арада,
Тұлпар уақыт тынған ба, тоқтаған ба.
Жарты ғасыр жан жарын күтуменен,
Мынау жарық жалғаннан �тті анам да.

Ісі бар ма тағдырдың к�ндірмейтін,
Жазуы к�п жалғанның жеңдірмейтін.
Жан да қазір қалмады ауылымда,
Жолыққанда «>кеңді к�рдім» дейтін.

Соғыс деген к�рген оқ, от лаңын,
>ке жайлы ой толғап отырамын.
Қайран басы қай жерде қалды екен,
Жамылды екен қай жердің топырағын.

Жеңіс күні – ұлы той, түсінемін,
Не к�рмеді осы той үшін елім.
Жеңіс үшін �мірін құрбан еткен,
>кемді еске еріксіз түсіремін.

Махмұтбай 'МІРЕҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
ҚЫЗЫЛОРДА

ЖЕҢІС КҮНІ – 
ҰЛЫ ТОЙ...

таныстырылымы болатын хабарлады. 

Бардық. К�рдік. Риза болдық. Мағжан 

тоғыз тілде с�йледі. 

Тұсаукесер рәсіміне астананың 

зиялы қауым �кілдері, Қырғызстаннан 

келген қонақтар, к�рмеге келген 

оқырмандар қатысты.

– Бүгін біз үшін ерекше айтулы күн. 

Жаңа ғана «Адамзаттың  Айтматовы» 

атанған заңғар жазушы Шыңғыс 

Айтматовтың тоқсан жылдығына бай-

ланысты шараны атқарып келдік. 

Соның жалғасы іспетті биыл туғаны-

на 125 жыл толып отырған Мағжан 

Жұма баевқа арналған жиынға қош 

келдіңіздер, – деді Дархан Қыдыралин 

– Халықаралық түркі академиясы 

биыл Айтматовтың 90 жылдығы және 

Жұмабаевтың 125 жылдығы деп жа-

риялады. Осы жыл аясында Мағжан-

ның жырлары тоғыз тілге аударылды. 

Атап айтқанда, ағылшын, әзербайжан, 

алтай, башқұрт, қырғыз және басқа 

тіл дер. 8збек тілінде жеке кітап болып 

шықты. Ақын �леңдері �зге тілдерге де 

аударылып жатыр. 

 Айта кету керек, Халықаралық 

түркі академиясы игілікті шараны осы 

кітап к�рмесі кезінде �ткізуді бірлесіп 

жоспарлаған екен. Сол себептен де 

таныстырылым рәсімінде Қазақстан 

Жазушылар одағының т�рағасы, ақын 

Ұлықбек Есдәулетов те т�рде отырды.

– Мағжан �леңдерінің тоғыз тілге 

аударылып, жеке-жеке кітап болып 

шығуы бұрын-соңды болмаған оқиға 

деп есептейміз.  Ақынның бірлі-

жарым �лең дері кеңес заманында орыс 

тіліне аударылды. 8ткен ғасырдың 

ал пысыншы жылдары ресми түрде 

ақталға нымен, Мағжан �леңдеріне 

тыйым салын ған болатын, – деді ол 

�з с�зінде.

– Міне, енді Мағжан бүкіл  дү ниенің 

игілігіне айна лып жатыр. Жалпы 

Мағжан есімі әлем клас сиктерінің, 

әлемнің ұлы жазушы-ақын   дарының 

қатарында тұруы  керек.

Жалғасы 6-бетте

Суретті түсірген Ерлан Омар
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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ 
АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 
XXVI СЕССИЯСЫНА 
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АҚОРДА

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
АЯСЫ КЕҢ

КӘСІБИ ШЕБЕРЛІК 
СЫНҒА ТҮСТІ

Нұргүл МАУБЕРЛИНОВА – 
Қазақстан Республикасы Ақпарат және 

коммуникациялар вице-министрі 

ЖАҢА МЕШІТПЕН ТАНЫСТЫ

БАЙҚАУ

ОҢ БОЛСЫН!

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының 
т3рағасы Тигран Саркисянды қабылдап, кездесу 
барысында Жоғары Еуразиялық экономикалық 
кеңестің алдағы отырысының күн тәртібі, сондай-
ақ еуразиялық интеграцияны одан әрі нығайту 
мәселелері талқыланды. 

Мемлекет басшысы Еуразиялық экономикалық 

одақ қызметінің жоғары нәтижелеріне тоқталып, �зге 

елдер тарапынан бұл бірлестікке қызығушылықтың 

артып отырғанын атап �тті. 

– 8ткен 2017 жыл табысты болды. Елдеріміз 

арасындағы тауар айналымы 27 пайызға артты. 

Бір лес тігімізге деген зор қызығушылықтың бар 

еке нін к�ріп отырмыз. Бүгінде бізбен 40-тан астам 

ел ынтымақтастық орнатты. Біз сіздермен Жоғары 

Еуразиялық экономикалық кеңестің сам миті 

қарсаңында кездесетін боламыз, оның күн тәр-

тібіндегі барлық мәселе келісілген. Біз күрделі мәсе-

лелерді, соның ішінде санкцияға қатысты мәселе-

лер ді де талқылайтын боламыз, – деді Нұрсұлтан 

Назарбаев. 

Тигран Саркисян Мемлекет  басшысын 

Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтап, 

�зінің ықылас ниетін жеткізді. Кездесу соңында 

Т.Саркисян Қазақстан Прези дентіне Еуразиялық 

экономикалық комиссияның қазіргі жұмыстары 

ж�нінде мәлімдеді.

Алматы облыстық білім басқармасы «WorldSkills 
– Талдықорған 2018» аймақтық кәсіби шеберлік 
байқауын 3ткізді. Оған барлығы 27 команда 
қатысты. 

Шараның мақсаты – �неркәсіп орындарын 

білікті маманмен қамтамасыз етудің жаңа жүйесін 

қалыптастыру. Жастардың чемпионатын тамаша-

лап, қолдау к�рсетуге облыс әкімінің орынбасары 

Жақсылық Омар арнайы келіп, қатысты. 

Ол �з с�зінде бүгінгі таңда жұмысшы маман-

д ы ғ ы н а  е р е к ш е  к � ң і л  б � л і н і п  о т ы р ғ а н ы н 

жеткізді. «Мақсатымыз – мамандық алушыларға 

 халық ара лық стандарттар негізінде білім беру, осы 

ойымызды жүзеге асыру үшін тұрақты сараптамалық 

қауымдастық құру.  Білімді жақсарту  мақсатында 

оқу,  тәжірибе сабағын �ткізетін орындар қайта 

жасақталуда. Бәсекелестік заманында білікті маманға 

деген сұраныс артады. Сондықтан жас кезде оқып,  

�зіңе ұнайтын кәсіпті игеріп алған ж�н» деді Ж.Омар. 

Жеңімпаздар  қаржылай сыйлық және  дипломмен 

марапатталды.

Нұргүл Мауберлинова – 
Ақпарат және коммуни-
кациялар вице-министрі 
болып тағайындалды. 

Ол 1973 жылы Қараған-

д ы  о б л ы с ы н д а  д ү н и е г е 

келді. Е.Б�кетов атындағы 

Қа   рағанды мемлекеттік 

уни верситетін және Қаз-

тұтыну одағының Қара-

ғанды экономикалық уни верси тетін тәмамдаған. 

>р жылдары мемлекеттік органдар құрылымы 

мен коммерциялық секторда қызмет атқарды. 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат 

министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің 

бас маманы, бас сарапшы, ҚР Премьер-Министрі 

Кеңсесінің Ақпараттық-сараптамалық орталығының 

бас кеңесшісі, 2012-2016 жылдары ҚР Президенті 

жанындағы «Орталық коммуникациялар қызметі» 

РММ директорының орынбасары, ҚР Парламенті 

Мәжілісінің кеңесшісі болды. 2016 жылдың шілде 

айынан қазіргі кезге дейін ҚР Ақпарат және ком-

муникациялар министрлігі Ақпарат комитетінің 

т�райымы қызметін атқарды.

Қасиетті Рамазан айы қарсаңында Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Елорданың 
«Сарыарқа» ауданында орналасқан жаңа мешітке 
арнайы барып, оның жұмысымен танысты. 

Елбасына мешіт қызметкерлері оның салыну 

барысы, ғимаратты электр қуатымен және жылумен 

қам тамасыз ету үшін пайдаланылатын баламалы 

энер гия к�здері ж�нінде мәлімдеп, толық ақпарат 

берді.

Қайырымдылық мақсатпен жиналған қаражат 

есебінен тұрғызылған мешіттің құрылысы 2016 

жылы басталды. Есіл �зенінің оң жағалауында 

орналасқан мешіт ғимараты дәстүрлі �рнектер мен 

декоративті элементтер қолданыла отырып, постмо-

дернизм стилінде салынған. Негізгі ғимарат күрделі 

әрі жартылай сфералық нысанды елестетеді. Оның 

қабырғалары үш бұрыштана сүйірленіп, диаметрі 

26 метрлік күмбезбен жалғасқан. Бір қарағанда, 

мешіттің сыртқы дизайны гүлді әрі алмастың 

қырларын еске салады. 

Басты ғимаратының солтүстік жағында орналас-

қан мұнараның биіктігі – 43,5 метр. Ол «қалам» 

– «қасиетті қауырсын» түрінде бой к�терген. Жаңа 

мешітті энергия қуатымен қамтамасыз ету үшін 

пайда ланылатын баламалы энергия к�здері қажетті 

м�лшерден үш есе к�п электр қуатын �ндіреді. 

– Мен бүгін Жоғарғы Бас қол-

басшы рет інде  жоғары әскери 

және арнаулы атақтар, сондай-ақ 

қызметтегі жетістіктері үшін мем-

лекеттік наградалар тапсырамын. 

Осындай жоғары марапатқа еліміздің 

бейбіт  �мірі  мен тыныштығын 

сақтайтын әскеріміз бен арнаулы 

қызметтердің үздік �кілдері ие болып 

отыр, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев әлемде 

белең алып келе жатқан тұрақсыздық 

жағдайында мемлекеттің әскери-күш 

саласы ерекше маңызға ие болатынын 

айтты.

– Біздің әскеріміз бен құқық 

қорғау құрылымдарымыз ел қауіп-

сіздігінің берік қалқаны әрі еге-

мендігіміздің мызғымас кепілі       бо-

лып саналады. Мемлекет барша           қа-

зақстандықтардың бейбіт �мірі мен 

тыныштығын сақтау жолындағы 

сіздердің ерліктеріңіз бен қажырлы 

еңбектеріңізді жоғары бағалайды, – 

деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті еліміздің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 

�скелең ұрпақты тәрбиелеу ісінде 

әрбір әскери қызметшінің зор р�л 

атқаратынын атап �тті.

– Жауынгерлер әрдайым Отан 

үшін отқа түсуді парыз санаған. 

Бұл – жай с�з емес. Біз мұны Ұлы 

Отан соғысы тарихындағы ерлік 

істерден және ата-бабамыздан 

қалған мұралардан білеміз. >рқашан 

осылай болған және бола береді. 

Еліміз �з армиясы мен құқық қорғау 

органдарын бағалап, құрмет тұтады, 

А с с а м б л е я  қ ұ р ы л ғ а н  к ү н н е н  б а с т а п 

еліміздегі  мызғымас бірліктің ұйытқысы, 

сарқылмас берекенің бастауы, бүгінде татулық 

пен тұрақтылықтың ең басты кепілі екенін 

айтқан Елбасы қазіргі таңда Ассамблеяға да 

тың міндеттер жүктелетінін атап �тті. Прези-

дент сессия тақырыбының мән-маңызына, ел 

бірлігінің ынтымақтығына тоқталып, мемлекеттің 

болашағы, еліміздің �сіп-�ркендеуінің түп қазығы 

тату-тәтті тіршілікте екенін жеткізді. 

Мемлекет басшысы: «Ассамблея бейбітшілік 

пен татулықтың нағыз шырақшысына айналды. 

Сол себепті мен ҚХА сессияларына әрдайым 

�зім қатысамын. Бүгінгі таңда да әлеуметтік 

интеграция факторын пайдалана отырып, біз 

тұтастығымызды одан әрі нығайта түсеміз» деп, 

«Бес әлеуметтік бастаманы» іске асырудың негізгі 

үш тетігіне тоқталып, оның басты ерекшеліктерін 

атап �тті. 

«Біріншіден, жаңа ғасырдың екінші онжыл-

дығының бастапқы сегіз жылына жасалған талдау 

к�рсеткендей, жекелеген мемлекеттер тарапы-

нан егемен елдердің ішкі ісіне араласуының 

салдарынан әлемнің түрлі �ңірлерінде болатын 

дағдарыстардың басқа да себептері бар. Бұл – 

әлеуметтік бірлік пен интеграцияның болмауы. 

Жаһандық және �ңірлік тәжірибе к�рсеткендей, 

қалыптасқан мемлекет – бұл әлеуметтік бірлік 

негізі саналы түрде нығайтылатын мемлекет. 

Біздің жаңа бастамаларымыз, ең алдымен, осыған 

арналған. 

Екіншіден, қазіргі заманғы экономикалық 

және саяси теория мен тәжірибеде әлеуметтік 

және мәдени капитал артта қалған сала емес, олар 

�сім нің тұрақты драйверлері деген к�зқарас берік 

орнықты. 

Білімнің жаңа экономикасы, цифрландыру, 

�ндірісті роботтармен жабдықтау, технологиялық 

и н н о в а ц и я л а р  ә л е у м е т т і к  ж ә н е  м ә д е н и 

капиталдың мүлде басқа сипатын қажет етуде. 

Сол себепті біздің жаңа әлеуметтік бастамалары-

мыз жаңа экономиканың дамуына серпін береді. 

Үшіншіден, полиэтникалық мемлекет 

жағдайында әлеуметтік және ұлттық саясат �зара 

тығыз байланысты. Мен ұсынған бес әлеуметтік 

бастама еліміздің барлық азаматтарын қамтиды, 

бүкіл халқымыздың дамуына септігін тигізеді. 

Олар тұрғындардың аз қамтылған б�лігі мен 

жастар үшін ерекше маңызды. Сол себепті мен 

осы мәселені ҚХА сессиясында талқылауды 

ұсындым» деді Президент.

Елбасы нақты дерек пен дәйек келтіре оты-

рып, «Бес бастама» еліміздегі ең маңызды бес 

әлеуметтік проблеманы шешуге бағытталғанын, 

сондай-ақ сіздерді адал әрі қалт-

қысыз қызмет етеді деп сенеді, – деді 

Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы салтанатты 

шараға қатысушылардың барлығын 

Отан қорғаушы күнімен және Ұлы 

Жеңіс мерекесімен құттықтады.

Рәсім барысында ІІ дәрежелі 

«Даңқ» орденімен – М.Таласов, 

М.Құсайынов, М.Сатов,          Қ. Жақып-

баев, І дәрежелі «Айбын» орденімен 

– Д.Кұрмашев, А.Т�леуов, II дәрежелі 

«Айбын» орденімен – Ж.Жақыпов, 

А.Калинин, Д.Пластовец, «Құрмет» 

орденімен – Э.Омарова, «Ерлігі 

үшін» медалімен – Ғ.>леуханов, 

В.Калмыков, «Жауынгерлік ерлігі 

үшін» медалімен – Н.Залмұқанов 

марапатталды.  

С о н ы м е н  қ а т а р  Е л б а с ы н ы ң 

Жарлығымен генерал-лейтенант 

әскери атағы Жанжүменов Талғат 

Жеңісұлына;  ұлттық қауіпсіздік 

халқымыз әлеуметтік капиталға басымдық беріп, 

болашаққа сеніммен қарап отырғанын атап �тіп, 

елімізде жүзеге асырылатын әлеуметтік жоба-

лардың негізгі қағидаттарын әңгіме �зегіне ай-

налдырды. Жиын барысында қоғамның бірлігін 

ны ғайту аса маңызды екені де с�з болды. Елбасы 

Н.Назарбаев сессия тақырыбына орай, Ассам -

блеяға жаңа міндеттер жүктеп, нақты тапсырма-

лар берді. 

«Бірінші. Ассамблея жаңғырудың �зекті 

міндеттерін орындау үшін азаматтық қоғам 

�кілдерінің қатысу аясын кеңейтуге тиіс. Менің 

тапсырмаммен «Қазақстан халқы Ассамблеясы 

туралы» Заңға �згерістер енгізілді. Енді жаңарған 

заңды жүзеге асыру үшін нақты жоспар керек. 

Атап айтқанда, этномәдени бірлестіктер мен 

Достық үйлері мәдениет, тіл, дәстүр саласында 

жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл жұмысты жалғастыра 

беру қажет. Үкімет қазақстандық этностардың 

мәдениетін дамыту үшін мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыстарды жинақтауға тиіс. >леуметтік 

бірлік жолындағы жұмыстарды ескере оты-

рып, үкіметтік емес ұйымдар үшін берілетін 

гранттардың тақырып аясы кеңейтілсін. 

Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне 

«Нұр Отанмен» және Ассамблея мен бірлесіп, «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы мен жаңа әлеуметтік 

бастамаларды ілгерілету үшін ғылыми-ағарту 

жобасын әзірлеуді тапсырамын. 

Екінші. Жаңғырудың басымдықтарын, 

әлеумет тік саясатты, «Рухани жаңғыру» бағдар-

ламасын ескере отырып, Ассамблеяның 2025 

жылға дейінгі даму жоспары мен Концепциясын 

сапалы түрде жетілдіру қажет.

Үшінші. Ассамблея мемлекеттік органдармен 

бірлесіп, қайырымдылық жұмыстарын жал ғас-

тыра беру керек. Тек �ткен жылы аз қамтылған 

60 мың отбасы мен 8 мың әлеуметтік ұйым к�мек 

алды.

Т�ртінші. ҚХА-ның «Жаңғыру жолы» атты 

жаңа жастар қозғалысы жастарды жаңғыру аясын-

да біріктіруі керек. Күш-жігерімізді жастардың 

�зекті стартаптарын қолдауға бағыттау қажет. 

Бесінші. Астана, Алматы және облыс әкімдері, 

сондай-ақ Ассамблея аудандар мен округтердегі 

Қоғамдық келісім кеңестерін жергілікті бюджетті 

тиімді пайдалануға жұмылдырсын. Кеңестер агро 

�неркәсіп секторында ақылды технологияларды 

ілгерілетуге де к�мектесуі керек. Бұл жергілікті 

�зін-�зі басқаруды дамытуға, менің Жолдауым 

мен әлеуметтік бастамаларымды іске асыруға 

қосылатын үлес болмақ. 

Алтыншы. Биыл біз Елорданың 20 жылдығын 

атап �теміз. Астана – бірлік пен келісімнің 

генерал-лейтенанты арнаулы атағы 

Білісбеков Нұрғали Дәулетбекұлына, 

8сіпов Марат Сапарұлына; сыртқы 

б а р л а у  г е н е р а л - л е й т е н а н т ы 

арнаулы атағы: Байжанов Ғабит 

Ж а қ ы п б а й ұ л ы н а ;  2 - с ы н ы п т ы 

м е м л е к е т т і к  ә д і л е т  к е ң е с ш і с і 

   сы ныптық шені: Кененбаев Ерлік 

>бдірақымұлына; генерал-майор 

әскери атағы:  Абыкеев Ұларбек 

Ташықұлұлына, >бубәкіров Қаныш 

Асанханұлына, Бочаров Дмитрий 

Владимировичке, К�пбаев Қайрат 

Р а ш и д ұ л ы н а ,  Қ а л и е в  А р м а н 

Зарлықұлына, Ізтілеуов Серік   Бақыт-

жанұлына; авиация генерал-майоры 

әскери атағы Подгайский Евгений 

Евгеньевичке; ұлттық қауіпсіздік 

генерал-майоры арнаулы атағы 

Оңғарбаев Сабыржан Ибрагимұлына, 

Рақымбердиев Бақытбек Т�лешұлына; 

сыртқы барлау генерал-майоры 

а р н а у л ы  а т а ғ ы  О р а з о в  Н ұ р л а н 

жалпыұлттық үлгісі. Қала әкімдігі Мәдениет 

және спорт министрлігімен бірлесіп, «эталон-

ды стандарт» ретінде қабылданатын елордалық 

Ассамблеяның бағдарламасын әзірлеуі қажет. 

Астанада Достық үйін ашу мәселесін шешетін 

кез келді деп санаймын. Ол үшін Бейбітшілік 

және келісім сарайы қолайлы болады деп ой-

лаймын. 

Жетінші. Менің тапсырмам бойынша 1 на-

урыз – Алғыс айту күні Ассамблеяның жаңа муль-

тимедиялық порталы ашылды. Ол жал пыұлттық 

бірігудің маңызды ресурсына айналуы керек. 

Ақпарат және коммуникациялар министрлігі 

Ассамблеяның ақпарат кеңістігінде насихатта-

луын қамтамасыз етіп, бейбітшілік және келісім 

тақырыбы бойынша әлеуметтік роликтер циклін 

дайындауы қажет. 

Сегізінші. Қоғамның бірлігі тұрақты ғылыми 

зерделеуді талап етеді. Ассамблеяның ғылыми-

сараптамалық қоғамдастығы, сондай-ақ менің 

тапсырмам бойынша құрылған этносаралық 

қатынастар және демография ісі ж�ніндегі 

орталықтар нақты осы бағытта жұмыс істеуде. 

Бұған жетекші жоғары оқу орындарындағы 40-

тан астам кафедра мен Ассамблея орталықтары да 

атсалысады. Тек �ткен жылдың �зінде Ассамблея 

құрылымдары ондаған кітап пен жүздеген мақала 

дайындады. Бұл жұмысты жүйелі түрде үйлестіру 

керек» деді Мемлекет басшысы. 

Жиында Шымкент қаласы «Оқушылар 

сарайының» директоры Н.Романова, Ингу-

шетия Республикасының тұңғыш президенті, 

Қазақстанда туып-�скен Р.Аушев, ҚР Білім 

және ғылым министрі Е.Сағадиев, Солтүстік 

Қ а з а қ с т а н  о б л ы с т ы қ  Ж а с т а р  б а с т а м а 

орталығының б�лім жетекшісі Р.Орынбасарова, 

Қазақстан ұйғырлары республикалық мәдени 

орталығы Астана филиалының т�рағасы 

Р . А б д у с а л а м о в ,  Ұ л т т ы қ  б а н к  т � р а ғ а с ы 

Д.Ақышев, «Алматы ақшамы» газетінің бас ре-

дакторы Қ.Сәрсенбай, Берлиндегі Шығыс Еуро-

па және халықаралық зерттеулер орталығының 

ғылыми қызметкері, профессор Б.Эшмент, 

Маңғыстау облысының IT кәсіпкері Г.Иванович, 

«Қазақша с�йлейік» клубының жетекшісі 

О.Драчева, Нью-Йорк университетінің про-

фессоры Д.Мусалимов, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Алматы қалалық Аналар 

кеңесінің мүшесі М.Ташболатова және т.б. 

с�з с�йлеп, сала-сала бойынша атқарылып 

жатқан жұмыстарын баяндап, бес әлеуметтік 

бастаманың мән-маңызына тоқталды. Сессия 

барысында ҚХА Т�рағасының жаңа орын-

басарлары тағайындалып, бұл лауазымдарға 

«Lituanica» қоғамдық бірлестігінің т�рағасы 

 Виталий Ионо Тварионас пен ҚХА мүшесі, 

 меценат Исламбек Т�леубайұлы  Салжанов 

лайық деп танылды. 

>нұранмен басталған сессия жұмысы, 

Қазақстан халқы Ассамблеясының XXVІ сессия-

сына қатысушылардың Үндеу қабылдауымен 

шымылдығын жапты.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Құрметті отандастар!

Қазақстанда қоғамды саяси, эко-

но микалық, рухани жаңғыртудың 

тұтастай стратегиясы іске асырылып 

жатыр.

Жыл басында ұсынылған «Прези-

денттің бес әлеуметтік бастамасы» –

шын мәнінде, әлеуметтік жаңғыртудың 

ауқымды бағдарламасы. Тәуелсіз 

Қазақстан әу бастан-ақ әлеуметтік 

б а ғ д а р л а н ғ а н  м е м л е к е т  р е т і н д е 

құрылды. Бес әлеуметтік  бастама 

осы бағыттың қисынды жалғасы 

 болып, әлеуметтік мемлекет туралы 

конституциялық норманы жаңа нақты 

мазмұнмен толтырды.

Қолжетімді тұрғын үймен қамтама-

сыз ету, салықтарды азайту, қосымша 

білім гранттарын б�лу, студенттерге 

арналған жатақханаларды жаппай 

салу, микрокредиттеуді кеңейту және 

газдандыруды одан әрі жалғастыру – 

азаматтардың �мір сапасының жоғары 

стандарттарына қол жеткізуді мақсат 

ететін нақты және есептелген шаралар.

О с ы  ш а р а л а р  т о п т а м а с ы н ы ң 

арқасында  экономикалық және 

қоғамдық прогреске ықпал ететін 

жағдайлар жасалады және ең басты-

сы, әркімнің іс жүзінде әлеуметтік 

қорғалуы мен тұлғаның �зін-�зі та-

нытатындай еңбек етіп, �мір сүруіне 

кепілдік беріледі.

Осы арқылы, мемлекеттің азаматтар 

алдындағы әлеуметтік жауапкершілігі 

нақты мәнмен толыға түседі.

Мұның бәрі де – әлеуметтік бірлік 

пен қазақстандық қоғамның кірігуінің 

нақты әрі пәрменді тұғыры.

Қазақстан халқы ассамблеясы 

 Мемлекет басшысының әлеуметтік 

бастамаларын тұтастай қолдайды және 

оларды тиімді іске асыру ж�ніндегі 

амалдарды талқылауға белсене атса-

лысады.

Біз барша қазақстандықтарды 

осыған шақырамыз.

Біз бірлесіп, жаңа �мір мүмкін-

діктерін, әлеуметтік мемлекет пен 

ұлттық игіліктің жаңа үлгісін жасай-

мыз.

Біз бес әлеуметтік бастаманы 

іске асыру, бейбітшілік пен келісімді 

одан әрі нығайтуға, азаматтардың 

әл-ауқатының артуына,  Отаны-

мыз – Қазақстан Респуб ликасының 

� р к е н д е у і н е  ж ә р д е м д е  с е т і н і н е 

сенімдіміз.

Қазақстан халқы 
Ассамблеясының сессиясы, 

Астана қаласы 2018 жылғы 28 сәуір
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Бейбітшілік пен татулық ұйтқысы

Ерлік – ата-бабамыздан қалған мұра

АЛҚАЛЫ ЖИЫН

Оразұлына; полиция генерал-майоры 

арнаулы атағы: Абисатов Махамбет 

Х а й ы р ж а н ұ л ы н а ,  Б а й м у р з и н 

Арманбек Хакімбекұлына, Қабденов 

Мұрат Талапұлына, Сүлейменов 

Жанат Қуанышұлына; 3-сыныпты 

м е м л е к е т т і к  ә д і л е т  к е ң е с ш і с і 

сыныптық шені:  Дембаев Болат 

Бекназарұлына, Жылқыбаев Азамат 

Сембайұлына; 3-санатты жоғары 

біліктілік сыныбы: >збергенов Дулат 

Байдалыұлына берілді. 

***

Жуырда Елбасы «1 мамыр – 

Қазақстан халқының бірлігі» күнімен 

құттықтап, ел ішінде бірлік, достық 

және �зара сыйластық болған кезде 

ғана мол байлық пен бақ-берекеге 

кенеліп, жаңару жолында жаңа бе-

лестерді бағындырып, жеңіске же-

тетінімізді, бұл бірлігіміз бен тұ рақ-

тылығымызды нығайтуға септі гін 

тигізетінін тілге тиек етті. 

«Бұл шынайы жалпыхалықтық 

мереке отаншылдығымыздың, 

туған жерге деген сүйіспеншілігіміз 

бен адалдығымыздың жарқын 

символы болып саналады. Бірлік 

пен келісімнің арқасында біз 

тәуелсіз мемлекет қалыптастырып, 

зор жетістіктерге жеттік. >лемге 

т а н ы л ы п ,  б и і к  б е д е л г е  и е 

болдық. Бірлік пен келісімнің 

маңыздылығын толық ұғыну – 

еліміздің үйлесімді әрі орнықты 

дамуының негізгі факторы» деді 

Н.Назарбаев.

 Қазақстан халқының бірлігі 

күніне арналған мерекелік шара 

Астанадағы «Қазақ елі» монументі 

алдындағы алаңнан бастау алды. 

Аталған шараға Елбасы арнайы 

келіп, жиналған жұртшылықты 

мерекемен құттықтады. 

Салтанатты шарада Президент 

бірлігіміздің арқасында еліміз 

дамыған 30 елдің қатарына қосылу 

үшін, сондай-ақ халықтың  әл-

ауқатын арттыру үшін әрбір қазақ-

стандықтың �мір сүру жағдайын 

жақсартуға бағытталған «Прези-

денттің бес әлеуметтік бастамасын» 

жария лағанын, мемлекеттің бүгінгі 

жетістіктері елдегі бірлік пен тату-

лықтың жемісі екенін, халықтың 

әл-ауқатын к�теруге ба ғыт талған 

бастамалар елдің да муына тың 

серпін беретінін атап �тті. 

Мерекелік шаралар концерттік 

бағдарламамен жалғасын тапты.  

Қазақстан халқы Ассамблеясының 

этномәдени орталықтарының 

�кілдері �здерінің ұлттық ән мен 

жырдан шашу шашты. «Бәйтерек» 

монументінің алдындағы алаңда 

«Достық шеруі» атты велошеру 

ұйым дастырылып, 500 домбы-

рашыдан құралған «Ұлы Дала үні» 

атты флеш моб жиналғандарды 

ерекше баурап алды. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ
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ШАРА

ҚҰРМЕТ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

ШАҺАР

ДҮБІРЛІ ДОДА

КҮЙШІ МҰРАСЫ – 
МӘҢГІЛІК

ЖАС КЕЛСЕ, ІСКЕ!

«АСТАНА – 
ЕЛДІГІМНІҢ БЕЛГІСІ»

«АЛМАТЫ БАРЫСЫ» 
АТАНДЫ

Аты аңызға айналған дәулескер күйші 
Құрманғазы Сағырбаевтың 200 жылдығына 
орай Батыс Қазақстан облысы мен Астра-
хан облысында халықаралық конференция 
3тті. Шараны Батыс Қазақстан облысының 
әкімдігі «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
аясында ұйымдастырды.

Экспедиция құрамында Батыс Қазақстан 

облыстық тарихи-�лкетану музейінің қызмет-

керлері, ақын-жазушылар мен �лкетанушылар, 

журн алистер мен күйшілер бар. Олар аталған 

аймақтың Қарат�бе, Жанғалы, Қазталов 

 аудандары мен Володар ауданының Алтынжар 

ауылында, яғни Құрманғазы Сағырбайұлы жер-

ленген �лкеде ғылыми-танымдық және зерттеу 

жұмыстарын жүргізді. Бұл жерде күйшінің 

кесенесі мен оның атындағы халықаралық 

орталық бар. Айта кетейік, ҚР Мәдениет 

және спорт министрлігінің бастамасымен 

 Құрман ғазы ның туғанына 200 жылдығын атап 

�ту шаралары ЮНЕСКО-ның атаулы күндері 

мен мерейтойларының тізіміне енгізілді.

Маңғыстауда Қостанай облысына ерікті 
қоныс аудару және бос жұмыс орындары 
жәрмеңкесі 3тті. 

Мұнайлы ауданы мен Жаңа�зен қаласында 

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және 

жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 

жылдарға арналған бағдарламасы» аясында 

Қостанай облысына ерікті қоныс аудару және 

бос жұмыс орындары жәрмеңкесі �тті. 

Жәрмеңке барысында Қостанай облы-

сы ның әкімі Архимед Бегежанұлы қоныс 

 ау дарушыларға мемлекет тарапынан к�рсеті-

летін к�мекті кеңінен түсіндірді. 

Жаңа�зен қаласында �ткен Қостанай 

 облысына ерікті қоныс аудару және бос 

жұмыс орындары жәрмеңкесіне 300-дей адам 

 қаты сып, 20 отбасы (67 адам) қоныс аударуға 

ниет білдірді. Ағымдағы жылы ақпан айын-

да облыстың аудандары мен қалаларында 

Қос танай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан 

облысының жұмыс берушілері мен аудандық 

әкімдіктері �кілдерінің қатысуымен бос жұмыс 

орындарының жәрмеңкелері ұйымдастырылды.

Алматы облысы Жар-
кент қаласындағы 
Жауынгерлік Даңқ 
музейінде «Астана – 
елдігімнің белгісі» атты 
әдеби-сазды кеш 3тті.

Аталмыш кеш Астана жайлы арнайы 

түсірілген бейнефильм к�рсетілімінен басталды. 

Онда бас шаһардың тарихы мен құтты орнының 

әу баста қалай аталғандығы жайлы мәліметтер 

к�рсетілді. Шарада Жаркент гуманитарлық-

техникалық колледжі тарих пәнінің оқытушысы 

Еркін Қуатбек, аудандық мәдениет үйінің 

к�ркемдік жетекшісі Алмагүл Асылтасова, 

Жаркент балалар кітапханасының меңгерушісі 

Гүлбақыт  Ибрагимова,  Ы.Алтынсарин 

атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі Бибігүл Байғонысова сынды 

бірқатар азаматтар мен зиялы қауым �кілдері 

с�з алып, бас шаһардың ажары мен абыройы 

жайлы толғамды пікірлерін ортаға салды.

Қазақ күресінен дәстүрлі «Алматы Барысы» 
турнирінің чемпионы Түрксіб ауданының ба-
луаны Дәурен Нұралинов атанды. Байрақты 
бәсекенің ақтық мәресінде ол Медеу ауда-
нынан келген былтырғы чемпион 132 келілік 
Руслан Абдразақовты жеңді. 

Үшінші орынды Түрксіб ауданының 

 балуаны Жайдар Сайлаубаев пен Елдар Насиев 

(Алатау ауданы) сарапқа салды. Бұл жекпе-жек-

те жеңіске Жайдар Сайлаубаев жетті. Ол қола 

белбеуі мен 100 мың теңгені қанжығасына бай-

лады. Жеңімпаздар «Казақстан Барысы – 2018» 

турнирінде Алматының намысын қорғайтын 

болады.

«Бүгінде, қазақ күресі еліміздегі спорт 

түрлерінің халқымызға кеңінен танымал, ел 

сүйсініп тамашалайтын, нағыз текті күрес түрі. 

Ал «Алматы Барысы» турнирі – қала тұрғындары 

мен қонақтарына, жалпы спорт сүйер қауымға 

тарту етілген ерекше сый, дәстүрлі спорттық 

мереке» деп атап �тті >біл Д�ңбаев.

Жас жазушылар кеңесі Туған жерді әнге қосты
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ЫНТЫМАҚ

ТҮРКІ ЖҰРТЫНЫҢ 
қарашаңырағы

«Қазақстан Республикасы Мәдениет және 

спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының 

мұрындық болуымен �з жұмысын бастағалы 

отырған Жастар кеңесінің басты мақсаты 

– қа ламгерлер мен оқырмандар арасын-

да алтын к�пір болу, жас қаламгерлердің 

шығармашылығын насихаттау, әдеби-мәдени 

интеллигенцияның бас қосар орталығына 

айналу. Сиясы кеппеген жаңа кітаптарды 

талқылау, �зге де аймақтармен байланыс жа-

сау мақсатында әдеби бейне-к�пірлер, �зге 

де аймақ қаламгерлерімен кездесу кештерін 

�ткізуді жоспарлаған орта болып отыр» деді 

Қазақстан Жазушылар одағының басқарма 

т�рағасы Ұлықбек Есдәулет.

Аталған кеңестің  нег ізг і  міндеттері 

жастарға қатысты кешенді әдебиет және �нер 

салаларының басым бағыттарын анықтау, 

оны қалыптастыру және іске асыру; жеке 

және заңды тұлғалармен, шығармашылық 

одақтар, ассоциациялар және т.б. қоғамдық 

маңызды ұйымдармен бірлесе  отырып жұмыс 

жүргізу; жастардың түрлі  заманауи форумдарға, 

конференцияларға, жиындарға қатысуы және 

Министрліктің шешімдерін талқылау мен 

қабылдау кезінде жұртшылықтың пікірін 

ескере отырып жұмыс жасау, мемлекеттік 

Бұл ауқымды шара Абай шаңырағы мен 

Достық үйінің тізе қосып, ынтымақтаса білуі 

нәти жесінде жарасым тапты. Бірнеше ұлттың 

басын бір шаңырақта айрандай ұйытып 

отырған Семей қалалық Достық үйі Абай 

музейімен алдағы уақытта да талай игі бастама-

ларды жүзеге асыруды к�здеп отыр. Мерекелік 

жиынның ашылу рәсі мінде Семей қалалық 

Достық үйінің директоры Берік К�пбаев 

пен «Жидебай-Б�рілі» мемлекеттік музейі-

нің директоры Болат Жүнісбеков с�з с�йлеп 

Қазақ стан халқының достығы, ұлтаралық 

татулық мемле кетіміздің �ркендеуіне зор 

ықпал ететіндігін жеткізді. 

Мерекенің ажарын ашып, сәнін кіргізуде 

жергілікті ұлттық орталықтар мен мәдени 

м е к е м е л е р  е р е к ш е  о р ы н  а л д ы .  Р у х а -

ни жаңғыру бағдар ламасында белгіленген 

бағыттар мен нұсқаулар мәдени мекемелердің, 

ұлттық орталық тар мен �нерпаз тұлғалардың 

жұмыстарынан нақты к�рініс тапты. Соның 

жарқын мысалы – Семей орыс әлеуметтік 

мәдени орталығы, «Возрождение» Шығыс 

Қазақстан облыстық неміс қоғамдық бірлестігі, 

«Шығыс Қазақстан облысының «татар 

қоғамдық орталығы» қоғамдық бірлестігі, 

 п р о ф е с с о р ы  И г о р ь  К о р м у ш и н , 

Халықаралық түркі академиясының 

профессоры, қырғызстандық Кадыралы 

 Конкобаев, Гете университеті Түркітану 

департаментінің басшысы, профессор 

Марсел Эрдал, Кольн университетінің 

профессоры Хуркабаатар  Солонггод 

түркі жазба ескерткіштері туралы 

 баяндама жасады. 

Панельдік сессияның екінші б�лігі 

түркі тілі мен әдеби-мәдени мұра ларына 

арналды. Онда Мағжан Жұмабаев-

тың туғанына – 125 жыл, Шыңғыс 

Айтматовтың туғанына – 90 жыл, 

>зербай жан мемлекетінің құрылғанына 

– 100 жыл толуы атап �тіліп, осы тақы-

рып тар т�ңірегінде баяндама жасалды. 

Жиынның үшінші б�лігі  түркі 

тілдерінің таралу аумағына арналды. 

Бұл сессияға модераторлық еткен Сүйер 

Экер Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласын асыл қазынаға теңеді.

 «Мен мақаламен жақсы таныспын. 

Онда айтылған ұлттық код, сананы 

жаңғырту, тарихтан қол үзбеу секілді 

мәселелер қоғам болып қалыптасуға, 

ел болып еңсені к�теруге �те керек 

бастамалар. «Рухани жаңғыру» – қазақ 

халқы үшін ғана емес, күллі түркі 

әлеміне айтылған үндеу іспетті. Осындай 

к�шбасшысы бар Қазақстанның жолы 

болды. Бұрын Кеңес одағы тұсында түркі 

әлемінің бетке ұстары Түркия болса, 

қазіргі таңда к�реген к�шбасшысы бар 

Қазақстан ту ұстар елге айналды» деді 

С.Экер. 

Адам Мицкевич атындағы универси-

теттің (Польша)  профессоры Хенрик 

 Янковский �з зерттеуінде түркі тілдерін 

үш б�лікке жіктеп қарастырған. Біріншісі 

– негізгі тіл ретінде, екіншісі – басқа 

тілмен бірге қолданылатындар. Үшіншісі 

– қолдану аясы тар тілдер. Олардың 

қатарында хакас, құмық, қарақалпақ 

секілді тілдер бар. Түркітанушы М.Эрдал 

мұның себебі ретінде жастардың �з ана 

тіліне к�ңіл б�лмеуін атап к�рсетті.

ЮНЕСКО ақпарат және  байланыс 

саласы бойынша әлеуметтік білім 

б�лімі бағдарламасының �кілі  Ирбгарда 

К а с и с к а й т е - Б у д д е б е р г ,  У п с а л а 

университетінің (Швеция) профессоры 

Эва Ксато, Франкфурт университетінің 

(Германия) ғылым докторы Ирина 

 Невская, Еуразия ұлттық университеті 

профессоры Сәуле Тәжібаева түркі 

тілінің таралуына қатысты баяндама 

оқып, ой-пікірлерімен б�лісті. 

Форум жұмысы барысында жойылу 

қаупі бар түркі тілдерінің �кілдері �з ана 

тілінде ЮНЕСКО-ның мінберінде с�з 

с�йледі. Тілдері жойылу қаупінде тұрған 

алтай, тыва, xакас, саxа, сары ұйғыр, 

қашқай, қарайым, гагауыз секілді бауыр-

лас xалықтардың �кілдері �з тілдерінде 

баяндама жасап, басты құндылықтарын 

сақтау, қорғау және дамыту ж�нінде 

нақты ұсыныстарын айтты.

ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде 

түркология саласының �зекті мәсе-

лелерінің талқылануы бұл форумның 

мән-маңызының зор екенін к�рсетеді. 

>сіресе  форум барысында іргелі 

ұйымның ресми тілдерімен қатар түркі 

тілдеріне де аударма жасалуы жүрекке 

жылылық ұялатты. Мұны тарихи оқиға 

деп бағалауға негіз бар. Саны аз түркі 

халықтарының үні ЮНЕСКО-да естілуі 

жойылу қаупі бар түркі тілдерінің қайта 

жандануына себеп болып, үміт отын 

жағатынына сенімдіміз. Париждің 

қақ т�рінде �ткен шара түркі әлемінің 

татулығы мен бірлігіне �з үлесін қосып, 

түркі елінің қадір-қасиеті мен ынтымағы 

арта берері с�зсіз. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

және үкіметтік бағдарламалардың жобаларын 

талқылау; шығармашылық қайраткерлермен 

жұмыс барысында туындаған мәселелерді 

шешуде орталық және жергілікті атқарушы 

органдарға консультативтік к�мек к�рсетеді.

Халықаралық «Шабыт» фестивалінің гран-

при иегері Мақсат Мәліковтің пікірінше, ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігінің жанынан 

құрылған Жастар кеңесі – қоғамдағы жастар 

саясатының тамырына қан жүгіртетін игі бас-

тама. «>сіресе �нер және әдебиет саласында 

талантымен к�зге түскен жас буын �кілдеріне 

мемлекет және қоғамдық ұйым тарапынан к�ңіл 

б�ліп, олардың қалыптасу жолында қолтығы-

нан демесе, талай күрмеуі қиын мәселе шешімін 

табатыны ақиқат. Себебі Алаш ардақтысы Ах-

мет Байтұрсынұлы «балам дейтін жұрт болмаса, 

жұртым дейтін бала қайдан болсын» деп айтып 

кеткеніндей, жастарға дер кезінде к�рсетілген 

қамқорлық – елдің болашағына қосылған 

қомақты үлес» екенін атап �ткен ол осындай 

мақсат-мүддені ту еткен Жастар кеңесі �нері 

�рге жүзген сандаған дарынның тынысын 

кеңейтіп, күні ертең келелі істің керемет бала-

масына айналатынына сенім білдірді. 

Байзолла КHШКІНБАЕВ

«Айша бибі» қазақ ұлттық мәдени орталығы 

әкелген к�рмелер мен ән тартулары болды.

 Ресми ашылудан кейін жол алған концерттік 

бағдарлама да әдемі жалғасын тапты. Шара ба-

рысында музей қызметкері, талантты жас әнші 

Мейіржан Нұрланов «Туған жер» әнін тамыл-

жыта шырқады. 

Бұл мерекелік шараға этно-мәдени орталық-

тардан б�лек, мәдени мекемелер мен жекелеген 

�нер адамдары да белсене атсалысты. Атап 

айтқанда, Абай атындағы кітапхана «Астана – 

20» тақырыбына кітап к�рмесін әкелсе, белгілі 

шеберлер Абылайхан Асылхан мен Сәкен 

 Назархан �з қол�нер бұйымдарын таныстырды. 

Сонымен бірге алаңға келушілер тоғызқұмалақ 

пен алтыбақан ойынына қызыға араласты. 

С�йтіп, Абай музейі алаңына жиналған 

қауым «Рухани жаңғыру» бағыты елдігімізді 

нығайтуға үлкен әсер еткеніне куә болды. Абай 

шаңырағы мен Достық үйінің «Адамзаттың 

бәрін сүй бауырым деп» басталған бастамасына 

белсенділік танытқан ұлттық орталықтар мен 

мәдени мекемелер ұжымдары, жекелеген �нер 

тұлғалар Алғыс хаттармен марапатталды. 

Болған ИЗМАҒАМБЕТОВА

«>лемдік �ркениетке �лшеусіз үлес 

қосқан Түркі жұртының қара шаңырағы 

– Қазақстан сан мың жылдық та-

мырлы тарихының кеткенін келтіріп, 

кемін толтырған «Мәдени мұра», 

«Халықаралық тарих толқынында» сын-

ды бағдармаларды іске асырды. 

Былтырдан бері тарлан тарихтың, 

жасампаз бүгінгі күн мен жарқын бола-

шақтың к�кжиектерін үйлесімді сабақ-

тастыратын ұлт жадының тұғыр намасы 

іспетті «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

қолға алдық. 

Осының нәтижесінде барша адамзат 

тарихымен ұштасатын тарихи-мәдени 

мұраларымыздың ғылыми айналымдағы 

�рісі кеңейді. Даңқты бабаларымыз-

дан мирас болған рухани қазыналар 

халқымызды �ткеннің �шпес �негесімен 

қауыштырып, жарқын болашаққа жол 

ашты. 

Менің  бастамаммен Астанада 

ашылған Халықаралық Түркі акаде-

миясы осы бағытта жемісті жұмыстар 

атқарып келеді. Соның бір айғағындай 

бүгінгі форум арқылы Еуразия т�сін 

жайлаған бауырлас елдердің ортақ 

мұралары кеңінен ұлықталып, еларалық, 

мәдениетаралық диалог одан әрі зор 

серпінге ие боларына сенемін. Форум 

жұмысына сәттілік тілеймін!» делінген 

құттықтау хатында. 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  Ф р а н ц и я д а ғ ы 

Т�тенше және �кілетті елшісі және 

ЮНЕСКО-дағы тұрақты �кілі Жан 

Ғалиев Елбасының құттықтау хатын 

оқып беріп, жиынды ұйымдастырғаны 

үшін Халықаралық Түркі академиясына 

�з алғысын білдірді. 

ЮНЕСКО Хатшылығының ха-

лықаралық байланыстар департамен-

тінің директоры Генц Сейти қазіргі 

таңда түркі тілдері әлемнің басқа тілдері 

секілді  сынақ алдында тұрғанын, 

технологиялық тілдің жедел дамуы қоғам 

арасындағы байланысты кеңейтетінін, 

нәтижесінде цифрлы технологияның 

тілі ғылыми, мәдени ортада кеңінен 

пайдаланылып келе жатқандығын 

тілге тиек етті. Бұл тұрғыда ЮНЕСКО 

ғалымдарды, зерттеушілерді және тарих-

шыларды қолдауда �зіндік үлес қосып 

келе жатқанына тоқталды. 

«Халықтардың �зіне тән мәдени 

ерекшеліктері болмаған жағдайда 

бейбітшілік  орнауы қиын.  Ал әр 

ұлтқа тән басты бірегейлік – оның 

тілі. 8здеріңіз білетіндей, ЮНЕСКО 

мәдени әр алуандықты сақтап қалуға 

арналған «Мәдениет саласындағы сая-

сатты реформалау» деп аталатын жоба-

ны бастады. Бұл шара әлемде мәдени 

құндылықтарды қайта қарауға арналған. 

Мәселен, осы жоба аясында адамзатқа 

ортақ тұлғалардың мерейтойы той-

ланады» деген департамент директо-

ры Г.Сейти тіл бір ұлттың әлеуметтік 

қ ұ н д ы л ы қ т а р ы  м е н  б і р е г е й л і г і н 

к�рсететін бірден-бір қазына екендігіне 

мән бере с�йледі.  Сонымен қатар 

Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығы мен 

Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығына 

арналған іс-шаралар арқылы жергілікті 

халықтың жазу және ауыз әдебиетін 

жан-жақты ұғынуға мүмкіндік туғанын 

аса зор мақтанышпен жеткізді.  

>зербайжанның ЮНЕСКО-дағы 

Тұрақты �кілі Анар Кариев форум-

ның ЮНЕСКО штаб-пәтерінде �туі 

символдық мәнге ие, мұндай іс-ша-

ралар арқылы әлемде келісім мен 

бейбітшілікті нығайтуға болатынын 

атап �тіп, жиын түркі тілдес халықтар 

арасындағы байланысты, қарым-

қатынасты нығайтатынына сенімді 

екенін жеткізді.  С�зінің соңында 

>зербайжан Президенті Илхам >лиевтің 

форум қатысушыларына арналған 

құттықтау хатымен таныстырды. Онда 

«>зербайжан әрдайым Түркі тілдес 

мемлекеттер мен халықтар арасындағы 

түрлі сала бойынша байланыстардың да-

муын қолдап келеді. Форум аясындағы 

пікірталастар мен талқылаулар қазіргі 

таңда Түркі тілдері кездесіп отырған 

мәселелерді  шешуге,  әріптестікті 

және қарым-қатынасты нығайтуға 

к�мектеседі деп сенемін» делінген.

Қырғызстанның Франциядағы 

Тұрақты және �кілетті елшісі  Асейин 

И с а е в  Қ ы р ғ ы з с т а н  П р е з и д е н т і 

 Сооронбай Жээнбековтың Үндеуін 

о қ ы д ы .  Қ ы р ғ ы з с т а н  П р е з и д е н т і 

Ш.Айтматовтың еңбектеріне тоқталып, 

форум аясында жазушының 90 жылдық 

мерейтойының аталып �туі құптарлық 

екенін атап �тіп, биыл қазан айында 

Қырғызстанда Шыңғыс Айтматовқа 

арналған үлкен жиынның �тетінінен 

хабардар етеді.

Түркияның ЮНЕСКО-дағы Тұрақты 

�кілі Ахмет Алтай Женгизер Кеңес 

одағы кезінде түркі әлемінің �зара бай-

ланысы алшақтағанымен, қазіргі таңда 

�зара тығыз қарым-қатынас орнағанын, 

Қазақстанның латын қарпіне к�шу 

туралы шешімі бүкіл түркі әлемін 

жақындастыра түсетін қадам екеніне 

к�ңіл аударды. 

Мінберге к�терілген Халықаралық 

Түркі академиясының т�рағасы  Дархан 

Қыдырәлі осыдан 125 жыл бұрын 

 Вильгелм Томсонның түркі руна жазу-

ын алғаш оқығанын еске салып, оның 

тарихи маңызына тоқталды. 

«Ресейлік түркітанушы Василий 

Радловтың Орхон жазуларын толықтай 

оқу арқылы Еуразия құрлығын ме-

кен ететін халықтың �з жазуы мен 

м ә д е н и е т і  б о л ғ а н ы н  д ә л е л д е д і . 

Күлтегін, Білге, Тонык�к жазулары 

Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұн, 

Ахмет Ясауи секілді ғалымдардың 

іргелі шығармаларымен жалғасты. 

Сол құтты керуеннің жалғасы іспетті 

XX ғасырда Мағжан Жұмабаев пен 

Шыңғыс Айтматовтың туындылары 

әлем әдебиетіне үлкен үлес қосты. Бұл 

– бізге берілген асыл қазына. Ендігі 

шеліктеріне  келсек,  б ір іншіден, 

түркілердің азаттығы үшін күрескен 

Алаш қайраткері Мұстафа Шоқай мен 

Алимардан Топчубашы (>зербайжан) 

осы Парижде эмиграцияда жүріп, түркі 

халықтары қозғалысына жетекшілік 

еткен. Яғни түркілер үшін тер т�ккен 

тұлғалардың ізбасарлары олар жүрген 

елге жиналуының �зіндік мәні бар. 

Е к і н ш і д е н ,  Ю Н Е С К О  –  м ә д е н и 

мұраларды сақтауға ден қоятын іргелі 

ұйым. Осындай мекеменің штаб-

пәтерінде ауқымды шара �ткізу кез 

келгенге бұйыра бермейтін мүмкіндік. 

Үшіншіден, форум жұмысына Еуразия 

құрлығының әр түкпірінен танымал 

ғалымдар мен зерттеушілердің жиналуы 

жиынның салмағын арттыра түсетіні 

айқын. 

Мәдени мұра – асыл қазынамыз 

екені даусыз. Бұған жиынның бірінші 

панельдік сессиясының «Түркі жазба 

ескерткіштері» тақырыбына арналуы 

дәлел бола алады.  Оған модераторлық ет-

кен Ресей ғылымдар академиясы Архео-

логия институтының профессоры Игорь 

Кызласов түркі халықтарына тән руна 

жазуларының түпкі тамырына тоқталып, 

түркі елдерінің VIII-XII ғасырдағы руна 

жазулары бірегей мұра екенін, руна жа-

зуы басқа әліпбилерге қарағанда түркі 

с�здерінің дыбыс ерекшеліктерін дәл 

к�рсететінін қозғады. 

Түркітанушы профессор Осман 

Фикри Серткая сессия  барысында 

 Вильгелм Томсонның к�не түркі 

 жазуын қалай оқығанын түсіндірсе, 

Ресей ғылымдар академиясының 

міндетіміз мәдени мұраларымызды ке-

лер ұрпаққа жеткізу» деді Д.Қыдырәлі. 

Халықаралық Түркі  мәдениеті 

мен мұрасы қорының басшысы Гүней 

Эфендиева мәртебесі жоғары жиын 

ұйымдастырғаны үшін Халықаралық 

Түркі академиясына алғыс айта келе, 

тілдің ұлт ретінде қалыптасудың, 

мәдениетті сақтап қалудың негізгі тірегі 

екенін ашып к�рсетті. 

Аталған форумның негізгі ерек-
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2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

LATYN ALIPBII: RYHANI JANGYRY

ОҚЫРМАН ОЙЫ

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

  
 

rken et talabyna
sa  qadam

Осыған орай жуырда Сырдария 

ауданының Терең�зек кенті мәдениет 

үйінде, С.Сейфуллин ауылдық окру-

гінің ауылдық клубында, Жалағаш 

ауданының Жалағаш кенті мәдениет 

үйінде,  Бұқарбай батыр ауылдық 

округінің ауылдық клубында қазақ тілі 

әліпбиін кириллицадан латын графи-

касына біртіндеп к�шіруге байланыс-

ты түсіндіру, насихаттау жұмыстары 

жүргізілді. 

Қызылорда облыстық ішкі саясат 

басқармасының және «Қызылорда – 

Ақиқат Айнасы» қоғамдық бірлестігінің 

ұйымдастыруымен «Латын әліпбиіне 

к�шу – рухани жаңғырудың негізі» атты 

облыстық семинар �тті. Аталған жиынға 

Сырдария, Жалағаш аудандарының 

тұрғындары, тіл жанашырлары, білім 

саласының қызметкерлері, БАҚ �кілдері, 

аудандық мәдениет және тілдерді дамыту 

б�лімдерінің мамандары, жергілікті ар-

дагерлер кеңесі қатысты. 

Osy  an ora  jý yrda Syrdar a 
aý danyny   Tere  ó zek kenti má den et 
ú inde, S.Se fý ll n aý yldyq okrý gini   
aý yldyq klý bynda, Jala  ash aý danyny   
Jala  ash kenti má den et ú inde, 
Buqarba  batyr aý yldyq okrý gini   
aý yldyq klý bynda qazaq tili á lipb in 
k r ll sadan latyn graf kasyna birtindep 
kó shirý ge ba lanysty tú sindirý , 
nas hattaý  jumystary jú rgizildi.

Qyzylorda oblystyq ishki sa asat 
basqarmasyny   já ne «Qyzylorda – 
Aq qat A nasy» qo  amdyq birlestigini   
u ymdastyrý ymen «Latyn á lipb ine 
kó shý  – rý han  ja   yrý dy   negizi» atty 
oblystyq sem nar ó tti. Atal  an j yn  a 
Syrdar a, Jala  ash aý dandaryny   
tur  yndary, til janashyrlary, bilim 
salasyny   qyzmetkerleri, BAQ ó kilderi, 
aý dandyq má den et já ne tilderdi 
damytý  bó limderini   mamandary, 
jergilikti ardagerler ke  esi qatysty.

Oblystyq sem nar barysynda 

О б л ы с т ы қ  с е м и н а р  б а р ы с ы н -

да Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің қазақ 

тілі мен әдебиеті және журналистика 

кафедрасының аға оқытушысы, фило-

логия ғылымының кандидаты Болат 

Боранбай, Қызылорда облыстық ішкі 

саясат басқармасының «Қызылорда 

облысының тілдерді оқыту орталығы» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

әдіскері Жаныгүл Ерекешова «Бола-

ш а қ қ а  б а ғ д а р :  р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 

бағдарламалық мақаласының, қазақ 

әліпбиін латын графикасына к�шірудің 

маңыздылығы жайлы с�з  қозғап, 

 аудан, елді мекен тұрғындары арасында 

түсіндірме жұмыстарын жүргізді. 

Іс-шара соңында аудан, елді мекен 

тұрғындары латын әліпбиіне қатысты 

ғалымдар мен тіл мамандарына сұрақтар 

қойып, оларға тұшымды жауаптар алды. 

Мадияр МАХАМБЕТҰЛЫ

Qorqyt Ata atynda  y Qyzylorda 
memlekettik ý n vers tetini   qazaq 
tili men á deb eti já ne jý rnal st ka 
kafedrasyny   a  a oqytý shysy, f lolog a 

 ylymyny   kand daty Bolat Boranba , 
Qyzylorda oblystyq ishki sa asat 
basqarmasyny   «Qyzylorda oblysyny   
tilderdi oqytý  ortaly  y» kommý naldyq 
memlekettik mekemesini   á diskeri 
Janygú l Erekeshova «Bolashaqqa 
ba  dar: rý han  ja   yrý » ba  darlamalyq 
maqalasyny  , qazaq á lipb in latyn 
graf kasyna kó shirý di   ma  yzdyly  y 
ja ly só z qoz  ap, aý dan, eldi meken 
tur  yndary arasynda tú sindirme 
jumystaryn jú rgizdi.

Is-shara so  ynda aý dan, eldi meken 
tur  yndary latyn á lipb ine qatysty 

 alymdar men ti l  mamandaryna 
suraqtar qo yp, olar  a tushymdy 
jaý aptar aldy.

Mad ar MAHAMBETULY

   –      . 2017 
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Latyn á lipb ine kó shý  – ultymyz ú shin jasal  an ma  yzdy qadamdardy   biri. 
2017 jyl  y 12 sá ý irde Elbasymyz N.Nazarbaev «Bolashaqqa ba  dar: rý han  
ja   yrý » atty maqalasynda qazaq á lipb in latyn qarpine aý ystyrý  bo ynsha 
tapsyrma bergen bolatyn.

Қазақ тілі бүгінгі таңда �су, �р-

кендеу үстінде деп айтуға болады. Ла-

тын әліпбиіне к�шетінінің �зі тілдік 

рефор  маның бір дәлелі. Елімізде қолға 

алынған «Жүз жаңа оқулық» жобасы 

да тіл аясының кеңеюіне �з септігін 

тигізеді. 

Тіл жағдайына Тәуелсіздік алған 

жылдардан бастап зер салатын болсақ, 

шүкір ететін де, пікір ететін де мәсе-

лелер баршылық. 8ркениетті елдерде 

�здерінің мемлекеттік тілдері барлық 

салада үстемдік етіп тұрады. Оны к�збен 

к�ріп, түйсігімізбен сезіп те жүрміз. 

>рине, ол елдер де мұндай дәрежеге 

бірден жете қойған жоқ. Қаншама 

кезеңдерден �тті.  Тілдің тұғырын 

нықтады, оның айнала сындағы барлық 

мәселелерді заң арқылы шешіп, рет-

теп отырды. Жалпы кез келген елдің 

мемлекеттік тілі  сол мемлекеттің  

саяси-идеологиялық бағытымен 

біртұтас жүйеде дамитыны с�зсіз. Оны 

б�ліп алып қарастыру мүмкін емес. 

Мемлекеттік тіл деген с�здің �зі сол 

мемлекетке тікелей қатысты мәселе. 

Мемлекет болғаннан кейін оның 

мемлекеттік тілі болатыны заңдылық. 

Ол тіл ұлттық деңгейден әлдеқашан асып 

кеткенін, яғни мемлекеттік деңгейде 

қызмет етіп жатқанын к�рсетеді. Демек, 

мемлекеттік тілдің �зіне деген к�зқарас 

біздің елімізде б�лек болуы керек. Қазақ 

тілін, шын мәнінде, мемлекеттік тіл 

ретіндегі функцияларын күшейтудің 

жолдарын қарастырғанымыз абзал. 

>йтпесе, біздің қоғамда қазақ тілі тек 

қана қазақ халқының ғана тілі, сон-

да мен қазақ тілін не үшін, кім үшін 

үйренемін, орыс тілі арқылы да күнімді 

к�ріп, жұмысымды істей бермеймін бе 

деген к�зқарас жоқ емес. 

З а ң д ы қ - қ ұ қ ы қ т ы қ  т ұ р ғ ы д а н 

алсақ, мұндай түсінік заң талабы-

на сәйкеспейді. Конституциямыз-

да орыс тілінің дәрежесі б�лек. Ата 

Заңымыздың 7-ші бабының 2-тармағын 

о қ и т ы н  б о л с а қ :  « М е м л е к е т т і к 

ұйымдарда және жергілікті �зін-�зі 

басқару органдарында орыс тілі ресми 

түрде қазақ тілімен тең қолданылады» 

деп жазылған. Байқайсыз ба, �мірдің 

барлық саласында және барлық жерде 

емес, мемлекеттік ұйымдарда және 

жергілікті �зін-�зі басқару органда-

Осыған орай аудан орталы ғын-

дағы С.К�шекбаев атындағы мә-

дениет үйінде салтанатты шара �тті. 

Кеш шымылдығы Болатбек Нұр-

байұлы ның орын дауындағы «Бай-

тақ елім – қазағым» әнімен ашылды. 

Кеш барысында аудан әкімі 

 Бибоз Шаяхметов ауыл тұрғындарын 

мерейлі мерекелерімен құттықтады. 

– Ганюшкин селосы облыстық 

әділет басқармасында Құрманғазы 

ауылдық округі мен Құрманғазы 

ауылы болып тіркелді. Осы тарихи 

сәт күйші бабамыздың есімін мәңгі 

сақтау мақсатында жасалып отырған 

шаралардың бірі,  – дей келе, 

 аудан басшысы салтанатты шара 

барысында бірлескен шешімнің 

к�шірмесін ұрпаққа естелік болсын 

деп, аудандық мұражайдың басшы-

сы Гауһар Таумановаға табыс етті. 

>рмен қарай с�з кезегі округ 

әкімі Мұрабек Мұғалімге берілді.  

– Тәуелсіздіктің арқасында та-

лай асыл мұраларымыз, ел есінде 

қалған батыр-жырауларымыздың 

аттары, тарихи есімдер ортамызға 

о р а л ы п  ж а т ы р .  Г а н ю ш к и н 

ауылының атын �згерту де к�птен 

бері с�з болып жүрген еді, енді, міне, 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаң ғыру» бағдарламалық 

мақаласы ая сында жүзеге асты. 

Елді мекеннің атауын �згерту 

қолданыстағы заң намаға сәйкес 

«Серпер» газетіне жарияланды. 

2017 жылдың 30 қазан күні �ткен 

қоғамдастық жиынында к�пшілік 

дауыспен «Құрманғазы» есімі 

таңдалды. Ол облыс әкімдігі мен 

облыстық мәслихаттың бі ріккен 

Ана тіліміздің 3зекті мәселелері 
мені әрдайым ойландырады. Шын 
мәнінде, жаһандану заманында 
тілімізді қалай сақтап, дамытамыз 
деген сауал әр қазақтың к3кейінде 
болғаны дұрыс деп ойлаймын. 

Тарихқа қарасақ, қазақ халқының 

негізгі рухани құндылықтары тілі 

арқылы қалыптасып дамыды. Тіл 

ұлт жүрегінің бір б�лшегі. Демек, 

тілді қасиет деп түсінбейінше, оның 

алдындағы қызметте айтарлықтай 

салмақ та болмайтыны с�зсіз. Қазір 

әлемде «жаһандану үдерісі» қарқынды 

жүріп жатқаны белгілі. Бұл әрбір 

халықтың ұлттық мәдениетіне, 

оның мазмұнына айтарлықтай кері 

ықпал етеді. Ал тіл туралы айтар 

болсақ, жаһандану – ұлт тіліне де 

қауіп т�ндіреді. Демек, мұндайда біз 

ХХІ сессиясында қолдау тауып, 

шешім шықты. Құрманғазы ауда-

нының 90 жылдығымен тұспа-тұс 

келіп жатқан салтанатты сәтте 

облыстық мәслихат пен ономас-

тикалық комиссияға  құрман-

ғазы лықтар атынан алғысымды 

білдіремін, – деді М.Мұғалім.

Салтанатты шара Қадыржан 

 Х а  с а н о в т ы ң  о р ы н д а у ы н д а ғ ы 

«Құрман ғазы – құтты мекен» әнімен 

тәмамдалды. 

А й т а  к е т е й і к ,  Г а н ю ш к и н 

ауылдық округ інің  жаңа ата-

уы 27 ақпандағы облыс әкімінің 

№40,  облыстық мәслихаттың 

№197-VI шешімдеріне сәйкес 

�згеріп, 3 сәуірде облыстық әділет 

басқармасында №4087 санмен 

мемлекеттік тіркелді. 

Тағы бір айта кетерлігі, Киров 

ауылдық округі Жаңаталап, Дәшін 

ауылы Хиуаз атын иемденді. Ата-

улар  халықтың тарапынан үлкен 

қолдау тапты. Аудан к�лемінде әлі 

де Сафон, Кудряшов атты округ 

орталықтары мен Гоголь, Энгельс, 

Гагарин атты мектептер бар. Бұл 

үрдіс соларға да жұғысты болса 

дейміз.

К е з і н д е  б ұ л  м ә с е л е  « А н а 

тілі» газетінде к�терілген бола-

тын. Белгілі �лкетанушы Молдияр 

Серікбайұлы құзырлы мекеме бас-

шыларына хат жолдап, газет бетінде 

де �з ой-пікірін қалың к�пшілікке 

жеткізген еді. 

Қанат ҒҰМАРОВ
Атырау облысы

Құрманғазы ауданы

�з тілімізді барынша қорғауға күш 

 салуымыз керек. Қазір тіл мәселесінде 

жайбарақат отыратын заман емес. 

Мәселені тамыршыдай тап басып, 

кірпік қақпай, к�з ілмей отыратын 

 заман. Шекараның күзетшісі бола-

тыны сияқты, тілге де күзетші керек. 

Ал түп мәніне үңіліп қарасақ, тілдің 

басты күзетшісі халықтың �зі болуы 

тиіс. Шынтуайтына келгенде, тілден 

асқан байлық жоқ.

Тіл – қолдан құрастыра салатын, 

бір зауытта жасай салатын зат емес 

қой. Ол халықпен, ұлтпен бірге жара-

тылатын, қанатын сол халықпен бірге 

кеңге жаятын құбылыс. Туған тілін 

�з халқы қаншалықты құрметтейтін 

болса, сол халықтың да дәрежесі 

соншалықты биік болады.

Марғұлан АЙТҚОЖА

Бірақ �кініштісі, соларды қолдап жатқан 

ешкім жоқ. Тілімізді �ркендетеміз 

десек, мұндай немқұрайдылықтан 

тез арада арылғанымыз ж�н ғой. 

Халықаралық олимпиада �ткізу керек 

деп отырғанымыздың бір мәнісі осында. 

Мәселен, �зіміз жақсы білетін Түркия 

елі түрік тілінен халықаралық олимпиа-

да �ткізуді дәстүрге айналдырған. Оған 

әлемнің түкпір-түкпірінен (135 мемле-

кеттен астам) түрік тілін жетік меңгерген 

жастар келеді. Ұлттары әртүрлі, діндері, 

мәдениеттері  де б�лек, бірақ бір 

ғажабы бәрі де түрік тілінде с�йлейді. 

Олардың барлығы бүкіл әлемде түрік 

кәсіпкерлерімен ашылған мектептерде 

тәлім алады. Біздің кәсіпкерлер шетелде 

қазақ тілін үйрететін мектеп ашыпты 

дегенді естідік пе? Міне, мәселе қайда 

жатыр. Тілге жанашырлық осындай 

нақты шаралардан басталады. Түрік тілі 

бойынша олимпиадалар алдымен сол 

елдерде �ткізіліп, ақтық сынға жолдама 

алғандар Түркия еліне келіп, білімдерін 

сарапқа салады. 

Айта кетерлігі, түрік тілінің мұндай 

олимпиадалық сайыстарға әлемдегі 

�нер, саясат,  бизнес �кілдерінің 

қызығушылығы жоғары болып келеді. 

Дүниежүзі елдерінің бұқаралық ақпарат 

құралдарында жаңалық ретінде ха-

барланып, баспас�зде, интернетте 

мақалалар жарық к�реді. >рине, олим-

пиада �ткізудің тіл аясын кеңейтуге 

беретін артықшылықтары к�п. Ең 

бірінші – тіліңді насихаттайсың, екінші 

– сол тілде с�йлейтін адамдардың 

с а н ы н  а р т т ы р а с ы ң ,  ү ш і н ш і д е н 

т і л д і ң  х а л ы қ а р а л ы қ  м ә р т е б е с і н 

биіктетесің, т�ртіншіден – �з тіліңе 

деген басқа ұлттардың, �зге елдердің 

қызығушылығын тудырасың. Бұл 

айтылғандар негізгілері ғана. Шын-

туайтына келгенде, тілдің �ріс алып, 

дамуы үшін ол міндетті түрде білім беру 

жүйесімен, оқыту процестерімен тығыз 

байланысты болуы керек. Білім беру 

жүйесі арқылы дамытылмаған тілдің 

болашағы да бұлыңғыр. Себебі – білім 

дегеніміздің �зі жалпыадамзаттық 

құндылық. Ол әлемде ешуақытта �з 

бағасын жоймайды. Ал тілдің �зі білім. 

Олай болса, тіл арқылы білімді дамыту, 

білім арқылы тілді дамыту мәселелерін 

мықтап қолға алатын кез келді. 8йткені 

оларды бір-бірінен б�ле-жара қарауға 

болмайды. Барлығы да бір жүйенің 

ішіндегі құндылықтар. Ғылым да 

солай. Қазақ тілі ғылыми бағыттар 

арқылы дамиды. Ол гуманитарлық 

салалардан б�лек, химия,  биология, 

 физика,  математика,  география 

және т.б. ғылым салаларынан да шет 

қалмауы керек. Тіліміздің әлеуеті бұл 

салаларда �ріс алуына толығымен 

жетеді. Тек мықты терминологиялық 

 базаны қалыптастыра білсек болғаны. 

Қарыштап дамыған технологиялардың 

соңынан к�птеген тілдердің тер-

минологиясы ілесе алмай жатқаны 

с�зсіз. 8йткені күн сайын, сағат сайын 

жаңа терминдер пайда болуда. Ондай 

терминдер тек технология саласын-

да емес, медицина, фармацевтика, 

нанотехнология және т.б. салалар-

да қанат жаюда. Бұл орайда тілдің 

қолданысы технологиялық д амумен 

де �лшеніп отыр. Ал бұл бәріміз жақсы 

білетіндей, ағылшын тілі арқылы 

әлемге тарауда. Қалай болғанда да, тілді 

дамытудың ар жағында �з ұлтыңның 

бәсекеге қабілеттілігі дейтін негізгі 

 фактор  жатады. Ұлт бәсекеге қабілетті 

болмайын ша, оның тілі де бәсекеге 

қабілетті бола алмайды. Осындай 

мәселелерді ескеріп, нақты іс-әрекетке 

к�шуіміз керек. Сонда ғана дамыған 

отыз елмен иық қағыстырып, алдыңғы 

шептен к�рінеміз. 

Дәуіржан ТHЛЕБАЕВ

мемлекеттік тіл мәселесінде әртүрлі 

түсінбестіктердің орын алып жүргенін 

байқаймыз. Біреулер, керек десеңіз, 

елімізде мемлекеттік тілдің қай тіл 

екенінен де хабарсыз. Мұның барлығы 

мемлекеттік тілдің заңдық-құқықтық 

мәселелерін білікті заңгер мамандардың 

к�мегіне жүгіне отырып түсіндіру 

жұмыстарын жүргізуді қажет етеді. 

Қазақ тілі сонау 1989 жылдан бастап 

мемлекеттік тіл деген дәрежеге ие бол-

ды. Ендеше, оған деген талап та, тілек 

те қоғам тарапынан басқа болуы тиіс. 

Бұл – бір. 

Екіншіден, қазақ тілін халықаралық 

тұрғыда �ркендету жайы қалыс қалып 

келе жатқанын айтуымыз керек. 

Не істеліп жатыр, қандай шаралар 

атқарылуда? Бұл мәселеде нақтылық, 

айқындылық жоқ.  Қазақ  т іл інің 

жағдайы әлемнің �зге елдерінде қалай? 

Қазақ тілінде с�йлеушілердің нақты 

саны қанша? Қазақ тілі әлемде қалай 

оқытылып жатыр? Бұл туралы да нақты 

ақпарат немесе белгілі бір мәлімет жоқ. 

>лемде бес миллион қандастарымыз бар 

деп мақтанамыз. Ал солардың барлығы 

бірдей қазақ тілін біле ме? Толыққанды 

біледі деп айту қиын. >сіресе Еуропа 

және Батыс елдерінде �мір сүретін 

қазақтардың тілдік жағдайы алаңдатары 

с�зсіз. 8йткені оларда қазақтілді орта 

жоқ. Орта болмағаннан кейін тілді 

ұмытпай қайтсін. Оның үстіне басқа 

мемлекетте �мір сүріп отырғаннан 

кейін, ол елдер аз ұлттардың тіліне 

қамқорлық жасайды деп айту қиын. 

Жалпылама жасалуы мүмкін, ал нақты 

орталықтар  ашу,  әдебиеттермен 

қамтамасыз ету, мұғалімдер шақыру 

 д е г е н  м ә с е л е л е р  е с к е р і л м е й т і н і 

 бесенеден белгілі.  Демек, біз шетелдегі 

е л ш і л і к т е р  а р қ ы л ы ,  Д ү н и е ж ү з і 

қазақтарының қауымдастығы арқылы 

қазақ тілін  шетелдерде �ркендету 

жайын қолға алуымыз керек. Қазір 

әлемнің рухани мәдени келбеті �згеріп 

 барады. >р ұлт, әр ел �з құндылықтарын 

насихаттауға к�шті. Және �з елінде ғана 

емес, мұндай жұмыстарды �зге елдерде 

де батыл қолға алуда. Мұндайдан біз 

неге қалыс қалуымыз керек деген ой 

 туындайды. Дербес, егемен ел ретінде 

ӘЛЕМГЕ ТАНЫТУ ЖОЛЫ
ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ОЛИМПИАДА ӨТКІЗУ КЕРЕК

«ГАНЮШКИН» 
АТАУЫ ӨЗГЕРДІ

Тілден асқан байлық жоқ

біз де шетелдегі �з қандастарымыздың 

тілін,  мәдениетін,  салт-дәстүрін 

дамытуға, әдет-ғұрпын сақтауға жағдай 

жасауымыз керек емес пе? Осындай 

бағытта жұмыс жасайтын орталықтар 

ашып, нақты мамандарды белгілеп, 

оларға айлық-жалақы қойып, жұмысты 

осылай ұйымдастырса, несі әбестік. 

Сонда жұмыс �німді болар еді. Негізі 

бізге к�птеген бағыттар бойынша 

тілдік  жобаларды ойластыруды қолға 

алу  керек. Мұндай жобалар мемлекет 

 немесе белгілі бір компаниялар тарапы-

нан қаржыландырылып жүзеге асырыл-

са құба-құп. Жалпы осындай жобалар 

арқылы біз елдікті таныту жолын да 

ойластырып қойғанымыз абзал. Мыса-

лы, ағылшын тілі арқылы ағылшын елі 

туралы бүкіл дүниежүзі біледі. Тілдің 

ел танытушылық бағыттағы осындай 

артықшылықтары бар.

Мемлекеттік тілге байланысты ай-

татын үшінші мәселе қазақ тілін әлемге 

насихаттаудың бірден-бір жолы студент 

жастар арасында олимпиада �ткізу 

мәселесін қолға алуымыз керек. Бұл 

олимпиадаға тек қана қазақтар емес, 

тілімізді меңгерген шетелдік азаматтар-

ды да тартқанымыз ж�н. Қазір әлемде 

қазақ тіліне қызығушылық танытып, 

оны меңгеріп жүрген шетелдік азамат-

тар, жастардың бар екенін байқаймыз. 

рында қолданылады. Осы мәселені 

к�п адам шатастырады. Орыс тілін 

мемлекеттік тілмен барлық жерде 

тең к�ргісі келеді. Ата Заңымыздың 

�зі айқын к�рсетіп отырған жоқ па. 

 Демек, біздің елде тіл саясатын халық 

арасында жеткілікті түрде түсіндіру 

жұмыстары жүргіз ілмейді .  Елдің 

бәрі заңға бірдей сауатты емес. Біреу 

түсінеді, екіншісі басқаша қабылдайды 

дегендей. Кез келген заңның �зінде 

комментарийлер қоса жүретіні сияқты, 

әрбір заңды, оның баптарын түсіндіру 

жұмыстарына мән берілмегендіктен 

осындай олқылықтарға жол беріліп жа-

татыны �кінішті. Орыстілді қоғамның 

�зі бұл Ата Заңда жазылған тіл ба-

бын оншалықты жетік біле бермеуі 

де мүмкін. Демек, қос тілді қоғам да 

ортақ заңымыздың барлық талаптарын 

жақсы дәрежеде білгені ж�н. >йтпесе, 
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Ғалым-ұстазҒалым-ұстаз

К3кімбай – ойпаң, құдық. Қарақия ауданы Жаңа�зен 

қаласының маңында орналасқан. Антропоороним. 

«К�кімбай – Бәйімбет, Медет руының ақсақалы» 

(Маңғыстау энциклопедиясы, 2008, 336). 

К3лдіорпа – мола. Бейнеу ауданында орналасқан. Атау 

к�лді (сын есім) және орпа (зат есім) с�здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «маңында қар, жаңбыр 

 суынан жиналған суы бар тайыз құдықты мола». 

К3леңкелі – құдық, тау. Бейнеу ауданында орналасқан. 

Мағынасы: «ауасы салқын, қоңыржай тау» деген тәрізді. 

К3лбеңше – т�бе. Қарақия ауданында орналасқан. 

Мағынасы: «созылып жатқан т�бе». 

К3лсай – арна. Қарақия ауданы Оңтүстік Үстіртте 

орналасқан. Атау к�л (зат есім) және сай (зат есім) 

с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Табанында су жатуы 

себепті «к�лсай» аталған болу керек. 

К3лтабан – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. 

Атау к�л (зат есім) және табан (зат есім) с�здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «к�ктемде су жиналатын, 

жазда кеуіп қалатын ойыс». 

К3мірт3ккен – қоныс, қора. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау к�мір (зат есім) және т�ккен (етістік) 

с�здерінің бірігуі арқылы жасалған.  Мағынасы: «к�мірі 

бар, к�мір т�гілген жер». 

К3ңдіқұдық – құдық, қоныс. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау к�ңді (сын есім) және құдық (зат есім) 

с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «бұрын 

мал қыстауы, мекен болған жерден қазылған құдык». 

К3пжасар – бейіт. Маңғыстау ауданында орналасқан.  

Антропонекроним. Жаманадай Сүйіндік К�пжасардың 

тамы.  

К3пшейіт – қорым. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

«Жаугершілік заманда жаулар келіп қырып кеткен молда 

мен шәкірттері жерленген қорым» (С.Қондыбаев, 2000, 

23). Шейіт – дін жолында құрбан болғандарға қаратып 

айтылады. 

К3пқұдық – құдық. Қарақия ауданында орналасқан. 

Атау к�п (сын есім) және құдық (зат есім) с�здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «бір жерде к�п құдықтың 

бар екенін білдіретін атау». 

К3реғұл – құдық. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Тереңдігі – 3 метр. Антропогидроним. 

К3ркембай мешіті – мешіт. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Мешіт иесі Адайдың Жеменейінен тараған 

Ақбота руының перзенті К�ркембай Бектұрлыұлы. Ол ел 

арасында діни білімді, имандылықты уағыздаушы адам 

болған (Маңғыстау энциклопедиясы, 2008, 337). 

К3рпелі – арна. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

К�рпе – к�не түркі тілінде «жаңа шыққан ш�п, балғын 

майса, сол сияқты маусымнан кейін, кеш туған қозы-лақ, 

бұзау да к�рпе» деп қолданылған (М.Қашқари, 1997, 467). 

К�рпелі атауы «жаңа шыққан майса ш�бі мол», «к�к ш�пті 

жер» деген мағынаға ие екенін к�реміз. 

К3рпешік – бұлақ. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Мағынасы: «жаңа шыққан майса ш�бі мол», «к�к ш�пті 

жерден аққан бұлақ». 

«Маңғыстау облысының топонимиясы» 
кітабы бойынша дайындаған 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА
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Бір күні ауылдан келген сыныпта-

старын кездестіріп, олардың к�пшілігі 

С.М.Киров (қазіргі әл-Фараби) атындағы 

Қазақ мемлекеттік университетіне құжат 

тапсырғанын біліп, ауылдастарының 

жанында жүру үшін, медицина инсти-

тутынан құжаттарын қайтып алып, 

 солармен бірге университеттің фило-

логия факультетіне құжаттарын �ткізеді. 

К�п ұзамай қабылдау емтиханын да 

ойдағыдай тапсырып, бір орынға 17 адам-

нан келетін конкурста жеңіске жетіп, сту-

дент атанады. Университет қабырғасында 

алғашқы курс кезінен-ақ зеректігімен, 

алғырлығымен к�зге түседі. Ал соңғы 

курста профессор Белгібай Шалабаевтың 

жетекшілігімен «М.>уезовтің «Абай 

жолы» эпопеясындағы афоризмдер» 

деген тақырыптағы диплом жұмысын 

«�те жақсы» деген бағаға қорғап шығады. 

Мемлекеттік емтихан комиссиясы бұл 

жұмысты «ерекше үздік» деп бағалап, 

бітіруші түлек Бақытжан Хасанұлы 

аспирантураға ұсынылады. 

Филология факультеті  Ғылыми 

кеңесінің шешімімен қазақ тілі кафе-

драсына аспирантураға қабылданады. 

Профессор Мәулен Балақаев аспирант-

тарды кафедраға б�лу кезінде «Мен 

Бақытжан Хасанұлына бес жыл сабақ 

бергенмін, топтағы ең үздік студенттердің 

бірі  болды, сондықтан �зім басқарып 

отырған кафедраға қалдырамын» деп �з 

шешімін кесіп айтады. С�йтіп, аспиран-

тураға түскеннен кейінгі жетекшісі де 

 профессор М.Балақаев болды. Ұстазы 

аспирант Бақытжанға «Қазақ тіліндегі 

метафоралық тіркестер» деген тақырып 

береді. Білімге деген құштарлығының, ана 

тіліне деген сүйіспеншілігінің арқасында 

ол алған тақырыбына бірден қызыға 

кірісіп, жұмысын уақытында аяқтап 

шығады. 1965 жылы «Қазақ тілінде 

с�здердің  метафоралы қолданылуы» деген 

тақырыпта кандидаттық диссертациясын 

ойдағыдай қорғайды. Кеңес мүшелері 

Бақытжан Хасанұлының диссертациялық 

жұмысын жоғары бағалайды. 1966 жылы 

осы тақырыпта оның алғашқы моногра-

фиясы жарық к�реді. 

Кандидаттық диссертацияны ойда-

ғыдай қорғаған және екі тілді жақсы 

білетін маман ретінде Министрлер кеңе-

сінің Баспас�з комитеті т�рағасының 

кеңесшісі қызметіне жұмысқа алына-

ды. Бірақ Бақытжан Хасанұлы ғылымға 

қайта оралуды есінен шығармайды. 1967 

жылы Қазақ ССР Ғылым академиясы 

Тіл білімі институтының Қазіргі қазақ 

тілі б�ліміне конкурс арқылы �тіп, аға 

ғылыми қызметкер болып қабылданады. 

Институттың, �зі жұмыс істейтін б�лімнің 

ғылыми �міріне белсене  араласады. 1969 

жылы Қарақалпақстанда �ткен «СССР 

халықтары тілдерінің  дамуы» деген 

халықаралық конференцияда «Қазақстан 

халықтары әдеби тілдерінің қазіргі даму 

жағдайы» деген тақырыпта орыс тілінде 

баяндама  жасайды. Осы конференцияға 

Мәскеудегі Тіл білімі институтының б�лім 

меңгерушісі  профессор  Юнус  Дешериевич 

 Д е ш е р и е в  қ а т ы с а д ы .  Б а қ ы т ж а н 

Хасанұлының жасаған  баяндамасы 

мәскеулік ғалымға ерекше ұнайды. Тіпті 

оны �здеріне жұмысқа шақырады. Сол 

кездесуден кейін болашақ Мәскеуде �тетін 

конференция, жиындарға Бақытжан 

Хасанұлы Тіл білімі институтының дирек-

торымен бірге шақыртыла бастады. 

Б ұ л  к о н ф е р е н ц и я  Б а қ ы т ж а н 

 Хасан ұлының ғылымдағы жолының 

екінші кезеңінің бастамасы болды десек 

те болады. 1969 жылы ғалымның Ұлттық 

Ғылым академиясының Хабаршысында 

«Тілдердің қоғамдық қызметі және социо-

тілдерін салғастыра зерттеу. Бұл саладағы 

авторлық бірлестікте жазылған «Қазақ-

орыс тілдерінің салғастырмалы грамма-

тикасы» оқулығын ерекше атауға болады. 

Ол түрік, �збек, тәжік, дүнген, қырғыз, 

ұйғыр, корей, неміс тілдері жайында 

Қ.Жұбановқа арналған. Мысалы, «Жуба-

нововедение: в контексте формирования 

общего языкознания, социолингвистики 

и психолингвистики в Казахстане. Ре-

прессии в Казахстане»(2000), «Жұбанов 

мұралары: отандық жалпы тіл білімі, 

әлеуметтік лингвистика, психолингвисти-

ка бастаулары. Тіл саласындағы қуғын-

сүргін» (2000), «Профессор Қ.Жұбанов 

және лингвистикадағы жаңашылдық» 

(2015) секілді еңбектері бар. 

Бақытжан Хасанұлының тағы бір ай-

тулы еңбегі «Саясаттануға кіріспе» (1994) 

деп аталады. Бұл еңбекте саясаттанудың 

тарихы және қазірг і  жағдайы мен 

болашағы баяндалған. 

Республикадағы тұңғыш рет аймақтық 

әлеуметтік лингвистика, ділдік линг-

вистика, ісжүргізу тану ғылымының 

негізін салған ғалым. Осы уақытқа дейін 

ғалымның 40 шақты монография, оқулық, 

оқу құралдары, с�здіктері, 500-ге жуық 

ғылыми мақалалары жарық к�рді. Бір 

кездері ғалым «>леуметтік лингвисти-

ка» пәнінен әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінде, Қарағанды, 

Ақт�бе, Орал, Қостанай қалаларындағы 

жоғары оқу орындарында да дәріс оқыған. 

1986 жылы Қазақ ССР Ғылым акаде-

миясының философия және құқық 

институтына қарайтын Ұлтаралық 

қатынастар орталығы құрылған болатын. 

Бақытжан Хасанұлы осы Орталықта «Ұлт 

тілдері және қос тілділік» деген б�лімді 

басқарды. 1989 жылғы қабылданған «Тіл» 

Заңының негізгі құрастырушысы атанды. 

Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 

институтында да біраз жыл еңбек етті. 

Институтта кафедра меңгерушісі бола 

жүріп, 1990 жылы осы институт жа-

нында құрылған құрамында Қазақстан, 

8збекстан, Қырғызстан ғалымдары бар 

Біріккен докторлық диссертациялық 

кеңестің т�рағасы болды. 

Ұзақ жылдар Қазақстан Президенті 

жанындағы Адам құқығы ж�ніндегі ко-

миссия мүшесі, Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі болған. Тіл саясаты 

жайындағы мақалалар топтамасы үшін 

1990 жылы журналистер одағының лауреа-

ты атағын иеленді. Соңғы жылдары Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінде магистранттар мен 

докторанттарға дәріс оқыды. 

Б а қ ы т ж а н  Х а с а н ұ л ы  Қ а з а қ с т а н 

 Р е с п у б л и к а с ы  К о н с т и т у ц и я с ы н ы ң 

 лин гвис тикалық қағидаларын, «Тіл» Заңы 

мен «Азаматтық туралы» Заң мәтінін 

түзуде де сарабдал ойдың, әділ шешімнің 

үлгісін к�рсете білді, сондықтан ғалымды 

заңгерлер қатарында да атауға болады. 

Ғалым, сонымен қатар Қазақстан Үкіметі 

жанындағы Мемлекеттік терминоло-

гия комиссиясының мүшесі қызметін де 

атқарған. 

>ркім �з  еңбегімен қошеметке 

б�ленеді. Бақытжан Хасанұлы да �зінің 

ғылым дағы, ұстаздық жолдағы ерен 

еңбегі үшін марапаттарға ие болған. 

Қазақ станның к�рнекті ғалымдарға 

арналған Мемлекеттік стипендиясының 

иегері (1995), «Қазақстан Республикасы 

ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 

(2004) медалімен марапатталған. «Жоғары 

оқу орнының үздік оқытушысы» (2006). 

Ғылымның биіг і  – қайталанбас 

биік, қайталанса да басқа бір қырынан 

толықтырылатын, жетілдірілетін биік, 

ұмытылмас тарих екендігі ақиқат. 8з ісін 

бар ынтасымен сүйіп істеген адам ғана 

мақсатқа жетеді. Ғылымды �мірлік кредо-

сы еткен, қарапайым, еңбекқор Бақытжан 

Х а с а н ұ л ы  а л д а ғ ы  а т қ а р а р  ғ ы л ы м и 

жұмыстары ж�нінде мерейтойдың алдын-

да сұхбаттасқанымызда, ғалым бірнеше 

еңбектерді жоспарлап қойғанын айтты: 

«Мемлекеттік тіл арқылы рухани жаңғырту 

мәселелері», «Үш тілділік ұстазын даярлау 

ұстындары», «Қазақ ру-тайпаларының 

с�йленімі» секілді бірнеше еңбектер жа-

зылу үстінде. 

Ж.БАЛТАБАЕВА, 
Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың профессоры,
педагогика ғылымының докторы

лингвистика» атты мақаласы жариялана-

ды. 1974 жылы Мәскеуде �ткен кеңестік 

социолингвистердің 8-дүниежүзілік 

конгресінде баяндама жасайды. 

>дебиетшілер арасында «шығармашыл 

а д а м н ы ң  о й ы н д а ғ ы с ы н  ж а р ы қ қ а 

шығаруда жалқы жанр таршылық етеді» 

деген пікір бар. Сол сияқты тілшілер 

қауымында да бір тақырыппен, тіл 

білімінің бір саласымен шектелмей, тіл 

ғылымының әр саласында сүбелі зерт-

теулер жүргізіп жүрген ғалымдар бар. 

Солардың бірі де бірегейі – Бақытжан 

Хасанұлы десек, қателеспейміз.

Ол жалпы тіл білімі, әлеуметтік линг-

вистика салалары бойынша еңбектердің 

авторы. Атап айтар болсақ, ғалымның 

« Я з ы к и  н а р о д о в  К а з а х с т а н а  и  и х 

 взаимодействие» (1976), «Тілдік қатынас 

негіздері» (2006), «Казахско-русское 

 художественно-литературное двуязычие» 

(1990), т.б. еңбектері бар. Орыс тіл біліміне 

қатысты 1975 жылы Ю.Д.Дешериевпен 

біріг іп,  «Язык межнационального 

 общения» атты еңбек жазды. Бұл еңбекте 

сол кездегі орыс тілінің халықаралық 

және республикадағы қарым-қатынаста 

қолданылуы жайында айтылған. 

1987 жылы Бақытжан Хасанұлының 

«Казахско-русское двуязячие (социо-

лингвистический аспект) атты моно-

графиясы жарық к�ріп, ғалымдар ара-

сында елеулі бағасын алды. >лемде 

орыс тілін дамыту ж�ніндегі әлеуметтік 

лингвистикаға қатысты зерттеулері үшін 

және халықаралық конгрестегі үлкен 

пікірталаста жеңіп шыққандықтан, 

сол конгреске қатысушы ғалымдардың 

ұсынысымен 2009 жылы МАПРЯЛ та-

рапынан А.С.Пушкин атындағы ал-

тын медальмен марапаттауға шешім 

қабылданды. 

Ғалым үштілділік мәселесін зерттеп 

қана қойған жоқ, үштілділікті тәжі ри беде 

де �з басынан �ткерді. 1974 жылы Алма-

тыдағы Шет тілдер институты жанындағы 

екі  жылдық ағылшын т іл і  курсын 

тәмамдайды. Оның ғылымдағы атқарған 

еңбектері орасан зор. Кеңестік кезеңдегі 

атақты басылымдардың қатарында болған 

«Вопросы языкознания», «Советская 

тюркология» журналдарында Бақытжан 

Хасанұлының еңбектері, монографияла-

ры жайында пікірлер жарияланды. 

Бақытжан Хасанұлының ғылыми 

шығар машылығының ауқымы кең, әр 

алуан салаларға тармақталған. Ғалымның 

тағы бір к�ңіл б�лген саласы қазақ-орыс 

да зерттеулер жүргізді. Ғалымның бұл 

тілдердің ерекшеліктерін жан-жақты 

ғылыми негізде дәлелдеген «Языки 

 народов Казахстана и их взаимодействие» 

(1976), «Интерференция в русской речи 

казахов: проблемы казахско- русского 

двуязычия» (1988), «Национальные 

 языки, двуязычие и многоязычие:  поиски 

и перспективы» «1989), «Үштілділік – 

Қазақстанның тілдік даму стратегия-

сы» (2007), «Языки народов Казахстана: 

от молчания к стратегии развития (со-

циопсихолингвистические аспекты) 

(2007), «Мемлекеттік тіл: әлеумет және 

жастар» (2013), «Үштілділік – бір та-

рапты тілдік үдеріс» (2013), «Орталық 

Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың 

�ңірлік социолингвистикалық тетіктері» 

(2014), т.б. еңбектерінде республика-

да тұратын халықтар тілінің бір-біріне 

әсері, қостілділік және к�птілділік 

мәселелері жан-жақты зерделенген. Осы-

лайша ғалым қазақ тілінің әлеуметтік 

лингвистикалық проблемаларына арнап 

он шақты монография, оқу құралдарын, 

40-қа жуық ғылыми мақалалар жаз-

ды. Бақытжан Хасанұлы 1992 жылы 

«Қазақстан Республикасындағы қазақ 

т іл інің  қолданыстағы әлеуметтік-

лингвистикалық проблемалары» деген 

тақырыпта екі шифрмен, яғни 10.02.06 

– түркі тілдері және 10.02.19 – жал-

пы тіл білімі, әлеуметтік лингвистика 

мамандықтары бойынша республика 

к�лемінде бірінші болып, докторлық 

 д и с с е р т а ц и я  қ о р ғ а д ы .  Ғ а л ы м н ы ң 

әлеуметтік лингвистика саласындағы 

бұл  еңбег і  диссертациялық кеңес 

мүшелерінен де, баспас�з бетінде де 

үлкен бағасын алды. Бақытжан Хасанұлы 

алыс-жақын шетелдерде, атап айтқанда, 

Болгария, Канада, Украина, Ашхабад, 

 Душанбе, Фрунзе, Ташкент, Мәскеуде 

ұйымдастырылған конференция, симпо-

зиумдарда әлеуметтік лингвистиканың 

�зекті мәселелері бойынша баяндама жа-

сады. Чехословакияда ұлт тілдері, Кореяда 

корей-түркі тілдерінің �зара байланысы 

жайында дәрістер оқыды. «Казахско-

русское двуязычие» атты монографиясы 

Қытайда қытай тіліне аударылды және 

осы монография жайында қытайдың жур-

налдарында бірнеше мақала жарияланды. 

Бақытжан Хасанұлының қазақ тіл 

білімінің к�рнекті �кілдері, аға буын 

ғалымдар туралы да к�птеген зерттеулері 

бар. Сондай еңбектерінің бірнешеуі 

қазақ тіл ғылымының негізін қалаған 
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ҚҰНДЫ ЕҢБЕК

ӘНУАРБЕКТІҢ ТЕАТР КӨКТЕМІ

Осы айтылғандар жас ұрпақты 

тәрбиелеуші ұстаздарға, әдіскерлерге, 

ғалымдарға болашақ мамандардың 

 сауатты жазуын қамтамасыз ететін 

емле нормаларының уәжділігін дәл, 

ұтымды әрі  жеңіл жеткізетін түрлі 

құралдармен қамтамасыз етуді қоса  

жүктейді. Және де орфографиялық 

е р е ж е л е р  қ а н ш а л ы қ т ы  т о л ы қ 

дегенімізбен ол тілдің әрбір нақты 

құбылыстарын түгелдей дерлік қамти 

алмайды, ол ережелерге жалпылық  

қ а с и е т  т ә н .  С о н д ы қ т а н  д а  б ұ л 

ережелердің жекелеген б�ліктерін, 

тармақтары  кеңірек түсіндіретін 

к�мекші құралдардың, с�здіктердің 

маңызы зор. 

Осы орайда  С.Демирел атындағы 

университеттің профессоры, фило-

логия ғылымының докторы Құралай 

Күдеринованың «Бірге ме, б�лек пе?» 

атты оқушылар мен студенттерге арна-

лып жазылған оқу-әдістемелік құралы 

теориялық білім берумен қатар тиісті 

практикалық машық-дағдыларды 

қа лыптастыруға к�мектесетін аса 

қажетті еңбек дер едік. Құралай 

 Күде рино ва жазу мәселесіне қатысты 

мол із  деніс танытып келе жатқан 

ғалым да ры мыз дың бірі, ол «Қазақ тілі 

орфогра фиялық с�здіктерінің» (2000, 

2005, 2007, 2013жж.) құрастырушысы 

және жауапты шығарушыларының 

бірі, сондай-ақ «Бірге, б�лек жа-

зылатын с�здердің орфографиясы» 

(2005ж.), «Қазақ жазуының теориялық 

негіздері» (2010ж.), «Түркі тілдерінің  

әліпбиі мен емле тарихы» (2016ж.) 

атты ғылыми моно графиялар мен 

«Қазақ жазуының тарихы мен теори-

ясы» (2013ж.) атты оқу құралының 

авторы, сондай-ақ  қазіргі кезде 

жазу мәселелеріне қатысты зерттеу 

жұмыстарын С.Демирел атындағы 

университеттің «Қолдан ба лы лингви-

стика» зертханасында жалғастырып  

келеді. Сондықтан да  «Бірге ме, б�лек 

пе?» атты  оқу-әдістеме лік құралын 

жазуда автор талай зерттеу лерді 

�ткізіп, солардың ішіндегі ең маңыз ды 

түйіндерін екшелеп оқушы назарына 

ұсынған. 

Бірге немесе б�лек жазуға қатысты 

еңбекте: «Б�лек жазылу с�здің же-

ке-дара мағынасы бар, с�йлемнің 

дербес мүшесі бола алады дегенді 

білдіреді...Бірге жазылу деген с�здер 

сыңарымен бірігіп қана бүтін болады, 

б�лініп жазылса, с�з мағынасы �згеріп 

кетеді дегенді білдіреді» деп берілген 

анықтама бірге және б�лек жазудың 

ережесі сияқты. Алайда ережені 

білгенмен нақты жазуда, жеме-жем-

ге келгенде үлкен де, кіші де аз-кем 

«әбігерге» түсетінін дәл байқаған 

автор қазақ тілінің орфографиялық 

ережесі мен с�здігіне сай бірге және 

б�лек жазылатын с�здердің емлесін 

Шара аясында театр музейі 

>нуарбек Молдабековке арналған 

к � р м е  ұ й ы м д а с  т ы  р ы п ,  о ғ а н 

қара шаңырақтың қос ардагері, 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  х а л ы қ  а р т и с і , 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері 

Асанәлі >шімов пен Сәбит Оразбаев 

қатысты. 

Аталған шара театр ұжымының 

 Қ а  з а қ  с т а н н ы ң  х а л ы қ  а р т и с і , 

Мемлекеттік сыйлығының  лауреаты, 

>нуарбек Молда бековтың бірінші 

Кеңсайда  зиратына құран оқып, 

гүл шоқтарын қоюмен бастау алды. 

 Театр �нерінде, ұлт рухания тын к�кке 

самғатқан >нуарбек ағаның жатқан 

қабірінің басында �мірде де, �нерде 

де замандас досы,  бұл күнде Алты 

Алаштың ірісіне айналған Асанәлі 

>шімов, театр директоры Асхат Мае-

миров, >нуарбек ағамыздың жолдасы 

Баян Имашева тебіреніп с�з с�йледі.

– Егер біз Алатауды �нердің 

б ір  үлкен биіг і  деп  есептейтін 

болсақ, сол үлкен �нер биігінде 

«>нуар  Молдабеков шыңы» деген 

шың бар. «>нуар Молдабековтың 

сатылап меңгертуге бағытталған мек-

теп оқушылары мен талапкерлердің, 

студенттердің �з бетінше оқып-

түсінуіне болатындай ұғынықты 

тілмен, тиімді әдістемемен, қызықты 

мазмұнмен берген.   

О қ у - ә д і с т е м е л і к  қ ұ р а л д ы ң 

мазмұны жоғарыда айтқанымыздай 

қазақ тілінің орфографиялық ережесі 

мен с�здігіне сәйкес біріккен с�з 

бен б�лек жазылатын с�здердің 

емлесін сатылап меңгертуге арналған 

және автор с�здердің бірге, б�лек 

т а ң б а л а н у ы н ы ң  у ә ж і н  ұ т ы м д ы 

танымдық, ақпараттық  негізде �те 

жақсы бере білген. Мәселен, автор 

-ғыш, -гіш, -қыш, -кіш жұрнағының 

тіркесті түгелімен заттандырып, бүтін 

бір с�з жасай алатындығын оқушы 

иланатындай дәлелмен �те жақсы 

тарата білген, яғни күл салатын ыдыс, 

ет тартатын мәшине дегендердің 

еттартқыш, күлсалғыш болу себебін 

түсіндіреді.  Осы тіркестердегі ыдыс, 

мәшине, аппарат, т.б. с�здердің �те 

жалпы мағыналы с�здер екенін айта 

келіп,  автор жалпы мағынадағы соңғы 

сыңар керексіз болып қалғандығын 

ұтымды жеткізе білген. Және осы 

жұрнақпен келген с�здердің тізбесін  

ұсынады.

 Еңбекте автор -лap жaлғayымeн 

кeлгeн с�здердің жазылуына байланыс-

ты «-лap жaлғayымeн кeлгeн, бipaқ 

c�здiктe жoқ, күрделі c�зді жазу кepeк 

бoлca, oйлaнбaй бipгe жaзyыңа бoлaды. 

Бipaқ oның да «бipaғы» бар. Mыcaлы, 

тecттапcыpyшылap мен oлимпиядaғa 

бapyшылapдың coңғыcын б�лeк 

 жa зacың, �йткeнi aлдыңғы cыңapда 

с�зді бipiк тipyгe кeдepгi бoлaтын -ғa 

жaлғayы бар» деп баланың түсінуіне 

жеңіл,  оңтайлы ережені ұтымды  

б е р і п ,   м ы с а л д а р м е н  д ә л е л д е п , 

 тапсырмалармен бекітіп  отырады. 

> р  т а қ ы р ы п т ы ң  с о ң ы н д а 

оқушының �зін-�зі тексеруге арналған 

сұрақтар мен шығармашылық тапсыр-

малар берілген, ол білім алушының 

�зіндік ізденістерін жалғастыруына, 

жазу дағдысын қалып тастыруға 

к � м е к т е с е д і .  О қ у - ә д і с т е м е л і к 

құралының түрлі-түсті бояулар мен 

суреттер арқылы безіндіруінің әрі 

эститикалық, әрі қызметтік р�лі қоса 

байқалады. 

С�з соңында Құралай Күдеринова-

ның «Бірге ме, б�лек пе?» атты 

оқушы лар мен талапкерлерге және  

студент терге арналған оқу-әдістемелік 

құралын бүгінгі ғылым талабы мен 

�мір сұраны сына қатар жауап беретін  

аса құнды еңбек деп санаймыз. 

Қ.МҰХАМАДИ,
С.Демирел атындағы 

университеттің профессоры, филология 
ғылымының кандидаты

актерлік мектебі» деген мектеп бар. 

Сондықтан ешкімді қайталамайтын 

дара қолтаңбасы, адами болмысы, 

кісілік пен кішілікке толы келбеті 

біздің жүрегімізде әрқашан сақ талады. 

Тұлғатану жолында >нуарбек Молда-

беков әрдайым бізге жол к�р сетуші, 

�нердегі шоқтығы биік жұлдыз болып 

жарқырап тұра беретіні с�зсіз, – деді 

театр директоры Асхат Маемиров. 

Шара  аясында «8зіндік жұмыс» 

бағыты бойынша жас актер, режиссер-

лер А.Пушкиннің «Тас мейман» тра-

гедиясын, Р.Эрдманның «8ле қалсам 

қайтеді?» комедиялық қойылымын, 

Э.Олбидің «Зоопарк» психофизикалық 

драмасын, В.Гогольдың «Жындының 

жазбалары» және У.Шекспирден 

«Яго» моноспектаклі сахналанды. Со-

нымен қатар к�рме ұйымдастырылып, 

к�рнекті актердің мұражай қорында 

сақталған сахналық костюмдері, 

суреттері, мақтау қағаздары, БАҚ 

беттерінде жарияланған сұхбаттары 

және жеке заттары қойылды.

Ғазиз АРНАЛҰЛЫ
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1992 жылы Қазақстан Республикасы 

Білім министрлігінің ұйымдастыруымен 

М . О . > у е з о в  а т ы н д а ғ ы  Ш ы м к е н т 

педагоги калық институтында Салалық 

т е р м и н о л о  г и я л ы қ  с � з д і к т е р  ж а -

сау жұмысын ұйым дастыру ж�нінде 

Республикалық ғылыми-практикалық 

семинар �ткізілген болатын. Мен ол кез-

де министрлікте қызмет жасайтынмын. 

Семинарды ұйым дастыру коми тетінің 

т�рағасы Білім министрі Ш.Шаяхметов 

болды.  Ал  Б.Абді  кәрімов  екеу  міз 

министрдің орынбасары мен т�ра ғаның 

орынбасарлығына тағайын далдық.

Семинар кезінде министр  баяндама 

жасады.  Оның жұмысына >бдуәли 

Қ а й д а р ,  8 м і р б е к  Ж о л д а с б е к о в , 

Айтмұхамед  Абдуллин сынды  академиктер, 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының ғалымдары мен к�птеген 

жоғары оқу орындарында қазақ тілінде 

дәріс беріп,  сала терминологиясын 

 жасаумен шұғылданып жүрген профессор-

оқытушылар қатысты. 

1931-1990 жылдар аралығында 89 

салалық орысша-қазақша с�здіктер дайын-

далған екен, бірақ олардың к�пшілігінің 

к�лемі аз және олар қайта �ңделіп, к�птеген 

�згерістер енгізуді қажет ететін с�здіктер 

екені анықталды. 

Үш күнге созылған семинарда қазақ 

терминологиясын қалыптастыруға негіз 

болатын 27 �ндіріс пен ғылым сала-

сы анықталып, осы салалар бойынша 

терминологиялық с�здіктердің сапалы 

жазылуына жауапты адамдар бекітілді, 

олар гуманитарлық, жаратылыстану, ма-

тематика, техника салалары бойынша топ-

тастырылды. 8кінішке қарай, бұл жұмыс 

объективті және субъективті себептерге 

байланысты аяқсыз қалды. 

1 9 9 8  ж ы л ы  « Р а у а н » ,  қ а з і р г і 

 «Мектеп» бас пасына директор болып 

тағайындалғаннан кейін, осы жұмысты 

жандандыруды қолға алдым. Мәдениет, 

ақпарат және қоғамдық келісім және Ғылым 

мен жоғары білім министрліктерімен 

    , 
    -
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шарт жасалып, 1999-2000 жылдары, 

елімізде алғаш рет, 31 томдық «Қазақша-

орысша,  орысша-қазақша салалық 

терминологиялық с�здіктер» топтамасы 

жарық к�рді. Бұл с�здіктерді жасауға 450-

ге тарта сала ғалымдары мен мамандары 

атсалысты. 

С � з д і к т е р  т о п т а м а с ы н а  Е л б а с ы 

Н.>.Назарбаев жоғары баға берді. Бұл 

еңбекке ҚР Мемлекеттік сыйлығы беріліп, 

авторлар орден, медальдармен марапат-

талды.

2012-2014 жылдары Педагогикалық 

Ғылымдар Академиясында Мәдениет 

және спорт министрлігі Тілдерді дамыту 

комитетімен жасалған шарт негізінде 

30 томдық «Қазақша-орысша, орысша-

қазақша терминологиялық с�здіктер» 

жарияланды, терминдер Педагогикалық 

Ғылымдар Академиясының сайтына 

 орналастырылды; 

 – алтыншы, дайындалған с�здік тердің 

сапасын арттыруға Қазақстан Республи-

касы Үкіметі жанындағы Республикалық 

терминология комиссия мүшелері мол үлес 

қосты. >р с�здік Терминкомның алдын 

ала анық талған бір мүшесіне тапсырылып, 

олар с�здіктерді мұқият қарап, мыңдаған 

тер миндерге қатысты ұсыныс-пікірлер 

білдірді. Олар бойынша авторлар тия нақты 

жұмыс жүргізді; 

–  ж е т і н ш і ,  б а р л ы қ  с � з д і к т е р д і 

 Қа зақстан Республикасы Үкіметі жанын-

дағы Рес публи калық терминология комис-

сиясы мақұлдады.

Латын әліпбиін қоғамдық қолданысқа 

ЖАҢА СӨЗДІК ЖАСАУ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

Асқарбек ҚҰСАЙЫНОВ,
академик, Педагогикалық 

ғылымдар академиясының 
президенті

топтамасы дайындалып, жарық к�рді. 

1999-2000 жылдары шыққан с�здіктердің 

әрқайсысында шамаман 5 мың термин 

болса, бұл с�здіктерде 10-12 мың тер-

мин болды. 31 томдық және 30 томдық 

терминологиялық с�здіктер топтамалары 

менің ғылыми жетекшілігіммен дайын-

далды.

С�здіктерді дайындау жұмыстары �те 

мұқият жүргізілді:

– бірінші, салалық терминологиялық 

с�здіктер дайындау, ең алдымен, сала 

ғалым дары мен мамандарының іс і 

болғандықтан, бұл жұмысты атқаруға 1999-

2000 жылдары шыққан с�здіктердің автор-

лары, сонымен бірге кейінгі жылдары қазақ 

тілінде оқу құралдары мен с�здіктер жазған 

ғалымдар тартылды. Жалпы 52 мекемеде 

– жоғары оқу орындарында, ғылыми-

зерттеу институттарында, академияларда, 

министрліктер мен Парламентте, салалық 

мекемелерде қызмет ететін 144 ғылым 

докторы, 120 ғылым кандидаты, жалпы 

350-ден аса ғалымдар мен сала мамандары 

тиянақты жұмыс жасады;

–  е к і н ш і ,  с а л а  м а м а н д а р ы  м е н 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

инсти  ту тының ғалымдары бірлесе отырып 

«Қазақша-орысша және орысша-қазақша 

(екі тілді) салалық ғылыми термино-

логиялық с�здіктер топтамасын әзірлеу 

принциптерін (ұстанымдарын)» әзірледі; 

– үшінші, алғаш рет, салалық термино-

логия с�здіктерді жасауда, А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі  институтының 

ғалымдары әр томның авторлық ұжым 

мүшелерімен бірлесе еңбек етті; 

– т�ртінші, авторлық ұжым мүшелері 

�з с�здіктерін әзірлегеннен кейін бір-

біріне жақын салалар топтастырылып, 

ортақ талқылау жұмыстары жүргізілді. 

Мұндай ортақ талқылауға бірнеше бала-

масы берілген терминдер, сонымен бірге 

авторлық ұжымдар �здері бір шешімге 

келе алмаған терминдер ұсынылды. Осын-

дай отырыстарда 20 мыңға жуық термин 

мұқият талқыланды. Оларды талқылауға 

шамамен 1000-нан аса сағат, 8 сағаттық 

жұмыс күнімен есептегенде жарты жыл 

уақыт жұмсалды. Бұл отырыстарда тер-

минжасам мәселесінің ғылыми негіздері, 

сала терминдерін қалыптастыру жолда-

ры, шетелдік терминдерді дұрыс аудару, 

к�не с�здерді пайдалану тәсілдері, қазақ 

тілі заңдылықтарының сақталуы және 

т.б. к�птеген мәселелер қарастырылды, 

елімізде сала терминдерін жасау мектебі 

қалыптасты; 

– бесінші, жасалған терминдерді 

қабылдайтын да, қабылдамайтын да 

халық. Сондықтан оларды халықтың 

талқысына кеңінен салу мақсатында 

«Ана тілі» газетінде «Оқырманмен ой-

ласу» атты айдармен «Терминжасам: 

Ұсыныс. Пікір» деген тақырыпта  2500-ден 

астам термин, Мәдениет және спорт 

министрлігінің ресми сайтындағы «Тер-

миндер» айдарында 1000-ға жуық термин 

е н г і з у д е  о с ы  ә л і п б и м е н  ж а з ы л ғ а н 

термино логиялық с�здіктер ерекше 

р�л атқаратынын ескере отырып, олар-

ды әзірлеуде ғылым мен техниканың, 

экономика мен мәдениеттің жүзге тар-

та салаларын қамтыған осы 30 томдық 

«Қазақша-орысша, орысша-қазақша 

терминологиялық с�здік» топтама-

сын негізге алу қажет деп есептейміз. 

Бұл жұмысты т�мендегі ретте жүргізуді 

ұсынамыз: 

– бірінші, осы с�здіктер негізінде 

осындай 30 томдық немесе әр томда 70-80 

мыңдай термин болатын, техника, жара-

тылыстану және гуманитарлық салалар 

бойынша – 3 томдық с�здіктер дайындау 

ж�нінде шешім қабылдануы керек; 

– екінші, с�здік авторлары қатарына 

кейінгі жылдары с�здіктер мен қазақ 

тілінде оқулықтар жазған, әсіресе таңдап 

алынға шетелдік 100 оқулықты қазақ 

тіліне аудару жұмыстарын атқарып жүрген 

ғалымдар мен мамандарды тарту керек;

– үшінші, с�здіктерді дайындау үшін 

қажетті қаржы б�лу және бұл с�здіктердің 

авторларының құқықтарын сақтау мәселесі 

шешілуі керек;

 –  т � р т і н ш і ,  б ұ л  с � з д і к т е р д і 

дайындағанда жоғарыда айтылған 30 том 

с�здік жасауда атқарылған жұмыстар 

 жасалуы қажет деп есептейміз; 

– бесінші, дайындалған с�здіктер 

Респуб ликалық терминология комиссия-

сында мұқият талқылануы үшін,  комиссия 

мүшелерін қаржыландыру мәселесі 

шешілуі керек; 

– алтыншы, Республикалық терми-

нология комиссиясының жауапкершілігі 

мен мәртебесін к�теру үшін оны Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы  П р е м ь е р - М и н и с т р і 

басқарғаны дұрыс болар еді деп ұсыныс 

айтқымыз келеді; 

– жетінші, Республикалық терми-

нология комиссиясы �з отырыстарында 

сала терминдерін жасау жұмыстары ұзақ 

жыл дардан бері тиянақты атқарылып 

келе жатқанын ескере отырып, ұсынылып 

отырған терминдердің ішінде қалыптасқан 

және халық қабылдаған сала терминдерін 

бекіту мәселесін қарастыруы керек деп 

ұсыныс айтқымыз келеді. Бұл аса маңызды 

іс болар еді. Осы ұсыныс қабылданса, онда 

с�здіктерде алдымен бекітілген терминдері, 

содан кейін мақұлданған терминдерді 

жазуға болады. Осындай жұмыстардың 

нәти жесінде латын әліпбиінде сапалы 

салалық терми нологиялық с�здіктер 

дайын далып, 150 мыңнан аса терминдерді 

бекітуге болады. 

Жалпы терминжасау жұмыстары аса 

ауыр және к�п уақытты қажет ететін 

жұ мыстар екенін ескере отырып, оны 

уақыт �ткізбей бастау керек. Латын әліп-

биі қабылданып, оның барлық жазылу 

ережелері бекітілген жағдайда, да йын-

далған терминдерді жаңа әліпбиде жазу 

к�п уақыт алмайды. Басты мақсат, дұрыс 

терминдер қалыптастыру болса игі. 

(Басы 1-бетте)

Бұдан кейін ақын �леңдерін �з 

тілдерінде с�йлеткен аудармашы 

ақындар сиясы кеппеген кітаптардан 

Мағжан �леңдерін �здерінің ана 

т і л і н д е  к е л і с т і р е  о қ ы п  б е р д і . 

 Жи налған к�пшілік қуана қол соқты. 

«Алмас қылыш қын түбінде жатпай-

ды» деген. Мағжан ақын бұғауды 

бұзып, қапастан азат болып, жарық 

етіп әлем к�гіне шықты. 

 Мағжанның тоғыз тілдегі жаңа 

кітабының тұсаукесерінде кермежіпті 

Ұлықбек Есдәулетов пен атақты 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінде «Ман-
сап» орталығының ұйымдастыруымен 
«Бос орын» жәрмеңкесі 3тті. Аталған 
іс-шара университетімізді бітіріп, 
жаңа 3мірге қадам басқалы отырған 
жас мамандарды жұмысқа орналасты-
ру мақсатымен ұйымдастырылды. 

«Бос орын» жәрмеңкесіне еліміз-

д ің  түкпір-түкпір інен  б іл ім  беру 

ұйымдарының �кілдері мен банк және 

қаржы-экономикалық органдарының, 

құқық қорғау саласының басшылары 

және басқа да ұйымдардың �кілдері 

қатысты. Атап айтар болсақ: жәрмеңкеге 

Ақмола облысынан – 3 мектеп,  Атырау 

облысы мен Атырау қаласынан – 10 

мектеп, Алматы облысының Қарасай 

ауданынан – 7 мектеп, Балқаш ауданы-

нан –3 мектеп, Еңбекшіқазақ ауданы-

аясында Ерболдың қолы мыз ға тиген 

жаңа жинағын с�з етейік, – деп 

ол «Қазақ афоризмдерінің» бұрын 

да «Ортақ қазына», «Т�лбастау», 

«Ақыл-ой антол огиясы» деген ат-

пен шыққанын, енді мына кітап сол 

жи нақ тарға енбей қалған афоризм-

дердің басын қосқанын айта кетті. 

 Расында, ұлттық рухани болмы-

сымызды танып-білуге мүмкіндік 

беретін 78 ой иесінің афористік тол-

ғам дары тақырып бойынша топ тас-

тырылып берілген жаңа жинақтың 

бағасын с�збен жеткізіп айту қиын.

«Қолыңыздағы кітап – ой кітабы. 

нан – 5 мектеп, Қапшағай қаласынан 

– 3 мектеп, Алматы қаласынан – 47 

мектеп, «Балбұлақ» балаларды сауықтыру 

орталығынан, Қазақстан-Ресей медици-

налық колледжінен, Алматыдағы №47, 

96 балабақшадан, «>йгерім», «Елсана», 

«Сұлтанқорған» «Үкілі үміт» және т.б. 

мекеме �кілдері қатысты. 

Жәрмеңкені ашқан университеттің 

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

 Мақ тағали Бектемесов биылғы түлек-

теріміз қазақ білімінің қара шаңырағы 

–  А б а й  а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ 

педагогикалық университетінің 90 

жылдық мерейтойы қарсаңында универ-

ситет қабырғасынан ұшқалы отырғанын 

атап �тті. Жаратылыстану және геогра-

фия институтының директоры, профес-

сор Күләш Қаймулдинова біздің түлектер 

заманға сай жаңа инновациялық тех-

нологияны терең меңгерген түлектер 

 Ал мына кітап лингвистикалық 

тұр ғыда тілші маманның індете 

зерттеуіне негіз болған. Осы тұрғыда 

ол ғылым тілінің дамуы, бұқаралық 

ақпарат құралдары тілінің дамуы, 

к�ркем әдебиет тілінің дамуы сияқты 

бағыттарда с�зжасам процесінің 

қалай жүріп жатқанына,  жаңа 

с�здердің к�ркем әдебиетке ену 

жағдайына үңілуді мақсат тұтқан.

 Ғалым с�зжасам процесі аударма 

кезінде к�бірек жүзеге асатынына 

 назар аударған. 8йткені кітапты 

аударып отырған кезде кейбір жаңа 

с�здерді,  атауларды дәлме-дәл 

жеткізу керек болады. Дәлме-дәл 

баламасын табу қажет. Осы мәселеде 

әдебиетшілер қалай еңбектенуде де-

ген сауалға  жауап табу инемен құдық 

қазғандай ыждаһаттылықты, ізденуді 

талап етеді. 

Жалпы аударма саласы тари-

хында Абай мен Шәкәрімнен кейін 

Алаш қайраткерлері, оның ішінде 

>лихан Б�кейханов осы мәселемен 

тікелей айналысты. >лихан к�ркем 

әдебиетті де, оқулықты да аударған. 

Оны аударма саласының негізін 

қалаушылардың бірі деуге бола-

ды. Одан кейін Жүсіпбек Аймау-

ытов тұр. Одан беріде с�зжасам, 

терминжасам, жаңа с�здерді енгізу 

процестері аударманы ғылым ретінде 

қалыптастырды. 

Шерубай Құрманбайұлының 

«К�ркем аудармадағы жаңа атаулар: 

жасалуы мен қолданылуы» атты 

кітабы да сол игі істің жалғасындай.

Автордың �зі түсіндіргендей, 

кітаптың бірінші б�лімі монография-

лық зерттеулерге арналған. Автор ХХ 

ғасырдың басындағы аударма тари-

хына к�бірек тоқталған.

– Деректерді жинақтау барысын-

да осы кезеңнің �зіндік ерекшелігі 

бары анықталды. 8йткені Алаш 

қайраткерлері аудармаға еркін түрде 

келген. Ол кезде азақ тілінің мәйегі 

сақталып тұрған заман, сондықтан 

олар біріншіден қазақ тілінің с�здік 

қорын барынша тиімді пайдаланған. 

Екіншіден, жаңа с�з жасауға к�п мән 

берді, – деді Шерубай Құрманбайұлы.

 Ғалым қазақ  жазушыларының 

с � з ж а с а м  п р о ц е с і н д е  ү л к е н 

тиянақтылық танытқанын атап �тті. 

Кітаптың екінші тарауында тілдік 

материалдар берілсе, үшінші тарауда 

аудармашылар мен тіл мамандарына 

және басқа да қауымға к�мек ретінде 

қазақша-орысша, орысша-қазақша 

с�здік  жасалған.  Қаламгерлер 

еңбектеріндегі  жаңа с�здердің 

аударма баламаларының кейбірі 

қолданысқа еніп кетті, кейбірі тасада 

қалып қойды. Небір с�з маржандары 

тілші мамандардың назарына ілікпей 

жүргендіктен іске аспай тұр. Ал мына 

жинақталған с�здік бұл орайда тіл 

мамандарына таптырмас к�мекші 

болмақ. Және бір назар аударатыны 

– автор түпнұсқадан тікелей, т�те 

аудармаға ерекше мән берген. 

Оқырмандар �з ойларын ортаға 

салып, тіл ілімі саласында к�шелі, 

іргелі еңбектің дүниеге келгеніне 

ризашылық білдірді.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ 

КӨРКЕМ СӨЗДІҢ КӨРМЕСІ

«Жас толқын» үздіктері

Мамандар жәрмеңкесі

майын тауысып, қыруар кітап оқып, 

оларды зерделеп, саралап, ерінбей-

жалықпай ғылыми негізде жіліктеп, 

атаулар мен с�здерді орын-орнына 

қойып бергеніне к�зіміз жетті.

Жалпы тіл білімінде  аударма 

мәселесін лингвистикалық тұрғыда 

з е р т т е у г е  а р н а л ғ а н  к і т а п т а р 

бұған дейін де болған. Шерубай 

Құрманбайұлының айтуынша, 

тіл білімі негізінен әдебиетшілер 

 тарапынан к�бірек зерттелген 

екен. 8йткені аударма әдебиеттану 

ғылымының саласы ретінде к�бірек 

қаралып келген.

екенін, олардың қай салада болмасын 

университетіміздің абырой-беделін 

асқақтататынына сенімді екенін айтты. 

Жәрмеңкеге келген мекеме басшылары 

биыл оқу орнын математика, геогра-

фия, физика мамандықтары бойынша 

бітірген және бастауыш сынып маман-

дарына сұраныстың артып отырғанын 

жеткізді. Сонымен қатар мерекеде 

с�з алған  Алматы қаласындағы №189 

мектептің  директоры Роза  Омарбаева, 

И.К.Мондоки атындағы «Қазақ тілі 

қоғамы» республикалық бірлестігінің 

д и р е к т о р ы  Р у с л а н  Ж ұ м а л и е в 

п е н  Қ а з а қ с т а н - Р е с е й  м е д и ц и н а 

колледжінің б�лім меңгерушісі  Шолпан 

 Мамырбекова университетіміздің 

90 жылдық мерекесі  сәтті  �туіне 

тілектестігін білдірді.

Шоқан ҚҰТТЫБАЕВ

 кинорежиссер Болат Шәмшиев және 

филолог ғалым Атығани Еңсебаев 

қиды. 

 Халықаралық түркі академиясы 

Мағжанның 1923 жылы шыққан 

жина  ғының түпнұсқасы негізінде 

оның ака демия лық жинағын дай-

ындап жатыр екен. Болашақта ол да 

оқырманға жол тартады. 

 Жиын соңында экранға шыққа-

нына 50 жыл толатын «Қараш-

қараш оқиғасы ның» режиссері Болат 

 Шәм шиев тен бірауыз пікір айтуды 

�тінген едік.

–Мағжанның туған жеріне, 

Қызылжар �ңіріне бардым. Мағжан 

Жұмабаев туралы жақсы бір к�ркем 

фильм жасау керек деген ой келді. 

Мағжан мені несімен тартады? Ол 

қанаты қырқылған қыран сияқты. 

Биікке к�терілген, жанымен күйген 

адам. Ақын сол заманда-ақ әдеби 

ортаның ең жоғары шыңында тұрды. 

Саясаттан ада еді, коммунизмге, 

Ресей үкіметіне қарсы шыққан жоқ. 

Соған қарамастан зұлмат заманның 

құрбаны болып кетті. Ол �з Ота нын, 

туған даласын ерекше жақсы к�рді. 

Адам туған топырағын құлай сүйсе, 

соның �зі ерлік, – деді ол.

Мағжан әр  жүректі  осылай 

тербетті.

ОЙ КІТАБЫ

Е р б о л  Ш ә й м е р д е н о в т ы ң 

есімін білмейтін адам жоқ. Қысқа 

ғұмырында ауқымды іс тындырып, 

қазаққа керек соқталы дүниелер 

ұсынып кетті.  8мірден асығыс 

аттанған Ерекеңнің қолтаңбасын 

кітап к�рмесі барысында оқырман 

қауым тағы к�ріп, ыстық ықыласпен 

еске алысты. Жаңа кітаптар таны-

стырылатын алаңда марқұмның 

«Қазақ афоризмдері» атты кітабының 

тұсаукесері �тті. Мұнда да бас қосқан 

жұртшылық қарасы к�п болды. 

Шараны белгілі жазушы Қуаныш 

Жиенбаев жүргізді.

–Қазақта «тұңғыш» деген бір 

жақсы с�з бар. Ербол Шәймерденов 

сондай азаматтардың бірі еді. Ол 

тұңғыш – рәсімтанушы. Ерекең ақын, 

журналист, қоғам қайраткері, айта 

берсе бұл әңгіме біразға созылып ке-

тер. Бүгін халықаралық кітап к�рмесі 

Ойлануға шақыратын, ойлауға 

үйрететін кітап. Осынымен ерек-

ше!  Осынысымен құнды!»  деп 

автордың �зі алғы с�зінде жазып 

кеткендей, «Қазақ афоризмдері» әр 

үйдің т�рінен орын алуға лайықты 

жинақ.  Мәдениет  және  спорт 

министрлігінің «Мәдениет және 

спорт саласындағы бәсекелестікті 

жоғарылату, қазақстандық мәдени 

м ұ р а н ы  с а қ т а у ,  з е р д е л е у  м е н 

н асихаттау және мұрағат ісінің іске 

асырылуын арттыру» бағдарламасы 

«>дебиеттің әлеуметтік маңызды 

түрлерін сатып алу, басып шығару 

және тарату» кіші бағдарламасы 

 бойынша жарық к�рген. 

Бірінші б�лімі –  «Ой- қа зынаның» 

�зі «Бағзы мәдениет бұлақ тары», 

«Ортақ қазына»,  «Т�л бастау», 

«Құнарлы к�мбе», «8нердің ал-

тын ғасыры», «Жаңа дәуір – жаңа 

арна» деген атаулармен екшеленіп, 

 сонау Анақарыс, Тонык�ктерден 

 бастап, кешегі Сағат >шімбаевтар-

дың даналық с�здеріне дейін топ-

тастырылған «ұрпақтар с�зінің ру-

хани» желісіндей. Екінші б�лім – 

«Ақылнама» қазақ мақал-мәтелдері 

мен қара с�здерінің, ақылман ой-

нақылдарының қазына сындай. 

К�ркем безендірілген кітап қалың 

к�пшілік үшін таптырмас құрал 

іспетті.

Қ у а н ы ш  Ж и е н б а е в т ы ң  а й -

туынша кітап қа жиырма мыңдай 

афоризм топтас ты рылған екен. 

Қаншама еңбек десеңізші.  Ербол 

Шәймерденовтың ел үшін, халық 

үшін жасаған қыруар жұмысын, ар-

тына қалдырып кеткен асыл мұрасын 

жиналғандар ерекше бағалады. 

Бұдан артық қандай анықтама 

керек?!

СЕГІЗ ЖЫЛ КHЗ МАЙЫН 
ТАУЫСҚАН ЕҢБЕК 

Профессор,  филология ғы-

л ы м ы н ы ң  д о к т о р ы ,  Қ Р  Ұ Ғ А 

мүше-корреспонденті Шерубай 

Құрманбайұлының «К�ркем аудар-

мадағы жаңа атаулар: жасалуы мен 

қолданылуы» атты кітап кітапсүйер 

қауымды ризалыққа б�леді. Кітаптың 

таныстырылымы кезінде ғалымның 

қаншама уақытын сарп етіп, к�з 

ТҰСАУКЕСЕР

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Қазақ мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінің 
студенттерінен құралған «Идеал» 
тобы «Жас толқын» студенттік олим-
пиадасында «Ең креативті идея» 
номинациясы бойынша үздік деп та-
нылып, 1 миллион теңге к3леміндегі 
қаржылай сыйақыға ие болды.

Қазақстан Республикасының Тұң-

ғыш Президенті – Елбасы Қорының 

ұйыт қы болуымен осымен т�ртінші рет 

ұйымдастырылып отырған ғылыми жоба-

лар байқауының мақсаты – қазақстандық 

студенттердің шығармашылық әлеуетін 

арттыру және жастарды ғылыми кеңіс-

тікке интеграциялау. 

Байқау барысында студенттер түрлі 

жобаларды қазылар алқасының назарына 

ұсынды. Олардың арасында гүл сата-

тын автоматтар, ерекше қағаз стакан-

дар,  инновациялық ауа тазартқыштарға 

дейін бар.  19-20 сәуір аралығында �ткен 

сайысқа Алматы, Астана, Павлодар, Ақ-

т�бе мен Шығыс Қазақстандағы жоғары 

оқу орындарының білімгерлері қатысты. 

Қыздар университетінің атынан қа-

тыс қан «>леуметтану» мамандығының 

4-курс студенті >сел Бесімбаева, «>леу-

меттану» мамандығының 3-курс студенті 

Айнұр Бақытжанова, «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» мамандығының 

3-курс студенті Айжан Мамытова, «Мате-

матика» маман дығының 4-курс студенті 

Іңкәр Алмабек және «Дене шынықтыру 

және спорт» мамандығының 4-курс сту-

денті Евгения Васильева барлық кезең 

бойын ша үздік деп танылып, жүлде қоры 

1 миллион теңгені құрайтын сыйақыға 

ие болды. 

– Жастар болғаннан кейін олардың 

ойына к�птеген идеялар келеді және 

о н ы  ж ү з е г е  а с ы р у  ү ш і н  к � б і н е с е 

қаржы қолбайлау болып отырады. 

 Елбасы Қорының мұрындық болуы-

мен ұйымдастырылып отырған осы 

сияқты ғылыми жобалар байқауы �зіндік 

ойы һәм жобасы бар жастарға қолдау 

к�рсетуге к�п мүмкіндік береді. Сайысқа 

еліміздің �ңірлерінен 40-тан астам 

студент келді. Соның ішінде Қыздар 

университетінің білімгерлері �згелерден 

оқ бойы озып шығып, үздік атанды, 

– дейді топ жетекшісі, Қоғамдық-

гуманитарлық пәндер кафедрасының 

оқытушысы Рима Сауытбаева. 

Жандар АСАН,
Қыздар университетінің Баспас3з 

орталығының жетекшісі
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М
ысыр десе, біздің к�з алды-

мызға есімі  күллі  әлемге 

танылған халқымыздан шық-

қан ірі тұлғалар бейнесі тұра қалады. 

Қазақта «Ат баспаймын деген жерін үш 

басады, жігіт бармаймын деген жеріне 

үш барады» дейді. >йгілі «Шығыстың 

Аристотелі» атанған отырарлық >бунасыр 

әл-Фараби «Жібек жолымен» жүретін 

керуеншілерге ілесіп араб елдеріне білім 

қуып кеткені, соның ішінде Мысырдың бас 

шаһары Каирда болғаны мәлім. Тағдырдың 

маңдайға жазғаны Қыпшақ Даласынан жат 

жерге, Мысырға құлдыққа сатылып, ақыл-

парасаты, жауынгерлік ерлік істерімен 

1260 жылы Мәмлүк мемлекетінің тағына 

отырған Бейбарыс сұлтан барша жұртқа 

аян. Ғылым-білім іздеп, қиян шеттегі Мы-

сыр еліне сапар шеккен ұлт зиялыларының 

бірегейі – Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы. 

Бұл оқиға 1904-1905 жылдары болған 

орыс-жапон соғысына сәйкес келді. Екі 

мемлекет арасындағы соғыста Ресей  

 империясы жеңіліс тауып, Порт-Артур, 

Оңтүстік Сахалин және Курил аралдары 

Жапония құрамына �тті. Ресейдің ішкі сая-

сатында да іргелі �згеріске қол жеткізген 

1905-1907 жылғы орыс буржуазиялық 

р е в о л ю ц и я с ы н ы ң  н ә т и ж е с і н д е 

 им перия лық режим сәл босаңсып, билік 

демократиялық бостандықтар беруге 

мәжбүр болды. Міне, дәл осындай тарихи 

кезеңде 1904-1909 жылдары Ғабдолғазиз 

Мұсағалиұлы – Каир университетінің 

Заң факультетінде дәріс алып, ойдағыдай 

бітірді. Білімге құштар жан Каирдің шет 

жағында орналасқан Гиза қаласындағы 

Хеопс пирамидасын қоса есептегенде 

шоғырланған жеті пирамиданы күзеткен 

алып Сфинкс мүсінтас бейнесін тама-

ш а л а п ,  а д а м з а т  � н е р і н і ң  ғ а ж а й ы п 

 туындысы оны қалың ой құшағына 

 батырып, тәнті болатын. Перғауындардың 

сақталған муммиясы, алтыннан, түрлі 

жаһұт тастармен безендірілген жәдігер 

бұйымдары мен әшекейлері, қалдырған 

пиктографиялық, идиографиялық жазу 

белгілері мен таңбаларының астарындағы 

криптографиялық мағынасын ажыратып, 

ілімін түйсініп, игерудің жұмбағы әліге 

дейін шешілмеуі Ғабдолғазизге ежелгі 

адамдардың ақыл-ойы �те биік деңгейде 

дамығандығына еріксіз к�зін жеткізді. Ал 

енді пирамиданың әрбір кірпіш тасы 16 

тонналық блок. Демек, мұны екі аяқты 

пенденің жалаң қол күшімен салды деуге 

қисынсыз. Ол дәуірде техника күші мүлдем 

жетілмеген. Пирамиданың архитектуралық 

құрылыс конструкциясының геометрия-

лық сипатында кие дарыған тылсым күш 

бар. Ғабдолғазиздің ойына «тірілер �лінің 

к�зін жабады, �лілер тірінің к�зін аша-

ды» деген халық даналығы орала кетті. 

Шынында, ашық аспан астындағы мына 

ғажайыпты к�руге ынтық т�рткүл дүниеден 

шұбырған сан түрлі ұлт �кілдерінің сана-

зердесіне тигізген рухани магиялық әсері 

�те зор. Қиян шеттегі жат елде жүрген 

Ғабдолғазизге Мысыр табиғаты, жергілікті 

тұрғын халқының тұрмыс-тіршілігі 

сүреңсіздеу, ұсқынсыздау болып к�рінетін. 

Ол осы жолы аспан жерге түскен аптап, 

қайнаған ыстықта ш�л даланы желмая-

сымен желіп, шиырлай кезген бәдәуи 

арабтармен жақынырақ әңгімеге тартып, 

бірнеше қайтара сұхбат құрды. Айнала 

к�з жететін т�ңіректің бәрі сұрғылт ш�л 

дала, тау-тас, жердің сәні алуан түрлі 

�сімдік пен гүлге, бүрленген ш�п пен шоқ-

шоқ бұтаға, ағаш пен тал-терекке жұрдай 

жап-жалаңаш беті қырбық құм, асты 

тастақ, тіпті мыңдаған халқы бар Каирдің 

�зі бір�ңкей түске боялғандай ажарсыз. 

Шаһарды қақ б�ліп ағып жатқан бағзы 

тарихқа куә Ніл �зенін жағалап Ғабдолғазиз 

толғандырған ой толқынымен арбасып, 

қиялы қалықтаған шақтары аз емес. Ніл 

бойындағы оазис пен к�зге шалынатын әр 

тұста шаншылған қадау-қадау діңгектей 

сидиған пальма тұқымдас ағаштардың 

басындағы шашақты жапырақтары к�ңілге 

жұбаныш. Дегенмен, сол к�ріксіздеу  болып 

к�рінген Африкаға жататын Египеттің 

ғылым-білімі, әдебиеті мен мәдениет 

 тарихы �те терең. Оны Ғабдолғазиз Мысыр 

�лкесімен арқайын жете танысуға мұрсаты 

болған білім нәріне сусындаған  жылдары, 

Каирдың бай кітапханасы мен музей 

қорларын, әйгілі діни сәулетті орындары 

мен күмбезді мешіттерін, медреселерін 

аралаған тұста әбден қаныққан. Бір 

қызығы, к�п тіл білетін полиглот ғалым 

алыстағы туған елінің, атажұртының та-

рихымен байланыстыратын едәуір құнды-

құнды деректерді іздеп тапты. Сондай 

рухани олжаның бірі – Ғабдолғазиздің 

араб тілінен аударған «Гүлжиһан» лиро-

эпостық поэмасы. Бұл поэманы шекара-

дан �ткізу қиынға соққандықтан зердесі 

мықты Ғабдолғазиз түпнұсқаны жат-

тап алған. Елге оралған соң қазақшаға 

қызығып Мысырдың зор шаһарларының 

барлығына да сауда канторларын аша ба-

стады. Мысырға �те қызығушы ол кезде 

франсузлар болды. Олар бір заманда сау-

даны қолына алу менен ғана қанағатдамай, 

Мысырды мүдем �з қолына кіргізбек болып 

1798-інші жылдарда 35 мың ғәскер менен 

«Банапарт» (атақты Напалион)ды жіберді. 

Франсузлардың Мысырды �з қолдарына 

түсіріп алулары ағылшындарға ұнамады. 

Һүндістанға қатынасатұғын т�те жолдың 

нақ ортасында болғандықтан Мысырдың 

бұрынғы қалыпта қалуы ағылшындар 

үшін керекті жұмыс еді. Соның үшін 

ағылшындардың соғыс кемелері Нилсон 

деген адмиралдың қол астында франсуз 

кемелері менен «Абуқир» деген жер-

де соғысып, оларды быт-шыт қылды. 

Бірақ Мысырға шыққан Банапарт ғаскері 

Мысыр ғаскерлерін жеңіп, Мысырды 

Франсиаға қаратты...» (Мысыр. – «Айқап» 

журналы, 1914 жыл, №24, 232–233-бет-

тер) деп автор Мысыр т�ңірегіндегі 

халықаралық тарихи тақырыпқа керемет 

талдау жасайды. Ғабдолғазиз Түркия, 

Франция, Англия, Германия сынды азу-

лы мемлекеттердің сыртқы саясаттағы 

Мысырды уысынан шығарғысы келмей, 

текетіресі әскери қақтығыстарға ұласып 

отырғанын жазады. Алпауыт елдердің 

Таяу Шығыстағы к�здеген стратегиялық 

маңызды мүдделерін қорғауға және соған 

орай түрлі саяси сауданың ақыры күшпен 

шешіліп отырғанын баяндайды. Ғылыми-

ақпараттық мәні зор мақаланы оқи отырып 

ежелгі �ркениеттің ошағы болған �лкенің 

әлемдік ақыл-ойдың дамуына тигізген 

ықпалын бажайлау қиын емес. 

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы 1880 жылы 

салада ғана емес, рухани салада да бірдей 

к�терді.  Осындай жағдайда �рістей 

бастаған қазақ бұқарасына тән қоғамдық 

қозғалыс �з алдына әуел баста жалпы ұлт-

тық-демократиялық мақсат-міндеттерді 

күн тәртібіне қойды. Бұл істің басы-

қасын да ат т�беліндей тұңғыш қазақ 

оқыған дары болды. Солардың қатарында 

негізгі мамандығы заңгер Ғабдолғазиз 

 Мұсаға лиұлы да бар еді. Оның бұл сала-

дағы қыз меті сол тұста шығып тұрған 

қазақ, татар мерзімді баспас�з беттерінде 

үзбей жария ланып тұрды. >сіресе, ол 

«Қа зақстан» газеті, «Айқап» журналы 

мен «Қазақ» газетінің бетінде халқының 

басын  дағы �зек жарды мәселелерге ұдайы 

�з к�зқарасын білдіріп, үн қатуды әдетіне 

айналдырды.

«Айқап» журналында жарияланған 

«Б�кей ордалықтар» атты мақаласында 

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы: «Хан Б�кей 

1801 жылы он мың үймен Жайықтың арғы 

жағына �тіп, патша үкіметінің рұқсаты 

 бойынша Еділ, Жайық арасынан жеті мил-

лион десятина жер алып, қоныс қылған. 

Бұл жерді үй басына б�лгенде жеті жүз 

десятинадан келеді. Мұншама жерменен 

ол күнде біз бай болмай, кім бай босын» 

дей келіп, сол кездегі үйдің санын, жердің 

к�лемін есептейді. Ескі ордалықта бір 

жүз мың үй бар, оған қараған жердің 

екі  миллион десятинасы қызыл шағыл 

болып кеткен, бір миллион десятина 

жерге орыстың қара шекпендері хутор 

салып отыр, с�йтіп үш миллион десятина 

жер қазақ пайдасынан шығулы. Қалған 

екі миллион десятина жерді жүз мың 

үйге б�леді, бұрын жеті жүз десятина 

келетін болса, енді үй басына жиырма 

Сату пайдалы ма? Сатпау пайдалы ма?» 

(Бұл да сонда) дейді автор. Қазақ даласына 

енген сауда капитализмінің жергілікті 

халықты теспей сорған құйтырқы әдіс-

тәсілдерімен қатар бұратана санаған қыр 

елін экономикалық жағынан тәуелді етудің 

түптің түбінде рухани келбетінен де ажы-

ратарын Ғабдолғазиз жақсы түсінген және 

осы ойын «Айқап» арқылы жалпақ жұртқа 

жеткізуді мұрат тұтқан отаншылдық 

сергектігіне қайтіп сүйсінбеске! Жалпы XX 

ғасырдың басында Ресей патшалығының 

жүргізген отаршылдық саясатының 

бірі – экономикалық жағынан кіріптар 

ету арқылы бодан елді шырмауықтай 

шырмап, дегеніне к�ндіріп, рухани жою 

еді. Осындай ел-жұртының басына күн 

туған шақта >лихан Б�кейхан, Ахмет 

Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы,  Халел 

Досмұхамедұлы, Мұстафа Шоқайұлы 

 сынды ұлт зиялыларымен бір сапта рухани 

ағартушылық миссиясын атқарып, қалың 

бұқараның саяси белсенділігін оятуға үлес 

қосқандардың қатарында Ғабдолғазиз 

Мұсағалиұлы да болды.

Білікті жанның жете ден қойып, айтар 

ойының иірімдерін асықпай зерделеуді 

талап ететін мұрағаттарының бірі – «Кімге 

�кпелерге керек?» атты толғанысы. «...Қай 

жұртта да болса, – дейді Мұсағалиұлы, – 

оқу бастап алдыменен үлкен орын, хан 

уа патша тұқымдарынан басталған. Олар 

�злерінің ескіден келген дәрежелерінен 

айырылмас үшін қара халыққа қарағанда 

оқуға бұрынырақ ұмтылған. Біздің қазақта 

да бастап орысша оқушылар т�релер 

болды, ақсүйек, хан тұқымдары болды...» 

(– «Айқап» журналы, 1912 жыл, №7, №8) 

деп жазады автор. Оның бұл пікірімен де 

тұруына жылу жинап,  бай адамдар 

қаржылай демеушілік к�мек к�рсету 

дағдыға айналған болатын. XX ғасыр 

басындағы қазақтың маңдайына біткен 

күн мен айдай «Айқап» журналы мен 

«Қазақ» газетіне ағайынды Тұрысбековтер 

мен Мамановтардың қаржылай һәм ру-

хани демеушілігін тарих ұмытпайтын 

құбылыс. Ал бұл байларымыз ұлт мәдениеті 

мен ғылымын, саясаты мен әдебиетін 

�ркен деткен,  оны жаңа бір  сатыға 

к�теруге �зіндік үлес қосқан қаншама 

шәкірт буынның қанатын қомдап қияға 

ұшуына тұғыр болды. Кеңес дәуірінде 

басталған байшылдыққа қарсы күрес – бар 

қасиетімізден жұрдай еткен тектілікке, 

ақыл-ойдың құнарына шабуыл еді. Егерде 

әділін айтар болсақ, қазақ – қазақ болғалы 

«роман жарысын» ұйымдастыру идея-

сын салтымызға енгізіп, қаламгерлерді 

ынталандырып, әдебиетімізге серпіліс 

туғызып, рухани ескерткіш мұра қалды-

руға себепкер болған Есенғұл Мама-

нов тың тектілігін неге мақтаныш ет-

п е с к е !  Қ а з а қ т ы ң  к � с е м  т ұ л ғ а л а р ы 

>лихан Б�кейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, 

Міржақып Дулатұлы, Шәкәрім қажы, 

Мұхамеджан  Сералиндер кезінде Есенғұл 

Мамановтың демеушілік, меценаттық бұл 

қырын швед ғалымы  Альфред Нобельмен 

пара-пар қойып, бағалауы тегін емес. 

8йткені �зінің мемлекеттік құрылымы 

жоқ, бұратана санаған сахара жұртына 

Ресей патшалығының жаны ашып б�ліп 

берері болмаған соң, елдіктің жоралғысы 

ер азаматтардың жон арқасына түсті. Міне, 

Жетісу �лкесіндегі рухани бір орталық 

Қапалдағы жақсы мен жайсаңдардың игі 

істерін қазақ, татар баспас�зінің бетін 

құрғатпай жазып тұрғанның қатарында 

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы да бар еді.

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы �з 

дәуірінің білімпазы екендігінің 

белгісі Ресей патшалығына қараған 

т�рүк тұқымдас халықтар ара-

сында тұңғыш рет шығып тұрған 

«Тәржіман» газетінде жиі жария-

лануы. Т�рүк әлеміне аты мәшһүр 

Ысмағұлбек Ғәспрәлінің бұл газеті 

XIX ғасырдың 80-ші жылдарынан 

бастап 1918 жылға шейін үзбей жарық 

к�ріп тұрды. 

Білікті жан Орынбор қаласында 

шығып тұрған татардың «Шора» журна-

лы мен «Уақыт» газетінде жарияланып 

тұрды. Заманында қазақ оқығандарының 

к�пшілігі бастапқы білімді татар мектеп, 

медреселерінде алып, татар әдебиеті мен 

тілін жетік меңгерді, татардың мотор 

қыздарына ғашық болды. Бір қызығы, 

татар ителлигенциясының арасында 

«миләтшылдық [ұлтшылдық] бірбеткей 

бағыт ұстап, қазақ тілі мен мәдениетін 

менсінбей, татарға сіңіріп жіберу керек» 

деген пиғылдағы пікірді қолдағандары 

болды. Түрүк әлеміне кең тараған та-

тар мерзімді баспас�зі бетінде мұндай 

қисынсыз пікірді қоздырушыларға Ахмет 

Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, 

Ғұмар Қараш, Халел Досмұхамедұлы, 

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы, Мағжан 

Жұмабайұлы сынды санаткер тұлғалар 

ғылыми уәжбен пайымдап, мәдениетті 

түрде соққы берді. Осындай пікірталасқа 

араласқан Ғабдолғазиз «Шора» журна-

лында «Қазақ тарихы хақында» (1911, 

№5), «Ғақыл нешік тәрбие еділмелі?» 

(1911, №1–22) атты ғылыми мақалаларын 

жариялады.

Бұл дәуірдегі ұлттың к�ш бастаған 

к�сем тұлғаларының алдында тұрған басты 

міндеті де қазақтың рухани к�зін ашып, 

серпілту болатын. Сондықтан Алаштың 

оқығандары қалың бұқараны рухани ағарту 

жұмысына белсене араласуына тура келді. 

С�йтіп, жалпақ жұрттың сауатын ашып, 

рухани ағарта отырып, олардың саяси 

белсенділігін арттыруға �з үлестерін қосты. 

Ғабдолғазиздің ұстаздық жолы дегенде 

тікелей мұғалімдік, оқу-ағарту жұмы сын 

ұйымдастыру жолындағы Жетісу кезеңін 

айтуға да, сонымен бірге «Қазақстан», 

«Қазақ» газеттері мен «Айқап», «Шора», 

«Мұғалім» журналдарындағы таза педа-

гоктік бағыттағы, әдістемелік-тәжірибе 

үшін нұсқаулық мақалаларының да р�лі 

айырықша.

Сондай игі бастаманың жаршысы 

болып, Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы 1917-

1918 жылдар аралығында Орда қала-

сын да шығарып тұрған «Ұран» газетін 

және түрлі басылымдарда жарияланған 

мақалаларын құрастырып, жинақ етіп 

бастырған Жантас Набиоллаұлы мен 

Қазбек Құттымұратұлының («Ұран» газеті. 

Орал, 2014. – 400 б.) ізденістері мақтауға 

тұрарлық. Бұл үдеріс тоқтамай жалғасын 

табарына үміт зор. Жинақталған материал-

дар негізінде Ғабдолғазиз Мұсағалиұлының 

азаматтық ұстанымы мен шығармашылық 

ерекшелігіне, қайраткерлік-ағартушылық 

белсенділігі мен ғалымдық-зерттеушілік 

талантына, алғашқы ұлттық баспас�з 

құралын ұйымдастырудағы ізденістеріне 

егжей-тегжейлі жауап алуға болатын сали-

халы еңбек жазылары с�зсіз. 

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы �мірінің 

соңғы жылдары Алматыда �тіп, 1933 жылы 

к�з жұмды.

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы – қазақ 

ұлттық журналистика тарихында зият-

керлік �ре деңгейі биік, парасатты пікір-

пайымы, таным к�кжиегі, қаламгерлік 

қарымы халқының мәдени-рухани 

ағаруына, озық ойлы ел қатарына қосы-

луы на ізгі ниетпен үн қосып, тынымсыз 

ізден ген к�п қырлы дарын иесі, ізашар 

к�семс�з шеберлерінің бірі.  
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Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ,
алаштанушы-ғалым

 аударып, 1929 жылы 30-маусымда лиро-

эпостық поэманың толық нұсқасын 

аударып бітірген. Жалпы Ғабдолғазиз 

Мұсағалиұлының шығармашылығына 

қатысты бірқатар сүбелі деректер мен 

«Гүлжиһан» лиро-эпостық поэмасының 

әдеби айналымға түсуіне зерттеуші-ғалым 

Мұстафа Ысмағұловтың сіңірген еңбегін 

айрықша атау парыз.

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы универси-

тетті бітірген соң, 1909-1910 жылдар 

аралығында Шығыс елдерін саяхаттап, 

Үндістан, Пәкістан, Индонезия, Жапония 

мемлекеттерін аралап, елдің табиғи к�рікті 

жерлері мен мәдени-сәулет ескерткіштерін 

тамашалайды, халқының тұрмыс-тіршілігі 

мен айналысатын шаруашылық кәсібін 

қызықтайды, әдет-ғұрып, салт-дәстүрімен 

танысады. «Ел аралаған сыншы бола-

ды» деген к�рген-білгенін үнемі қойын 

дәптеріне түртіп алып,  рухани зор 

серпіліспен Порт-Артур арқылы су жо-

лымен Владивостокке келеді. Ғабдолғазиз 

осы жылдары �з к�зімен к�ріп, сезінген 

оқиғалар, оқыған-тоқыған білімі мен 

жинаған тәжірибесінен қорытқан асыл 

ойларын халқының рухани-мәдени да-

муы жолында кәдеге асыруға қызмет 

етті. Оның шығармашылық машығынан 

қазаққа бұрыннан таныс шығыстық сарын 

самалдай есіп тұрады. Мәселен, «Айқап» 

журналының 1914 жылғы №24-санында 

жарияланған «Мысыр» атты мақаласы 

соның бір айғағы:

«Мысыр мемлекеті Йауыз сұлтан Сәлім 

заманында 1517-інші жылдарда Түркия 

қол астына қаратылғанменен, оның ішкі 

ісіне араласпады. Ол уақытта Мысырды 

билеп тұрғандар «Мәмлүк» деп аталушы 

беклер еді. Түркия сұлтаны бұлардың 

үст інен  қарайтұғын б ір  «жаншин» 

 (Наместник) сайлап жіберіп қана �зі бұл 

мемлекеттен доходқа мәз болып жата берді. 

Сұлтанның қойған бұл жаншині (түз-

құлағы) «мамлүк» беклері менен бірігіп 

алып, сұлтан файдасынан бегіректе �з 

файдасын қарастырды. Бұлар берменірек 

келген соң күшейіп алып, Мысырдың 

тізгінін мүдем �з қолдарына алды. Со 

кезде Мысырға  Иауропа жұртдарынан 

алды менен франсузлар к�з сала бастады. 

Мысыр жер ортасы секілді бір жерде «Ніл» 

секілді бай �зенге ие, Ақ деңіз ғана емес 

Һүндістан саудасында да араласы зор бір 

шаһар болған соң, бұған Иауропалылар 

Астрахан губерниясының Б�кей ордасын-

да ауқатты, сол аймаққа танымал әулетте 

дүниеге келген. Оның әкесі заман тала-

бына сай білім алған, ел арасында �зінің 

әділ, турашыл мінез-құлқымен танылған. 

>лі қаймағы бұзылмаған ауылда қазақтың 

шешендік с�здері мен қиссаларын, аңыз-

әңгімелері мен әфсаналарын, дастан-

дары мен ән-күйлерін бойына сіңіре 

�скен ол ескіше хат танумен шектелмей, 

т�рүктектес халықтардың тіліне, әде-

биетіне, мәдениетіне ерекше қызыға ба-

стайды. Қазан медресесінде білім алған 

жылдары қазақ тарихына ден қойып, бағзы 

әдеби қазыналарын жинастырумен айна-

лыса бастайды.

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы – халқы-

мыздың біртуар перзенті, қоғам қайраткері, 

талантты журналист, әмбебап ғалым.

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлының сан қыр-

лы еңбегінің үлкен бір саласы – қоғам дық-

саяси және демократтық-ағартушылық 

қызметі. Оның бұл қызметін ХХ ғасырдың 

басында қалыптасқан және кейін ұлт-

тық-демократиялық Алаш қозғалысын 

дүниеге әкелген, 1917 жылы Алаш автоно-

миясын, Алашорда Үкіметін құрған қазақ 

зиялыларының іс-әрекетінен б�ліп қарауға 

болмайды. Ғабдолғазиз Мұсағалиұлының 

бұл саладағы қызметі ХХ ғасырдың алғаш-

қы ши регіндегі Қазақстанның қоғамдық-

саяси �мірінің құрамдас б�лігі болып 

табылады.

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлының қоғам-

дық-саяси к�зқарасы қалыптасқан үстіміз-

дегі ғасырдың басында қазақ даласы 

Ресей империясының патриархалдық-

феодалдық қатынастар үстем болған аграр-

лы аймағына түгелдей айналып болған еді. 

Патша үкіметі қазақ халқы мекендеген 

жерді мемлекеттің меншігі деп жариялап, 

шұрайлы шабындықтар мен құнарлы 

егіндіктерді қоныс аудару қорына, пат-

ша әулетінің меншігіне, казак-орыс 

әскерлерін орналастыру қажеттіктеріне 

және басқа мақсаттарға пайдалану үшін 

күштеп тартып алып отырды. Отарлау-

шылар осындай жолдармен бұрын қазақ 

қауымы пайдаланып келген 45 миллион 

десятина жерге қожалық етті.

Қазақ �лкесіндегі әлеуметтік-экономи-

калық және саяси хал-ахуал ең алды-

мен аграрлық һәм ұлттық мәселелердің 

шиеле нісуімен ерекшеленеді. Қазақ халқы 

отарлық езгіні әлеуметтік-экономикалық 

десятина жер қалған екен. Дәл осы-

лай цифрлар арқылы статистикалық 

талдау жасап, отарлық саясаттың 

қазақтың ең жанды ауыртқан �зекті 

мәселесі жер к�лемін қысқартып, 

қысу нәтижесінде әлеуметтік-

экономикалық теңсіздігінің себебін 

ашып к�рсеткен.

«Жарлы болдық дейміз. Енді 

біз жарлы болмай, кім жарлы болсын. Біз 

бұлай отыра берсек мұнан да жарлы болар-

мыз» (– «Айқап» журналы, 1911 жыл, №4, 

12-б.) деген саяси астары терең реплика 

тастайды ол қалың бұқара халыққа.

Тобықтай с�здің түйіні, ақырындап 

адам к�бейеді, жер тарылады, сондықтан 

бар жерімізді бағалап, жан-жақта ша-

шылып жүргенше, бір жерге бірігіп, ел 

болайық деген саяси-қоғамдық мән-

маңызы зор ой қозғайды.

Ол «Б�кейліктен» деген мақаласында 

да қазақ халқының саяси-әлеуметтік ая-

нышты хал-ахуалын суреттеп, ұлт зиялы-

ларының бұл мәселеге байланысты ой-

пікірлерін журнал басқармасына жазуын 

�тінеді.

«...Ордалық йағни Б�кейлік қазағы 

жерге бек мұқтаж. Б�кейліктің жерінің 

т�рттен үш хисасын құм басқан. Мұнда 

мекен етуші қазақлар қызыл шағылдың 

басына біткен қияқ, қаңбақ, бүргем, шағыр 

деген түрлі жаман ш�птерді шыға қалса 

шауып алып, жұлып алып, мал асырап, 

�лместің күнін к�реді. >герде шықпай 

қалса, грандас Еділ бойындағы қалаларға 

тозып кетіп, пішен сатып алады.

Енді қалған бір болыс жер қатқыл бол-

са де бұ жердің адамдары барлық пайдалы 

пішен шығатұғын к�л-к�лдеу жерлерді 

крестианға сатып, жер татырып, �злері 

пішенсіз қалады. Жыртылмаған жерлерді, 

пішенлік к�лдердің шығатұғын пішенін 

бір-екі жыл бұрын сатып қоюшылар да бар.

Қалай айтқанда да пайда ету қолынан 

келмегенменен �зіне �зі зарарын етуші 

екінің бірінен шыға береді» (– «Айқап» 

журналы, 1912 жыл, №2, 39–40-беттер) 

деп шаруаға қыры жоқбойкүйездік пен 

жалқаулықтың қоғамдық дерт болып 

жабысып, ата-бабасынан қалған қасиетті 

жерін келімсектерге сатып, ертеңгі күнін 

ой ламаған жетесіздікті қатты сынайды. 

Ал дауға түсіп, шарасыздық халге жеткен 

қа зақ тардың діні б�лек, кәуірге құл бола-

тын дығын мысал арқылы ол к�зіне түртіп 

к�рсетеді.

«Крестианға жердің десятинасын 3-6, 

8 сомға шейін сатады, келер қыста сол 

десятинадан �нген салом менен топанды 

12 сомнан несиеге сол орыстан қайт сатып 

алады. Осылайша жыл сайын берешек бо-

рыш ойлап, жиыла-жиыла ақырында жер 

сату шының малы түгілшашы да жетпестей 

болады. Несие берушінің малы түгіл тайы 

құ  лындап, тоқтысы қоздап, �сіп-�ніп 

тұрады.

>герде ол жерді сатпаған болса, деся-

тинасынан 3-5 арба пішен алынар еді, һәр 

арбасы он сомға тұрарлық.

келіспеске еш пенденің қарсы шүбәсі жоқ. 

Оған имандай сенетініміз тарих талай рет 

қайталаған ақиқат.

Ұлттық тәлім-тәрбиенің уызынан 

ажырап, ал оның уызына жарымаудың 

болашақта қаншалықты орны толмас 

қасірет әкелерін тап басып, тура айтқан 

ұстаздық мына ұлағаты бүгінгі күні де 

мән-маңызын жоймағаны с�зсіз. Ол: «...

дүниада біреуден йаки жәрдем, үміт етпес 

бұрын, әуелі оған �зің бұрын қандай пайда, 

жақсылық қылып едің, йаки келешекте 

нендей жәрдем қылатұғынсын, соны ойлау 

керек. 8зіңнің оған қылған жақсылығың 

болмаса, келешекте де һәр бір жақсылық 

қылуға ниетің болмаса, ол уақытта онан 

жәрдем, пайда, үміт етуің бекер. Бұлай 

болған соң біз русша оқыған жастары-

мыздан бір жәрдем, қызмет үміт етпес 

бұрын, �зіміз оларға қандай қызметіміз 

сіңді, соны бір қайта қаралық. Шынын 

айтқанда, қазақ халқы оларды һеш бір 

уақытта �з баласы сияқты тәрбие ете ал-

мады, оларға �злерінің ата екендіктерін 

жақсылап таныта алмады; олар тастанды 

қатыннан туған бала сияқты тәрбие к�рді, 

солайша �сті, жігіт болды... Соның үшін 

әке-шешелеріне, қазақ халқына еткен пай-

далары да сол шамада ғана болды. Оларды 

оқытушы, тәрбие етуші, оларды бір жерге 

т�ре қылып зор жалуаниа беруші, қысқасы, 

ата орнына аталық етуші рус хүкіметі еді...» 

(– «Айқап» журналы, 1912 жыл, №7, №8). 

Қандай ұлағатты пікір!.. Қандай парасатты 

пайым, ғибратты с�з! Ғажаптығы сол – XX 

ғасыр басында емес, ғасырды аяқтар, йаки 

XXI жаңа ғасыр табалдырығынан аттар 

ал дын дағы, құдды бүгін айтылғандай әсер 

етеді!.. 

Ғабдолғазиз Мұсағалиұлы «Мамания» 

мектебінде оқу ісінің меңгерушісі бола 

жүріп, сол тұста шығып тұрған қазақ-

ша, татарша газет-журналдарда �німді 

қалам сермеді. Ол қыр еліндегі қоғамдық-

әлеуметтік сүреңсіздікті сынау арқылы 

саяси тізгінге ұмтылып, азаттыққа қол 

жеткенде ғана құтылуға болатынын астар-

лап жеткізді. Бұл жолда ең бастысы, ру-

хани ағарып, жаппай сауаттанудың �те-

м�те қажеттігіне ол жарияланымдарын-

да дәйекпен к�з жеткізеді. Осы ретте 

сол дәуірде �мір сүрген ұлт зиялылары 

надандыққа қарсы майдан ашып, мұқтаж 

шәкірттерге к�мек ұйымдастыру, т�л 

баспас�з құралдарының ұдайы шығып 

    ,     
     – «   ?» 
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Айқап журналында жарияланған Ғабдолғазиз 
Мұсағалиұлының Мысыр атты мақаласы
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1075-ші полкі, 4-ші ротасындағы жиырма 

сегіз жауынгердің 1941 жылғы 16 қарашада 

Дубосеково разъезінде күші басым жаумен 

қасық қаны қалғанша шайқасып, жауды 

бір адым да алға жібермеген таңғажайып 

ерлігі бүкіл майданға аңыз болып тарады. 

«Ресей кең байтақ, бірақ шегінерге жер 

жоқ, артымызда – Москва!» – бұл саяси 

жетекші В.Клочковтың ақтық шайқас ал-

дында жауынгерлерін жігерлендіріп айтқан 

соңғы с�зі еді. Онымен бір окопта ерлікпен 

опат болған жиырма сегіздің бірі – Николай 

Никонорович Белашов біздің қордайлық 

азамат екені мақтаныш сезіміне баурайтын.

Ұлы Отан соғысының тарихында алтын 

әріптермен жазылып қалған панфиловшы-

лар тобының бұл ерлігі туралы осы оқиғадан 

небәрі екі күн �ткенде, 19 қарашада 

бүкілодақтық «Известия» газеті бірінші 

болып хабарлады. Газет тілшісі Г.Иванов 

«8-ші гвардиялық дивизия шайқаста» 

деген мақаласында 1075-ші атқыштар 

полкінің сол қанатында қорғаныста тұрған 

роталардың бірі қиян-кескі шайқаспен 

жаудың тоғыз танкісін жайратып, үшеуін 

�ртеп жібергенін, қалғанын кері шегінуге 

мәжбүр еткенін жазған. Ал 28 қарашада 

«Красная звезда» газетінде бұл ерлікке «28 

батырдың �сиеті» деген тақырыппен бас 

мақала арналады. Осылардың негізінде 

және сол алапат шайқаста ауыр жарала-

нып, ғайыптан тірі қалған жауынгерлердің 

айтуымен «Красная звезданың»1942 

жылғы 22 қаңтардағы н�мірінде Александр 

Кривицкийдің шайқастың жай-жапсары 

толық бейнеленген «28 батыр туралы» деген 

к�лемді очеркі жарық к�реді.

Ал соғыстың басталуына бір жыл 

толғанда, яғни 1942 жылғы 22 маусым-

да елдің бас басылымы «Правда» газеті: 

«Орыс гвардиясының дәстүрімен жеңіске 

жету жолында �лімге қасқая қарсы тұруы, 

�зін құрбандыққа қиюдан да тайсалмас 

жанкештілігі мен т�зімділігі – советтік 28 

батырды ерлікке жетелеген ерек қасиеттер 

болды» деп жазды. Осы дивизияның 

командирі генерал Панфиловтың әскери 

б�лімдерге таратылған бұйрығындағы:  «...

8ңімде ме еді;

                 түсімде ме еді,

К�ріп ем ғой бір 

                 армандай қызды...

Бір нәзік сәуле

                күлімдеп еді,

Сұрапыл соғыс

                соқты да бұзды.

Сапырды дауыл,

                 тебіренді теңіз,

Тулады толқын,

                 шайқалды шың-құз...

Қып-қызыл �рттің 

                ішінде жүрміз,

Қайда екен, қайда,

                дариға, сол қыз?!

                 ІІ

Оқ тиді келіп,

                    қайратым кеміп,

Барамын с�ніп,

                      келмейді �лгім!

Тұрғандай сол қыз

                     жаныма келіп,

Талпына берді

                   қайран жас к�ңілім!

Барамын с�ніп,

                   барамын с�ніп,

Жұтар ма мені 

                    мына сұм соғыс?

Арманым бар ма,

                      �лсем бір к�ріп,

Қайда екен, қайда,

                     дариға, сол қыз?!

                  ІІІ

«Келмейді �лгім,

                      келмейді �лгім.

Қайратым қайда,

                      келші осындайда».

Дедім де тұрдым,

                      жүгіре бердім,

Қолымда найза,

                      шағылып айға

Жеңдік қой жауды,

                     арман, не, құрбым,

Күркіреп күндей,

                      �тті ғой соғыс.

Таба алмай жүрмін,

                      айқайлап ән сап,

Қайда екен, қайда

                      дариға, сол қыз? 

Сенсің, Отан, қан майданда

Сыйынарым, ұраным.

Күні-түні, әр қайда да

Сені к�ріп тұрамын.

Түк түндігін түріп ашып,

Түнекті сен серпесің.

Алтын таңның нұрын шашып,

К�ңіл күйін шертесің.

Қиял құсы асып шыңнан

Шырқап қанат қағады.

Сенен аспай, асса да одан.

Бір �зіңді бағады.

Бір �зіңде, кең кеудеңде

Соққандай �з жүрегі,

8рендерің сен дегенде,

8лімге де жүреді.

Сенің досың – менің досым,

Саған қастар – маған қас.

Үйде  болсын, түзде болсын,

Мен �зіңмен тағдырлас.

Сен қуансаң, мен қуанам,

Бірге �ткізем күзіңді.

8з жүзіңнен, ұлы анам,

К�ремін �з жүзімді.

К�рген сайын, білемін мен,

Қадірің де артады.

Махаббатты жүрегімнің,

Таразысын тартады.

Тіршілік жоқ сенсіз маған, – 

Тынысымсың, жанымсың.

Басқа кімге сенсін балаң,

Басқа кімге жалынсын?!

Шабарда да жаудың шебін,

Түспейсің сен ауыздан.

Қандырасың жанның ш�лін,

Кек әперіп жауыздан.

Сенсің, Отан, майдандарда

Сыйынарым, ұраным.

Күні-түні әр қайда да

Сені к�ріп тұрамын.

Ерлік батырмен пәтерлес,

Ерлік даңқпен к�з таныс.

Ерлік – ұстайтын зат емес,

Ерлік – қимыл, қозғалыс!

Ерлік алға ұмтылса,

Қорқыныш артына бұрылар.

Отанын сүйген жүректе

Ерліктің бүрі бар.

Ол керек қылмайды шуақты,

К�ктемгі жып-жылы жауынды.

8седі ол тайғақ жолдарда,

Тілейді ол дауылды!!!

Ерлік қан майдан шебінде

Бес күнде бір рет түстенген.

Ерлігі жоқ адамдар

Қанаты жоқ құспен тең.

Ерлік  қанды айқаста

С�ніп бара жатқан кеудеге от берді.

Жылдың т�рт мезгілін

Ол окоп ішінде �ткерді.

О, Ерлік!

Жүрдің сен �рмелеп

Үстімен тас-құздың...

Котелок күңгірлеп,

Б�ксесін соғады жас қыздың.

Қыпша бел майысып,

Балқын иыққа батады

Мылтықтың бұжыр қайысы...

Фашизм жендеті құтырды...

Батыр қыз >лия

8лімнің бетіне түкірді!

Жыныстық сұлулық с�з бе екен,

Сұлулық – әншейін қымсыну.

Дегенмен сұлулар сұлу ғой,

Ал,  Ерлік одан да тым сұлу!

Майданда қамал к�п, еңіс к�п.

Жау – к�терем ат емес.

Ерліксіз жеңіс жоқ,

Ерлік жеңіспен пәтерлес.

Матросов, Зоя, Гастелло,

Т�леген Тоқтаров,

Генерал Карбышев,

Ер Мәншүк

Біздермен жасайды бұл шақта.

Батырлар,

Ерлігін мұра қып,

Қалдырды кейінгі ұрпаққа!

Намыс – оттығы Ерліктің

Ерлік �спейді болбырап.

Ердің жүрегі штыкке шаншылса,

Штыктен жоғары тұрады ол бірақ!

Дар к�зі тартық қылмайды

Сияды үлкен басқа да.

Тұзақ арқан тесігі арқылы

Қарады  Батырлар – 

Болашақ �мірге, нұрлы аспанға.

Ерлік – ескерткіш,

Ерлік – құлпы тас.

Ерлік даңқпен бір тұтас.

Ерлік – бақыттың �ткелі,

Ерлік батырмен ашына.

Ерлікке әжім түспейді,

Ерліктің ақ кірмейді шашына,

К�здің жанары с�нсе де,

С�нбейді Ерліктің жанары.

Ғасырларды басқыш қып,

Болашақ Еліне, мәрмәр тас – 

Ерлікті к�теріп барады!

Жеңіс жырларыЖеңіс жырлары

Дариға, сол қызДариға, сол қыз

ОтанОтан

О, Ерлік! О, Ерлік! 

Қасым Қасым АМАНЖОЛОВАМАНЖОЛОВ

ЖұбанЖұбан МОЛДАҒАЛИЕВ МОЛДАҒАЛИЕВ

ТоқашТоқаш БЕРДИЯРОВ БЕРДИЯРОВ

ЕЕШКІМ ДЕ, ЕШТЕ�Е ДЕ ШКІМ ДЕ, ЕШТЕ�Е ДЕ 

Ол ата-анасынан ерте айырылды: 4 жасында анасы 

дүниеден �тті, ал әкесі болса, жалған саяси жаламен 

сотталып, ГУЛАГ лагерьлерінде болды. Рақымжан 

Тайт�бе балалар үйінде тәрбиеленді. 7 жылдық 

мектепті бітірген соң, осы арадан Балқаш қаласындағы 

фабрика-зауыт училищесіне (ФЗУ) жіберілді. 8зінің 

�мірі және ФЗУ туралы Қошқарбаев �зі жазған 

«Штурм» деген кітабында жан-жақты баяндады. 

Отан-ананың тәрбиесі бойына сіңген бала-жігіт 

Ұлы Отан соғысы басталған соң-ақ, елін жау қолынан 

азат етуге бел буады. Ол осы ізгі мақсатпен 1942 жылы 

Фрунзе (қазіргі Бішкек) қаласындағы жаяу әскер 

училищесіне оқуға түседі. Осы жерде Рақымжан 

алыстағы арманы болған күтпеген жағдайға тап бола-

ды: жігерлі жас жігітті баяғыда НКВД құрсауына түскен 

әкесі іздеп тауып, әке мен бала Фрунзеде сағынысып 

жолығысады. Ардақты әке осылайша сүйікті ұлының 

сапар жолына ақ батасын береді. 

> дегеннен-ақ, атқыштар дивизиясына түскен 

Р.Қошқарбаев 1944 жылдың қазан айынан бастап 1-Бе-

ларусь майданында взвод басқарады. Польша, Герма-

ния жерлеріндегі ұрыстарға қатысып, жаумен аянбай 

шайқасады. Ержүрек жас жауынгер сүйікті елін жау 

қолынан босатуға жан аямай соғысады. 1945 жылдың 

30 сәуiрiнде, Рақымжан Қошқарбаев шайқасқан 150-

шi атқыштар дивизиясы Рейхстагқа шабуыл жасайды. 

Жаңбырдай жауған оқтан жасқанбаған лейтенант 

Рақымжан Қошқарбаев пен қатардағы жауынгер 

 Григорий Булатов, фашистер тiрегiнiң кеңсесiне 

бәрiнен бұрын жетiп, жеңiс туын Рейхстагтың бiрiншi 

қабатына тiгедi. Осы ерлiгi үшiн 150-шi дивизия 

басшылығы қазақ жауынгерiне «Кеңес Одағының баты-

ры» атағын беру туралы ұсыныс жолдайды. Алайда сол 

кездегi КСРО басшылары әдiлетсiз шешiм қабылдап, 

Қошқарбаевқа ең жоғарғы награданың орнына «Қызыл 

Ту» орденiн береді. Ол, сондай-ақ «І дәрежелі Отан 

соғысы» орденімен, «Берлинді алғаны үшін», «Варша-

ваны азат еткені үшін» медальдарымен марапатталды. 

Арада жарты ғасыр �ткен соң, ресми Мәскеу тарихи 

қателiктi түзетiп, қазақ батырының ерлiгiн мойындауға 

мәжбүр болады. Тарихи деректерге сәйкес, сол күнi 

Рейхстагтың т�бесiнде 40 жалау желбiреген екен. 

 Алайда олардың тек тоғызы ғана Жеңiс туы, қалғандары 

шабуылға қатысқан әскери б�лiмшелердiң байрақтары 

к�рiнедi. Қазақ батырының нағыз Жеңiс туын бәрiнен 

бұрын тiккенi бүгінде әбден дәлелденді. Ерен ерлігімен 

есінде қалған батыр 1988 жылы дүниеден �тті. «Халық 

қаһарманы» атағы Р.Қошқарбаевқа 2001 жылы берілді. 

Батырдың жұлдызын тапсыру сәтіне Қошқарбаевтың 

жары Рахила, қызы >лия және майдандас досы 

Ж.Жанасов шақырылды. Награданы тапсыру кезінде 

Президент Нұрсұлтан >бішұлы Назарбаев Рақымжан 

Қошқарбаевтың батырлық ерлігіне жоғары баға беріп, 

оның тәрбиелік және патриоттық мәнін баса айтқан 

болатын. 

'білмансұр ЖАСАН
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...16 қарашада таңертең дивизия орна-

ласқан аумақты жау алдымен ұшақтармен 

бомбалап, артынша бір сағатқа жуық 

 артиллериямен т�пеледі. Аспан  айналып 

жерге түскендей алапат атыс басыла 

бере  Красиково деревнясы тарабынан 

қарақұрттай қаптаған неміс  автоматшылары 

Дубосеково разьезіндегі 1075-атқыштар 

полкі,  2-батальон, 4-ротасының 2-ші  взводы 

тұрған бекініс шебіне қарай  ентелеп келеді. 

Жауынгерлер окоп ернеуінен оларға ызбар 

шаша к�з тігеді. Бұлардан еш қарсылық 

күтпестен, қаруларын к�лденең ұстап 

парадтағыдай аяқтарын алшаң басқан 

фашистерге зығырданы қайнап, шетінен 

қырып салмаққа тек, жақындай түсуін 

күтуде. Гитлершілдер жүз қадамдай жер-

ге таяғанда ысқырық естілді. Бұл взвод 

командирі орынбасарының атысты бастауға 

белгісі еді. Сол-ақ екен біздің жақтан пу-

лемет сақылдап қоя берді – атып жатқан 

Иван Шепетков. Алматылықтар оны фи-

лармония артисі, цирк акробаты ретінде 

білетін. Қазір ол аузынан от шашқан ала-

пат соғыс қаруымен оқты қарша боратып 

жаудың алдыңғы легін баудай түсіріп жа-

тыр. Оған таяу жерде тағы бір алматылық 

темір ұста Гаврил Митин винтовкамен 

немістерді нысанаға алып атуда. Алматы 

зооветинститутының ветсанитары >лікбай 

Қосаев, Алматы облысы Қаратал ауданының 

колхозшысы Мұсабек Сеңгірбаев, Шаумян 

атындағы артельдің мастері Абрам Крюч-

ков, Жамбыл облысы Қордай ауданының 

комсомолы Николай Белашов, Алматы 

трамвай тресінің жұмысшысы Нарсұтбай 

Есеболатов, қырғыз жігіті Дүйшенкул 

 Шопоков... к�здегендері мүлт кетпей жауға 

қарсы айбат к�рсетуде. 

Қазақстандық жауынгерлер соғыс тари-

хында сирек кездесетін ерлік жасап, жаудың 

болат құрсанған машиналарына т�теп берді. 

Гвардияшылардың 23-і қаза тапты, бірақ жау 

танкілері олардың шебінен �те алмады. Бұл 

ерлік бүкіл майданға аңыз боп тарады. Осы-

дан екі күннен кейін, 18 қарашада генерал 

Панфилов қаза тапты, іле-шала дивизияға 

оның есімі берілді. КСРО Жоғарғы Кеңесі 

Президиумының 1942 жылғы 21 шілдедегі 

Жарлығымен барлығына Кеңес Одағының 

Батыры атағы берілді. 

Жиырма сегіз батырдың бірі  Николай 

 Б е л а ш о в  Ж а м б ы л  о б л ы с ы  Қ о р д а й 

ауданының Сұлут�р �ңірінде  Новопавловка 

(қазір Белашов) ауылында 1911 жылы 

дүниеге келген. Бастауыш сыныптық білімі 

болды, комсомол мүшесі. Соғысқа дейін 

Киров атындағы колхозда темір ұста болып 

істеген, ауыл шаруашылығы артелі ком-

сомол ұйымының хатшысы болған. 1941 

жылы шілде айында отыз жасында әскерге 

шақырылып, 316-шы атқыштар дивизия-

сына қабылданады. Кеңес Одағының Баты-

ры Н.Белашовтың есімі  ауданда құрметпен 

аталады. 1977 жылы  аудан орталығында 

мүсіні орнатылған  болса, 2007 жылғы 

Жеңіс күнінде бұл орынға жаңа ескерткіші 

қойылды. Бейбіт аспан астында жезбен 

қапталған солдат бейнесі күнге шағылысады. 

Қолында граната, жарқын болашақ үшін 

�лімге бәс тіге жау танкісіне қарсы ұмтылған 

батырдың �р тұлғасы. Осыдан жетпіс жеті 

жыл бұрын Волокаламск тас жолының бой-

ында, Дубосеково разъезінің түбінде 28 пан-

филовшы батырлар жасаған �шпес ерліктің 

қас-қағым к�рінісі осылай бейнеленген. 

Ескерткіштің ашылу салтанатына батырдың 

туған қарындасы Александра Никоноровна, 

қызы Валентина Николаевна келіп қатысқан 

болатын. Белашовтың �з кіндігінен бір 

ұл, бір қызы болған. Анатолий деген ұлы 

 Киров атындағы колхозда жүргізуші болып 

жұмыс істеп, кейін Алматы жаққа қоныс 

аударған. Қазір олардан бірнеше немере, 

ш�берелері бар. Батырдың �зі туған шағын 

ауылға, аудан орталығының және Үлкен 

Сұлут�р ауылының бір-бір к�шесіне есімі 

берілген. Аудандық мұражайда, мектептер-

де батырдың тарихи деректері қойылған 

бұрыштар бар. 

>рине, соғыстың аты соғыс, онда ойға 

келмеген жайлар да болып жатты. Мәселен, 

алғашқыда түгел қырылды деп саналған 

батырлардың алтауы тірі қалған. Васильев, 

Шемякин, Шадрин, Тимофеевті кейіннен 

санитарлар ұрыс даласында �лімші бо-

лып жараланған күйде тауып алған. Ал 

Қожабергенов пен Добробабиннің тағдыры 

басқаша �рбіді.  Рота байланысшысы 

Қожабергеновты политрук сол күні таңертең 

Дубосековаға хабар айтуға жіберіп, ол жолай 

жаудың қолына түсіп қалады. Артынша ама-

лын тауып неміс тұтқыннан қашып орман 

ішінде жасырынып жүрген жерінде біздің 

әскерлер тауып алады. С�йтіп, ол атақты 

шайқасқа тікелей қатысқан жоқ. Ал жара-

ланып есінен танып жатқан Добробабинді 

немістер �здерімен алып кеткен. Кейіннен 

біздің әскерлерге қосылады. Бірақ неміс 

тұтқынында болғаны үшін ол кеңестік 

түрменің де т�рінде біраз жыл отырады. Баз 

біреулер ойдан шығарылған деп жүрген ерлік 

оқиғасының шынайы к�ріністері осы тірі 

қалғандардың айтуымен де толықтырылған 

еді. Басында окоптағылар жиырма сегіз 

емес, жиырма тоғыз адам болған. Немістер 

екінші мәрте қаптаған танкімен келіп: 

«Орыстар, беріліңдер!» деп дауыс тастағанда 

бұлардан бір адам шығып тізерлеп жауға 

қол к�терген. Сол мезет окоптағылар с�зге 

келместен сатқынды ту сыртынан �здері 

атып салған.

Осы мақаланы дайындау барысында 

28 батырдың әрқайсысының деректеріне 

м ұ қ и я т  ү ң і л е  о т ы р ы п  Б е л а ш о в т а н 

б�лек  Москаленко Иван Васильевичтің 

де қордайлық болғанына к�з жеткіздік. 

Мәскеуде 1988 жылы шыққан «Совет 

Бала кезімізден әйгілі 28 батырдың 

ерлігіне тәнті  болып �стік.Олардың 

Мәскеу түбіндегі қанды шайқасы Ұлы 

Отан соғысындағы ең жоғары ерлік үлгісі 

ретінде тарихта қалды. Соғыс басталғаннан 

кейін іле-шала Алматыда жасақталған 

генерал-майор И.В.Панфиловтың 316-

шы атқыштар дивизиясының үлесіне 

сол кездегі ортақ Отанымыздың жүрегі 

– Мәскеуді қорғау тиді. Ал дивизияның 

Біз Мәскеу үшін ұрыстардың ең маңызды 

және шешуші нүктесінде тұрмыз. Жау біздің 

қорғанысымызды бұзып �туге бар күшін 

салып, жүрегіміз – Мәскеуге ұмтылатын 

болады... Не жеңу, не �лу. Бір қадам да артқа 

шегінбеу! – Отанымыздың бізге, Мәскеуді 

қорғаушыларға жауын гер лік бұйрығы 

осындай...» деген жалынды с�здерімен 

жігерленген панфиловшылар қандай 

ерліктерге де тастүйін дайын еді. 
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Шайқаста жүріп, бір рет сол жақ 

жам басынан, екінші рет басынан 

жарақат алады. Аман қалғанын әпке-

сінің берген күміс  қасығымен байла-

ныстырады. «Мен майданға аттанған 

кезде әпкем қалтама үлкен күміс қасық 

салып берді. Оны үнемі қалтамда ұстап 

жүрдім. Атылған оқ сүйекке тимей, 

қасықты иілдіріп әкеліп, жамбастың 

бір б�лігін жарып жіберді» дейді май-

дангер. 

Жарақатын емдеу үшін Ленинград, 

Калинин,  Бокситогорск, Вологда 

қалаларының әскери ауруханаларында 

ұзақ емделіп, бірнеше ота жасала-

ды. Емделгеннен кейін, 1944 жылы 

қайтадан алғы шепке аттанады. 

Бұл жолы Сібір  арқылы сол-

түстік майданға барады. Архангельск 

облысының Мезен қаласына кеме-

мен жетеді. Мұнда қатты шайқас 

болмағанымен, жұмыс ауыр, аштық, 

не нәрсенің де жетіспеушілігі анық 

сезілген. 

Б е й с е н ғ а л и  А й т ж а н ұ л ы  1 9 4 6 

жылдың маусымына дейін Мезен 

қаласында, сонан кейін Петрозаводск 

тұрған. >лі есімде, 8 мамыр күні сағат 

түнгі 2-нің кезі еді. «Офицерлердің 

барлығы штабқа жиналсын» деген 

хабар жетті. Мен де мұны ести сала 

межелі жерге асыға басып келдім. 

Офицерлердің барлығы жиналғаннан 

кейін полк командирі Пантелеймонов 

Герман окупанттарының толық тізе 

бүккендігін, бүгін Жеңіс күні екендігін  

қуанышпен хабарлады. Біз штабтан 

шыққаннан кейін бұл жақсылық хабар-

ды жауынгерлерге жеткізуге асықтық. 

Бұйрықтың �зі солай-тын. 

>лгі сұхбаттасудан кейін майдангер 

алдымызға бірнеше суреттерді, соғыс 

кезінде жазған кейбір деректерді жайып 

салды.

– Мынау Иван Абрамов деген. 

Үнемі к�ңілді жүретін тамаша жігіт 

еді .   Шабуылдан босаған демалыс 

сағаттарында әзіл-қалжың айтып, 

бәрімізді күлдіріп отыратын. Анау топ 

жауынгерлер дің ортасында тұрған  Лидия. 

Сол кезде 17-18 жастардағы  белорусь 

қызы �з тілегімен майданға келіп, менің 

взводымда қызмет етті. Бәріміздің туған 

қа рын дасымыздай  болып кеткен оны 

жау оғынан қорғаштап, қамқорлық 

жасап жүрдік. Бірақ �зі де батыл, алғыр 

болатын.

�МЫТЫЛМАЙДЫ�МЫТЫЛМАЙДЫ
 

Майдан хаттары

«ОТАН ҮШІН «ОТАН ҮШІН 
ЖАН ПИДА ДЕДІК»ЖАН ПИДА ДЕДІК»

ЖАҢААРҚАЛЫҚ ЖАҢААРҚАЛЫҚ 
ЖАУЫНГЕРЖАУЫНГЕР
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1942 .  .      
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Одағының Батырлары» деген кітапта (II 

том, 118 бет) оның ұлты украин, 1912 жылы 

Жамбыл облысының Георгиевка селосында 

туғаны жазылған. Алтыншы сыныптан соң 

Ыстықк�л облысының Жеті�гіз ауданында 

жұмыс істеген. Соғысқа сол жақтан аттанған. 

Белашовпен бір күнде, бір окопта қаза тапқан 

И.Москаленконың қырғызстандық батырлар 

тізімінде жүруі сондықтан. 

Ал, жалпы исі қордайлық Кеңес Одағы-

ның Батырларының саны т�ртеуге барады. 

Тағы да жаңағы кітапты парақтайық. Сол 

екінші томның 550-бетінде Сущев Степан 

 Захарович туралы айтылады. Ол 1914 жылы 24 

желтоқсанда Қордай ауданының Георгиевка 

селосында туған. КПСС мүшесі, 1937 жылға 

дейін осындағы тері �ңдеу зауытында жұмыс 

істеген. Соғысқа дейін әскери қызметін �теп 

келіп, Фрунзеде НКВД органдарында қызмет 

атқарған. Майданға �зі сұранып барып, 

Орталық майданның 60-шы армия, 112-ші 

атқыштар дивизиясының 416-шы полкінде 

взвод командирі, атқыштар ротасының партия 

жетекшісі болды. 1943 жылы 28 қыркүйекте 

Киев маңында плацдармды алуда жараланған 

рота командирін алмастырып жаудың қарсы 

шабуылын тойтарғаны үшін Батыр атағы 

берілген. Соғыстан кейін Қырғызстанның 

Беловодск жүк автобазасында жұмыс істеді. 

Сондай-ақ  Романютин Александр 

 Иванович те 1924 жылы Георгиевкада (бүгінгі 

Қордай) туған. КПСС мүшесі. Соғыстың 

аз-ақ алдында іргедегі Қант жұмысшылар 

поселкесінде мектеп бітіріп, сол жерден 

майданға алыныпты. Артиллерист, Воронеж, 

I және II Белорусь, I Украин майдандарында 

соғысты. 1944 жылы Днепрден �тіп жау плац-

дармын алу кезіндегі ерлігі үшін Батыр атағы 

берілген. Соғыстан кейін Киевте, Алматыда 

тұрып, 2006 жылы қайтыс болды.

Ерлік ешқашан ұмытылмақ емес. Ресейде 

де, біздің елімізде де 1941 жылғы сұрапыл 

күзде Мәскеу қорғанысына Панфилов 

дивизиясының �лшеусіз еңбек сіңіргені 

әділ бағаланды дей аламыз. Батырларға 

е с к е р т к і ш т е р  о р н а т ы л ы п ,  ф и л ь м д е р 

түсірілуде. Қаншама кітаптар жазылып, 

мұражайлар ашылды. >ндер шығарылып, 

театрлық қойылымдар қойылуда. 2005 жылы 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан  Назарбаев 

Мәскеуде Ұлы Жеңістің 60 жылдығына 

арналған салтанатқа қатысып, Дубосеково 

разъезінде панфиловшы батырлардың қаны 

тамған топыраққа тағзым еткен, В олокаламск 

қаласында Панфилов пен Момышұлы 

бюстерінің ашылуына қатысқан болатын. Ал 

�ткен жылы Ресей мен Қазақстан бірлесіп «28 

панфиловшылар» деген жаңа фильмді экранға 

шығарды. Иә, заман �згеруде, бірақ біздің 

аталарымыз бен әкелеріміздің ел басына күн 

туғанда есепсіз т�гілген қанымен жасалған 

ерлігіне, Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 

деген құрметімізге ешқашан дақ түспеуге тиіс. 

Олардың қатарында 28 батырдың ерлігі де қай 

заманда да мәнін жоғалтпайтын, отаншылдық 

асқақ рухтың �негесіне айналған,  күйе 

жағылмайтын ерлік деп білеміз. 

Құрманбек 'ЛІМЖАН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Жамбыл облысы

8-сыныпты бітірген сауаты бар 

Б.Жұбаниязов Ригадағы >скери атқыш-

тар мектебіне, кейіннен қазіргі Орын-

бор облысының әскери дайындыққа 

арналған лагеріне жіберіліп, 1943 

жылдың шілдесінде майданға аттанады. 

Ол Духовщина қаласын азат  етуге 

қатысады. Калинин майданының 

әскери күштері Батыс майданының оң 

жақ қанатының әскерлерімен бірігіп, 

жауды жеңіп, әрі қарай Смоленскіге 

ж а қ ы н д а й д ы .  Б ұ л  о п е р а ц и я н ы ң 

1943 жылғы жазғы-күзгі науқандағы 

шабуылдың ажырамас б�ліг і  әрі 

стратегиялық маңызы зор болады.

«Жас болғаннан кейін бе, майданға 

алғаш кіргенде онша қорыққан жоқпыз, 

ештеңе сезінбедік. Командирлердің 

қауіп-қатер туралы ескертпелеріне аса 

мән бере қоймадық. Ал жараланғандар 

мен қаза тапқандарды к�рген  кезде 

ғана  бойымызды қорқыныш  билеп, 

с о н д а  ғ а н а  с о ғ ы с т ы ң  н е  е к е н і н 

сезіндік. Командирдің бұйрығын қалт 

етпей орындайсың. Тек алға қарай 

адымдадық» деп �ткенді еске алды 

 ардагер.  

Алдарына осындай зор мақсат қойған 

майдангерлер берген серттерінде тұра 

білді. >ділеттілік үшін, елдің бостандығы 

үшін шайқасқан халқымыз ақырында 

жау ордасына жеңіс туын шалқыта 

желбіретті, – деді майдангер азамат ойлы 

пішінмен с�з арасында.

1008-ші полкте взвод командирі 

болған лейтенант Боран Бұқаршин май-

дан жолдарында талай қиындықтарды 

бастан �ткерді .  Бірнеше қалалар 

мен деревняларды жау қолынан азат 

 етуде қаһармандық қасиет танытып, 

жанындағы серіктерін Отан тағдыры үшін 

аянбай күресуге жігерлендірді. 8зіміздің 

елді мекендерді айтпағанда  Болгария, 

Р у м ы н и я ,  Ю г о с л а в и я ,  А в с т р и я , 

 Чехословакия жерлерін жау тырнағынан 

босатуда айырықша қайсарлық танытты. 

Оның кеудесінде осы елдердің астана-

ларын неміс фашистерінен азат етудегі 

ерлік істерін айғақтайтын медальдар 

жарқырайды. Сондай-ақ қайсар коман-

дир ел қорғаудағы қаһармандығы үшін 

Александр Невский, І және ІІ дәрежелі 

Отан соғысы ордендерімен наградталды. 

Ол үшін, әсіресе алғашқы орденнің орны 

б�лек.

– Ол кезде біздің полк Австрияның 

Градеций деген қаласының жанында 

«Қымбатты Мұха! 1-нде жазған хатыңызды 

алдым. Аманшы лығыңызға қуаныштымын. Мен 

де аман-саумын. Талай тас қамалды талқандап  

бұзып, жауды қуып барамыз. Сақылдаған сары аяз-

да, сартылдаған соғыс сахнасында қолдан келген 

күшті жұмсап отырмыз. Мен наградқа «Қызыл жұлдыз» 

орденін алдым. Жақында бір тамаша операция жасап, немістің 

«Мертвая голова» деп аталатын дивизиясының штабын талқандап шықтық. Осы 

операцияда тамаша ерлер шықты. Біздің полктан үш адамды Советтер Союзының 

геройы атағына ұсынды: 1. Политрук Клочков, ол Щербаков жолдастың баянда-

масында айтылған 28 геройдың қолбасшысы еді. 2. ТоқтаровТ�леген деген қызыл 

әскер, Риддер қорғасын заводынан келген жасы 21-дегі жұмысшы. Үшіншісі – 

мен. Таяу кезде Указ болып қалар. Дивизия к�лемінде абыройым жақсы, бәрі 

құрметтейді, әсіресе Советтер Союзының геройлығына ұсынғаннан соң комдивтің 

�зі к�ргенде қолымды алып амандасады. Қазір ротаның политругі емеспін, бата-

льонда комиссармын, жұмыс к�п... Мәлік   5. 3. 42». 
***

«Бауырым 'беке! «Бағың артқан шағыңда жапалақ салсаң қаз ілер, бағың 

қайтқан шағыңда лашын салсаң аз ілер» дегені сияқты қазақтың, нағыз бұл бір 

лашын салсам аз ілетін кезім. Сондықтан да сендердің әрбір хаттарың мен үшін 

үлкен сүйеу. Бойға қуат. Жүрекке әл.

Сендердің мен келген майданда болғандарың қандай жақсы мен үшін. Менің 

шығысымда Алатауға сәйкес тау тұрған сияқты, олар – сендерсіңдер. Тек қана 

сол таудың жыра-жырасын хат арқылы аралағанымда мен екі жерде сияқтымын. 

Түсінген адамға осындай ғана халім бар.

Бұрынғы болған майдандарда Баубек едім, мұнда оңын, солын білмейтін 

қаратабандарға  кездесіп (олар және бастық сымақтар), жалғыздыққа бас идім. 

Менен бұрын біздің полкте д�кей бір қазақ жігіттері болған екен (Ракеев Шакен, 

>жібаев дегендер), жақсы адам біздің халықтың маңдайына сыя ма, ұрыста �ліп 

кетіпті. Солар туралы материал жинап, жазсам ба деп едім. 8ліп кетсе де қазақтың 

атын шығарсын деген оймен жаңа аты аталсын.

Мені алдырамын деген ойларыңа мен 100% қосыламын ғой. Сендер әуелі 

совещанияға деп бірдеңені дәлелдеп, уақытша телефонограмма беріп шақырып 

к�рсеңдер, из части подполковника Титова П.П61271 состава инженерное управ-

ление фронта арқылы, олар менің қай армияда екенімді біледі.

Менің званием ст.лейтенант, должность командир саперного взвода, кандидат 

в чл. ВКП(б) с 1942 г. образ. среднее.  

Жалпы, инженерное управление фронта или инженерный отдел армии арқылы 

мені табуға болады. Болмаса менің частымның әдірісі конверттің сыртындағы. 

Осы ж�нінде ізденіп к�ріңдер. Может что-нибудь выйдет. Бұдан бұрын хат жазып 

жіберіп едім, мүмкін алған боларсыңдар!

Газеттеріңе уақыт болса жазып тұрармын ғой. >рине, кейде уақыт та болады. 

Ол уақытта тізені стол орнына пайдаланып, бірдеңе жазып тастайтыным да бар.

...>беке! С�з дегенің жаза берсең таусы лар емес, аман кездесуге тілектеспін. 

«8лме ген жанға, апырым-ау, болып та қапты-ау мына жаз» дегеніндей 

Т�легеннің, Жаңа жыл да келіп қапты-ау. Жаңа жылмен қарсы аламын. С�з 

майданында жеңімпаз болуыңа, с�з шебері болуыңа тілектеспін. 'зір ше, 
Баубегің… 30.12.43 ж».   

***
«Біздің қымбатты жерлестеріміз. Қарсақбай, Жезқазғанның 

жұмысшылары,  б із  соғыс басталғалы қарғыс атқан неміс  

басқыншыларымен  кескілескен  ұрыста  жүрміз.  Біздер немістерден 

қайтып алынған талай қалалар мен селолардағы аянышты 

халдерді к�рдік. Неміс айуандары �здері басып алған жерлердегі 

совет адамдарын жаппай қыру әдістерін қолданған. Бейбіт 

халықтарды олар тұншықтырғыш машинаға зорлап мінгізіп �лтіруді 

системаға айналдырған. Совет азаматтарының қажырлы еңбегімен жасалған 

бірнеше қалалар мен селоларды к�зсіз айуандарша қиратып, кәресин құйып �ртеп 

отырған. Зұлым жаудың бұл жыртқыштық ісін біз еш уақытта да ұмытпаймыз. 

Осының бәрі үшін олардан аяусыз кек аламыз. 

«Батырлығы үшін» медальмен наградталған үздік байланысшылар:   

Ақтай Шаңбаев, Қыдырберген Кеулов
(«Қызыл кенші». 1943, 28 август, № 41)».

яз-

ген 

және Архангельск қалаларында қызмет 

етеді.

Елге 1950 жылы оралады. >скерден 

келгенде әкесі қайтыс болған, анасы 

және жалғыз әпкесі бар. Бірден қаржы 

мекемесіне жұмысқа тұрып, қызметке 

кіріседі. Үй салып, ағаш отырғызып, 

анасына к�мектеседі. 1950-1968 жыл-

дар аралығында мәртебесі �сіп, жақсы 

жетістіктерге жетеді. 

1968 жылы Алматы қаласына жұмысқа 

шақырып, министрлікте, атқарушы 

орындарда әртүрлі жауапты қызметтерде 

болады. Жұмабай Шаяхметов, Жұмабек 

Тәшенов, Дінмұхамед Қонаев және 

т.б. қоғам қайраткерлерімен қызмет 

атқарады. 1985 жылы зейнетке шығып, 

одан кейін де елдің дамуына �з үлесін 

қосады.

«Қазақта қосшы болмай,  басшы 

Майданда түскен осы суреттердің 

сыртындағы әрбір қолтаңбадан жауын-

герлердің �здерінің командирлеріне де-

ген шынайы сүйіспеншілікті аңғару қиын 

емес. «Біздің сүйікті командирімізге...», 

«Біздің қымбатты командиріміз лейте-

нант Бұқаршин жолдасқа...» деген жазу-

лар бұл с�зімізге анық дәлел бола алады.

Соғыстан елге 1947 жылдың ақпа-

нында оралған Б.Бұқаршин бойын дағы 

күш-қайратын бейбіт �мірдің алдында 

тұрған ауқымды міндеттерді жүзеге 

асыруға жұмсады. К�п жылдар теміржол 

салаларында қажырлы еңбек етті. 1962 

жылдан бері Сәкен Сейфуллин атындағы 

совхоз директорының шаруашылық 

жұмыстары ж�ніндегі орынбасары бо-

лып жемісті қызмет атқарып келді.

– Ұлы Жеңіс оңайлықпен келмеді. 

Туған еліміз осы қанқұйлы соғыста 

сан миллион ұл-қызынан айырылды. 

Олардың ішінде менің де әкем бар бо-

латын. Бірақ �кінгенмен не шара. Ең 

бастысы – сүйікті Отанымызды зұлым 

жаудың қанды қолынан қорғап қалдық. 

Ендігі міндет – бұдан былай соғыс 

�ртінің тұтануына жол бермеу. Осы 

мақсаттарға үлкеніміз болып, кішіміз 

болып бел шеше күресуге міндеттіміз, – 

деп ол әңгімесін аяқтады.

Қарт майдангердің бұл с�зі оны 

тыңдап отырған бізге әжептәуір ой са-

лып, к�п әсер қалдырған. Бүгінгі шаттық 

�мірді аман алып қалуда кеуделерін 

оққа тосып, нағыз ерлерше шайқасқан 

аталарымыз бен ағаларымыздың, 

аналарымыздың таңғажайып ерлік істері 

жайлы толғана айтқан ардагер әңгімесін 

жалықпай тыңдай берг ің  келеді . 

Солардың қатарында жұдырықтай 

жүрегі «Елім, Отаным» деп соққан аза-

мат Боран Бұқаршиннің де болуы оның 

кейінгі ұрпағы үшін үлкен мақтаныш.

Нұркен ЖАНД'УЛЕТҰЛЫ

Қарағанды облысы

Жаңаарқа ауданы

Бүгінде елімізде Ұлы Отан 
соғысының 5037 ардагері бар. 

Олардың 1434-і Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңіске үлес қосқан 

қатысушылар мен мүгедектерге 
теңестірілгендер. Хабарсыз кет-

кен жауынгерлердің әйелдері 
– 195 адам, ҰОС мүгедектерінің, 

сонымен қатар қайтыс болған 
сарбаздардың, партизандардың, 
«Ленинградты қорғағаны үшін» 
медалімен және «Блокадалық 

Ленинградтың тұрғыны» 
белгісімен марапатталған 

азаматтардың әйелдері – 9870 
адам. Республикамызда, сондай-

ақ Ұлы Отан соғысы кезінде 
тылдағы нәтижелі еңбектері мен 

мінсіз әскери қызметтері үшін 
ордендер мен марапаттарға ие 

болған 195 мың адам бар. 
***

Қазақстан 1941 жылы ел 
қамбасына 100271 мың пұт астық 

жөнелтті.
***

Қазақстанның ауылшаруашылығы 
қызметкерлері соғыс жылдарын-
да ел мен майданға 30,8 млн пұт 

астық, 14,4 млн пұт картоп пен 
көкөніс тапсырды.

***
Қорғаныс зауыттары 1942 жылмен 
салыстырғанда 1945 жылдың бас 
кезінде бұйымдар өндіруді екі есе 
арттырды. Олар соғыс жылдары 1 

миллиард сомнан астам қаржының 
өнімін шығарды. Республикада ірі 

өндірістік кәсіпорындар 1940 жыл-
мен салыстырғанда 460-қа өсті.

***
Қазақстандықтар егіс алқаптары 
мен зауыттарында екпінді еңбек 

етіп қана қойған жоқ, танктер, 
ұшақтар, корабльдер құрылысы 
үшін қаржы және бағалы заттар 

жинауға да белсене қатысты.

Мен Боран ағамен осыдан 33 жыл бұрын кездескен едім. Ол кісінің майдан жолда-
ры туралы ұзақ әңгімелестік. Жылда Жеңіс күні таяғанда майдангер ағамен сол бір 
жылы жүздесуімізді еске аламын.
...Тек Сәкен Сейфуллин ауылының тұрғындары ғана емес, Жаңаарқа өңірінің 
азаматтары жақсы білетін Ұлы Отан соғысының ардагері Боран Бұқаршинмен 
біз кешқұрым шаруашылық кеңсесінде кездестік. Бұйымтайымызды түсініп, мән-
жайға қанық болғаннан кейін ол әлгінде ғана жүзіне үйірілген жайдары күлкіден 
тез арылып, бір сәт ой теңізіне батып кетті. Қолындағы темекісін ауық-ауық тар-
тып, ақырында оны бітіруге де айналды.

ДЕРЕК пен 
ДӘЙЕК – Соғыста �ткізген майдан жолдары 

дейсіңдер ме? Осындайда еске түсе қояр 

ма екен, – деп ақырын үн қатқан қарт 

жауынгер қойылған сауалдарға нақты әрі 

қысқаша жауап беріп отырды да сәлден 

кейін әңгіме тиегін ағыта ж�нелді. 

…Неміс-фашист басқыншылары 

туған елімізге тұтқиылдан  шабуыл 

жасағанда Боран он тоғыз жаста 

 болатын. Ол кезде Петропавлскідегі 

медициналық техникумның үшінші 

курсында оқитын-ды. Каникул уақыты 

еді. Гитлершіл қанқұмарлардың тыныш 

жатқан бейбіт елге опасыздықпен соғыс 

ашуы жас та болса оның да ашу-ызасын 

туғызды.

К�п ұзамай, бұл мақсаты да орын-

далып, 1941 жылдың тамыз айында 

армия қатарына шақырылды. Бірақ бұл 

жолы бірден соғысқа кірісіп кете қойған 

жоқ. Ең алдымен, �зі құралыптас жас 

жігіттермен бірге Суммискідегі артил-

леристер даярлайтын училищеде оқып, 

қуатты әскери техниканың қыр-сырына 

әбден қанықты. С�йтіп, аз уақытта 

әскери училищені үздік бітірген білімді 

де алғыр офицер болып шыға келді.

Саяси сенімі мығым, санасы жоғары 

жиырма жастағы офицер майдан жо-

лын Курск иініндегі ұрыстардан баста-

ды. Алғашқы шайқастардың �зінде-

ақ тапқырлығымен, батылдығымен 

к�зге түсе білді. Ол басқаратын взвод 

жауынгерлері жаудың шабуылына той-

тарыс беруде нағыз ерлерше қимылдап, 

қаһармандық к�рсетті. Солардың ішінде 

Василий Воеводин, Михайл  Максимов, 

Нығматуллиндерді  және басқа да 

қарулас жолдастарын әлі күнге ұмыта 

қойған жоқ.

– Ол жылдардың әңгімесін бір күнде 

айтып шығу мүмкін емес. Соғыстың аты 

соғыс. Тек қана жауды тезірек жеңуді, тек 

қана алға жылжуды білдік. Сол кездегі оқ 

пен оттың ортасында қан кешіп жүрген 

жауынгерлердің ойлаған мақсаттары да, 

к�здеген ниеттері де туған елдің қасиетті 

топырағын жау аяғына таптатпау болды. 

болмайсың» деген жақсы с�з бар. 

Жақсылардың жанында к�п жүрдім, 

б і л м е г е н і м д і  с о л а р д а н  ү й р е н д і м . 

 Отаныма, еліме адал қызмет атқардым. 

Ешкімнің ала жібін аттамадым. Ешкімге 

қиянат жасаған жоқпын, ешкімнің 

ақысын жемедім. Сондықтан болар, 

еңбегім жемісті болды. >р марапаттың 

�з орны бар, барлығы адал еңбек, маңдай 

термен келді» дейді ардагер. 

Бүгінде ардагер кеудесінде «Қызыл 

Жұлдыз», «1-дәрежелі Отан соғысы», 

«Еңбек Қызыл Ту» ордендері және т.б. 

орден-медальдар жарқырайды. Оның 

сыртында бірнеше мерейтойлық медаль-

дар мен марапаттар бар. 

Ұлы Отан соғысының ардагері 

Бейсенғали Айтжанұлы бір ұл,  үш 

қыздың әкесі. Қазір бала-шаға, немере-

ш�берелерінің ортасында бақытты ғұмыр 

кешіп отырған жайы бар. 

«8міріме де, еңбегіме де, Үкіметке 

де ризамын. Т�рт балам бар. Балаларым 

менің оқытып, �сірген еңбегімді ақтады. 

>зірге ешкімге салмақ салып отырған 

жоқпын. Тек қатарымыздан ешкім 

қалмады. Шер тарқатып с�йлесетін, 

қыдырып баратын қатарластарым жоқ. 

Зайыбым осыдан он жыл бұрын қайтқан. 

Бәрі бір Алланың қолында ғой» деп бір 

күрсініп қойды. 

Қызмет бабында жүргенде �зі оқытып, 

қолғабыс тигізген азаматтардың �здері 

болмағанымен, ұрпақтары келіп-кетіп 

тұратынын, қолдау к�рсететінін әңгіме 

етті.  

Бисенғали аға 9-мамырда Елбасы 

ардагер лер ді қабыл дайтынын, соған 

дайын далып жат қанын мақтанышпен 

айтып, Тәуелсіз елдің жастарына бақытты 

ғұмыр тіледі. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

жіберіп едім, мүммм

Газеттеріңе уууу

Ол уақытта тізеннн

...>беке! С�ззз

«8лме ген жанғғғ
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Кеңес Одағының �ктем саясаты тұсында 

Едіге туралы кеңінен жазып, жариялауға к�п 

мүмкіндік болған жоқ. С�йтсе де >лихан 

Б�кейханов,  >лкей Марғұлан,  Мұхтар 

>уезов, Қаныш Сәтбаев және басқа Алаш 

қайраткерлері бұл тақырыпта қалам тербеп, 

ұлы бабамызды ел жадына оралтуға күш салды. 

Бала кезімізде Ұлықұм б�ктерінде �мір сүрген 

Құдабай жыраудың орындауында Ноғайлы 

жырларынан «Орақ, Мамай» және «Қарасай, 

Қази» дастандарын тамсана тыңдаушы едік.

Еліміздің егемендігі жарияланғаннан кейін 

ғана ел қамын жеген ер Едігенің бағы ашылды. 

2005 жылы Алматы қаласындағы «Арыс» баспа-

сынан «Ноғайлы жырлары» сериясымен басып 

шығарылған «Қырымның қырық батыры» 

кітабы – соның айғағы. Кітаптың 67-85 беттері 

«Едіге» дастанына арналған. Мойындауға 

тиістіміз, ақылдылық пен қайырымдылықтың 

үлгісі есебінде жырлар арқауына айналған 

батыр бабамызды ұлықтауда әлі де шабандық 

танытып келеміз. Бұл ретте �зге мемлекеттер 

құрамындағы татар, қарақалпақ, ноғай бауыр -

ларымыздан үлгі алар тұстар к�п. Қараңыз, 

Татарстанда Едіге туралы жыр-дастандардың 

12 нұсқасы жарияланып, орыс тіліне аударған 

адамға «Татарстанның еңбек сіңірген мәдениет 

қайраткері» атағы берілді. Қарақалпақтар 2001 

Бұл мақалада соңына �негелі 

істерімен, батырлығымен �шпес із 

қалдырған Саймасай Кәкетаев жайын-

да сыр шертпекпін. 

С.Кәкетаев 1917 жылы 15 қарашада 

Жетісу уезінің Қордай болыстығының 

3-і ауылы Кіндіктаста (қазіргі  Жамбыл 

облысы Қордай ауданы Кенен ауылы) 

дүниеге келген. Ол ауыл мектебінен 

білім алып, 15 жасынан-ақ еңбекке 

араласты. 

Саймасай Кәкетайұлы 1942 жылдың 

1-қаңтарында кеңес әскерінің құрамына 

алынады. >скердегі алғашқы күндерін 

Алматыда, Тастақта жасақталған  100-ші 

атқыштар  батальонында �ткізеді. 

>скери антты осы батальонда 1942 

жылдың 10-ақпанында қабылдайды. 

Ант қабылдағаннан кейін әскери так-

тиканы тез арада үйреніп батальонмен 

бірге майдан шебіне аттанады. С�йтіп, 

бірден Великие Луки қаласын жаудан 

азат ету шайқасына қатысады. Осы 

шайқас кезінде жараланып госпитальға 

түседі. Бір айға жуық емделгеннен 

кейін қайта сапқа тұрады. Бұл жолы 

Ертеңгілік барысында түрлі к�ріністер к�рсетіліп, ән шашу 

ұйымдастырылды. Кішкентай бүлдіршіндердің қатысуымен 

қазақтың салт-дәстүрі – «Тұсау кесу» рәсімі к�рсетілсе, ал орта 

топтың балалары Алдар к�сенің хикаялы оқиғаларынан к�рініс 

қойды. Шара барысында балалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 

�леңдер мен тақпақтар оқып, �з �нерлерін ортаға салды. 

Бұл мерекелік кештің бір ерекшелігі, бүлдіршіндермен бірге 

жетекшілері Ләззат Палмүханбет, Диляра Байболова мен Жадыра 

Шыңғыс та ән шырқап, би билеп, Наурыз думанына жиналған ата-

аналарды таң-тамаша етті. Шара кезінде қазақтың ұлттық ойындары 

да ойнатылды. 

Аталған балабақшаның бас тәрбиешісі Күләйхан 8скембаева 

ата-аналардың қатысуымен мақал-мәтелдер, жұмбақтар және 

қазақтың салт-дәстүрлері білімін сынайтын қызықты сайыс �ткізді. 

Айтулы шара барысында бүлдіршіндер Қазақстанда тұрып жатқан 

түрлі ұлттардың ұлттық киімдерін киіп, Наурыз мерекесі мен 

Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесін қатар тойлады. 

Мерекеге жиналған к�пшілік ауладағы күркеде жайылған 

дастарқаннан дәм татты. Қазақтың ұлттық тағамдары – қымыз-

шұбат, бауырсақ, қазы, құрт-ірімшік, Наурыз к�же, палау барша 

қонақтарға үлестірілді. 

Шара соңында Наурыз думанын бүлдіршіндерімен бірге атап 

�ткен ата-аналар балабақша ұжымына және балабақша меңгерушісі 

Ш.Шерияздановаға алғысын білдіріп, еңбектерінің жемісті, 

жұмыстарының табысты болуын тіледі. 

Құралай БИМҰРАТҚЫЗЫ

үлкен к�шелердің бірінің атауы батыр 

баба есіміне �згертілді. >лия Молдағұлова 

даңғылы бойындағы к�рнекті алаңда Едіге 

батыр ескерткішін орнату ж�нінде шешім 

қабылданды.

Сондай маңызды шараның бірі – сәуірдің 

т�ртінші бейсенбісінде Ақт�бе қаласында 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласының бір жылдығына орай 

�ткізілген «Ер Едіге және XXI ғасырдағы ұлттық 

жаңғыру» атты халықаралық ғылыми конфе-

ренция. Шараны ұйымдастырған – «VNESCO» 

гло бальдыгеопарктер бойынша Ұлттық коми-

тет, облыстық ішкі саясат басқармасы және 

С.Бәйішев атындағы Ақт�бе университеті. 

Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың құттықтау 

хатын басқарма басшысы Бұлбұл Елеусінова 

оқып берді. Университет президенті Бекежан 

Ахан шараға дайындық шаралары бір жыл 

бойына жүргізілгенін баяндады. Жоғары оқу 

орнының �кілдерінен құрылған топ Ресейдің 

Черкесск қаласына арнайы сапар шегіп, 

ондағы едігетану жұмыстарының барысымен 

танысып қайтты.

Конференцияда филология ғылымының 

докторы,  профессор Тұрсын Жұртбай 

«Ел қамын жеген Едіге» тақырыбында, 

Қарашай-Черкесск гуманитарлық зерттеу-

лер институтының ноғайтану б�лімінің 

меңгерушісі, филология ғылымының док-

торы Нәсіпхан Суюнова «Едіге» эпосы – 

ноғай рухани мәдениетінің этнотарихи және 

к�ркем әдебиет ескерткіші» тақырыбында, 

Қарақалпақстан Республикасы мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, ғалым, жазушы 

Кеңесбай Алламбергенов «Едіге» эпосының 

қарақалпақ тіліндегі нұсқалары» тақырыбында 

баяндама жасады. Ғалымдар Зәки Алыбаевтың, 

Мұрат Сабырдың қызықты мағлұматтарына 

тыңдарман қауым риза болды.

Конференцияда қысқаметражды деректі 

фильм к�рсетілді.

Байғанин аудандық ардагерлер кеңесінің 

т�рағасы, негізгі мамандығы тарихшы  Ибрагим 

Ермекбаев �ңірдегі «Едігенің жалы» деп 

аталатын аймақта батыр баба жерленгенін 

қуаттайтынын мәлімдеді. Фильмде Қопа 

ауылының 94 жастағы тұрғыны Ығылман 

К�шімов осындай пікірін айтқан болатын. 

Қарттың ойына аудандағы �зге ардагерлердің 

алып-қосары жоқ. Бұл дерек Ресейдің бұрынғы 

үш картасында тұжырымдалған. 8зге ескі 

карталарға үңілгенде бұдан ауытқушылық 

болмапты.

К�семс�зші, ақын Мейірхан Ақдәулетұлы 

Ер Едігені ұлықтау шараларын мемлекеттік 

деңгейге к�теру ж�нінде ой қозғады.

8лкетанушы Ислам Иманов Едігенің 

халқына, еліне шексіз сүйіспеншілігін «ер», 

«бек» деген тіркестермен айту жеткіліксіз 

екенін түйіндеп, оның есімінің алдына 

«Бектербегі» деп жазғанды, тарихта осы атау-

мен қалдырғанды ұсынды. 

Конференция қонақтарының баяндама-

лары мен с�йлеушілер с�здері негізінде таяу 

уақытта жүзеге асырылуға тиісті шаралар 

тізбесі мақұлданды.

Келесі күні конференция қонақтары ның 

Байғанин ауданына сапары ұйымдас тырылды. 

Мәртебелі меймандарды аудан әкімі, ой-�рісі 

кең азамат Асқар Шериязданов бастаған зиялы 

қауым �кілдері күтіп алып, қонақжайлық пейіл 

к�рсетті. Тұрғындармен кездесіп пікірлескен 

соң жаужүрек қолбасшы «Едігенің жолында» 

жерленген деген тұжырым жасалды.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ
АҚТ8БЕ

Байқаудың мақсаты – қазақтың к�рнекті 

ақыны Қуандық Шаңғытбаев пен жазушы 

Тахауи Ахтановтың шығармаларын оқырман 

қауымға насихаттау. Олардың шығармалары 

арқылы �скелең ұрпақты Отанын, елін сүюге 

шақырып, ұлтжандылық сезімін оятып, патрио-

тизмге тәрбиелеу. К�ркем оқу шеберлігін, тілін, 

ой-�рістерін дамыту, қосымша деректер арқылы 

дүниетанымдарын кеңейту, оқу мәдениетін 

қалыптастыру.

Байқауға 20-50 жас аралығындағы талап-

керлер қатысты. Қазылар құрамында Ақт�бе 

облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасы басшысының орынбасары Ермұхан  

Мұхитұлы, ақындар Нұрлыбек Қалауов, Гүлімай 

>бішқызы, «Ақт�бе» газетінің тілшісі, ақын 

Индира 8теміс, Т.Ахтанов атындағы облыстық 

драма театрдың к�ркемдік жетекшісі Сержан 

Аманқұлов, С.Бәйішев атындағы облыстық 

кітапхананың �лкетану б�лімінің меңгерушісі 

Жәния Қасымқызы болды. Облыс к�лемінде 

� т к е н  б а й қ а у д ы ң  қ о р т ы н д ы с ы  қ а з ы л а р 

алқасының шешімімен анықталды. Бас жүлде 

Мұғалжар ауданы Жем қалалық Мәдениет үйінің 

қызметкері Ұлдай Даниярқызына бұйырды. 

 1-орынды Мәрт�к аудандық Мәдениет үйінің 

қызметкері Қымбат Сәбитжанқызы иеленді. 

2-орынды Ақт�бе қаласының тұрғыны Есібаева 

Гүлнафис Болатбекқызы мен облыстық 

кітапхананың кітапханашысы  Қойшығалиева 

Ақбаян Хайдарқызы б�лісті. 3-орын Шалқар 

аудандық кітапхана қызметкері Гүлжайна 

Таласбайқызы, Қобда ауданының гимназия 

мұғалімі  Перизат Сатыбай, Мұғалжар ауда-

ны Ембі қызмет к�рсету саласы колледжінің 

оқытушысы Зухра Ибраеваға берілді. Ынталанды-

ру сыйлығына С.Жиенбаев атындағы облыстық 

жас�спірімдер кітапханасының кітапханашысы 

Бақыткүл Бақытжанқызы, >йтеке би ауданы 

Еңбекту  ауылынан Анаргүл Нұрлыбекқызы мен 

Мұғалжар ауданынан Аягүл Катеева ие болды. 

Кітапхана басшылығы атынан жеңімпаздарға 

бағалы сыйлықтар мен дипломдар, алғыс хаттар 

тапсырылды.

Талғат ТІЛЕУЛЕСОВ

Біз Саймасай Кәкетайұлы жайында 

жазылған естеліктерден оның жаужүрек 

барлаушы болғанын білеміз. Соғысты 

Батыс Украинаның Дубина қаласында 

аяқтап, осы аймақтағы бандерлерді 

жоюға қатысады. 1946 жылдың күзінде 

әскер қатарынан босанып, аман-есен 

елге оралады. Бұл қанды соғысқа әкесі 

Кәкетай да аттанған еді. Асқар тауы 

әкесінен қара қағаз келеді. 

>кесі Латвия жерінде қаза тапқан 

еді. Саймасай елге оралысымен жұбайы 

Күлбала екеуі еңбекке араласып, шо-

пандар арасында к�ш бастайды. Бейбіт 

�мірдегі к�п жылғы еңбегі бағаланып, 

«Еңбек Қызыл Ту» орденімен марапат-

талады. Қазіргі таңда Жамбыл  облысы 

Қордай ауданы Кенен ауылының 

орталық к�шесі Саймасай Кәкетаевтың 

атымен аталады. Майдангердің Ұлы 

Отан соғысы кезіндегі және бейбіт 

�мірдегі жасаған ерліктері кейінгі 

ұрпаққа үлгі-�неге болып қала бермек. 

Ұлы Жеңістің тағылымы уақыт �ткен 

сайын арта түсетіні анық.  Саймасай 

Кәкетаев тәрізді ерлігі ерен тұлғалар 

қашанда халық жадында сақталатыны 

анық. Олар Отан алдындағы �здерінің 

қасиетті парыздарын орындап, жаудың 

бетін қайтарды. Елдіктің намыс туын 

биік ұстап, Жеңіс үшін тек алға қарай 

адымдады. Бұл тұрғыдан алғанда 

ардагерлеріміздің атқарған еңбектері 

қашанда зор. Бүгінгі жастар соны біліп 

�ссе дейсің. Мұның тәрбиелік маңызы 

зор. Ұрпақтар сабақтастығы туралы 

с�з қозғағанда міндетті түрде осындай 

мәселелерді айта отырсақ, нұр үстіне 

нұр болары с�зсіз. 

Қорыта айтқанда, Ұлы Жеңіске үлес 

қосқан азаматтардың жасаған ерліктері 

– елге мұра, ұрпаққа – �неге.

 

Жандарбек ҚАРАБАСОВ,                                    
Қазақстан Журналистер  

одағының мүшесі 

ТАҒЗЫМТАЛШЫБЫҚ

РУХАНИЯТ

ны қоса жібереді. Екеуі еңбектеп бір 

шақырымдай жолды артқа тастайды. 

К�ктемнің жайма-шуақ кезі, мүлгіген 

тыныштық. Осы тыныштықты бұзып 

тұрған құстардың үні ғана. Еңбектеп 

келе жатқандарына үш сағаттан аса 

уақыт �теді. 

Айналаның бәрі ашық алаңқай, сақ 

болу керек. Жастайынан туған �лкесі 

Кіндіктас, Сұлут�рдің жусанының 

иісін бойына сіңіргендіктен әкем к�к 

орай шалғынның арасында �зін еркін 

сезінеді. Осы к�корай шалғын бойына 

қуат беріп шаршағанын басады, артын-

да қалған анасы, ел-жұрты еске түседі, 

дегенмен, бойында үрей де жоқ емес. 

Қалың ойға шомған әкем дүрбімен жан-

жағын мұқият барлап алға ұмтылмақ 

болып артына қараса қаруласының 

еңбектеп, қайта қайтқанын байқайды. 

Амал жоқ, дауыстап айғайлауға бол-

майды, барлаушының міндеті қалайда 

кеудеңде жаныңның барында тап-

сырманы мүлтіксіз орындау. Намыс-

шыл текті атаның ұрпағы осы жерде 

қатты қиналады. Қанды к�йлек қарулас 

танытқан С. ату жазасына кесіледі». 

Ал �лкетанушы, тарихшы Ниетжан 

Нұтбаевтың «8мір бақыты» кітабында 

да барлаушы Саймасай былай дейді: 

«... Бес-алты кісімен бәріміз барлаушы-

мыз, к�бі орыс жігіттері, соғыс шебінің 

алдында жау жақты барлап келу біздің 

міндетіміз, іңір қараңғысында немесе 

түннің жарымында «тіл» әкеліп жүрдік. 

Кейде танкистер штабына бағалы 

құжат апарып қайтамыз. Екі жақ та 

атысып жатыр. Жауып тұрған оқтың 

астымен, танкистер штабына кезекті 

құжатты зорға дегенде жеткіздік. Жол-

да қырылған адамдардан аяқ алып 

жүргісіз. Блиндажға ене бергенде бомба 

түсіп, кімнің қайда қалғанын білмедік, 

осы жерде мен контузия алдым, есімді 

жинасам дала госпиталында жатыр 

екенмін. Осы жолы «Ерлігі үшін» 

медалімен марапатталдым. Ал ерекше 

жеке тапсырмаларды танк құрамына 

уақытымен жеткізіп тұрған ерлігімді 

ескеріп, 1943 жылы «Қызыл жұлдыз» 

орденімен марапаттап, аға сержант 

атағын берді» деп жазады. 

БАЛАБАҚШАДАҒЫ 
мерекелік думан

жылы арнайы халықаралық конференция 

�ткізіп, Н�кіс қаласында Едігенің ескерткішін 

орнатқан. Орта мектеп пен жоғары оқу орын-

дары бағдарламасына енгізді. Ноғайлар баһадүр 

қолбасшы туралы зерттеулерін Мәскеудің 

 «Наука» баспасынан шығарған. «Идегей» 

 пьесасы Қазан қаласындағы театр репертуа-

рында мықтап орын алды.

Қазіргі  қазақ жерінде туып, осында 

ерлікпен қаза тапқан баба туралы зертте-

уге білек сыбана кіріскен ақт�белік ғалым 

Жұбаназар Асановтың (суретте) тынымсыз 

еңбегін айрықша айтқан ж�н. Ол – филология 

ғылымының докторы, профессор, Қазақстан 

Республикасы педагогика  ғылымдары 

Академиясының академигі, Қазақстан Респу-

бликасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, 

С.Бәйішев атындағы Ақт�бе университетінде 

«Ұлы Жібек жолының рухани мұралары» 

деп аталатын ғылыми-зерттеу орталығының 

директоры, Шалқар ауданының құрметті аза-

маты. «Едіге» жыры – тарихи-қаһармандық 

эпос» тақырыбына докторлық диссертациясын 

қорғады. «Едіге» эпосы – тарихи шындық пен 

эпикалық шындық» атты монография жазып, 

жариялады.

Ғылым жолы қай кезеңде де оңай болмаған, 

ол қажыр-қайратты, ұдайы ізде ністі қажет 

етеді. Ақт�бе �ңірінде туып-�скен талай 

ұлы тұлғаларды ұрпағымен қауыштырған 

Асанов Едіге бабамызды тірілтуді парыз деп 

ұғынып, оны абыроймен �теп келеді. Олай бо-

латын ж�ні де бар: облысымыздағы Байғанин 

ауданының аймағында «Едігенің жалы» деп 

аталатын жер бар. Қадырғали Жалайырдың 

«Шежірелер жинағы» кітабында, Ресейдің 

1869 және 1904 жылдардағы, кейін 1983 жылғы 

әскери карталарында даңқты қолбасшының 

�лген жері сипатталады.

Кейіпкеріміз �зіне тән табандылығымен 

«Егемен Қазақстан» газетінің 2016 жылғы 19 

қазандағы санында «Ел қамын жеген Едіге» 

деген тақырыппен мақала жариялады. Кейін 

«Қазақ әдебиеті» газетінің 2017 жылғы 15 

қыркүйектегі санында философия ғылымының 

докторы, профессор Бекежан Аханмен бірлесіп 

жазған «Ер Едіге қайда жерленген?» атты 

мақаласындағы топшылаулары оқырмандар 

арасында б�тен пікір тудырған жоқ.

Сан ғасырлар бойына дәуір дүрбелеңдеріне 

қарамастан халық жадынан �шпеген тұлғаға 

билік назарын аудару үшін де қажеті – 

батылдық, нақты деректерді жеріне жеткізе 

айту. Ғалым Асановтың бұл реттегі тәуекелі де 

сүйсінерлік. Оның Ақт�бе облысының әкімі, 

ұлтжанды азамат Бердібек Сапарбаевтың 

атына жазған Ашық хаты облыстық «Ақт�бе» 

газетінің 2016 жылғы 5 шілдедегі санында 

жарияланды. Онымен шектелмей Елбасы 

Нұрсұлтан >бішұлы Назарбаевтың атына хат 

жазып, Ер Едігенің туғанына 660 жыл толуын 

атап �туге байланысты жүзеге асырылар іс-

шаралар ж�нінде ұсыныстарын ортаға салды.

Ерекше айтар жай – Жұбаназар Асановтың 

игілігінде арнайы б�лінген қаржы, к�лік не-

месе басқа мүмкіндіктер жоқ. Бұл ретте оған 

облыс және Ақт�бе қаласы мен аудандар 

әкімдіктері, �зі қызмет ететін С.Бәйішев 

атындағы Ақт�бе университетінің басшылығы 

(президенті  Бекежан Ахан), облыстағы 

бұқаралық ақпарат құралдары к�мек қолын 

созды. Сондай-ақ ұлтжандылығымен та-

нылып жүрген Ислам Иманов, Мұздыбай 

Сәңкібаев, Амантай Үмбетай, басқа да 

азаматтардың ауыр жүкті бірге к�теріскенін 

айтқан ж�н. Нәтижесінде Мәрт�к, Қарғалы, 

Шалқар, Мұғалжар, Байғанин аудандарында, 

Ақт�бе қаласында жұртшылықпен кезде-

сулер ұйымдастырылып, Ер Едігенің �мірі 

мен ерлігі туралы нақты деректер, ғылыми 

тұжырымдар таныстырылды, «Едіге туралы 

жырдан» үзінділер оқылды. АҚШ-тың Нью-

Хэмпшир штатында тұратын баба ұрпағы 

Николай Урусовпен сұхбат мерзімдік басы-

лымда жарияланды. 2017 жылы «Литера-А» 

баспасынан шығарылған 177 беттік «Ер 

Едіге және Ақт�бе �ңірі» атты кітап қалың 

жұртшылыққа бағалы мағлұматтар ұсынған 

дүние болды.

Биліктің қолдауы, азаматтардың бірлесе 

қимылдауы нәтижесінде пікір-ұсыныстар 

сәтімен жүзеге асуда. «Батыс Еуропа – Ба-

тыс Қытай» халықаралық автожолының 

бойында, Мәрт�к ауданының Құрмансай 

ауылына қарай қиылыстағы Қызғалдақ 

қырында Едігенің қаза тапқан жері ретінде 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жазылған 

арнайы белгітас қойылды. Ақт�бе қаласында 
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оны 28-танк бригадасына барлаушы 

етіп жібереді. Барлаушы бола жүріп 

небір қиыншылықтарды басынан 

�ткізеді. Бұл ж�нінде қызы Ақжолтай 

�з естелігінде былайша жазған: «Кен-

нисберг қаласын алу кезінде әкемді 

екі шақырым жердегі жел диірменін 

барлап келуге жұмсайды. Барлауға 

әкеммен бірге С. деген барлаушы-

досының сатқындығына налып, 

күш-жігерін жинап алға ұмтылады. 

Нәтижесінде жел диірменге жақындап, 

жан-жақты барлап, мұқият тексереді. 

Бір жақсысы диірмен маңында жан 

баласы болмай шығады. Берілген 

тапсырманы орындап келгені үшін 

жауынгерлік медальмен марапат-

талады. Ал үрей билеп, қорқақтық 
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 Мағжанның аудармаларын с�з 

еткенде, оның �зі ақын бола тұра, поэ-

зиядан г�рі, прозалық туындыларды 

к�бірек қазақшалағаны к�зге түседі. 

Жалпы Мағжанның жиырмасыншы 

жылдарда поэзиядан г�рі прозаға қарай 

ойыса бастап, «Шолпанның күнәсі» 

әңгімесін, қазақтың ұлттық «Педаго-

гикасын» жазғаны, сондай-ақ әдебиет 

пен мәдени �мірдің түрлі салаларына 

арналған к�птеген публицистикалық 

мақалаларын жариялағаны белгілі. 

Мұның басты себептері ақынның 

басындағы шығармашылық ахуалға 

байланысты болса керек. Романтикаға 

толы жастық шаққа тән, к�біне к�-

теріңкі к�ңіл күйді қажет ететін поэзия -

дан г�рі енді есейіп, оң-солын та-

нып, �мірдің қыр-сырына қанығып, 

тереңірек үңіле бастаған Мағжан �зі-

нің әлеуметтік ой-пікірлерін халыққа 

жеткізудің бірден-бір тиімді жолы 

деп, прозаны қол к�рген сияқты. Сол 

себепті де болса керек, М. Жұмабаевтың 

прозалық аудармалары басым жатыр. 

М.Горькийдің «Старуха Изергиль» 

атты әңгімесін қалай аударғаны туралы 

профессор Бейсенбай Кенжебаев «Бір 

жолы мен Мағжанның үйіне бардым. 

Мен барғанда, Мағжан жұмыс істеп, 

жазу жазып отыр екен. Сұрастыра 

келгенімде, Максим Горькийдің кейін 

қазақ тілінде «Сұңқар жыры» деген 

атпен кітап болып шыққан әңгімелерін 

аударып жүреді екен. Дәл мен барғанда, 

«Старуха Изергиль» атты әңгімесін 

аударып отырған болып шықты. Үстел 

үстіндегі жазып отырған қағазының 

бетіне үңілдім, онда «Жұртын сүйген 

жүрек» деген с�з басы к�зіме түсті.

– Аға, аударып отырған әңгімеңіздің 

аты жаңа ауызша айтқаныңызда басқа 

еді, қағазда жазғаныңызда бір басқа 

ғой? – деп сұрадым.

«Ұстаздық қылған жалықпас, үйре-

туден балаға» деген емес пе, Мағжан 

үстелден шегініп отырып, маған бұл 

жайдың мәнін баяндады.

– Басқа тілден шығарма аудару ол 

шығарманы �зінікі етіп алу деген с�з, 

�зінікі болған соң, ол �гей бала екені 

білінбеске керек. Ол үшін шығарманың 

тұрқы, тұлғасы аударылмай, мағынасы, 

рухы аударылуы қажет. Мына әңгіме 

солай аударуға әбден келіп, соны �зі 

тілеп тұр: әңгіменің рухы, жаны атында 

емес, асыл затында, мағынасында, ал 

мағынасы – халқын сүйген ер азамат 

жайлы, жұртын сүйген жүрек туралы. 

Тағы бұл әңгіменің осылай «Жұртын 

сүйген жүрек» болып аударылуы оны 

жазған, М.Горький �з стиліне дәл, 

оның осы әңгімені жазған кезде ұстаған 

әдебиеттік бағытына сай» (Мағжан 

Жұмабаев. Шығармалар. 2-3 том. А., 

1996, 462-463 беттер) деп еске алады.

М.Жұмабаевтың орыс әдебиетінен 

жасаған аудармалары – оның шы-

ғар ма шылық қырларын толық аша 

түсетін, аса бір жемісті саласы. Дарын-

ды ақын аударма саласында да тәр-

жімашылық �нердің асқан үлгісін 

к�рсете  б ілді .  Оған Мағжанның 

М.Горькийдің «Жұртын сүйген жүрек», 

«Сұңқар жыры», «Ана», «Темірді 

жұм сартқан ана», «Хан мен ұлы», 

Вс.Ивановтың «Бала», «8з �мірімнен 

әңгіме», «Темірбай», «Жолығу», «Сай», 

Д.Н.Мамин-Сибиряктың «Ақбозат», 

П.Дороховтың «Большевик баласы» 

шығармаларына жасаған аудармаларын 

оқығанда к�зіңіз жетеді. 

М.Жұмабаев алғашында орыс жа-

зушысы Максим Горкийдің бірнеше 

әңгімелерін аударды. Мағжанның 

М.Горький прозасына деген ықыласы 

ерекше болған. Орыс жазушысының 

әңгімелеріндегі ел тағдырын, ұлт мұңын 

қазақ халқының тұрмыс-тіршілігімен 

тығыз байланыстырғанына іш тартып, 

жақын к�рді.

Ақынның тағы да бір к�п аудар ған 

жазушысы – Всеволод Иванов. Ол да 

қазақ еңбекшілерінің отаршыл үкі-

меттен к�рген зорлық-зом бы лық тарын 

шынайы бейнелеп, қа заққа іш тартқан 

орыстың гуманист қалам гер лерінің бірі 

болған. Қазақ �мірі туралы жазылған 

Мамин-Сибиряктың «Ақбоз ат» деген 

әңгімесін аударып шыққан Мағжан 

түпнұсқадан еркіндеу кетуді де артық 

к�рмеген.

М.Жұмабаев аудармаларының бір 

ерекшелігі – оның аударма екендігінің 

онша байқала бермейтіндігі. >ңгімедегі 

с�з кестелерін айрықша мәнерлеп, 

ұлттық бояуға қанық с�з тіркестерін де 

молынан пайдалана білген.  Сонымен 

б і р г е  т ү п н ұ с қ а д а н  м а ғ ы н а л ы қ -

мазмұндық жағынан ауытқымай, �зінің 

дара стилімен �згеше к�ркем бой 

түзейтіндігі де к�зге түседі.

М.Горькийдің романтикалық әсер-

дегі әңгімелері ақын М.Жұма баев ты 

қызықтыра түскен. Бұл орайда, ол 

М.Горькийдің тәрбиелік мақсаттағы 

романтизмге толы әңгімелерінің ұрпақ 

тәрбиесіне елеулі әсері барын аңғарған. 

Бұл аудармашының талғампаздығын 

к�рсетсе керек.

Жалпы Мағжанның прозалық 

 ау дармаларын қарастырғанда, нағыз 

қуатты аударма тудыра білгендігін, тіл 

шеберлігін, түпнұсқадан ауытқымай, 

шығарманың нәрін қазақ тілінде 

 майын тамыза жеткізе білгендігін 

айта кеткен ж�н. Оның Горькийден 

аударған әңгімелерінің бәрі – ерлік, 

�рлік, ана ерлігі, Отанға сүйіспеншілік 

сияқты адамды патриоттыққа, ерлікке, 

 ма хаббатқа үндейтін туындылар.

Мағжанға Горькийдің Дауылпа-

зы мен Сұңқары, халық үшін жүрегі 

күйген Данко, тіршіліктегі қайсар 

әйел-ана бейнелері, ерлік пен �рлік 

�згеше әсер еткен еді. Онда да кез 

келгенін аудара бермей, қазаққа пай-

далы, жанына жақын-ау дегендерін 

ғана аударғаны байқалады. Осындай 

ұстаныммен ол жазушының «Жұртын 

сүйген жүрек», «Сұңқар жүрек», «Ана», 

«Темірді жұмсартқан ана», «Хан мен 

ұлы» әңгімелерін қазақ тілінде шебер 

с�йлеткен. М.Горькийдің «Старуха 

 Изергиль» атты әңгімесін түгел аудар-

май, бір үзіндісін ғана қазақшалапты.

«Сұңқар жырында» аудармашы 

еркін кеткен; бас жағын аудармай, 

Рагимнің айтқан әңгімесін ғана 

қазақшалаған. Бұл жерде ең бастысы 

әңгіменің дәлділігі, автордың �зіндік 

стилі сақталып түр. Аудармашы «свер-

нулся» дегенді «иіріліп, «с коротким 

криком» дегенді «бір саңқ етіп» деп 

алып, с�йлемнің бітім-болмысын қазақ 

тілінде де шебер ойнатып береді.

М.Жұмабаев  орыс  жазушысы 

Вс.Ивановтың бес әңгімесін қазақша-

лаған. Оның да �зіндік себебі де бар.

Белгілі орыс жазушысы Всеволод 

Иванов қазақ жерінде туып-�скен, қазақ 

тілі мен діліне, салты мен дәстүріне, 

тіршілік тынысына жетік қаламгер 

қолтаңбасынан Қазан т�ңкерісінің 

арғы-бергі кезіндегі қазақ �мірінің 

болмыс-бітімі, психологиялық, ұлттық 

иірім бедерінен бастап – адал да аңғал 

мінез-құлқы к�рініс тапқан. 

М.Жұмабаевтың Всеволод Иванов-

тан аударған «Бала», «8з �мірімнен 

әңгіме», «Темірбай», «Жолығу», «Сай». 

Бұл аудармалардың бәрі М.Жұмабаев-

тың 1996 жылғы шыққан үш томдық 

шығармалар жинағында жарық к�рді.

Вс.Ивановтың «>ке мен ана» 

атты әңгімесінің атын «8з �мірімнен 

әңгіме» деп �згерткен.  >ңгімеде 

т�ңкеріс тұсындағы аласапыран уақыт 

суреттеледі. Қазақтың ш�лді сары да-

ласы, ашаршылықтан қашып, жолда 

қырылған ел, яғни автордың к�рген-

білгені баяндалған. >ңгімедегі қазақ 

хал қының сол бір жылдардағы қилы 

тағ  дыры айна-қатесіз к�з алдыңа келеді.

>сіресе үш бірдей сәбиімен далада 

ас-су жоқ қаңғып қалған қазақ әйелінің 

халі оқырман назарын аудартары анық. 

Сырт қарағанда, жай орыс баласының 

әңгімесі сияқты к�рінгенімен, қазақ 

К�бей  университет бітірген 

соң институтымызға  к іші  ғылыми 

қызметкер болып келді. Тез араласып 

кеттік. Қазақша таза с�йлейтін, мінезді 

жігіт еді... 

Кейін жасымыздың ұлғаюына байла-

нысты мен б�лім меңгерушісі қызметінен 

кеттім, >.Қайдар директорлықтан кетті. 

Директор болғысы келіп, �тініш бергендер 

к�п болды. 

Ол кезде ҚР Ғылым академиясының 

президенті Кенжеғали Сағадиев болатын. 

Бір жолы мені К.Сағадиев шақыртты. 

Ол кісі директор болу үшін бірнеше 

адам �тініш бергенін  айта келіп, ин-

ститутта 1957 жылдан бері жұмыс істеп 

жүргеніме байланысты менің пікірімді 

білгісі келетінін жеткізді. Мен бірден 

�зіміздің институтымызда жұмыс істейтін, 

ұжыммен тіл табыса алатын адамның 

– К�бей Хұсайынның болғанын дұрыс 

к�ретінімді айттым. К.Сағадиев: «Ол 

орыс мектебінде оқыған, ағылшын тілі 

факультетін бітірген, қазақша ж�нді 

білмейді» деп естіп жатырмыз» деді. Мен: 

«К�бей Хұсайын қазақша баяндама жа-

сай алады, мақала жазып жүр. Ойын 

еркін жеткізе алады. Қазіргі кезде ин-

ститутты сақтап қалатын, ұжымды дұрыс 

басқаратын адам керек» дедім.  

О н  ш а қ т ы  к ү н н е н  к е й і н  т а ғ ы 

шақыртып алып: «К�бей Хұсайынның 

кандидатурасын қолдайтын он шақты 

кісіні ертіп келіңіз» деді.  

К�бейдің директор болғанын қа лай-

тын он-он бес адам барып, �з уә жімізді 

айттық. С�йтіп, к�п кешікпей К�бей 

институтымыздың директоры болды. 

О л  ұ ж ы м м е н  т і л  т а б ы с а  б і л д і , 

 институтымыз жүктелген міндеттің бәрін 

абырой мен атқарып жүрді. К�бей дирек-

тор ре тінде зерттеу бағыттарына қатысты 

ой ла рын айтып, ұсыныстарын білдіріп 

отыратын. 

Б і р н е ш е  е ң б е к т і  б і р г е  ж а з д ы қ . 

«Қазақша-орысша с�здікті» құрастыруға 

6 жылдай уақытымыз кетті. Бірнеше 

мақаланы да бірге жаздық. Павлодар 

университетінен шыққан «Қазақ тіл 

білімінің антологиясы» деп аталатын елу 

шақты кітапқа пікірімізді білдірдік. 

К�бейді баламдай к�ретінмін, ол да 

маған: «Анам сияқтысыз» дейтін. Және 

әрдайым қамқорлық танытып жүретін. 

3-4 рет Түркияның Анкара қаласында 

�ткен халықаралық жиындарға бардық. 

2001 жылы Пекин, Душанбе қалаларында  

�ткен конференцияларға қатыстық. Сонда 

жасымның келгенінен бе, денсаулығыма 

алаңдай ма қолтығымнан демеп, әрдайым 

к�мектесіп жүретін. Сондай сәттерде 

адамгершілігіне, кішіпейілділігіне, 

тектілігіне сүйсінетінмін. 

С�зге шешен, тапқыр еді. Бір жолы 

бір шетелдік әріптесіміз: «Қазақтар дінге 

онша к�ңіл б�лмейді» деді. Сонда К�бей: 

«Жоқ, қазақтар дінге ерекше к�ңіл б�леді. 

Сол себепті ҚР Діни басқармасының 

басшысы,  бас мүфти әйтеуір діннен ха-

бары бар молда ғана емес, араб, парсы 

тілдерін жетік білетін, діни әдебиетті 

жан-жақты зерттеп жүрген ғалым, фило-

логия ғылымының докторы, профессор  

>бсаттар Дербісәлі» деп  жауап берді. Сол 

с�зі арқылы бүкіл қазақтың мәртебесін 

арттырып, қазақ ғылымының да, Діни 

басқарманың да беделін к�теріп тастаған 

еді. К�бей сондай тапқыр, ұтқыр ойлы 

азамат болатын.   

К�бейдің әке-шешесін де бұрыннан 

білетінмін. 1945 жылы Алматыға оқуға 

келгенімде алғаш к�рген жазушы, 

б ірден-бір  алғышарттар  болған. 

Мағжанның домбыраны ішекке теңеуі 

сәтті шыққан. 8йткені кепкен ішектің 

тап бір домбырадай дың ғыр лауы 

үйлесім тауып тұр. Мұны ау  дар  машы 

қиялының жетістігі, яғни қазақ пен 

домбыраны байланыстыру арқылы 

әңгіме ширығып, әрлене түскен.

 Ш�л даладағы қазақ әйелі мен үш 

сәбидің �лім алдындағы кейіптері орыс 

тілінде «Киргизята, широко раскрыв 

засохшие губы, дышали в степь. Кир-

гизка, поджав ноги, сидела рядом,... – 

Умирать собрались... Ишь, ни воды, ни 

хлеба» (сонда, 72-бет) деп бейнеленсе, 

қазақшасында «Үш қазақ нәресте ауыз-

дары аңқиып, еріндері кезеріп, ш�лге 

қарап к�здері бозарып, демді зорға 

алып, демігіп отыр. Үш нәрестенің 

қасында шүкиіп, ш�келей шешесі отыр.

...Т�ртеуі де �лім алдында. Жан-

дарында бір түйір тамақ, бір жұтым су 

жоқ» (сонда, 166-бет) тұрғыда аудары-

лып, соншалықты шынайы суреттеледі.

Түп нұсқаның барлық ойы сақ-

драматургтерімнің бірі – К�бейдің әкесі 

Шахмет Құсайынов болды. Ол кезде 

ақын-жазушы, ғалымдар қатысатын 

жиналыстарға жиі барып тұратынбыз. 

Сондай басқосулардың бірінде ұзын бой-

лы, аққұба, әдеміше келген кісіні к�рдім. 

>зіл-қалжыңымен ортасын баурап алатын. 

Сонда ол кісіні қасымдағылар: «Солтүстік 

жақтан келген, Шахмет Хұсайынов деген 

жазушы,  бірнеше пъесаның авторы» деп 

таныстырды. Маған ол кісі сондай бір 

ақжарқын, мәдениетті, ғаламат адам бо-

лып к�рінді... 

Балам сегізге келгенде П.И.Чай ковский 

атындағы қаладағы музыка мектебіне бер-

гем. Сонда бір қыз баланы жетектеп жүрген 

әйелді к�рдім. С�йт сем, драмтеатрдың 

 актрисасы екен. Бұрынырақта бір спек-

такльде сахнадан ғана к�ргенім болмаса, 

былай к�рмеген адамым еді. Екеуіміз бірден 

тіл табысып, шүйіркелесіп кеттік. Балала-

рымыз 1-2 жылдай сол мектепте оқыды. 

Сонда ылғи амандасып, хал-жағдайымызды 

сұрасып тұратынбыз. Бикен Римова жай 

актриса ғана емес, жақсы жазушы, дра-

матург те бол ды. Екі жазушы, драматург, 

�нер қайраткерінің ұлы – К�бей де тегін 

ғалым болмады. >нді тебіреніп, керемет 

орындайтын. Қолынан келмейтіні жоқ еді. 

К�п уақыты басқарумен, ұйымдастырумен 

кетті. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтын он бес жылдай басқару оңай 

емес. >рі елде жағдай қиындап, к�п меке-

ме жалақы ала алмай, сергелдеңге түскен 

кезде басқарды. Институттың жабылып 

қалмауына, керісінше, инсти туты мыздың 

жандануына, қазақ тіл білімінің жаңа 

салаларының қалыптасуына мұрындық 

болды. Бүкіл күш-қайратын Тіл білімі 

 институты үшін жұмсады. Ұйымдастыра 

жүріп, �зі де біраз еңбек жазды. Жақсы 

еңбектер жазды. 

К�бей басқарған кезде институты-

мызда диссертациялық кеңес жұмыс 

істейтін. К�бей сол кеңесті де басқарды. 

Республикамыздың ғана емес, туыстас 

түркі мемлекеттерден келген к�п ғалым 

біздің институттың диссертациялық 

кеңесінде қорғады. Еліміздегі, алыс-

жақын шетелдегі қазақ тілін, түркі тілдерін 

зерттеуші мамандардың к�бі,  жасы 

ұлғайғандары, докторлар, академиктер – 

бәрі біздің институтта қорғады. 

Қазіргі кезде, жаңа жүйеге к�шкелі 

бері институтымыздағы кеңестің жұмысы 

тоқтады. А.Байтұрсынұлы атын дағы Тіл 

білімі институты – бүкіл дүниежүзінде 

қазақ тілін зерттейтін бірден-бір меке-

ме. Елбасы: «Қазақ стан ның болашағы 

– қазақ тілінде» деді ғой. Қазақ тілін 

дамыту үшін, алдымен, А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институты сияқты 

ұлттық институттарды қолдау керек. 

Қазақ тілін арнайы зерттейтін киелі 

шаңырақта диссертациялық кеңес ашы-

луы керек. 

К�бей 60 жасқа келгенде «Кісілік» 

деген мақала жазып едім. Шын мәнінде, 

кісілігі бар, текті азамат еді. Айналасы-

на сыйлы, тіл табыса білетін, ұжымды 

басқара алатын, үлкенге ізет, кішіге 

ілтипат к�рсете білетін. «Кісілік» с�зі 

М.>уезов, С. Бегалин, Ғ.Мүсірепов сынды 

жазушылардың тілінде де кездеседі. Ол 

кішіпейіл, адамгершілігі мол, парасатты 

адамға қатысты қолданылады. К�бей – 

шын мәнінде кісілігі мол жан еді. Сондай 

жанның арамыздан кеткеніне де бір айға 

жуықтапты. Жатқан жері жайлы, иманы 

жолдас болсын!  

Рабиға СЫЗДЫҚ

даласындағы қым-қуыт заман тарихы-

ның бір парағы іспеттес.

>ңгіме автордың стиліне сай, б�-

лім деріне дейін ажыратылып, түп-

нұсқаның барлық қасиеті сақталып 

тәржімаланған. Бұл әңгімеден де 

 аудармашы тілінің молдығы, түпнұсқа 

әсерімен қатып қалмай, кей жер-

лерде с�йлемдерді кестелі де к�ркем 

с�здермен байыта түскеңдігі к�рінеді.

Ауыл маңындағы бұл жағдайды 

сипаттағанда, аудармашы автордан 

да асып түскендей. Себебі автордың 

мәтінін  тәржімашы сол күйінде 

 аудармай, �зі к�рген-білгенін жаза 

отырып, ауылды �те шебер суреттейді. 

Аудармашы с�збе-с�з аударудан г�рі, 

шығарманың к�ркем мағынасын 

толығырақ беруге тырысады. Түпнұсқа 

мен аударманың арасында әсіре 

қайшылық та жоқ. Аудармашы автор-

мен үндес. Тек әңгімені қазақы ұғымға 

жақындата түскен.

Мысалы, түпнұсқадағы «Степь. Го-

лубые запахи песков. Кизяки. На бара-

нах саксаул гобийский, на саксауле-де-

реве коршун. Перо у коршуна на груди 

смятое, свалявшееся – линяет» (сон-

да, 71-бет) «Дала. Құм. Буалдыр ш�л. 

 Тезек иісі. Құм ш�лде сексиіп-сексиіп 

сексеуіл тұр. Бір сексеуілдің басында 

күшіген отыр. Күшігеннің бауыр жүні 

ұйпалақ, кей жері түлеп түскен» (сонда, 

164-бет) болып, к�ркемделе түскен.

М.Жұмабаев  нег із інен,  қазақ 

тақы  рыбына қатысты, қазаққа рухы, 

т а б и ғ а т ы  ж а қ ы н  ш ы ғ а р м а л а р д ы 

 ау дарған. Қазақ жерінің табиғатын 

суреттеуге келгенде, Мағжан автордан 

кем соқпай, керісінше, �нер жарысты-

рып, үзеңгі қағыс тырып, кей тұстарда 

алға шы ғың қырап, озыңқырап отыра-

тындай әсер етеді. 

Сол бір қысылтаяң кездегі қазақ 

даласыңдағы қақтығыс әсерінен болған 

адам трагедиясын суреттеуде тәр-

жімашы да, автор да идеялас болып, 

екеуі де жақсы білетін қазақ даласының 

тағдыр-талайымен жақсы таныстығы, 

толғандырғаны, оқиғаларды қаз-қал-

пында баяндауы сияқты к�птеген фак-

торлар аударманың сәтті шығуына 

талған, ашулы әйел бейнесі  аудармада 

әсерлілеу шыққан. «Ұзын тырнағымен 

бетімді тырнап алды» деп, жай ғана 

 аудара салмай, әр с�йлемнің бейнелілік, 

мағыналық маңызын арттыра түседі. 

>йелді «к�гертеді», «сазартады», «жер 

тырнатып», «аю тырнақпен бетін 

осқызады», с�йтіп, аш, ызалы әйелдің 

кейпін айнытпай, түпнұсқадан да 

күштірек бейнелейді.

М.Жұмабаев  орыс жазушысы 

Д.Н.Мамин-Сибиряктың «Ақбозат» 

атты әңгімесін қазақ тілінде с�йлетті. 

Д. Н.Мамин-Сибиряк – XIX ғасырдың 

екінші жартысында �мір сүріп, орыс 

әдебиетінің қазынасына елеулі үлес 

қосқан реалист-демократ жазушы. 

Ол балаларға арналған к�птеген 

шығармалар жазды. Оның к�бі – қазақ 

�мірінен алынып жазылған туындылар.

«Ақбозат» әңгімесі алғаш 1895 жылы 

«Балалар оқуы» («Детское чтение») 

журналында жарық к�рген. «Ақбозат» 

әңгімесі – бала санасына, ойлауына 

әсер ететін терең гуманистік идеяларға 

толы шығарма.  Еңбек етпей бос 

жүру, бекерге мал шашу, �зімшілдік, 

ақылсыздық сияқты сүйкімсіз мінез-

құлықтардан жас ұрпақ сабақ ала-

тындай етіп к�рсетілген. Қазақтың 

педагогикасын жазған, сондықтан да 

балалардың жанына, тәрбиесіне жақын 

М.Жұмабаевтың бұл әнгімені аударуы 

заңдылық секілді.

М . Ж ұ м а б а е в  М . Г о р ь к и й , 

Вс.Иванов, Д.Н.Мамин-Сибиряк, т.б 

орыс қаламгерлерінің туындыларын 

қазақ тіліне к�ркем аудара білумен 

қатар, олармен тіл, �нер жарысына да 

түскенін к�реміз. С�йтіп, қазақтың 

ұлы ақыны Мағжан �ткен ғасырдың 

басында-ақ қазақ с�з �нерінің құдіретін 

аударма жасау арқылы да к�рсетудің 

асқан үлгілерін жасай білді. Орыс 

қаламгерлерінің шығармаларын қазақ 

тілінде де т�лтумадан еш кем қылмай, 

к�ркемдігін т�мендетпей, қазақ тілінің 

т�л туындысындай, шебер с�йлетті. 

Мағжан әдеби к�ркем аударманы ел 

мен елді жақындастырудың, тіл мен 

тілді танудың таптырмас құралы екенін 

дәлелдеп, жалпы аудармаға әдебиет 

пен мәдениеттің құрамдас бір б�лігі 

деп қарады. С�йтіп, қазақтың к�ркем 

аударма �нерін ХХ ғасырдың басында-

ақ кәсіби биікке к�терді. 

Қазақ к�ркем аудармасының тама-

ша үлгілерінің қатарындағы Мағжан-

ның аудармалары қазақтың әдеби 

тәржіме тарихында, �зіндік орны бар, 

құнды шығармалар болып қала бермек.

Дандай ЫСҚАҚҰЛЫ,
С.Демирел атындағы университет
ректорының кеңесшісі, филология

ғылымының докторы, профессор

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН
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Қыз өссе – елдің көркі
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінде Жараты-
лыстану және география институтының 
ұйымдастыруымен арулар байқауы 3тті. 
Шараның мақсаты – қазақтың салт-
дәстүрін бойына сіңірген, ұлт 3нері мен 
мәдениетін терең білетін, ақылына к3ркі 
сай қыздар тәрбиелеуге үлес қосу. 

Институттың студенттік �зін-�зі басқару 

кеңесінің қолдауымен �ткен салтанатты 

шараны оқу орнының басшысы, география 

ғылымының докторы, профессор Күләш 

Қаймулдинова ашып, дәстүрге айналған 

шара ның маңыздылығына тоқталды. Ол: 

«Батырлық пен қайраттылықты, нәзіктік 

пен сұлулықты �н бойына қатар �ріп, 

биязылығымен, мәде ниеттілігімен �зін 

бағалата білер қазақ қызының таза да тұнық 

болмысы – тектіліктің айнасы. Сондықтан 

асыл аруларымызды танып білу, қолдау 

к�рсету әрі насихаттау – тәр биелік мәні зор 

құндылық» дей келе, қа тысушыларға сәттілік 

тіледі. Байқау шарты бойынша қыздар алты 

кезеңнен тұратын сайысқа түсті. Бірінші 

кезеңде қатысушылар жиналған қауымға 

флэшмоб-би түрінде �здерін таныстырса, 

келесі кезеңде шығармашылық талантта-

рын к�рсетті. Сұрақ-жауапқа негізделген  

«Білгенге маржан» кезеңінде бойжет кен-

дердің білім-ғылым деңгейі сараланып, 

«8нерлі қол – бақытқа жол» кезеңінде  

қол�нер туындыларын қазы лар алқасына 

ұсынды.

Қызықты әрі тартысты �ткен байқау 

қорытындысы  бойынша 1 курс студенті 

Зұлхар Дәулет бас жүлдеге ие болып, 

 институт аруы атанды.  Бірінші орынды Ару 

Құбайдуллина жеңіп алса, екінші орынға 

>лия Несіпбек, жүлделі үшінші орынға 

 Аяулым Расилова лайық деп танылды. 

Байқауға қатысқан арулардың бар лығы 

да бағалы сыйлықтармен  марапатталып, 

арнайы дипломдарға ие болды. 

Перизат ОМАРОВА 
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ОЙТОЛҒАМ БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Замана ақиқатын арқау еткен...

ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ, ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ, 
ТАРИХЫ КЕНЕНТАРИХЫ КЕНЕН

де шаһар орнын Қорқыт ата университетінің 

студенттерінен жасақталған археологтар 

зерттеу үстінде. Қазалы қаласында ерте кез-

дерде қыш кірпіштен салынған үйлер бүгінгі 

күнге дейін жарамды болып келеді. 8ткен 

ғасырларда осы үйлерге татар байы Ғанибай 

деген иелік еткен. Сол үйлердің бірін кезінде 

Қазалы ауылшаруашылық техникумы пайда-

ланса, бүгінгі күні №17 Ғани Мұратбаев атын-

дағы мектептің бастауыш сынып оқушылары 

сабақтарын жалғастыруда.

Қ а л а  Ж і б е к  ж о л ы н ы ң  б о й ы н д а 

орналасқан. Уақытында �збек, қарақалпақ 

елдерімен сауда-саттық қатынасы жақсы 

дамыған.

1853 жылы №1 порт құрылған. Бұл Хиуа 

хандығының және қоқандықтардың шабуы-

лына қарсы тұру үшін салынған. 1867 жылы 

патша Жарлығымен Қазалыға қала мәртебесі 

берілді. 8ткен жылдың күз айында осы 

қаланың 150 жылдығы аталып �тті. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазалыдан 

аттанған боздақтардың есімдері орталық 

саябақта мәрмәр тастан қашалып жазылды. 

Бұлар соғыстан қайтпай қалған ер азаматтар. 

Ал енді соғыста ерлік к�рсетіп, жауға қарсы 

кеудесін оққа т�сеген ерлеріміз Ү.Түктібаев, 

М.Балмағанбетов, В.Счастнев, Г.Михайлюк, 

Г.Шляпиндерге Кеңес Одағының Баты-

ры атағы берілді. Сонымен қатар соғыс 

жылдарында еңбегімен елге танылған 

күрішшілер К.Оразалиева, Пак Петр, одан 

кейінгі жылдарда шаруашылық басқарған 

Д.Маханов, күрішші >.Дінисламов, механи-

затор К.>лімаевтарға Социалистік Еңбек Ері 

атағы берілді. Осы кісілердің суреттерін бір 

жерге топтастырып, орталық саябақта аллея 

жасалса жас жеткіншектер үлгі алып, олардың 

тағылымы �мір жолдарын танып-білулеріне 

орнықты орын болар еді. Рухани жаңғырудың 

негізі осындай игі істердің нәтижесіне байла-

нысты.

«8мір керуені» кітабында алғашқы Кеңес 

�кіметі кезінде атаман Анненков бастаған 

орыстың ақ әскерінің қазақ ауылдарындағы 

қарусыз ер-азаматтарды түгел атып кеткені, 

болған оқиғаның ізімен жазылған бояма-

сыз шындық. Қызыл Армияның қаһарынан 

қорқып, Қытайға қашқан ақ әскерлері 

жолындағы қазақ ауылдарын қынадай 

қырғаны тарихи ақиқат.

«8мір керуені» романындағы бірнеше 

әйел алған Мұратхан байдың бәйбішесі мен 

тоқал дары арасындағы кикілжің, әсі ресе 

«Жас тоқал» тарауында шынайы суреттелген. 

«Ашаршылық» тарауында малмен күн 

к�ріп отырған қазақ ауылдарының тұрғындары 

жаппай кәмпескеге түсіп, шаш ал десе, бас 

алатын, асыра сілтеген атқамінерлердің 

кесірінен, тігерге тұяқ қалдырмай тартып 

алғаны, с�йтіп, еңкейген кәрі мен еңбектеген 

жас балаға дейін мүлдем аш қалғаны, сол 

себепті, миллиондаған қазақтардың қолдан 

жасалған ашаршылықтың құрбаны болғаны 

– Кеңес �кіметі кезіндегі болған шынайы 

оқиғалар. Ауылдың бас к�терер азаматы 

Сейфолла басын қатерге тігіп, ауылдастарын 

аштықтан құтқармақ болады. Бірақ ұсталып 

қалған кезінде: «8лім – біреу, екі �лім жоқ. 

Атсаң ат! Мен ештеңеден қорықпаймын, 

жылқыны барымталауға жалғыз �зім бар-

дым, мен �мір бойы жылқышы болған адам-

Соғыс кезінде аудандағы «Қызыл ту» 

колхозын ұйымдастырып, халқын жақсы 

істерге бастай білген Қашақбай Пірімовтың 

еңбектері ерен. Ол 100 мың сом қаржы беріп, 

танк жасауға үлесін қосты. Осы еңбегі үшін Бас 

қолбасшыдан Алғыс хат алды. Қатарынан екі 

рет КСРО Жоғарғы Кеңесіне депутат болып 

сайланды. Мұндай құрметке алпысыншы жыл-

дары шопан Ж.Сүттібаев та ие болды. Ауданда 

еңбегімен құрметке б�ленген О.Ержанова, 

К.Сахиев, А.Ешмахановалар Қазақ КСР 

Жоғарғы Кеңесінің депутаты болып сай-

ланды. Сондай-ақ Мемлекеттік сыйлықтың 

иегері, эксковаторшы Ш.Нұрғожаев, күрішші 

А.Алдажарова,  олармен қатар Бүкілодақтық 

жастар сыйлығының лауреа ты атанған күрішші 

К.Т�легенов еңбек к�рігін қыздырған жандар 

болды.

Қазалының топырағынан шыққан ғалым 

Мұхаметжан Ерлепесов ел игілігі үшін 

қызмет етті. Сол сияқты қоғам қайраткері 

Е.Б�лекбаев, >.Толыбековтер, мемлекет 

қайраткерлері Т.Есетов, І.Қалиев, С.Аманов, 

Д.Айдаров, Е.К�шербаев елеулі жұмыстар 

атқарып, зор еңбек сіңірді. Аудандық пар-

тия комитетінің бірінші хатшылығынан 

С у  ш а р у а ш ы л ы ғ ы  м и н и с т р і н е  д е й і н 

к�теріліп және Талдықорған облыстық 

партия комитетінің бірінші хатшысы 

қызметін атқарған >.Тыныбаев елімізге 

танымал, ардақты азамат болды. Ұлы Отан 

соғысына қатысқан, елдің бетке ұстар 

абыз ақсақалдарына айналған Қ.Макенов, 

Е.Т�лепов, Т.Емешов, Б.Қосаев, Ж.Ақбаев, 

І.Саймахановтар түрлі шаруашылықтарды 

басқарып, ауыл халқының игілігі жолында 

қызмет жасады. Бар-жоғы т�рт сыныптық 

білімі болған Оңталап Жарылқасынов атамыз 

Ғ.Мұратбаев атындағы колхозды басқарып, 

осы колхозды миллионер колхоз атандыр-

ды. Бұл кісіні дала академигі дейтін жұрт. 

Бұдан кейін біраз жыл колхозды басқарған, 

мын. Соған қарамастан мені де бай деп, 

қорамдағы бес-алты жылқымды, оншақты 

қой-ешкімді айдап әкеттіңдер, осы ма, Кеңес 

�кіметінің әділдігі?! Қазіргі уақытта бүкіл 

ауыл бала-шағамызбен нәр татпай аш отыр-

мыз, бар жазығымыз – «қой үстіне бозторғай 

жұмыртқалаған коммунизм ор натамыз» 

деген, сендерге, Кеңес �кіметіне, Қызыл 

әскерге сенгеніміз бе?!» деп, ашына жауап 

бергені. 

Иә, сол кездегі ашаршылық – Кеңес 

�кіме  тіндей алып империяның зымиян 

саясаты нан туған жымысқы әрекет еді. 

Бұл тақырыпқа қалам тербеген жазушы-

лар аз болса да баршылық, ал Бақыттың 

кітабы сол аумалы-т�кпелі заманның айна-

сы іспеттес.Мен қаламгердің жаңа кітабы 

шыққан сайын ықылас қоя оқимын, ойының 

тереңдігіне, с�зінің салмақтылығына тәнті 

боламын. Бақыт қарындасымның кітабын 

оқып отырып, басқа бір әлемге енгендей бо-

ламын, жазушының жан дүниесінің жұмбақ 

әлемі ойының орамдылығымен, с�зінің 

салмақтылығымен жан дүниеңді баурап ала-

ды.

Француз жазушысы Жорж Санд �з 

замандастарының �мірін суреттеп жазған 

белгілі  қаламгер. Ал біздің қазақ жазушы-

сы Бақыт Мерекенова қазіргі заманның 

қыр-сырын, бүге-шігесін жасырмай жайып 

Ұлы Отан соғысының ардагері >бдіраман 

Тілеубаев ағамыз мәдениетті, сыпайы кісі 

болды. >бекеңнің тұсында шаруашылық 

алғы саптан к�рініп, табысты колхоздың 

біріне айналды. Жетпісінші жылдары аудан 

шопандарының жиыны Арал ауданымен 

шекаралас жатқан К�кт�бенің бауы рында 

�ткізіліп тұрды. Күз айында сабантой мерекесі 

де осы т�беде ұйымдастырылды. Бұл т�бені 

халық кейін >бдіраман т�бе деп атап кетті. 

Бұл >бекеңе деген халықтың құрметі еді. 

Ауданда шаруашылықты басқарған білікті 

азаматтар к�п болды. Мәселен, «Бозк�л» совхо-

зын ұзақ жыл басқарған Қожали 8тепбергенов 

Қызылқұм �ңірін, Қазақстанның 40 жылдығы 

атындағы совхозға ширек ғасырға жуық 

басшылық жасаған Шынтас Жалғасбаев 

Қарақұм беткейін ақтылы қойға толтырса, 

ХХІІ партсъезд совхозын басқарған Бүркіт 

Ж�келов те іскер жетекшілердің бірі болатын. 

Киелі топырақта кіндігі тамған ғалымдары-

мыз Б.Айтмамбетов, С.Мұстафаев, ҚР 

Ғылым ака  демиясының корреспондент-

мүшесі А.Шәріп, сазгер, бүгінгі күні елге 

танымал азаматтар.  Қасиетті топырақтан 

ш ы қ қ а н  х а л ы қ  а қ ы н д а р ы  Б . 8 т е п о в , 

Н.Жұбатов, Қ.>бдіразақов, ақын-жазушылар 

С.Боранбаев, Б.>бдіразақов, Б.Алдамжаров, 

>.Нарынбетов,  >.>лішов, >.Оспанов, 

М.Қаназов, Б.Тәжімбетов, Е.Кішкенеев, 

Р.Жанаев, Ж.Мәкенәлі,  Е.Зәң гіров, Н.Домбай 

киелі топырақтың адамдарын, табиғатын 

шығармаларына арқау етті. 

Елуінші жылдарда елімізде отызмыңын-

шы лар ұраны к�теріліп, к�птеген білікті 

азаматтар жер-жерге басшылыққа жіберіліп, 

шаруасы онша емес колхоздарды к�теруге 

жұмылдырылды. Солардың қатарында 

Арқадан келген Д.Маханов, жетісулық 

>.Қарамер генов колхоз жұмыстарын ілгері 

дамытып, совхозға айналдырды. Дүйсенбай 

Маханов Социалистік Еңбек Ері атанды. 

салады. «Тағдыр» атты  т�ртінші кітабында 

ауылдан келген аңқау жігіт Ермек  қаланың 

тісқаққан әккі әйеліне жолығып, сол әйелдің 

құрған торына түсіп,  �рмекшінің торына 

шырмалған   шыбындай  шырқырап, соның  

тұзағынан  әрең  құтылып шығады. Қазіргі 

заманда күнде кездесіп жататын, ірілі-ұсақты 

жайттарды жазушы к�збен к�ргендей сурет-

теп, сол кітаптың бас кейіпкерінің тар жол, 

тайғақ кешіп, сан қилы �мір �ткелдерінен 

�тіп, ақыры, сол қиындықтардың бәрін жеңіп 

шыққанына қуанасың. Роман оқырманды 

бей-жай қалдырмайды, түптің түбі әділдіктің 

жеңетініне иландыра біледі, бұл – жазушы 

шеберлігі. 

Кітаптың �н бойында оқиға желісі 

�рбіп, шарықтау шегіне жетіп, бас кейіпкері 

Ермектің бар қиыншылықты жеңуімен 

аяқталады. Демек, Ғалия Уәлиевна сияқты 

жағымсыз кейіпкерлер қаншама айласын 

асырғанмен, ауылдың аңқау жігіті аңсаған ар-

манына жетіп, бақытты отбасын құрады. Ол, 

тек �зін ғана ойламай тағдыр тауқыметіне тап 

болған, кейінірек тағы да қиындыққа душар 

болған басқа замандастарына да азаматтық 

жасап,  к�мек қолын созады.  Жалпы 

жазушының шығармалары шыншылдыққа, 

адалдыққа құрылған.

Ж а з у ш ы  р е п р е с с и я н ы ң  ж а з ы қ с ы з 

құрбаны болған, менің әкем Ілияс Жансүгіров 

туралы да осы кітабында жазыпты. Кейде 

Бақыттың қаламы қарымды, тілі жатық, ай-

тар ойы терең. Мына бір жазбаларын оқып 

к�ріңізші: «Тумақ бар да �лмек бар» деген 

қанатты с�здің мәні зор. «К�реріңді к�рмей 

к�рге кірмейсің» демекші, әрбір дүние есігін 

ашқан пенде маңдайына жазған қуаныш, 

қайғыны к�ріп барып, к�з жұмбақ. Бұл 

мәңгілік �згермейтін құбылыс. 8мірдің мәні 

– артыңа �міріңді жалғастыратын лайықты 

ұрпақ қалдыру, егер ұрпағың атыңа кір 

келтірмей, �мір керуенін адамгершілікпен, 

Алланың ақ жолымен жүріп �тсе – онда сенің 

арманың орындалғаны, �лгенің – тірілгені, 

�шкенің – жанғаны».

Жазушының �мірлік пәлсапасы кімді де 

болсын тәнті етеді, расында да бұл тіршілікте 

бір нәресте дүние есігін ашып, енді бір отба-

сы қара жамылып отырмай ма? Ақ пен қара 

сияқты, қайғы мен қуаныштың да алмасып 

жататыны ақиқат, міне, осы жайтты жазушы 

шебер суреттеп жазған.

Мен �зім Мәскеуде тау-кен институтын 

бітіргем, қазіргі күні зейнетке шығып, әкем 

Ілияс Жансүгіровтың �лең, поэмаларын 

орысшаға тәржімалап, қазақ поэзиясын – 

жауһар жырларын орыстілді оқырмандарға 

жеткізудемін. Қазіргі Бақыт Мерекенова 

сияқты жазушылардың кітаптарын оқи оты-

рып, олардың интеллектуалдық жан-жақты 

дамығанын к�ремін. Біздің рухани жан-

дүниеміз осындай танымы мол кітаптарды 

оқып, халқымыздың �ткен �мірінен тағылым 

алады. Бақыттың ұстазы, жазушы, профессор 

>білфайыз Ыдырысов шәкіртінің талантына 

сүйсініп, былай деген екен.

 «Шәкіртімнің сондай қарымды қаламгер 

екеніне к�з жеткізгілеріңіз келсе, онда 

оның «Адам тағдыры» атты бірінші к�ркем 

шығармалар жинағын тауып алып, оқып 

шығыңыздар! Ал мен Бақыт шәкіртіме: 

«>зағаң тілек еткен қанатың қатайыпты! 

Енді, жүрексінбей, эпикалық кең тынысты 

романдар жаз» демекпін.

 Қазақстан халық жазушысы >зілхан 

Нұршайықов,  Сафуан Шаймерденов, 

белгілі жазушы, сыншы Сағат >шімбаев, 

белгілі  қаламгер Оралхан Б�кеев жа-

зушы қарындасыма ағалық ақ жол тілеп, 

болашағынан зор үміт күткен. Мен бүгін 

Бақыт Мерекенованың «Тағдыр» романын 

оқып шығып, жазушыға алдыңғы толқын 

ағалары тілеген ақ жол, шығармашылық тың 

табыс тілеймін. 

Cаят ІЛИЯСҰЛЫ

Оған әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 

университеті, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық кон-

серваториясы, Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогика 

университеті, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 

университеті, Қазақ технология және бизнес университеті, 

Еуразиялық технологиялық университеті және «Қазақ 

тамақ �неркәсібі ғылыми-зерттеу институты» ЖШС 

сияқты жоғары оқу орындарынан, ғылыми-зерттеу инсти-

туттарынан және �неркәсіптік кәсіпорындардан келген 

студенттер, магистранттар, докторанттар, жас ғалымдар 

мен мамандар қатысты. 

Конференция шымылдығын Алматы технология 

университетінің ғылым және инновация ж�ніндегі про-

ректоры, профессор Бердан Рыскелдиев ашып, шараның 

мақсаты мен бағыттарын айқындады. Проректор с�зінен 

кейін тағам �ндірістері, жеңіл �неркәсіп және робототех-

ника тақырыптарында пленарлық баяндамалар оқылды. 

Конференцияға ұсынылған 195 ғылыми баяндамалар 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде таныстырылды. 

Тағам және �ңдеу �ндірістерінің технологиясы; Жеңіл және 

тоқыма �неркәсібі; Технологиялық үдерістерді механи-

зациялау, автоматтандыру және ақпараттандыру; Жалпы 

экономикалық мәселелер, туризм және қонақжайлылық 

индустриясы; Жаратылыстану ғылымдары; >леуметтану-

гуманитарлық ғылымдар бағыттары бойынша қатысушылар 

зерттеу жұмыстарын баяндады. 

Жас ғалымдар жақсы дайындық деңгейін к�рсетті, 

к�птеген жұмыстарда зерттеу нәтижелерін іс жүзінде 

қолдану мүмкіндіктері айтылды. 

Аға оқытушылар мен кәсіпкерлер жас ғалымдарға 

шеберлік сабақтарын �ткізіп, тәжірибелерімен б�лісті. 

Қатысушылар к�кейкесті сұрақтар мен қазіргі ғылыми-

зерттеуде к�п кездестіретін проблемаларды ортаға салып, 

шешімін табуға тырысты. Шараның нәтижесінде ең үздік 

деп танылған жоба баяндамашылары, зерттеуші жас 

ғалымдар арнайы дипломдармен марапатталды. 

Асхат 'БІШЕВ
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2006 жылы Алматы қаласындағы Бекет Ата 

мешітінде қазалылықтардың ұйымдастырған 

т а с а т т ы ғ ы н д а  Д ү й с е н б а й  а қ с а қ а л м е н 

кездесіп, әңгімеге тартқан едім. Сол кезде 

98  жаста болатын. Ол былай деді: «Менің 

туған жерім Қара�ткел (Ақмола), екінші 

 Отаным – Қазалы. Қазалылықтарды к�рген 

сайын оның топырағының киелі екендігіне, 

азаматтарының достыққа, сыйластыққа 

к е л г е н д е  б а у ы р м а ш ы л д ы ғ ы н а  т ә н т і 

болғанмын. Сондықтан мен әрқашан олар-

мен мақтанамын» дегені бар. Ауданға елуінші 

жылы Ғ.Мұратбаев атындағы орта мектепке 

директор болып келген Кенжалы  Айманов 

елуінші жылдың аяғында Қазақстанның Білім 

министрі қызметіне жоғарылатылды. 

Денсаулық саласында да  еңбектері 

жоғары бағаланған біл ікт і  дәрігерлер 

 болды.  Қазақ  станға еңбегі сіңген дәрігер 

 Ф.Жұма ғұлов, Ж.Сембиев ұзақ жыл  аудан 

ауруха насын басқарса, орденді дәрігер 

Н.Сейтбаев, З.Саликова, балалар дәрігері 

С.Досмайлова к�птеген науқастардың  дер тінен 

айығуларына себепші болды. Мәдениет сала-

сында да �з қызметін жауапкершілікпен ат-

қарған Қазақстанның еңбегі сіңірген мәде ниет 

қызметкері К.Асанбаев, режиссер Ж.Тұр сынов 

жақсы істердің бастамашысына айналды. 

Айта кетуіміз керек, жергілікті тұрғындар 

а й м а қ  б а с ш ы с ы  Қ ы р ы м б е к  Е л е у ұ л ы 

К�шербаев тың қамқорлығын сезінуде. Ауыл 

ажары мей лін ше жақсарды. Ауылдарға ауыз 

су, к�гілдір отын жеткізілді. Қазалы ауда-

нына біраз жылдан кейін барған бір азамат 

былай дегені бар: «8ркендеу» совхозы атанған 

ауыл бұрын шаңы бұрқырап, жаңбыр жауса 

батпағы иленіп, к�шелермен жүруге мүмкіндік 

болмайтын. Содан қорқа соғып, ауыл әлі 

сол күйі шығар деп ойлағанмын. Олай бол-

май шықты. «8ркендеу» түгелдей �згерген. 

К�шелерге асфальт т�селген, су жүретін 

арықтар қазылған, тал егілген, к�шелердің 

бәрі жарықтандырылған. Бейнебір саябаққа 

келгендей �з к�зіме �зім сенбей жан-жағыма 

қарай бердім». Міне, Қазалының қай ауылына 

барсаң осындай к�рініс бар екенін кім-кім де 

айтар еді. 

Қазалыда кәсіпкерлік ісі жақсы жолға 

қойылған. Бұл істі ең алдымен ауданға белгілі, 

к�п жыл ірі «ПМК»-ларды басқарған, аудан 

әкімі, еліміздің Мәжіліс депутаты болған 

 Самрат Имандосов бастаған еді. Қазірде 

бұл азамат к�п адамды жұмыспен қамтып, 

абыройға кенеліп отыр. Сондай-ақ кәсіпкерлер 

Мінәжадин  Сражадинов,  Ибадулла Тілеп, 

Қасқырбай >лімбаев күріш �німін �ңдіруде 

елеулі табыстарға жетіп келеді. К�п жыл 

темір жол саласында басшылық қызмет 

атқарған, партиялық жұмыстың қыр-сырын 

жетік білетін Ботабай Рыстығұлов ауданның 

Құрметті азаматы. Ол жастардың ақылшысы. 

>йтеке би кенті мен Қазалы қаласының 

арасы 12 шақырым жер, осы екі араны қосу 

мақсатында қос қабатты үйлер салынып, жол 

 асфальттанып, к�ше жарықтары тартылып 

жатыр. Қазалы қаласында жекелеген азамат-

тар жылыжай салып, тұрғындарды жыл бойы 

к�к�ніспен қамтамасыз етуде. 

>ркімнің де туған жері, туған ауылы бар. 

Ұлы Отанға деген сүйіспеншілік кіндігіміз 

кесіл ген туған жерімізді құрметтеуден баста-

лады. Ата жұртымыз аман, еліміз �ркендеп, 

гүлдене бергей. 

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ,
ардагер журналист

Қазақтың к3рнекті компози-
торы Шәмші Қалдаяқовтың 
әндері халықтың жүрегінен кең 
орын алғаны белгілі. Компо-
зитор шығармашылығы қазіргі 
таңда жан-жақты зерттеліп 
келеді. 

О с ы  о р а й д а  ж у ы р д а 

Ш.Қалдаяқов атындағы халық-

ара  лық ән фестивалі д ирекциясы 

және «Arna-b» баспасының ұйым-

дастыруымен жарық к�рген 

« Ш ә м ш і  Қ а л д а я қ о в »  а т т ы 

 фо тоаль бом кітабының таныс-

тырылымы �тті. Жинақ авторы композитор Қалдыбек 

Құрманәлі аталған туынды Шәмші әндерін құрметтейтін 

�нерсүйер қауымға арналғанын жеткізді. 

Жинақ туралы айтатын болсақ, ол жеті б�лімнен 

құралған. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдар ла-

масы аясында жарық к�ріп отырған туындының алғашқы 

б�лімі «Менің Қазақстаным» деп аталады. Мұнда саз-

гердің туған жер, атамекенге қатысты патриоттық әндері 

берілген. «8мір – �зен»  атты екінші б�лімде композитор 

�мірінің әр кезеңдерін қамтитын фотошежіре ұсынылған. 

Замандастары мен дос-жарандарының естеліктері 

«Сол бір кез есімде...», «Шәмшінің әні» атты тарауда 

топтастырылған. Ал «Сарғайған суреттер сыры», «Ама-

нат», «Шәмші – мұра» аталатын соңғы б�лімдерде сазгер 

мұрасын зерттеуші азаматтардың жылы лебіздері беріліп, 

атқарған ауқымды жобалары кеңінен баяндалады. 

Арай ЖҰМАТАЙ

Тараз қаласында халық қаһарманы Бауыржан 
Момышұлы атындағы «Жеңіс» саябағы күрделі 
ж3ндеуден 3ткізілуде. Бұл Жамбыл облысының әкімі 
Асқар Мырзахметовтың қала келбетін ажарландыруға 
бағытталған игі шараларының бірі. 

Жоспар бойынша, «Жеңіс» саябағына қасіретті 

күндердің бірнеше ескерткіштері орнатылып, май-

дангерлер есімдері тасқа қашалып жазылмақ.  Осын-

дай игі істерге облыстық бюджеттен арнайы қаражат 

қарастырылған. 

Бүгінгі таңда  қаладағы бірқатар құрылыс мекемелері 

саябақты жаңғыртуға күш салуда. Олар екі ауысымда 

жұмыс істеп, барлық шаруаны жеңіс мейрамына дейін 

аяқтамақ. Саябаққа шаһардың орталығында тұрған 

 Бауыржан Момышұлының ескерткіші әкелініпті. 

Қаланың �зге жерлерінде орналасқан Ауған соғысы 

ардагерлеріне арналған ескерткіш те, «Даңқ аллеясы»,  

«Мәңгілік алау» да осы саябақтан орын теппек. 

«Жеңіс» саябағымен бірге жапсарлас жатқан 

Жансүгіров к�шесі де ажарлана түспек. Бұрын ені 7 метр 

болған даңғыл енді 12 метрге дейін кеңейтілуде. Қала 

тұрғындары үшін де, қаладағы к�лік қозғалысы үшін де 

кең жолдың маңызы орасан зор.

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ

ТҰСАУКЕСЕР

Шәмші ғұмырынан 
сыр шертеді

«Жеңіс» саябағы 
жөнделуде

ІЛКІМДІ ІЗДЕНІС

Қазалы қаласынан жиырма шақырымдай 

жерде оғыздар мемлекетінің астанасы болған 

Жанкент шаһарының орны бар. Бұл кезінде 

Хиуа хандығына бағынышты болған. Бұл 

қала ж�нінде талай рет жазылды. Қазіргі кез-
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ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Доминикан республикасы 
Тайваньмен дипломатиялық 
қарым-қатынасын үзіп, Қы-
тай Халық Республикасымен 
ресми байланыс орнатты. 
Келі сімшартқа қол қою рәсімі 
Бейжіңде 3тті. 

Қ ұ ж а т қ а  е к і  е л д і ң 

Сыртқы істер министрлері 

қол қойды. Мәселен, Доми-

никан республикасы осы уақытқа дейін тек 

Тай ваньмен дипломатиялық қарым-қатынаста 

болған. Себебі 1949 жылы Азаматтық соғыста 

Чан Кайши бастаған Гоминьдан күштері комму-

нистерден жеңіліс тапқан соң Тайваньға барып 

орнығып, к�п жылдар �зін Қытайдың жалғыз 

заңды билігі деп санап келген. Ал ресми Бейжің 

Тайваньды �зінің бір б�лігі деп есептейді. 

ҚХР-дың Сыртқы істер министрі Ван И:  «До-

миникан республикасы маңызды әрі дұрыс шешім 

қабылдады. Бұл елдің мүддесінен туындаған, 

халықаралық құқыққа негізделген қадам. Біз бұл 

бастаманы жоғары бағалаймыз» десе, Домини-

кан республикасының Сыртқы істер министрі 

 Мигель Варгас: «Бұл еліміздің мүддесіне сай 

сыртқы саясат. Осы уақыттан бастап, екі мемле-

кет бір-бірін мойындап, елшілермен алмасатын 

болады» деп мәлімдеді.

КАРИБ ТЕҢІЗІ

Ресми байланыс орнатты

Нигерияның Муби қаласында лаңкестік шабуыл 
жасалып, 27 адам қаза тауып, 56-сы жараланған. 
Алғашқы жарылыс шаһардағы мешітте болды. 
Іле-шала шамамен екі жүз метрдей жерде екінші 
жанкешті 3зін жарып жіберген.

Ж е р г і л і к т і  а р н а л а р д ы ң  х а б а р л а у ы н -

ша, жаралан ған дардың арасында ауыр халде 

жатқандар бар. Қазір жапа шеккендердің барлығы  

жақын маңайдағы ауруханаларға жеткізілген. 

Жақында Майдугури қаласында жарылыстан 4 

адам ажал құшқан еді. Ол кезде террорлық шабуыл-

ды «Боко Харам» лаңкестік тобы  мойнына алды. 

Радикалды ұйым 2009 жылдан бері Африканың 

батысындағы бірнеше мемлекетте әрекет етеді. 

Олар батыстық білім беру жүйесіне қарсы шығып, 

аймақта шариғат ережелерімен жүретін мемлекет 

құруды к�здейді.

Бүкіл  әлемге  тамаша 
таби ғатымен танымал Бора-
кай аралы саяхатшылар үшін 
енді талайға дейін арман. 

Арман болатыны жергі-

лікті билік аралдың эколо-

гия лық ахуалының к�ңіл 

к�н шітпейтінін алға тартып, 

Боракай қақпасын жауып 

тастады. 8йткені шипажай-

ды қоқыстан тазартып жатқан к�рінеді. Алдағы 

алты ай бойы ж�ндеуден �теді. Саяхатқа әрі ем-

делуге келгендердің соңғы легі үйлеріне қайтты. 

 «Демалушылар болмағандықтан бұл жер тып-

тыныш болып қалды. Жағажайға шықсақ ешкім 

жоқ. Мұндай тыныштыққа үйренбеген екенбіз» 

дейді жергілікті тұрғын Лигайа Пелайо.

Перудің экс-президенті 
Ольянта Умала мен оның жұ-
байы Надин Эредия қамаудан 
босатылды. Олар соңғы тоғыз 
айды темір тордың ар жағында 
3ткізді. Бірақ екеуі екі б3лек 
абақтыда отырған. 

Э к с - п р е з и д е н т  2 0 1 1 

жылғы сайлау алды науқаны 

к е з і н д е  б р а з и л и я л ы қ 

 Одебрехт компаниясынан түскен 3 миллион 

долларды заңсыз қолданды деп айыпталған. Ал 

ақшаның ізін жасыруға оның жұбайы к�мектескен-

мыс. Алайда Умала заң алдында таза екенін айта-

ды. Олардың абақтыдан босатылуы жайындағы 

шешімді Конституциялық сот шығарды. Бірақ бұл 

іске қатысты тергеу жұмыстары жалғаса береді. 

Перудің 2011-2016 жылдардағы экс-президенті 

Ольянта Умала тәртіп сақшылары мен заң қызмет-

кер леріне алғыс білдіріп, бостандыққа шыққанын, 

жақындарымен қауышатынын қуана жеткізді. 

АҚШ сенаты Орталық барлау басқармасының 
бұрынғы директоры Майк Помпеоны Мемлекеттік 
хатшы етіп бекітті. Дауыс беру процесіне 100 
сенатордың барлығы дерлік қатысты. 

Бұл үміткерді 57 конгрессмен қолдаса, 42-сі 

оған қарсы болды. Бұған дейін жаңа сайланған 

хатшы Дональд Трамппен тығыз қарым-қатынаста 

деп біраз сынға алынды. Айта кету керек, экс-

мемлекеттік хатшы Рекс Тиллерсон қызметінен 14 

наурызда босатылды. АҚШ президенті Помпеоны 

«қызметке ресми тағайындау процесі тым ұзаққа 

созылып кетті» деп демократтарды айыптаған да 

болатын. Жаңа мемлекеттік хатшы ант берген 

бетте бірден Брюссельге іссапарға аттанды.

БАТЫС АФРИКА

ФИЛИППИН

ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

СОЛТҮСТІК АМЕРИКА

Қаза тапқандар бар

Арал туристер үшін жабылды

Қамаудан босатылды

Мемлекеттік хатшы сайланды

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

«Бірлік бар жерде – тірлік бар»
Біз еліміздегі тату-тәтті тіршіліктің, 
бейбіт 3мірдің парқын бағалай білуіміз 
керек деп ойлаймын. 'лемде болып 
жатқан түрлі жағдайларға қарасаң, 
осыны аңғаруға болады. Елбасымыздың 
жүргізіп отырған сарабдал саясаты мен 
жастар санасына салған сара жолын «тілі 
басқа тілегі бір, жүзі басқа жүрегі бір» 
әрбір қазақстандық жоғары бағалайды. 

Қазіргі таңда Ассамблея этносаралық 

және конфессияаралық қатынастар 

саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге 

асырып, еліміздегі барлық этностардың 

�зара тең құқықты қатынасын қамтамасыз 

етіп отыр. 

Он сегіз жылдың ішінде аталған құрылым 

қоғамдағы тұрақтылықты сақтаушы құралға 

айналғанын уақыттың �зі дәлелдеді. 

Ұрпақтар сабақтастығы арқылы татулықты, 

сенім мен бірлікті сақтау �те маңызды. 

Жылда Қазақстан халқының бірлігі күні 

қарсаңында тұрақтылық, бірлік, жаңару 

ұғымдарына негізделген үндестігі мол 

үйлесімді шаралар к�птеп �теді. 8йткені 

тұрақтылық – біздің татулығымыз берік бо-

луы үшін табан тірейтін тұғырымыз. Бірлік 

– баға жетпес басты байлығымыз. 

Келер күнгі кемел келешекке жете-

лейтін жарқын жолымыз мызғымас мемле-

кетіміздің жасампаз тұтастығына тірек 

болып табылады. Ал 1995 жылы құрылған 

Қазақстан халқы  Ассамблеясы этностар 

арасындағы татулық пен тұрақтылықты, 

бірлікті қалыптастыруда елеулі істер тын-

дырып келеді. Мұндай бірлестіктерді 

құруға  �зге  ұлт  �кілдерінің �зіндік 

мәдениетін, салт-дәстүрлерін сақтай оты-

рып, нәтижесінде жалпы қазақстандық 

мәдениетті қалыптастыруға үлес қосуға 

деген ынта-ықылас негіз болуда. Елімізді 

мекендеген этностардың тілін, мәдени 

м ұ р а л а р ы н  д а м ы т у д ы ң ,   ж а с т а р д ы 

патриоттық сезімге тәрбиелеудің маңызы 

зор. Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым 

сыйластық үстемдік құрған жерлер-

де қашанда нәтижелі істердің болатыны 

белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар 

тұтастығы мен халықтар достығының 

арқасында бүгінде мемлекетіміз �ркендеп, 

ілгері басып келеді. Қазақстан халқының 

татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі 

біздің еліміздің ең басты байлығы.

1-мамыр, яғни ынтымақ пен бірлік күні 

Қазақстан аумағында тұрып жатқан ұлт 

пен ұлыс �кілдері киелі қара шаңырақта 

тату-тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік 

пен ынтымақта �мір сүріп жатқандығын 

тойлайды.

Еліміздегі этностарды бұрынғыдан да 

жақындастыру үшін бүкіл  Қазақстанда 

 жаппай патриоттық шаралар �ткізіліп келеді. 

>рбір ұлттық-мәдени орталықтар  мерекеде 

ән айтып, би билеп, жалпыхалықтық 

мейрамда дәстүр мен салтқа толы түрлі 

к�ріністер к�рсетеді. Халықтың к�ңіл 

күйін к�теру үшін түрлі спорттық жа-

рыстар ұйымдастырылады. Ең бастысы, 

ынтымағымыз ырысқа бастап,  жарасымды 

тіршілігіміз баянды бола бергей!  

Айгүл ШАЯХМЕТ,
А.Байтұрсынұлы атындағы

 гимназия ұстазы

АРҚАЛЫҚ

НАМЫСЫҢ ҚАЙДА, НАМЫСЫҢ ҚАЙДА, 
ҚАЗАҚ ҚЫЗЫ?!ҚАЗАҚ ҚЫЗЫ?!

Кубадағы үйлену тойынан кейін 

>селіміз к�зін ашып, т�сегінен тұрса 

киімдері жуылған, тіпті үтіктеліп 

те қойған, таңертеңгілік ас та мұны 

күтіп тұр екен. Ол сол сәт �зін үйде 

емес, қонақүйде тұрып жатқандай 

сезініпті. 

Бұдан әрі де >сем кубалықтар 

және �зі қалап қосылған жігіті 

жайлы аузынан су құрып, тамсана 

әңгіме лейді. Кубалық ер азаматтарға 

сүйікті сі мен бірге романтикалық 

кешкі ас ұйым дастыру, күнделікті 

гүл ұсыну тән-мыс.

Жас шаңырақта �мірге келген сә-

биді жуындырып, тамақтандыратын, 

киіндіретін, сондай-ақ үйді  жинап, 

т а м а қ  п і с і р е т і н ,  к і р  ж у а т ы н 

 Александр екен. 

Таңырқайсың. Сонда >сем не 

істейтін болған? Жұмысына ба-

рып-келу ғана ма міндеті? Былай 

қарағанда Александр да бос жүрген 

адам емес. Жұмыс істейді. Мейрам-

ханада музыкант. 

Желідегі осы жолдарды оқып 

отырып: «Осының �зі насихат емес 

пе екен? Қыздарымызды азғырып 

отырған жоқ па?» деген ойға тірелдік. 

Солай да болуы мүмкін ғой. >лгілерді 

тізген >семнің былай дейтіні де бар: 

«Кубалықтар үшін «мынау – әйелдің 

міндеті», «мынау – еркектің міндеті» 

деген жоқ. Мұнда теңқұқықтық. Жа-

сыратын несі бар, қазақтың еркегі 

баланың кір киімін ауыстырмай-

ды ғой. Олардың түсінігінде бұл 

әйелдің міндеті. Осының �зі әйел 

мәртебесінің т�мендігін к�рсетеді. 

Біздің отбасында олай емес. Кез кел-

ген проблеманы бірлесіп шешеміз». 

Бұл да насихат лаңының бір к�рінісі. 

Жаратушымыз қателеспейтіні анық. 

Еркек пен әйелдің міндеті бір деуге 

болмайды. >рқайсысының атқарар 

ісі бар. Оны текке уақыт б�ліп, 

дәлелдеп жатпай-ақ қоялық.

>семнің әңгімесіне қарағанда, 

олар отбасында аракідік қазақтың 

ұлттық тағамдарын әзірлейтін 

секілді. Алайда негізінен жергілікті 

дәстүрлерге басымдық береді. «Рож-

дество – біздің сүйікті отбасылық 

мерекеміз. Мереке қарсаңында ән 

шырқалады,би биленеді. К�п қонақ 

жиналады. Мерекелік дәм дайында-

лады...» дейді ол. 

Қ а р ы н д а с ы м ы з д ы ң  б ұ л 

әңг імес інен не  аңғарар  ед ік? 

Байқауымызша, бұл қыз жеңіл �мірге 

құмар. Тіпті тамақты да дайындағысы 

келмейді. Кірді де жуатын біреу. 

8мір оған музыка, шат-күлкі, ду-

думан секілді. Шынтуайтында олай 

емес қой. 8мір қашанғы қызық, 

қуаныштарын алға тоса береді 

дейсің. Қиындық та, ауыртпалық 

та, қайғы-мұң да кездеседі. Сондай 

кездері кедергі-сынақтарға >семдей 

ауырдың үстімен, жеңілдің астымен 

жүретін қыздардың т�зуі, қайрат 

к�рсетуі екіталай. Сондықтан да 

қазақ қыздарының кейбіреулердің 

әдейі қызықтырып, жарнамалайтын 

«ертегі» �мірге сене бермеулерін 

қалар едік. 

>семнің с�здерінен қазақы 

дәстүрді, жалпы қазақ азаматта-

рын ұната қоймайтыны байқалды. 

О н ы  а й т а с ы з ,  � з і  қ а з а қ  б о л а 

тұра  қазақ  жіг іт іне  тұр  мысқа 

шықпайтынын шімірікпей айтып 

жүрген қарындастарымыз да бар. 

Солардың бірі «Жейран» тобының 

әншісі  Алтынай Жолдыбаева. 

Бұл қыздың кей кездері ашық-

шашық жүретінін, түнгі клубтардағы 

ерсі қылықтарын бетіне басқан 

кейбіреулер: «Сені ж�ні түзу қазақ 

жар етіп ала қоймас» деп ренжісе, 

бұл қа зақпен тағдыр қоспайтынын 

ашық айтады. «Менің болашақ 

жарым қан дай ұлт болатыны мен 

үшін маңызды емес. Маған батыл, 

күшті ер азаматтар ұнайды. Жалпы 

маған орыс жігіттері ұнайды» депті 

ол «Gakku» телеарнасына берген 

сұхбатында.

К�птің бірі емес, ел алдына 

шығып, қазақ сахнасында �нер 

к�рсетіп жүрген қызымыз осылай 

дейді. Апыр-ай, қазақ жігіттері 

ұнамайтындай олардан қандай 

жамандық к�рді екен?! Бірді-екілі 

к�ңілге жақпайтындар кездесер. Он-

дайлар қай халықта да ұшырасады. 

Ал бәрі бірдей ұнамсыз болуы 

мүмкін емес қой.

Қыздың қадірін білсе қазақ білер. 

Біз үшін қыздың ары – ұлт ары, қыз 

намысы – ұлт намысы. Қызға дәл 

осылай баға берген, қыз баланы 

дәл осылай бағалаған халық жер 

жүзінде бар ма екен? Жоқ шығар, 

сірә. Кешегі уақытта батырлары-

мыз қыздың арын таптатпау үшін 

жаудан кек алды, �мірін қиды. 

Ақындарымыз �лмейтін, �шпейтін 

жыр арнады. Мұндай мысалдардың 

сан алуанын келтіруге болады. 

алмайды. Қазір байқайтын болсақ, 

қазақшадан г�рі орысшаға бүйрегі 

бұрып тұратын қан дастарымыз 

к�бейіп келеді. >сіресе Алматыда. 

Отыздың о жақ, бұ жа ғын дағы жас 

келіншектердің баласымен немесе 

қарт ата-әжелеріміздің немересімен 

орысша с�йлесіп бара жатқанын 

жиі к�реміз. Бұл үлкен �кініш. 

Кешегі орыс тілі үстемдік жасаған 

заманның �зінде мұндай к�ріністі 

ұшыратпайтынбыз. Тәуелсіздікке, 

егемендікке ие болған бүгінгі кездегі 

«жетістігіміз» осылай болып тұр. 

Орыс, ағылшын тілдерін үйрену-

дің қажет екені саналы жұрттың 

бәріне аян. Алайда қазақ үшін �з ана 

тілі ана екі тілден де маңыздырақ, 

салмағы басым. Осыны үкіметіміз, 

мемлекетіміз халыққа түсіндіруден, 

насихаттаудан жалықпаса екен 

дейміз. Тіліне, дәстүріне, дініне берік 

қазақ қызы ертеңгі күндері �згенің 

емес, �з ұлтының, �з халқының 

перзентін �мірге әкелетініне еш 

күмәнданбаймыз. 

Шетелдіктердің қазақ қызда-

рына к�з салатыны, жар еткісі ке-

летіні жайдан-жай емес. Біздің 

қыздарымыз к�рікті, түр-тұлғалары 

келісті. Шет елдің адамы түгілі �зіміз 

де сүйсініп, мар қайып жүреміз. Бұл 

ата-бабалары мыздың арқасы. Жеті 

атаға дейін қыз беріп, қыз алмай-

тын дәстүр біздің ха лықта ғана бар. 

Бүгінгі күнге дейін қыздарымыздың 

сымбатты, к�з тоятындай болып 

�суінің сыры осыдан. Халқымыз 

ертеден қыз тәрбиесіне баса к�ңіл 

б�лген. Алақанға салып, аялау-

мен қатар, артық жүріс-тұрыстан, 

к�ңілге қаяу түсірер әдеттерден 

сақтандырып отырған. 8йткені 

ол болашақ жар, ана. Ал қазақ 

үшін әйелдің, ананың орны б�лек. 

Ұлтының назарынан тыс қалмай, 

мейірімділікті, ізеттікті, ар мен 

ұятты, қала берді жауапкершілікті 

бойына сіңіріп �скен қазақ қызының 

жаны да, тәні де сұлу болатыны 

осындай ерекшеліктерден. 

Қандай ұлт болса да сол ұлттың 

қ ы з - ж і г і т т е р і н і ң  б і р - б і р і м е н 

қосылғанын қалайды. Біріншіден, 

бұл ұлт  үшін пайдалы.  Халық 

саны к�бейеді .  Бағалы дейтін 

құндылықтар – тіл, дәстүр дамиды. 

Ел ішіндегі тыныштыққа, бейбіт 

�мірге де бұл қолайлы. 8йткені 

мақсат, мүдде бір. 8те нәзік әрі 

маңызды – ұлт мәселесіне қатысты 

дүрдараздық, алауыздық секілді 

жағымсыз қасиеттер бой к�термейді. 

Екіншіден, отбасы үшін де мәні 

зор. Бір тілдің, бір діннің �кілдері 

б о л ғ а н н а н  к е й і н  ш а ң ы р а қ т а 

түсіністік, татулық орнығатыны 

белгілі. >р отбасындағы ұғыныстық 

м е м  л е к е т т е г і  т ұ р а қ т ы л ы қ т ы ң 

қалыпта суына әсер ететіні бесене-

ден белгілі.

Ұ л т т ы қ  м е д и ц и н а л ы қ 

 уни верси тет тің профессоры  Сайын 

Садықовтың «Аралас неке гене-

тикамызды бұзады. Одан б�лек 

демографияға кері әсерін тигізеді. 

Ең бастысы, тілге де к�п зардабын 

әкеледі. Дін, діл, салт-дәстүрге де 

ықпалын тигізбей қоймайды» деген 

с�зіне қосылмасқа шараңыз жоқ. 

Жас кезде к�п нәрсе білінбейді. 

Қартайғанда дүниеден �тіп жат-

с а  м а р қ ұ м  қ а н д а й  д ә с т ү р м е н 

(мұсылмандық па, христиандық па) 

жерленуі керектігі де дау-дамайға 

айналатынын аралас неке иелері 

сезіне ме екен?

Қазақтың жері  кең байтақ. 

Есесіне халқымыздың саны аз. 

Бізге к�бею керек, �су керек. 8з 

жерімізге �зіміз ие болуға тиіспіз. 

Сол себепті ана атанып, ұрпақты 

�рбітетін қыздарымыздың жат 

жұрттың табалдырығын аттамағаны 

жақсы. Бұл ұлдың да, қыздың да қа-

пе рінде болғаны ж�н. С�з жоқ, бұл 

үлкендерімізге де қатысты.

Нұрперзент ДОМБАЙ

Қазақтың жігіттері, азаматтары на-

шар болса �згенің нәзік жандылары 

жайдан-жай сезімдерін білдірер 

ме, жүрекжарды с�здерін арнар 

ма? «Дударайым-дудым, бір сен 

үшін тудым» деген-ді орыс қызы 

Мариям. Бұл нағыз ғашықтықты, 

іңкәрлікті байқататын жүрек лүпілі. 

Бір ұшпа сезімнің жетегіне еріп айта 

салмаған болар. Орыс әйелі, жазу-

шы Галина Серебрякованың Сәкен 

Сейфуллиннің азаматтығы мен к�ркі 

жайлы таңдай қаға жазғанынан біраз 

жұрт хабардар. Оның бұл с�здерінен 

Сәкенге деген сүйіспеншілікті, ерек-

ше бір сезімді аңғару қиын емес. 

«Бұл �ткен заманда ғой» дейтін 

болсақ, халқымыз қазіргі күнде де 

үлгі тұтатын марқасқа жігіттерден 

кенде емес. Ел намысын қорғап 

жүрген спортшыларымыз Қанат 

Ислам, Данияр Елеусінді бүгінгі 

күннің батырлары деп ауыз толтыра 

айта аламыз. Димаш Құдайберген, 

Сүндет Байғожин т�рткүл әлемді 

мойындатқан �нер иелері.  Бұл 

к�зіміз шалуы, яки болмаса  Алтынай 

сияқтылардың �з ұлтының ада-

мын менсінбей, �згеге к�ңілі кетуі 

ойлантатын-ақ жағдай. Жұма-Назар 

Сомжүрек ағамыздың «бұлай болма-

сын, алдын алайық, әрекет жасайық» 

деп шырылдайтын да реті бар. 

К�ңілге қаяу түсіретін, намы-

сты қамшылайтын, яғни қазақтың 

қара-к�здерінің шетелдіктерді 

қалауының себебі не? Біреулер айта-

ды: «Ақшаға қызығады» дейді. Ол да 

мүмкін. Бірде поезда келе жатқанда 

французға шыққан қызын жер-

к�кке сыйғызбай мақтап отырған 

қ а з а қ  а з а м а т ы н  к е з д е с т і р д і к . 

«Бізге айына 400 доллардан салып 

тұрады. Одан кейінгі қызым биыл 

университетті бітірді. Апасының 

қасына жібергіміз келіп тұр» дейді 

ойланбастан. Ұлт, намыс дегендер 

бұл кісінің басына кіріп-шықпайтын 

секілді. Олардан хабарсыз ба деп те 

қаласың. «Қыздарымыздың �мір 

к�ргенін қалаймын. 8ркениеттің 

жақсылықтарымен танысқаны 
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тізімді ары қарай жалғастыра бе-

руге болады. Қай салада да елдің 

мақтанышына айналған жігіттеріміз 

жетерлік. 

Махаббат,  сезім дегендерге 

тос қауыл қою да қиын. «Жүрекке 

әмір жүрмейді» дейтініміз тағы бар. 

Алайда сезімнің де сезімі болады. 

8зге елдің адамының жетегіне ер-

ген кейбір қыздарымыз шынайы, 

тұрақты сезімнің емес, уақытша, 

б а я н ы  ж о қ  с е з і м н і ң  б у ы н а 

шалдыққандар ма деп қаласың. 

Бұған нақты �мірде де к�з жеткізіп 

ж ү р м і з .  Ш е т е л д і ң  а з а м а т ы н а 

үйленіп, шамалы уақыт бірге тұрып, 

ақырында ажырасып, с�йтіп, елге 

жету мұңға айналған тағдырларға 

�зіміз де куә болып жүрген жоқпыз 

ба? Осындай оқиғалардан неге сабақ 

алмасқа?! 

Адамның жеке �міріне араласуға 

ешкімнің де хақысы жоқ.  Бұл 

барша мызға белгілі.  Кім кімге 

үйленеді, кім мен бірге тұрғысы 

келеді – әркімнің �з шаруасы. 

Дегенмен де, біздің бүгінгі тілге 

тиек етіп отырғанымыз қолды бір 

сілтей салатын, басты ауыртып 

к�ңіл аудара қоймайтын мәселе 

емес. Біздің бүгінгі к�теріп отырған 

тақырыбымызға қатысты деректер 

бірен-саран болса үндемес едік. 

Бірақ олай болмай тұр. Жоғарыда 

келтірілген «5500 қазақ қызының 

қытайға тұрмысқа шығуы» немесе 

баспас�з бетінде кездесіп қалатын 

«жыл сайын бір мыңнан астам 

қазақ қызы шетелдіктерге тұрмысқа 

шығады» дейтін ақпараттарды 

дұрыс» дейді білгішсініп. Тағы бір 

себеп, кейбіреулерге қызық, жақсы 

�мір шет елде сияқты к�рінеді. Олар 

үшін басқа елде тұру артықшылық, 

мәртебе. 8зге де себеп-салдары 

болуы ықтимал. Ата-ана  баласына, 

әсіресе қыз балаға дұрыс ж�н сілтеп, 

бағыт-бағдар беріп отырса, ұлт 

 намысына тиер жайттардың орын 

алмасы анық. Ендігі бір себеп – тілде 

жатқан жоқ па екен деп те ой түйесің. 

Олай дейтініміз, шетелдіктермен 

отау құрып жүргендер негізінен 

орыстілділер. 

Тіл мәселесіне келгенде екіге жа-

рылып отырғанымызды несіне жа-

сырамыз. Орыстілді қарындасымыз 

б е н  � з  т і л і н д е  ғ а н а  с � й л е г і с і 

келетін қазақ жігітінің әңгімелері 

жараса қоюы қиын. Сондықтан 

әлгіндей қыздарға орысшаға жүйрік 

жігіттермен (ұлты басқа болса да) 

бірге жүру, сырласу тиімдірек. Қазір 

ағылшын тілін жақсы білетін жас 

қыздарымыз к�бейді. Олар к�біне 

шетелдік біріккен кәсіпорындарда 

қызмет етеді немесе шетелдерге 

іссапарға шығып тұрады. Осының 

бәрі шетел азаматымен танысуға, 

жүздесуге қолайлы мүмкіндіктер. 

Мұндай қарым-қатынастың бара-

бара неге апарып соғатыны біз бен 

сізге жақсы белгілі. 

Тілді жай нәрсе деп қарауға бол-

майды. Онда үлкен қасиет бар. Қазақ 

тілінің �н бойы имандылыққа, таза-

лыққа тұнып тұр. Онда намыс та, 

�р лік те, ұят та ұялаған. Осы қасиет-

тер ді бойына жинақтаған адам 

к�ңіл қа лар лық қадамдарға бара 
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Қалдыбала ШНЕТБАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.

-

Ж
анына жайлы үйреніскен 

жұмсақ т�сегі   үш-т�рт 

күннен бері бұрынғыдай 

мау жыратып тыныштық тұңғиы-

ғына тартпай, таңға ұйқылы-ояу бей-

мазалықтан арыла алмайтын күйге 

түскен-ді. Бүгін де к�з шырымын 

алғанын біле алмай, есалаң қалыпта 

жатыр. Елден естіп жүретін, к�ңіл 

дос жолдасының басындағы келеңсіз 

жайлар болашақта �зіме кездесіп 

қала ма деген суық ой денесін қарып 

жібергендей. Келесі қырына аунап түссе 

де мазасыздығы басылмай, орнынан 

еріксіз тұрды... 

Қасындағы кемпірін оятып алмайын 

деп еппен жайлап киініп тысқа шықты. 

Даланы түннің таңғы қою қараңғысы 

қымтап алған. 8лара мезгіл, еш дыбыс 

жоқ, ауылдың иттері де үруден шар-

шап, дамылдаған. Табиғаттың меңіреу 

күйіндегі мылқау тыныштықта Азат 

қалшиып қалт тұр. Құлағына жүрегінің 

дүрсілдеген со ғысы ғана естіледі. 

Жұлдыздай пышырлап шашылған ойын 

жинақтай алмаған Азат далаға неге 

шықтым, не іздедім деген сұрағына 

қалай ақталып жауап берерін білмей 

тоқталып тұрғанда, үйдің сыртқы 

есігінің жайлап ашылған дыбысын сезді. 

Қараңғылыққа үйренген к�зін тоқтатып 

қарағанда қамзолын бүркене жамылып 

шыққан кемпірінің тұрпатын байқады. 

– Кемпір-ай, таң қараңғысында 

қайда шықтың,  құлап қалсаң не 

қыласың? 

– Қарағым-ау, саған не болды 

бірнеше түн қатарынан дұрыс ұйықтай 

– Қайдам, біздің жерде діннің тара-

луының �зіндік жолы бар. Нарын бой-

ына қоныстандыруда еңбегі сіңген 

Сырым батыр, діннің де халық арасында 

таралуы, сақталуы ж�нінде үлес қосқан 

адам ғой, – деді Сейілғали. 

– Сәкеңнің білмейтіні жоқ, – деп 

Олжатай с�зге араласты. Салмақты қал-

пынан айнымай отырған Азат: – Біздің 

Сәкең біледі ғой, бірақ с�з желімін пай-

далануды ұмытпайтын әдеттен құр емес.  

– Жігіттер үй тұрғызғанда жардың 

кірпіштерін желім балшықсыз ұстата 

алмайсыңдар. Тек шындықтан әңгіме 

құралмайды, арасын кіріктірер к�терме 

с�з қосылса ғана сырланады емес пе? 

– Дұрыс болар, бірақ шындықты 180 

градусқа бұрмаған сәнді. Сырым баба 

діндар болғанын дәлелдесек исламның 

ошағы алты Алашта деуге де жақын 

қалармыз, – деп >бен де ризашылық 

білдіретін достық пейілде күліп, ортаны 

желпіндіріп тастады. Мырс етіп күлім-

сіреген қалпын сақтай: 

– Айтыңдар, айтыңдар, дінді тарат-

паса да Сырым батырдың болғанын 

жоққа шығара алмайсыңдар, – деп 

Сейілғали да беріспеді.

Үнсіз отырған Салқан орнынан 

қозғала тамағын кенеп ұзаққа шаба-

тынын білдіріп: 

– Жігіттер, сіздер келелі 

ә ң г і м е н і  ү с  т і р т і н  ә з і л г е 

а й н а л д ы р  м а  с а ң д а р ш ы . 

Кеңес кезінде дінсіз болдық. 

Тәуелсіздік алғасын дінге 

қ ұ л а й  ұ м т ы л ы п  б а р а 

ж а т қ а н д а й м ы з .  С о н ы ң 

әрқайсымыз білгенімізше қолдау мен 

тоқтауымызды аямадық. Менің санама 

немеремнің кейінгі кездегі мінезі қылаң 

беріп, алда осындай жағдайға түсе ме 

деген қауіп туындады. Жабырқап, жүдеп 

қалдым. Сол ойдан арыла алмай жүрген 

жайым бар. Сені сары уайымға салдыр-

майыншы деген сырым осы. 

– Қайдан білейін, жастық шағында 

кездеспеген қылығын ел ағасы  болып, 

қартайғанда тауып алды ма деп  секем 

алдым. Мені қойшы, к�нермін.  Ел-жұрт, 

бала-келін, құда-құдағилар не дейді? 

Абыройыңды т�гіп ала ма деп қысыл-

ғаным шындық. 

– Басқаны білмеймін, «мен к�не р-

мін» дегеніңе сене алмаймын. Ештеңе 

болмағасын к�ңілді кеңге салып айтып 

жатырсың ғой. 

– Шалым-ау! Ол да құр болмас. 

Жақсы екеуміз ештеңе емес, қырық 

жыл шатаспағанда алдағыны к�рерміз. 

Мына Тұяқжанды шет қылықтан қалай 

сақтаймыз? Уақап дей ме, Бахап дей ме, 

сол бізге келіп қалған болды ғой, бірдеңе 

істесейші. 

– Жарайды, тұралық, шаруаңды 

жаса, бір ж�ні болар... 

ол кезде біздің далаға ислам діні келе 

қоймаған. 

– Сонда халқымыз кім болды, асыл 

дініміздің аясы тар болғаны ма? 

– Жаратқан ие біреу, оның мың 

аты бар дейді. >ркім �зінше атайды, 

�зінше сыйынады. Сыйыну жолда-

ры да әрқалай. Кең ауқымды аймақта 

орналасқан тұрмыс-салты, тілі, кәсібі, 

мәдениеті ұқсас келетін халықтардың 

�мірлік ұстанымы, сенім-нанымы бірігіп 

діндерін қалыптастырған. Шығыста 

буддалық, Еуропада христиандық, 

Арабтарда Ніл бойынан басталған ис-

лам мұсылмандық уақыт �те екшеленіп 

біздің ұлттың, мемлекеттің дініне ай-

налды. 

– Біздер ше? 

– Түркіліктер жаратушы бір к�к 

тәңірі деп сенген, табиғатты аялаған, 

әр құбылыстың қадірін білген, күнге, 

отқа табыну да болған, тармақтары 

баршылық. 

– Мұсылмандық болмаған ба? 

– Иә, Қасиетті Пайғамбарымыз дінін 

насихаттап жақтастарын к�бейткен. 

Ислам ды қабылдаған түркілер �здерінің 

салт-дәстүрін бұлжытпай сақтайды, 

оны араб билігіндегі Аббаситтер әулеті 

мақұлдайды. Содан бері біз бабалар сал-

тына адалмыз, оны бұзып к�рген жоқпыз, 

бұзбаймыз да. Түркілер қабылдаған дін 

елге кеңінен тарап қолдау тапты. Оны 

насихаттаған уағызшылар Арыс тан баб 

бастап ұстаздық жасаған. Баб с�зі – 

ұстаз мағынасын береді. Шәкірті Қожа 

 Ахмет Ясауидің сопылық ілімі кең қанат 

 жайды. Қазақ еліндегі Ханафи  Мазхабы 

тереңнен жалғасқан салт-дәстүрді 

құрметтейді. Ол шариғатпен кереғар 

келгенде биік тұратынын мақұлдайды. 

Терең ойға батқан Тұяқ: 

– Ата, бізге бәрінен шариғат биік, 

оның қағидаттарын бұлжытпай орындау 

керек, сонда шын мұсылман боласыңдар 

дегені қалай?

– Ондай талап Ислам мемлекетінде 

жүзеге асатын шығар. Біздің күнделікті 

тұрмыс салтымыз заң шеңберінде жүр-

гізілетін зайырлы мемлекетпіз. 

– Тұрмыс-тіршілікте шариғат жо-

лымен емес, бірінші кезекте заңмен 

реттейтіні даусыз болса, шариғат жо-

лынан аумайсыңдар деп жүргендері 

сыртқары болды ғой. 

– Бізде заңды, ежелгі дәстүрімізді 

шариғат кесе алмайды. Керісінше, айта-

тындар қателеседі. Халықтың ерекшелігі 

тілі, діні, ділі. Арабтармен дініміз ортақ, 

тілімізбен, діліміздегі айырмалар ұлттық 

белгімізді қазақи мәдениетімізді �згерте 

алмаймыз. 

– Заңға, салт-дәстүрге кереғар ісіміз 

ұлттығымыздың тұғырына әсер етер 

қарекет екен-ау, – деген Тұяқтың ішкі 

сезімі мен �з түйсігінің қайшылықта 

тұрғаны байқалды. 

***

Азанғы дәмнен кейін б�лмеде оңаша 

отырған екеудің әңгімелері жарасып, 

сыйлас ықыластары бейнелерінен анық 

сезіледі. 

– Құда, ниетіңізге тәнті болдық, со-

нау замандағы демалыс сәттер еске түсіп 

кеңіп қалдым. Ауылдағы басып тұратын 

зілден құтылып жеңілденгендеймін. 

Бүгін жүргіміз келеді, – деді Азат. 

– Құда, к�птен іш құса болып жүр 

едім, әңгімелесіп бір жасап қалдым. 

Шаруаңызды айтыңыз? – Келген 

шаруаның ретін с�з арасында жеткіздім. 

Сіздің басыңыздан �ткізген жайт 

болғандықтан білгім келіп, немереге кең 

даламызды, қазақтың даласындай ашық 

к�ңіл қонақжайлылығын к�рсетейін 

деп келгем. Бәрі реттелді, ризамын. 4-5 

жас ағалығыңыз бар. К�ргеніңіз мол 

жансыз. Ойламаған тұстан екі ұлдың бірі 

діннің бұрыс идеясына түсіп қиындыққа 

ұшыратты. Шетін ұстанымдағылар 

жұмыссыз жастарды �з қатарына тез 

тартып алады. Біздің де балалар бос 

сандалыста болды. Қалада кез келгенге 

жұмыс табыла бермейді. К�ше сыпы-

ру, саудагерлердің тәшкісін айдауға 

арланады. Басқа жұмыстың реті жоқ. 

Діни жат ағымдағылар сондай жастарға 

үйір. Олар да қашпайды. Баламыздың 

сол жолға қалай түскенін аңғармай да 

қалдым. Қауғадай сақал қойып бізден 

жат болып бара жатты. Жұбайымыз 

екеуміз ақылдасып, қосылған орта-

сынан б�лектеп алудың жолы қырға 

шаруаға �зімізбен бірге алып барып, 

к�ңілін жұмыс саласына аударуды 

мақсат еттік. Ол үшін �зіміз баруы-

мыз қажет, баламыз бізсіз бармайты-

нын түсіндік. >йелім оқытушылығын, 

мен есепшілік қызметтерімізді тапсы-

рып, бар жиғанымызды кәдеге асы-

рып к�шіп келдік. 8зіміздің еңбегіміз 

жанды, баламызды қайырып үйіріне 

қостық. Болашақ келінмен кездескен-

нен кейін сақалдан арылды. Жалпы 

жетектеп жүріп, еңбекке араластырдым. 

Алғашқы кезде қиындыққа т�здік. 

Анасы мейіріммен райынан қайтарса, 

мен ызғармен ығыстырып ұстадым. 

Кейіннен қалыңдығы к�мекке келіп 

мақсатымызға жеттік. Той күнін де 

белгіледік, – деп тоқтады. 

«Тойға келгейсіз» деді қоштасарда. 

Бұл басын изеді. 

 

 Hмірзақ ҚАЖЫМҒАЛИҰЛЫ, 
жазушы, Қазақстан 

Республикасының еңбек сіңірген 
қызметкері

алмай жүрсің, мазалаған қандай ой? – 

деді қасына келіп. 

– Мен тұрып кеткенде ұйықтап жа-

тыр едің ғой. 

– Сен д�ңбекшіп жатқанда менде 

ұйқы бола ма?

 Азат кемпірінің жүзіне бажайлай 

қарап назарын салды. «Сырлы аяқтың 

сыры кетсе де, сыны кетпейді» деген, 

алпыстан асса да, аздап түскен әжім 

болмаса, ажары таймаған. 

Шығыстан күн шықпаса да оның 

алқызыл арайы аспанды жалында-

тып әртүрлі түске бояп алаулап тұрған 

суретті иегімен нұсқап: 

– Шығысқа қарашы, қырық жыл 

бұрынғы к�рініс қайталанып тұрғандай. 

Айым да  табиғаттың ғажайып 

к�рінісіне қарағанда жүрегі атой-

лап, ұзақ жылдар к�мбесінде қалған 

қуанышты сәтпен дидарласқандай 

әсерде. – Ол күн менің �мірімнің �зегі, 

сенімен алғашқы табысқан кездеріміздің 

�шпес сәулесі емес пе? – Иә, тапал 

тамның терезесінен т�гілген нұр мен 

алаулаған арай. – Сол түнгі ай мен жаңа 

шыққан күнге серт бергендей уәдемізге 

жетіп келеміз. Ол да Алланың бізге бер-

ген бақыты. 

– Алла сол бақытынан айыра 

к�рмесін. 

– Арамызда еш жасырын сыр жоқ, 

құпия болған емес. Соңғы кездегі ойлы 

жүзіңнен қатты секем алып жүрмін. 

– Секемшілім-ау, үйге кірейік, сенен 

жасырып емес, мазалаған ойым тұрақ-

тағасын бірлесіп шара жасармыз деп 

жүргенмін...

***

Ұзақ жылдардан бірге жүретін 

к�ңілдері жарасқан, ата әңгімесімен 

суарылған, ұстамды билік с�зі бар >бен, 

парасат-пайымды Олжатолла, жады-

шыл, зейінді Сейілғали, қой торы, тұйық 

Салқан бесеуі бүгінгі кездесулерінде 

әдеттегідей киік кісіленіп, одағайлануға 

бармай, тұралаулы с�з, толғандырар 

әңгімеге бастай берген. Тұжырымды 

ойлар, ақылдасар сәт туын даған тұста 

Азат әңгімесін бастады: 

– Мені біраздан бір түйткіл ма-

залап жүр. «Немере жаннан тәтті» 

дегендей, Аталық дәрежеге к�терген 

тұңғыш немереміз Тұяқжанымның 

мінезі үйлеспей барады. Бұдан екі 

жыл бұрын мешітке баруды бастаған. 

К е м п і р і м  н е м е р е м  и м а н д ы л ы қ 

жолға түсті деп қуанышқа кенелді. 

Мен де қарсы болмадым. Алғашқыда 

мұсылмандықтың әдемі с�здері мен 

к�ркем мінездеріне тәнті етіп бізді 

риза еткен. Бірақ кейінгі кезде с�здері 

біз білетін діни ұстаным бағытынан 

�згешелеу сияқты. Бәйбішеміз сейсенбі 

күні аталарға, жұма күні дүниеден 

�ткен бізден дұға дәметкендерге ар-

нап жеті нан пісіріп иіс шығарса: «Ол 

Аллаға серік қосу, мұсылмандық жолға 

қайшы» дейтінді шығарды. Шалбардың 

балағын қысқартып, тұйықталып бізден 

жырақтап бара жатқандай. Діннің де әр 

түрі бола ма? Осы жайтқа сіздер қалай 

қарайсыздар? – деп ортаға с�з тастады. 

зардабын тартып жүрген жанның 

бірімін. Сыртым бүтін, ішімде қайна-

ған мұңдылық. Қорым ұстар ұлға зар 

болып, елуге таяған шағымда бес 

қыздан кейін к�рген жалғыз ұлды 

бетінен қақпай �сірдім. Жеке ел болып 

шаңырақ к�терген тұста дінге ш�лдеген 

халық әркім �зінше сусап бас қойды. 

Біз ұмтылмасақ та жалғызымыз мек-

тепте жүргенде 5-6 сыныптан мешітке 

баруды бастады. Қуандық, әсіресе 

кемпірім имандылық жолға түсті деп 

мәз. К�шеде будақтатып темекі тартып 

немесе арақ ішіп мас күйінде әркіммен 

ілесіп жүргендерден аулақ жүретініне 

шүкіршілік жасап, келісті мінез дарып, 

дұрыс жолға түсті деп мен теріс к�рмедім. 

Егемендік бас тауында қай жағдай да 

тұралап тұрды емес пе. Мектепте мерзімді 

сабағын  беруден әріге бара  алмады. 

Біздің  заманда мұғалімдер шәкіртті 

тәрбиелейтін болса, қазір қағаз жазып, 

есеп берумен шектеліп, үлгерімді білім 

беріп емес, баға қойып к�тереді. Бұрынғы 

үйірме, қосымша сабақтар жайы на 

қалды. Оқушылар бос уақыттарын қалай 

�ткізеді. Бұл мектеп бақылауынан тыс 

қалды. Мектепке ұстаздарға сеніп қалған 

ата-аналардың да түгендеуі жетіспей 

жатты. Осы тұста ауылда жастар ара-

сында неше түрлі келеңсіз жайлар етек 

алды емес пе. Баламыздың мешітке 

баруына қуануымыз, тентектіктен 

аулақ болады деген есебіміз еді. Бәрі біз 

күткендей �тіп жатты. Жаңағы Азекең 

әңгімесінде айтқандай ұлымыздағы 

�згерісті байқасақ та мән бермедік. 

Жалғыз баланың дегеніне қарсы келе 

алмай уақыт �те бұрынғы күнімізге зар 

болдық. Аруаққа, ата-бабаға сыйынудан 

қалдық. «Ағайын-тума мен бастамада 

арақ құйылады, арам ас дастарқанға 

келеді» деп араласымызды қақпайласа, 

кейіннен үйге қонақ кіруден қалды. 

8зімізбен �зіміз жүріп жаттық. Балалық 

мінез �се келе ретке келер дедік. Ол 

үміт ақталмады. Қазір зіңгіттей аза-

мат, қарсы келе алмайсың. К�ңіліне не 

ұстанымына қайшының бәріне ренжиді. 

>йеліміз екеуміз бір-бірімізге қарап 

үнсіз қаламыз. Келін алғасын �згерер 

деп күттік, онымыз да ақталмады. Ол 

да тұмшаланып киініп бізбен ашылып 

сырласпайды. Ел қатарлы немеремізге 

ат қойып, бесік тойын да жасамадық. 

Мұсылмандық жолмен жүреміз деп 

мешіттен атын қойдырды. Алланың үйіне 

бармайсыңдар, намаз оқымайсыңдар, 

ораза ұстамайсыңдар, бәрің де кәпірлер 

қатарындасыңдар дегенді шығарды. 

Сүліктей ұлым ажарын бұзып, қаудитып 

сақал қойғаны арамызды салқындатып 

жіберді. Балаң емес б�тен жандай бо-

лып барады. Сырыңды кімге ашасың, 

к�ңіліме жақын жандарсыңдар. Біздің 

үйден су ішпегендеріңе де бес жыл болды. 

Одан әрісі түсінікті болар. 

 «Уһ!» деп тоқтағанда зіл батпан 

жүктен арылған жандай сезінді. Қа-

лыбында ұяң адамның тағдырдың қыс-

пағынан ұнжырғасы түсіп, үндемес, 

ынжық бейнесін түсініп бір-бірімізге 

қарадық. Жұбату айтарымызды ойлана 

***

Ақ к�рпе жамылған иен далаға к�з 

салып туған елі мен оның ұлан-байтақ 

даласына масаттанған Азат, қалың 

қарды қақ жарған қара жолмен ж�ңкіліп 

келе жатқан джип машинасында жай-

ланып отырып, бұл жолғы сапарын ой 

елегінен таразылап �ткізуде. Мешітке 

үйір болған немересінің қияс бағыттағы 

діни ағымдарға бой алдырып жүргенінен 

секем алды. Қылдай болып басталған 

пәле �се келе дардай болып Салқанның 

баласындай ырқымыздан шығып, діни 

ағымның деструктивті идеяларының 

жетегіне ілесіп, теріс бағытқа түсе ме 

деп алаңдауы түнде ұйқысын, күндіз 

күлкісін бұзды. Аурудың алдын алу үшін 

Тұяғын үйіріп алғандардан б�лектеп, 

басқа ортаға енгізуді мақсат тұтты. 

 Ел-жер к�рсетіп, ондағы �мірдің ара-

сында болғызып, санасына енгізіп 

болашағына таңдау жасайтындай ой 

туғызуға ұмтылды. >лемде туған үйі мен 

 ауылынан басқа да әр қилы тұрмыс-

тіршілік бар екенін түсіндіргісі келді. 

Адамдардың сан қырлы сырлары мен 

ойлары, армандары мен мақсаттары 

б о л а т ы н д ы ғ ы н а  к � з і н  ж е т к і з у г е 

жұмыстанды. Оқушы лар дың қысқы 

демалысқа шығуын пайдаланып, он 

шақты күнге Орал, Ақт�бе �ңіріндегі 

ағайындарға қыды рыстап баруға ниет 

етіп, кемпірі мен немересін алып 

шыққанына бір жұма болып қалды. 

Оралдағы бала кезде бірге �скен ағайын 

құрдасында болып, күпті к�ңілдегі секем 

алған жайды еш бүкпесіз айтқан. Туысы 

жағдайды шынайы қабылдап түсінді, 

ақылын да, қолдан келетін к�мегін 

де аямады. Баласын теріс ағымнан 

шығару үшін �зі бастап алып жүріп мал 

бақтырып, егін салдырып күнделікті 

тірлікке араластыруға қызмет жасап 

жүр. Биыл екі жылдан асып барады. 

8ткенде келіп кеткен, к�ңіл күйі жақсы. 

Баласының оң бағытқа түскенін, қыр 

�ңіріндегі фельдшер қызбен танысып, 

ұнатқан болуы керек сақалын алып 

қалыңдыққа қарайтын жігіт болды. 

Кешікпей құдалықтың да т�бесі к�рініп 

қалар деп қуанышын жасырмаған. Сол 

ауылға барып с�йлес, Тұяқ ауыл �мірін, 

шаруа жайын, еңбек адамын к�рсін 

деген. 

***

– Тұяқжан міне, қазақ елінің кең 

сахарасы. Осы ұлан-ғайыр жерді бабала-

рымыз бізге аманат етіп тапсырып кетті. 

Аталарымыз антына беріктігін дәлелдеп 

қорғап сақтады. Біз қолымыздан кел-

генше к�ріктендіріп, гүлденттік, киесін 

сақтауға тырыстық, кенін �ндірдік. 

Ендігі қожасы сендерсіңдер, аялау, 

�ркендету, қожыратпай түлету �з 

қолдарыңда, соған дайынсыңдар ма? 

Үнсіз ойланған бала сәл кідіріп: 

– Алланың әмірімен қазаққа берілген 

жер ғой, біздің қандай әсеріміз болады?

– Е, балам, біздің түп-тамырымыз 

түркілік. Қазақ ұлт болып ұйысуымызға 

дейін жүздеген тайпалар болып �мір 

сүрдік. Күнделікті �мір үшін жерді солар 

сақтады. Дәуір бастауында да ел болған 

ДҮНИЕ-КЕРУЕН
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Қ а з а қ  ғ ы л ы м ы 

ауыр қазаға душар бол-

ды. Филология ғы лы-

мының докторы, про-

ф е с с о р ,  Қ а з а қ с т а н 

Рес публикасы Ұлттық 

ғылым ака демия сы-

ның академигі, Қазақ-

стан  ның еңбек сіңірген 

ғ ы л ы м  қ а й  р а т к е р і , 

«Құрмет» және «Пара-

сат» ордендерінің иегері 

Ш о р а  Ш а м  ғ а л и ұ л ы 

Сарыбаев 94 жасында 

�мірден �тті. Шора Шамғалиұлы 

1925 жылы наурыз айының 2-сі күні 

Таш кент қаласында әйгілі ағартушы, 

әдіскер ғалым Шамғали Харесұлы 

Сарыбаевтың отбасында дүниеге 

келді. 1945-1950 жылдары ол кездегі 

С.М.Киров аталған Қазақ мемлекеттік 

университетінде оқыды. 1954 жылы 

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының аспирантура-

сына қабылданып, еңбек жолын осы 

институтта жалғастырды. Алғашқыда 

аға ғылыми қызметкер, одан кейін 

елу жылдан астам уақыт қазақ тілі 

тарихы мен диалектология б�лімінің 

меңгерушісі, бас ғылыми қызметкер, 

институт директорының орынбасары 

болып қызмет атқарды.

Шора Шамғалиұлының шығар-

машылық шеңбері кең ауқымды, әр 

алуан. Ғалымның қаламынан 500-

ден астам ғылыми мақалалар мен 

монографиялық еңбектер, оқулықтар, 

с�здіктер жарық к�рді. Ғалымның 

зерттеулері қазақ тілінің �зекті сала-

ларына, атап айтқанда, қазақ диалек-

тологиясы, тіл тарихы, морфология, 

лексикология, лексикография, би-

блиография, аударма, есімнама, алта-

истика мәселелеріне арналған.>сіресе 

екі саланы ерекше зерттеген. Оның 

бірі – тіл тарихы болса, екіншісі – 

диалектология. Оның зерттеулері тек 

Қазақстанда ғана емес, бұрынғы Одақ 

к�лемінде шығып тұрған  «Вопросы 

языкознания», «Советская тюрко-

 Шора Шамғалиұлы Сарыбаевтың 

қазақ тіл біліміне сіңірген еңбегі 

зор еді. Ол бұл салада беделді тұлға, 

білгір ғалым болатын. Ардақты 

ағамыздың жазған мақалалары, 

монографиялық еңбектері ешқа-

шан да мән-маңызын жоймайтын 

құнды дүниелер. Шора ағамыз тіл 

үшін аянбай еңбек етті. «Ана тілі» 

газетімен де шығармашылық байла-

ныс жасап тұрды. Тіліміздің толғаулы 

мәселелеріне қатысты ой-пікірін 

Қазақстан Республикасы Мәдениет 

және спорт министрлігінің  тапсырысы 

б о й ы н ш а  Ш . А й м а н о в  а т ы н д а ғ ы 

«Қазақфильм» киностудиясы түсірген 

аталмыш фильм туған жерінен кетуге 

мәжбүр болған, алайда ондаған жылдар 

�ткен соң Ауғанстаннан еліне қайта 

оралған қандастарымыз жайлы баян-

дайды. Режиссері – Сәбит Құрманбеков. 

Естеріңізге сала кетсек, «Оралман» 

к�ркем фильмі Иранның астанасы Теге-

ранда �ткен  35-ші Халықаралық Фаджр 

кинофестивалі мен XIII Халықаралық 

«Еуразия» кинофестивалінің Бас 

ж ү л д е с і н  ж е ң і п  а л ғ а н  б о л а т ы н .  

 Фильмде басты р�лді сомдаған актер 

Дулыға Ақмолда қыркүйек айында 

Татарстанда �ткен XIII Халықаралық 

мұсылмандар киносы фестивалінде 

«Үздік ер адам р�лі» жүлдесімен мара-

патталды. Сондай-ақ картина Италия-

да �ткен ХХ Халықаралық «Religion 

Today» кинофестивалінде «Үздік 

фильм»  номинациясында жеңіске 

жетіп,  тәуелсіз  SIGNIS қазылар 

алқасының арнайы жүлдесін иемденді. 

Одан б�лек, Германияда �ткен 66-

шы Халықаралық Мангейм-Хайдель-

берг кинофестивалінде «Оралман» 

фильмі үздік жетістіктері үшін арнайы 

жүлдемен марапатталды. Ақпан айында 

аталған кинотуынды Непалда �ткен 

Бүгінгі қазақ тіл білімінің үш алыбының бірі, танымал ғалым, ҚР ҰҒА 

академигі, филология ғылымының докторы, профессор Шора Шамғалиұлы 

Сарыбайдың дүниеден озуына байланысты  М.О.>уезов атындағы >дебиет 

және �нер институтының ұжымы марқұмның отбасына, туыс-туғандарына, 

баласы Қазақстан Республикасының Аустрия Республикасындағы Т�тенше 

және 8кілетті Елшісі Сарыбай Қайрат Шораұлына қайғырып к�ңіл айтады.

логия», «Народы Азии 

и Африки», «Совет-

ское востоковедение», 

Қазақстан Республи-

касы Ұлттық ғылым 

академиясының «Ха-

баршысы» мен «Хабар-

лары» тәрізді ғылыми-

теориялық журналдарда 

және шетел баспала-

рында жарияланған. 

Ш.Сарыбаев Мәс-

кеу, Қазан, Алматы, 

Ашхабад, Бішкек, Наль-

чик, т.б. қалаларда және Түркияда 

�т кізілген симпозиумдар мен конфе-

рен цияларға қатысып, диалектоло-

гия, диалектілік лексикография, тіл 

мәдениеті, диалектілік терминология 

жайында баяндама жасады. 

Шора Сарыбаев профессор Сәрсен 

Аманжоловтың тілдегі диалектілерді 

топтау теориясын әрі қарай дамы-

тып, диалектология саласындағы 

терминдердің қалыптасуына зор үлес 

қосты. Ғалым – «Қазақ тілінің қыс-

қаша этимологиялық с�здігінің», 

«Қазақ тілінің диалектологиялық 

с�здігінің», «Жаңа атаулар с�здігінің», 

«Қазақ тілінің аймақтық с�здігінің» 

құрастырушысы. «Қазақтың аймақ-

тық лексикографиясы» монография-

сы – түркітану ғылымында аймақ-

тық лексикография теориясы на 

арналған алғашқы еңбек. Ғалымның 

классикалық зерттеулері қазақ тіл 

білімі ғылымының алтын қорынан 

ерекше орын алып, соны ғылыми зерт-

теу жұмыстарына �зіндік үлес қосады. 

Шора Шамғалиұлының ғылым 

жолындағы еңбегінен, �мірдегі 

 ұс танымынан ғалымның болмысы 

ерекше екенін к�реміз. Ғалымның 

еңбектері мен ерекше қасиеттері 

 жайында әлі де талай естеліктер 

 айтып, жылы лебізбен еске алатын 

боламыз.

А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының ұжымы

ортаға салған �зекті мақалалары 

басылым бетінде сан мәрте жарық 

к�рді. Ел құрметіне б�ленген тұлға еді.   

Ғылым қайраткерінің есімі халқымен 

бірге мәңгі жасай береді.

Марқұмның отбасы мен туған-

туыстарына қайғыларына ортақтасып 

к�ңіл айтамыз. 

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары

22-ші халықаралық  кинофестивальде 

«Шетелдің үздік фильмі» жүлдесін ием-

денген болатын. 

Мамыр айының соңында «Оралман» 

фильмі Австрияда �тетін халықара лық 

кинофестивальде к�рсеті летін бола-

ды. Сонымен қатар «Ақ Ілбіріс» кино-

жүлдесінің «>лемдік кинема тографқа 

сіңірген еңбегі үшін» мәртебелі жүлдесі 

Қазақстанның халық артисі, танымал 

 актер Нұржұман Ықтымбаевқа табыс-

талды. 2012 жылы Қырғызстанның 

танымал кинематографистері ұйымдас-

тырған «Ақ Ілбіріс» атты тұңғыш 

ұлттық киножүлдесі  �ткен жылдың 

үздік фильмдерін анықтайтын елеулі 

іс-шара. Киножүлде Қырғызстанның 

кинематографистер одағы, «Айтыш» 

қоғамдық ұйымы және Қырғызстан 

Республикасының кино дамыту қоры 

қолдауымен �теді. «Орталық Азияның 

үздік фильмі»  номинациясы 2010 жылы 

алғаш рет берілген болатын. 

Былтыр ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігінің тапсырысы бойынша 

Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» 

АҚ «Новый мир» ЖШС-нің қатысуымен 

түсірілген «Анаға апарар жол» фильмі 

де «Орталық Азияның үздік фильмі» 

киножүлдесімен марапатталған еді. 

Ерназар СЫДЫҚОВ

Тіл білімінің тарланы еді

Беделді тұлға, білгір ғалым

Оралман жолынан сыр шерткен...
ХАБАР
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Алматы қаласы Орталықтандырылған 
кітапхана жүйесінің №4 кітапхана б3лім-
шесінде «Бір ел – бір кітап» респуб ли-
калық акциясы аясында қалалық к3р-
кемс3з оқу шеберлерінің байқауы 3тті. 

Бұл шараның мақсаты рухани бірлікті 

нығайту, тіл мәдениетін к�теру, к�пшіліктің 

ұлт әдебиетіне деген ықыласын арттыру, 

к�ркем әдебиетті насихаттауды жанданды-

ру және Ш.Құдайбердіұлы, Б.Момышұлы, 

Н.Келімбетовтың шығармашылық мұрасын 

насихаттауға бағытталды. Байқауға кітапха-

наның тұрақты оқырмандары, студент  жастар 

қатысты. 

«>діл іс – ағын судың арнасындай, әділ с�з 

– болат семсер алмасындай» деп ата-бабамыз 

айтқандай, ақын, Қазақ мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық университетінің ұлағатты 

ұстазы, «Еңлік» театрының жетекшісі 

 Береке Жұмақаева, Т.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық �нер академиясының ұстазы, 

Мемлекеттік Қуыршақ театрының әдебиет 

б�лімінің меңгерушісі Жазира  Ахметова, 

театр және кино актері Абай Адырбай, соны-

мен қатар жастар арасында кеңінен танымал 

ақын, «>дебиет әлемі» орталығының мүшесі 

Ұлан Ысқақ қазылық етті. 

Шараның барысында әуезді ән шыр-

қалып, поэзиялық жырлар оқылды. 

Бас жүлдеге Қазақ мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық университетінің 2-курс 

студенті Нұрай >мірқұл лайық деп таны-

лып, арнайы қол�нер туындысы табыс-

талды. Бірінші орын Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педагогикалық университетінің 

студенттері Салтанат Эсентураева мен 

Айжарық Мұралқанға тапсырылды. Жүлделі 

е к і н ш і  о р ы н  С ә б и н а  М ы ң б а е в а н ы ң 

еншісіне бұйырса, үшінші орынды аталмыш 

университеттің 1-курс студенті Жансая 

Лұқпанова иемденді. 8зге де үміткерлер 

Алмалы ауданы «Нұр Отан» партиясының 

құнды сыйлықтарымен марапатталды.   

Ақгүл АЙДАРБЕКОВА

'р мемлекеттің 3зіндік тарихы, 
мәдениеті, салт-дәстүрі, ұлттық 
 ойындары бар. Қазақ халқы  ұлттық 
құндылықтарға 3те бай. Халқымыздың 
тарихы терең мәдениеті сонау ықылым 
 заманнан сақталған. 

Бұл орайда  мәдени құндылықта-

рымыздың бірі – ұлттық ойындарымыз. 

Бірақ қазір заман ағымына  байланысты 

ұлттық ойындарымызды насихаттауға 

жеткілікті түрде мән берілмейді. Бұрын 

қазақ халқы ұлттық ойындарға аса мән 

берген. «Бастаңғы» тәрізді сауық кешін 

ұйымдастырған. Бұл жерде міндетті түрде 

ән айтылып, би билеп, күй тартылған. Қазір 

де ұлттық ойындарымыз ұмытылмас үшін 

арнайы шаралар ұйымдастырылып жатады. 

Ұлттық ойындардың түрлері де �те к�п. Мен 

�зім білетін ұлттық ойын түрлерін б�ліскім 

келеді. Олар: 

Т�рт-түлікке, аңға байланысты ойындар: 

аларман, асау к�к, түйе мен бота, соқыртеке, 

к�ксиыр, ордағы қасқыр, аңшылар мен қоян-

дар, кірпіше, ақсерек-к�ксерек, қасқұлақ.

Тұрмыс-салт ойындары:  қыз кәде, 

бұғынбақ, күзем алу, шалма. 

Дене шынықтыруға арналған ойын 

түрлері: орамал тастау, айг�лек, жаяу жарыс, 

к�ген тартыс, тай жарыс, сиқырлы таяқ, 

теңге алу, білектесу, қара сиыр, ақтау ма және 

т.б. Мектепте ойналатын тоғыз-құмалақты 

ақыл-ой ойыны деп атауға болады. 

Менің ойымша, ұлттық ойындары-

мыздың, әсіресе жастарды тәрбиелеуде 

үлкен үлесі бар. >рбір жас ұрпақ ұлтының 

мәдениетіне,  салт-дәстүріне,  ұлттық 

ойындарының �ркендеуіне үлес қосса, 

еліміздің ұлттық құндылықтары ешқашан 

с�нбек емес.

Айсана БЕКТҰРҒАНОВА, 
№26 орта мектептің 11-сынып 

оқушысы 
Алматы облысы

Талғар ауданы

 

АТАДӘСТҮРШАРА О р т а л ы қ  А м е р и к а н ы ң 
тұр ғылықты халқы майя мен 
ацтектерді, олар жасаған 3р-
кениет ескерткіштерін жұрт 
жақсы біледі. Ал олардың арғы 
тегі 3лмектердің (ольмек) қал-
дырған мұралары да жұртты 
таң-тамаша қалдырады. 

Олар осыдан 3 мыңдай 

жыл бұрын Мезоамерикада 

(Орталық Америкада) �ркениет негізін қалады. 

Солардан қалған бір ескерткіш – базальттан қашап 

жасалған алып адамдардың (дәулердің) бастары. 

Олардың бір ерекшелігі – сол бастардың к�здері 

аса сұсты және қыли болып келеді. Енді сол ескіден 

қалған ескерткіштердің жұмбағы к�п. Бұл алып 

бастарды қашап жасаудағы мақсат не? Олардың 

прототиптері кім болған? Батыр ма, патша ма, әлде 

спорт ойыншысы ма? Кімге арналса да мұншалықты 

үлкен етіп жасағанда, олардың күштілігін, айбарын 

к�рсеткісі келді ме екен? Пайымдап қараңыз: 

сол бастардың биіктігі 3-4 метр болса, салмағы 

50 тоннаға дейін тартады. Ал енді екінші жұмбақ, 

сол алып бастар жасалған тастарды қазіргі тұрған 

жерлерінен қалай жеткізген? Ал мұндай тастар қазіргі 

тұрған жерлерінен 100 шақырымдай қашықтықта 

болған.

Үй-ішілік тұрмыста күніне қанша бұйым қолымыз-
дан 3теді десеңізші. Егер соның бәрі суретшінің қолы-
нан шық са, дереу 3нер туындысына ай налар еді. 
Осын дай керекті де, келісті бұйымдар туғызатын 
3нерді сәнді бұйымдар жасау 3нері дейміз.

Міне, үстел үстінде қоңыр қай құмыра тұр. Оған 

к�ктемде к�гілдір жауқазын, күзде нарт қызыл, не 

ақ шаңқан астра гүлі салынады. Егер әжелеріміз 

жинап-тергенді ақтарып к�рсек, қып-қызыл әтеш 

кестеленген қол орамалды, жылтылдаған қара 

қорапшаларды табар едік. 

Ресейде қол �нерімен айналыспаған бірде-бір 

�лке болған емес. Халық шеберлерінің сиқырлы 

�нерінің құпиясы ұрпақтан-ұрпаққа асыл мұрадай 

мирасқа қалып отырды. Еділде әйелдер жылтыраған 

шырағдан түбіне отырып кесте тігетін. Олардың 

инесінен шығып жатқан әшекей ағаш бұтағын, 

нәзік гүлді, қатқан аязды еске түсіретін.   

А д а м  б а л а с ы  а л ғ а ш қ ы 
қауым заманында-ақ әртүрлі 
зат тарды біріктіріп бекіту үшін 
балық пен аң-құстың сүйегін, 
3сімдіктердің тікендерін, ағаш-
тың үшкір тамырлары мен 
жоңқаларын пайдаланған. 

Қола заманында алғашқы 

металл шегелер жасала бас-

таған. Шегенің осыдан мың-

да ған жылдар бұрынғы кездегі ұшы �ткірленіп, 

басы жұмырланған дәстүрлі бітімі күні бүгінге 

дейін сол қалпында �згерген жоқ. Египет, Греция, 

Римде темірден, жезден, қоладан жасалған 

шегелер кеңінен қолданылған. Бұл елдерде соқпа 

шегелер жасалып, шеге жасаушы шеберлердің 

�з ұстаханалары, дүкендері болған. Шеге ХІХ 

ғасырдың басына дейін қолдан соғылып, тек содан 

бертінде ғана соқпа шеге жасайтын машиналар 

ойлап шығарылған. 

Күн күледі,

Жер түледі.

Бұл қай мезгіл?

Екі аяқ сабалайды,

Доп домалайды.

Доп домаласа,

Аяқ та жоламайды.

 (К�ктем)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Ескерткіштердің құпиясы

Сәнді бұйымдар жасау өнері 

Шеге қашан пайда болды?

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

ҚЫЛҚАЛАМ

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Адам тұратын пәтердің 
микроклиматы да денсаулыққа 
айтарлықтай әсер етеді. Оның 
аса құрғақ болуы да,  ша-
мадан тыс ылғалды болуы да 
пайдасыз. Мысалы, ауадағы 
будың к3п болуын абсолюттік 
ыл ғалдылық деп атайды.

Ал тұрмыста салыстыр-

малы ылғалдылық қолда-

ны лады. Ол б�лме ауасындағы ылғалдылықты 

абсолюттік ылғалдылыққа б�ліп процент шығару 

арқылы анықталады. Гигиена жағынан ең дұрысы 

30-60 процентті ылғалдылық болып саналады. 

Ылғалдылықтың 20 мен 80-нің арасында ауытқуы 

мүмкін. Бұдан келер зиян жоқ. Ал ауа одан құрғақ 

болса тыныс жолдарын, тамақты құрғатып, адамның 

мазасын кетіреді. Қыста үйге от жаққан кезде 

б�лмедегі ауа құрғап кетпес үшін арнайы қыш 

ыдыстарға су құйып, батареяға байлап қояды. 

Б�лмеге гүл �сірген де пайдалы. Ылғалдылықты 

к�теру үшін «Комфорт» деп аталатын электр аспабын 

қолданған да жақсы. Сондай-ақ үйді жиі жуып, 

дымқыл шүберекпен сүртіп тұру керек.

Пәтердің ауасы
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 'зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

«Бір ел – бір кітап» Жастарға берер тағылымы мол
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Иә, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар 

үні байтақ даламызды әдемі сазға б�леп, 

ұрпақтар санасы мен жадында жаңғырып, 

қанатын кеңге жаюда. Олай болса, асыл күйі 

мен әуезді әнін, мәйекті жырын ардақтай 

білген ел ғана �нердің шыңына жетіп, 

асқарына қол созады. Бұл тұрғыдан алғанда 

Құрманғазы күйлері �зінің қайталанбас 

дара болмысымен, �мірдің дәл �зіндей 

шыншылдығымен, мың құбылған сазының 

құдіреттілігімен, адамның к�ңіл күйін шебер 

жеткізе  білу ғажайыптығымен ерекшеленері 

с�зсіз. Асылында, біз баба мұрасын жете 

танып, қадір-қасиетін терең сезінгенде 

ғана елдігімізді, ұлттық болмысымызды 

тани түсеріміз хақ. Кешегі қиын-қыстау 

замандарда ұлттық �неріміздің қағажу к�ріп, 

небір асыл құндылықтарымыздан к�з жазып 

қалғанымыз да рас. Ұстағанның қолында, 

тістегеннің аузында дегендей, к�шпенділер 

заманында қалыптасып, орныққан рухани 

жәдігерлер кезінде талан-таражға түсіп, 

�нердегі материалдық, заттық құндылықтарға 

айтарлықтай зиян келгені де жасырын емес. 

Қасиетті Тәуелсіздігіміздің келуімен, азаттық 

таңының атуымен мұндай материалдық, 

заттық құндылықтарға ерекше к�ңіл б�лініп 

жатқаны қуантарлық жайт. 

К�шпелі салтты ұстанып ғұмыр кешкен 

халқымыз сал-серілерін, ұлт �нерпаздарын 

т�бесіне к�теріп, алақанына салып ардақтай 

білді. Солардан қалған домбыра, шапандар да 

шама келгенше сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа 

жетіп отырды. >рине, Еуропа елдеріндегідей 

музей тұрғызбаса да, мұндай материалдық-

заттық құндылықтар сол �нерпаздардың 

әулетінде,  қара шаңырағында к�здің 

қарашығындай сақталып келді. Қаншама 

ұрпақ сол мұралар арқылы тәрбиеленді, 

есейіп ер жетті. Қанаттарын қомдап, бабалар 

мұрасын әрмен қарай жалғады. 

Уақыт пен заманалар к�шіне зер салатын 

болсақ, �зіміз �мір сүріп отырған ХХІ ғасыр 

еншісіне қазақ халқының рухани мұраларын 

қайта жаңғырту, жоғалғанды табу, қалпына 

келтіру тәрізді маңызды шаруалар бұйырып 

отыр. Бүгінгі таңда киелі �нерімізге қатысты 

әрбір бұйым, әрбір зат маңызды болып 

отырғаны дәлелдеуді қажет етпейді. 8йткені 

ол арқылы ұлттық санамыз жаңғырып, 

к�кжиегіміз кеңейеді. Елбасының «Рухани 

жаңғыру» мәселесін күн тәртібіне қойып 

отырғанының �зі жайдан-жай емес. Рухани 

жаңғырудың �зі  тарихқа зер салу, есте жоқ ескі 

замандардан қалған қазыналарымызды табу, 

сол арқылы жаңа дәуірге нық қадам басатын 

сапалы ұлт келешегін қалыптастыруда 

Досалиев деген күйшінің домбырасы.  

Құрманғазы бұл домбырамен шәкіртіне талай 

күй үйретіп, шығармаларын орындаған. 

Яғни бұл домбыра бүгінде Құрманғазының 

к�зіндей, күйлерінің үніндей болып отырған 

бізге жеткен жалғыз мұра. 

Музей директоры Ұлжан Байбосынова 

осы маңызды шара туралы былай дейді: 

«Құрманғазы бабамыздың 200 жылдық 

м е р е й т о й ы  а я с ы н д а  ұ л ы  к ү й ш і г е 

   қатыс ты мұраларды іздестіре бастадық. 

Сол іздестіру жұмыстарының барысында 

   Қ ұ р  м а н ғ а з ы  б а б а м ы з д ы ң  қ о л ы н ы ң 

табы қалған домбыраның бар екенін 

анықтадық. Астрахандағы Құрманғазы 

музейіндегі бұл домбыраның к�шірмесін 

Батыс Қазақстан облыстық музейі жасатқан 

екен. Домбыраны жасаған шебер Едіге 

Н ә б и е в т е  е к і н ш і  к � ш і р м е с і н і ң  б а р 

екенін білген соң музейімізге алдырсақ 

деген ниетімізді білдірдік. С�йтіп, Батыс 

Қазақстан облысының әкімдігі, Мәдениет 

басқармасы, музей басшылығы оң к�зқарас 

қалуымыз да мүмкін. Ең бастысы – насихат 

керек.  Құрманғазы арқылы қазақтың 

құдіретті �нерін насихаттауымыз керек. 

8зге елдер мұндайдың қыр-сырын әбден 

меңгерген. Ардақтыларының жүріп �ткен 

жеріне дейін, табанының ізі қалған мекенге 

дейін қадағалап, оның қолы тиген заттарға 

дейін сақтап, әспеттейді, жарияға жар салып, 

жарнамалайды. Ал біз мұндайға дұрыс 

мән бермегендіктен бе, әлі де шорқақпыз. 

Барымызды жарқыратып к�рсете алмаймыз. 

>лем тұрмақ, әлі �зіміз тани алмай жатқан 

асыл құндылықтарымыз қаншама. Бұған 

бойымыздағы селқостығымыз, енжар-

лығымыз, немқұрайдылығымыз да себеп 

болуда. 8зің құрметтемеген нәрсеге �згеден 

қалай құрмет күтеміз деген заңды сауал 

туындайды. Сонымен, биыл сәуір айының 

басында Алматы қаласындағы Ықылас 

музейіне Құрманғазы Сағырбайұлының 

домбырасының к�шірмесі жеткізілді. Сонау 

Астрахандағы Алтынжар ауылындағы 

музейде тұрған домбыраның к�шірмесін 

Едіге Нәбиев деген әрі күйші, әрі домбыра 

жасаушы шебер жүзіктің к�зінен �ткізгендей 

е т і п  б а б а  м ұ р а с ы н ы ң  к ү л л і  т а б и ғ и 

ерекшеліктерін, құрылысын, ағашының 

ерекшелігін, дыбысын сақтай отырып 

жасап шыққан. Қолының табы қалған деп 

отырғанымыз, бұл домбыра Құрманғазының 

тікелей шәкірттерінің бірі болған Ыбыр 

ғанибеті де осында емес пе? Енді бұл 

домбыраларды тамашалауға жұртшылықтың 

қызығушылығы арта түседі деген үміт мол. 

Жағымды жаңалықты ести салып, музейге 

бет алдық. Құрманғазы бабамыздың, Ерғали 

Ещановтың к�зіндей болып тұрған қос 

домбыра шынының ар жағында ғасырлар 

сазын тербеп, бүгінгі ұрпақтарына үн 

қатып тұрғандай. Бұл домбыралардан небір 

шабытты күйлердің т�гілгенін ойласақ, оның 

қадір-қасиеті к�з алдымызда тіпті биіктей 

түскендей болады. >рине, бұл аспаптардың 

қазіргілерден едәуір айырмашылығы бар. 

Мойны мен шанағында, пернелердің санында, 

орналасу алшақтығында, ішектерінде, жалпы 

дайындалған материалда сол замандағы 

домбыраларға тән кескін мен мұндалайды. 

Айтулы тұлғалардың аспаптары болған-

нан кейін, әрине, олардың түр-түсіндегі 

мазмұн да б�лектеніп тұратыны с�зсіз. 

Қазақтың жалпақ тілімен айтқанда қараған 

адамның мысын басатындай салмақты, 

салиқалы аспаптар. Музей директоры 

Ұлжан Байбосыновамен пікірлескенімізде, 

бұл домбыраларда ХІХ ғасырға тән қоңыр 

бояудың сақталғанын айтты. Демек, бұл 

аспаптармен күйді  бүгінгідей жылдам тарту 

мүмкін емес, күйлер �зінің табиғатына 

сай қоңыр сазбен �рнектеліп орындалады. 

Аспаптар жайында с�з қозғағанда, бізге 

нағыз қазақи домбыраның бет-бейнесін, 

үнін қайтару керек деген ой туындайды. 

Ғасырлар к�шімен жылжыған уақыт керуені 

қазақтың ұлттық аспаптарының жасалуына 

да айтарлықтай �згеріс ендірді. Аспап жасау 

дәстүрі толығымен сақталып, бүгінгі күнге 

жетті деп айту да қиын. Демек, бұл арнайы 

зерттеп-зерделеуді қажет етеді. Ол замандағы 

домбыраның бүгінгіден дыбыстық, саздық, 

құрылымдық жағынан артықшылықтары 

болғаны рас. Бүгінгі құрама домбыралар 

қоңыр үні  жағынан бұл аспаптармен 

бәсекелес бола алмайтыны анық. Ал біз 

іздеген қазақи үн, қазақи бояу сол замандарда 

жатқан жоқ па? Демек, бүгінгі домбыра 

жасау �неріне де басқаша к�зқараспен зер 

салуымыз керектігі дәлелдеуді қажет етпейді. 

>рине, заман бір орында тұрмайды, �згереді. 

Бірақ дәстүрлердің барынша сақталғаны 

ж�н. Қазіргі аспап жасаушылар мұндай 

мәселелерді қаншалықты жетік біледі. 

>рине, ізденіп жүрген шеберлер бар. Қазақ 

домбырасының қоңыр үнін қайтарамыз, 

қалпына келтіреміз деген талпыныстар 

жоқ емес. Бәлкім, аспап жасаушылардың 

үлкен жиынын �ткізіп, кешегі Құрманғазы 

б а б а л а р ы м ы з д а н  с а қ т а л ы п  қ а л ғ а н 

аспаптардың ерекшеліктерін жан-жақты 

зерттеп, аспап жасаудағы ұлттық принцип-

терді айқындап алудың артықтығы жоқ 

шығар. Мұның барлығын с�з реті келіп тұр-

ған соң тілге тиек етіп отырғанымыз ғой. 

Алматы қаласының руханиятындағы 

айтулы шараның мән-маңызына қайта 

оралып, мақаламызды осымен түйіндейік. 

К�рменің ашылуына қатысқан қала әкімі 

Бауыржан Байбек күйші домбырасының 

к�шірмесін музей экспозициясына сал-

танатты түрде апарып қойды. Кеште 

Құрманғазы атындағы академиялық халық 

аспаптары оркестрінің домбырашылар 

құрамы және жеке орындауда Қажыбек 

Бекбосынов, Батыржан Мықтыбаев, >сел 

Алина, Рахат Сәрсенов, Асылбек Ахатов, 

Едіге Нәбиұлы �нер к�рсетті. «Құрманғазы 

домбырасы музей сахнасында» атты үш 

күндік к�рмеде Атырау облыстық тарихи-

�лкетану музейінің қорында сақтаулы 

тұрған Құрманғазының мылтығы, шәкірті 

Дина Нұрпейісованың белбеуі және Батыс 

Қазақстан тарихи-�лкетану музейі қорындағы 

Динаның камзолы, ХІХ ғасырдағы шапаны 

мен зергерлік бұйымдар жұрт назарына 

ұсынылды. К�рме соңы күй және дәстүрлі ән 

кешімен жалғасын тапты. 

Қорыта  айтқанда,  мұндай рухани 

шараның �скелең ұрпаққа берер тағылымы 

қашанда мол. Күй мұрасы - халықтық мұра. 

Оның маңызына терең бойлау - осындай игі  

шаралардан басталары анық. Ендігі мақсат 

- тарихи жәдігерлерді барынша насихаттап, 

ұлттық құндылық ретіндегі мәртебесін 

биіктету. 

Дәуіржан ТHЛЕБАЕВ

жатқаны анық. Демек, мұның �зі бізден 

үлкен жауапкершілікті, ыждаһаттылықты 

талап етеді. 

Олай болса, мақаламыздың әлқиссасын 

Құрманғазы бабамыздан бастап отырғанымыз 

бекер емес. Құрманғазы, Абай тәрізді қазақ 

руханиятының дара шыңдары �з туындылары 

арқылы �шкенімізді жаңғыртып, ғасырлар 

арасын жалғар алтын арқауға айналды. 

Бүгінде Құрманғазының күйлері қазақ 

даласын былай қойғанда, бүкіл әлемді шарлап 

кетті. «Адай», «Сарыарқа», «Балбырауын» 

күйлеріне елтімеген тыңдарман кемде-

кем. 8нердің құдіреті дегеніміз осы. Ол 

ұлтыңды, еліңді жер жүзіне танытады. 

Шынтуайтына келгенде, Құрманғазыдай 

күйшісі бар халқымыз бақытты. Еуропа 

Шопен, Бах, Бетховенімен мақтанатын 

болса, біз аталған тұлғаларға бергісіз, кәсіби 

композиторлық білім алмаса да, �нері 

олардан бірде кем емес Құрманғазымызбен 

мақтанамыз. Құр мақтанып қана отырсақ, 

баба рухының аманатын ақтай алмай 

танытып, облыстық делегация к�шірменің 

бір нұсқасын музейімізге әкеліп салтанатты 

түрде табыс етті. Осы орайда айта кетерлігі, 

бұл домбыраның жай ғана к�шірмесі емес, 

оның сол замандағы дыбысының табиғи 

қалпында сақталуы. Яғни ХІХ ғасырдағы 

домбыраның қоңыр үнін қайтардық десек, 

артық айтқандық емес».  

Ықылас атындағы ұлт аспаптар музейі-

нің қоры тағы бір құнды мұрамен толыға 

түскенін айта кетейік. Бұл күйші-домбырашы 

Ерғали Ещановтың домбырасы да ұстазы 

Құрманғазының домбырасымен қатар 

келіп музей с�ресіне жайғасты. Музей 

директоры Ұлжан Байбосынованың айтуына 

қарағанда, Ерғали Ещановтың домбырасы 

Едіге Нәбиевтің қолында болған екен. 

Оны күйшінің ұрпақтары шебердің қолына 

аманаттап тапсырған к�рінеді. Осындай 

құнды жәдігердің қолында екенін айтқан 

Едіге Нәбиев бұл домбыраны да Ұлжан 

Байбосынованың �тінішімен музей қорына 

табыстайды. 

Жалпы қазақ күй �нерінде есімдері 

алтын әріптермен жазылған дүлдүлдердің 

домбыралары Алатау т�ріне жеткізіліп 

жатқаны қуанышты жайт. Құрманғазы-

ның «Алатау» күйі бар екенін еске алсақ, 

бұл тіпті жарасымды дүние болып шықты. 

Алатауын күйге қосқан домбыраның �зі 

де Алатау баурайына келді. Бұл шараның 
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ANA TILI

БАСҚОСУ

мәдениеттің алатын ерекше орнына 

тоқталып, Қазақстанның бірегей та-

рихи және мәдениеті бар ел ретіндегі 

әлемдік дидарын айқындау, ұлттық 

бренд қалыптастырудағы қажеттілікті 

және ұлттық журналистикаға жүк-

телетін міндеттерді, «Рухани жаңғыру» 

бағдар ла масы аясындағы ұлттық жур-

налистика к�теретін тақырыптарды 

сараптады. 

Белгілі  PR маманы Қ.Домбай 

абырой-бедел менеджменті тақы ры-

бына тоқталып, компания беделін 

қалыптастырудың жолдарын  баяндады. 

Бұл салада ұзақ жылдық тәжірибесі бар 

маман бірқатар �зекті ойларын ортаға 

салды. ҚазҰУ Телерадиокешенінің 

директоры Д.Мұхамеджанов қазіргі 

таңдағы заманауи технологияларға 

МИРАС

Т ү т і к т і ң  а у з ы н д а  а ш ы л ы п - 

ж а б ы л а т ы н  т і л ш е с і ,  б е к і т е т і н 

тығыны болады. Мойынға асып алуға 

ыңғайлы арнайы қайыс бау тағылады. 

 Орындаушы желбуазды қолтыққа 

қысып, түтіксырнайдың ойықтарын 

басып әуендетеді. Желбуаздың жасалу 

тәсілі �те күрделі. Аспап жасайтын 

тері жарғақты жүнінен тазартып алып, 

қоламта қызуына уқалай отырып 

жұмсарта созып кептіреді. Аспап 

әбден дайын болған соң сыртын 

табиғи қына ш�бімен бояп тастайды. 

>л-Фараби с�з еткен, Вэн  Сунь, 

П.Юдин сипаттамасын жасаған осы 

желбуаз аспабын К�ктүрік дәуірін де 

«қыпшақ» деп атаған болуы мүмкін. 

Орыс зерттеушісі П.Юдин �зі   нің 

«Қырғыздар» (қазақтар) атты зерттеу 

еңбегінде былайша сипаттайды:      «…

қысқа екі қамыс түтікше (най) үрле ген 

қарынның аузына қосып  байланады. 

Сол най түтікшеден шығатын  үн 

волынканың үніне ұқсас».  

Желбуазды ежелгі түркілер зама-

нынан бері қолданған. Бұл с�зімізді 

Вэн Сунь деген адамның Орхон 

түріктерінің ортасында болып, соның 

әсерінен қағазға түскен деректерінде: 

«8лген адамның мүрдесін шығарғанда 

түріктер бетін жыртып қайғылы ән 

салып жылайды. Осы кезде ат үстінде 

тұрған адам тері дорбаның аузына 

екі түтікше байлаған саз аспабын 

ойнап тұрады. Оның себезгілете әуез 

шығарып, күрсіне боздаған қайғылы 

үні адамның қабырғасын қайыстырып, 

небір аянышты сезімге жетелейді. Бұл 

аспапты түріктер «цюше» деп атай-

ды екен». Ал «цюше» с�зін синолог 

Г.Карлгерн, тарихшы А.Н.Бернштам 

секілді шетелдік ғалымдар «қыпшақ» 

деп аударған. Бұл аспап қазіргі біздің 

атауымыздағы желбуаз аспабының 

нақ �зі. Қазақ халқының домбыра-

сы ның �зін кезінде екі түрлі атаған. 

Біздің бүгін «Абай домбырасы» деп 

атап жүрген аспабымызды кезінде 

«қыпшақ» домбыра деп, эллипсойд 

шанақты домбыраны «оғыз» домбы-

расы деп те атағаны мәлім. Дәл осы 

сияқты байырғы заманда «қыпшақ» 

деп аталған үрмелі аспапты кейін 

«желбуаз» деп атаған болуы әбден 

мүмкін.

Ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң 

 докторы, түркітанушы Қаржаубай 

 С а р т  қ о ж а ұ л ы н ы ң  д е р е к т е р і н е 

сүйенсек, желбуаз (қыпшақ) сияқты 

аспапты белорустар, француздар 

бүгінге дейін оркестрінде  пайдаланып 

келеді. Волынка іспеттес бұл  аспапты 

белорустар «дуду» деп  атайды екен. 

«Дуду» славян лексиконы емес. Түрік, 

моңғол тілдерінде «ән, әуен» де-

ген мағына береді. 8йткені Жошы 

империясының құрамына сла-

вян халықтары кіргеннен (1240 

жылдары) кейін ғана бұл аспап 

Еуропаға, белорустарға тараған бо-

луы мүмкін. Кезінде желбуаз аспа-

бын Н.Тілендиевтің «Отырар сазы» 

оркестрінің құрамында сүйемелдеу 

үшін пайдаланғаны белгілі. Жел-

буаздың ел арасында «желқабыз», 

«мес қобыз», «желсаз», «жел қобыз», 

т.б. атаулары бар. 

Қазақ халқынының к�неден 

келе жатқан саз аспаптарын қайта 

жаңғыртып, кейінгі ұрпаққа насихат-

тау кезек күттірмейтін мәселе.  Рухани 

жаңғыру кезеңінде атадан мирас 

б олып қалған асыл мұраларымызды 

жиыстырып, к�здің қарашығындай 

сақтауымыз қажет.

'ділбек HМІРЗАҚОВ

Белгілі ғалым, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері 
Ұлықпан Сыдықовпен сұхбат

КЕШ

– Мектеп қабырғасында оқып жүр ген 
кезіңізде-ақ бүкілодақтық, респуб ликалық 
математика пәнінен жария ланған сайы-
ста бас бәйгені жеңіп алыпсыз. Ал 3лең 
3лкесіне қалай келдіңіз? Сіздің атақты 
«Той жыры», «Қуанышым менің», «Бой-
жеткен», «Ғашықпын», «Алау сезім», т.б. 
әндерінің с3зін жазғаныңызды білеміз...

– Он жыл оқып, білім алған Мақан-

шыдағы С.Сейфуллин атындағы орта 

мектептің ұстаздарына әлі күнге дейін 

алғыс айтумен келемін. Математика 

пәнінің мұғалімі Оразхан Ашубаев де-

ген ағамыз есепті шемішкеше шағатын 

Ережеп Т�леков деген бала екеумізді 

қосымша дайындаушы еді. Тіпті �зінің 

үйіне шақыртып алып, түннің бір уағына 

дейін шешуі қиын есептерді шығартатын. 

8зінің алтын уақытын бізге арнаған 

Оразхан ағамызға мың мәрте тағзым 

етемін. Сен менің жоғары сыныпта оқып 

жүрген кезімде математикадан Батыс 

тоқталып, мектеп қатысушыларын 

хабар жасаудың қыр-сырларына 

қ а н ы қ т ы р д ы .  С т у  д е н т т і к  т е л е -

в и д е  н и е н і ң  а қ п а р а т  б е р у  д е г і 

ерекшеліктеріне тоқталды. 

«Factcheck.kz» сайтының редакторы 

Д.Смақов пен осы сайттың журналисі 

Ж.Тлеухан жалған ақ паратты анықтау, 

тексеру, нақты дерекк�здерін білу, 

фактілермен жұмыс істеу тәсілдерін 

к � р с е т і п ,  а қ п а р а т т ы  т е к с е р у д і ң 

теориялық және практикалық әдістері 

туралы �з тәжірибелерімен б�лісті. Олар 

ақпараттағы нақты фактілерге  назар 

аударудың маңыздылығы жайында 

әңгімеледі. А.Рожков тыңдаушыларға 

жаңа медиаға арналған коммуни кативтік 

форматтар туралы ақпарат берді. 

БАҚ-тың қоғамға ықпал ету әдістері, 

шырқайды екен, құлағымызға сондай 

жағымды, тартымды естілді. Барсақ, 

 институт қабырғасында тай-құлындай 

бірге тебісіп ойнап жүрген �зіміздің 

жігіттер. Олар Досым Сүлеев, Мұрат 

Құсайынов, Александр Литвинов, Хамит 

Санбаев деген �нерпаздар. Қазақ эстрада-

сын биік белеске к�терген бұл жігіттермен 

сол тұстағы репертуарымыздың басым 

б�лігі халық әндері болатын. 

– «Дос-Мұқасанды» ауызға алғанда 
«Той жыры» әнінен аттап 3те алмаймыз. 
Күні бүгінге дейін жастардың үйлену тойы 
осы әнсіз 3тпейді десек, қателеспейміз. 
'ннің құдіреті неде деп ойлайсыз және ән 
қалай туды?

– Ансамбльдің белді мүшесі Мұрат 

Құсайынов 1970 жылы жары Сәбирамен 

о т а у  қ ұ р д ы .  Ү н е м і  б і р г е  ж ү р г е н 

арамыздағы досымыздың бұл қадамына 

қуандық, бір үлкен сый жасамақшы бо-

лып келістік. Алайда ол қандай сый бо-

лады, жас жұбайларға ұнай ма... Тойдың 

басталуына жарты күн ғана қалды.  Досым 

екеуміз екі т�секте қатар жатып ыңыл-

дай бастадық. Мен оған бірден «Махаб-

баттың құдірет күші әлдилеп, екі жасты 

табыстырған жүрегі...», деп он бір буын 

�леңнің басын бастап едім, ол ыңыл-

дап жатып, әннің мәтінін айта бастады. 

Қысқасы, той басталарға жарты күн 

қалғанда «Той жыры» әнінің мәтіні 

де дайын болды. С�йтіп, дүниежүзіне 

әйгілі болған махаббат әлдиі сол жерде 

�мірге келді. Той үстінде бәріміз қосылып 

шырқадық, тойға жиылған жұрт тік 

тұрып қошемет білдірді. Айта кетерлігі, 

1973 жылы Берлинде дүниежүзі сту-

дент жастарының фестиваліне әлемнің 

196 елінің �кілдері қатысты. Аталмыш 

шара бір айға созылып, «Дос-Мұқасан» 

тобы лауреат атанды, ал «Той жыры» 

әніне арнайы Алтын медаль табысталды. 

Қазір қайда барайын, алдымнан осы ән 

шығады. Тіпті ана бір жылы Қытай елінде 

осы әннің қазақша, ұйғырша, қытайша 

шырқалғанының куәсі болғаным бар. 

Жүректен шыққан �лең жолдары, қимас 

жастық шақтың бір үзіктері... сонау атаме-

кеннен қиыр шетте шырқалып жатқанда 

бір алапат сезімді бастан кешеді екенсің. 

Қатты толқыдым. Шынында да, �нерде 

шекара болмайтыны рас қой. Ал «Дос-

Мұқасан» ансамблі «Қазақ эстрадасының 

аңызы» атағын Роза Бағлановадан кейін 

екінші болып алған топ. Мұны 1997 жылы 

Мәдениет министрлігі салтанатты түрде 

арнайы табыстады. Жалпы халықтың 

беретін атағы ғой бұл.

 – «Шәкіртсіз ұстаз – тұл» дейді ғой, 
шә кірт теріңізбен мақтана аласыз ба?

– Дұрыс айтасың. Алғаш ұстаздық 

жолымды бастағанда институт жаны-

нан «Бәйшешек» атты клуб құруымызға 

тура келді. Мақсат – жастардың ру-

хани әлемін байыту, қалам ұстауға 

икемі бар, бойында рухы с�нбеген 

жастарға бағыт-бағдар беру. Бүгінде ҚР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

атақты ақын Иранбек (Иран-Ғайып) 

Оразбаев осы клубты бірге құрысып, 

�зі соның белді мүшесі болды. Қазіргі 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің ректоры Ғалымқайыр 

Мұтанов, республикалық Су комитетінің 

т�рағасы Ислам >бішев, бір кездері Эко-

логия министрі болған Андар Шоқпытов, 

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

б а с қ а р м а  м ү ш е с і ,  Х а л ы қ а р а л ы қ 

«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, 

белгілі ақын Қасымхан Бегманов осы 

бірлестіктен қанат қаққан түлектер. Қазір 

арадағы біршама жылдар үзілістен кейін 

«Бәйшешек» клубы қайта жанданып, 

оның құрамындағы қыз-жігіттердің �лең-

жырлары республикалық басылымдарда, 

университеттің «РАС» деп аталатын 

газетінде жарияланып жүр. Бұдан �зге 

докторлық, кандидаттық диссертациялар 

қорғаған, ғылыми ізденісте жүрген аспи-

ранттарым мен шәкірттерім баршылық.

– Осыдан алты-жеті жыл бұрын туған 

жеріңіз Мақаншыға ініңіз Қайранбақыт 
Е с і л х а н ұ л ы м е н  б і р і г і п ,  Қ а б а н б а й 
бабамызға сәні мен салтанаты жарасқан 
алып ескерткіш орнаттыңыздар. Бұл ой 
қалай туды, не түрткі болды?

– Жалпы біздің халқымыз «�ткенге 

к�з жібермей болашақты болжау 

жоқ» дейді. Осыншама алып жерді 

«ақ білектің күшімен, ақ найзаның 

ұшымен» сыртқы жауға бермей қалай 

сақтап қалды деген заңды сауал туа-

ды. Тағы сол бабаларымыз «�лі разы 

болмай, тірі байымайды» дейді. Ана 

бір жылы інім Қайранбақыт бір күні 

маған: «Аға, �ткен түні бір жақсы түс 

к�рдім. Жақсылап жорып беріңізші», 

деді. «Ал айт». «Түсімде биік таудың 

бауырында бір батыр шынтақтап жатыр 

екен. 8зімнің ойым: бұл Қабанбай ба-

бамыз екен деймін. Жанында ерттеулі 

аты тұр. >деттегіше сәлем берем. 

Ол сәлемімді қабыл алып: «Балам, 

қолымнан тартып тұрғызып жібер» 

дегесін, тұрғызам. «Енді қолтығымнан 

демеп, атыма мінгіз» дейді. Айтқанын 

орындап мінгізіп жіберіп едім, тауды 

б�ктерлеп жүріп кетті» деді. «Япыр-ай, 

Қайранбақыт-ай, түсің не деген жақсы 

еді! Бабамызға туған жерден ат мініп 

тұрған ескерткіш орнатуымыз керек 

екен, аруақ бізден осыны дәметеді. 

Тек ешкімге әзірше тісіңнен шығарма» 

дедім. Осыдан соң-ақ бұл қасиетті 

іске бел шеше кірістік, ең алдымен, 

қаражат мәселесін шешу қажет. Сосын 

арғы жағын к�ре жатармыз деп шару-

аны д�ңгелете бердік. >йгілі жазушы 

Қабдеш Жұмаділов ағамыз да �зінің 

к�мегін аяп қалған жоқ. Ермексаздан 

найзасының ұшына дейін 8 метр бола-

тын алып ескерткішті Қытайға, Бейжің 

қаласына апарып қоладан құйдырып 

алып қайттық. Ескерткіштің бүкіл 

қаражатын �зі кәсіпкер Қайранбақыт 

к�теріп алды. Аллаға шүкір, сәтті 

шыққан дүние болды. 2009 жылы екі 

дүркін Кеңес Одағының Батыры атанған 

Талғат Бигелдинов ағамыз ашылу салта-

натына қатысқан бұл шара Үржар ауда-

ны жұртшылығының жадында қалды.

– 'ңгімеңізге рақмет. 

'ңгімелескен
Берікхан ТАЙЖІГІТ 

ақпаратты қабылдаудың жаңа форма-

лары, сторителлинг, PR-дың дәстүрлі 

және инновациялық құралдары туралы 

шеберлік сыныбы да қызықтылығымен 

ерекше ленді. К�ктемгі мектептің екінші 

күні Г.>женова, Е.Кәпқызы сынды �зге 

де мамандардың мазмұнды дәрістермен 

жалғасты. 

Интерактивті  форматта �ткен 

К�ктемгі мектеп қатысушыларға мол 

ақпараттар беруімен, практикалық тре-

нингтер �ткізуімен құнды болды.

Қоғамды ақпаратты ақ-қарасын 

айырып, дұрыс қабылдауға, сұрып тауға 

дағдыландыруды мақсат еткен К�ктемгі 

мектеп соңында қаты сушыларға серти-

фикаттар тапсырылды. 
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1 мамыр – Қазақстан халқының 
бірлігі күніне орай Алматыдағы «Ала-
тау» дәстүрлі 3нер театрында «Береке 
басы – бірлікте» атты концерт 3тті.

Аталған кеш Елбасының «Бола шақ қа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағ дарламасы 

және Елордамыз Аста на ның 20 жылдық 

мерейтойы аясында ұйымдастырылды. 

Кештің басты мақсаты – халықтар 

достығы ел бір лі гінің кепілі екендігін 

таныта отырып, ұлттық құндылықтарды 

дәріптеу және қазақ елінің тұтастығына, 

татулық-ынтымағына үлес қосу. Бас 

қаланың мерейлі мерекесі аясын-

да ұйымдастырылған кеште «Сай-

ра, бұлбұл», «Сәлем, саған!», Біржан 

салдың «Айтбай», Қапездің «Үш Меркі» 

әндері шырқалды. Мерекелі шарада 

�зге де ұлттық бояу сіңген әуездер театр 

�нерпаздары Сәулежан Тақзия, Айсәуле 

Қайырғазина, Қайратбек Бектұрсын, 

Шаттық Уатқан,  Нариман  Абдрахманов, 

Ерғали Ағайдаров, Жасұлан Сақаев, 

Қ а з ы б е к  > д і к е й д і ң  о р ы н д а у ы н -

да к�пшілікке жол тартты. Дәстүрлі 

әншілерден құралған «Алатау серілері» 

тобы «Он алты қыз» бен «Молдабайдың 

әнін» шырқап, ерекше музыкалық �рнек 

енгізді.

Кеш барысында ҚР Мәдениет қай-

раткері, «Дарын» жастар сыйлығы ның 

иегері Марат Нүкеевтің жетекшілігімен 

«Алатау» фольклорлық-этногра-

фиялық ансамблі �нер к�рсетті. 

О с ы  к е ш т і ң   б а с т ы  ж а ң а л ы ғ ы 

ретінде тұңғыш рет үлкен сахнаға 

шық қан ансамбльдің �неріне деген 

к�рерменнің ықыласы ерекше болды. 

Сондай-ақ кішкентай бишілерден 

құралған «Аяла» тобы қазақ биін би-

леп, кештің сәнін келтірді.

Бүгінде елімізде әртүрлі ұлт �кілдері 

�мір сүруде. >р ұлттың �кіліне туған 

тілін жетілдіріп, салт-дәстүрін таны-

тып, мәдениетін дамытуға жан-жақты 

қолдау к�рсетіліп келеді.Бұл орайда 

дәстүрлі �нерді дәріптеудің де маңызы 

зор. Елбасы Н.>.Назарбаев �зінің 

бағдарламалық мақаласында: «Ұлттық 

салт-дәстүріміз, тіліміз бен музыка-

мыз, жоралғыларымыз, әдебиетіміз, 

бір с�збен айтқанда, ұлттық рухымыз 

бойымызда мәңгі қалуы тиіс» деп атап 

айтты. Жастарымызды түрлі этностық 

топтардың мәдениетімен танысты-

ру, қазақстандық бірліктің моделін 

қалыптастырып, халықты �нер арқылы 

бір арнаға тоғыстыру да негізгі мақсат 

екені белгілі. Осындай сазды да, мәнді 

кештер тіл мен ұлт үндестігін дамы-

тып, дәстүр жалғастығын насихаттауға 

септігін тигізеді десек, қателеспейміз. 

Арай ЖҰМАТАЙ

«Береке басы – бірлікте»

«ТОЙ ЖЫРЫ» «ТОЙ ЖЫРЫ» 
шет елге де танымал болдышет елге де танымал болды

Сібір �ңірі бойынша Бүкілодақтық бәйге 

жарияланғандығын баспас�зден оқып, 

есептерін шығарып, Бас бәйгені жеңіп 

алғанымды айтып отырсың ғой. Шы-

нында да, сол тұста бұл жергілікті білім 

саласында үлкен резонанс туғызды. Бұдан 

�зге Ережеп екеуміз Алматыға келіп, 

математикадан �ткен республикалық 

бәйгеден бас жүлдені иеленіп, 1964 

жылғы «Білім және еңбек» журналының 

мұқабасына суретіміз басылды. Бірден 

С.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің механика-математика 

факультетіне жолдама (грант) берілді. 

Қуанышымызда шек жоқ болды ғой сол 

жылдары. Негізінен 8збехан 8телбаев, 

Сүлеймен Ибрагимов, Сабаз Құлсұлтанов 

деген ұстаздар бойымызда бар ұшқынды 

үрлеп, жалынға айналдырды деуге бо-

лады. Ал жастайынан батырлар жырын, 

лира-эпостық жырларды жаттап �скен 

ауыл баласының к�кірегінде жылт еткен 

ұшқын болмаса �здігінен �лең жазар 

ма еді!? 5-6 сыныптарда оқып жүрген 

кезімде «Жаңа жыл» деген �лең жазып, 

оны жасыл шыршаның түбінде оқып 

беріп, жерлестерімнің зор қошеметіне 

б�ленгенім бар.

–  С т у д е н т т і к  ж а с т ы қ ,  а л б ы р т 
 ша ғыңызда аты әлемге мәшһүр болған 
« Д о с - М ұ қ а с а н »  в о к а л д ы  а с п а п т ы 
 ан самблі қатарында болдыңыз. Сол жайлы 
айтыңызшы.

– Иә, 1967 жылы 19 жастамын. Сол 

жылы Павлодар облысының  Баянауыл 

 а у д а н ы н д а  с т у д е н т т і к - қ ұ р ы л ы с 

отрядының құрамында еңбек еттік. 

Алды-артыңды ойлатпаған жастық 

шақ...қызық-думан... ән кештері... би 

алаңдары. 8зіміздегі той-думан, қызық 

аздай, к�рші ауылдарға барып серілік 

құрамыз. Біз XXI партсъезд атындағы елді 

мекенде жұмыс істедік, мен студенттердің 

басшысы болдым. Онша қашық емес 

жерде «Торыайғыр» деген ауылда бір топ 

студент би кешінде гитараға қосылып ән 


