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Bizdi   qazaqty   qosqan aty aldy  da kelse, 
kú reske tú sirgen balý any jyqsa, sal  an qusy alsa, 
qosqan ti ó zgeden ozyp baryp ustasa, esi shy  yp 
bir qý anady. Bilme min, sodan artyq qý anyshy 
bar ma eken? Á , joq ta shy  ar!

Osy qý anysh bá ri de qazaq qaryndasty   
ortasynda, bir ha ý anny   ó nerini   artyl  anyna, 
a bir bó ten adamny   jyqqanyna maqtanarlyq 

ne oryn bar? Ol oz  an, al  an, jyqqan ó zi emes, 
ak  balasy emes. Muny   bá ri – qazaqty   

qazaqtan basqa jaý y joq, b tte  ná rseni bir ú lken 
is qyl  an kiside  qý an  an bolyp, ana ó zgelerdi 
yzalandyrsam eken demek.

Bireý di yzalandyrmaq – shar  atta haram, 
sharý a  a zalal, aqyl  a teris. Á nshe in bireý di 
yza qylmaqty   nesin dá ý let bilip, qý anady eken? 
Já , bolmasa, ana yza bolý shy sonshalyq nege jer 
bolyp qalady eken?

Jú rik at – ke de ol elde, ke de bul elde 
bolatu  yn ná rse, qyran qus ta, jú rik t te – ke de 
ony   qolyna, ke de muny   qolyna tú setu  yn 
ná rse. Kú shti jigit te ú nemi bir elden shy  a ma. 
Ke de ana elden, ke de myna elden shy  ady. 
Muny   bá rin adam ó z ó nerimen jasa  an joq. 
Bir oz  an, bir jyqqan ú nemi ozyp, ú nemi jy  yp 
jú rme di. Sony   bá rin bile turyp, jerge kirgende  
a bir aramdy  y shyqqanda , jamandy  y 

bilingende  bolyp nesine u alyp, qorlanady eken?
Endi osylardan o lap bilse  iz bolady: nadan 

el qý anbas ná rsege qý anady. Há m qý an  anda ne 
a typ, ne qo  anyn, ne qyl  anyn ó zi bilme di, 
esi shy  yp, bir tú rli mastyqqa kez bolyp ketedi. 
Há m u al  andary u almas ná rseden u alady, 
u alarlyq ná rseden u alma dy.

Muny   bá ri – nadandyq, aqymaqtyqty   á seri. 
Bularyn a tsa   ke bireý i «ras, ras» dep u y  an 
bolady. O  an nanba, erte   ol da á lgilerdi   biri 
bolyp ketedi. Kó  ili, kó zi jetip tursa da, ha ý an 
sekildi á ý eli á detinen bo yn toqtata alma dy, bir 
t anaqsyzdyqqa tú sip ketedi, eshkim toqtatyp, 
uqtyryp bolma dy. Ne jamanshylyq bolsa da bir 
á det etse, qazaq ol á detinen eriksiz qoryqqanda 
a ó lgende toqta dy, bolmasa aqylyna je  gizip 

munym teris eken dep ó zdiginen toqta  an 
adamdy kó rmessi  .
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ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР ЖАҢҒЫРЫҒЫ 

Бүгінгі санда:

Қандай мамандық 
таңдайсың, жас түлек?..

К ірме сөздерді кіріктіру 
мәселесінде көңіл бөлер жайттар бар

Сабатой

8-бет

5-бет

12-бет

Алматыдағы Қазақ мемлекеттік 
Қыздар педагогикалық универси-
те тінде «Жаңа гумани тарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасының маңыздылығын 
талқылауға арналған жиын �тті.

Алқалы басқосуды кітапхана 

 директоры Бақытжамал Бағашарова 

ашып,  Мемлекет  басшысының 

 «Бо ла шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

ма қаласын жүзеге асыру мақсатында 

қолға алынған игілікті істің маңызын 

әңгімеледі.

– Жаңа оқулықтар – эксклюзивті 

гу манитарлық кітапхана. Бұл оқу-

лықтар к&пшілік үшін кітап түрінде, 

электрондық онлайн нұсқасында 

және үздік лекторлардың ашық 

дәрістерінің видеотекасы сияқты 

үш форматта қолжетімді болмақ. 

Кітаптар латын қарпінде басып 

шығарылғаннан кейін, оларды шетел-

де тұратын жастарымыз да оқи алатын 

болады, – деді Б.Бағашарова.

Ал Қыздар университетінің «Руха-

ни жаңғыру» орталығының басшысы 

Тыныштық Ермекова білімді һәм зи-

яткер ұлт қана табысқа жететіндігін, 

бұл жастарға мемлекет тарапынан 

к&рсетіліп отырған сүбелі қолдау 

екендігін тілге тиек етті.

Бүгінде алғашқы 18 оқу құралы 

жарыққа шығып отыр. Оқулықтар 

фи лософия, әлеуметтану, психоло-

гия, тіл білімі, экономика, менедж-

мент, дінтану, антропология және 

журналис тика бағыттары бойын-

ша аударылған. Оқулықтардың әр-

қайсысы 10 мың данамен басылып, 

жоғары оқу орындары мен кітап-

ханаларға тегін таратылды.

Жамал С�РСЕНОВА

Шара барысында облыс халқының 

игілігі үшін 80 миллиард теңгенің 

келісім құжаттарына қол қойылды.

Тоқмейілсуді жаны сүймейтін 

қалпымен &ңір басшысы биыл мұндай 

шараны аудандарда &ткізу ж&нінде 

бастама к&терді. Ең бірінші таңдау 

Шалқар ауданына түсті. Олай бола-

тын реті де бар. Облыстың оңтүстік-

шығысында  орналасқан аймақ 

Қызылорда облысының Арал ауданы-

мен, 7збекстанның Қарақалпақстан 

автономиялық республикасымен 

шектесіп жатыр. Жер аумағы – 62,2 

мың шаршы шақырым, 46 мыңнан 

астам халық тұрады, 1 қалалық және 12 

ауылдық округ бар. Теміржол бойын-

да орналасқан. =йгілі Ұлықұммен, 

Кішіқұммен, Мұғалжар тауларымен 

ерекшеленеді. 

Алдын ала белгіленген  бағдар ла-

мада  бірқатар шаралар қамтылды. 

=рине, еліміздің түкпір-түкпірінде 

&мір сүріп жатқан шалқарлықтардың 

бәрінің басын қосу мүмкін емес. Және 

қисынға келмейді де. Олардың ішінен 

Ахмет Байтұрсынұлы, =лихан Б&кейханов, 

Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, 

Мағжан Жұмабаев, Халел Досмұхамедов... 

осылай жалғаса береді. Халқы үшін, ұлт үшін 

аянбай қызмет еткен, жүректері «елім, жерім» 

деп соққан ардақтыларымызды қалай ғана 

«халық жауы» атандырғандарына таңырқайсың 

әрі күйінесің. 

«Шіркін, сол жақсыларымыз бен жайсаң да-

ры мыз тірі болғанда еліміз дамудың биік саты-

ларына к&терілген болар еді-ау» деп кей-кездері 

қиялға ерік беретініміз бар. Олар, шын мәнінде, 

халқымыздың сүт бетіне шыққан қай мақтары 

еді. Кілең бір парасатты, намыс шыл, озық 

ойлы, әрқайсысының &зіндік орны бар, біртуар 

тұлғалар болатын. Осындай дара перзенттерінен 

айырылу ұлтқа қайбір оңай тиетін еді?!

Біздің бүгінгі міндет не? Сол «елім» деп 

&ткен ерлерді санадан &шірмей, ұдайы еске 

алып отыру. =сіресе кейінгі толқын жастарға 

олардың &мірін, елдік істерін үлгі ету. Отанды, 

елді Ахметтерше, =лихандарша сүюге, осы 

жолда бүкіл білімді, күш-жігерді жұмсап қызмет 

ете білуге тәрбиелеу. Мұндай қасиеттерді бойға 

дарытқан ұл-қыздарымыздың ертеңдері елдің 

бетке ұстар, ардақты азаматтары боларына еш 

күмән жоқ. 

Алаш арыстары әрдайым туған халқымен 

бірге.

ЖИЫН ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ТАРИХПЕН ТІЛ ҚАТЫСУ – 
ТАРИХШЫҒА СЫН

ғалым З.Қабылдиновпен сұхбат
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Биылғы жылға жазылған оқыр-

мандарымызға шынайы риза шы-

лығымызды білдіре отырып, ұлт ба-

сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу 

жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі 

– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол-

ғанымен, к&теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 

жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және 

басқа да рухани мәселелер бар. 

Баспас&зге жазылу секілді маңызды 

істі жұртшылықтың қолдау-к&мегінсіз 

жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» 

ел ішінде к&птеп таралуына лайықты 

үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады
БАСПАСӨЗ – 2018

Жастарға серпін бермек «ШҰҒЫЛАЛЫ ШАЛҚАРЫМ»

АЗАТТЫҚТЫ АҢСАП 
ӨТТІ АРЫСТАР...

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
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іріктеліп, к&рнекті тұлғалардың, туған 

аймақты к&р кей туге ниет білдіріп 

жүрген кәсіпкер лер дің, мүмкіндігінше 

жиі ха барласуға бейім шығармашылық 

қызмет адамдарының тізімі жасалды. 

Форумға «Шұғылалы Шалқарым» 

деген атау берілді. Айтулы шараға 

 жи нал ған қонақтарға к&рсетілер ны-

сандарда дайындық жұмыстарыда 

жедел қолға алынды.

Облыс әкімі Б.Сапарбаев &ңірге 

бұдан бұрын жасаған сапарларында 

жұмысы мүлде тоқтап қалған Шалқар 

минералды су құю зауытын қайта 

жандандыруды міндеттеген болатын. 

Шынында, бұл мәселе тұрғылықты 

халықты әбден мазалаған жай еді. 

Ең алғаш 1961 жылы ашылып, 1999 

жылға дейін жүйелі жұмыс жасаған 

кәсіпорында адам ағзасына &те 

пайдалы, құрамында он үш түрлі 

минералдық қоспа бар, шипалылығы 

Кавказдың атақты Ессентуки ми-

нералды суларынан бір де кем емес 

сусын шығарылатын. Аудан әкімі 

Бауыржан Қаниев тұралаған са-

ланы қалпына келтіруге инвестор 

іздеді. Таңдау Шалқардың перзенті, 

кәсіпкер Бердібек Т&леуов ке түсті. 

Ол бұған дейін мал борда қылап, жы-

лына 600 тонна ет &ңдейтін кешенді 

толық іске қосқан еді. Бұдан &зге 

Шалқар-Бозой авток&лік жолы-

на таяу орналасқан кемпингі бар. 

Іскер азаматты шалқарлықтар таяуда 

облыстық мәслихат депутаттығына 

сайлады.

Б.Т&леуов  жеке қаржысынан 780 

миллион теңге шығарып, минерал-

ды су құю цехын күрделі ж&ндеуден 

& т к і з д і ,  Е у р о п а н ы ң  б і р қ а т а р 

мемлекеттерінде компаниялармен 

келісімшарт жасасып, заманауи 

жабдықтар орнатты. Биылғы  наурыз 

айынан бастап, «SHALQAR SU» 

 минералды су құю цехында арнайы 

белгімен минералды су, газдалмаған 

су және үш түрлі лимонад шығару 

қолға алынды. 

(Жалғасы 3-бетте)
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Жиында Ауыл шаруашылығы бірінші 

вице-министрі Арман Евниев Ауылшаруа-

шылық кооперациясын одан әрі дамы-

ту ж&нін дегі қолға алынған іс-шараларды 

баяндады. Ұлттық экономика министрі 

Тимур Сүлейменов кооперативтерге бірігу 

ауылшаруашылық &німдерін &ңдеу және сату 

процестерін орталықтандыруға және олардың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік 

беретінін атап &тті. 

Жиын барысында Ақт&бе  об лысының 

әкімі Б.Сапарбаев, Алматы облысының 

әкімі А.Баталов, Павлодар облысының әкімі 

Б.Бақауов, Оңтүстік  Қа зақ стан облысы 

әкімінің орынбасары =.7сербаев &ңірлердегі 

ауылшаруашылық кооперацияларын дамыту 

қарқыны туралы баяндады. 

Балалардың демалыс кезінде сауықтыру 

демалысын, бос уақытын тиімді пайдала-

нуын және  пайдалы іспен шұғылдануын 

ұйымдастыру туралы Білім және ғылым 

министрі  Ерлан Сағадиев есеп берді. 

Министрдің мәліметінше, биыл Қазақстанда 

1-10 сынып оқушыларының жалпы саны 

2,815 млн адамды құрайды. Жазғы каникул 

кезінде 15597 сауықтыру лагері мен алаңдары 

жұмыс істейді деп жоспарлануда. Балалардың 

жазғы демалысы екі бағытта, яғни сауықтыру 

және пайдалы іспен шұғылдандыру бойынша 

ұйымдастырылмақ. 

Б.Сағынтаев әкімдердің, Ішкі істер, 

Денсаулық сақтау министрлерінің наза-

рын балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету мәселесіне аударды. Сондай-ақ бала-

лар лагерьлерінің жұмысына қоғамдық 

бақылауды күшейту және ата-аналар мен мұ-

ғалімдер арасында үнемі ақ параттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу қажеттігі айтылды. 

Ал Денсаулық сақтау министрі Елжан 

Біртанов Тегін медициналық к&мектің 

кепілдік берілген к&лемінің жаңа моделін 

ә з і р л е у д і  ж е т і л д і р у  ш а р а л а р ы  т у р а -

лы  баяндады. Ол, сонымен қатар Тегін 

медициналық к&мектің к&лемі тізбесін 

қалыптастыруды және міндетті әлеуметтік 

м е д и ц и н а л ы қ  с а қ т а н д ы р у  ж ү й е с і н д е 

медициналық к&мек пакетіне жаңа тәсілдерді 

қарауды ұсынды. 

Б.Сағынтаев жиын қорытын ды сында 

Денсаулық сақтау  ми  нистр лігінің аталған 

жобасы қол дауға ие болғанын, белгіленген 

тәртіпте Үкіметке бекітуге ұсы нылуы тиіс 

екенін тілге тиек етті. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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ЫНТЫМАҚ

ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕРЛЕР

СЕНІМГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН 
ӘРІПТЕСТІК

КӨРМЕ

БӘРЕКЕЛДІ!

Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
универси тетінде сақ дәуірінен Қазақ ханды-
ғына дейінгі археологиялық артефактілер 
к�рмесі ашылады.

«Күлтегін» атриумында ұйымдастырылған 

к&рмеде сақ, ғұн, түркі және Қазақ хандығы 

тұсындағы 60 құнды жәдігер қойылған. Олардың 

арасында киімдер, тұрмыстық заттар, зергерлік 

бұйымдар, әскери қару-жарақтар, петроглифтер, 

музыкалық аспаптар және т.б. тарихи жәдігерлер 

бар.

Университет жанындағы Түркітану, алтайтану 

ҒЗИ директоры Қаржаубай Сартқожаұлы аталған 

к&рменің не үшін ұйымдастырылғанын түсіндірді.  

Оның  айтуынша, алдымен 1 мыңға жуық тарихи 

жәдігерді қарап шығып, осы 60 жәдігерді таңдап 

алған. Осы уақытқа дейін бұл құнды жәдігерлер 

к&пшіліктің назарына ұсынылмаған. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хат-
шысы Гүлшара �бдіқалықова Сингапур Ұлт-
тық университетінің профессоры Лим Сионг 
Гуанмен кездесті. 

Кездесу барысында Гүлшара =бдіқалықова 

биыл Қазақстан мен Сингапур арасындағы 

дипломатиялық қарым-қатынасқа 25 жыл 

толғанына тоқталып, Елбасының тапсырмасы-

мен елімізді дамыған 30 мемлекеттің қатарына 

қосуға бағытталған «Қазақстан – 2050» Стра тегия-

сының жүзеге асырылып жатқаны, экономика-

ны, саясатты және қоғамдық сананы қам титын 

жүйелі жаңғыру жүргізіліп отырғаны, сондай-ақ 

мемлекеттік қызмет пен сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл салаларында ауқымды &згерістер 

қолға алынғаны ж&нінде айтты.

Мемлекеттік хатшы Сингапурдың әлеу-

меттік-экономикалық даму ісіндегі тәжіри-

бесінің Қазақстан үшін мәні зор екенін, әсіресе  

мем лекеттік қызметті реформалауға, адами 

ресурстардың сапасын арттыруға және ұлттық эко-

номиканы цифрландыруға қатысты мәселелерді 

атап &тті.  

Кездесу соңында Гүлшара =бдіқалықова 

профессор Лим Сионг Гуанға зор табыс тілеп, 

сындарлы ынтымақтастықтың одан әрі жалғаса 

беретініне ниеттестік білдірді.

Отырысты ашқан Президент 2008 жылғы 

әлемдік қаржы дағдарысының салдарына 

қарамастан, экономикалық тұрақтылықты 

сақтау үшін іске асырылған шараларға назар 

аударды.

– =лемдік қаржы дағдарысы басталған 

сәттен бері 10 жыл &тті. Жағдай &згерді. 

Д а ғ д а р ы с т а н  ш ы ғ у  ү ш і н  б і з  а р н а й ы 

бағдарламалар әзірледік, жол картасын 

қабылдадық, жұмыстан босап қалған адамдарға 

қол ұшын создық. К&птеген шаралар жүзеге 

асырылды. Біз шетелден инвестиция тарттық 

және  &з қаржымызды да пайдаландық. Сол 

арқылы ұлттық экономикамызды құлдыратпай 

дағдарыстан шығуға мүмкіндік алдық, – деді 

Қазақстан Президенті.

Елбасы сонымен қатар жаһандық үрдістер 

мен қалыптасқан геосаяси ахуалды ескере оты-

рып, дамудың жаңа бағдарламаларын әзірлеу 

қажеттігін айтты. 

– Президент =кімшілігі мен Үкімет одан 

әрі дамуымыздың жолдарын іздестіруі керек. 

Біз болашақта тиісті шаралар қабылдау үшін 

болжам жасауымыз қажет. Біздің алдағы іс-

әркеттеріміз ж&нінде айқын ұстанымымыз 

болуға тиіс, – деді Мемлекет басшысы.  

Жиында сондай-ақ қазіргі мемлекеттік 

және салалық бағдарламаларды жүзеге асы-

рудың тиімділігі, олардың уақтылы және сапа-

лы орындалуының маңыздылығы с&з болды. 

Нұрсұлтан Назарбаев агро&неркәсіп сек-

торын одан әрі дамыту және қайта &ңдеу са-

ласына инвестиция тарту  үшін тиісті шаралар 

қабылдау қажеттігіне назар аударды. Елбасы 

халықты жұмыспен қамту, міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесін енгізу, 

шағын және орта бизнесті қолдау, жастарға 

кәсіби білім беріп, жұмысқа орналастыру 

мәселелеріне тоқталды.   

Б а с қ о с у  қ о р ы т ы н д ы с ы  б о й ы н ш а 

Қазақстан Президенті Үкіметке және басқа 

да мүдделі мемлекеттік органдарға бірқатар 

нақты тапсырма берді және олардың орында-

луын қадағалауды Президент =кімшілігі мен 

Қауіпсіздік кеңесінің аппаратына тапсырды. 

***

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің т&рағасы 

Алик Шпекбаевты қабылдап, агенттіктің 

мемлекеттік қызмет саласындағы атқарған 

жұмыстары мен сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл бойынша  қолданған шара-

лары, факторлы-баллдық т&лем жүйесінің 

мемлекеттік қызметке енгізілуі ж&ніндегі 

пилоттық жобаның іске асырылу барысы ту-

ралы есебін тыңдады. 

Мемлекет басшысы жемқор лық қа қарсы 

күрестің тиімділігін арттырудың маңыз-

дылығына ерекше назар  аударып, тиісті алдын 

алу ша раларын жүргізу қажеттігін айтты.

– Барлық салада жемқорлыққа қарсы 

күрес күшейтілуге тиіс. Біріншіден, тиісті 

мониторинг жүргізіп, мемлекеттік қызмет 

к&рсетуді  цифрлық форматқа к&шіру 

жұмыстарын жалғастыру қажет. Екіншіден, 

мемлекет тік қызметшілердің жалақысы ж&-

ніндегі мәселені шешу  керек. Үшіншіден, 

басшылықтың жауапкершілігін арттыру 

маңызды, – деді Президент.  

Кездесу барысында Алик Шпекба-

ев жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге 

асыру жолында қолданылып жатқан ша-

ралар мен оны халықаралық сарапшылар 

қоғамдастығының бағалау нәтижелері туралы 

мәлімет берді.

К е з д е с у  қ о р ы т ы н д ы с ы  б о й ы н ш а 

Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар нақты тапсыр-

ма берді. 

***

7ткен аптада Елбасы «Қазақстан Республи-

касының кейбір заң на малық актілеріне 

кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәсе-

лелері бойынша &згерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Заңға жария түрде қол қойды

Заңға жария түрде қол қою рәсі мінде 

с & й л е г е н  с & з і н д е  М е м л е к е т  б а с  ш ы с ы 

тәуелсіздік жыл дары Қазақ станда нарық-

тық экономиканың берік инсти туцио налдық 

негіздері қалып тасқанын айтты.

– Жеке бастама мен еркін кәсіпкерлік 

еліміздің экономикалық дамуының және 

әл-ауқатымыздың артуының басты факто-

рына айналды. Біздің реформаларымыздың 

табыстылығы мен тиімділігінің жарқын мы-

салы ретінде Астананы айтуға болады. Оның 

20 жылдық мерейтойын бүкіл Қазақстан атап 

&туде, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті қол қойылатын 

«Қазақстан Респуб ликасының кейбір 

заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті 

реттеуді жетілдіру мәселелері бойын ша 

&згерістер мен толық тырулар енгізу тура-

лы» заңның маңызды лы ғын ерекше атап 

&тті. Енгізіліп отырған &згерістердің басты 

мақсаты – бизнесті реттеу саласындағы 

заңнаманы жетілдіре түсу екенін тілге тиек 

етті. Заңда мемлекеттік бақылау функцияла-

рын шамамен 30 пайызға қысқарту к&зделіп 

отырғанын, құқық бұзушылықтың алдын 

алатын профилактикалық бақылау институ-

тына баса мән берілгенін, табиғи монополи-

ялар мен квазимемлекеттік сектор тарапынан 

к&рсетілетін қызметтер реттелетінін атап &тті. 

Дәуіржан Т9ЛЕБАЕВ

ДАМУДЫҢ ЖАҢА 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ҚАЖЕТ

Жауапкершілікті сезіне білейікЕЛ ИГІЛІГІН 
КӨЗДЕЙДІ

IT және инжинирингтік қызмет 

к&рсетуді дамыту мен білім беру жүйесін, 

коммуникация мен стандарттау салала-

рын жаңа индустрияландыру талапта-

рына сай бейімдеу бүгінгі күн тәртібінде 

тұрған к&кейкесті мәселелердің бірі.

Жолдауда аталған 10 басым және 

маңызды бағыттардың барлығы жаңа 

заман талабына сай, елді дамытуға 

бағытталған қадамдар. Еліміздегі индус-

трия, технология, &неркәсіп кешені, 

к&лік-логистика, инфрақұрылым, ком-

муналдық құрылыс, заманауи техноло-

гия, адами капитал, тиімді мемлекеттік 

бас қару және «ақылды қалалар», 

«ақылды ұлт үшін» деген мәселелер 

к&терілген. 

М ә с е л е н ,  ү ш і н ш і  б а ғ ы т т а ғ ы 

«Ақыл ды технологиялар» – агро&нер-

кәсіп кешенін қарқынды дамыту 

мүмкіндігі. Аграрлық саясат еңбек 

&німділігін түбегейлі арт тыруға және 

&ңделген &німнің экспортын ұлғайтуға 

бағытталуы керек. 

Ел Президентінің жаңа әлем к&ш-

басшыларының қатарына қосылу үшін 

Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі 

бар екеніне сенімі мол. Бұл үшін Жол-

дауда осындай он түрлі міндеттерді 

шеш у г е ж ұ м ы л у ы м ыз керек т і г і н 

еске салады. Бұл Жолдаудың негізгі 

мазм ұны қазіргі жаһан дан у зама-

нында күллі әлем елдерінің к&шінен 
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қалмай, ең дамыған 30 елдің қатарына 

қосылу үшін ғылыми-техникалық, 

ақ парат тық-тех нологи я лық са ла-

ларды дамыту және адами капитал 

– жаңғыру негізі екендігін атаған. 

Жолдау жолдарында к&рсетілген &зекті 

мәселелердің барлығы жаңа заманға 

лайықты даму бағытында оң &згерістер 

мен &ркениеттік дамуға бастайтын 

маңызды бағыттар.

Білім беру саласы бойынша адам 

капиталының жаңа сапасына қатысты 

жетінші міндет жолға қойылған. Жалпы 

алғанда, Жолдауда к&рсетілген 10 басты 

міндеттің ең негізгісі де осы – жетінші 

басымдық болса керек. 7йткені барлық 

он міндетті де осы жетінші басымдықта 

атап к&рсетілген заман талабына сай 

жетілген білікті адами капитал жүзеге 

асыра алатындығын айтты. Еліміз үшін 

бұл Жолдаудың маңыздылығы мен 

құндылығы басым екенін к&пшілік бір 

ауыздан қолдап, пікір білдіруде.

Қазақстандықтардың жаңа жұмыс 

орнын салыстырмалы түрде тезірек 

иеленуге, соның ішінде еліміздің басқа 

да елді мекендерінен жұмыс табуға 

мүмкіндігі болуы, адамдарды нәтижелі 

жұмысқа тарту үшін к&бірек мүмкіндік 

беріп, олардың жеке кәсібін бастауына 

немесе жаңа мамандық алып, жұмысқа 

орналасуына жағдай жасауы – қазіргі 

күннің &ткір мәселелерінің бірі екендігі 

ақиқат.

Адам капиталы дегеніміз – адамның 

бойындағы білімі, қазіргі табысты ел 

болуға қарышты қадам жасаған кезеңде 

&зге озық елдермен иық тірестіре 

тұрып, әлемдік деңгейдегі озық білім 

мен тәжірибелерді меңгеріп, бәсекеге 

қабілетті болу, &зіңнің жетістігіңді ел 

игілігі мен қоғамның пайдасына жа-

рату, «Мәңгілік ел» болуға тұлғалық 

қасиет, қабілеттеріңді дамыта оты-

рып, &лшеусіз үлесіңді қосу. Осыған 

Елбасының әлеуметтік бастамаларына қолдау 

білдіріп, алдағы атқарылатын жұмыстарды саралаған 

жиынды «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы 

т&рағасының бірінші орынбасары Светлана Бәйтенова  

жүргізіп отырды. 

– Елбасының «Бес әлеуметтік бастамасында» әрбір 

отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру, 

жалақысы т&мен жұмысшылардың еңбекақысын 

к&бейту үшін олардың салық жүктемесін азайту, жоғары 

білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, 

студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту 

тәрізді әлеуметтік бастамалар  барша қазақстандықтар 

үшін аса маңызды, – деді С.Бәйтенова 

Облыстық мәслихаттың депутаты Мадияр  Байжанов 

&з баяндамасында аталған бағдарламаның тиімді 

тұстарына тоқталды. Ол &з с&зінде: «Бұл халқымыздың 

әлеуметтік жағдайына шынында да біраз &згерістер алып 

келері с&зсіз. 7 пайыз т&мен м&лшерлемемен қазіргі 

таңда үйді ипотекаға ала алмайсыз. Ал егер бұл бастама-

мен жұмыс жасалынып жатса әлі де баспанасыз жүрген 

жерлестерімізге бұл да бір игі іс болар еді» деді. Депутат 

«7-20-25» бағдарламасы заңмен бекітілсе, халықтың 

баспанаға деген сұранысы арта түсетініне сенім білдірді. 

Сонымен қатар жалақысы аз жұмысшылардың салық 

жүктемесін азайту есебінен еңбекақысын &сіру туралы 

ұсынысты қолдайтынын жеткізді. Егер осы аталған 

 бастама бойынша салық т&мендеп, қайта т&мен жалақы 

алатындарға жалақысы қосылып отырса олардың 

әлеуметтік жағдайы да жоғарылайтынын атап &тті.  

Шарада с&з алған ауыл тұрғыны Сабыр Сәмиев 

ауылда тұрып жатқан азаматтар, әсіресе жұмыссыз 

жүргендер немесе &зін-&зі жұмыспен қамтып  жүрген 

азаматтар &з табыс к&зін тапқысы келетінін айта-

ды. «Сондықтан осы бағдарламамен берілетін несие 

жеңілдетілген, &йткені 6% пайызбен беріледі. Ешқандай 

екінші деңгейдегі банктер немесе қаржылық ұйымдар 

бұндай аз пайызбен несие беріп жатқан жоқ. Бұл 

бағдарлама ауылдағы адамдарға &те үлкен к&мек» деді. 

Жиын соңында қатысушылар Елбасының 5 әлеуметтік 

бастамасына орай пікірлерін білдіріп, кемел келешек-

ке керуен тартқан бес бастаманы қолдайтындарын 

білдірді.

Балым РЫСБЕРГЕН

байланысты білім экономикалық 

категорияға айналып отырған жаһандық 

дәуірінде ақшалы, қаражаты мол адам 

емес, білімді адамның мәртебесі, қадір-

қасиеті жоғары болмақ.

Сондай-ақ Жолдауда жастарды жаңа 

технологиялық қалыпқа дайындаудың 

маңызды шарты ретінде білім берудің 

барлық деңгейінде математика және 

жаратылыстану ғылымдарын оқыту 

сапасын күшейту, 2025 жылға дейін 

білім берудің барлық деңгейінде ла-

тын әліпбиіне к&шудің нақты кестесін 

жасау, ұлттың әлеуетін арттыру үшін 

мәдениетіміз бен идеологиямызды одан 

әрі дамыту, саламатты &мір салтын наси-

хаттай отырып, қоғамдық денсаулықты 

басқару ісін күшейту, медициналық кад-

рлармен қамтамасыз ету және оларды 

сапалы даярлау маңызды мәселе болып 

саналады.

Елбасы қазіргі білім саласындағы 

жаңартылған білім мазмұнына ерек-

ше к&ңіл б&ліп, басымдық берген. 

Н.Назарбаев жаңартылған мазмұн 

– халықаралық стандарттарға сай 

келетін және Назарбаев зияткерлік 

мектептерінде бейімделуден &ткен зама-

науи оқу бағдарламалары екенін айтқан 

болатын. Бұлар біздің балаларымызға 

қажетті функционалдық сауаттылық 

пен сыни тұрғыдан ойлау қабілетін 

дарытады. Ғылым мен технологияның 

қарыштап дамыған ғасырында жаһан-

дық әлемде &мір сүріп жатқан бүгінгі 

барша қазақстандықтардың алдында 

тұрған маңызды міндеттердің бірегейі 

осы деп түйіндейміз. 

7зінің тарихын, тілін, мәдениетін 

білетін, сондай-ақ заманына лайық, 

шет т і л дерін меңгерген, озық әрі 

жаһандық к&зқарасы бар әрбір қазақ-

стан дық біздің қоғамымыздың идеа-

лына айналуға тиіс. 

Қорыта айтқанда,  Елбасының 

әрбір Жолдауы &зінің мән-маңызымен 

ерекшеленіп, халықтың әл-ауқатын 

арттыруға басымдық беріліп отыраты-

ны қуантады. Мемлекетіміздің дамуы 

мен гүлденуінің негізін қалап, жылдан 

жылға нығаюға серпін береді. 

Асқар 
МҰСТАБЕКОВ, 
полковник, Қазақстан 
Республикасы 
Қорғаныс министрлігі
Радиоэлектроника 
және байланыс 
әскери-инженерлік 
институтының 
басшысы

БАЛАЛАРДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ 
ҚАУIПСIЗДIГI КҮШЕЙТІЛМЕК

МӘЖІЛІС

Мәжiлiс депутаттары «Балаларды денсаулығы 
мен дамуына зардабын тигiзетiн ақпараттан 
қорғау туралы» ҚР Заң жобасын екiншi 
оқылымда мақұлдады.

Аталған Заң жобасы баланың құқықтарын 

қорғауды басым түрде қамтамасыз ету қажеттiлiгiне 

байланысты халықаралық, құқықтық тұрғыда 

балалардың ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз 

етуге бағытталған. Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған Бiрiккен Ұлттар Ұйымының 

Балалар құқықтары туралы конвенциясында 

бекiтiлген жалпыға бiрдей танылған қағидаттар 

мен нормаларға сәйкес қабылданған. Барлығы 

«жас санаты» белгiсi берiлетiн балаларға арналған 

ақпараттық &нiмнiң алты санаты к&зделедi.

ШЕТЕЛДЕ 
ТАНЫСТЫРЫЛАДЫ

Елбасының «Рухани жаңғыру» мақаласы 
халықаралық деңгейде насихатталмақ. Нақты 
айтқанда аталған бағдарламаны таныстыруға 
шетелдік студенттер де �з үлестерін қоспақ.  

Франциядан келген студент Жереми Конверт  

&з елінде «1001 қадам» атты жобаны іске қосыпты. 

Енді шетелдік білім ордаларының студенттері 

Қазақстан туралы насихат жұмыстарын жүргізбек. 

Алдымен жыл соңына дейін «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы бойынша акциялар &тпек. Кейін 

жастар д&ңгелек үстел мен конференцияларда 

с&з с&йлеп, газет-журналдарда Қазақ елі ж&нінде 

мақалалар жариялайды. 

Осы орайда «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

ү г і т т е у  а я с ы  к е ң е й м е к .  Е у р а з и я  Ұ л т т ы қ 

университетінің студенттері мен оқытушылары 

мазмұны терең мақаланы Біріккен Ұлттар 

Ұйымының ресми тілдеріне аударды. 

«Рухани жаңғырудың» аясында бұл студенттер 

«Біз латынша жазамыз – Латынды қолдаймыз» 

атты жобаны да жүзеге асырып жатыр. Осыған 

сәй кес жастар әлеуметтік желілерде аптасына 

кемін де бір рет латын қарпіндегі жазбаларымен 

б&лісуге келісті. 
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Кеше Алматы қаласындағы Орталық ғылыми 
кітапханада «Қазақ» газетінің 105 жылдығына орай 
««Қазақ» газеті – ұлттық рух үні» атты ғылыми-
практикалық конференция �тті. Осы шараның 
аясында ««Қазақ» газеті – 1915 жыл» кітабының 
таныстырылымы �тті. 

Алаштың асыл азаматтары, ұлт к&семдері 

=.Б&кейханов, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатовтардың 

бас тамасымен жарық к&рген демократиялық бағыттағы 

алғашқы Ұлттық басылым үлгісі «Қазақ» газетінің 

&ткен ХХ ғасырдың басында қазақ халқының рухани 

жетекшісі, бағыт-бағдаршысы болғаны белгілі. Газеттің 

1913-1918 жылдар аралығында 265 саны жарық к&рген. 

«Қазақ» газеті шынайы жалпыұлттық саяси-қо-

ғамдық газет болып, қазақ &міріне қатысты мәсе-

лелерге ой жіберіп, ұстанған бағыт-бағдарын үнемі 

білдіріп отырды. Жалпыұлттық мүдделер үшін қызмет 

етуге әруақыт даяр екендігін, ол үшін әлеуметтік 

күштерді біріктіру арқылы ұлттық бостандық пен 

тәуелсіздікке жетуге болатындығын насихатта-

ды. Сонымен қатар басылым саяси-әлеуметтік іс-

әрекеттердің ұйымдастырушысы да бола білді. Газеттің 

айналасына топтасқан ұлт зиялылары Мемлекеттік 

Дума қазақ, мұсылман мәселелерін басылым арқылы 

дер кезінде оқырмандарына жеткізе білді» дейді жинақ 

құрастырушысы, тарих ғылымының докторы Светлана 

Смағұлова. 

Айта кету керек, бұдан бұрынғы жылдары Алматы-

дағы «Арыс» баспасынан газеттің 1913-1914 жылғы 

топ тамасы басылып шыққан болатын. Ғылыми-

практикалық конференцияға қазақ ғылымының 

&кілдері мен зиялылар қатысты. Жиында тарихшылар 

Мәмбет Қойгелді, Бейбіт Қойшыбаев, алаштанушы 

Ғарифолла =нес секілді белгілі ғалымдар кешегі «тар 

заман, тайғақ кешуге толы» заманда ұлттық мүддені 

және тәуелсіздікті ту еткен «Қазақ» газетінің қазіргі 

әліпбиге қалай түсірілгені, зерттелуі, ғылыми сарап-

тамасымен цифрлық қалыпқа түсірілуі мәселелерін 

жан-жақты с&з етіп, пікір алмасты. «Ақ жол» партия-

сы т&рағасының орынбасары, «Қазақ үні» газетінің 

бас директоры Қазбек Иса «Қазақ» газетінің тарихи 

маңызы мен р&лін атап &тіп, партия т&рағасы Азат 

Перуашевтың арнайы құттықтауын жеткізді.

Сержан ТОҚТАСЫНҰЛЫ 

«ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІНЕ – 
105 ЖЫЛ

ЗЕРДЕ

 ҰЛТТЫҚ 
ИДЕЯНЫҢ ӨЗЕГІ

«ШҰҒЫЛАЛЫ ШАЛҚАРЫМ»

ИГІ ІС

БАЙҚАУ

ТҰСАУКЕСЕР

ТҰЛҒАЛАР 
ЕСІМДЕРІ БЕРІЛДІ

ЕЛОРДАНЫ
 ЖЫРҒА ҚОСТЫ

«АЛТЫН ТҰҒЫР» – 
ӘДЕБИ ЖИНАҚ

Оңтүстік Қазақстан облысында 
бірқатар орта білім мектептеріне белгілі 
тұлғалардың есімдері берілді.

ҚР Үкіметінің Оңтүстік Қазақстан 

облысының білім беру ұйымдарына атау 

беру және қайта атау туралы «ҚР әкімшілік-

аумақтық құрылысы туралы» Қаулысына 

сәйкес, «Мақтаарал ауданы білім б&лімінің 

«№120 жалпы орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесіне Сабыр Рахымовтың 

есімі, «Мақтаарал ауданы білім б&лімінің 

«№123 жалпы орта мектебі» коммуналдық 

м е м л е к е т т і к  м е к е м е с і н е  Р а х ы м ж а н 

 Қошқар баев тың есімі берілді. Сондай-ақ 

«Қазығұрт аудандық білім б&лімінің «Ком-

сомол» жалпы орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Қазығұрт аудандық 

білім б&лімінің «Бауыржан Момышұлы 

атындағы жалпы орта мектеп» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі болып қайта аталды.

Алматы облысы Текелі қалалық 
кітапханасында Астана қаласының 20 
жылдығына орай «Ел жүрегі – Астана» 
атты жас ақындар байқауы �тті. Оған 
Текелі қаласы орта мектептерінің жоғары 
сынып оқушыларынан 15 ақын қатысты.

Байқау шарттарына сәйкес үміткерлер 

&з шығармашылығындағы &леңдерді мем-

лекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 

мәнерлеп жатқа оқу бойынша сынға түсті.

Іс-шара барысында Текелі қаласының 

мәдениет және тілдерді дамыту б&лімінің бас-

шысы Марат Дәуренбаев с&з с&йлеп, барлық 

қатысушыларды Астананың 20 жылдығы 

мерекесімен құттықтады. Кітапханашылар 

Елордамыздың әрбір қазақстандық &мірін дегі 

маңызды р&лі туралы баяндады. Қаты су шылар 

мен қонақтар байқау кезінде «Ел жүрегі – 

Астана» атты слайтты тамашалады.

Байқау нәтижесінде бірінші орынға  Жансая 

Тілеухан, екінші орынға Юлия  Ворапаева 

және үшінші орынға Аружан  Баймолдинова 

лайық деп танылды. Ал Аманжол Ержан, 

 Алина Турапова, Лаура =мірғалиева ынталан-

дыру сыйлықтарына ие болды.

Жуырда Астанадағы Ұлттық академиялық 
кітапханада «Ауыл» партиясының 
қолдауымен жарық к�рген «Алтын түғыр – 
2018» атты үш томдық әдеби жинағының 
тұсаукесері �тті.

Жинаққа «Ауылым – алтын тұғырым» 

әдеби онлайн-байқауға қатысқан 213 қа-

ламгердің шығармалары поэзия, проза 

және драма жанрлары бойынша топтас-

тырылып енгізілген. Ұйымдастырушылар 

байқауға қатысушылар қатары жылдан-

жылға артып келетінін атап &тті. Қаламгерлер 

&з шығармаларында ауылдың келбетіне, 

бет-бейнесіне,  ондағы мәдениет пен 

экономикалық дамуға назар аударған. 

Аталған жинақ облыстық,  аудандық, 

ауылдық кітапханаларға жеткізілмек. Айта 

кетейік, «Алтын тұғыр» жинағына енген 

шығармалармен интернет арқылы танысу 

мүмкіндігі де қарастырылған.

К&рнекті ғалым ҰҒА-ның ака-

демигі Д.Кішібеков «Ұлттық идея және 

идеология» атты ғылыми еңбегінде 

«Ұлттық идея тамырын тереңнен 

алады және этностың болмыстық 

табиғатын түзеді, оның тарихымен 

және мәдениетімен байланысты бо-

лады, – дейді автор. – Ұлттық идея 

этни калық сезімдердің негізінде пай-

да болады. Ал идеология қоғамдық 

сананың жоғары даму сатысы. Егер 

ол ұлттық идеяға негізделсе, оның 

құндылықтармен толықтырса, күшке 

ие болады. Идеялар дың маңызды топ-

тастырушысы – идеология стихиялы 

түрде пайда болмайды, оны адамдар 

қалыптастырады және оның &зіндік 

мақсаты мен қызметі болады. Ұлттық 

идеяның одан айырмашылығы – оны 

адамдар жасамайды, ол табиғи түрде 

пайда болады. 

Мемлекет халықтан құралады. 

Салауатты да сапалы халық мықты 

мемлекет құрушы басты фактор екенін 

бәріміз де білеміз. Сондықтан да бүгін 

құр айғайдан к&рі, шамамыз келгенше 

елімізге пайдалы тіршілік жасаған 

ж&н.

Елбасымыз ұлттық сананы жаң-

ғыртқанда &зіміздің, қазақстан дық 

дербес даму үлгісін калыптастыруы-

мыз керек екендігін айтып отыр. 

Бұл дегеніміз – қазақтың ұлттық 

с а л т - д ә с т ү р л е р і н ,  е ң  б а с т ы с ы , 

мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, 

мәдениетімізді, қазақи рухымызды 

жаңғырту. Бұл ретте Президенттің 

жаңғыру ұғымынан мейлінше к&рген 

жаһандық әлеммен қабыспайтын 

кейбір дағдыларымыз бен әдеттер-

ден арылуымыз керек деген с&зі 

бә рімізге ой салды. 7йткені бұл – 

&мір заңы, даму заңдылығы. XXI 

ғасырдағы адамзаттың басты, негізгі 

құндылықтары білімнен бастала-

тын болады. Жастарымызды осы 

бағытта тәрбиелеп, әлемдік білім 

ошақтарынан тереңдетілген білім 

алып халқымыздың игілігіне жұмыс 

істеуге баулуымыз керек. Мемлекет 

басшысының Үндеуіндегі «Білімнің 

салтанат құруы» б&лімінде осыны 

меңзеп, халықты жаппай білім алуға 

шақырады.

Елбасымыз жоғарыдағы түйткілді 

мәселелердің бәрін айта келіп, ең 

 бастысы, ел ішіндегі татулықты, 

бірлікті, ынтымақтастықты алдыңғы 

қатарға қояды. 7йткені тек осындай 

игілікті істердің арқасында ғана қазақ 

елі &ркениетті елдердің қатарында 

&зінің тиісті орнын ала алады.

Амантай ҚҰДАБАЕВ, 
философия ғылымының 

кандидаты, Е.Бекмаханов 
атындағы �лкенің тарихы мен 

этнографиясын ғылыми-зерттеу 
орталығының директоры

ПАВЛОДАР

Негізгі тірек – ұлттық тарихы-

мызды, мәдениетімізді, болмы-

сымызды зерттеп, зерделей оты-

рып барынша дамыту. Міне, Ел-

басымыз осы тектес мәсе лелерге 

тоқталған. Оған қоса, білім сала-

сы туралы да біраз ой айтылған. 

=сіресе ұлттық білім беру стандар-

тын түзу жолға бағыттау мәселесі 

кеңінен қамтылған. Біз білім беру 

саласында да әртүрлі ірі әлемдік 

же т іст і к т ерг е же т у і м із керек. 

Басқаларға еліктемей, &зі міздің 

дара жол ы м ызд ы іздестіруіміз 

қажет. Мақалада халыққа  салмақты, 

сали қалы, тереңнен сыр шертер 

ойлар к&п. Мәселен, патриотизмді 

неден бастау қажеттігі ж&нінде: 

«Патриотизмнің ең жақсы үлгісі – 

орта мектепте туған жердің тарихын 

оқудан бастау керек» деп түйіндейді. 

7з &лкесінің тарихын, ата-сал-

тын білмеген, &з мәдениетінің жай-

күйіне жаны ашымайтын адам, бүкіл 

ел тағдырына шын ниетімен қинала 

қояды дегенге аса сене қоймаймын. 

Олай болса, тарихи-мәдени мұраға 

жаны ашу – жас ұрпақты, әрбір са-

налы азаматты отаншылдыққа, шы-

найы патриотизм мен гуманизмге 

баулудың ең тиімді де, ықпалды жолы. 

Атадан қалған асыл мұраға мұрагер 

бола білмей тұрып, &з Отаны үшін 

күресшілдікке, жасампаздыққа қол 

жеткізу қиын. Рухани мұрамыздың 

асыл кәусары саналатын мәдени 

м ұ р а ғ а т т а р ы м ы з  б і з д і ң  р у х а н и 

түлеуімізге соны пәрмен, тегеуірінді 

қарқын косары с&зсіз. 

М і н е ,  о с ы  о р а й д а  а й т ы л а -

тын мәселе Павлодар облысын-

да атқарылып және жоспарланып 

жатқан жұмыстар аз емес. Жалпы 

біздің &ңірді нағыз рухани мұралардың 

алтын қазынасына айналған құтты 

мекен десем артық айтқандық емес. 

Ұлттық мәдениеттің, оның ішінде с&з 

&нерінің қай саласын алсаңыз да біздің 

қасиетті топырақтан түлеп ұшқан 

біртуар азаматтар жетерлік. Олардың 

бәрін тізбектеп жатпай-ақ қояйын. 

Менің айтайын деп отырғаным, 

Елбасымыздың осы ұлы бастамасын 

жүзеге асырудағы  облысымыздың та-

рапынан атқарылып жатқан мәні мен 

мағынасы зор игілікті істердің бары-

сы. =сіресе халқымызға ауадай қажет 

ұлттық санамызды қалыптастыратын 
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ата-бабаларымыздың мұра қылып 

қалдырған жәдігерлерін жинасты-

рып, қайта жаңғырту. Осы тұрғыдан 

к е л г е н д е  т а б и ғ а т ы н а н  қ а з а қ ы , 

ұлттық дәстүрде тәрбиеленген, 

тарихи-этнографиялық зерттеулер-

ге аса қызығушылықпен қарайтын 

ұлтжанды тұлға, аз уақыттың ішінде 

облыс жұртшылығының ыстық 

ықыласына б&ленген облыс әкімі 

Болат  Бақауовтың қолдауымен 

және Сұлтанмахмұт Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекеттік 

университетінің бастауымен жүзеге 

асырылып жатқан игілікті істерді атап 

&туімізге болады. Олардың бірақатары 

т&мендегідей: 

Былтыр заманымыздың заңғар 

жазушысы Мұхтар =уезовтің сүйікті 

шәкірті болған, атақты ғалым, фило-

логия ғылымының докторы Бекмұрат 

Уахатовтың бұрын жарияланбаған 

қолжазбаларынан құрастырылып, 

жарық к&рген алты томдық шығар-

малар жинағы. Бұл республикамызда 

үлкен ғылыми жаңалық болды.

Қазақтың маңдайына біткен бір-

туар тұлғасы соңына әлемдік дең-

гейде мол мұра қалдырған акаде-

мик, шығыстанушы, &нертанушы, 

әдебиеттанушы ұлттық археология 

мектебінің негізін қалаған ғұлама 

ғалым =лкей Хақанұлы Марғұлан 

туралы «=лкей Марғұлан» энцикло-

педиясы дайындалу үстінде. Жал-

пы мақала саны екі мың екі жүз. 

Сондай-ақ ғалымның әр жылдары 

әлемнің түкпір-түкпіріндегі атақты 

ғалымдармен жазысқан хаттары 

сұрыпталып, жинақталу үстінде. 

7з заманының рухын мейлінше кең 

к&рсете білген ақиық ақын, қазақтың 

классикалық поэзиясының ардақты 

&кілі, қазақ халқының бақытты ел 

болуын &мірлік арман еткен, сол үшін 

де &зін «қараңғылықтың к&гіне күн 

болмағанда кім болам» деп &ршіл 

мақсат қойған халқымыздың ғазиз 

ұлы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 

«Сұлтанмахмұт Торайғыров» атты 

энциклопедиялық басылымы толық-

тырылып, екінші рет жарық к&рмек.

«Алтын бесік» энциклопедиясы. 

Павлодар облысы Қазақстан халық 

ассамблеясымен бірлесе отырып 

жарық к&ретін бұл энциклопедияда 

Ресей &ңірінде қоныстанып қалған 

2005 жылдың тамыз айындағы ел-

мен сұхбатында &зіне қойылған: «...

Қазіргі кезде Қазақстан мемлекет 

ұлттық идеясын айқындау ж&нінде 

әртүрлі әңгімелер к&п айтылып жүр. 

Жан-жақты пікірталастар  жиі бой 

к&тереді. Осы туралы Сіздің пікіріңізді 

білсек дейміз» деген сұраққа Елбасы: 

 «...менің ойымша, мемлекет құрушы – 

қазақ халқы. Қазақтың бұдан басқа елі 

жоқ. Ұлттық идея  деген,  біріншіден, 

қазақ елінің тәуелсіздігін нығайту, 

елімізді  аяғынан т ік  тұрғызып, 

болашақ ұрпақтың қолына беру керек. 

Екіншіден, Қазақстанның экономи-

касын &ркендетіп, әлемдегі дамыған 

мем лекеттердің дәрежесіне жеткізу 

керек. Үшіншіден, елдің бірлігі. К&ріп 

отыр сыздар, ынтымақ, бірлік бол-

маса, біздің тәуелсіздігіміз болмай-

ды. Осы үш мәсе ленің т&ңірегінде 

Қазақстандағы басқа ха лықтарды 

ренжітпей, олардың тілін, салт-

дәстүрін сақтауларына жағ дай жасау-

мыз керек. Бұдан артық қан дай ұлт тық 

идея керек?» деп жауап берген еді.

оны жүзеге асырудың т&мендегідей 

жолдарын к&рсетіп берді:

– демография мәселесін шешу, 

яғни жер бетіндегі қазақтарды тарихи 

Отанына қайтару;

– ұлттық мүддені жүзеге асыратын, 

ұлттық мемлекет орнататын ұлттық 

үкімет құру;

– Қазақстандағы бар қазақтың 

азаматтық, адамдық сапасын жақсарту 

шарт, яғни ұлттың санасын &сіру.

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!

(Басы 1-бетте)

Қуатылығы – айына 965 мың шиша ми-

нералды су және 911 мың шиша газдалмаған 

су. Қазіргі күнде осында 55 адам жұмыс 

істеуде, күшіне толық келген уақытта 

жұмысшы-қызметкерлер саны 90-ға жетеді.

Тұрғылықты халық қайта ашылуын к&п 

күткен кәсіпорын салтанатында облыс әкімі 

Бердібек Сапарбаев пен Шалқардың перзенті 

– исі қазақтың мақтанышына айналған 

«=лем дәрігері» атағының екі мәрте иегері, 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, Қазақстанның 

Еңбек Ері Серік Ақшолақов құттықтау 

лебіздерін арнады. Еңбек ардагері, қалалық 

ардагерлер кеңесінің т&рағасы Амангелді 

Қалыбаев бата берді. 

7ңір басшысы таяу күндерде Ақт&беге 

арнайы іссапармен «Ата мекен» ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының президенті 

Тимур Құлыбаев келгенін, &зара келісім 

нәтижесінде «Ауыл қамқоршысы» акция-

сы қолға алынғанын айтты. Мына жайға 

тоқталған дұрыс – Елбасы Ақт&бе облысын-

да жекеменшіктік-мемлекеттік әріптестіктің 

сәтімен жүзеге  асырылып жатқанын 

атап к&рсетті. 2016-2017 жылдары облыс 

аумағында әлеуметтік нысандарды салуға 

бюджет қаржысынан тыс 29 миллиард теңге 

қаржы игерілді.

Облыс басшылығы Шалқар &ңірінде 

жасалып жатқан игі істерді к&рсін деген 

ниетпен әкімдіктің к&шпелі мәжілісін сол 

күні аудан орталығында &ткізді. Шалқардан 

&зге он бір ауданның әкімдері, облыстық 

департаменттер мен басқармалар басшыла-

ры, белгілі кәсіпкерлер, бұқаралық ақпарат 

құралдарының &кілдері үшін Ақт&беден 

363 шақырым қашықтықта орналасқан 

мекеннің тұрмыс-тіршілігінен ақпарат 

алуға мүмкіндік туды. Салынғанына бір 

жыл болған дене шынықтыру және спорт 

кешенін, №8 орта мектептің &згеше үлгідегі 

ғимаратын, жаңа м&лтек аудандарды 

қонақтар қызыға тамашалады. 

Сары Батақұлы атындағы аудан дық 

мәдениет үйінде &ткізілген форумда об-

лыс басшысы мен Серік Ақшолақов 

ж ә н е  е ң б е к  а р д а г е р л е р і  О р а з б а й 

=ділбаев, Серік Шаңғұтов с&з с&йледі. 

Даңқы кең жайылған республикалық 

нейрохирургиялық орталықтың Бас ди-

ректоры Серік ініміз атамекенге құрметін 

ауданда компьютерлік томографиялық 

орталықтың филиалы ашылатынын 

 баяндады. Залдағы үлкен-кіші әлеумет 

о с ы  & л к е д е н  қ а н а т т а н ғ а н  ж е р л е с 

кәсіпкерлердің әдемі ниетіне қуанышпен 

қол соқты. Атап айтқанда, жоғарыда 

 минералды су цехын іске қосқан Бердібек 

Т&леуов құны 50 миллион теңгелік «Жас-

тар сарайын» салуға, кәсіпкер Сәуле 

Дәулеталина жекеменшіктік-мемлекеттік 

әріптестік аясында күндізгі стационар ем-

хана ғимаратын және құны 150 миллион 

теңгелік балалар бақшасының ғимаратын 

салуға келісімшарт жасасты. Бұдан &зге 

Бақтыбай К&кенов, Ағзам Есекеев, Берік 

=уесханов Қауыржыр, Аққайтым ауыл-

дарында спорт сарайын, мәдениет үйін, 

балабақша ғимаратын салып беретін бол-

ды. Кәсіпкер Данияр Қобыландин қалада 

екі жарым шақырымдық авток&лік жолда-

рын ж&ндеуге 75 миллион теңге жұмсамақ.

Облыс әкімі ауданда тұратын Ұлы Отан 

соғысының бүгінге жеткен жалғыз ардагері 

Шудабай Тақайдың иығына  шапан жауып, 

сый-құрмет к&рсетті.

Ақт&бе &ңірінде қолға алынған тама-

ша бастамалар – «Бақытты бала» және 

«Аналарға тағзым» жоба лары. Форум бары-

сында демеушілер к&мегімен мектептердің 

жүз оқу шысының Астана қаласына, 25 

оқушының Түркістан қаласына, 373 оқушы 

үшін Орал қаласының т&ңірегіндегі лагерьде 

демалуына жолдама берілді. Ата-ана қам-

қор лығынан тыс қалған бала лардың үй алуы 

үшін «Тұрғын үй құ рылыс жинақ банкінде» 

қаржы жинақталуына бастапқы салым 

ретінде 3 миллион 800 мың теңге б&лінді. Аз 

қамтылған отбасылар шипажайға жолдама 

алды.

Киіз үйлер қалашығында қонақ тарға, 

соғыс және еңбек ардагер леріне мерекелік 

дастарқан жайылды. Жұртшылық ат бәйгесін 

және спорттық ойындарды тамашалады.

Кешкілік газшылар қалашы ғын дағы 

ашық стадионда әйгілі &нер шеберлері Роза 

Рымбаева, Айгүл Елшібаева, Қайрат Нұртас, 

«Музарт» тобы  ән-күйден шашу шашты.

 Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ
АҚТ7БЕ 

ТАҒЗЫМ

ЕШКІМ ДЕ, ЕШТЕҢЕ ДЕ 
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

31 мамыр күні – саяси қуғын-сүргін 
және ашаршылық құрбандарын еске алу 
күніне орай  Ақт�бе қаласында ескерткіш 
орнатылмақ. 

Үздік ескерткіш нобайына байқау жария-

ланып, алты жұмыстың арасынан ақт&белік 

мүсінші Ахмет Құбайдың жобасы таңдалған. 

Бірлескен автор – Қонысбек Қобыланов. 

Композицияның орталық бейнесі – 

тоталитарлық тәртіп құрбанын бейнелейтін 

адам пішіні. Басы кеудесіне түсіп кеткен, 

қайғылы адамның түрі. Бірақ, сонымен 

бірге қиындыққа мойымаған, рухы күшті 

тұлға кес кінделген. Мүсіннің артындағы 

гранитте аштық пен саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алуға арналған с&здер 

жазылған. Гранит қа бырғасының үстіне 

шаңырақ орнатылған. 

қазақ бауырларымыздың тұрмыс тық 

ерекшеліктерін, салт-дәстүр лерін, 

мә дениеті мен тарихын зерттеу және 

жинақтау бойынша ғылыми-зерттеу 

жұ мыстарын жүргізу, қазақ-орыс 

тарихи-рухани және саяси, мәдени 

бай ланыстарының мәнін ынты мақ-

тастық, бірлік тұрғыда айшықтап 

к&рсету к&зделген. 

«Ертістің Павлодар &ңірі» энцик-

лопедиясы қазақ тілінде &ңделіп, 

толықтырылып, қоғамдағы &зге-

рістерге сай дайындалу үстінде.

«Павлодарское прииртышье» эн-

циклопедиясы орыс тілінде алғашқы 

рет  2003 жылы шыққан.Қазіргі 

заманға сай к&птеген &згерістер мен 

толықтырулар енгізу мақсатында 

қайта &ңделу үстінде.

Кезінде жазушы, қоғам қайраткері 

=біш Кекілбаев ұлттық идея және иде-

ология туралы &з ойын былай білдіріп 

еді: «Ұлттық идея барлық уақытта 

болған. Бүгін шығып отырған жоқ. 

Біздің қазіргі ұлттық идеямыз – осы 

заманғы ұлттық мемлекет орнату» деп 
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RYHANI JANGYRY: LATYN ALIPBII

Ja  a belesterge jol ashady

Latyn á lipb ini   artyqshyly  y ol 
tilimizdi   a asyn ke  e tý ge septigin 
t gizedi. Tilimiz qajet emes á ripterden 
arylyp, jú ege tú sedi.

Prez dentimiz latyn á l ipb ine 
kó shý  sebepterin qazirgi za man  y 
tehnolog alyq ortany  , kommý  n -
kas any  , I  asyrda  y ilim-bilim, 

 ylym prosesterini   erekshelikterimen 
sabaqtastyrady. Má selen, qazir qanda  
da bir tehn ka quraldaryny   tetik 
nú ktesindegi jazý lar latyn á lipb imen 
ta  balan  any belgili. Sonymen qatar 
á lemdik aqparatty   70 pa yzy latyn 
tilinde taralatyny a tylyp jú r. Demek, 
ol tilimizdi   bá sekege qabilettiligin 
arttyrady.

Ta  y bir a ta keterligi, jý yrda QR 
Tu   ysh Prez denti – Elbasy qory 
atqarý shy d rektoryny   orynbasary 
Su l t an  A t j anov  «Qazaq  La tyn 
Keyboard» mob ldik qosymshasyny   
iske qosylý y ja ynda a tqan bolatyn. 
Bul  ja  a  joba  qazaq t i l in  la tyn 
pernetaqtasynda standartty tú rde 

pa dalaný  a  mú mkindik  beredi . 
Pernetaqtada pa dalaný shylar  a y   a ly 
bolý  ú shin terý di   transl teras asy 
quryl  an. Atal  an qyzmetti   kó megimen 
qazaqsha só zderdi k r ll samen o  a  
terý ge bolady, sodan ke in ba  darlama 
avtomatty tú rde ony latyn graf kasyna 
aý darady.

Bir ereksheligi «Qazaq Latyn 
Keyboard» qosymshasy jastardy ja  a 
alfav tpen oqý  a be imde di. Sol 
arqyly latyn graf kasynda  y qazaq tili 
barly  yna qoljetimdi bolmaq.

Latyn qarpi –  ylym men tehn kany  , 
nternet pen IT-tehnolog alardy   tili. 

Ja  a á lipb  rý han  bolmysymyzdy 
ba ytyp, qo  amdyq o -sanamyzdy 
ja   yrtyp qana qo ma , bizdi ja  a 
mú mkindikterge, jetistikterge basta  
beretinine ká mil senemin.

Er  azy ALDANAZAROV,
J.Elebekov atynda  y 

respý bl kalyq estrada-s rk kolledji 
d rektoryny   mindetin atqarý shy

Elbasyny   «Bolashaqqa ba  dar: rý han  ja   yrý » atty maqalasynan ke in qazaq 
tilin latyn á lipb ine kó shirý  ja y ke  inen qol  a alyn  any belgili. Bul ba  ytta 
latyn á lipb ini   nusqasy qabyldanyp, jumys toptary qurylyp, sala mamandary 
iske kirisip te ketti.

  –  

Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына қосымша

Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

   

Латын әліпбиінің артықшылығы 

ол тіліміз дің аясын кеңейтуге септігін 

тигізеді. Тіліміз қажет емес әріптерден 

арылып, жүйеге түседі. 

Президентіміз латын әліпбиіне 

к&шу себептерін қазіргі заманғы тех-

н о л о г и я л ы қ  о р т а н ы ң ,  к о м м у н и -

кацияның, ХХІ ғасырдағы ілім-білім, 

ғылым процестерінің ерекшеліктерімен 

сабақтастырады. Мәселен, қазір қандай 

да бір техника құралдарының тетік 

нүктесіндегі жазулар латын әліпбиімен 

таңбаланғаны белгілі. Сонымен қатар 

әлемдік ақпараттың 70 пайызы латын 

тілінде таралатыны айтылып жүр. Де-

мек, ол тіліміздің бәсекеге қабілеттілігін 

арттырады. 

Тағы бір айта кетерлігі, жуырда ҚР 

Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры 

атқару шы директорының орынба-

сары Сұлтан Айтжанов «Qazaq Latyn 

Keyboard» мобильдік қосымшасының 

іске қосылуы жайында айтқан бола-

тын. Бұл жаңа жоба қазақ тілін ла-

тын пернетақ тасын да стан дарт ты 

түрде пайдалануға мүмкіндік береді. 

Пернетақтада пайдаланушыларға ың-

ғай лы болу үшін терудің трансли-

терациясы құрылған. Аталған қыз-

меттің к& мегімен қазақша с&здерді 

кириллица мен оңай теруге болады, со-

дан кейін бағдарлама автоматты түрде 

оны латын графикасына аударады. 

Бір ерекшелігі «Qazaq Latyn Keyboard» 

қосымшасы жастарды жаңа алфавитпен 

оқуға бейімдейді. Сол арқылы латын 

графикасындағы қазақ тілі барлығына 

қолжетімді болмақ.

Латын қарпі – ғылым мен техниканың, 

интернет пен IT-технологиялардың тілі. 

Жаңа әліпби рухани болмысымызды 

байытып, қоғамдық ой-санамызды 

жаңғыртып қана қоймай, бізді жаңа 

мүмкіндіктерге, жетістіктерге бастай 

беретініне кәміл сенемін. 

Ерғазы АЛДАНАЗАРОВ,
Ж.Елебеков атындағы республикалық 
эстрада-цирк колледжі директорының 

міндетін атқарушы
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Жалпы Елбасының қазақ тілін 

дамыту,  оның қолданыс аясын 

кеңейту орайында айтып отырғаны 

бұл ғана емес. Бұдан жиырма жыл 

бұрын халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының «Алтын қыран» марапа-

тын алғанда: «Барлық жиындар ілеспе 

аударма жасала отырып, қазақ тілінде 

жүргізілуі керек» десе, Қазақстан 

халқы Ассам блеясының  ХХІІІ сес-

сиясында «...Кеңестерде қазақ тілінде 

с&йлесін, бірақ ілеспе аударма арқылы 

с&йлейтін болсын» деген пікірін 

ортаға салды. 

=рине, мұндай мысалдарды к&птеп 

келтіруге болады. Бұл с&здер биліктің 

үш тармағында да қазақ тілі басым 

болуы керектігі, басқа ұлт &кілдері 

үшін ілеспе аударма жасалуы керектігі 

күн тәртібіне енді қойылып отырған 

мәселе емес екендігін айғақтай түседі. 

Елімізде бұл қағидатты әу бастан 

берік ұстанған бірден-бір орталық 

орган – Қазақстан Республикасының 

Парламенті. Қос палата да Тәуелсіздік 

алғалы бері барлық отырыстарын 

(жалпы отырыстарын ғана емес, 

бюро, комитеттер отырыстарын да) 

ілеспе аудармамен қамтамасыз ете 

отырып, мемлекеттік тілде &ткізеді. 

Бұл – жоғары заң шығару органында 

нық орныққан, қанша басшы ауыс са 

да, олардың қазақ тілін білу деңгейі 

қандай болса да бұзылмайтын тәртіп 

екеніне Сенат аппаратында &зім 

қызмет еткен жылдарда к&зім әбден 

жеткен.

Тағы бір айта кетерлігі – бұл 

органда әуел бастан кәсіби ілеспе 

аудармашыны табу оңай еместігін 

түсінушілік бар. Сондықтан кадр 

іріктеу кезінде аудармашының осы 

қиын мамандықты игергеніне мән 

беріледі. Аппаратта қызмет ететін 

і л е с п е  а у д а р м а ш ы н ы ң  е ң б е г і 

бағаланып, мүмкіндігінше жағдай 

жасалып отырады.  

Осы ретте, кезінде ілеспе аудар-

машыларға к&мек ретінде шығарған 

«Мақал-мәтелдердің, тұрақты тір-

кестердің қазақша-орыс ша мағына-

лық аудармасы» деген кітапшамды 

сыйға тартқанымда Сенат Т&рағасы 

Қ.К.Тоқаевтың еңбек жолының 

басында &зі де ілеспе аудармашы 

болғанын, оның қаншалықты қиын 

әрі жауапкершілігі зор мамандық 

екенін айтқанын мысалға келтіре 

кеткім келеді. Бәлкім содан да бо-

лар, сол жылдары Сенатта ілеспе 

аудармашыларды дайындауға зор 

мән берілетін. С&йтіп, қызмет ете 

жүріп, Л.Н.Гумилев атындағы Еура-

зия ұлттық университетінде шәкірт 

ІЛЕСПЕ АУДАРМАНЫ 
ҚАЛАЙ ІЛГЕРІТЕ АЛАМЫЗ?

С о н ы м е н ,  ә л і п б и д і ң  с о ң ғ ы 

нұсқасы апострофтан арылды. Бірақ 

бұл нұсқаның да кемшін тұстары 

баршылық.

Мұндағы мәселе апострофтан 

арылғанымызбен диграфтан арыла ал-

маппыз. Атап айтқанда, «ш» әрпі мен «ч» 

әріптерін «sh» және «ch» таңбаларымен 

қосақтап жазатын болыппыз. «Ш» әрпі 

қазақ тілімізде жиі қолданылатын әріп 

бола тұра жеке таңба бұйырмапты. «Ш» 

әрпін диграф қос таңбамен бергенше 

«w» таңбасымен неге жазбасқа деген 

заңды сұрақ туады. Солай етейік де-

ген орынды ұсыныс енгіземіз. Ал «ч» 

әрпін белгілеген «сһ» қос таңбаның 

соңындағы қосарын алып тастасақ, 

сонда жеке қолданыссыз қалған «с» 

таңбасы «ч» болып, екінші диграфтан 

біржола құтыламыз. Бос тұрған латын 

таңбасы тұрғанда қосақтағанымыз 

қалай? 

Е н д і г і  б і р  а й т а р  с & з ,  м е н і ң 

байқауым ша, 32 әріптің екі-үшеуін 

қысқартып тас тауға әбден болады. 

Қазіргі латын-ағылшын алфавитінде 

«і» мен «j» әріпте рінің үстінде нүкте 

бар. Ал араб әріптерінің асты мен үсті 

қаптаған нүктелер. Сол нүктелерден 

олар зардап шегіп отырған жоқ. 

Ноқаттардың арқасында бір таңба 

бірнеше әріпті бейнелейді. Сол себепті 

де Ахмет Байтұрсынұлы әліпбиінде 28 

ғана әріп таңбасы болған. Ендеше біз 

сол нүктелерден неге ат-тонымызды 

ала қашып отырмыз? Сосын анау қазақ 

тілінде қолданылмайтын «вагон» де-

ген секілді шеттен енген с&здерде ғана 

кездесетін «в» әрпіне жеке «v» таңбасы 

беріліпті. Бұл әріпке жеке таңбаның 

қандай қажеті бар? Бұрынғы «б» ды-

бысын білдіріп тұрған бүгінгі «Вb» 

таңбасының шекесіне нүктемен не-

месе акутпен белгі қойсақ бір таңбаны 

үнемдеген болар едік. 

Сонымен қатар «д», «т» деген &зара 

үндес дыбыстарымыз бар. Бұл екеуіне 

де бір таңба арнасақ жетеді. Дұрысы 

«Т» таңбасын қалдырып, «D» таңбасын 

«Л» әрпінің орнына қолданайық. Неге 

десеңіздер таяқ таңба к&бейіп кеткен. 

Атап айтқанда, «і» «и», «л», «ж» – осы 

т&рт әріптің т&ртеуі де латыншада 

таяқ болып тұр. Ол туралы әлеуметтік 

желіде орынды сын-пікірлер айтылу-

да. Жоғарыда «V»  таңбасын «и», «й» 

орнына қолданайық. Сосын f мен t 

әріптерінің таңбалары бір-біріне &те 

ұқсас. Жазуда да қиындық келтіреді. 

«Ff» орнына қолданыссыз қалған «х» 

таңбасы &з-&зінен сұранып тұр.

« Ы »  м е н  « у »  д ы б ы с т а р ы н  б і р 

таңбамен қосақтапты. Бұл екеуі үндес 

дыбыстар емес, «ы» мен «і» үндеседі. 

Қосақтасақ осы екеуін қосақтау керек 

емес пе? Екіншіден, «ы» дыбысына 

жеке таңба керек. Себебі бұл дыбыс 

тілімізде &те к&п қолданылады. Онсыз 

аттап баса алмайсыз, с&йлем ғана емес, 

бір с&здің ішінде екі-үш реттен келеді. 

Мысалы, отырады, тұрады, қырағы, 

қарастырылады, іске асырылады... Тіпті 

«дыбысы» дегеннің &зінде үшеуі тұр. 

Сон дықтан У таңбасын У дыбысына 

жеке қал дырып, Ы дыбысына жеке таңба 

тауып беруіміз керек. Мен шалқасынан 

тұрған V таң басын керісінше аударып, 

Ы орнына қол дансақ қайтеді деген 

ұсыныс айтқым келеді. 

Тағы бір ұсыныс, Һ дыбысынан 

мүлдем құтылған дұрыс. 7йткені ол 

арабтардан келген келгінбай бізге жат 

дыбыс. Біздің Х дыбысымыз оның 

орнына әбден жарайды.Қаһарманды 

қахарман деп айтсақ та,жазсақ та бо-

лады емес пе? С&йтейік те һ таңбасын 

ы дыбысына берейік. Жоғарыдағы 

ұсыныс-пікірлерді мен тек &з ой-

ымнан шығарып айтып отырғаным 

жоқ. =леуметтік желідегі пікірлер мен 

ұсыныстарды ескеріп жаздым.  Міне, 

ойласар, ақылдасар жайттар әлде де 

баршылық. Президентіміз байыппен, 

елмен ақылдасып жасаңдар деп тапсыр-

ды ғой. Сондықтан ақылдаса отырып 

шешейік деп айтқым келеді. 

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК, 
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, әдебиет сыншысы

Жыл сайын ұйымдастырылатын 
дәстүрлі байқау биыл Астананың 20 
жылдығы мен Қызылорда қаласының 
200 жылдығына арналды. 

Үштілділікті насихаттау, жастардың 

іскерлік және қарым-қатынас дең-

гейін дегі тілді меңгеру мәдениетін к&-

теру мақсатындағы байқауда облыс тың 

мем лекеттік және бюджет саласындағы 

мекемелерінен 21 мен 29 жас ара лы-

ғындағы 8 жас маман  қатысты. 

Байқау қорытындысында мемле кет-

тік кірістер басқармасының бас мама-

ны Гүлзат Тайғараева облыстық «Тіл 

шебері – 2018» байқауына қатысып, жүл-

делі екінші орынды жеңіп алды. Фило-

лог мамандардан, мәдениет пен &нер 

саласының қызметкерлерінен құралған 

қазылар алқасы қатысушылардың с&з 

саптау  ерекшелігін,  &зін ұстау мәдениетін  

және жауаптардың сапасы мен мазмұнын 

ескерді. Үш аталымнан тұрған  байқау шарт-

тарында әріптесіміз жан-жақты білімі мен 

қабілет-қарымын танытты. «Мәдениет та-

нымда» қазақ халқының салт-дәстүрі, ділі 

мен тілі туралы сұрақтарға жауап берсе, 

«Ұлттанымда» Сыр елінің тарихы мен 

облысымыздың тарихи орындары және 

белгілі тұлғалары туралы білгенінен мар-

жан терді. Ал «7нертанымда» жаңылтпаш 

айтудан жарысып,  мәнерлеп &лең оқудың 

&зіндік үлгісін к&рсетті.

Б.ОРДАНОВА,
Қызылорда облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер департаментінің
 бас маманы

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

«КЕЛІСІП ПІШКЕН ТОН 
КЕЛТЕ БОЛМАС»

Гүлзат «Тіл шебері» атанды
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Сыдықов қолдан келген к&мегін 

к&рсетіп отырады. Ілеспе аударма-

шыларды дайындау, біліктіліктерін 

арттыру, әсіресе ілеспе аударма жа-

сау шеберлігі ұдайы шыңдауды та-

лап ететіні белгілі. Үнемі жаттығып 

жүрмеген  спортшыдан жеңіс күтуге 

болмайтыны сияқты, түрлі сала 

 жиындарын аударып машықтанбаған 

ілеспе аудармашы да қарайып қалады. 

Кәсіби маман ретінде, ілеспе аударма-

шы шәкірттерімнің басшыларына осы 

жайды құлаққағыс етсем деймін. 

Мәжіліс аппаратындағы аудар-

ма б&лімін басқаратын Дәуітәлі 

Омашұлы &зі  де  кезінде ілеспе 

 аудармашы қызметін атқарған азамат 

ретінде осы салада жас буын маман-

дарды даярлауға мән беру дәстүрін 

қалыптастырған. 

Бірнеше жыл бойы Үкімет отырыс-

тарында ілеспе аударма жасап келе 

жатқан Динара Құсманова да – бүгінде 

тәжірибе жинаған білікті аудармашы. 

Ұлттық банкте Саида Нәжімеденова 

сынды білгір мамандар бар. 

Бұлардың есімдерін мақтанышпен 

атасақ та, тұтастай алғанда бізде тап 

осындай деңгейде аударма жасай 

алатын ілеспе аудармашы тіптен 

аз. Себебі ілеспе аударма әрі қиын, 

әрі денсаулыққа зиян маман дық 

болғандықтан, оны игеруге ұм-

тылушылар қатары к&п деп айта ал-

маймыз. Хорда ән айтатынның бәрі 

бірдей жеке концерт беретін әнші бол-

майтыны, коньки тебе білетіннің бәрі 

мәнерлеп сырғанау шебері болмай-

тыны сияқты, жазбаша аударма жа-

сай алатындардың кез келгені ілеспе 

аудармашы бола алмайды. Ілеспе 

аудармашылардың аз болуының бір 

себебі осында жатыр.

Осыған дейін Елбасы қанша рет 

2016-17 жылдары Мәдениет және 

спорт министрлігі Тіл комитетінің тап-

сыруымен Ш.Шаяхметов атындағы 

тілдерді дамытудың республикалық 

орталығы курс ұйымдастырып, &з 

әдістемемді қолдана отырып, 2 топ-

ты оқытып шығардым. Солардың 

ішінен бірнешеуі «жүзден жүйрік» 

ш ы ғ ы п ,  і л е с п е  а у д а р м а ш ы л а р 

қатарын толықтырды.  Тағы бір 

нәтижеміз – курсқа қатысқан Ақт&бе 

облыстық тіл басқармасының басшы-

сы Г.Т&лебаеваның  &з &ңірінде сол 

форматта курс &ткізуі болды. Нәти-

жесінде экономикасы қарқындап да-

мып, еліміздің миллион тұрғыны бар 

қаласы болайын деп тұрған Ақт&беде 

&тетін жиындарда қазақ тілі – жұмыс 

тілі болуын қамтамасыз ете алатын 

ілеспе аудармашы шәкірттер дайын-

далды. 

Маған «Сіздің курсыңызға қаты-

сып, сертификат алайын деп едім» 

деп хабарласушылар к&п. Негізі 

курсқа  қатысу – ілеспе аударма шы 

болудағы бірінші қадам ғана. 7ткен 

жылдан бері сондай сынақтан &ткен 

бірнеше шәкіртім &з бетінше аудар-

ма жасай бастады. Тәлімгер ретінде 

бұл мен үшін зор қуаныш. Ал қазақ 

тілінің қолданылу аясын кеңейтуде 

үлкен жетістік дер едім. Мұнда 

Ш.Шаяхметов атындағы орталықтың 

курсты кәсіби түрде ұйымдастырудағы 

еңбегі зор. 

Ілеспе аудармашыларды тәр-

биелеу дің жақсы, ұтымды жолы 

«Хабар» арнасында жүргізілетін 

«Бола шаққа бағдар» бағдарламасы-

ның аударма мәселесіне арналған 

14-шығарылымында ұсынылды. Ол 

– бір ұлттық университеттің жанынан 

жоғары курстар ашып, аударманың 

салалары бойынша (к&ркем аударма, 

дамуын ұзақ жылғы зерделеуіміз 

мыналарға  к&з  жеткізд і :  ілеспе 

 аударманы &зі ұйымдастыратын іс-

шарасына терең мән беріп, оның қоғам 

&міріндегі белгілі бір проблемаларды 

шешудегі маңызын түсінетін; жиынға 

қатысушылардың уақытына құрметпен 

қарауды; к&терілген мәселелердің 

баршаға түсінікті болуын; олар бой-

ынша қабылданар шешімнің ортақ 

тұжырымдамасы түзілуін к&здейтін 

ұйымдар жүзеге асырады. 

Сондай-ақ мына бір жай да к&ңіл 

а у д а р т а д ы :  ә д е т т е ,  ж и ы н д а р ы н 

ілеспе аудармамен қамтамасыз ете 

отырып, қазақ тілінде &ткізу сол іс-

шараны ұйымдастырушының (бұл 

жерде: ұйым, мекеме басшысының) 

п а т р и о т т ы қ  б о л м ы с ы н а ,  к е й д е 

олардың жеке басының қазақ тілін 

білу-білмеуіне тікелей байланысты бо-

лады. Елімізде &ткізілетін жиындарға 

келген шетелдік қонақтар с&йленетін 

с&здерінің міндетті түрде қазақ тіліне 

аударылуына мән береді. Себебі бұл – 

бүкіл дүниежүзінде қабылданған әдеп 

нормасы. 7ркениетті елдердің &кілдері 

үшін оны орындау – заңдылық. Бәрін 

белден басатын – &з отандастарымыз.  

«Жиналғандардың барлығы да орыс 

тілін түсінеді ғой» деген к&зқарас 

халықаралық жиындардың жұмыс тілі 

– орыс тілі болуына, аударманың да 

шет тілінен орыс тіліне ғана жасалуына 

ықпал етуде. 

Елбасы тапсырмасынан кейін 

бұл үрдіс бірте-бірте азаяды деген 

сенім мол. Осындай дәстүрді қалып-

тастырушы Парламентке қоса, соңғы 

жылдары жиындарын мемлекеттік 

тілде жүргізетін «Нұр Отан» партия-

сы, отырыстары бұрын аралас түрде 

жүргізіліп келсе, соңғы кездері таза 

қазақ тілінде &ткізе бастаған Үкіметтің 

үлгісімен министрліктерде, &ңірлерде 

қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге 

сәйкес қолданылатынына сенгіміз 

келеді.

7з кезегінде бұл алдымызға тағы 

бір міндет қойып, сол жиындарда  

 аударма жасайтын мамандарды к&птеп 

тәрбиелеу қажеттігіне алып келеді. 

Ал ол – соңғы бір-екі жылдан бері 

шешілуі  қолға алынып, нәтижесін 

де бере бастаған мәселе. Енді оны, 

жоғарыда, айтылғандай, ұлттық уни-

верситет жанынан жоғары курстар ашу 

арқылы орнықтыра, тереңдете түссек 

– туған тіліміздің т&рге шығуы үшін 

үлкен қолдау болар еді. 

Камал �ЛПЕЙІСОВА,
аудармашы, филология 

ғылымының  кандидаты

тәрбиеледім. Оларды тәжірибеден 

&ткізуге Сенат аппараты мүмкіншілік 

жасады.  7зімізде  еңбек  етет ін 

қызметкерлерді жетектеп жүріп, ба-

улыдым. Нәтижесінде онда қазір 

Қарашаш Ысмайылова,  Гүлнәр 

Салықова, Сәтжан Мейірманов 

сияқты мықты шәкірттерім жұмыс 

істеуде. 

Бұл дәстүр қазір де жалғасуда. 

Ілеспе аударма бастау алып, жиынды 

ілеспе аудармамен жүргізу мәдениетін 

қалыптастырушы орган ретінде Се-

нат аппаратының басшысы Серік 

назар аудартса да, тіпті ірі халық-

аралық жиындарда қазақ тілінен 

ілеспе аударма болмауынан ұятты 

жағдайларға тап болып жүрсек те, ұзақ 

жылдар бойы бұл мәселенің түйіні 

шешілмей келді. Ілеспе аударма ның 

ана тіліміздің мерейін &сіріп, ха-

лықаралық деңгейдегі жиындардың 

жұмыс тілі болуы үшін керек екенін тіл 

саласындағы шенеуніктер елемей-ақ 

қойып еді.  Сеңнің қозғалуына Мемле-

кет басшысының 2015 жылы Біріккен 

Ұлттар Ұйымында қазақ тілінде 

с&йлеген с&зі себепші болды. С&йтіп, 

ілеспе аударма) мамандарды дайын-

дау. Еліміздің қазынасын сыртқа, ал 

әлемнің інжу-маржандарын қазақ 

оқырманына таныту үшін, &з елімізде 

ана тілімізді &гейліктен құтқарып, 

үлкен жиындардың жұмыс тілі ету 

үшін бұл курстар аса пайдалы болар 

еді.  

Ілеспе аударма жиындардағы 

коммуникация құралы ғана емес, 

ол арқылы белгілі бір ұйымдар, ел 

алдында жүрген азаматтар  туралы 

қосымша ой түзуге болады. Елімізде 

ілеспе аударманың пайда болуы мен 

САЙЫС
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К ІРМЕ СӨЗДЕРДІ КІРІКТІРУ
мәселесінде көңіл бөлер жайттар бар

миндер енген тілдердің мүддесін 

бірінші орынға қоятын тілді кездестіру 

мүмкін емес. Бұлай дейтін себебіміз, 

біз кірме терминдерді орыс тілінде 

қалай дыбысталса, солай дыбыстап, 

қалай жазылса, дәл солай етіп жазу 

үшін латын графикасына негізделген 

жаңа әліпбиімізге тілімізде жоқ ды-

быстарды енгіздік. Ол аз болғандай, 

халықаралық терминдерді аударып, 

тілімізге бейімдейтін болсақ, «&р-

кениеттен кеш қаламыз, ғылым мен 

техникамыз дамымайды, қазақ тілін 

ешкім үйренгісі келмейді» деген 

жаңсақ пікірлерді к&лденең тартатын 

болдық.

Профессор Б.Қалиұлы: «Шет 

тілдерінен келген с&здерді ешбір 

&згеріссіз ала беретін болсақ, қазақ 

тілі үндестік заңына негізделген 

жалғамалылық тілдер құрамынан 

шығып, флективті тілдер құрамына 

ауысып кетеді» деген ойын айтып 

келеді. Бұл пікірде үлкен мән бар. Егер 

ол пікірге құлақ аспасақ, қазақ тілін 

дамытамыз деп жүріп, оны жоғалтып 

алуымыз әбден мүмкін.

Халықтар арасындағы мәдени-

экономикалық байланыстар тілдегі 

с&з алмасу үдерістеріне ықпал ететіні 

с&зсіз. Ол дыбыстық, морфологиялық, 

семантикалық деңгейде к&рінуі мүмкін. 

Бірақ бұл ықпалдың шегі болуы ке-

рек. =рбір тілдің &зіндік тарихи даму 

да жақсы ықпал етті деп ойлаймын» 

десе, филология ғылымының докторы, 

профессор Сәуле Тапанова: «Ақын 

&мірдегі небір келеңсіз, жағымсыз 

жайттарды &з &леңдерімен түйреп, 

бүгінгі замандағы әдепсіздіктен аулақ 

болуға шақырады» деген пайымдама 

жасады. Танымал ақын Ықылас Олжай: 

«7лең – ақынның рухани барометрі. 

Марфуға Бектемірованың &леңде-

рін оқығанымда елшілдік, отаншыл-

дық тақырыбы ерекше орын алады.

7мірге осындай &лмейтін &леңдер 

әкелген ақынның рухы жасай берсін» 

деп ағынан жарылды.

 Еске алу кешінде журналистика 

және баспа ісі мамандығының сту-

денттері ақынның &леңдерін мәнерлеп 

оқыды. Ақын с&здеріне шығарылған 

әсем әндер шырқалды. Марфуғаның 

небәрі 14 жасында жазған «Аққуым, 

менің қайдасың?» &леңіне шығарылған 

әнге түсірілген бейнебаян және бұдан 

20 жыл бұрын шынайы талант иесі 

жайлы теледидарда әзірленген «Жыр 

жазамын жүрегімнен» атты хабар 

жұртшылыққа к&рсетілді.

 Ақынның жары, Қазақстан Жа-

зушылар одағының мүшесі, жазу-

шы Есенгелді  Сүйінов к&пшілік 

алдында естеліктерімен б&лісті. Ол 

Марфуғаның адал жар, асыл ана, аяулы 

ақын болғанын, ақтық демі біткенше 

қолынан қаламын тастамай, &лең 

жазғанын, әдебиеттің поэзия, про-

за, к&ркем аударма, сатира, публи-

цистика және музыка жанрларында 

қажымай еңбек етіп, соңынан бай 

мұра қалдырғанын айта келе, соның 

бәрін жинақтап, ел кәдесіне жарату 

қажеттілігін атап к&рсетті. Ақынның 

есімін қастерлеп, еске алу кешін 

&ткізген журналистика және саясатта-

ну факультетінің басшыларына, жалпы 

ұжымына алғысын білдірді.

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ
АСТАНА

себепті де кірме с&здерді қабылау сая-

саты жасалынған және заңдастырылған 

терминдерді пайдалануға мүмкіндік 

беретінін мойын дауымыз керек. Со-

нымен бірге кірме терминдердің тілдік 

жүйені байытуға, кеңейтуге ықпал 

ететіндей әлеуеті болуын ескеру қажет. 

Мұның барлығы кірме с&з тілге енбес 

бұрын анықталуы шарт.

4. Кірме с&здердің тілге бейімделуі. 

Француз тіліне енген кірме с&здер-

дің барлығы графикалық, морфоло-

гиялық, лексикалық және т.б. тілдік 

бейімделулерден &туі тиіс. Мысалы:

– кірме с&здердің жазылуын фран-

цуз әліпбиіне бейімдеп, шет тілінің 

таңбаларын алып тастап, жеңілдетіп 

қабылдау (canyon, pina colada) не-

месе француз тіліне тән емес дыбыс 

қатарларын қысқарту (naan емес, 
nan...), кірме графемаларды ауыстыру 

арқылы (cheikh емес, cheik; malström, 

maelström емес, malstrom, banca емес 
banque...) дауысты е дыбысының 

ашық не жабық айтылуын білдіретін è 

(ассеnt grave), é (accent aigu) диакри-

тикалық таңбаларды қосу (allégro, 

anthropocène, pérestroïka), екпінді 

&згерту ( autographe, soprano);

– кірме с&здердің жекеше және 

к&пше түрлерін француз тілінің нор-

масына сай &згерту (soprani емес, 

sopranos);

– француз тілінің деривациялық 

Марфуға &зінің еңбек жолын 

К&к шетау облысындағы «Шалқар» 

аудан дық газетінің редакциясында 

бастады. Ол әл-Фараби атындағы 

ҚазМУ-дің журналистика фа куль тетін 

бітірген. Осы журналист мамандығы 

бо йынша бірқатар бұқаралық ақпарат 

құралдарында &мірінің соңына дейін 

еңбек етті. Соның ішінде 1998-2001 

жылдары «Ана тілі» газетінің Қостанай 

облысы бойынша меншікті тілшісі 

ретінде қызмет еткенін атап &ткіміз 

келеді.

Астанада Л.Гумилев атындағы 

 Еуразия ұлттық университетінің жур-

налистика және саясаттану факуль-

тетінде қазақтың талантты ақыны, 

Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, ҚР Мәдениет қайраткері 

Марфуға Бектемірованы еске алу кеші 

&тті. Белгілі ақынның жақындары, до-

стары, студенттер мен профессорлық-

оқытушылар құрамы, оқырмандар 

бас қосқан алқалы жиынды аталған 

факультет деканы, профессор Қайрат 

Сақ жүргізді.

– Бүгінгі «Іңкәр жүрек» атты кешті 

&ткізудегі мақсатымыз – сан қырлы 

талант иесінің шығармашылығын 

жаңғыртып, жастардың санасына 

сіңіру, &негелі &мір жолын, &нер жолын 

&скелең ұрпаққа үлгі қылып, дәріптеу. 

Марфуға Бектемірова ның &леңдерінде 

м&лдір бұлақтай таза лық, бұлқынған 

нәзік сезім, қайтпас қайсарлық, &шпес 

рух бар. Ақын бір &леңінде «табаныңды 

тазаламай, туған жердің топырағын ба-

спа» дейді. Бұл керемет философиялық 

терең түйін жастарға үлкен ой салады, 

– деді факультет деканы.

Филология ғылымының канди-

даты, белгілі ақын Оңайгүл Тұржан: 

«Маған Марфуға &леңдерінде та биғат 

лирикасы &те қатты ұнайды. Ол таби-

ғатпен с&йлесіп, соның орта сында 

&сіп-&нген ақын ғой. 7зі сұлу кербез 

К&кшетау &ңірінде туған. Марфуғадай 

таланттың шығар ма шылығына бұл 

Шет тілінен с&з қабылдауды Эйнар 

Хауген былайша сипаттайды: «Попыт-

ку говорящего воспроизвести в одном 

языке навыки, усвоенные им в  качестве 

носителя другого языка». К&птеген ав-

торлар шет тілінен с&з қабылдағанда 

ол с&здер &здері енген тілге жан-жақты 

бейімделуге жақын тұратындығын 

айтады. Мәселен, Я.П.Крысин шет 

тілінен с&з қабылдау процесін бір 

тілден екінші тілге түрлі элементтердің 

енуі деп түсінеді. Автордың «түрлі 

элементтер» деп отырғаны – тілдің 

басты-басты құрылымдары: фонети-

ка, лексика, морфология, синтаксис, 

т.б. Біз болсақ, с&з қабылдау дегенді 

жаңа ұғымдар мен түсініктерді атау 

үшін &зге тілдің с&здік қорынан с&з 

алу деп түсінеміз.Кез келген тілде 

с&з алмасу мейлі ол әдеби тілде 

болсын, терминологиялық жүйеде 

болсын заңды құбылыс. Енді кірме 

 Келтірілген пікірлерден шығатын 

қорытынды біреу, ол – халықаралық 

терминдер деген атаудың шартты 

екендігі. Халықаралық терминдерге 

т&ркіні тек грек және латын тілдерінен 

шыққан с&здер ғана жатқызылады 

екен.

Енді  к ірме терминдерді  еуро-

па тілдері қалай қабылдап жүр деген 

мәселеге нақты тоқталайық. Ең ал-

дымен, осы тақырып аясында фран-

цуз тілшілерінің L.Deroy, M.Pergnier, 

Maurais Jacques, Touratier Christian, 

Marion Casula, чех ғалымдары Г.Чермак, 

П.Хаузер еңбектерін атап &ткеніміз ж&н 

болар. Француз тіліндегі шет тілінен 

енген кірме с&здердің т&менде берілген 

кестесіне назар салайық (Petit Robert et 

Larousse с&здіктері бойынша алынған 

мәлімет, H.Walter (1997) (1-кесте).
Кестеде француз тіліне енген кірме 

терминдердің саны және олардың 25-

терминдерді еуропа тілдері қалай 

қабылдап жүр деген мәселеге  жауап 

іздеп к&релік. Ол үшін, алдымен, 

«халықаралық терминдер» деп аталып 

кеткен ұғымға аздап тоқталсақ. 

Ағылшын тілінде интернациона-

лизм немесе халықаралық с&здер деп 

мағынасы мен шығу т&ркіні жағынан 

ұқсас болып келетін кірме с&здерді 

атайды. Бұл с&здер бірнеше тілдердің 

ұзақ уақыт &зара байланыстарының 

нәтижесінде пайда болады. Айтылуы 

мен жазылуы бірдей болғандықтан олар 

бірнеше тілдер арасында түсінікті бола-

ды (И.Арнольд). 

Тілші ғалымдар арасында с&з не-

месе термин «халықаралық» мәртебеге 

ие болуы үшін неше тілде қолданылуы 

 керек, қандай тілдердің с&здері 

«халық ара лық» с&здер қатарына ене 

алады  деген сұрақтар пікірталас туды-

рып жүр. Бірақ оған әлі күнге нақтылы 

 жауап берілген жоқ. Орыс тілінде 

интернационализмдерге «әртүрлі 

тілдерде бірдей мағына беретін, 

бірақ әр тілдің заңдылығына сай 

рәсімделетін халықаралық лексикалық 

қор» деген анықтама берілген. Қазақ 

тіліндегі халықаралық терминдер 

деп жүрген лексикалық бірліктеріміз 

жоғарғы анықтамаға сәйкес келмейді.

Қазақ тіліне шеттен енген с&з-

дерге қазақша балама іздей бас-

тасақ, «жоқ, бұл халықаралық тер-

мин, оны қазақшаға аударуға бол-

майды» деп шыға келеміз. Ал шын-

ды ғында, «халықаралық терминдер 

дегеніміз қандай с&здер»? дегенге 

республикамыздағы белгілі термино-

лог Байынқол Қалиұлы былай дейді: 

«Халықаралық терминдер дегеніміз – 

арғы тегі латын, грек с&здері негізінде 

пайда болған еуропа тілдерінің с&здері. 

Ол с&здер орыс тіліне еніп, орыс 

тілінің тілдік заңдары бойынша азды-

к&пті &згерістерге түсіп, қалыптасқан. 

Бұл с&здер қазақ тіліне (түркі тілдеріне 

де) енген жағдайда, «олар ешқандай 

&згерістерге түспей, орыс тілінде қалай 

айтылса, солай айтылуы, қалай жазыл-

са солай жазылуы керек» деген талап 

қойылады. Сондағы дәлелі: бұлар – 

дүниежүзі халықтарына ортақ с&здер». 

Ал шындығында, «халықаралық 

терминдер» деген термин жоқ. Бол-

са, оладың ішінде ең құрығанда 

қытай, жапон, араб, парсы тәрізді 

шығыс халықтарының немесе түркі 

халықтарының бір-екі с&зі жүретін 

еді ғой, – дей келіп, ғалым: «Термин 

дегеніміз – бар болғаны кез келген 

тілдегі ғылыми ұғымдардың атаулары 

ғана. =р халық ғылыми терминдерді 

&здерінің ұлттық тілдері негізінде 

&здері жасап алулары керек» деп 

түйіндейді. 

 Орыс ғалымы М.Маковский 

халықаралық терминдердің бар екеніне 

күмән келтіреді. Француз ғалымы 

Марион Казула: «Халықаралық тер-

миндер деп жүргеніміз экономикасы, 

ғылымы мен білімі басым елдің тілінің 

үстемдік етуі нәтижесінде пайда болған 

кірме с&здер; халықаралық термин 

немесе с&здер дегеніміз шартты атау» 

дейді. Гилад болса, Цукерманның «ив-

рит тілі үшін халықаралық терминдер 

ағылшын, француз, неміс, орыс, поляк 

тілдері ғана бола алады» деген пікірін 

сынға алады. 

тен аса тілдерден енгені туралы мәлімет 

беріліп тұр. Біз бұл жерде француз 

тіліне енген кірме терминдердің 

санына емес, олардың қабылдану 

қағидаттарына назар салғымыз келеді. 

Бұл туралы Christiane Loubier «Politique 

de l’emprunt linguistique» (2017) (Кірме 

с&здерді қабылдау саясаты, «De l’usage 

de l’emprunt linguistique» (Кірме 

с&здердің қолданысы туралы» (2011) 

деген еңбектерінің мәні ерекше.

Біз «Кірме с&здерді қабылдау саяса-

ты» еңбегінің толық мазмұнымен таныс-

тыруды мақсат етпейміз, тек оның V 

және IX б&лімдеріне ғана арнайы талдау 

жасамақпыз (2-кесте).

Еңбекте кірме терминдерді қабыл дау 

қағидаттары нормативті және негізгі бо-

лып екіге б&лінеді:

1.  Нормативті қағидат. Кірме 

терминдерді қабылдауда, &згертуде 

француз тілінің нормасы басшылыққа 

алынады.

2. Негізгі қағидаттар.
1. Тіл с&йлермендерінің тілдік құзі-

реттілігін жақсарту. Тіл с&йлер мендерінің 

қоғамдық &мірдің барлық саласында 

француз тілі с&здерін, с&з тіркестерін, 

термин дерін кеңінен қолдануына жағдай 

жасау, ол с&здер кірме с&здерге балама 

болуы тиіс. 

2. Француз тілінде жаңа с&з жасауға 

ынталандыру. Жаңа с&з жасау тілдік 

жоспарлаудағы маңызды тәсіл. Француз 

тілі &зінің тілдік жүйесінің &міршеңдігін 

үнемі дәлелдеп отыруы тиіс. 

3. Кірме с&здерді тілді байыту 

құралы ретінде мойындау. Кірме с&з-

дерді тиімді пайдалану тілдегі термин 

мәселесін шешуге ықпал етеді. Сол 

үлгісіне салып, кірме с&здерден туын-

ды тіл бірліктерін жасау: кірме с&здің 

соңы -er аяқталған жағдайда, оған 

-eur; -euse (footballeur, globe-trotteur, 
rockeur) жалғау, кірме с&здің соңы 

-ing аяқталған жағдайда, оған -age не-
месе er (aquaplanage, couponnage, jogger) 

қосымшасын жалғау; 

– шет тілінен енген с&з б&лек жа-

зылса, оны біріктіріп жазу (chichetaouk 
емес chichetaouk), т.б.

Енді чех тілінің кірме терминдерді 

қабылдау тәжірибесіне к&з салайық. 

Чех тілі де кірме с&здер мен термин-

дерді қабылдауды аса сақтықпен, 

мұқияттылықпен іске асыратын еуро-

па тілдерінің бірі. Чех ғалымы П.Хаузер 

кірме терминдерді қабылдаудың үш 

тәсілін атап к&рсетеді. Олар:

1. Деривация (чех. Дериваце), яғни 

бастапқы тіл бірліктерінен басқа туын-

ды тіл бірліктерін жасау;

2. Аббревиация (чех. Абреваце), 

кірме с&зді қысқарту арқылы жаңа с&з 

жасау;

3. Композиция (чех. Композице), 

с&з қосу.

Мысалы,  грек-латын тілінен 

akademie- греч. , katedra-

lat. cathedra, autor ; медицинада puls- 

лат. pulsus, заң саласында proces- 

лат. processus, generál-лат. generalis, 

tragédie- греч. τραγωδία, poezie- греч. 

ποίησις, drama- греч. ). 

Француз тілінен blůza- фр. Blouson, 

manžeta -  фр.  manchette,  salón- 

фр. salon, bujón- фр. bouillon; Испан 

тілінен armáda- исп. armada; Италиян 

тілінен tempo- ит. a tempo, duet- ит. 

Duetto, soprán- ит. soprano; Ағылшын 

тілінен hokej- англ. Hockey.

Жоғарыда берілген мысалдар-

дан қандай тіл болмасын, кірме 

терминдерді қабылдау қағидаттары 

ең алдымен ұлттық тілдің мүддесін 

к&здейтіндігі анық байқалады. Осы 

тұрғыдан алғанда, қазақ тіліндегі 

сияқты кірме терминдердің, сол тер-

жолы және сол жолмен байланысты 

қалыптасқан нақты тілдік формалары 

бар. Оны бұзу, сақтамау тілдің жойы-

луына әкелері с&зсіз. Дүниежүзіндегі 

ең кең тараған тілдердің мақсаты да 

сол, аз ұлттар тілдерін жойып, ортақ 

тіл жасау. Халықаралық тіл жасау деген 

мәселені к&теріп жүргендер де аз емес, 

бұл &з алдына б&лек сұрақ. Осы орайда 

белгілі ғалым Эдуард Сепир (Edward 

Sapir écrit: «Le langage est probablement 

le plus indépendant, le plus massivement 

résistant de tous les phénomènes sociaux» 

(аудармасы: «Тіл – барлық әлеуметтік 

құбылыстардың ішіндегі ең тұрақтысы 

және ең тәуелсізі») деп атап к&рсетеді.

Сондықтан біз үшін тіліміздің 

қазақи табиғатын сақтап қалу мәселесі 

– бүгінгі күннің &зекті мәселелерінің 

бірі. Бұл тұрғыдан жазуымызды ла-

тын қарпіне к&шіру кезінде кірме 

с&здеріміз бен терминдеріміз қалай 

жазылады деген сұрақ туындауы 

с&зсіз. Жаңа қабылданған т&л дыбыс 

таңбасымен халықаралық термин-

дерде де үндесімге бағынып жазылуы 

тиіс. Орыс тілі арқылы енген кірме 

терминдерді қайта електен &ткізіп, 

оларды түпнұсқа тіл негізінде жазу 

басшылыққа алынуы қажет. Олай 

етпесек орыс орфографиясының нор-

масына жүгіну сол бойдан қала береді. 

Мәселен, химия араб.   – 

himie, физика – греч. φύσις fizike, 

техника – греч. τεχνικός tehnike, т.б. 

болып жазылуы тиіс.

Қазіргі терминдердегі жұрнақ-

тардың к&бі орыс тілі арқылы ен-

ген латын суффикстері екені белгілі. 

Мысалы, «-ция» – «-sion/-tion» де-

ген латын жұрнағы, ол орыс тіліне 

presentation, construction, action деген 

сияқты с&здердің құрамында келген. 

Ал «-ist», «-ism», «-al» жұрнақтары да 

pianist, physicist (физик), abstractionism 

(абстракционизм), central, formal 

с&здерімен енген. Ал жаңа қазақ жа-

зуында түпнұсқа тілдегі жазылуы 

бойынша таңбаланғаны ж&н. Бұл 

түрік тіліндегі  терминденуге де 

сәйкес келеді. Мысалы, түрік тілінде 

филологиялық терминдер я аудары-

лады, я түпнұсқаға жақындатылып 

жазылады: мorfoloji, fonetik, fonem, 

grafikler, transkripsiyon. Сонда қазақ 

тіліндегі жұрнақтар «-ция», «-изм» 

емес, «-sion», «-ism» болып жазылу 

және айтылу керек.

Сабира ИСАКОВА,
Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе 

�ңірлік мемлекеттік университетінің 
профессоры, филология 

ғылымының докторы
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Алғы сөз
I-БӨЛІМ
ЗАҢДЫҚ ЖҮЙЕ 
ТУРАЛЫ
IІ-БӨЛІМ
Саясаттың 
мақсаты
IІІ-БӨЛІМ
Пайдалану саласы
ІV -БӨЛІМ
Кірме сөздердің 
анықтамасы
V-БӨЛІМ
Қабылдау
қағидаттары
VI -БӨЛІМ
Кірме сөздерді 
талдау 
өлшемдерінің 
типологиясы 
VII-БӨЛІМ
Кірме сөздерді 
бекіту
VIII-БӨЛІМ
Кірме сөздерді 
бекітуді талдау 
өлшемдері
IX -БӨЛІМ
Кірме сөзердің 
беймделуі
Күшіне ену
Сөздік

Langues d’emprunts Nombre
de mots

anglais (et américain) 2613
italien (et dialectes) 1164
dialectes gallo-romans
dont provençal

1012
502

germanique ancien
dont ancien scandinave

694
72

arabe 442
allemand (et dialectes germaniques) 408
espagnol (et dialectes hispaniques) 362
néerlandais 312
langues d’Asie
dont japonais

258
83

langues celtiques 
dont breton

236
40

langues amérindiennes 233
langues slaves et baltes 148
langues malayo-polynésiennes
et d’Océanie

137

persan 98
sanskrit 89
langues chamito-sémitiques 
(sans l’arabe)

94

langues africaines 81
portugais 68
turc 58
langues scandinaves modernes 47
pré indo-européen 39
langues créoles 22
langues finno-ougriennes 21
divers (arménien, basque, etc.) 20

(1-кесте)

(2-кесте)
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ұсынылды. 7мірде жолдарын тауып, 

абырой-беделге кенелулеріне ҚазҰУ 

табалдырығында алған білімнің зор 

пайдасы тигенін атады. Мәселен, 

«Президент және халық» газетінің бас 

редакторы Марат Тоқашбаев: «Ел-

жерді аралап, халықаралық алаңдарда 

бой к&рсету – университет білімінің 

ашқан даңғыл жолы» деп бағалады.

7з кезегінде университет бас-

шылығы да әріптестік байланыс ор-

натып, т&л университетінің дамуына 

қолдау танытып жүрген &з түлектеріне 

ҚазҰУ-дың мерекелік медалін және 

«Құрмет грамоталарын» табыс етті. 

Оқуда озат, қоғамдық жұмыстарда 

белсенділік танытқан биылғы үздік 

түлектер де университет басшылығы 

тарапынан «Құрмет грамоталары» мен 

бағалы сыйлықтарды иеленді. Бітіруші 

түлектер беделді білім ордасынан алған 

ілім-білімге алғыстарын жеткізіп, 

«ҚазҰУ түлегі» атағын биік ұстауға ант 

берді.

Кеш соңында айтулы шараға 

қатысушыларға Альма-Матердің 

жетістіктері жайында фильм к&рсе-

тіліп, Алматы қаласы симфониялық 

оркестрінің концерті ұсынылды. 

Бұдан соң түлектермен кездесу әр 

факультеттерде жалғасты. ҚазҰУ 

Түлектерінің күні дәстүр бойынша 

әл-Фараби кітапханасындағы кешкі 

балмен аяқталады. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Салтанатты шарада түлектер, 

алдымен, ҚазҰУ қалашығындағы 

«Мәңгілік Ел» қақпасының алдын-

да бас қосты. Жиналған к&пшілік 

содан соң «Тайқазан» және әл-

Фараби алаңындағы «Мәңгілік Ел» 

субұрқақтарының ашылуына куә 

болды. Бұдан әрі жылдағы дәстүр 

бойынша әл-Фараби ескерткіші мен 

академик 7мірбек Жолдасбековтің 

монументіне гүл шоқтары қойылды. 

Мерекелік шараның негізгі б&лімі 

Студенттер сарайында жалғасты. Кеш 

барысында университет ректоры, 

академик Ғалымқайыр Мұтанов с&з 

с&йледі. 

– Соңғы сегіз жылда қалыптасқан 

дәстүр бойынша мамырдың соңғы 

шуақты күндерінде қара шаңырақта 

басқосып отырмыз.  Халықаралық 

тәжірибеде, түлектерді университеттің 

дамуына мықты күш ретінде тартады. 

Сол негізде университетті дамытып, 

университет арқылы қоғамның, білім-

ғылымның дамуына үлес қосады. Біз 

де сол үрдісті &з тәжірибемізге енгізіп, 

болашақты бірге қалауда сол дәстүрді 

қолға алып келеміз, – деп атап &тті. 

Кеште, сонымен қатар ҚазҰУ 

Түлектер қауымдастығы есеп берді.

Университеттің әр жылғы түлектері 

ҚазҰУ қалашығында ерікті жарна-

лар есебінен «Мәңгілік Ел» архи тек-

туралық кешенді стеласын тұрғызуға 

&здерінің қаржылай демеу шіліктерін 

к&рсеткен. Студент терге шәкіртақылар 
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Қазақстан музейлерінің қауымдастығы құрылды Театр шежіресінен 
сыр шертеді

МҰРАЖАЙ: ЖАДЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ САХНА ӘЛЕМІ

Ұлан-байтақ еліміздің әрбір &ңірі тәрізді 

бұл жер де тұнған тарих. ХХ ғасырдың отызын-

шы жылдарындағы ұжымдастырудың нәти-

жесінде алғашқы ауылшаруашылық бірлес-

тіктері құрылып, кеңестік колхоздар орнады. 

Одан әріректе, орыс патшасының отарлау 

саясатының сүреңіне ұшырап, XIX ғасырдың 

80-жылдары бұл &ңірде қоныс аударушылар 

қоныстанып, &лкенің демографиялық бет-

бейнесі &згерді. Аласапыран заманда азаттығы 

мен ар-ұжданын пір тұтқан осы топырақтың 

даңқты ұрпағы Байзақ датқа бастаған ерлер 

Қоқан хандығы мен Ресей империясының 

 отарлау саясатына қарсы ұлт-азаттық күрестің 

басында тұрды. 

Толықсыған Таластың жағасында туып, 

арыны қатты ағыспен жарыса жүзген біздің 

кейіпкеріміз туған тарих сырларына қанып 

қана қоймай, 50-60 жылдардың сүреңсіз 

суреттерін бала к&ңіліне түйіп &сті. Оның жан 

дүниесін &ткен тарихтың құпиясына деген 

ықылас пен құштарлық баурағаны с&зсіз. Осы 

сезім, болашақ ғалымның мамандық таңдау 

ісін айқындап берді. Нәтижесінде қазіргі Абай 

атындағы ҚазҰПУ-дың тарих факультетіне 

оқуға түсті. 

Оқуын аяқтаған соң, 1971 жылы еңбек 

жолын &з &лкесінде жалғастырып, тарих 

пәнінің оқытушысы, оқу ісінің меңгерушісі 

қызметтерін атқарды. 1972 жылдан бастап 

Талас Омарбеков &зі еңбек ететін Жамбыл 

облысының Байзақ ауданындағы Чапаев 

атындағы орта мектепте алғаш рет «Тарих 

және археология» музейін ұйымдастырды. 

Ғылымға деген құштарлық әкімшілік-

партиялық қызмет ұсынған жайлы орынан 

бас тартқызып, 1977 жылы &зі білім алған 

Абай атындағы ҚазПИ-дің аспирантурасына 

қабылданды. 1982 жылы кандидаттық диссер-

тациясын қорғады. Осылайша, жоғары мек-

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру»мақаласы аясында республи ка-
мыздағы жеке тұлғаларға арнап ашылған 
музей лердің жұмыстарын жандандыру 
маңызды р�л атқарады. Осы орайда жа-
қында «Қазақстан Тұлғалық музейлер 
қауымдастығы» құрылып, оның міндеттері 
туралы біз аталған қауымдастықтың т�рағасы, 
Абайдың «Жидебай-Б�рілі» мемлекеттік 
қорық-музейінің директоры  Болат  
ЖҮНІСБЕКОВПЕН аз-кем әңгімелескен едік. 

– «Қазақстан Тұлғалық музейлер қауым дас-
тығы» туралы айтып берсеңіз? Мақсаты қандай, 
қандай жұмыстармен айналыспақ? 

– Шынтуайтына келгенде, еліміздегі 

біртуар тұлғаларымыздың есімдерін еншілеген 

зерде орталықтарының басын қосатын бір 

ұйым болса деген тілек к&птен бері әріптестер 

к&кейінде жүретін. Осындай ұсыныс &ткен 

жылдың қазан айында Мәдениет және спорт 

министрлігінің к&ркемдік кеңесі отыры-

сында айтылып, ол басшылық тарапынан 

бірден қолдау тапты. Соған орай музейлер 

жетекшілерінің жақсы ұсынысының жер-

де қалмауына қамқор болып, қолға алған 

істі аяғына шейін жеткізу Абай музейінің 

әкімшілігіне, яғни маған тапсырылған еді. 

Бұл үшін, ең алдымен, республикадағы 

тұлғалық музейлермен байланыс орнату керек 

болғаны түсінікті. Қазір, әйтеуір ақпараттық 

техниканың тізгінді жұлқа тартып тұрған шағы 

емес пе? Тез арада  әріптестермен хабарласа 

отырып, олардың тізімі жасалды. Бұған қоса 

жергілікті жерлерден тұлғалық музейлер мен 

олардың жетекшілері туралы ақпарат жинап 

алынды. Осының барысында музейлердің 

екі түрлі құрылым бойынша жұмыс жасай-

тындары анықталды. Бірінші құрылым түрі 

теп саласымен тығыз байланысты ұстаздық, 

ғалымдық жолы басталды. 

 80-ші жылдардың екінші жартысы мен 

90-шы жылдары орын алған қоғамдық-саяси 

&мірдегі &згерістер жаңа тұрғыдан ойлайтын 

адамдардың тынысын ашты. Ұлттық мүдде, 

оның ішінде ұлттық тарихтың ақтаңдақтары, 

бұрмалаушылықтар мен келеңсіздіктер  туралы 

ашық айтуға мүмкіндік туады. Бұл жағдай 

 Талас Омарбеков тәрізді тарихшылардың зерт-

теу жұмыстарына тың серпін берді. К&п ұзамай, 

ОГПУ-дің құпия мұрағаттарынан алынған 

құжаттар мен деректерге негізделген, кең 

құлашпен жан-жақты талданған мақалалары 

арқылы Т.Омарбеков есімі оқырманға кеңінен 

танымал болды. Дәл осы кезеңде қазақ 

тарихының «ақтаңдақтары» қатарына жататын 

1929-31 жылдардағы кеңестік тоталитарлық 

жүйеге қарсы Қазақстанда орын алған ұлт-

азаттық қозғалыстарды алғаш рет терең зерт-

теуге бет бұрды. 

Ғалымның зерттеулерінің нәтижесінде 

қазақ тарихында ХХ ғасырдың 20-30-шы 

Осы жылдары ол «Ақиқат» журналының 

б&лім меңгерушісі ,  жаңадан ашылған 

«Қазақ тарихы» журналының қызметкері әрі 

редакциялық алқа мүшесі, «Қазақ әдебиеті» 

газетінің тарихи тақырыптарға байланысты 

ғылыми кеңесшісі қызметтерін жоғарғы оқу 

орындарындағы оқытушылық қызметтерімен 

қоса атқарды. Бұл кезең зерттеуші ғалымның 

Х Х  ғ а с ы р д ы ң  2 0 - 3 0  ж ы л д а р ы н д а ғ ы 

 Қазақ стан дағы әлеуметтік-экономикалық 

және қоғамдық-саяси &мірдегі &згерістер, 

кеңестік модернизациялау саясатының 

ақтаңдақтарын ашып, бұрмаланған  тарихи 

ақиқаттың шымылдығын ашқан аса бір 

белсенді ғылыми жұмысының шоқтығы биік 

б&лігіне айналды. Айта кетуіміз керек, ғалым 

ұлт басылымы «Ана тілі» газетінің белсенді 

авторы ретінде де мазмұнды мақалаларымен 

оқырман қауымның к&ңілінен шығуда.

Талас Омарбековтің ғылыми-шығармашы-

лық қызметінің жаңа бір белесі қазақ хал-

қының этникалық тарихын зерттеу мәсе-

лелерімен байланысты болды. 2005 жылы 

жеке демеушілердің қолдауымен «Алаш» та-

рихи-зерттеу орталығын ұйымдастырып, оның 

директоры қызметін атқарды. Осы орталықтан 

Т.Омарбековтің жетекшілігімен және авторлық 

қатысуымен «Қазақ ру-тайпаларының та-

рихы» жобасы бойынша 30 томнан тұратын 

монографиялық еңбектері жарық к&рді. 

Республикалық «Мәдени мұра» бағдарламасы 

бойынша да ғалымның жетекшілігімен және 

авторлығымен «Қазақтың этникалық тарихы» 

ғылыми жобасы негізінде 9 томнан тұратын 

еңбектер баспадан шықты. Осы бағыттағы 

ғылыми зерттеулердің нәтижесі жалғасын 

тауып, «Қазақ түркілерінің этникалық тарихы 

(б.з.б. І мыңжылдық – б.з. ІХ ғасыры)», «Қазақ 

түркілерінің шығу тегі» (ІХ-ХІҮ ғғ.) атты жеке 

монографиялары оқырман мен қауышты. 

лер бар екен. Қауымдастыққа мүше болуға 

олардың қырық сегізі жазбаша &тініш берді.

Қ а у ы м д а с т ы қ т ы ң  ж а р ғ ы с ы  е к і  т і л д е 

әзірленіп, тұлғалық музейлерге келісуге алдын-

ала жіберілді. Сонымен қатар әріптестерден 

алынған материалдар негізінде Тұлғалық музей-

лер туралы ақпарат беретін 82 беттік түрлі-түсті 

кітапша шығарып, оны құрылтай үстінде таратып 

бердік. Оның үстіне тұлғалық музейлердің ара-

сында республикалық мәртебеге ие жалғыз біздің 

Абай шаңырағы екен. Құрылтайға қатысушылар 

атап &ткеніндей, «тұлғалардың тұлғасы –  Ұлы 

Абай» музейі қауымдастық қызметінің алғашқы 

кезеңінде оған ұйтқы болса, жарасып тұр емес 

пе?! Біздің Мәдениет министрлігіне &згелерге 

қарағанда бір табан жақын екеніміз де рас. 

Құрылтай алдындағы ұйымдастырушылық 

жұмыстың нәтижесінде әріптестермен ақылдаса 

отырып, ұсынған тоғыз әріптесіміз министрлік 

бас шылығының қолдауы арқасында 18 мамыр 

– Халық аралық музейлер күні Мәдениет және 

Осылайша, бірнеше жылдық ғылыми 

ізденістердің нәтижесінде отандық тарих 

ғылымында қазақ халқының этникалық 

тарихының күрделі мәселелерін қамтитын 

жаңа бағытттағы тың ізденістерге негізделген 

жаңашыл еңбектер жарық к&ре бастады. 

Зерттеулердің нәтижесі арнайы курстарға 

ұласып, оқулықтар мен оқу құралдарына 

енді. Рулар тарихы рушылдықтың емес, ұлт 

мүддесінің &зегі екендігі айқындалды. 

Т.Омарбековтің зерттеуші ғалым ретіндегі 

ғылыми зерттеу жұмыстарының келесі кезеңі 

к&шпелілер &ркениетінің мәселелерін зерттеуге 

ұласты. 2013 жылы Елбасының «Халық тарих 

толқынында» атты мемлекеттік бағдарламасын 

ж ү з е г е  а с ы р у  м а қ с а т ы н д а  ә л - Ф а р а б и 

атындағы ҚазҰУ-дың жанынан «Орталық 

Азиядағы дәстүрлі &ркениеттерді зерделеудің 

республикалық ғылыми-зерттеу орталығын» 

құрып, директоры әрі ғылыми жетекшісі 

ретінде тың бағыттағы тарихи зертеулерді 

жүзеге асыруды қолға алды. 2013 жылдан бас-

тап &зінің жұмысын бастаған бұл орталық 

профессор Т.Омарбековтің жетекшілігімен 

Орталық Азиядағы дәстүрлі мәдениеттерді 

зерттеудің методологиялық мәселелері, 

к&шпелілердің далалық империяларының 

тарихы, қазақ халқының этногенезі, Орталық 

Азияның к&шпелілерінің к&рші, к&шпелі 

емес халықтармен қарым-қатынастары тари-

хы, Дешті-Қыпшақтағы дәстүрлі қоғамның 

әлеуметтік және этно-мәдени құрылымына 

байланысты ғылыми бағыттарда жұмыс 

атқарды. 

Т . О м а р б е к о в т і ң  т і к е л е й  б а с т а м а -

сымен ғылыми жобаны жүзеге асырудың 

алғашқы кезеңінде мәселенің теориялық-

методологиялық жақтарын зерттеу қолға 

алынып, қазіргі отандық және шетелдік 

гуманитарлық ғылыми әдебиеттердегі Орталық 

Азияның к&шпелі халықтарының дәстүрлі 

&ркениетінің тарихын зерттеуді к&здеген 

талдаулар жасалды. Мұндайда Орталық 

Азиядағы тайпалар мен болашақ қазақ халқын 

құраған әрбір қазақ тайпаларының этникалық, 

әлеуметтік-саяси және мәдени байланыста-

рын зерттеуге, осы аймақтағы к&шпелілер 

қауымдастығының этно-аумақтық тарихы мен 

халықтардың дәстүрлі шаруашылық жүргізу 

түрлерінің ежелгі дәуірден бастап, кейінгі 

ғасырларға дейінгі ағымдары мен бағыттарын 

талдауға баса назар аударылды. 

Орталықтың айқын жетістігі ғалымның 

тікелей ұйымдастыруымен әрі ғылыми 

жетекшілігі, авторлығымен 4 томнан тұратын 

«Орталық Азияның к&шпелілер &ркениетінің 

тарихы» деген атпен жарияланған, жалпы 

к&лемі 80 баспа табаққа жуық монографиялық 

зерттеу және 4 кітаптан тұратын «Қазақстан 

(Қазақ елі) тарихы» деген атпен жарық к&рген 

университет студенттеріне арналған оқулық. 

Бұлар шын мәнінде Қазақстанның тарих 

ғылымында бұрын-соңды жазылмаған жаңа 

к&лемді де, іргелі еңбектер. Бүгінгі таңда осы 

бағыттағы зерттеулердің келесі кезеңі Ұлы дала 

тарихы мен мәдениетін зерттеуге ұласып отыр. 

Барлық саналы ғұмырын Отан тарихының 

ақтаңдақтарын зерттеуге арнаған к&рнекті 

тарихшы-ғалым, тарих ғылымының докто-

ры, профессор, ҚР ҰҒА кұрметті мүшесі, 

ҚР =леуметтік ғылымдар академиясының 

академигі, «Құрмет» орденінің иегері Талас 

Омарбековтей ардақты азаматтың ғылыми-

шығармашылық қызметіне алдағы уақытта да 

табыс тілейміз. 

Меңдігүл НОҒАЙБАЕВА, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың тарих, 

археология және этнология 
факультетінің деканы 
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жылдарындағы әлеуметтік-саяси процес терге 

әділетті ғылыми баға беруге негіз қаланды. 

Осы жылдары Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Кеңесі жанындағы мемлекеттік ко-

миссия құрамында жазықсыз тәркіленген 

қазақ байларын ақтау жұмысымен белсенді 

айналысты. Ол Қазақстан тәуелсіздік алған 

бетте Мемлекеттік Қауіпсіздік Комитеті 

архивіндегі құжаттарды зерттеуге мүмкіндік 

алған алғашқы тарихшылардың бірі. К&п 

жылға созылған жүйелі зерттеудің үлкен 

қ о р ы т ы н д ы с ы  ғ а л ы м н ы ң  1 9 9 4  ж ы л ы 

докторлық ғылыми атақ алу үшін академик 

К.Нұрпейісовтың ғылыми кеңесшілігімен 

диссертация қорғауы еді. Диссертациялық 

жұмыс «Қазақ шаруаларын меншігінен айыру 

және күшпен ұжымдастыру» тақырыбына ар-

налды. Диссертацияны талқылау барысында 

Қазақстанның белгілі ғалымдары, жазушы-

лары және журналистері үлкен белсенділік 

танытты және Ұлттық Ғылым академиясының 

ғылыми кеңесі бірауыздан ғалымға ғылым док-

торы дәрежесін берді.

Осы жылдары ғалымның Қазақстандағы 

күшпен ұжымдастыру және оның ауыр сал-

дарларына арналған «Тарих тағылымы не 

дейді» (1993 ж.), 1929-31 жылдардағы халық 

к&терілістері туралы жазылған «Зобалаң» (1995 

ж.), осы жылдардағы ашаршылық және оның 

себептерін ашып берген «Қазақстан қасіреті» 

(1997 ж.), «Голодомор в Казахстане: причины 

и истоки» (2011 ж.), ұлт тарихының күрделі 

мәселелерін &зек еткен «Қазақстан тарихының 

ХХ ғасырдағы &зекті мәселелері» (2003 ж.), 

«Қазақстан тарихына және тарихнамасына 

ұлттық к&зқарас» (2004 ж.), «Тарихпен &рілген 

тағдыр» (2007 ж.) атты іргелі зерттеу кітаптары 

жарық к&рді. Бұл еңбектерде ұзақ жылдар бойы 

жабық болып келген кеңестік заманның кейбір 

«құпиялары» ашылды.

– әрбір музей &з алдына жеке заңды тұлға; Ал 

екінші құрылым түрі – бір заңды тұлға және 

оның б&лімшелері, яғни бірнеше тұлғалық 

музейлер бір бас музейдің құрамында жұмыс 

жасайды екен. Айталық, М.Тынышпаев 

атындағы Алматы облыстық тарихи-&лкетану 

музейі нің тоғыз б&лімшесі тоғыз тұлғаға ар-

нап ашылған. Олар: Ақын Сара, Сүйінбай 

Аронұлы, Шоқан Уәлиханов, Жамбыл Жабаев, 

Ілияс Жансүгіров, Мұқан Т&лебаев, Мұқағали 

Мақатаев, Үмбетәлі Кәрібаев, Нұрмолда Алда-

бергенов музейлері. Жеке тұлғаларға арналған 

б&лімшелері бар музейлер қатарына, сондай-

ақ Абайдың «Жидебай-Б&рілі» мемлекеттік 

қорық-музейі, Алматы қалалық музейлер 

бірлестігі, Ақмола облыстық тарихи-&лкетану 

музейі және Торғайдың =ліби Жангелдин 

музей-кешені мен Ақт&бе облысындағы 

=йтеке би аудандық музейі жатады. Сонымен, 

екі түрлі құрылымдағы музейлердің барлығын 

қоса есептегенде елуге тарта тұлғалық музей-

ШАҺАР

ЕЛ ЖҮРЕГІ – 
АСТАНА

АУЫЗАШАР 
БЕРІЛДІ

Елордада Астана 
қаласының 20 жыл ды-
ғына арналған «Астана 
– Тәуелсіз Қазақстанның 
символы» атты халық ара-
лық ғылыми-тәжі ри белік 
конференция �тті. 

Жиынды Астана қаласының әкімдігі, «Қаһарман дар» 

республикалық қоғамдық қоры, Л.Н.Гумилев атын дағы 

Еуразия ұлттық университеті мен Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология институты бірлесе ұйымдастырды.

Конференцияда Астананың Тәуелсіз Қазақ станның 

қалыптасуы мен дамуындағы ауқымды тарихи р& лін 

айқындау және жетістігі, Елорданы Алматыдан Ақмолаға 

к&шірудегі маңыз ды шешімдер мен атқарылған істер, 

Астананың тарихи-мәдени ерек шеліктері әңгіме арқауына 

айналды.

Жиынның ашылуында Мәжіліс депутаты Сауытбек 

Абдрахманов с&з с&йлеп, Қазақстанның тәуелсіз ел бо-

лып қалыптасуы мен дамуында, әлемге танылуында Ас-

тананың орны ерекше екенін, маңызы жыл санап арта 

түсетінін айтты. Сондай-ақ іс-шара аясында тарих ғы лы-

мының докторы, профессор Зиябек Қабылдиновтың қа-

зақ тіліндегі «Астана тарихы» кітабының тұсаукесері &тті.

«Бұл кітап үш тілде жазылды. Орыс тілінде был-

тыр жарық к&рді. Қазір қазақ тілінде тұсауы кесілді. 

Болашақта ағылшын тілінде жарық к&реді. Туындыда 

Астананың мыңжылдық тарихы жазылды. Осы &ңірде 

пайда болған алғашқы қала Бозоқ туралы мәліметтер енді. 

Ол әскери-әкімшілік, сауда-мәдени және дін орталығы 

болған. Сонымен қатар осы &ңірде туып-&скен, тарихта 

аты қалған қазақтың мықты тұлғалары туралы мәліметтер 

бар» – дейді Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этноло-

гия институтының директоры Зиябек Қабылдинов.

Бота ҚУАТ

Айлардың сұлтаны Рамазан айы да орта тұсына 
жақындады. �лбетте, әр мұсылман бұл айда жақсы 
амал жасап қалуға асығатыны анық.  Бұл орайда Ораза 
айының қасиетін жамбылдықтар да жақсы сезінуде.

Күн сайын мешіттерде тарауих намаздары оқылып 

жатыр. Намазға келушілерге ыңғайлы болу үшін облыстық 

орталық «Хибаттулла» мешітінен екі қоғамдық к&лік, 

Тараз қалалық «Кеңесхан қажы» мешітінен бір автобус 

тарауих намазынан кейін құлшылыққа келген адамдарды 

мекенжайларына жеткізіп салу қызметі к&рсетілуде. 

  Тағы бір айта кетерлігі, журналистердің арасында да 

ауыз бекітіп, ораза айын құрметтеушілер қатары к&бейіп 

келеді. Осы орайда жақында Қазақстан Мұсылмандары 

діни басқармасының облыстағы &кілі, облыстық 

 «Хибатулла Тарази» мешітінің бас имамы Данияр қажы 

Жұмабаев орталық мешітте ақпарат құралдары &кілдеріне 

ауызашар беріп, құрмет к&рсетті. Сауапты дастарқанның 

басында Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын 

Бақытжан =лімқұлов, облыстық «Ақ жол» газетінің 

фототілшісі Ақәділ Рысмахан, облыстық «Арай» газеті 

бас редакторының орынбасары Тұрсынбек Сұлтанбек, 

облыстық «Жамбыл» телеарнасының редакторы Жалғас 

Саңғыл, қалалық «Жамбыл-Тараз» газетінің б&лім 

меңгерушісі Арайлым Шабденова сауапты іс атқарған бас 

имамға алғыстарын білдірді.

Есет ДОСАЛЫ

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМДЕРІ

спорт министрінің Алғыс хаттарымен марапат-

талды. Бұған қоса құрылтайға қатысушылардың 

барлы ғына Министрлік тарапынан арнайы сер-

тификаттар тапсырылды. Олар дүниежүзіндегі 

ең үздік музейлердің бірі – Қазақстанның Ұлттық 

музейімен танысты.

– Қауымдастық жұмысын жолға қою үшін 
бұдан �зге қандай іс-шаралар атқарылмақ?

– Қауымдастық құрылып, Семейге оралысы-

мен ең алдымен оны =ділет органында тіркеуді 

жүзеге асырдым. Қазір «Абай музейінің хабар-

шысы» журналының кезекті н&мірін Тұлға-

лық музейлер тақырыбына арнағалы отыр-

мыз.  Қауымдастыққа мүше музейлердің 

жетекшілерінен мақалалар келіп түсе бастады. 

Ұлы Абайдың туған күні қарсаңында журнал 

оқырман қолына тиетін болады. Сонымен қатар 

қазір әріптестермен кеңесе отырып, алдағы 

жылдың 18 мамырында, яғни Халықаралық 

музейлер күні Алматыда «Қазақстан Тұлғалық 

музейлер қауымдастығының» к&рмесін ұйым-

дас тыратын боламыз. Мақсат – ұлы тұлғаларды 

лайықты ұлықтай отырып, әсіресе жас ұрпақ-

тың бойында ұлттық мақтаныш пен отаншыл-

дық сезімін одан әрі нығайтуға атсалысу. Бұған 

Қазақстан Тұлғалық музейлерінің мүмкіндігі 

толық жетеді деп айтуға негіз бар.Бұл жерде айта 

кетерлік мәселе, қауымдастық т&рағасы сайла-

нып қойылатын лауазым, сондықтан кемінде 

екі жылда бір &тетін құрылтайда қауымдастық 

жетекшісі &згеріп отыратын шығар. Ал &з  басым 

к&рсетілген сенімді ақтайтыным анық, бұлай 

кесіп айтуыма  &мірлік және қызметтік тәжірибем 

негіз болады.

– �ңгімеңізге рақмет!

Дүйсенбек ЖАҚСЫБАЕВ,
Қазақстанның құрметті журналисі

СЕМЕЙ

М.�уезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театрының музейінің 
құрылғанына мерейлі 50 жыл толды. Бұл атаулы 
күнге орай «Театр музейінің түні» атты шара 
ұйымдастырылды.

Шара барысында театр актерлары қойылымнан 

үзінділер сахналап, &нерін к&рсетті. Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, театр директоры  Асхат 

Маемиров пен «Музей» б&лімінің жетекшісі  Наргиз 

Тамабекқызы құттықтау с&з с&йледі. Музей к&рмесі 

ұйымдастырылып, к&птеген жәдігерлер ұсынылды. 

Бұл жәдігерлер мен тарихи суреттерді КСРО Халық 

артисі Асанәлі =шімов, Қазақстанның халық 

артистері Сәбит Оразбаев, Есмұхан Обаев және т.б. 

аға буын &кілдері таныстырды.

Жәдігерлерді сақтау үшін театрда арнайы музей 

мамандары қызмет етеді. Музейде тұрған костюм-

дер қазіргі қойылымдарда қолданылмайды екен. 

Еліміздің тарихын, қазақ театрынан шыққан абыз-

дарымыз, театрымыздың алғашқы қарлығаштары 

осындай костюмда болғанын жас буынға к&рсетіп, 

к&рнекілік құралдарымен де дәріптей білгенді ж&н 

санайды.

Бүгінде музей қорындағы заттар &зінің сан 

алуан дығымен, тарихи құндылығымен бағалы 

деп айтуға болады. Заманында Қапан  Бадыров, 

Нұрмұхан Жант&рин, Сәбира Майқанова, 

Шәкен Айманов, Хадиша Б&кеева, Шолпан 

 Жандарбекова, Асанәлі =шімов, Есмұқан Обаев, 

=убәкір Рахимов және т.б. азаматтар жәдігерлердің 

жинақталуына, к&беюіне, олардың хронологиялық 

тәртіппен реттелуіне зор үлес қосқан.

Осынау жәдігерлерді жинақтап, к&зінің 

қарашығындай сақтап келе жатқан Зейнеш 

 Молда бай қызы Алғыс хатпен марапатталды. 

�ділғазы БАҚЫТҰЛЫ
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тарихи деректерді алға тартты. «Алтаудың ха-

тын» негізге ала отырып, &зінің пікір-пайымын 

жеткізді. Ашаршылық жылдарындағы қазақтар 

санының қаншалықты азайғанын тілге тиек 

етті. Қазақ даласында болған ашаршылықтың 

&зі қуғын-сүргіннен мүлде басқа мәселе екенін 

тұжырымдай келе «Бұл – әлеуметтік-саяси 

мәселе» деген баға берді. Осы орайда екі кезеңде 

болған ашаршылықтың айырмашылығы бар 

екенін жеткізді: «1921-22 жылғы ашаршылық 

пен 1930-33 жылдардағы ашаршылық екі түрлі. 

Оның себептері де б&лек. Ал қуғын-сүргіннің 

оқиғасы басқа. Егер 31 мамыр ашаршылық 

құрбандарының күні дейтін болсақ, онда бұл еске 

алу күні емес, аза тұту күні болу тиіс» деген ойын 

айтты. Бұл орайда тарихшы ғалым қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алуға басқа күнді белгілеуді 

ұсынды. «7йткені бұл жеке қайраткерлерді еске 

алатын күн» деді Талас Омарбеков. 

Ал саясаттанушы Айдос Сарым тари-

хи мәселелерді ретке келтіру үшін ең әуелі 

тарихшыларымыздың &зі бір ымыраға келуі тиіс 

деген мәселені алға тартты. Тарихшылардың 

Елімізде 31 мамыр – саяси-қуғын сүргін 
және ашаршылық құрбандарын еске алу күні 
екені белгілі. Кешегі кеңестік тоталитарлық 
кезеңде қаншама ұлт қайраткерлері, Алаш 
арыстары орынсыз жабылған жаланың 
салдарынан құрбан болды, нақақтан нақақ 
атылып, жазаланды. Осылайша біз қаншама 
зиялы қауымнан айырылдық. 

Олардың әрқайсысы жүрегінде намыс оты 

бар, білімді, ақыл-парасаты мол, заманының 

к&зі ашық, к&кірегі ояу азаматтары еді ғой. Ұлт 

үшін, елі мен халқы үшін атқарған сан-салалы 

шаруалары бүгінгі қазақ ғылымының, әдебиеті 

мен мәдениетінің, &нерінің &ркендеуінің негізін 

қалады. Сонымен қатар қызыл империяның 

құрбаны болғаны Алаш арыстары халқының 

азаттығын, елінің Тәуелсіздігін армандады. Сол 

бір аяулы арманға бүгінде қолымыз жетті. 

31 мамыр күні туралы ой қозғағанда, 1920-

21, 1932-33 жылдардағы ашаршылық оқиға-

лаларын ерекше айтуымыз керек. Қолдан 

ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н  а ш а р ш ы л ы қ  б і з д і ң 

Ол еңбек жолын он үш жасында Қызылорда 

станциясындағы кірпіш зауытында қалып құюшы 

болып бастапты. Одан кейін теміржол депосында 

1919 жылға дейін жұмысшы, балғашы болған. 

Сол жылы қыркүйекте Ташкенттегі партия-совет 

мектебінің алты айлық курсына оқуға түскен.

1920-21 жылдары Сырдария облыстық 

Советінің съезін шақыру ж&ніндегі нұсқаушысы 

(Шымкент қаласы), 1921-22 жылдары Ташкент 

облыстық Т&тенше комиссариаты бастығының 

орынбасары, 1922-23 жылдары Түркістан Ком-

партиясы Орталық Комитеті партия алқасы 

хатшысының орынбасары, 1923-25 жылдары 

Сырдария облыстық атқару комитетінің т&рағасы, 

Сырдария губерниялық партия комитетінің 

ұйымдастыру б&лімінің меңгерушісі, 1925-28 жыл-

дары ҚАССР Ішкі істер Халық комиссары, 1928-30 

жылдары Орынбордағы 7лкелік қызыл милиция 

мектебінің бастығы, 1930-33 жылдары Мәскеудегі 

Жоспарлау академиясында оқып, 1933-35 жыл-

дары Қарағанды облыстық атқару комитетінің 

т&рағасы қызметтерін атқарған.

С.Есқараев 1936-37 жылдары республика-

мыздың =ділет Халық комиссары, сосын жоғарыда 

айтқанымыздай, Қазақ КСР-ның бірінші дербес 

прокуроры болды. 1936 жылы =ділет Халық 

комиссариатынан прокуратураны б&лу ж&нінде 

қаулы шықты, республика прокуратурасының 

бұл туралы №1 бұйрығына алғаш қол қойған 

С.Есқараев. Одан кейін Халық Комиссарлар 

Советі т&рағасының бірінші орынбасары лауазы-

мында қызмет етті.

Ал С.Есқараев қай кезде қамауға алынды? 

Марат Сүлейменұлының Орталық Мемлекеттік 

архивтен алған анықтамасында С.Есқараевтың 

Халық Комиссарлар Советі т&рағасының бірінші 

орынбасары болып қол қойған құжаттар 1937 

жылдың 1 тамызына дейін кездеседі екен. Және де 

анықтамада одан кейінгі қызметі туралы ешқандай 

мәлімет кездеспегені ескертілген. Сүлейменнің 

қызы =лия мен ұлы Марат бізге әкелерінің тамыз 

айында тұтқындалғанын айтқан еді.

–1937 жылдың тамызында әкем ұсталды. 

Біз ол кезде шешемізбен саяжайда тұратынбыз, 

жұмысбасты әкем қаладағы үйден бізге сиректеу 

келіп тұратын. Бір күні түнде үйге бейтаныс адам-

дар баса-к&ктеп кірді де тінту жүргізді. Суреттерді 

алып кетті. Қаладағы пәтерге келсек, онда да ойран 

салынған, сонда әкеміздің ұсталғанын білдік, – 

деді =лия апай әңгімесінде. – Сол жылы желтоқсан 

айында шешем Мария (ол Марат екеуміздің &гей 

шешеміз, Мәскеуде тұрғанымызда &з анамыз 

Мәуия Марат жасқа толмай тұрып ауырып қайтыс 

болған.) «Жиналыңдар әкелеріңе барамыз» деді. 

Түрменің суық қақпасынан ішке ендік. =кемді 

алып келді, алғашқыда танымай қалдық, әбден 

жүдеген, бет-аузы ісік, ұрған-соққаны к&рініп 

тұр, біз еңіреп жыладық. =кем менің жағдайымды 
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Алматыда «Алаш арыстары және 
ашаршылық» атты республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция �тті. Аталған 
шараны «Адырна» ұлттық-этнографиялық 
бірлестігі Алматы қаласы ішкі саясат 
басқармасының қолдауымен ұйымдастырды. 

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарла-

малық мақаласы аясында &ткізілген жиынның 

мақсаты – 1920-30 жылдардағы Қазақстан 

же рінде болған ашаршылықты, саяси қуғын-

сүргін құрбандарын, олардың тарихын, ұлт 

зиялыларының ел мүддесі үшін күресін, сол 

кезеңдегі тарихи шындықты зерделеу, зұл мат 

жылдар оқиғаларының зардаптарына талқылау 

болды. 

Конференцияға белгілі тарихшылар, сая сат-

танушылар, қоғамдық ұйым &кілдері қатысты.

Т а р и х  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о р ы  Т а л а с 

 Омарбеков 31 мамыр – саяси-қуғын сүргін 

және ашарлық құрбандарын еске алу күніне 

байланысты бірқатар маңызды мәселелерді 

ортаға салып, нәубет жылдарға байланысты 

далмайды. =скери коллегияның сотқа дайындалу 

мәжілісінің сол күні жасалған хаттамасындағы 

мына жолдарды келтіре кетелік: «Председатель 

диввоенюрист Горячев, члены бритвоенюристы 

Алексеев и Микляев определили: 1.С обвинитель-

ным заключением согласиться и дело принять к 

своему производству. 2. Ескараева С. передать суду 

выездной сессии Военной коллегии Верховного 

суда Союза ССР по ст. 58-2, 58-7,58-8,58-11 УК 

РСФСР в порядке закона от 1 декабря 1934 года. 

3.Дело заслушать в закрытом судебном заседании 

без участия обвинения и защиты и без свидетелей». 

Бұл тапсырма сол күйінде орындалған. КСРО 

Жоғары Соты =скери коллегиясы 1938 жылы 

25 ақпанда &з үкімімен Сүлеймен Есқараевты 

ату жазасына кесті, сот мәжілісі 15 сағат 20 ми-

нутта басталып, 15 сағат 40 минутта жабылғаны 

қылмыстық істе жазулы тұр. Адам тағдыры осы-

лайша небәрі 20 минут ішінде шешілген! Сүлеймен 

Есқараев сол кезде небәрі 41 жаста ғана еді. 

Марат Сүлейменұлының мына бір күйініп 

отырып айтқан с&зі естен кетпейді. «Мен жиырма 

жыл бойы совет &кіметіне наразы болып келдім. 

Ал сол &кімет 1957 жылы 5 қарашада әкемді СССР 

Жоғарғы Сотының =скери коллегиясы ақтаған соң 

мені шақырып алып, «Маратжан, кешір, әкеңді бе-

кер атқан екен, жазықсыз екен, қателесіппіз» деді. 

Оған не дейсің?!» деген еді әңгімесінде. Кезінде 

&зін комсомол қатарына қабылдамағанына, &зі 

қалаған прокурорлық оқуға бара алмағанына да 

«халық жауының баласы» деген к&зтүрткі себеп 

болған екен. 1958 жылы Мәкең Д.А.Қонаевтың 

қабылдауында болады. 

– Димекең мені &те жылы қарсы алды. Қос 

қолын ұсынып, «Сүлекеңнің баласы екенсің 

ғой, әкең тамаша адам еді» деді. С&йтсе әкем 

Қарағанды облыстық атқару комитетінің т&рағасы 

болып жүргенде Димекеңді бір бюрода қызметке 

бекіткен екен. Ол кісі маған к&п жақсылық жа-

сады. «=кең &лсе де әкеңді к&рген &лмесін» деген 

сол, – деп Марат Сүлейменұлы сол бір жылдарды 

еске алған еді. 

Марат Сүлейменұлының саяси қуғын-сүргін 

құрбаны болған әкесінің сүйегі жатқан жерді қалай 

тапқаны да &з алдына бір тарих. 1938 жылдың 

наурыз айында «халық жауы» деп атылған 19 

комиссардың Боралдайда жасырын к&мілген 

жерінің табылуы да оның арқасы дер едік. Кейін 

сол жерге саяси қуғын-сүргін құрбандарына 

арналған ескерткіш орнатылды. =кесін жақсы 

білетін әрі сол 1938 жылы Алматы облыстық 

партия комитетінің бірінші хатшысы болған 

Шақпақ Артықбаев талай жылдар бойы ешкімге тіс 

жармаған бір сырды 1966 жылдың жазында &зіне 

айтып еді. Яғни Ш.Артықбаев оны Боралдайға 

апарып, 19 комиссардың жасырын к&мілген жерін 

к&рсетеді. Олар: Ұ.Құлымбетов, Н.Сырғабеков, 

С.Есқараев, И.Молдажанов, Х.Нұрмұхамедов, 

В.И.Иванов,  В.Е.Случак,  М.А.Чудочкин, 

Б.М.Берлин, Л.Н.Михайленко, Т.Жүргенов, 

Ж.Сәдуақасов, А.Досов, І.Құрамысов, С. Сафар-

беков, А.Мусин, Х.К&шекбаев, Ж.Сұлтанбеков, 

А.Кенжин.

Оның сыры былай екен:  1938 жылдың 

 наурыз айында Ш.Артықбаевтың шофері үш-

т&рт күн жоғалып кетеді. Бастығына алғашқыда 

айтпағанымен болған істі баяндайды. Оны НКВД-

ның екі қызметкері ұстап алады да жүк машинасын 

жүргізуді үйреттіреді. Ол он тоғыз мүрдені тиеген 

машинаны жүргізіп, НКВД қызметкерлерінің 

жол к&рсетуімен Боралдайға түн ортасында 

келеді. Шофердің аты Айтжан екен, ол НКВД 

қызметкерлері қан-қан қапқа салынған мүрделерді 

алдын ала қазылып қойға шұңқырға тастап 

жатқанда іштей санайды ғой... он тоғыз не  жиырма! 

Ш.Артықбаев бұлардың 19 екендігіне шүбә 

келтірмейді, себебі соның алдында ғана газеттерде 

СССР Жоғарғы Соты =скери коллегиясының 

к&шпелі сессиясы &зінің жабық сот мәжілісінде 

ұлтшыл-фашист, троцкистік-бухариншілдер деп 

айып тағылған оларға ең қатал үкім шығарылғаны 

айтылып, аты-ж&ндері келтірілген еді. Ешкімге 

айтпаймын деп шоферге уәдесін берген ол келесі 

күні түнде екеуі оқиға болған жерге машинаның 

жарығын жақпай жасырынып барып тастан белгі 

қойып кетеді. К&п кешікпей Ш.Артықбаев та сот-

талып, он бес жыл айдауда болады. Арада  жиырма 

сегіз жыл &ткен соң тұңғыш рет құпия сырды 

 Марат Сүлейменұлына айтады.

– Сол жолы Шақпақ аға екеуміз Боралдайдан 

кеш бата Алматыға бір үлкен шаруа бітіргендей бо-

лып оралдық. =кем жатқан жерден бір уыс топырақ 

ала келдім. Арыстар жатқан жерді к&рсеткен 

Шақпақ аға кейін қайтыс болды. Тоқырау жылда-

ры бұл тақырып жабулы болатын, сондықтан мен 

ешкімге тіс жармадым. Бірақ сол кездің &зінде 

әкем жатқан жердің бір уыс топырағын туған жері 

Қызылордаға апарып, үлкен зираттың ішінде сол 

топырақты салып әкеме ескерткіш орнаттым, – 

деді Мәкең. Кезінде бұл екінің бірі тәуекел ете 

алмайтын батыл қадам еді. 

Елімізге жариялылық келіп, &шкен жанды, 

талай құпиялар ашылды. Қазақстан Республи-

касы Президентінің Жарлығымен 1997 жыл – 

Жалпыұлттық татулық және саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алу жылы деп жарияланды. 

Жазықсыз атылып кеткен арыстар аруағына бас 

иілді. Кезінде к&зінің тірісінде Ш.Артықбаевтың 

Марат Есқараевқа к&рсетіп кеткен Боралдайдағы 

19 комиссар жерленген жерге саяси қуғын-сүргін 

құрбандарына ескерткіш орнатылды. 1997 жылы 

С.Есқараевтың туғанына 100 жыл толу мерейтойы 

туған жері Қызылордада аталып &тіп, оған сол 

кездегі Қазақстан Республикасының Бас проку-

роры, 2-ші сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі 

Степан Иванович Шуткиннің &зі қатысты. Сол 

жылы ҚР Бас прокуратурасының және Алма-

ты қаласының прокуроры Ерғали Серікбайұлы 

Мерзадиновтың бастамашылдығымен Алматы 

қаласындағы бір к&шеге С.Есқараев есімі берілді. 

Иә, есіл ерді елі ұмытпайды. Айтпақшы, 

Сүлеймен кезінде Мәскеуде бірге оқыған, 

пікірлес досы, кейін белгілі жазушы болған 

Мариэтта  Шагинян құрметіне кіші қызының 

атын Мариэтта деп қойған екен. Сол Мариэтта 

әкесінен айырылған соң екі жасында Қазандағы 

нағашыларына кетсе, &скен соң атамекені – Қазақ 

еліне қайта оралады. Туған жердің қасиеті деген 

осы! 

Самат ИБРАИМ

��АСІРЕТ БЕЛДЕУІАСІРЕТ БЕЛДЕУІ
сұрады, сабағымды білді, сосын: «Менің осында 

қамалып жатқаным қателікпен жала жабудан 

болып отыр, түбі кінәсіз екендігім айқындалады. 

Менің ешқандай жазығым жоқ, маған сен, мен та-

замын, амандық болса әлі-ақ үйге ораламын» деп 

жұбатты. Сол кезде надзиратель келіп әкемді алып 

кетті. Соңғы к&ргенім сол...

Сол жолы кездескенімізде жасы жетпіске 

келіп қалған =лия апай осыны айтып отырғанда 

к&зінің жасын тоқтата алмай қойды. Бұл к&з жаста 

баланың әкеге деген махаббаты, «халық жауының 

баласы» деп, талай жыл к&зтүрткі болған ыза 

мен шер, жетімдіктен к&рген қорлық, бәрі-бәрі 

бар. Заман-ай десеңші, әкесі де, балалары да бір 

күндері шындық ашылады деп ойлады ма екен? 

=лия апай әңгімесін жалғастырып:

– Сосын бізді үш-т&рт б&лмелі осы Алматыдағы 

Фрунзе к&шесіндегі (қазір К.Байсейітова к&шесі, 

21 үй) үйімізден қуып шығып, бір б&лмелі пәтерге 

әкеп тықты. Кешікпей шешем Мария да ұсталды, 

ол «АЛЖИР»-де он жыл түрмеде болып келісімен 

сонда жабысқан сырқаттан айыға алмай қайтыс 

болды, – деді.

Сүлеймен Есқараев &зі адал әрі заң қызметкері 

болғандықтан әділдік үшін, сондай-ақ &зін-&зі 

ақтауға бар күшін салғаны анық. Бірақ тоңмойын 

заман, әпербақан НКВД қызметкерлері оған 

жол бермегенін Қызылорда облысы бойынша 

Ұлттық қауіпсіздік комитеті басқармасының аға 

тергеушісі подполковник =мірхан Бәкіров &зінің 

«Реабилитирован посмертно» деген мақаласында 

(«Қызылорда» қалалық газеті, 1994 жыл, №13, 

24 қыркүйек) нақты архивтік мәліметтермен 

дәлелдейді. Автор С.Есқараевтың 1937 жылы 4 та-

мызда қамауға алынғанын жаза келіп, 1938 жылы 

4 қаңтарда алынған жауаптан үзінді келтіреді. 

С.Есқараев республика прокуроры болғанда 

НКВД органдарында тәртіп орнатуға талпынғаны 

енді келіп алдына кесе-к&лденең тұра қалады. 

Сұрақ: НКВД тергеген контрре волю циялық 

істерге талдауды кім, қашан жасады? 

Жауап: 1936 жылдың аяғында арнаулы 

 сектор бастығы Дубровский мен оның к&мекшісі 

 Бекарыстанов. 

Сұрақ: Бұл талдау қандай мақсатпен жасалды? 

Жауап: СССР прокуратурасы нұсқауына сәйкес 

НКВД органдары қызметіндегі кемшіліктерді 

к&рсету үшін. 

Сұрақ: Бұл талдау қашан және кімге жіберілді? 

Жауап: СССР прокуратурасына. 

Кезінде прокуратураның жүргізген осы 

тексеруінің нәтижесінде НКВД-ның кейбір 

қызметкерлері жазаланғаны анық, демек, олардың 

әріптестері енді бұрынғы республика прокуроры-

нан &ш алғысы келгенін, мұндай оңтайлы сәтті 

пайдаланып қалуға тырысқанын аңғару қиын 

емес. 

С.Есқараев кеңес &кіметіне қарсы әрекет 

жылдың сол күні Қазақстан КП(б)-ның съезі &тіп 

жатады, онда Сүлеймен Есқараевтың атына ауыр 

сындар айтылады, сол бойда жиын үстінде бұл 

айыптауларды тексеру үшін комиссия құрылады. 

Журналист Н.Муфтах «Казнен как враг народа» 

атты мақаласында («Заң және заман», №3, 1997 

ж.) осыған орай жазушының естелігінен үзінді 

келтірген. Оны мазмұндап айтар болсақ, Орталық 

Комитеттің б&лім меңгерушісі Ғ.Мүсірепов 

те сол комиссияның мүшесі болып, Сүлеймен 

Есқараевпен бірге НКВД-ға барады. Комиcсия 

мүшелері Сүлейменді айып таққан тұтқынмен 

бетпе-бет с&йлестіріп, жағдай анықталған соң 

босататын шығар деп ойлайды. Бірақ НКВД 

қызметкері Сүлейменді б&лек алып кетіп, 

 дауыстары естілмейтін аралықта әлгі тұтқынмен 

кездестіреді де қайта оралып, «Сүлеймен Есқараев 

жасырын саяси ұйымда болғанын мойындады, 

ол қамауға алынды» деп хабарлайды. Сосын 

Сүлейменді түрме қызметкері ішке алып кетеді. 

Бұдан кейін амалы құрыған комиссия мүшелері 

съезд &тіп жатқан мәжіліс залына қайта оралады.

Сонымен, бұрын республика прокуроры, ішкі 

істер Халық комиссары болған, қамауға алынған 

сәтте Қазақстан үкіметі басшыларының бірі 

Сүлеймен Есқараевтың жеті айдан астам уақыт 

бойы НКВД түрмесінде жатқанда қаныпезер 

тергеушіден басқа ешкімді к&рмей, прокурормен де 

с&йлесе алмай, бәрінен күдерін үзген. Тергеушінің 

істі тергеу барысында С. Есқараевты әбден азаптап 

қорлағанын, қинағанын қолдан мінсіз жасалған 

жауаптар мен жасалған хаттамалардың әр бетіне 

айыпталушының қойған қолынан да байқау қиын 

емес. Бастапқыда С.Есқараев деп қолын анық 

қояды да одан кейінгі беттерде қол қоюға шама-

жасап, жасырын ұйымдарға қатысты деген &зіне 

тағылған айыптарды мойындамағанымен кеңес 

&кіметінің керең саясаты ештеңені тыңдаған жоқ. 

Арысты ату жазасына кесті. Ал зайыбын соттап, 

т&рт баласы аңырап қалады, бұрын аралас-құралас 

болып жүргендер енді «халық жауының балала-

рына» жақындауға шошынады. Ағайынның аты 

ағайын, Сүлейменнің туған бауырлары Ахмет, 

Сейдалы, Жұмабек он жасар =лия мен сегіз жасар 

Маратты, Марияның т&ркіндері т&рт жасар Ерік 

пен екі жастағы Мариэттаны қамқорлығына ала-

ды. Ахметтің бәйбішесі Рахия сол кезде к&регендік 

танытып, Сүлейменнің құжаттары мен фото-

суреттерін киізге орап қораға к&міп тастайды. 

Соның арқасында к&п құжат сақталып қалғанын 

Марат аға ризашылықпен қайта-қайта айтқан еді.

1997 жылы ҚР Бас прокурорының аға к&мекшісі 

Нури Муфтах, Марат Сүлейменұлы және осы 

жолдардың авторы С.Есқараевтың архивте 

сақталған үш томдық №11020 қылмыстық ісімен 

таныстық. Онда С.Есқараевты 1937 жылы 4 тамыз-

да қамауға алынғаны туралы ордер бірінші болып 

тіркелген. Осы орайда бір айта кететін жайт, ол тап 

сол кезде Халық Комиссарлар Советі т&рағасының 

бірінші орынбасары лауазымында еді. Оның қалай 

тұтқындалғаны туралы қазақ әдебиетінің классигі 

Ғабит Мүсірепов &зінің естелігінде жазған. 1937 

сы жетпей, екі-үш әрпін ғана әзер таңбалағанын 

к&реміз. Сонда тергеушінің алдын ала дайындап 

әкелген сұрақ-жауаптарының әр бетіне қандай 

азаппен қол қойғанын ойлағанда саяси тұтқынның 

қандай күйде болғанын білесіз. 

Тергеу  аяқталғаны ж&ніндегі  қаулыда 

С.Есқараевтың &з қолымен жазған мынадай жол-

дар бар: 

«С переквалификацией прежде предъявленно-

го мне обвинения со статьей 58 п. 10. 11 на статьи 

58 п. 2-7-11 не согласен, ибо эти статьи пред-

усматривают уже совершенные деяния, а в моих 

показаниях совершенных деяний нет, кроме одних 

разговоров из чужих слов. В худшем случае мне 

можно было предъявить статью о недоноситель-

стве, оставив прежнюю квалификацию (то есть, 

58-10 «антисоветскую агитацию и пропаганду»). 

Кроме того я не согласен, когда ходжановскую 

группу рассматривают, как подпольную органи-

зацию».

Алдын ала тергеуде және одан кейін де 

С.Есқараев &зін республика прокурорымен 

кездестіруді бірнеше мәрте &тінеді. Соңғы рет 

сотқа бір күн қалғанда, яғни 1938 жылы 24 ақпан 

күні айыптау қорытындысын алғаны туралы 

қолхатқа «Желаю переговорить с прокурором» деп 

жазған екен. Бірақ оның &тініші бұл жолы да орын-

Суретте: сол жақтан алтыншы тұрған С.Есқараевтың ұлы Марат Сүлейменұлы отбасымен және туыстарымен 
әкесінің жерленген жеріне келіп тағзым еткен сәті. 1997 ж.

арасындағы нақты бір  байланыс болуы 

керектігін айтты. 7йткені әртүрлі деректер ай-

тылып жатады. Осындайдан арылу үшін қазақ 

ғалымдары нақты шешімге келсе деген &тінішін 

білдірді. А.Сарым мұрағат деректеріне байла-

нысты &з к&зқарасын ортаға салды. Кеңестік 

кезеңдегі архив деректерін ашу, оларды ғылыми 

айналымға түсіру мәселесін қозғады. «Бұл – ру-

хани жаңғыруымыздың бағыты» деді саясатта-

нушы. 

Сонымен қатар жиын барысында &зге 

де тарихшы ғалымдар – Хангелді =бжанов 

«Қазақстанға депортацияланған халықтардың 

қасіреті», Бейбіт Қойшыбаев «1930 жылдардағы 

ашаршылықтың себептері мен салдары», 

 Светлана Смағұлова «Қазаққа рух берген «Оян, 

қазақ!», Бақытжан =зібаева «Х.Досмұхамедұлы 

– фольклортанушы»,  Жұмабек Ашуұлы 

«Қазақстандағы жаппай саяси-қуғын-сүргін 

тарихына шолу» деген тақырыптарда баяндама 

жасап, &з ой-пікірле рімен б&лісті.  

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

халқымыздың демографиялық &сім к&рсет-

кі шіне кері әсерін тигізді. Егер бұл оқиға 

орын алмаған болса, қазақ халқының саны, 

ға лымдардың айтуынша, бүгінгі таңда 50-60 

миллионға жеткен болар еді. 

Жалпы біз осынау үлкен оқиғалардан 

қандай тағылым алуымыз керек? Мәселе 

осында. Бүгінгі жастар, оқушылар бұл тура-

лы қаншалықты біледі? Осы бағытта белгілі 

 насихат жұмыстары жасалуы керек-ақ. Қазір  

жастарға тарих пәнін  оқытып қана қоймай, 

ұлт ардақтыларының &мірбаяны, атқарған 

игі істерін жан-жақты танытуымыз керек. 

Сондай-ақ олар туралы тарихи-деректі кино-

туындыларды к&птеп түсіру қажет деп ойлай-

мын. Театрларда, &нер ордаларында сахналық 

қойылымдар к&рсетудің маңыздылығы 

жоғары. Архивтер арқылы тарих беттерінің 

ақтаңдақтарын түгендеуге к&ңіл б&лінсе деймін. 

Бір с&збен айтқанда, боздақтарға лайықты 

құрмет к&рсетілуі тиіс.

Ақнұр АЛДАНОВА

«Алаш арыстары және ашаршылық» Тағылым ала білуіміз керек
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МАРАПАТ

  
батып жатыр. Ал адал еңбегімен күн к&ріп 

жүргендер барға қанағат етуде. Жамбыл 

жүз жасап, қоғамдық формацияның екі 

даму кезеңін к&рген жан. Ресейге бо-

дан болып тұрғанда да қазақ қоғамы бай 

мен кедейге жіктеліп, олардың екі түрлі 

к&ңіл-күй кешкені анық. Сол уақытта 

байлардың жомарты да, сараңы да болды. 

Солардың сараңы мен кедейдің жомарт 

к&ңіл күйлерін ақын «Сараң бай мен жо-

март кедей» &леңінде суреттейді.

Автор: «7лең мұраты айқын. Ол – 

бай мен кедей арақатынасын ашу. 

Мал, дүниенің бай үшін – «қымбат та 

мәңгілік мұра» екендігін к&рсету. Кері-

сінше, кедейдің жомарт жүрегін, барға 

қана ғат к&ңілін к&рсету нақты, к&ркем 

берілген. Осы к&рініс-суреттер арқылы 

уақыттың таңба-салмағын, ең бастысы, 

халқымыздың ерекшелік белгілерін, адам 

әлеміндегі &згеріс-құбылыстары қаз-

қалпында, бейнелі жеткізіледі. К&зқарас 

айқын. Уақыт сырлары сенімді, бейнелі 

беріледі. Бастысы, әрине, бай мен мал 

қатынасы, табиғаттың тылсым сырла-

рымен сабақтастықта берілсе, кедейдің 

келбет-кескіні, тұрмыс-тіршілігі &мір 

&негесімен, қанағатшыл к&ңілімен бай-

ланысты баяндалған. Мұның &зі кезең 

к&ріністерін аңғартқанымен, &мір мұраты, 

еңбек сипаты, тарих тағылымдары терең 

танылады. 7мір уақыт шындықтары әсерлі 

әрі нанымды &ріс алады» деп түйіндеген. 

Жамбылдың қай кезде де әділдік 

жағында болғандығы &леңдерінен к&рініп 

тұрады. Р.Тұрысбек жоғарыда аталмыш 

&леңдерімен тақырып жағынан сабақтас 

келетін ақынның «=ділдік керек халыққа» 

атты &леңін де мысалға алған. «Ұзынағаш 

базарында халыққа сес к&рсете келген 

Қисыбай болыс т&ңірегіндегі би-т&релерге 

Жамбыл халық атынан с&з арнайды. Ел 

&мірі, тұрмысы, дәстүр-&негелерінен 

т а н ы м д ы қ - т ә р б и е л і к  м ә н - м а ң ы з ы 

жоғары сыр толғайды. Кедейлерге теңдік 

керектігін, салық салмағының қарапайым 

халыққа қасірет әкелгенмен бірдей 

екендігін бүкпесіз жеткізеді. =леуметтік 

танымын айқын аңғартады» дейді ғалым. 

Р.Тұрысбек Жамбылдың &ткір тілі-

мен ел басқарған, ел билеген жан дар-

дың бет жүзіне қарамай сын садағына 

алғанын орынды пайдаланып, к&пшілік 

оқырмандарға &леңнің мәні мен маңызын 

ашып беріп отыр.

Рақымжан Тұрысбектің 1997 жылы «Са-

нат» баспасынан жарық к&рген «Жүсіпбек» 

пен 1998 жылы «Қазақ университеті» бас-

пасынан шыққан «Жүсіпбек Аймауытұлы 

және 20 жылдардағы қазақ прозасы» зерт-

теу кітаптары мазмұн жағынан бірін-

бірі толықтырып тұр. Ол жазушының 

«Қартқожа» мен «Ақбілек» романдарының 

к&теріп отырған тақырыбы мен к&ркемдік 

ерекшеліктерін мысалға ала отырып 

тыңнан ой тартқан.

А л  Ж . А й м а у ы т ұ л ы  « А қ б і л е к т і » 

қалай жазды? Шығармашылықта қалай 

профессор Қ. Молғаждаров жүргізіп 

отырды.

Жиында Дүниежүзі қазақтарының 

Алматы облыстық филиалы басшысының 

орынбасары Қ.Қонысбай, «Егемен 

Қазақ стан» газеті Бас редакторының 

орынбасары Ғ.Мүсіреп, журналист 

А.Жұмағалиұлы, ақын М.=лсейітов және 

басқалар жылы лебіздерін білдірді. 

«К&рші республикалардағы қазақ-

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

фольклорлық мұралары к&п сақталғаны 

белгілі.  Ол аймақтарда айтулы с&з 

ділмарлары, ақын-жыраулар мен асқан 

күйші-домбырашылар, туып-&скен 

&лкесін сыртқы жаулардан қорғаған 

батырлар аз болмаған. Осы тарихи 

тұлғалардың есімдері, олар айтты деген 

«Қылауатта» жатып бір роман жазып 

бітірдім. 7зіңіз к&рген «Қартқожадан» 

үлкендігі екі есе болады. Бар ойым, ын-

там, рухым сол романға кетіп, тап жынды 

кісідей болыппын, досты, жолдасты, 

құрметті қымбат ағаны ұмытып кете 

жаздаппын. Мен күнді қалай &ткізеді 

десеңіз, міне былай: Таңертең сағат сегізде 

тұрамын да, шай ішіп, қызметке – бала 

оқытуға кетемін. Күніне алты сағат бала 

оқытамын. Сағат үште үйге келемін, 

тамақ ішемін. Одан кейін ұйықтаймын. 

Сағат алты, жетілерде оянамын. Сүйтем 

де жазуға отырамын. Сол отырғаннан 

түнгі сағат екі-үшке дейін отырып қалам. 

=бден талғанда барып ұйықтаймын. Міне, 

екі жарым айдай к&рген &мірім осы». 

Бұдан кейін автор с&з еткен романның 

соңғы нүктесін қойып, «баспаға жіберіп 

отырмын» дегенді  де  анық-қанық 

жеткізеді». Ж.Аймауытұлының осы ха-

тын оқи отырып, романға бүкіл жан-

тәнімен берілгенін, туындысының жұрт 

талғамынан шығуы үшін &зін аянып 

қалмағанын байқаймыз. 

Рақымжан Тұрысбек 2013 жылы 

жазған «Абай әлемі: &нері мен &негесі» 

деп аталынған зерттеуінде бұрынғы 

зерттеушілерді толықтырып қана қойған 

жоқ, &зінің сараптамасымен ерекшеленді. 

Ол: «Қарас&здердің асыл арқауы мен 

басты бағыттары – Адам әлемін ашуға 

арналады, – деп тұжырым жасайды да, 

– Осы реттен келгенде, адам мұраты мен 

адамшылық жолы, ар мен ұяттың маңыз-

мәні мынаған келіп саяды дей келіп, &з 

ойын Абай қара с&здерінен мысал алып 

дәлелдеп шыққан. 

Ғалымның әдебиет әлемінде қозға-

маған тақырыбы кемде-кем. Ұлт газеті 

«Ана тілінің» &ткен жылы №50 санын-

да жарияланған «Алаш ұстанымы – ұлт 

мұраты» атты мақаласы да оқырман 

к&ңілінен шықты. Иә, &ткен ғасырдың 

басында ұлттың бодандық бұғауынан 

құтылып, азаттық алып, мемлекет құруда 

жан аянбаған Алаш арыстарының күрес 

жолындағы әлі де ашылмай жатқан құпия-

лары қаншама. Олар туралы мұрағат мате-

риалдарын оқыған сайын ойды ой қозғап, 

жаңаша қырларын тани түсесің. Рақымжан 

Тұрысбектің аталмыш мақаласында 

алаштықтардың &мірі мен азаматтық істері 

ж&нінде к&п оқып-тоқуының арқасында 

туындаған және ойға түйген құнды ойла-

рын ұтымды жеткізе білген.

Автор Алаш қайраткерлерінің ісі Қазақ 

автономиясы мен қазіргі Қазақстанның 

әу бастағы негізі болғанын, олардың бір-

бірімен байланысқан әлеуметтік-рухани 

сабақтастығын д&п басып к&рсеткен.

Филология ғылымының  докторы 

Рақымжан Тұрысбектің оннан астам 

ғылыми кітаптары бар. Бүгінде оның бұл 

құнды еңбектері университет студенттері 

мен жалпы оқырмандар игілігіне айналуда.

 К�лбай АДЫРБЕКҰЛЫ

с&здер мен к&птеген ерліктері ұрпақ 

ауысқан соң ел есінен ұмыт болды. Ал 

оларды к&зі к&ргендерден, ұрпақтарынан 

сұрастырып деректер жинап, кейінгіге 

жеткізу жолында еңбек еткендер к&п 

емес. Осы жолда ерекше еңбегімен 

к&рінген әдебиетшілердің бірі  де 

бірегейі Меңдібай =білұлы дер едік» 

деді Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясының оқытушысы 

Қ.Қайрулла. 

Кеш соңында қазақ тілі мен әдебиеті 

және филология мамандықтарының 

студенттері М.=білұлының &леңдерін 

жатқа айтты. 

Ғалымжан ҚАЛЖАНОВ
ТАРАЗ
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жұмыс істеді? Т.Тұрысбек зерттеу бары-

сында бұл жайын да қозғай кеткен. «...

Романға қатысты кейбір дерек к&здері 

М.К&пеев пен Ж.Аймауытұлының &зара 

жазысқан хаттарынан да к&рінер еді. 

Хатқа маңыз беруіміздің себеп-сыры – 

«Ақбілек» романының шығармашылық 

тарихына қатысты құнды дерек, маңызды 

мағлұматтар беріліп, ұнамды-ұтымды 

пікірлер білдіруінде деп білеміз. Мәселен, 

р о м а н ғ а  қ а т ы с т ы  о й ы н  а в т о р  б ы -

лай білдірген: «Екі жарым ай болды, 

үйден шықпағаныма. Не істеді десеңіз, 

 Сондай ғалымның бірі әрі бірегейі 

Астанадағы Л.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің доценті, Қазақ 

әдебиеті кафедрасының профессоры 

Рақымжан Сағымбекұлы Тұрысбек. 1993 

жылы «Қазақ университеті» баспасы-

нан жарық к&рген «Дүниетаным және 

шығармашылық» атты зерттеу кітабы 

халық сүйген қаламгер Сәбит Мұқановтың 

шығармашылығын танытудағы соны 

пікірлерімен ерекшеленеді. Сондықтан 

да әдебиетшілер мен ғылымның осы 

саласындағы мамандар кітапқа жоғары 

баға берген. 

Зерттеу еңбек «Кіріспесінен» бастап, 

«Қорытындысына» дейін бірнеше жылғы 

ізденістің жемісі екенін к&рсетіп тұр. 

Академиктің алғашқы және кейінгі кездер-

де жазылған әңгімелері «Шағын жанр және 

к&ркемдік ізденіс», қоғамдық &мір тала-

бына сай туындаған шығармалары «Жаңа 

тақырып, биік белес», к&пшілікке кеңінен 

танымал романдары туралы «Үлкен про-

за жолында» атты тарауларда кеңінен 

қамтылған. Жай қамтып қана қоймай 

туындылардың әрқайсысына бүгінгі 

к&зқараспен ғылыми талдау жасағаны 

анық к&рінеді.

Кітаптың «Шағын жанр және к&р-

кем дік» ізденіс атты алғашқы тарауын-

да академиктің &ткен ғасырдың жиыр-

ма сыншы жылдары жастық шағында 

жазған очерктері, әңгімелері, публицис-

ти калық мақалалары енген. Автор сол 

шығармалардың әрқайсысын әр қыры-

нан зерттеп, түйінді ой айтқан. Жазу-

шы С.Мұқановтың сол кезде-ақ, қалам 

қары мының зор екенін, с&з &нерін халық 

мұрасынан оқып-үйренгенін, қоғамдық 

&мір мен уақыт шындығын нақты &мірден 

алған кейіпкерлерінің бейнесін к&ркемдік 

кестемен оқырмандарға жеткізе білгенін 

ашып береді. 

Туындының «Жаңа тақырып, биік 

белес» атты тарауында жас жазушының 

алғашқы повестерін ғылыми талдауға 

салғаны &зіндік ізденістерін байқатады. 

Повестердегі оқиғаларды құр баяндау дан 

қашып, автордың болған жайды к&ркем 

тілмен жазудағы шеберлігін тереңнен 

т а л д а ғ а н ы ,  с о л  ж ы л д а р д а ғ ы  б а с қ а 

қаламгерлердің осындай шығармаларымен 

салыстыра отырып, тыңнан ой түзегені 

әріптестерінің к&ңілінен шықты. =сіресе 

қазақ жазба әдебиетінің қалыптасуы 

кезеңіндегі образдар жүйесін саралай 

келіп, академиктің &зіне ғана тән тіл, 

стиліне барынша тоқталған.

Кітаптың үшінші тарауы «Үлкен про-

за жолында» деп аталады. Бұл тарау-

да академиктің роман жанрына қандай 

талғаммен келгені баяндалған. Елде 

болған тарихи оқиғаларды шындыққа 

сай кестелеуі кез келгеннің қолынан келе 

бермейтін іс. Осы орайда кезінде к&пшілік 

қауым қолдарынан тастамай сүйсініп 

оқыған «Ботаг&з» бен «Адасқандар» ро-

мандарын мысалға ала отырып, олардың 

Жақында Тараз инновациялық-
гуманитарлық университетінің мәжіліс 
залында Тараз инновациялық-гумани-
тарлық университетінің құрылғанына 
10 жыл толуына орай ғалым Меңдібай 
�білұлының «Таразым – тарихтың 
бесігі» атты шығармашылық кеші �тті. 

Оны «Филология» кафедрасының 

оқы тушысы, филология ғылымының 

кандидаты, профессор А.Белботаев 

ашты. Университет кәсіподақ комите-

тінің т&рағасы Ш. =лімқұлова құттықтау 

с&з с&йледі. 

Шығармашылық кешті университет-

тің ғылыми жұмыстар және халықаралық 

қарым- қатнастар ж&ніндегі проректоры, 

фило логия ғылымдарының докторы, 

несімен жұрттың к&ңілінен шыққанын, 

жазылу ерекшелігін, шығарманың компо-

зиция құрудағы және образдарды ашудағы 

&зіндік шеберлігі арқасында бұрын қалам 

тартқан басқа ғалымдардың жетегінде кет-

пей &зінше жол тапқан. 

Жыр дүлдүлі Жамбыл Жабаев туралы 

к&п айтылып та, к&п жазылып та жүр. 

Кезінде қара халықтың мұңын мұңдап, 

жоғын жоқтаған ақынды бүгінгі баз бір 

ақын оны жоққа шығарғысы келеді. Яғни 

Жамбылдың ақындығы мен азаматтығына 

күмәнмен қарайды. Тарихшылардың 

кейбір тарихи оқиғалардың дерегін де сол 

Жамбылдың жырларынан алғанын ескеріп, 

бағаламағаны &кінішті. Ал  Жамбыл кім, 

қандай ақын болған? 

Еліміз қоғам дамуының нарықтық 

қатынас жолына түскелі де жиырма 

бес жылдан асты. Тірліктің ебін, к&зін 

тапқандар қоңданып, байлыққа белшесінен 

ҚАНДАЙ МАМАНДЫҚ 
ТАҢДАЙСЫҢ, ЖАС ТҮЛЕК?..

Әріптестер қуанышы

Елбасының жақында жұртымызға 

келген сапарында мәдениет және 

&нер қызметкерлерінің жұмысына 

дән риза болғанын мақтанышпен ай-

тып &тті. Облыс әкімі &з с&зінде  Бикен 

Римова атындағы Талдықорған драма 

театрының ұжымына ризашылығын 

білдіріп, алдағы уақытта театрдың 

жаңа ғимаратының құрылысын 

аяқтап, Халықаралық театр күнінде 

тарту ететінін мәлімдеді. 7з кезегінде, 

театрдың к&ркемдік жетекшісі, 

Қазақстанның халық артисі  Алмахан 

Кенжебекова с&з алып, театрға 

к&рсеткен қамқорлықтары мен 

атқарып жатқан игілікті жұмыстары 

үшін ұжым атынан облыс әкіміне, 

сол саладағы қызметкерлер мен 

&нерсүйер қауымға алғысын айт-

ты. Содан кейін марапаттау рәсімі 

бас талды. Үздіктерге «Мәдениет 

саласы үздігі»,  «Еңбек даңқы» 

т&сбелгілері, ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігінің Құрмет гра-

мотасы, Алматы облысы әкімінің 

Құрмет грамотасы табысталды. «Үздік 

мәдениет қызметкері» аталымына 20 

қызметкер ие болды. =рқайсысына 

100 мың теңгеден ақшалай сыйлық 

берілді. Сол секілді «Үздік Мәдениет 

үйі», «Үздік кітапхана», «Үздік му-

зей», «Үздік &нер ұжымы», «Үздік 

облыстық мәдениет мекемесі» 

аталымдарына Қарасай аудандық 

мәдениет үйі,  Ұйғыр аудандық 

кітапханасы, Ш.Уәлиханов атындағы 

&нерді дамытуға әкімшілік қызметкер 

ретінде де елеулі еңбек сіңірді. Ол 1985 

жылдан 1990 жылға дейін облыстық 

халық шығармашылығы орта-

лығының директоры, 1992 жылдан 

1997 жылға дейін облыстық мәдениет 

басқармасы бастығы ның орынбасары 

болып жұмыс істеді. Сонымен қатар 

облыстағы мәдени шараларға бел-

сене араласты. Мәселен, Қабанбай, 

Наурыз бай батырлардың, Ескелді, 

Балпық билердің 300 жылдық, 

М.Т&лебаевтың 80 жылдық іс-

шарала рының бел ортасында жүрді. 

Астана қаласының 10 жылдық ме-

рейтойында Жамбыл ата бейнесін 

сомдап, ел қошеметіне б&ленді. 

Сандуғаш Мұңайтпасова болса 

1996 жылдан бері Бикен  Римова 

атындағы драма театрында  актриса 

б о л ы п  қ ы з м е т  а т қ а р а д ы .  О л 

М.=уезовтың 100 жылдық мерей-

тойына арналған халықаралық театр 

фестивалінде к&рсетілген «Абай ту-

ралы аңыз» қойылымында «Тоғжан» 

р&лін сомдап, фестиваль лауреа-

ты атанды. 1998 жылы Президент 

стипендиясының, 2009 жылы Алма-

ты облысы әкімі стипендиясының 

иегері болды. Еңбегі еленіп ҚР 

Мәдениет қайраткері атанды. 

Біржан Шошабаев орта мек-

тепті бітіргеннен кейін Алматы 

қаласындағы Жүсіпбек Елебеков 

атындағы Эстрада-цирк колледжін 

«К&ркемс&з оқу шебері» мамандығы 

бойынша тәмамдаған. 2015 жыл-

дан Талдықорған драма театрында 

актер болып қызмет істеп келеді. 

Театрымыздың мақтан тұтар, жалын-

ды жас артистерінің бірі. Марапат 

құтты болсын, әріптесер!

  

Үсен 9МІРЗАҚОВ, 
театрдың әдебиет б�лімінің 

меңгерушісі

«Алтынемел» мемлекеттік мемориал-

ды музейі, «Алтынай» мемлекеттік 

х а л ы қ  б и і  а н с а м б л і ,  « А л м а т ы 

облыстық тарихи-мәдени мұраны 

қорғау ж&ніндегі орталық» (Лада 

 УРБАН авток&лігі) лайық деп табыл-

ды. «Үздік театр әртісі» аталымын 

 Бикен Римова атындағы Талдықорған 

драма театрының артистері, «Үздік 

қол&нер шебері», «Ұста Дәркембай» 

музейінің суретшісі Құрманғазы 

Қадыров атанды. «Үлгілі» ұжым 

«Саға сазы» халықтық оркестрі 

(Ақсу ауданы) иеленді. Дәлірек ай-

татын болсақ, «Үздік театр әртісі» 

номинациясымен Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері Кендебай 

Темірбайұлы және жас актер Біржан 

Шошабаев, ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігінің Құрмет грамотасы-

на ие болған актрисамыз Сандуғаш 

Мұңайтпасова бар екенін айтқым 

келеді. Осы орайда аталған марапат 

иелерінің театр сахнасындағы қол 

жеткізген табыстарына тоқтала кет-

сем деймін. 

Кендебай Темірбайұлы Талдықор-

ған драма театрына 1975 жылы Қазақ 

Мемлекеттік консерваториясының 

«актерлік» б&лімін бітіріп, арнайы 

жолдамамен келген. Аймақ тағы жаңа 

&нер ошағының іргетасын қалас қан 

ардагерлердің бірі. Бүкіл шығар-

машылық &мірі осы театрдың ыстық-

суығымен біте қайнасып келеді. 

 К.Темірбайұы аймақта ұлттық 
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Біз биылғы мектеп бітірушілерден 

қандай мамандық иесі болғысы 

келетіндерін сұрастырған едік. 

Е н д і  о л а р д ы ң  о й - п і к і р л е р і н 

тыңдап к&релік. Мәселен, Алма-

ты қаласындағы №128 мектеп-

лицейінің түлегі Айнұр Құттыбай 

туризм саласы арқылы ел экономи-

касына үлес қосуды мақсат етіпті.

– Бәрімізге белгілі еліміз табиғи 

кен байлықтарына бай. Сонымен 

қатар ғажайып табиғатымызды да 

Қазақстанның экономикалық да-

муына пайдалануымыз қажет деп 

есептеймін. =лемде әрбір жетінші 

адам туризм саласында қызмет етеді 

екен. Біз де экономикамызды осы 

арқылы дамыта аламыз. Ол үшін менің 

к&птеген идеяларым мен  дайын жоба-

ларым бар. Соны әрі қарай іске асы-

рып, елімнің к&ркеюіне үлес қосқым 

келеді, – дейді Айнұр Құттыбай. 

Алматы облысы Шарын орта 

м е к    т е б і н і ң  т ү л е г і  Ж а н е р к е 

 Нұр дау летова ның таңдауы басқаша 

екен. Ол ұстаздықты құп к&реді.

–  М а м а н д ы қ  т а ң д а у  б ұ л 

&мірдегі ең маңызды кезеңнің бірі. 

Мамандық таңдар алдында «ол 

маған не үшін керек?», «мен &мір 

бойы осы кә сіппен жұмыс істей 

аламын ба?», «бұл мамандықтың 

қыры мен сыры қандай?» деген 

сұ рақтарға жауап іздеп, ойланған 

дұрыс. Адам жан дүниесіне, жүрек 

қа лауына сай келетін істе ғана зор 

табысқа жете алады. Мен мұғалім 

мамандығын таңдап отырмын және 

қателеспегеніме сенімдімін, – дейді 

Жанерке Нұрдаулетова. 

Мұғалім демекші, бүгінде жалпы 

білім беретін мекемелерде «к&біне 

қыз-келіншектер сабақ береді, ер 

мұғалімдер азайып кетті» деген 

пікірдің бар екені рас. Абай атындағы 

қ а з а қ  т і л і  м е н  ә д е б и е т і  п ә н і н 

терең детіп оқытатын Республика-

лық  да рынды балаларға арналған 

мектеп-интернатының түлегі Марат 

 =бді раманхан осы пікірге қатысты &з 

ойын білдірді. 

– Болашақта қазақ тілі  мен 

ә д е б и е т і  п ә н і н е н  с а б а қ  б е р -

сем деймін. Бүгінде мектептерде 

ер азаматтың қызмет етуі сирек 

кездесетін жағдай. Білім беру мен 

  147   
  . 102  442 

    
  .  6  

985-  «  » .  
   9,1  

    .

бала тәрбиесінде ер адамның р&лі зор 

деп білемін. Баланы болашағымыз 

десек, олардың бойына ең алдымен 

қазақылықты сіңіруге тиіспіз. Сол 

үшін бала &з тілі мен т&л әдебиетінен 

сусындауы тиіс, – дейді ол. 

Осы мектептің түлегі Ерқанат 

Еркінұлы техникалық бағыттағы ма -

ман дықтарды қалайды. Халық қалау-

лысы – депутат болудан да кетәрі 

емес. 

– Бүгінгі таңда техникалық бағыт-

тағы мамандықтар сұранысқа ие деп 

ойлаймын. Ал &зім заңгер бола мын 

деп шештім. Азаматтардың құқығын 

қорғап, Қазақстан Респуб ликасының 

Заңына адал қызмет еткім келеді, – 

деді Ерқанат. 

М.=уезов атындағы жалпы білім 

беретін мектептің түлегі Зәйтүн 

Малбағардың арманы психолог болу. 

– Қазіргі кезде Қазақстан бойын-

ша психолог мамандар &те аз. 

Дамыған елдерде қарапайым адам-

дардан бас тап, мықты мамандар, 

танымал кәсіпкерлер, тіпті саясат-

керлерге дейін психологқа барып, 

кеңес алуды әдетке айналдырған. Ал 

бізде, керісінше, мұны ұят санаймыз. 

Бұл дұрыс емес. Бағыт-бағдар, ақыл-

кеңес алуда психологтың к&мегі зор, 

–  деді ол.

«Болашақта сіздердің әріптес-

т е р і ң і з  б о л ғ ы м  к е л е д і »  д е г е н 

оқушылармен де пікірлестік.

– Мен журналист мамандығын 

т а ң д а д ы м .  С е б е б і  ж у р н а л и с т 

қоғамның қозғаушысы, жаршысы 

іспеттес. Болашақта &зекті мәсе-

ле лерді шешуге үлес қосатын, қара 

қылды қақ жаратын мықты тілші 

болғым келеді. Бұл алматылық түлек 

Мағжан Жұмағұловтің с&зі.

Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев: 

«Болашақта мүлдем жаңа маман-

дықтарға қажеттілік туады. Робот-

тар жұмыс істей бастайды. Қазір 

ғ ы л ы м и н женери я мен биоло-

гия саласын дамыту үшін жұмыс 

істеуде. =зірге барлық компью-

терлер адам миын алмастыра ал-

майды. Бірақ жасанды интеллект 

бар. Барлық қиын жұмысты ком-

пьютерлер мен роботтар атқарады. 

Біздің мамандық т уралы барлық 

түсініктеріміз &згереді. Сондықтан 

біз қаласақ та, қаламасақ та жұмыс 

орын дары қысқара бастайды» деп 

атап к&рсеткен еді.

Айта кетейік, 2009 жылдан бастап 

Қазақстанда 89 мамандық жаңадан 

ашылған. Оның ішінде бакалаври-

атта – 15, магистратурада – 13, ре-

зидентурада – 50, докторантурада 11 

мамандық пайда болған. Сәйке сінше, 

қазір бізге етене таныс маман дық-

тар болашақта қажет болмай қалуы 

мүмкін. Сондықтан түлектердің 

мамандық таңдауда қателеспеулерін 

тілейміз. 

7йткені  ХХІ ғасырда маман-

д ы қ т а р д ы ң  т ү р л е р і  к & б е й д і .  

Олардың ішінен &зіңнің бі лім-

білігіңе сайын таңдау қаншалықты 

маңызды болса, сол маман дық 

арқылы &мірде белгілі бір жетіс-

тіктерге жету, қоғамда &з орныңды 

тауып, еліңе қызмет ету де сон-

дай маңызды. Жасыратыны жоқ, 

к&птеген оқушылар мектеп бітір-

генге дейін қай мамандықты таң-

дайтын дарын нақ ты айқ ын дай 

алмай жүреді. Демек, бұл мәселеге 

жан-жақты зер салуымыз керек. 

Ақбота ҚУАТОВА

Әдебиетшінің шығармашылық кеші
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 �зірлеген Бота ҚУАТ

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Жексенбі күні Берлиннің 
әртүрлі б�лігінде наразылық 
шеруі �тті. К�шеге 25 мың адам 
шықты. Шеру миграция мен 
�шпенділікке қарсы ұйым-
дастырылды.

Ж е р г і л і к т і  Б А Қ 

& к і л д е р і н і ң   ж а з у ы н ш а , 

наразылық шеруінің бірін 

«Германияға арналған альтер-

натива» партиясы ұйымдастырған. Жалпы шеруге 

«Германияның болашағы үшін» ұранымен 5 мыңнан 

астам адам қатысқан. Олар Германия Федералды 

республикасының канцлері Ангела Меркельдің 

үкіметіне, Германияны исламизациялауға және 

миграцияға қарсылық білдірді.

Сонымен қатар осы күні 20 мыңнан астам адам 

«Германияға арналған альтернатива» партиясына 

және т&зімсіздікке қарсы шеруге шықты. Бұл партияға 

қарсыластар Берлиннің әртүрлі 13 нүктесінен 

 жиналды. Сондай-ақ бірнеше мың адам рейхстаг 

ғимаратының алдындағы орталыққа жиналды.

Мамыр айында Қырғызстанның екі облысында 
к�п м�лшерде қар жауып, малдың жаппай қырылуына 
себепші болды.

Ыстықк&л облысындағы қалың қардың салдары-

нан 364 қой мен ешкі, 3 жылқы, 3 құлын, 1 сиыр мен 

4 бұзау &лді. Ал Нарын облысында 600 бас ұсақ мал 

іздестірілуде. 

Қырғызстанның т&тенше жағдайлар министрлігі 

хабарлағандай, қар жаумас бұрын қойларды қырқып 

тастаған, сол себепті қар жауған кезде 112 саулық 

&лген.

ГЕРМАНИЯ

ҚЫРҒЫЗСТАН

Шеруге шықты

Қардан зардап шекті

Үндістанның оңтүстігінде 
шыққан Нипах вирусынан қаза 
тапқандардың саны 14-ке жетті. 
Тағы 26 адам емделуде. 

Ел дәрігерлерінің айтуын-

ша, Кожикоде қаласындағы 

ауруханаға жеткізілген 26 

жастағы жас жігіт к&з жұмған. 

Бірақ қазір елдің денсаулық 

сақтау министрлігі Керала 

штатында пайда болған қауіпті індеттің таралуы 

тоқтады деп отыр. Ал Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, Нипах ви-

русы алғаш рет 1998 жылы Малайзияда шыққан. 

Ол кезде дерт шошқалардан тараған. Ал 2004 жылы 

індет Бангладеште &ршіп, оның жарқанаттардан 

жұққаны анықталды. Алайда бұл қауіпті вирусқа 

қарсы ешқандай дәрі табылмауда. Сондықтан ауруға 

шалдыққан адамдар арасында &лім-жітім саны к&п.

Солтүстік Корея к�шбас-
шысы Ким Чен Ын Корей түбегін 
ядролық қарусыздандыруға 
және АҚШ президенті  Дональд 
Трамппен саммит �ткізуге 
дайын екендігін растады. Бұл 
тура лы жексенбі күні Оңтүстік 
 Корея президенті Мун Чжэ By 
мәлімдеді. 

«Корея к&шбасшысы Ким 

Чен Ын Пханмунджом декларациясына қол қой-

ғаннан кейін Корей түбегін толықтай ядролық 

қарусыздандыратынын кезекті  рет жеткізді . 

Сондай-ақ ол АҚШ пен Солтүстік Корея саммитін 

&ткізу нәтижесінде конфронтацияға және соғысқа 

нүкте қоюға ниетті. Біз, екі елдің к&шбасшылары, 

Солтүстік Корея-АҚШ саммитін 12 маусымда &ткізуге 

келістік» деді президент Мун БАҚ &кілдерімен &ткен 

баспас&з жиынында. Оның айтуынша, президент 

Ким Чен Ын Корей түбегін толықтай ядролық 

қарусыздандыратынын растаған. Президент Ким 

АҚШ-тың уәдесіне сенуге болатынына толықтай к&з 

жеткізе алмай отыр екен.

Еске салайық, АҚШ президенті Дональд Трамп 

жұма күні Солтүстік Корея к&шбасшысы Ким Чен 

Ынмен жоспарланған кездесудің 12 маусымда &туі 

мүмкін екендігін мәлімдеген болатын. 

9збекстанның жоғары оқу орындары жүйесі жаңа 
білім ордасымен толықты. 9збекстан президенті 
Шавкат Мирзиёев 24 мамырда Журналистика және 
бұқаралық коммуникация университетін құру туралы 
қаулыға қол қойды. 

7збекстанның жоғары және арнайы орта білім беру 

жүйесінде журналистика және бұқаралық коммуника-

циялар университетін құру туралы шешім жаһандану 

дәуірінде журналистиканың ерекшеліктерін, оның та-

рихи жетістіктерін, қазіргі жағдайы мен перспектива-

ларын жан-жақты зерделеу мақсатында қабылданды. 

Жаңа оқу орны білім беру үдерісіне замана-

уи ақпараттық технологиялар мен қашықтықтан 

оқытудың әдістерін енгізе отырып, білікті журналист 

кадрларды даярлаумен айналысатын болады. Сондай-

ақ, білім ошағы магистратура және докторантура 

бағдарламалары бойынша болашақ жас түлектерді 

шетелдік оқу орындарына және ғылыми орталықтарға 

жіберу арқылы университеттің педагогикалық 

әлеуетін арттырмақ. 

ҮНДІСТАН

СОЛТҮСТІК КОРЕЯ

ТМД

Нипах вирусы тарауда

Ядролық қарудан бас тартпақ

Жаңа оқу орны құрылды

 ШАРАЖӘДІГЕР
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болса сол емес, сауатты кәсіпқой менед-

жерлер басқару қажет. Ғалым менеджмент 

саласы жайында 20-ға жуық ғылыми еңбек 

жазды, олардың ішінде іргелі үш оқулық пен 

оқу құралдары бар. Ол &з еңбектерінде ғалым 

кәсіби менеджерінің құрылымдық-мазмұндық 

моделін қалыптастырып, оны іске асыруды 

ғылыми әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету 

мүмкіндіктерін ұсынады.

Академик Қазақ КСР энциклопедиясын 

жасауға да &зінің елеулі үлесін қосты. Энци-

клопедия редакциясының экономика саласы 

бойынша ғылыми кеңесшісі болды, сонымен 

қатар жоғары және арнаулы орта білім беру 

мен экономика мәселелері туралы к&птеген 

мақалалардың авторы.

К&пжасар Нәрібайұлы адал еңбекті 

ардақтай білетін абзал азамат, дара тұлға. 

Бүгінде шәкірттері Қазақстанның түкпір-

түкпірінде ғылым, білім және &ндіріс, 

басқару жүйелерінде жемісті еңбек етіп жүр. 

Шәкірттері &зінің бүгінге дейін қол жеткен 

жетістігі ата-ана шаңырағындағы тәрбиеден 

басталып, содан кейін алғаш еңбек жолында 

қамқорлығын к&рсеткен, тәжірибесін 

б&ліскен ұстаз ағаның к&мегінің нәтижесі 

деп есептейді. Бүгінде әлгі жас талаптардың 

біразы ғылым саласында &зіндік орны бар 

қабырғалы қаламгер, ұстаздарға айналып 

отыр. Еліне, туған жеріне адал қызмет етуді 

ғұмырлық биік мақсатына айналдырған 

жоспарларын, бағдармалары мен басқа да 

оқу-әдістемелік құжаттарды бекітуді дербес 

&зі шешу мүмкіндіктеріне ие болды. Кейіннен 

білім ордасы «ұлттық» мәртебесін алып, соған 

сәйкес жеңілдіктер мен мүмкіндіктер аумағы 

бұрынғыдан да кеңейе түсті. 

К&пжасар Нәрібайұлының басшылығы мен 

қысқа мерзімнің ішінде ҚазМУ Қазақстанның 

жоғары оқу орындарының флагманына айна-

лып, мамандар дайындауда басқаларға үлгі бол-

ды. Қазақ мемлекеттік университетінің ректо-

ры қызметін атқарған шағында университеттің 

негізгі даму бағыттары анықталды.

Қазақстан жоғары оқу орындарының 

қара шаңырағының ректоры ретінде ұжым 

м ү ш е л е р і н і ң  ә р б і р е у і н і ң  ә л е у м е т т і к -

тұрмыстық жағдайына да ерекше мән беріп 

отырды. Қатардағы студенттен және еден 

жуатын қызметкерден бастап профессорларға 

дейін материалдық жағдай жасап, олардың 

тұрмыстық хал-ахуалын жақсартуға қол ұшын 

беруден аянған емес. 

Профессор К.Нәрібаев атақ-дәрежеден де 

кенде емес, жоғары білім, ғылым жүйесіндегі 

ұзақ жылғы жемісті еңбегі үшін к&птеген 

мемлекеттік марапаттарға ие болды. «Құрмет 

белгісі», «Парасат» ордендері және к&птеген 

медальдармен, грамоталармен марапатталған. 

Қазақстан Республикасының ғылымға және 

техникаға еңбегі сіңген қайраткері, білім 

саласының құрметті қызметкері, білім мен 

осындай азаматтың болуы, әрине, құптарлық 

жайт. «Жақсылық жерде қалмайды, иман 

отқа жанбайды» деген аталардан қалған мақал 

бар. Оның шәкірттеріне жасаған жақсылығы 

әрқашан есте қалады. 

Еліміз егемендігінің алғашқы жылдарын-

да дағдарысқа ұшырамаған &мірдің саласы 

болмады. Соның ішінде оқу және білім са-

ласы да үлкен күйзеліске ұшырады. Жаңа 

&мірге жаңаша ойлайтын кадрларды дайындау 

мәселесі күн тәртібінде тұрды. Міне, елімізде 

осындай түбегейлі мәселені шешу үшін білгір 

маман ретінде К&пжасар Нәрібайұлы әртүрлі 

салада мамандарды к&птеп дайындайтын 

қазақтың қара шаңырағы атанған Қазақ 

ұлттық университетіне басшылық қызметке 

келді. 

7зінің «Инновация и традиции КазГУ» 

атты кітабында К.Нәрібаев былай деп жа-

зады: «Мен 1991 жылы сәуір айында Қазақ 

мемлекеттік университетіне ректор болып 

тағайындалдым. Ол уақытта университет 

С.М.Киров атында болатын. Тәуелсіздіктің 

желі есіп, егемендіктің табалдырығында 

тұрған кезіміз. Ары-бері ойланып-толғанып, 

университетке әл-Фараби бабамыздың атын 

беруге бекіндім... Біреулер түсінсе, біреулер 

тікелей қарсы болды. Амал жоқ, Республика 

Президенті Н.=.Назарбаевты мазалауға тура 

келді. Елбасы мән-жайды бірден түсініп, с&зге 

келмей келісім берді... Нұрекең бұдан кейін де 

ұжымымызға қол ұшын беріп, тұрақты түрде 

қамқорлық жасап отырды» деп оқу орнының 

сол кездегі аты әлемге әйгілі ғұламаның аты-

мен аталуы Қазақстан абыройын асқақтатқан 

дұрыс шешім болды. Бір кезде &зі оқыған білім 

ордасын дүниежүзілік жоғары деңгейге к&терді. 

1993 жылы Қазақ ұлттық университетіне ерек-

ше дәреже берілді. «=л-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің мәртебесі 

 туралы»  Президент қаулысына сәйкес 

оқу орны &зінің штаттық құрылымы мен 

профессорлық-оқытушылық құрам және 

қызметкерлердің саны мен оларға еңбекақы 

т&леу шарттарын, мамандар даярлаудың 

жаңа бағыттарын айқындауды, студенттерді 

оқуға қабылдау жос пары мен тәртібін, 

олардың оқу мерзімі мен оның түрлерін 

белгілеуді, университет ғылыми кеңесінде 

оқытылатын барлық мамандықтардың оқу 

К&пжасар Нәрібайұлының балалық шағы 

Ұлы Отан соғысының сұрапыл жылдары-

на тура келді. Ауыл жағдайы ауыр еді. 2012 

жылы жарық к&рген «Тұлғаларға тағзым» 

атты естелік кітабында: «Соғыс жылдары, 

одан кейінгі кездерде тәртіп &те қатал бола-

тын. Ауылдағы кемпір-шал, балаларға дейін 

жұмысқа тартылатын. =ркімнің &з міндеті 

болатын. Біздің колхозда қант қызылшасы к&п 

егілетін. Бүкіл отбасы болып, қолынан жұмыс 

келетін бала-шағаны қоса, түгел қызылшаға 

шығатын. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс 

істейтінбіз» дейді &зінің балалық шағын 

еске түсіріп. Осындай қиын-қыстау соғыс 

жылдарының қатал к&ріністерін кішкентай 

бала &з к&зімен к&ріп &сті. 

Орта мектепті үздік бітірген ол – Қазақ 

мемлекеттік университетіне оқуға түседі. 1960 

жылы экономика факультетін ойдағыдай 

үздік бітіріп, экономист мамандығын алып 

шықты. Бірақ үздік оқу, ғылыми-зертеу 

жұмысына бейімділік, қоғамдық &мірге 

белсене араласу университет түлегіне 

болашақ бағдарын белгілегендей болды. 

Осындай талпыныстарының себебі болар 

университеттің ұйғарым-ұсынысымен оқуын 

аяқтаған соң Мәскеудің қаржы институтының 

аспирантурасына түседі.

1964 жылы «Механизациялау жағдайында 

есептеудің қазіргі формаларын дамыту» де-

ген тақырыпта кандидаттық диссертаци-

ясын сәтті қорғап шығады. Ол ғылыми-

ұстаздық қызметін одан әрі Алматы халық 

шаруашылық институтында жалғастырды. 

Онда аға оқытушы, кейін доцент, кафедра 

меңгерушісі, факультет деканы, ғылыми істер 

бойынша проректор қызметтерін жемісті 

атқарды. 

І с к е р л і г і н і ң  а р қ а с ы н д а  К & п ж а с а р 

Нәрібайұлы Қазақ КСР жоғары және арнаулы 

орта білім министрінің орынбасары қызметіне 

шақырылды. Бұл жаңа жауапты қызметте 

тың серпін, үлкен қажыр-қайрат, күшті ерік-

жігер қажет еді. Білім жүйесімен жақсы таныс 

болғандықтан жаңа қызметті тез игеріп, алып 

кетті. Еліміздің жоғары және арнаулы орта 

білім беретін орындарымен жан-жақты таны-

сып, олардың жұмыстарын қатаң қадағалап 

отырды. Ол кадрлар дайындау ісіне &те үлкен 

жауапкершілікпен қарады. 

Іскер де шебер, ұйымдастырушылық 

қабілеті жоғары басшы кадрлардың ел к&леміне 

танылуы, әрине, &мір талабы болатын. Оның 

ең жемісті еңбек еткен кезі 1960-1990-шы 

жылдар болды. Біз қазір ол жылдарды саяси 

тұрғыдан тоқырау заманы деп бағалап жүрміз. 

Бәлкім, қоғамды басқарушы партияның 

жұмыс тәсілінде, елді басқару үрдісінде 

тоқырау болғанын жоққа шығаруға да болмас. 

Ал Қазақстанның оқу-ағарту, білім, оның 

ішінде жоғары білім саласында тоқырау, яғни 

дамудың тоқтауы болды дегенге сену қиын. 

=сіресе Қазақстанның жоғары оқу саласы 

жылдан-жылға қарыштап даму үстінде болды. 

=рбір облыс орталықтарында &з алдына жеке 

университеттер, к&птеген педагогикалық, 

техникалық институттар, жан-жақты дамып 

келе жатқан экономикамызға әртүрлі маман-

дар даярлайтын арнаулы оқу орындары ашы-

лып жатты. Міне, осындай үлкен міндеттерді 

жүзеге асыруға жаңаша ойлайтын, үлкен 

ұйымдастырушылық қабілеті бар басшылар 

керек болды. Осы тұста республикамыздың 

жоғары оқу саласын басқаруға К&пжасар 

Нәрібайұлының келуі кездейсоқтық емес еді. 

Ол орынбасарлық қызметті қосқанда бұл ла-

уазымды орында он жылдан аса жемісті еңбек 

етті. 

Бәрімізге белгілі, 1986 жылы еліміздің 

сол кездегі астанасы Алматыда Желтоқсан 

оқиғасы болды. Бүкіл Одақ алай-дүлей күй 

кешті. =сіресе жоғары оқу орындарының 

басшылары, студент-жастар жаппай қуғынға 

түсіп, жазықсыз жапа шекті. Алды темір 

торға тоғытылып, біразы оқудан шығарылды, 

партиялық жаза алып, жұмыстарынан 

босағандарының да саны аз болған жоқ. 

«Жоғары оқу орындарында қазақ жастарын 

к&п оқытып, ұлтшылдыққа жол бергені үшін» 

деген айыппен Қазақстан жоғары және арнау-

лы орта білім министрі К&пжасар Нәрібаевты 

орнынан босатты. Міне, қазақтың оқу-білім 

саласының білгірі, еліміздегі жоғары білім беру 

жүйесінің бірегей ұйымдастырушысы, әйгілі 

ғалымның &мір белесінде осындай кездейсоқ 

жағдайдың болғанын айта кеткен ж&н.

Сонда министрге негізгі тағылған айып 

– ол министр қызметін пайдаланып, жоғары 

оқу орындарында қазақ жастарын шектен 

тыс к&бірек оқытып, басқа ұлттар &кіліне, 

әсіресе орыс халқының мүддесіне орасан 

зор «зиян» келтірген екен. Ал шын мәнінде 

Қазақстан жоғары мектебінде ешқандай 

ұлтшылдықтың иісі де жоқ болатын. Оны ми-

нистр дәлелдеп те берді.Бірақ жағдай ушығып 

кеткендіктен арыз жазып қызметінен босайды. 

Бұған ешуақытта &кінген емес және жалған 

айыптарға мойынсұнған да жоқ. =рине, уақыт 

кейін бәрін &з орнына қойды. 

7з ісіне шынайы берілгендіктен, К&пжасар 

Нәрібайұлы ғылым жолына дендей кіріп, 

үлкен нәтижелерге жетті. Ол Қазақстанның 

экономика ғылымының дамуына үлкен үлес 

қосты, 350-ден аса ғылыми жұмыстардың авто-

ры, 30-дан астам монография, оқулықтар және 

оқу құралдарын дайындады. 140 ғылыми еңбегі 

Қазақстандағы жоғары білімді ұйымдастыруды 

жетілдіру мәселелерін қамтиды. Оның бұл 

еңбектері &з елімізбен қатар, алыс және жақын 

шетелдерде кеңінен жеткен. Ғылымға сіңірген 

еңбектері жоғары бағаланып, Қазақстан 

 Респуб ликасы Ұлттық ғылым академиясының 

толық мүшесі – академигі болып сайланды. 

Халықаралық және Қазақстан Жоғары мек-

теп ғылым академияларының Халықаралық 

экономикалық Еуразия академиясының 

және Украина экономика ғылымдары 

академиясының, Қазақстан педагогикалық 

ғылымдар академия сының академигі атанды.

Профессор ғылыми жұмыстардан &мір 

бойы қол үзбеген тынымсыз ғалым. =сіресе 

соңғы жылдары ол білім жүйесіндегі менед-

жмент мәселесіне де к&п к&ңіл б&лді. Бұл 

сала осы күнге дейін зерттелмей, ғылыми 

тұрғыдан сырт қалып келе жатқан болатын. 

Академиктің ойынша, оқу орындарын кім 

шығарды. Олардың арасында есімдері 

елімізде және алыс-жақын шетел-

дерде танымал түлектер аз емес. Атап 

айтқанда, композиторлар Мансұр 

Сағатов, Теміржан Базарбаев, Алмас 

Серкебаев, Тілес Қажығалиев, Балнұр 

Қыдырбек, дирижерлер Ренат Салава-

тов, Нұрлан Жарасов, Алан Б&рібаев, 

Қанат Омаров, Ерболат Ахмедьяров, 

аспаптық музыканың майталман-

дары Айман Мұсаходжаева, Марат 

Бисенғалиев, Жәния =убәкірова, 

Гауһар Мурзабекова, Аида Аюпова 

және т.б. 

Бүгінде аталған &нер ордасының 

түлектері  Қазақстан,  Франция, 

 Австрия, Германия, Канада, Амери-

ка, Англия, Ресей консерваторияла-

рында білімдерін шыңдап, отандық 

мәдениетіміздің дамуына &з үлестерін 

қосуда.

Кеш барысында бірқатар ұстаздар 

лауазымды тұлғалардың қолынан 

түрлі марапаттар алды. Еселі еңбектері 

бағаланып, Алматы қаласы әкімінің 

Құрмет грамотасымен Г.Нокина, 

А . Е р м а ғ а н  б е т о в а ,  Г . = д і л о в а , 

Ш . Т і н а л и н а ,  Т . Ш а ғ а л ы м о в а , 

К.Асаналиева және т.б. марапат-

талса, «Мәдениет саласының үздігі» 

т&сбелгісі С.Ахметова, М.Диқанбаева, 

А.Зобкова, Қ.Ахметова және &зге 

қ ы з м е т к е р л е р г е  т а б ы с  е т і л д і . 

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің «Ыбырай 

 Алтынсарин» т&сбелгісіне С.Юсупова, 

Г.Мұқышева, Л.Малтабарова ие 

 болды. 

Шара аясында бірқатар &нер 

ұжымдары концерттік н&мірлерін 

ұсынды. 

C&з соңында айтарымыз, еліміздің 

кәсіби музыка &нерінің қалыптасуына, 

оның &сіп-&рбуіне зор еңбек сіңірген 

белгілі шығармашылық иелері, жоғары 

дәрежелі мамандар, композитор-

лар мен дирижерлер, халықаралық 

байқаулардың лауреаттары шыққан 

білім ұясынан әлі де талай дарындылар 

түлеп ұшары анық.

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Дарындылар түлеп ұшқан ұя
Биыл Күләш Байсейітова атындағы 
дарынды балаларға арналған 
республикалық мамандандырылған 
музыкалық орта мектеп-
интернатының құрылғанына 70 
жыл. Мерекелік шараға арналған 
кеш Жамбыл атындағы Қазақ 
мемлекеттік филармониясында атап 
�тілді. 

Кеште Қазақстан Республикасы 

Мә дениет және спорт вице-министрі 

А.Райымқұлова, Қазақстан Республи-

касы Білім және ғылым министрінің 

кеңесшісі М.Тайкенова, Алматы 

қаласының әкімі Бауыржан  Байбек, 

Қазақстан Республикасының Еңбек 

сіңірген қайраткері, аталған мектептің 

директоры Оңдасын  Абдуллаев 

құттықтау с&з с&йлеп, жылы лебіздерін 

білдірді. 

Мектеп қызмет атқарған мерзім 

ішінде Қазақ станның ұлттық музыка 

мәдениетінің мақтанышына айналған 

белгілі музыканттар мен жарқын 

тұлғалардың бірнеше буынын даярлап 

Мұражай қорына 
сыйға тартты

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.�.Назарбаевтың: «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты тарихи мақаласында егемен еліміздің 
мәдени �мірінде музейлердің орны айрықша екенін атап 
�ткен еді. 

Бұл орайда айтайық дегеніміз, елімізде осыдан екі-үш 

жыл бұрын «Музейге – сый» атты шара қолға алынған 

болатын. Шараның мақсаты – халық арасынан музейге бе-

руге лайық саналатын жәдігерлерді жинау. Олардың ішінде 

белгілі тұлғалардың қолданған жеке заттары аз емес. 

Бүгінде Түркістан қаласындағы «=зірет Сұлтан» 

мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейдің қоры да ел 

ішіндегі жәдігерлермен, құнды заттармен толыға түсуде. 

Мәселен, қол&нер шебері Б.Айдарбеков &зі дайындаған 

ожауды сыйға тартып, артынан оған арнайы витрина жасап 

әкелгені к&ңіл қуантты. Осылайша, қол&нер шеберлерінің 

де үлес қосып келе жатқаны ерекше атап &туге тұрарлық. 

Іс-шара барысында «=зірет Сұлтан» қорық-музейі 

директорының орынбасары С.Үркімбаев қол&нер шеберіне 

рақмет айтып, алғысын жаудырды. 

Дәулет ҚОЖАМҰРАТОВ
ТҮРКІСТАН

кадемиккадемик
ғылым салаларына сіңірген орасан зор еңбегі 

үшін Англиядағы Халықаралық Кембридж 

орталығы оған «Жылдың халықаралық Ада-

мы» деген атақ берді. Ал осы орталық оны 

дүниежүзінің аса к&рнекті 500 халықаралық 

қайраткерлерінің қатарына қосып, «ХХІ 

ғасырдың негізін қалаушылар» деп ата-

ды. Бұл оның аса білімдарлығы мен ерен 

еңбекқорлығының жемісі болатын.

7зінің нәтижелі  мемлекеттік  және 

педагоги калық қызметтері мен ғылыми 

зерттеулерін қоғамдық-саяси жұмыстармен 

де ұштастыра білді. Ол Қазақ КСР жоғары 

Кеңесінің депутаты болып екі мәрте сайланды. 

Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық 

Комитетінің мүшесі болды.

Соңғы жылдары қоғамдық істерге де бел-

сене араласып келеді. Соның бірі – Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының 

қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар 

б&лімшесі т&рағасының орынбасары қызметі. 

Экономист-ғалым Ұлттық Ғылым академия-

сының және оның б&лімшесінің дамып, ны-

ғаюына &з үлесін қосып келеді. 

Ол Қазақстан тарихында &з орны бар ар-

дагер азамат. Ел &мірінің негізгі саласының 

бірі – оқу және білімін &ркендетуге елеулі 

үлес қосып келе жатқан білікті маман, білгір 

ұйымдастырушы. Қызметте  талапшыл 

болғанымен, адамдар арасында қарапайым, 

к&пшіл. Қазақтың «ұлық болсаң, кішік бол» 

деген мақалы осындай адамдарға қарата 

айтылғандай. 

К&бекең ең әуелі &зіне қатаң талап қоя 

білетіндігімен ірі ғалым дәрежесіне к&теріліп, 

ізденістер мен қиыншылықтарға толы күрделі 

жолдан сүрінбей &тіп, биік тұлғалы қазақ 

зиялыларының қатарына қосылды. Адал еңбегі 

мен алғырлығы, таланты мен дарынының 

арқасында суырылып алға шығып, ең жоғары 

ғылыми атақ – академик атанды.

Халық алдында шынайы ықылас пен зор 

беделге ие болған К&пжасап Нәрібайұлының 

&негелі &мірі &скелең ұрпаққа үлгі.

Раушанбек �БСАТТАРОВ, 
ҚР ҰҒА-ның корреспондент-мүшесі, фило-

софия ғылымының докторы, профессор 
�міржан ШАЛТЫКОВ, 

саяси ғылымының докторы, профессор
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күтпеген Жанат сас қанынан, оның ша-

шын сипалап, абдырай отырып қалды. 

Сол күні екеуі Жанат тұрып жатқан 

пәтерге келді. Мүгедек әйелі бар пәтер 

иесі жігіт туған қарындасы мен күйеу ба-

ласы келгендей қатты қуанды. Дастарқан 

жайып, екі жасқа әйелі екеуі ақ тілек, 

ақ батасын берді. Пәтер иесі – Даныш 

ағай ертеңіне Олжабайды &з жұмысына 

ертіп апарды. Мекеме басшылары оны 

сыйлайды екен, с&зін жерге тастамай, Ол-

жабайды жұмысқа қабылдап, отбасылық 

жатақханадан орын әперді. Алла сәтін 

салса, бірер жылда жас маман ретінде 

пәтер алу үшін, оны бірден үй кезегіне 

тіркеп қойды. Екеуінің қуанышында шек 

жоқ. Жатақханадағы құрбы қыздары да 

қолдарында бар ыдыс-аяқ, к&рпе-т& сек-

терін бұларға тасып әкеп, тап бір қыз 

ұзат қан т&ркіні құсап, абыр-сабыр болып 

жүр... 

Бұрын жетім тоқты құсап, жұпыны 

киініп, бүрсеңдеп жүретін Олжабай 

қызметке тұрған соң, үстіне аса қымбат 

болмағанымен, дені дұрыс кәст&м-

шалбар, жақсы туфли сатып алды. «Адам 

к&ркі шүберек» демекші, ақ к&йлек киіп, 

галстук таққан соң, Олжекең кәдімгідей 

байсалды азаматқа айналды. Күндіз-

түні келіншегі үйде дәмді тамақ істеп, 

жағдайын жасап, жағасына шаң тигізбей 

отырған соң, &ңіне қан жүгіріп, денесіне 

шыр бітіп, қоң жинай бастады. «Адам 

арыса аруақ», ал ет бітіп, аз-маз толыс-

са, тым жақсы азаматқа айналып шыға 

келеді екен. Даныш ағасы орналастырған 

жұмысты ол д&ңгелетіп әкетті. Жұмыстан 

басқа алаңы жоқ, &з ісіне тиянақты 

қарайтын жас жігітке деген басшылардың 

да к&зқарасы түзу. 

Айы-күні жақындап, жүрісі ауыр-

лай бастаған Жанатты еңкейтіп еден 

сүрткізбей, ауыр ештеңе ұстатпай, 

жұмыстан үйге келе сала, үй шаруасына 

араласып кетеді. Оған қарап жатқан к&п 

жұмыс та жоқ. Оның үстіне,  Жанат та 

оны еркек басымен ыдыс-аяққа аралас-

тырмай, бәрін күйеуі жұмыстан кел-

генше &зі тындырып қоюға тырысады. 

Кешкісін таза ауада бірге қыдырып, 

есік алдындағы сквер ішінде қараңғы 

түскенше жүреді. Үндемей жүріп, &зінің 

оқымаған кітабы қалмаған екен. Кезінде 

түнгі күзетте отырғанда, таңға к&з ілмей, 

кітап оқып шығатын кездері к&п болып-

ты. Оның әңгімесін тыңдап келе жатып, 

Жанат ішкі жан дүниесінің байлығына 

таңғалады. Күннен-күнге Жанаттың 

к&з алдында жан-жақ қырынан ашы-

лып азаматтық тұлғасы биіктеп барады. 

Баладай жаны таза жігіттің бұл дегенде 

шығарда жаны басқа. Қолынан келсе, 

бұған аспандағы айды әперуге бар. =ттең, 

алыста. Және ол айдың бұларға керегі 

де жоқ. Шап-шағын, ұядай б&лмелері 

онсыз да жап-жарық, жып-жылы... Екі 

жастың татулығы мен бір-біріне деген 

сый-құрметіне сүйсінбейтін жан жоқ. 

Бала дүниеге келмей тұрып, мешітке 

б а р ы п ,  н е к е с і н  қ и д ы р д ы .  С о с ы н 

арқаланып-дорбаланып, біраз базарлық 

сатып алып, Жанаттың үйіне барып, 

әке-шешесінің алдынан &тті. Алдарынан 

елден бұрын елпілдеп шыққан момын 

әкесі: «Е, бопты, бақытты болыңдар!» деп 

екеуінің маңдайынан сүйгенімен, мінезі 

шапшаңдау шешесі: «Жұрт құсап, құда 

күтіп, киіт кимей, алтындай қызымызды 

қалай жалаңаяқ жетім балаға жетектетіп 

жібереміз, ойбай?!» деп, біразға дейін 

ешкімнің с&зіне құлақ аспай, шаптыға 

шаңдатсын. Байғұс Олжабай ұнжұрғасы 

түсіп, қабағы тұнжырап, шәңк-шәңк 

еткен адуын енесінен қатты қаймығып 

қалды. 

=рі-бері ұрсып-ұрсып, ашуы басылған 

соң &зі қояр деп, сабырлық сақтағанымен, 

азайту орнына үсті-үстіне үдетіп бара 

жатқанын к&ріп, бойын ыза керне-

ген Жанат: «Айтып болдыңыз ба? Енді 

мені тыңдаңыз. Киіт деген осы заманда 

кімге керегі бар?! Барахолканың арзан-

құрзан синтетика к&йлек-к&ншегі мен 

қолдан-қолға &тіп, әркімнің сандығында 

 нафталин сасып жатқан, ешкім кимейтін 

жаман пальто, қаудырлақ плащтар ма 

сізге керегі?! Келгенде &лердей мас бо-

лып арақ ішіп, барғанда ішпеске қоймай 

араққа зорлайтын құда керек болса, 

менен басқа да тоғыз балаңыз бар ғой, 

Құдай к&псінбесін, солар &скен соң, 

тоғыз құдаңыз топырлап т&ріңізді босат-

пас. Екіқабат қызыңыздың осы үйде оң 

жақта отырып, босанып қалмай, жоғары 

білімді, қызметкер жігітке қосылып, 

шаңырақ к&теріп, қалада түтін түтетіп 

жатқанына шүкіршілік қылмайсыз ба? 

Мен сізді ақылы кемеңгер, қайратты 

ана ма деп жүрсем, қатардағы қатын-

қалаштың с&зін айтқаныңыз не? Егер 

ендігәрі т&ркін жұртымнан бір адам менің 

күйеуімді жетім деп менсінбейтін болса, 

осы ауылға қарай аттасам аяғым сынсын!» 

деп ызалана жылап жіберді. 

Жанаттың ашумен ашына айтқан 

с&зі әсер етті ме, әлде қызының аяғы 

ауыр екені енді есіне түсті ме, бұрқырап 

отыр ған шешесі әйтеуір сабасына тез 

түсті. Сол күні бір семіз қойды сойып 

жіберіп, дереу к&ршілері мен жақын 

туыстарына дастарқан жайды. «Мынау 

Жанатжан мен Ол жабайымыздың алып 

келген базарлығы, дәм татыңыздар!» 

деп, ақк&ңіл шешесі бұ лардың артынып-

тартынып алып қаладан келген қыруар 

қоржынның ауызын ағы тып, тәттілерін 

дастарқанға т&кті.

Үлкен той – әлі алда.

Ертеңіне Жанат кеңдеу к&йлек киіп, 

ішін тарта байлап алып, деканатқа барып, 

Олжабайдың адресін, телефонын сұрап 

алды. Сол бойда оған телефон соғып еді, 

ауылда байланыс жүйесі істемей ме, әлде 

телефон н&мірі &згеріп кеткен бе, онымен 

хабарласа алмады. Сосын салып ұрып, 

&зі тұрған жатақханаға барды. 7зінің 

ең жақын сырлас қыздарын к&птен 

к&рмеген соң, сағынып жүрген, олар да 

бұны сағынып қалыпты. Бәрі мәре-сәре. 

Шұрқырса, шуласып, жатақхананы ба-

старына к&терді. Баяғы бақытты сәттер 

қайта оралғандай.

– Олжабай демекші, сол Олжабайың 

соңғы уақытта ананы-мынаны сылтау-

ратып, қайта-қайта келіп жүр еді. Осы 

жаққа қызметке тұрған-ау деймін, сірә! 

– деді біреуі.

– Онда соның &зі! – деді Жанат. 

Қыздар &з құлақтарына &здері сенбей, 

тым-тырыс отырып қалды. 

– О баста менің маңдайыма жазылған 

адам сол болса, мен тағдырымнан қашып 

қайда барамын! Соның тілеуін тілеп, 

отын жағып, жолына қарап, адал жары 

боламын, ұрпағын к&бейтемін, – деді 

Жанат.

– «Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу» де-

ген ғой, бірақ дегенмен кім ойлаған... 

– деді қыздардың бірі күмілжіп. Сыртқа 

шығарып айтпаса да, іштей бұны оған 

қимай тұр. 

– Ертең &кініп, бармағыңды тістеп 

жүрмейсің бе, ойлан! – деді біреуі ақырын 

ғана дауысы дірілдеп. 

– Енді не ойланатыны бар, болары 

болып, бояуы сіңген соң. Мен одан 
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С&йтіп, Батыс Қазақстан облы-

сымен шекаралас Есбол ауданына 

қарасты Степан Разин атындағы кол-

хоздан с&з с&йлеу үшін аудан басшы-

лары Маржан Енбаеваны таңдайды. 

А у д а н д ы қ  а у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы 

басқармасының басшысы Үмбетов, 

мемлекет және қоғам қайраткері 

Сағидолла Құбашев оған &з к&мектерін 

тигізіп, жиналысқа жібереді.

Алматыға барған сәтінде «Еңбек 

ері» атанған жылқышы қызға арналған 

ән дүниеге келгені ж&нінде хабар та-

райды. Бұл әннің кейіпкері – Маржан 

Енбаеваның &зі еді. Ол 1948 жылдың 

23 шілдедегі Маржан Енбайқызы 

КСРО Жоғары Кеңесінің 23 шілде 

1948 жылғы Жарлығымен «Еңбек 

Ері» атағын иеленген. Рекордтық 

к&рсеткіштерінің бірі – 52 биеден 52 

құлын алуы еді.

Белгілі сатирик, ақын Садықбек 

Жуырда Қазақстан 
Республикасының 
Ұлттық 
кітапханасында ақын, 
Қазақстан Жазу-
шылар одағының 
мүшесі Жаңылхан 
Асылбекованың 
«Жанарымдағы 
жарқыл ең» атты 
кітабының тұсаукесері 
�тті. 

Шараға ҚР мемле-

к е т  т і к  с ы й л ы ғ ы н ы ң  л а у р е а т ы 

Марфуға Айтқожина, филология 

ғылымының докторы, профессор 

Бауыржан Жақып, «Халықаралық 

Алаш» сыйлығының лауреаты Зайда 

Елғондина, ақын Жанарбек =шімжан 

Қазіргі таңда елімізде енгізілген 

жаңарған білім беру бағдарламасы 

аясында үш тілді қатар оқыту мәселесі 

жолға қойылғандығын ата-аналар мен 

ұстаздар оңынан қабылдады деп айтуға 

болады. Жалпы айта кетерлік мәселе, 

мұғалімдердің сабақтағы әдістемесін 

&згерту, оқулықтарды қайта шығару 

оңай дүние емес. =рбір істе, әсіресе 

бастапқы кезеңде қиыншылықтардың 

болуы заңдылық. Жаңартылған білім 

беру бағдарламасы бойынша енгізіліп 

жатқан оқу-құрал әдістемелері 

ұстаздардың &здеріне де, оқушыларға 

да &те қолайлы екен. Оқу бағдар-

ламасы мұғалім шығармашылығына 

еркіндік беретінін атап &ту керек. 

Мұнда ұстаз да, оқушы да басты р&л 

атқарып, ұстаз оқушыны &з бетінше 

ізденіп, к&бірек мәлімет жинауға 

ынталандыратыны қуантты. Білім 

алушылардың оқу жетістіктерін 

бағалауда да үлкен ерекшелік бар. 

«Бес саусақ бірдей емес» демекші, 

бағдарламаны толық меңгере ал-

майтын оқушылармен қосымша 

жұмыс істеу де жаңа бағдарламада 

қарастырылған екен.

Біз баламыздың оқу жылында 

«7зін-&зі тану» пәніне қатысып 

к&рдік. Бұл пән &релі жолда ұрпақ 

&негесі, адамдық болмысы жайлы ой 

толғап, рухани адамгершілік пен білім 

беруді басты идея етіп ұстанады екен. 

Сабақтың &н бойында оқушыны 

&з қадірін &зі білуге, &зін сыйлауға, 

&зін-&зі жетілдіруге, шешім қабылдай 

алуына және &з с&зі мен әрекеттері 

үшін жауапкершілікті сезіне білуге 

тәрбиелейтін тұстары бар екенін 

 байқадық. 

Сабақтың тақырыбына сай ұстаз-

дың оқу мақсатын нақты қоя білуі, 

әрбір балаға жеке тұлға ретінде қарап, 

оның &зіне тән санасы, еркі, &зіндік 

әрекет жасай алатын ортасы бар 

екенін ескере отырып, оқушының 

Адамбеков &леңіне арқау болған 

кейіпкермен жүзбе-жүз к&ріспей-ақ:

Кездескен күн есімде,

Айлы жаздың кешінде.

Еске сақта, қалқатай,

Айта берем несіне, – деп жырға 

қосады.

Кейін &лең жолдары саңлақ сазгер 

=білахат Еспаевтың әнімен үндесіп, 

халықтың жүрегінен орын алған 

туындыға айналды.

Қазақ тарихында әнге арқау 

болған «жылқышы қыз» –  Маржан 

Енбаеваның есімін есте  сақтау 

мақсатында Атырау қаласының 

сәулетті к&шелерінің біріне есімі 

беріліп, кейінгі ұрпаққа &негелі іс 

ретінде ескерткіші тұғырға қонса нұр 

үстіне нұр болар еді.

�ділбек 9МІРЗАҚОВ
АТЫРАУ

с ы н д ы  б е л г і л і  а қ ы н -

жазушылар, БАҚ &кілдері 

қ а т ы с т ы .  Б а с қ о с у д а 

тұсауы кесіліп отырған 

кітаптың мән-маңызы 

әңгіме арқауына айналды. 

Ақынның жыр жи-

нағы «Жолдар», «К&к-

тем келгенде», «Сәттер», 

« Т ұ ң ғ и ы қ » ,  « Қ и ы л 

ғұмыр», «Сен мені жо-

ғалт  падың, таппадың да» 

және т.б. б&лімдерден тұ-

рады. 7леңдері оқырман 

қауымды &зінің шынайы лирикалық 

тебіренісімен, сыршылдығымен бау-

райды. Кітапқа ақынның &леңіне 

жазылған бірқатар әндер де енген. 

Асыл МҰРАТ

білімге, ғылымға деген ынтасын арт-

тыру, олардың ақыл-ой қабілетін, 

&мірлік мақсат-мүддесін айқындауға, 

жеке басының қасиеттерін дамытуға 

ықпал етеді.

М ұ ғ а л і м н і ң  ж а ң а р т ы л ғ а н 

білім беру бағдарламасы бойын-

ш а  қ о л д а н ғ а н  ә д і с - т ә с і л д е р і 

оқушылардың к&ңілінен шығып, 

қызығушылықтарын туғызды. 

Сабақ барысында баланың білім 

деңгейін бағалап әрі жетілдіруіне 

мүмкіндік беретін қалыптастырушы 

м е н  ж и ы н т ы қ  б а ғ а л а у  т ү р л е р і 

қолданылды. Сабақтың соңында 

тиімді таңдап алынған кері байланыс 

пен рефлексия баланың әрмен қарай 

жұмыс істеуіне ықпал етеді.

Баламыздың басқа пәндер бо-

й ы н ш а  & т к і з і л г е н  с а б а қ т а  р ы -

на да қатысқанда, байқаға ны мыз 

оқушының сабақта &з ойын ер кін айта 

алуы, &з бетінше шешім қабылдай 

алуы, &з қатесін түзей отырып, қиын 

мен күрделі жерлерден ешкімнің 

к&мегінсіз &зінің шыға алуы ұнады. 

Бұл баланы үлкен жауапкершілікке 

тәрбиелейді деп есептейміз. 

С&з соңында айтарым, бүгінде 

елімізде білім беру саласын дамытуға, 

оны әлемдік стандарттар деңгейіне 

жеткізуге барлық қадамдар жасалуда. 

Бұл мәселелер Елбасының Жолдаула-

рында, мемлекеттік бағдарламаларда 

қамтылып келеді. Мемлекетіміздің 

бәсекеге қабілеттілігі – білімнің 

сапасымен де &лшенетіні мәлім. 

Дүниежүзі елдерінің жетістік кілті 

де – білім жүйесін жоғары дәрежеге 

к&тере білгендігінде. Халқымыз 

«Білім – қазына» деп тегін айтпаған 

ғой. Сол асыл қазынаны бағалап, 

оны уақыт талабына сай жетілдіріп 

отыру кезек күттірмейтін мәселе 

екені с&зсіз.

Саят ТАСБОЛАТОВ

«МАРЖАН ҚЫЗ» 
ӘНІНІҢ КЕЙІПКЕРІ

«ЖАНАРЫМДАҒЫ 
ЖАРҚЫЛ ЕҢ»

ОҚУ МЕН ТӘРБИЕ –
ЕГІЗ ҰҒЫМ

жанның бетіне үңіліп еді, Жанат қыздың 

жан дауысы шыға жаздады, тіпті ондайда 

қорыққаннан т&бе шашы тік тұрса да 

дыбыс шықпайды екен, әлде &зі айғайын 

іште тұншықтырды ма үнсіз тұрып қалды. 

Үш ұйықтаса түсіне кірмеген жағдай: 

осы жатақханада тұратын, бұлардан 

бір курс жоғары оқитын, тілі кекеш, 

мұрыны қоңқиған, мұрты ауызына 

т&нген, шойын дай қап-қара Олжабай. 

Қорыққаннан шыңғырып жібере жаз-

дады. «Ендігі к&рмегенім осы ма еді, 

Тәңірі! Не жаздым, не жаздым саған? Бұл 

не мазағың?» деп айғайлауға шақ қалды. 

Жылайын десе, к&зінен бір тамшы жас 

шықсашы!.. Бар жасын кеше түнімен 

жылап тауысқан. Сонда түнімен бұны 

Ж
анат қыз кезінде «аяқ қолы 

балғадай, екі беті алмадай» 

дейтіннің нағыз &зі еді. Би-

дай &ңді, нәркес қара к&зі үнемі күлімдеп 

тұратын, бет пішімі сүйкімді болғанымен, 

ірі сүйекті, иықты, кесек тұлғалы бола-

тын. Ашық мінезді, ақк&ңіл, әзілқой, 

к&пшіл қыз жұртпен лезде тіл табыса-

тын және ортаның гүлі боп, жұрттың 

бәрін ұршықтай үйіріп, әп-сәтте аузына 

қаратып алуға шебер еді. 

Ол к&п балалы үйде &сті. Ата-анасы 

қарапайым шаруа адамдар болатын. Жа-

нат қыз үйдегі баланың үлкені болғасын, 

сыртқы шаруаны жапырып істейтін. 

=кесіне к&мектесіп, мал қораны та-

зарту, сиырларға маядан ш&п суырып 

салу, қаптаған қой-ешкіні бұлаққа айдап 

апарып, суарып болғасын, ешбірін ша-

шау шығармай, қайтадан қораға айдап 

кіргізу, отын жарып, су тасу, бәрі-бәрі 

қаршадайынан соның мойнында бол-

ды. Оның үстіне, әкесі аузынан с&зі, 

қойнынан б&зі түскен момын да болбыр 

жан болса, анасы тілі де, ісі де тастай 

әйел еді.

 Жанаттың іскерлігі мен пысықтығы, 

с&зге шешендігі шешесіне тартқанымен, 

дене құрылымы мен ақсарылығы әкесіне 

тартқан еді.  Үйдегі  шиеттей бала-

шағаның ішінен жұлқынып шығып, 

жоғары оқу орнына түскен жалғыз &зі 

болғанымен, ата-анасына салмақ сал-

май, азға қанағат тұтып, стипендиясын 

ұқыппен жұмсап, үлде мен бүлдеге оран-

баса да, таза киініп жүретін. Анда-санда 

мерекелерде салып ұрып үйіне жетіп ба-

рып, әкесінің бір семіз қойын сойғызып 

алып, жатақханадағы бірде тоқ, бірде аш 

құрсақ жүретін курстастарын сорпа-суға 

қарық қылып тастайтын мәрттігі мен 

жомарттығы да бар еді. 

Дастарқаны жиылмайтын, берекелі 

б&лмеден қонақ &мірі арылмайтын. 

Солардың бірі – Жанаттан бір курс 

т&мен оқығанымен, &зімен жасты Рыс-

бек. Осы бір аққұба &ңді, сұңғақ бой-

лы, қыр мұрынды, қияқтай қара мұрты 

бар, қыздай сызылған, нәзік жігітті 

Жанат қатты ұнататын, ол да әйтеуір 

соның б&лмесінен айналып-үйіріліп 

шықпайтын. Алайда осы университеттің 

жоғары курсында оқып жүрген әпкесі 

Анарға шағын денелі Рысбек інісінің 

кесек тұлғалы Жанатпен қыз бен жігіт бо-

лып қатарласып қыдырып жүргені мүлде 

ұнамайтын. Реті келгенде, онысын інісіне 

де айта салатыны бар еді. Тама берсе там-

шы да тасты теседі. Ақыры бала күнінен 

әпкелерінің ақылы мен қамқорлығына 

сүйеніп, қауіп-қатерге ұрынбай, &здігінен 

ешбір мәселеге аралас пай, ешқашан 

бір шешім қабылдамай &скен Рысбек: 

«Бұл менің ішкі шаруам, &з қалауым. 

Жүрегім ұнатқан адаммен жүргеніме 

араласпаңыз!» деп кесіп айтуға шамасы 

келмей, дәрменсіздік танытып, әпкесінің 

шылауында кете барды. 

Жанат пен Рысбектің жолы екі айы-

рылды. 

...Есікті ілуді ұмытып кетіпті. Сыртқы 

есікті еппен ашып, біреу ішке ұрлана 

кірді. Жанат ішінен оңаша екенімді 

біліп, татуласқалы келген Рысбек пе деп 

қуанып кетті. Мезгіл кеш еді. Б&лменің 

жарығын әлі жақпаған. Жанат келген 

адамның мысық табандап ақырын ғана 

&зіне таянғанын сезсе де, теріс қараған 

қалпы орнынан қозғалған жоқ. 7зін 

себепсіз ренжітіп, қаулаған &сектің қақ 

ортасына жалғыз қалдырып, жым-жылас, 

тым-тырыс, үн-түнсіз жоғалып кеткен 

қатыгез жігітке жылы қабақ танытқысы 

келмей, теріс қараған қалпы бұрылмастан 

жата берді. 

Сұп-суық саусақтар оның жон 

арқасынан сипады. Жанат ашулана оның 

қолын қағып жібермек болып еді, қанша 

дегенмен, нәзік болса да ер адамның 

қолы қарулы емес пе, дереу қатты қылып 

қапсыра құшақтап алып, &зіне күшпен 

қаратқан жігіт Жанатты к&зінен, бетінен 

сүйе бастады. Жанат &кіріп жылап 

жіберді. Иығы селкілдеп, ағыл-тегіл к&з 

жасына ие болсайшы. Ішіне жиналып 

қалған мұңы мен шері, ызасы мен &кпесі 

телегей-теңіз су болып ағып жатқан 

сияқты. Жылай-жылай к&зі ісіп, беті 

домбығып кетті. Жетім ботадай боздаған 

зарлы музыка да Жанаттың сай-сүйегін 

сырқыратып, онан сайын жүйкесін бо-

сатып, жыламасына қоймайтын сияқты. 

Сол жылағаннан солқылдап, мол жыла-

сын...

 Күйіп-жанып, &ліп-&шіп, аймалап 

жатса да жігітте үн жоқ. «Үндегенде де не 

айтады байғұс, оған да осы айрылысуы-

мыз оңай тимеген соң, қайтып оралған 

ғой» деп ойлады Жанат.

 Ақыры жігіттің құшағында талықси 

&ксіп жатып, қалғып кетіпті. К&зін 

ашса, таң атып қалған екен. Ұйқылы-

ояу қолымен ақырын сипап к&ріп еді, 

жанында бейғам ұйықтап жатқан жігіттің 

жағы пышақ жанығандай екен. Тым-тым 

жүдеу сияқты. «Байғұс-ай, бұл да іштей 

қатты уайымдап, мен құсап ас-судан 

қалып, жүдеп кеткен екен» деп ойлады. 

Қарлығаштың қанатындай қиылған 

қара мұрты да бұрынғыдай қайқимай, 

ретсіз, үрпе-түрпе болып, т&мен салбырай 

&сіп кетіпті. Оның үстіне үстінен сасық 

темекінің иісі шығады. «Қайғыдан темекі 

тартып, бұрын істемеген жаман әдетке 

үйір бола бастағаны ғой» деп онысын да 

Жанат іштей кешіріп, жуып-шайып, жігін 

жатқызып қойды. Б&лмедегі бозғылт 

сәулемен қасында жатқан жалаңаш 

ләззат құшағында балқытқан Олжабай 

болғаны ма? Мүмкін емес. Бұл Рысбек 

деп елжіреп, бар ынта-ықыласымен 

құлағанда Олжабайды құшып, Олжабай-

ды аймалағаны ма?!. Ой, сұмдық-ай!.. 

«Сен оңбаған  неге  мені  мазақ 

қылдың?» деп Олжабайды кеудесінен 

ызалана т&пеледі. Қабырғасы арса-ар-

са, арық байғұс: «Жоқ, жаным, мен 

сені жанымдай жақсы к&ремін... Мен 

сені сүмелек  Рысбек тастап кеткенде, 

қатты ренжідім, сен үшін қатты ыза бол-

дым. 7ткенде тіпті оны ұрып тастағым 

да келген, бірақ ол сүмелек әпкесінің 

жанынан шықпай қойды.  Таяуда ол 

әпкесі таныстырған бір қызбен үйленгелі 

жүр деп естіп, сенің жаныңда болып, 

жылы с&з айтып, жұбатайын деп келгем. 

Бұлай болады деп &зім де ойлағам жоқ. 

Имандай шыным» деп безек қағып, 

ант-су ішкендей болды. Басын шайқап, 

маңдайын қолымен қысып, теңселіп 

отырған Жанат с&зден тосылып қалды. 

– Енді не істейміз... енді не істейміз?!. 

– деп Олжабай бейшара жуа-жуа түсі 

оңып кеткен ескі футболкасын үстіне 

үйтіп-бүйтіп киіп алғанымен, тізесі 

шығып кеткен, болбыраған, боп-боз жа-

ман трикосының бір балағын таба алмай, 

қолы қалтырап отыр екен. Жанат оны 

біртүрлі сондай аяп кетті де ақырын ғана:

– Құдай үшін, тез кетші, к&зіме күйік 

болмай! – деді жалынышты үнмен. Оңаша 

қалып, &зіне &зі келіп, бір шешімге тоқтау 

үшін оған оңашалық керек болды. Жанат 

сол күннен бастап, күндіз күлкіден, түнде 

ұйқыдан айырылды. Күннен-күнге асқа 

тәбеті болмай, тамақ иісі шықса құсып, 

берекеті бес тиын болып, күннен-күнге 

жүнжіп кетті. Таяуда дәрігерге барып еді, 

«Аяғың ауыр» дегенді бетіне бір-ақ айта 

салды. Ендігі жетпегені осы еді. Елдің 

бетіне қалай қарарын білмей, &мірден 

түңіліп кетті. У ішіп &лгісі де келді, бірақ 

ата-анасын аяды, бауырларын қимады... 

 Күннен-күнге жүріс-тұрысы ауырлап, 

іші үлкейе бастаған Жанат елдің с&зі мен 

к&зінен қашып, жеке пәтерге шығып 

кетті. Бір жақсысы, ол тұрып жатқан 

шаңырағына пәтерақы т&лемейді. =у 

баста солай келісілген. Пәтер иесінің жол 

апатына ұшыраған мүгедек келіншегін 

апта сайын шомылдырып, киім-кешегін 

жуып, ыстық тамағын істеп береді. Күйеуі 

жұмыстан келген соң, әйелін &зі қарайды. 

Мүгедек әйел түгілі он екі мүшесі сау 

әйелін балаларына қосып тастап кетіп 

жатқан адам аз ба, бала таппаған мүгедек 

әйелін баладай мәпелеп отырған аза-

маттың адамгершілігіне Жанат сондай 

риза. 

– Ашық күнде адасып жүрген мен бір 

бейбақпын, – деп ағыл-тегіл жылап оты-

рып, іштегі шерін тарқатты Жанат. Ерлі-

зайыпты екеуі оның к&з жасын к&лдетіп 

отырып айтқан әңгімесінен соң: 

– «Некесіз бала – жетесіз бала» деген. 

Сен іштегі балаңның әкесіне хабар айт. 

Жасырма, білсін балалы болатыныңды. 

Мүмкін саған қаржылай к&мектесіп 

тұрар, – деді мүгедек әйел.

жүктімін, түсінесіңдер ме? Жүктімін. 

Қарабет болып, әке-шешемді елге күлкі 

қылғанша, соның етегінен ұстаймын. 

Оның т&мендегі басын т&рге сүйреймін! 

=лі-ақ жұрт қызығатындай үй болып, 

үрім-бұтақ &рбітіп, «Олжекең» атанатын 

халге жеткіземін оны. Рысбек әлі &кінетін 

болады! – деді жігерлі үнмен Жанат. Ол 

оның шыны да, сыры да еді. 

– Мені мүсіркеп, аяушы болмаңдар. 

Мен бақыттымын, қыздар! Бір азамат-

ты бақытты етсем, маған содан асқан 

бақыттың керегі жоқ! – деді Жанат. 

Ол с&зін аяқтағанша есікті біреу 

жасқана қақты. Есікке таяу тұрған 

қыздардың бірі есікті аша салып: 

– Ой, Олжабай, &мірің ұзақ болады 

екен!.. Жаңа ғана сені айтып жатыр едік, 

іле-шала &зің де келіп тұрсың ғой, – деп 

шаттана с&йлеп жатыр. Жанатты к&ріп, 

байғұстың к&зі жайнап кетті:

– Ойпырмай, Жанат-ау, аман-сау 

барсың ба? Сені ізде меген жерім қалмай, 

қайта-қайта мына қыздарға келіп, 

адресіңді алуға бата алмай жүр едім, – 

деп абдырап, Жанатқа қарап жәутеңдей 

тұрып қалды.

– «Үндемегеннен үйдей бәле шығады» 

дегендей, &зің үндемей жүріп, бәле 

екенсің, ә, Олжабай! Басқа басқа се-

нен мұндай батылдық шығады деп кім 

ойлаған?! 

– Ауызыңның салымдысын-ай! 

Бақытты жігіт екенсің!

– Басқа жігіттер құсап, с&зіңді шығын 

қылмай, кино, ресторанға шақырып, 

ақшаңды шығын қылмай, оңаша сәтін 

аңдып жүріп, біздің ең әдемі, ең ақылды 

қ ы з ы м ы з д ы  ж а л ғ ы з  о қ п е н  « а т ы п 

түсіріпсің» ғой, Олжеке! – деп әзілдеді 

қыздар. Ол қызарақтап, т&мен қарады. 

К&зінің астымен ұрлана Жанатқа қарап 

еді, к&зі оның том пиып тұрған ішіне 

түсті. Беті ду ете қалды... Басқалар бұның 

ұрлығын біліп, к&  ріп қойғандай, ұяттан 

қып-қызыл болып кетті. 

–  Қ ы з д а р ,  б і з д і  о ң а ш а 

қалдырыңдаршы, – деді Жанат самсаған 

сан к&зден қысылып-қымтырылмай, 

оңаша бір с&йлесіп алмақ оймен. 

– Олжабай, &зің де к&ріп тұрған 

шығарсың, менің бойымдағы &згерісті. 

Етегімді к&терген тұңғыш еркек &зің едің. 

Егер осы баланың сенікі екеніңе күмәнің 

болса, бірден бетіме айт, қыстауға қақым 

жоқ. Таяуда табақтай дипломым қолыма 

тисе, к&з к&рмес, құлақ естімес бір жаққа 

кетіп, осы баланы &зім де бағып-қағып 

асыраймын. Бірақ күндердің күнінде 

әкем қайда деп сұраса, не деймін деп, 

алдыңнан &ткелі тұрмын, – деді бай-

ыпты үнмен. Жылап-сықтаған жоқ. 

Олжабайдың к&зі қуаныштан жарқ ете 

қалды, әшейіндегі тұтығатын ол жоқ:

– Жаным, мен сені де, ішіңдегі ба-

ламды да қанаттыға қақтырмаймын, 

тұмсықтыға шоқыттырмаймын! – деп, 

Жанаттың алдына тізерлей отыра кетіп, 

оның жуан белін қапсыра құшақтап, 

тізесіне басын қойып, солқылдап жы-

лап жіберді. Басқа-басқа одан бұндайды 

Мақсат РСАЛИН
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Өзімшіл ене өз қамын ойлайды...

Шаң дауылдар – ме теоро -
логиялық, сонымен бірге то-
пырақ бетінің жай-күйімен және 
жер бедерімен байланысты құ-
былыс. Олар да боран сияқты: 
екеуі де жер беті құрғақ болған 
жағ дайда қатты желден пайда 
болады, желмен ауаға к�теріліп 
біршама уақыт бойы ауада 
қалықтап жүреді. 

Дегенмен, боран соғуы үшін жаңа түскен, әлі қатып 

үлгермеген қар ұлпалары мен жылдамдығы секундына 

7-10 метрлік және одан да күшті жел қажет болса, 

шаң дауылы жердегі топырақ қыртысы борпылдақ 

әрі құрғақ болғанда және жылдамдығы кем дегенде 

секундына 15 метрлік жел соққан кезде к&теріледі. 

Шаң дауылдары к&бінесе к&ктемде, күзі құрғақ және 

қысы қарсыз &ткен жерлерде болады. Олар анда-

санда қыс айларында да соғады. Шаң дауылдары 

негізінен шығыстан немесе оңтүстік-шығыстан қатты 

желдің тұруына себеп болатын белгілі-бір дәрежедегі 

тұрақты антициклонның оңтүстік және оңтүстік батыс 

сыртында к&теріледі. 

Қой-ешкісі  ең к�п ел – 
Австралия. Жер жүзіндегі 1 
мил лиард 147 миллион қой-
ешкінің 156 миллионы осы 
елде. Сонда мұнша малды елдің 
халқына теңдей б�л генде әрбір 
австралиялық 6 қойдан алып 
шыға келер еді.

М ұ н д а й  к & р с е т к і ш к е , 

әрине, ешқандай ел маңайлай 

да алмайды. Бұл түліктің саны ж&нінен де Қытай 

үшінші орында (90 миллионнан астам). Алайда 

дүниежүзінің Австралия мен Пәкістаннан басқа 

елдерінің к&бінде қой түлігінің саны азайып барады. 

Ірі қара малдың саны ж&нінен бірінші орынды 

халқының саны бойынша дүниедегі екінші ел – 

Үндістан (1,33 миллиард) алады. Және бұл түліктің 

саны мұнда &те тез к&бейіп келеді. Ең халқы к&п ел 

Қытай (1,398 миллиард) бұл түліктің саны ж&нінен 

бесінші орында. Халқының саны тез к&бейіп келе 

жатқан елдерде сиыр малының тез к&бейіп жатқаны, 

ал басқа елдерде бұған керісінше жағдай болып 

отырғаны назар аудартады. 

Медицина – ежелгі мамандықтардың бірі. Соның 
арқасында ғасырлар бойы жинақталған тәжірибе 
негізінде қазіргі медицина дамып, барынша жетілуде. 
Мінез-құлық, іс-әрекет, адамдар арасындағы қарым-
қатынас қашанда заман талабына сай реттеліп, �згеріп 
те отырады. 

Оның ішінде, әрине, дәрігерлік жауапкершілік, 

қ а з і р г і  м е д и ц и н а д а ғ ы  д е о н т о л о г и я  ж ә н е 

м е д и ц и н а л ы қ  ә д е п  т е  б а р .  = у  б а с т а н - а қ 

дәрігер беделіне жете мән берген ежелгі дәуір 

медицинасының негізін қалаушы Гиппократтың 

(б.д.д. 460-377 ж.ж.) адамгершілік &сиеттері әлемге 

кең таралды. Арада едәуір уақыт &ткеніне әрі қазіргі 

заманның медицинасындағы ғылыми жетістіктерге 

қарамастан, кейінгі деонтологиялық қағидалардың 

барлығы, тіпті қазіргілері де «Гиппократ антына» 

келтірілген мағыналы ойларды бұлжытпай орындауға 

тырысады. 

Алқын-жұлқын, 

Екпіндетіп жетеді.

Жердің үстін, 

Елпілдетіп кетеді.

Солақайдың сол қолы – оң қолы.

Оңқайдың оң қолы – оң қолы. 

(Жел)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Дауыл қайдан пайда болады?

Төрт түлікке бай ел

Гиппократ антына адалдық...

ТАБИҒАТ СЫРЫ

ЕҢ...ЕҢ...

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Ертедегі ақын, ға лымдардың 
(арасында кіші Плиний мен 
Плутарх бар) әңгімелері мен 
поэма ла рынан, �леңдері мен 
жаз баларынан антик әлемін-
де г ілердің дельфин дермен, 
тағы басқа да теңіз тұң ғиы-
ғының «зиялы ла рымен» бол ған 
достығын жырлайтын хи кая-
лары астронавтика ғасырында 
алғаш рет дәлелденді. 

Қазір лесбостық Арион, Пенелопаның ұлы 

Телемах және тағы басқа да к&не замандардағы 

ондаған батырларды т&ніп келген ажалдан дельфиндер 

құтқарды дегенге ешкім де күмәнданбайды. Мұны 

«Селлаби ІІ» батискафымен суасты экспедициясына 

қатысқандар да, кейінірек «Селаби ІІІ» пен 200 

метрге жуық тереңдіктегі су түбінде 60 күндей болып 

қайтқан ғалымдар да дәлелдейді. Олардың пікірі 

бойынша итбалық, морж, дельфин, теңіз арыстаны, 

кит – жылқы мен иттерге, маймылдарға қарағанда 

әлдеқайда «ақылды» к&рінеді. Мәселен «Селлаби 

ІІ» батискафына үнемі еріп жүрген дельфин &зіне 

жүктелген міндетті шын ықыласпен орындаған: ол 

пошташы болып, яғни су бетінен су түбіндегі кемеге 

және қайтадан су бетіне аузымен хаттар және әртүрлі 

нәрселерді тасып, к&мекші қызметтер атқарған.  

Дельфиннің көмегі
ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Ш
оқтығы биік қол&нер 

шебер лерінің құпия 

с ы р ы н  м е ң г е р г е н 

б і р е г е й  т ұ л ғ а  –  Д ә р к е м б а й 

 Шоқ парұлы ұлттық қол&не рі міздің 

қайта жаңғыруына сүбелі үлес 

қосқан бірегей талант иесі. 

О л  1 9 4 6  ж ы л ы  2 3  м а м ы р -

да Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

 ауданы Ақши ауылында Ерғожаұлы 

Шоқпардың шаңырағында дүниеге 

келген. =кесі Шоқпар, оның тете 

інісі Алдамберді мен кенже інісі 

Ахмет ағайынды ұсталар. Екеуі де 

қол&нерімен Жетісу &ңіріне белгілі 

болған адамдар. Осындай &нерлі 

отбасынан шыққан Дәркембайдың 

ұсталығы атадан балаға дарыған 

қасиет. 7нерге деген қызығушылығы 

оны 1965 жылы Алматының Гоголь 

атындағы к&ркемсурет училищесіне 

оқуға жетелейді. 60-жылдары ұлттық 

нақыштағы дүниелеріміз жоғалуға 

айналғанда барынша еңбектеніп, тер 

т&ккен ол дипломдық жұмысын зер-

герлік бұйымдар мен ағаш бұйымдар 

тақырыбында: «Қымыз құя тын 

ыдыстар», «Зергерлік бұйым дар», 

«Кісе белбеу», «Кемер белбеу» туын-

дыларымен қорғап шығады. 

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

бүкілодақ тық, Қазақстан және 

Орта Азия республи каларының 

к&рмесінде (Мәскеу қаласы, 1972 

ж.), Шығыс Еуропа елдерінде (1972 

ж.) Индия, Бирмада &ткен жылжы-

малы к&рмелерге (1972-1973 ж.ж.) 

қойылды. 

Ұлттық қол&нерге жанашырлық 

танытқан ұста 1996 жылы туған 

жері  Ақши ауылында «Асыл» 

атты мектеп ашты. Ол мектепте 

республиканың әр жерінен келген 

шәкірттері тегін оқыды. «Ұстаздық 

еткен жалықпас, үйретуден балаға» 

д е м е к ш і ,  Д ә р к е м б а й  ш е б е р 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 

&нер академиясында «Сәндік &нер 

және дизайн» факультетінде «Ме-

талды к&ркемдеп &ңдеу» маман-

дығы бойынша студенттер оқытып, 

нәтижесінде доцент, кейін профес-

сор атағын иемденді. 

Оның тағы бір қыры – суретшілік 

әрі мүсіншілік &нер. «Студент қыз», 

«Алтын адам», «Қарасай батыр», т.б. 

портреттері к&пшілікке белгілі. Ме-

талдан, ағаштан, тастан қашалған 

ескерткіштер: Абдолла Розыбақиев, 

Құланаян Құлманбет, Мұстафа 

Шоқай, Мұхтар =уезов, Қашаған 

Жаманқараев, Рақымжан Тоқатаев 

секілді тарихи тұлғаларымыздың 

мүсіні асқан шеберлікпен жасалды. 

Онымен қоса, к&птеген тарихи, 

сәулет ескерткіштерінің қалпына 

келуіне &з үлесін қосты. 

7нер иесінің енді бір үлкен 

еңбегі Қыздар университетінің 60 

жылдық мерейтойы барысында 

«Ақтұмар» музейін ашуға қосқан 

үлесі. Мұражайда ұстаның қолынан 

шыққан бірқатар дүниелері орын 

тепті. Бүгінгі таңда бұл елдегі әйел-

дер тарихына арналған тұңғыш 

музей болып отыр. 

1981 жылы Ықылас атындағы 

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕҚҰРМЕТ

графияға қатысты бірнеше &лең-

дерімен қатар, «Тұмар» баспасынан 

«Ай – алқа» кітабы жарық к&рді.

Дәстүрлі &нерді қайта түлетіп, 

жаңғыртып, оны насихаттау жо-

лында еліміздің к&птеген жер-

лерінде экспедиция құрамында бо-

лып, қол&нер шеберлерінің соңғы 

буындарымен сұхбаттасып, мате-

риал жинастырады. Ол сондай-

ақ экспедицияларда қазақтың 

ұлттық қол&нер туындыларын және 

байырғы шеберлердің үлгісімен 

жасалған құрал-саймандарды жи-

настырады. 

2007 жылы Алматы облысының 

әкімі С.Үмбетовтің қолдауымен 

Еңбекшіқазақ ауданы Ақши ауы-

лында «Ұста Дәркембай атындағы 

қол&нер музейі» ашылған бола-

тын. Бүгінде артына &шпес мұра 

қалдырған Дәркембай Шоқпарұлы-

ның қол&нер бұйымдары аталған 

музейде сақтаулы. 

Қазақ қол&нерінің құнды мұра-

лары мен іргелі дәстүрлерін паш 

ететін бұл қазыналы шаңырақты 

қазір ұстаның ұлы, қол&нер шебері 

Дәулет Дәркембайұлы басқарып 

отыр. 

Аталған мекемеде бес адам-

нан құралған шығармашылық топ 

жұмыс істейді. Олар &лкемізге 

б е л г і л і  қ о л & н е р  ш е б е р л е р і 

Құрман ғазы Қадыров, Жанбо-

лат Нұрданбек, Ринат Мүлікбаев, 

Мәди Тілепбергеновтер. Бірі – 

теріден, қыштан бұйым жасаса, бірі  

– ағаш шебері әрі зергер. 

Дәркембай атаның қолынан 

шыққан бұйымдарды қастерлеп 

отырған «Ұста Дәркембай атын-

дағы қол&нер музейі» дәстүрлі 

т&л &нері мізді тек Қазақстанға 

ғана емес, шет ел дерге де та-

н ы т у  м а қ с а т ы н д а  к & р м е л е р 

ұйымдастырып, қазақтың ұлттық 

қолданбалы &нерін насихаттауда. 

Шеберлер қол&нер са ласының 

қыр-сырын зерттеп қана қоймай, 

осы киелі де қасиетті &нерді жас 

ұрпаққа таныту мақсатында ше-

берханада шеберлік сабақтары 

&ткізіліп тұрады. 2400-ден аса 

ж ә д і г е р і  б а р  б ұ л  м у з е й д і ң 

ендігі мақсаты шеберхана жа-

нынан қол&нер мектебін ашып, 

ж ас жет к і н шек терд і дәс  т ү рл і 

қол&нерімізге баулу. Ал дағы уа-

қ ыт та қол&нердің қ ыр-сырын 

мең геріп, елімізге есімі белгілі 

ұста ларымыздың игілікті істерін 

жал ғайтын саналы ұрпақтар &ңір-

ден шығатынына сеніміміз мол. 

Бүгінде ұсталық &нерді жанына 

серік етіп, халық мұрасын ұрпағына 

ұсынған Дәркембай ұстаның 

соңында тек &зіне тән айшықты 

қолтаңбасы қалды. Ұлттың руха-

ни дамуына салынған дара жол 

ұпақтан-ұрпаққа жалғаса берері 

хақ. 

Арайлым ОМАРБЕКҚЫЗЫ,
«Ұста Дәркембай атындағы

қол�нер музейінің» қор 
сақтаушысы

ШЕБЕРДІҢ ШЕБЕРДІҢ 
МҰРАСЫ ОРТАҚМҰРАСЫ ОРТАҚ

саз аспаптар музейін ұйымдастыру 

кезінде &з шәкірттерімен бірге 100-

ден астам саз аспаптарын жасап, 

музейге тарту етті. 

Ол 200-ден астам ғылыми ма-

қа лалар жазып, этонографиялық 

зерт  теулермен айналысып, 30-ға 

Мақала авторы айтқандай, 

расымен де қазіргі таңда әртүрлі 

әлеуметтік тақырыптарды қоз-

ғайтын шоу-бағдарламалар к&бейіп 

кетті. КТК телеарнасында жүріп 

жатқан «Кел, келінім» реалити-

шоу бағдарламасын жиі к&ремін 

деп айта алмаймын, бірақ қолым 

қалт еткенде қазіргі жастардың 

ой-&рісін, тәрбиесін байқап к&ру 

үшін қарайтыным бар. Жобаның 

мақсаты бойынша, енесі  мен 

баласы &здеріне лайық келін 

таңдайды. Таңдап қана қоймайды, 

оны сыннан &ткізеді,  әртүрлі 

тапсырмалар береді. Келіндер де 

жігіттерге &здерінің талаптарын 

қояды. Мақалада бұл ж&нінде 

айтылғандықтан, ол жағына к&п 

тоқталып жатпай, &зімді толған-

дыр ған мәселеге бірден к&шейін. 

Жалпы ене мен келін, отба-

сылық құндылықтар жиі талқы-

ланатын &зекті тақырып екені 

рас.  Мәселен, «Кел, келінім» 

бағдарламасына қатысушылар 

маған жалғысбасты аналардың 

балалары сияқты к&рінеді. Ішкі 

түйсігім солай дейді (қателесуім 

де мүмкін). Бұл орайда айтайын 

дегенім, қазір к&птеген аналар 

&здеріне ыңғайлы келін іздейтіні 

жасырын емес. Олардың талабы 

бойынша, келін алдымен бала-

сына емес, &здеріне ұнауы керек. 

Меніңше, бұл дұрыс ұстанымға 

жуық ғылыми еңбектерді &мірге 

әкелді. 

«7леңге әркімнің-ақ бар таласы» 

дегендей, Дәркембай Шоқпарұлы-

ның даралап айтар тағы бір қыры 

– ақындығы. 

«Зердемменен зерлеп &лең

жатпайды. Яғни аналардың бойын-

да тек қана &здерінің жағдайын, 

ертеңгі &мірін ойлауға байланысты 

эгоистік к&зқарас жатыр ма деп 

ойлаймын. Жақсы келін таңдау 

арқылы «&зім бақытты болсам» де-

ген пиғыл байқалып қалады. Қарап 

тұрсақ, мұндай мысалдар &мірде 

аз емес. К&птеген жалғызбасты 

аналар бар. Күйеуінің айтқанымен 

жүріп-тұрғысы келмей, еркін тірлік 

кешуді қалап, ажырасып кетеді. 

Бір баласын бағып-қағып &сіреді. 

Оған да ертең &зінің к&зқарасын 

таңады. Айтқанын орындатады. 

Қандай қызға үйленеді, кіммен от-

басын құрады, осы жағына дейін 

араласады. Сонда әлгі баланың &з 

қалауы, таңдаған қызына махаббат 

сезімімен қосылуы қайда қалады? 

Аналар бұл жағын неге ескермейді? 

Мұндай аналардың баласының 

тағдырына, &міріне, тіпті жар 

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

белсенді болып жүрулерін &з ба-

сым қаламаймын. Жақсы тәрбие 

берсін, оқытсын-тоқытсын, бірақ 

барлық мәселеге кірісіп, «менің 

айтқаным болады» деген ұстаным  

жақсы емес. Бұл – баланың тұлға 

болып қалыптасуына кері әсер 

етеді. Ертең ол ер азамат ретінде &з 

бетінше шешім қабылдай алмай-

тын болады. 7з &мірін &зі дұрыс 

ұйымдастыра алмай, жолынан ада-

сып қалуы да ғажап емес. Соңында 

Еңбегімді елге берем» – 

Деген оймен күндіз-түні,

Тыным к&рмей мен де келем, 

– деп жырлаған ұста Дәркембай 

&леңдерінде атакәсіпті насихаттап, 

ұлттық қол&неріміздегі дәстүрлі 

қолданбалы &нерді дәріптеді. Этно-

кінәлі анасы емес, тағы да &зі бо-

лып шығады. Менің бұл мақала 

жазудағы мақсатым, біреуді сынау 

емес. Осындай ұстанымда жүрген 

аналарға азды-к&пті ой салу. Бір 

жағынан, аты аталған телеарна 

«Кел, келінім» бағдарламасын 

эфирге шығару арқылы қоғамның 

осындай жаралы жерін к&рсетіп 

отыр. Екіншіден, бұл бәрімізді ой-

ландыратын, сондай-ақ бәрімізге ой 

салатын мәселе болуы тиіс. Тағы бір 

айтайын дегенім, біз жас ұрпақтар 

тәрбиесіне ерекше мән беруіміз 

керек. Қазақ халқының дәстүрлі 

тәрбие мектептері, сол арқылы 

қалыптасқан құндылықтарды 

к е ң і н е н  н а с и х а т т а у ғ а  к ү ш 

салғанымыз абзал. Жаһандану 

 заманында бұл мәселе &те &зекті 

деген пікірдемін. 

Айтуған Д�УЛЕТ

Жақында атақты суретші Сәкен Ғұмаровтың туған жері – Батыс 
Қазақстан облысы Жалпақтал ауылында ескерткіші ашылды. 
Кезінде әкесі, режиссер Мұхамеджан Ғұмаров еңбек еткен, 
қазір оның есімін иеленіп отырған Мәдениет үйінің алаңында 
орнатылған монументтің бой к�теруіне «Казком» банкі БҚО 
филиалының т�рағасы Мерғат Ахметов мұрындық болған. 
Қолдау танытып, қаржылай демеушілік к�рсеткен кәсіпкер, тех-
ника ғылымының докторы, академик Талан Оразғалиев. 

Ескерткіштің салтанатты ашылуында аудан әкімі Абат 

 Шыныбеков с&з с&йледі. Кезінде суретшінің ұстазы болған, 

&лкетанушы Жайсаң Ақбай С.Ғұмаровтың бала кезінен аса зерек, 

к&п оқушыға ұқсамайтын қырларын тілге тиек етіп, жас ұрпаққа 

үлгі боларлықтай қызықты естелік әңгімесімен б&лісті.

Ашылу рәсімінен кейін Сәкен Ғұмаровтың жастық шағынан бас-

тап, тұлғалық дәрежеге дейінгі &мір жолы тұтас қамтылған «Ғарыш 

мінезді адам» атты фильм к&рсетіліп, ол «Сәкен Ғұмаровтың 

жұл дызды ырғағы» атты ғылыми-тәжірибелік конференцияға 

жалғасты. 

С.Ғұмаров 1937 жылы Батыс Қазақстан облысының Б&кей 

&ңірінде дүниеге келген. Мәскеуде Луначарский атындағы мемле-

кеттік театр және &нер институтында, Ленинградта музыка, театр, 

кинематография институтында оқыған. Актерлік шеберлікті, 

 режиссураны меңгерген. 1960-1964 жылдары Орал қаласында жаңа 

ашылған облыстық телеарнаның бас режиссері қызметін атқарды. 

Жұртшылыққа суретшілік &нерімен танымал ол кино &нерінде 

де жемісті еңбек етті, режиссер Мәжит Бегалиннің «Орал отқа 

оранғанда...» фильмінің суретшісі болды.

Суретші ұстанған посавангардизм бағытын кеңестік дәуір 

қабылдай қоймаса да, &нер &міршеңдігін танытып, картиналары 

бәрібір &з к&рермендерін тапты. 1986 жылдан бастап к&рмелері ұйым-

дастырылып, туындылары әлемнің түкпір-түкпіріне жол тартты.

Сәкен суретшінің туған жерінде еңселі ескерткішінің бой 

к&теруі &нер сүйер қауым үшін үлкен қуаныш, зор мәртебе болды.

Қуандық М�ДІР, 
М.9темісов атындағы БҚМУ профессоры,

ҚР Мәдениет саласының үздігі 
ОРАЛ

СУРЕТШІ ЕҢБЕГІ 
БАҒАЛАНДЫ
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ANA TILI

ӨНЕР

Бұл мерекені бүгінде түркі халық-

тарының ішінде тек қана саха жұрты 

Ысыах атауымен жоғары дәрежеде 

жаңажылдық мәртебемен атап &теді. 

Алайда әлі күнге сібірдегі К&шім 

хандығында болған к&шпелі &мір салтын 

ұстанған түркі жұрттарында қолданыста. 

Олар татар-башқұрттар шатастырып, 

жаздай мерекелейтін сабантой мейра-

мын «сабатой» деп бекер атамайды. 

Сабатой – ежелгі тәңірлік таным-

ды меңгерген халықтардың даналық 

сеніміне негізделген Наурыздан кейінгі 

жаз маусымындағы екінші ұлы мереке.

Түркі  халықтары т&рт дүлейді 

Жаратқанның ұлы жаратындысы 

ретінде қастерлеген, бірақ табыну ны-

саны етпеген. Ол дүлейлер – су, от, 

топырақ және ауа. Қытайлар бесінші 

дүлей ретінде ағашты алады. Бұл да 

тәңірлік танымнан, бірақ ағаш дүлейге 

жатпайды, түркілер бәйтеректі т&рт 

дүлейді бойына дарытқан, үш қабатты 

космологиялық әлемді к&ктей &тіп бай-

ланыстыратын әмбебап &зек, ұлы жол 

ретінде қастерлеп «йол» атаған. 

Түркі танымында аталмыш т&рт 

дү лейге Уақыттың т&рт жылдық мау-

сымы сәйкес: к&ктемге – Су дүлейі, 

жазға – От, күзге – Топырақ, қысқа 

– Ауа дүлейі. Соған орай кеңістік те 

т&рт күйге түседі: к&ктем кезінде жер 

бетін су қаптайды, дүниенің бәрі сумен 

араласып, ол кезді қазақ «аласапыран» 

атайды; жаз маусымында жер бетіне 

шықпайтын &сімдік қалмайды,ш&п 

біткен шүйгінделеді, адам да, жәндік 

те, жан-жануар да қорекке қарық 

болып, қоңданады, физика тілімен 

айтқанда бойларына қуат жинайды. 

Қазақ ш&бі шүйгін маңды «отты» жер 

атайтыны осыдан. Күз келгенде жазғы 

«оттың» бәрі қурап, күзеледі, жерге 

түсіп, топыраққа айналады. Кеңістік 

топырақ дүлейіне қызмет етеді. Ал қыс 

түсісімен ауа дүлейінің патшалығы ор-

нап, жер бетіне орныққан тоқсан күн 

«желтоқсан» аталатыны содан. К&ктем 

маусымы «жылтоқсан» – «жылға – 

Жиырма бірінші ғасырдың жиырмасыншы жылына 
үлкен жетістіктермен жеткен бас қала 20 жылдық 
тарихында мәдениет пен �нердің ошағына айнал-
ды. �лемдік деңгейде атап �тілмек той – Астанаға 
к�рсетілген үлкен құрметтің бірі.

«Ел жүрегі – Астана» атты Қазақстан Республика-

сы  ның елордасы – Астана қаласының 20 жылдығын 

мере келеу аясында маусым айының 16-29 күндері 

аралы ғында Елордада отандық және шетелдік театр 

ұжым дарының қатысуымен ІІ Дүниежүзілік «Астана» 

театр фестивалі &тпек. Аталған шараны ҚР Мәдениет 

және спорт министрлігінің қолдауымен «Қазақконцерт» 

мем лекеттік концерттік ұйымы мен Қазақстан театрлар 

ассоциациясы осымен екінші рет ұйымдастырғалы 

отыр. 

Фестиваль Қазақстан, Еуропа және Азия елдерінің 

кәсіби театр ұжымдарының ең үздік қойылымдарын 

к&пшілікке ұсынып қана қоймай, шетелдің озық 

мәдениетімен танысуға және ұлттық &нерді әлемдік 

аренада танытуға зор мүмкіндік бермек. 

Екі аптаға жуық уақытқа жалғасатын театр мере-

кесінде «Piccolo Teatro di Milano» (Италия), «1927» 

(Ұлыбритания), «THEATER 11» тәуелсіз интерна-

ционалдық театры (Германия),  «Meno Fortas» 

( Литва), Independent international theater «THEATER 

СЕРПІН

     -  . 
   «  »  «  » 

  . 

Салтанатты шараға «Нұр Отан» 

партиясы Павлодар облыстық филиа-

лы т&рағасының бірінші орынбасары 

Илья Теренченко, партияның Успенка 

аудандық филиалының т&рағасы, аудан 

әкімі Бауыржан Қасенов, «YBYRAI» Жас 

бағдарламашылар лигасы» қоғамдық 

қорының директоры =зиза Ш&жеева 

және &зге  де  азаматтар қатыс ты. 

7з с&зінде И.Теренченко ашылған 

коворкинг-орталықтың ерекшеліктерін 

атап &тті. «Орталықтың басты ерекшелігі 

– жылдам интернет,  адамдардың 

жайлы, емін-еркін сұхбаттасуына 

жасалған жағдай. =лем бір орында 

тұрмайды. Сондықтан біз де әлемдегі 

жаңалықтардан кеш қалмауымыз қажет» 

дейді ол. 

Ашылу салтанатына қатысқан 

93  жастағы тыл еңбеккері  Ольга 

 Кожемякина оның мүмкіндіктеріне 

жоғары баға берді.

 – 7зіміз кезінде Морзе әліппесін 

үйренген едік. Енді, міне, жаңа техно-

логиялар заманы бізге де келіп жетті. 

Бұл жерде маған бәрі ұнайды. Жастар 

мен ересектер бірдей келіп, жұмыс істеп, 

жаңалықтармен б&лісе алады, – дейді ар-

дагер. Успен жалпы білім беру мектебінің 

оқушысы Иманғали =мірбек туған 

 ауылында коворкинг-орталықтың ашы-

луын қуанышпен қарсы алды. Мұндағы 

компьютерлер, планшеттер мен &зге 

де құрылғылар қазіргі талаптарға сай. 

 Жастар болса, бұл жерге тұрақты түрде 

келіп тұратындықтарын айтады. 

Сонымен қатар коворкинг-орталық 

туралы аудандық партия ұйымының 

&кілі Саят Елғондинов аталған жоба-

ны жүзеге асырудағы қолдауы үшін 

партия облыстық филиалы мен аудан 

басшылығына алғыс айтты. 7з кезегінде, 

«Жас Отан» ЖҚ Павлодар облыстық 

ф и л и а л ы н ы ң  т & р а й ы м ы  С а н и р а 

Жүсіпова жергілікті жасотандықтардың 

белсенділік танытып, жобаның &мірге 

келуіне қолғабыс жасағандарына 

ризашылығын білдірді. 

Күлбадан ҚАЛЫМҚЫЗЫ

ЖАҢА БАҒЫТТАҒЫ 
ОРТАЛЫҚ

су арнасы» ұғымының түбірі, жаз – 

«оттоқсан», күз маусымы – «күзтоқсан» 

атала келе бертініректе ұмытылған. 

Тек қана «желтоқсан» с&зі қыстың 

алғашқы айының атауына айналып 

сақталған. Бұл турасында белгілі этно-

граф Ақселеу Сейдімбек &з еңбегінде 

атап кетеді.

Сабатой – осындай даналық-тарихи 

танымға негізделген т&рт ұлы мерекенің 

бірі және ол жазғы маусымның ны-

шаны болып саналатын қымыздың 

арнайы ыдысының атауымен атала-

ды. 7йткені сабаның толы болуы да 

Жаратқанның тілекті беруіне қатысты 

және оттоқсанның берекелі-мерекелі 

болуын қамтитын нышан. Сабаны қазақ 

халқы осы себептен аса қадір тұтқан. 

Сабаның толы болуы От дүлейінің 

берекесіне қатысты.

Сабатой түркі халықтарында түрліше 

аталады: шұбаш халқында жазғы түн 

тоқырауына сәйкес мерекеленетін 

«синсе» мейрамы ежелден бар; сахалар 

екібастан «ысыах» мейрамын әспеттеп 

атап &теді; татар-башқұрттар бұл мерекені 

«сабантой» атап, күзгі мереке атауын 

11» (Germany, Bremen), «Московский Губернский 

Театр» (Россия, Москва), «TRWarszawa» (Поль-

ша), Ш.Руставели атындағы Грузин мемлекеттік 

академиялық театры (Грузия), «Beijing People’s Art 

Theatre» (Қытай), «Nakamura Gekijo» (Жапония), 7збек 

ұлттық академиялық драма театры (7збекстан), Лен-

совет атындағы Санкт-Петербург академиялық театры 

(Ресей) және т.б. ұжымдар &нер к&рсетеді. 

Еліміздің айтулы  театр ұжымдары – М.=уезов 

атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры, 

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 

балалар мен жас&спірімдер театры, Қ.Қуанышбаев 

атындағы академиялық қазақ музыкалық драма теа-

тры мен «Астана мюзикл» театры да &здерінің үздік 

қойылымдарын сахналамақ. 

Ұйымдастырушылардың айтуынша, қойылымдар 

«Қазақстан» орталық концерт залы, «Энергия холы», 

Бейбітшілік пен келісім сарайы, М.Горький атындағы 

Мемлекеттік академиялық орыс драма театры және 

Қ.Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма 

театрында сахналанбақ. Театр &неріндегі кәсіби шы-

ғармашылық ынтымақтастықты жетілдіру мақ сатында 

фестивальға Алексей Бортошевич, Йонас Вайткус, Да-

вид Асатиани, Беатрис Пикон-Валлен, Есихиро Нака-

мура, Давид Папава сынды Еуропа мен Азияның белгілі 

театр сыншылары мен драматургтері қатысады. 

қатынасына кедергі болған емес. Сол 

себепті олардың этнографиялық си-

патына негіз боларлық ортақ космо-

логия, ортақ діни наным мен даналық 

тұтас конструкция болды. Міне, соның 

бір пұшпағы ретінде түркітектілерге 

ортақ ұлы т&ртмаусымдық т&рт түлік 

мереке де ортақ тойланды деуге негіз 

бар. Бұл мейрамдар әу баста әлгі т&рт 

&мір салтына сәйкес т&рт түрлі аталуы 

да мүмкін. Соның бір дәйегі жазғы 

мейрамның далалықтарда «сабатой», 

ал субойлық отырық жұрттарда «син-

се» аталуы. =рине, &зге &мір салтына 

орай бұл мейрамдардың мақсаты да сол 

салттардың ғұрыптары мен дәріптемесі 

болған. Ал басқа &мір салтында қалай 

аталғанын зерттеп, зерделеу қажет. 

Жазғы ұлы мерекенің мәні әрине 

жоғарыда аталып &ткен жазғы маусым 

дүлейі мен шаруашылықты қолдауға 

қажетті киелерді қастерлеу мен со-

ларға қажетті ғұрыптарды дәріптеуге 

негізделген. Бұл құндылықтар әдетте 

қазақ дәстүрінде сақталған, кейбірі 

ұмытыла бастаған ғұрыптар мен сайыс-

тар, жоралғылар арқылы айқындалады. 

Естеріңізде болса, биылғы жылдың сәуір айында 

Мәдениет және спорт министрлігі ІІ Дүниежүзілік 

«Астана» театр фестивалінің &ткізілуі бойынша 

баспас&з конференциясы &ткізген болатын. Бас-

қосуда «Қазақконцерт» ұжымының директоры 

Жеңіс Сейдуллаұлы бұл &те ауқымды мәдени іс-шара 

екенін, сонымен қатар елордалықтар мен қала қонақ-

тарының үздік театр қойылымдарымен танысуына 

мүм кіндік беретінін атап &тсе, Қазақстан театрлары 

ассоциациясының вице-президенті Асхат Маемиров 

биылғы ІІ Дүниежүзілік театр фестивалі Елордамыздың 

мерейтойына жасалатын үлкен сый екендігін және бұл 

шара жыл сайын дәстүрлі түрде &ткізілетінін тілге тиек 

етті. 

Назгүл АМАНБАЕВА

Сабатойдың мәні жазғы түн тоқырауына 

қатысты Күнді дәріптеу болса, мазмұнын 

бізге мәлім рәсімдерді келтіре отырып 

к&з жеткіземіз.

К$ш к$рінісі. К&ш – жаз жайлауға 

к&шу к&рінісі. Сабатой мерекесі осы 

к&ш тің қалқасында қалып ұмытылған. 

Қазақ к&ші жазғы ұлы салтанат бо-

лып есеп теледі және ол жаз шығумен 

байла нысты Сабатой мерекесінің басты 

к&рінісі.

Қымызмұрындық. Бұл алғаш рет желіні 

керіп, бие сауу науқанын ашар дағы 

ғұрып. Оны Саба тойда да рәсім ретінде 

атқарған. Бұның «қымызмұрындық» ата-

лу себебі, қымыз ішуден арнайы жары-

стыру арқылы мұрынды қымызға батыра 

ішу жоралғысы болса керек. Бұл жоралғы 

қымыздың молдығын ырымдау мен паш 

ету ғұрпынан шыққан. 

Бастаңғы. Бастаңғы рәсімі «бас таң» 

тіркесінен құралған. Наурыздағы бас 

таңды қарсы алу салты болғанымен, 

жазғы Сабатойда да таңды ұйықтамай 

қарсы алудың реті бар. «Бас таң» – 

жылдағы басты мерекелерде таңды қар-

сы алуға қатысты ұғым. 7йткені бұл 

– жазғы түн тоқырауы және күнді паш 

ету сәті. Сол себепті қарияларға «белк&-

терер» дастарқанын жаю да осы түнге 

тән. Ал жігіттердің селтеткізер сыйлауы 

да, бойжеткендердің ұйқыашар дәмін 

әзірлеуі де осындай ерекше Күн күттірген 

түнге қатысты. Бұл түні қыз-келіншектер 

оңаша дастарқан жаяды және түн ауа 

жігіттер тобы келіп қосылады. Бұл – Күн 

мен Түннің үйлесімін болдырудың ыры-

мы. Жалпы таңды қарсы алу мен Күнге 

сәлем ету – тәңірлік танымның басты 

салты. 

Айтыс. Сабатойдың да 7лі-Тірі, Жаз-

Қыс, Қыз-Жігіт айтыстары мерекенің 

&нерлі рәсімдеріне жатады. Сабатойда 

да жекпе-жек айтыс &ткені ләзім. Айтыс 

&нерінің басты негізі жырмен шарпысу, 

тартысу не сайысу емес, басты түрткі 

– Ай мен Күн, Жарық пен Түнектің 

идеологиялық тартысы болғандығында. 

 Алтыбақан. Алты бақанды тігінен 

ү ш - ү ш т е н  б а с т а р ы н  б а й л а у  м е н 

жетіншісін олардың бастарын қосуға 

пайдалануда үлкен космогониялық та-

ным жатыр. Алтыбақанымыз – әлемді 

жаратқан жасампаз алты күн де, сырық 

санының жетеу болуы – әуелгі жеті пла-

нета құрметіне деген нышан. К&лденең 

тартылған жетінші сырық – Күннің 

белгісі. Ал бұларға бекітілген әткеншек 

Тәңір-Іңір дуализмінің үйлесімін паш 

етуге арналған қондырғы. Қыз бен 

жігіттің тербелуі – Күн мен Айдың 

үйлесімін паш ету, Тәңір мен Іңір тала-

сын болдырмау. 

Сабатой мерекесін айтпағанда әлемге 

барынша тараған әрі халықаралық 

сипатқа ие Наурыз мейрамының &зі талай 

қудалауға ұшырап тарих шаңын қауып 

қала жаздады. Бұған Сабатой мейрамын 

да қосуға болады. Сондықтан ел болып 

рухани жаңғыруды қолға алған шақта 

Сабатой секілді танымы мен мазмұны 

бай, мағынасы терең этноқұндылықты 

қалпына келтіру мен жаңғырту – бүгінгі 

күннің қастерлі талабы.

Серік ЕРҒАЛИ,
мәдениеттанушы, этнолог

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

(Түйе)

(Қақпан)

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

Бойы сондай зор 
Іздейтіні құмдақ, сор.
Шапса салар тапырақ
Аңсайтыны жапырақ.
Жырық ерін ол мүлде
Шөлге төзер он күнге.

Бассаң тілін шабады,
Иттен жаман қабады.
Қысса жаман қақсатар,
Ұстағанын ақсатар.

Жас балуан: 
– Бас балуаннан

Жасығаннан сақтасын! – депті. 
Бас балуан:

– Жас балуаннан
Жасқанғаннан сақтасын! – депті. 

***
Жанар не үйге барар,

Не биге барар. 
Үйге барса, бір дем алар, 

Биге барса, біреумен бірге барар.

Электр қуатын есептейтін құралды 

тексерушілер Мұраттың да үйіне келді.

 Теледидардан к&з алмаған 

кішкентайлар ешкімге мән бермейді.

– Кәне, сәл с&ндіре тұрайық. 

Қолына әлдебір темір-тетік ұстаған 

ағайға Мұрат жақтырмай қарай қалды.

– Аға, шамалы тұра тұрыңызшы. 

Кәп-кәзір, бір жерін қарап алайын.

– Не боп қалды ? Күнде к&ріп 

жүргендерің осы кино емес пе ? =жесі 

немерелеріне тыйым салды.

– =жетай, бір мин&т. Қызық жеріне 

кеп қалдық.

– Сондай-ақ, бұл не кино? – деді, 

электр жүйесін ж&ндейтін ағай.

– Сіздің балаңыз бұл киноны 

к&рмей жүр ме? – деп Мұраттың 

қарындасы Марал шебер ағайдың 

қолын б&геді.

– Бұл дегеніңіз «Сүйкімді дұшпан» 

фильмі ғой.

С&йтіп, Мұрат пен Марал 

теледидардың алдына тұрып алды.

– 7й, сұмдық-ай, дұшпанның 

сүйкімдісі бола ма? =жесі жағасын 

ұстады.

– Кереметтей қызық телехикая, – 

дейді Мұрат маңызданып.

Балалар мәз, үлкендер аң-таң.

Қадыр МЫРЗА ӘЛИ Оразақын АСҚАР

Ислам ШҰҒАЙЫПҰЛЫ

  i

Ата менен немере 
Аяқталмас бір дастан.
Екеуіне не керек
Егілмесе нұрлы аспан!
Артық кім бар, шынында,
Ауылдағы қартыңнан!
Немересі Құлындай
Құлдырайды артынан.
Баласының баласы
Бауыр баспай қалды ма?
Атқа қонса атасы
Отырады алдына.
Қуанады атасы
Қауын үзіп бақшадан.
Немеренің сапасы
Бөлегірек шақшадан.
Шіркін, қарттар шабытты
Шұбыртады-ау батасын!
Немерелер бақытты
Түшкірткенге атасын.
Қуат алып,
Күшейіп,
Мәз болады шал қанша!
Немересі есейіп
«Насыбайсыз» қалғанша!

Сөйлемесе де 
Меніңше,
Киімдер де ойлай алады.
Шешкенде ілмей ерінсе,
Киерде бұғып қалады. 
Алысып біреу көрінсе, 
Жұлдырған күнде жағаны
Киімдер де іштей,
Меніңше, 
Ұнатпайды ондай баланы. 

Әсемпаздыққа берілсе,
Кием деп күнде жаңаны, 
Бұрынғы киімі, 
Меніңше,
Өкпелеп оған қалады. 

Тазалап үтектей білсе, 
Киім де сергіп қалады.
Әдемі етіп мейлінше, 
Көрсетеді ондай баланы. 

шатастырып алған, ал сібірлік аз санды 

к&шпелі түркілер бұны «сабатой» деп әлі 

күнге атап жаз маусымында атап &туді 

қалдырмай келеді. 

Тарихи к&здерде сақталған бабатүркі-

лердің далалық, таулық, субойлық 

және ормандық т&рт алқаптық &мір 

кеңісін игергендігіне қарап, олардың 

Табиғатты барынша еркін әрі жан-

жақты меңгергендігін аңғарамыз. =детте 

далада мал шаруашылығы, тауда ме-

тал &ңдеу мен ұсталық, су бойында 

балықшылық пен егіншілік, ал орман 

алқабында аңшылық шаруашылықтары 

адамзатқа т&рт түлік кеңісті меңгеру 

үлгісін сыйға тартты. Алайда бұған 

қарамастан бұл алуан &мір салты 

ежелгі түркітекті жұрттардың &зара 


