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ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Бүгінгі санда:

Сөзтаным

Париждегі 
күй күмбірі

Сахна шеберіне 
сай қойылым

5-бет

3-бет

12-бет

Кеше еліміздің барлық аймақ-
тарында ұлттық бірыңғай тестілеу 
сынағы басталды. ҰБТ 167 
�ткізу пунктінде 1 шілдеге дейін 
жалғасады. 

Биылғы тест сұрақтары 50 пайызға 
жаңартылды. Биыл ҰБТ-ға қатысуға 
�тініш берген мектеп бітірушілердің 
саны – 102 442 (70%). Оның ішінде 77 
мың (76%) түлек қазақ тілінде, 25 мың 
(24%) түлек орыс тілінде тапсырады. 
Был тырғы жылмен салыстырғанда 
ҰБТ тапсыруға �тініш берген мектеп 
бі   тіру шілердің саны 10 мыңға �сіп 
отыр. Биылғы ҰБТ-ның ерекшелігі 
Білім және ғылым министрлігі ҰБТ 
нәтижелері  бойынша мектептер 
рейтингін жүргізбейді. Және мектеп 
бітірушілерге алғаш рет тестілеуді 
ағылшын тілінде тапсыру мүмкіндігі 
беріледі. Тест тапсырушыларға арнал-

ған жағдайды жақсарту мақса тында 
биыл әр түлекке ҰБТ сертификатымен 
бірге бейіндік пәндердің комбинация-
сы бар ақпараттық парақша беріледі. 
Сондай-ақ қандай мамандықтарға 
баруға болатыны туралы мамандықтар 
тізімі ұсынылады.

Түлектердің ҰБТ-ға дайындығы 
үшін сынамалық онлайн тестілерінің 
функ ционалы жетілдірілді. Енді одан 
үйде отырып-ақ �туге болады. Бү гінге 
дейін 145 мың рет онлайн-тест тап сы-
рылған. Ал ҰБТ-ға дәлелді себеппен 
қа  тыса алмаған жағдайда келесі лекте 
тап сыру немесе кешенді тестілеу тап-
сыру мүмкіндігі бар. Сонымен бірге 
ерек ше білім алу қажеттілігі бар бала-
лар жеке к�мекшімен немесе сурдоа-
удармашы мамандармен қамтамасыз 
етіледі.

Бота ҚУАТ

– Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған Мем-
лекеттік бағдарламасының қазіргі 
таңда үшінші кезеңі іске асырылуда. 

&сия Баянқызы, бағдарлама та-
лаптарының Атырау облысында орын-
далуы  қандай деңгейде болып отыр?

–Осы бағдарламаны �ңірде жүзеге 
асыру мақсатында Атырау облысы 
әкімдігінің �ткен  жылғы 14 наурыздағы 
№42 қаулысымен 2017-2019 жылдарға 
арналған облыстық іс-шаралар жо-
спары бекітіліп, орындалуда. Соның 
ішінде 2017 жылы жоспарланған іс-
шаралар толықтай жүзеге асырылды.

Тіл – басты байлығымыз. «Қазақ-
стан Республикасындағы  Тіл тура-
лы» Заңның орындалуы әрдайым 
назарда. Бұл бағытта басқарма тара-
пынан қоғамдық бақылау, зерделеу 
жұмыстары жүргізілуде. Биыл жыл 
басынан бері облыс бойынша 200 
нысанда акциялар ұйымдастырылып, 
зерделенген 419 к�рнекілік ақпарат-
тың 172-не байланысты ескерту жасал-
ды.  Күні бүгін оның 52-сі түзетіліп, 
120-сы түзетілу үстінде. Жасыра тын 

«Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы 
туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

1. Шымкент қаласы республикалық маңызы бар қалалардың 
санатына жатқызылсын. 

2. Оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Шымкент 
қаласынан Түркістан қаласына к�шірілсін. 

3. Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысы деп қайта атал-
сын. 

4. Қазақстан Республикасының Үкіметі: 1) Қазақстан Респуб-
ли касының Жоғарғы Сотымен, Қазақстан Республикасының 
Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік 
органдармен бірлесіп: 

бір ай мерзімде осы Жарлықты іске асыру ж�нінде ұйымдастыру 
іс-шараларының жоспарын (жол картасын) бекітсін; 

2018 жылғы 1 қыркүйекке дейін Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтіруді қамтамасыз 
ететін шаралар қабылдасын; 

осы Жарлықты іске асыру ж�нінде �зге де шаралар қабыл дасын; 
2) Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени-рухани орталығы 

ретінде дамыту бойынша бас жоспарды әзірлеуге конкурс 
ұйымдастыру және �ткізу ж�ніндегі комиссия құрсын. 

5. Орталық мемлекеттік органдар және Шымкент қаласы мен 
Түркістан облысының жергілікті мемлекеттік органдары тиісті 
жергі лікті мемлекеттік органдар мен ұйымдардың іркіліссіз әрі тиім-
ді жұмыс істеуін қамтамасыз ету ж�нінде шаралар қабылдасын. 

6. Түркістан облысының жергілікті �кілді және атқарушы ор-
гандары, сондай-ақ орталық мемлекеттік органдардың аумақтық 
б�лімшелері мен ведомстволық бағынысты мекемелері Түркістан 
қаласына к�шкенге дейін Шымкент қаласында орналасады деп 
белгіленсін. 

7. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республика-
сы Президентінің Mкімшілігіне жүктелсін. 

8. Осы Жарлық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Президентi 
Н.НАЗАРБАЕВ 

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 19 маусым №702

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ЖАРЛЫҒЫМЕН ШЫМКЕНТКЕ 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛА МӘРТЕБЕСІ БЕРІЛІП, 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЕНДІ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЛЫП АТАЛАДЫ Қазақстан Республикасының әкімшілік-
аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы

Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан құрыл-
ған Түркістан облысында жаңа әкімшілік 
функцияларды сапалы іске асыру үшін 
барлық мүмкіндіктер бар екенін айтып, 
қабыл данған шешімнің тарихи мәніне 
тоқталды. 

– Шымкент біздің елдің ғана емес, 
бүкіл Орта лық Азия �ңірінің инвестиция-
лар, технологиялар және интеллектуалды 
ресурстар тартатын жаңа орталығына 
ай налады. Бұл үшін барлық жағдай мен 
қа жетті әлеует бар, – деді Мемлекет 
басшысы. 

Қазақстан Президенті Шымкенттің 

БІЛІМ ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

МАҒЖАННЫҢ 
ОЙ-ТОЛҒАМДАРЫ
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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

Елімізде ҰБТ өтіп жатыр МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ 
МЕРЕЙІ ҮСТЕМ

Атырау облысы Тілдерді дамыту жөніндегі басқарма басшысы 
Әсия ҚЫСТАУБАЕВАМЕН сұхбат

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

несі бар, кейбір к�рнекілік ақпарат 
құралдарында, заң талаптары бұзы-
лып, тіл нормалары сақталмайды. 
Олар – мемлекеттік және орыс тілінде 
жазылған к�рнекіліктің дұрыс орна-
ластырылмауы, мәтін  мазмұ нында 
жіберілген қателер, түсіп қалған 
әріптер, т.б. Зерделенген кәсіпкерлік 
нысандарында  (сауда орталықтары, 
жеке шағын дүкендер, банктер, оқу 
орындары, т.б.) заң талаптары туралы 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Зерде-
леу жұмысына жергілікті мемлекеттік 
органдардың қызметкерлерімен бірге 
облыстық тілдер туралы заңнаманы 
және Тілдерді қолдану мен дамыту 
бағдарламаларының орындалуын  
бақылауды жүзеге асыру ж�ніндегі 
үйлестіру кеңесінің мүшелері, қоғам-
дық ұйымдар, БАҚ �кілдері тартыла-
ды.

Сыртқы жарнама құралдарына 
келетін болсақ, бүгінгі күні облыс 
аумағындағы елді мекендерде барлығы 
1271 баннер орнатылған. Олардың 763-
і әлеуметтік жарнама тақырыбында, 
178-і коммерциялық жарнама. Бірінші 

тоқсан ішінде 474 билбордта сыртқы 
жарнама құ ралдары орнатылған баннер 
жаңартылды.

Тілдерді дамыту мен қолданудың 
мемлекеттік бағдарламасының к�р-
сет кіштерінің бірі – мемлекеттік 
органдардың құжат айналымындағы 
мемлекеттік тілдің үлесін арттыру. 

Бұл бағытта басқарма тоқсан сайын 
мониторинг жүргізіп келеді. Был-
тырғы жылдың қорытындысы мен 
салыстырғанда биылғы бірінші тоқ-
санда қалыптасқан мәліметке сәй кес 
оң �згеріс байқалады. 

(Жалғасы 4-бетте)

«ТҮРКІСТАН – ЕР ТҮРІКТІҢ БЕСІГІ ҒОЙ...»

респуб  ликалық мәртебе алуы оның одан 
әрі ілгерілеуіне септігін тигізетініне және 
қаланың алдынан жаңа перспективалар 
ашылатынына сенім білдірді. 

– Бұл қадам шаһардың теңгермелі 
әлеуметтік-экономикалық дамуына 

және бүкіл �ңір тұрғын дарының тұрмыс 
сапасының дәйекті  түрде артуына 
тың серпін береді, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев. 

Қол қою рәсімінің соңында  Мемлекет 
басшысы Президент Mкімшілігіне, 

Үкіметке және облыс әкімдігіне Жар-
лықты сапалы әрі шұғыл іске асыру, 
сондай-ақ жергілікті мемлекеттік ор-
гандар мен мекемелердің үздіксіз әрі 
тиімді қызметін қамтамасыз ету ж�нінде 
бірқатар тапсырма берді.
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«Осы жылдың 16 мамырында Ақпарат және ком-
муникациялар министрлігінің халық алдындағы 
есеп беру жиыны �тті. Wткен жылы да дәл осындай 
форматтағы кездесу �ткізген болатынбыз. Менің 
ойымша, мұндай шаралар мемлекеттік органдар мен 
халық арасындағы байланысты нығайтуға жақсы 
мүмкіндік береді. Есептік кездесу селекторлық 
тәртіп бойынша �ткізілді. Яғни еліміздің барлық 
аймағымен байланыс орнаттық. Кездесуге жалпы есеп 
бойын ша 1000-ға жуық адам қатысты. Бұл іс-шараға 
қатысушылардың арасында орталық мемлекеттік 
органдардың, министрлікке қарасты қоғамдық 
кеңес пен БАҚ-тың, байланыс операторларының, 
IT-компаниялар мен үкіметтік емес ұйымдардың 
�кілдері болды. Есептік кездесу «Хабар24» телеарна-
сы мен bnews.kz ақпараттық агенттігі сайты арқылы 
онлайн режімде трансляцияланды. БАҚ арқылы 
жан-жақты таратылды» дей келе, Д.Абаев министрдің 
блогі мен call-орталық арқылы сұрақтарды қабылдау 
ұйымдастырылғанын атап �тті. 

Жалпы алғанда отыз үш сұрақ түскен. Залдан 
он бір адам сұрақ қойса, қалған жиырма екі сұрақ 
аймақ тардан жолданды. Сұрақтардың басым б�лігі 
мем лекеттік қызмет к�рсету сапасына байланыс-
ты қойылды. Олардың арасында ұялы байланыс 
операторларының жұмысына, «БАҚ туралы» Заңға 
қа тысты және «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағ-
дар ла масының жүзеге асуына байланысты сұрақтар 
да бар. 

Ақпарат және коммуникациялар министрі «Цифр-
лы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының бағыт-
тарының бірі – елдегі Интернет-инфрақұрылы-
мын дамыту болып табылатынын, жоба аясында 
алыстағы елді мекендерді сапалы интернетпен қамту 
к�зделгенін атап �тті. 

«Қазіргі уақытта еліміздегі 13 миллионнан 
астам адам жоғары жылдамдықтағы интернетке 
қол жеткізді. Халық саны 10 мың адамнан тұратын 
елді мекендер 3G байланысымен, 50 мыңнан астам 
тұрғыны бар мекендер 4G стандартымен қамтылған. 
Wткен жылы еліміздің барлық аудан орталықтары 
т�ртінші буындағы интернет желісімен қамтылды. 
Министрліктің бұдан кейінгі міндеті – кең жолақты 
интернетті ауылдық елді мекендерге жеткізу. Ол үшін 
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобасына сәйкес 
тиісті жұмыс жүзеге асырылуда. Жоба аясында 2021 
жылға дейін жоғары жылдамдықтағы интернетпен 
жалпы саны 2 миллионнан астам тұрғыны бар 1249 
ауылдық елді мекен қамтылатын болады» деді. 

Ұялы телефон пайдаланушылар �з құрылғыларын 
биыл жылдың соңына дейін тіркеуі қажет. Бұл ж�нінде 
министр: «Ұялы телефондарды тіркеу үшін ұялы бай-
ланыс операторларының абоненттік б�лімшелеріне 
барудың қажеті жоқ. Абоненттер онлайн немесе SMS 
арқылы тіркеле алады. Айта кететін тағы бір жайт, 
«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру аясында «Электронды үкімет және электрон-
ды мемлекеттік қызметтер» курсы бойынша оқыту 
әдістемесі мен жоспары жасалды, оның к�мегімен 
халықтың цифрлы сауаттылығын арттыру жоспар-
лануда» деп, алдағы атқарылар ауқымды шараларға 
тоқталды. 

Б.МҰРАТҚЫЗЫ
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ОҢ БОЛСЫН!

 ҰЛЫ ДАЛА – 
КӨШПЕНДІЛЕР ӘЛЕМІ 

ТҮРКІ ӘЛЕМІН 
БІРІКТІРГЕН БАСҚОСУ

ЕРЖАН НҮКЕЖАНОВ – 
ҚР Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігі Ақпарат комитетінің төрағасы

ФЕСТИВАЛЬ

Биылғы жылдың 23-24 маусым күндері Алматы 
қаласындағы «Борал дай» археологиялық пар кінде 
«Ұлы дала – к�шпенділер әлемі» халықаралық 
этно-мәдени фес тивалі �теді. 

Фестивальге Мажарстан, Моң ғо лия, Баш-
құртстан, Тыва, Украина,  Да ғыстан, Қалмақ Респу-
бликасы, Таулы Алтай, Wзбекстан, Якутия, Бурятия, 
Саха Республикасы және Қырғызстан елдерінің үздік 
�нерпаздары қатысады. 

Фестивальге жиналған халық к�ш пенділердің 
�ткен дәуіріне саяхат жасап, түрлі сайыстарды 
тама ша лайды. Шеберлік сабақтары к�рсе тіліп, 
викториналық ойындар ойнаты лады. Мәселен, 
жігіттер күш сынасып, палуандар сайысына түссе, 
қыз-келін шектер ұлттық тағамдарды ескі тәсіл-
дермен дайындаудың құпия сы мен танысады. 
К�рермен арасында «Ең әдемі ұлттық киім» байқауы 
ұйым дастырылып, жеңімпаз бағалы сый лықпен ма-
рапатталады.

Биылғы фестивальдің тағы бір ерекшелігі – 
бәйге. Бас жүлде – авто к�лік. Садақ ату, жамбы ату, 
аударыс пақ, палуандар сайысының жеңім паздарын 
да бағалы сыйлық күтеді.

«Ұлы дала – к�шпенділер әлемі» халықаралық 
фестивалінде: к�ш шеруі,  этноауыл, ат құлағында 
ойнай тын шетелдік және қазақстандық ша бан -
доздардың, әлемнің және Қазақ станның ең үздік 
этномузы кант тарының, ұста, зергер, қол�нер шебер-
лерінің �нерін тамашалап, қазақ күресі, к�кпар, 
аударыспақ, қыз қуу және т.б. ұлттық салт-дәстү-
рімізге қа нығуға болады. 

Астанада халықаралық Түркі академиясының 
ұйымдастыруымен «Ұлы дала» III гуманитар-
лық ғылымдар форумы �тті. Биылғы форум 
Астананың 20 жылдық мерекесіне, &зер байжан 
демократиялық республикасы құрылуының – 100, 
Мағжан Жұмабаевтың – 125, заңғар жазушы 
Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығына арналды.

Алқалы жиынның ашылу салтанатында Гүлшара 
Mбдіқалықова «Ұлы дала» форумының бүкіл Түркі 
әлемінің басын біріктіретін, аясы кең, мағынасы 
терең киелі ұғым екенін атап �тті. «Елбасы Нұрсұлтан 
Mбішұлы Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған салтанатты жиынында: «Біздің қасиетті 
жерімізді Ұлы дала деп, ал бабаларымызды Ұлы 
даланың ұрпақтары деп атаған. Біз – солардың 
жалғасымыз, біз – Ұлы Даланың мұрагеріміз» деп 
бекер айтқан жоқ. Аталған хлықаралық форум 
адамзат дамуындағы Түркі әлемінің орны мен 
мәдени құндылықтары талқыланып, жаһандық және 
аймақтық маңызы бар �зекті мәселелер ж�нінде 
ұсыныстар жасалатын интеллектуалды сұхбат алаңы 
мәртебесіне ие болып отыр. Бұл алаң әлемге танымал 
ғалымдар арасындағы байланысты нығайта түседі 
деп сенемін» деді Мемлекеттік хатшы.

Моңғолия тарихи ғылымдары институтының 
директоры Чулуун Сампилдондов болса, архео лог-
тардың соңғы т�рт жылда Түркі академиясымен 
бірігіп, ежелгі Түркі қағанатының жер қоймаларына 
жүргізген қазба жұмыстары туралы с�з �рбітті. 

Шара барысында жаһандық моңғолтану, Ресей 
түркологтар комитеті, Түрік тіл құрылымы және 
Халықаралық түркі академиясының ортақ бас-
тамасымен академия жанынан «Түрко логия, Алта-
истика, Монголистика» қауым дас тығы құрылды. 
Одан б�лек Халықаралық Түркі академиясының 
соңғы жылдары жа рыққа шығарған кітаптарының 
к�рмесі ұйымдастырылды.  

Ақпарат және коммуникациялар министрінің 
бұйрығымен Ержан Болатханұлы Нүкежанов 
ҚР АКМ Ақпарат комитетінің т�рағасы болып 
тағайындалды.

Ержан Нүкежанов 1981 жылы Алматыда дү-
ниеге келген. Mл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
уни верситетін тәмамдаған. Мамандығы – тарих 
магистрі.

Еңбек жолын «Қазақстан теледидары мен 
радиосы» республикалық корпорациясы» ЖАҚ 
ақпараттық-талдамалық қызметінің редактор-
жүргізушісі болып бастаған.

Халықаралық заманауи саясат институтында, 
«Хабар» агенттігінде, «Нұр Отан» республикалық 
саяси партиясы» ҚМ-да, ҚР Мәдениет және ақпарат 
министрлігінде жұмыс істеген. ҚР Президентінің 
Баспас�з қызметінде сарапшы, кеңесші және сектор 
меңгерушісі ретінде қызмет еткен.

2016 жылғы маусым айынан бастап ҚР Парла-
менті Мәжілісінің Аппарат Басшысының орынбаса-
ры лауазымын атқарған.

Қазақстан Президенті Конституциялық 
Кеңестің Ата Заң үстемдігін қамтамасыз 
ететін мемлекеттік орган екеніне тоқта лып, 
оның әлеуетін одан әрі арттыра түсу қажет-
тігіне назар аударды.

– Парламенттің, еліміздегі мемлекеттік 
органдардың қабылдаған бүкіл заңдары мен 
нормативтік құқықтық актілері Конституция 
ережелеріне және нормаларына толық сәйкес 
келуге тиіс, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Конституциялық Кеңес т�рағасы Қ.Мәми 
Мемлекет басшысына Қазақстан Рес пуб-
ликасының Конституция күнін мерекелеуге 
дайындық барысы ж�нінде мәлімдеді. 

***
Елбасы Н.Назарбаев Татарстанға жұмыс 

сапарымен барып, сапар барысында Татар-
стан республикасының Президенті Рустам 
Миннихановпен кездесті. 

Келісс�зде екі елдің әлеуметтік-эконо-
микалық даму қарқыны, сауда-экономи калық 
және инвестициялық ынтымақтастықты жан-
дандыру, машина жасау, қорғаныс және ғарыш 
�неркәсібі салаларында бірлескен кәсіпорын 
құру, ауыл шаруашылығы, к�лік-транзит 
әлеуетін дамытып, инфрақұрылымдық бағ-
дар ламаларды жүзеге асыру және т.б. бүгінгі 
күннің �зекті мәселелері с�з болып, дос-
тық пен ынтымақтастықты одан әрі дамыту 
ж�нінде әңгіме �рбіді.

– Сіздерде ІТ-технологиялар саласы 
жақсы дамып келеді. Біздің жастарымыз 
бұл тәжірибені зерттеуі керек. Wңіраралық 
ынтымақтастық та ілгерілеп келеді. Екіжақты 
сауда к�лемі 700 миллион долларға дейін �сті. 
Енді 1 миллиард доллар к�рсеткішіне қол 
жеткізу керек, – дей келе, Мемлекет басшы-
сы барлық мемлекеттер баламалы энергия 
к�здерін пайдалануға к�шетінін, таяу 50 
жыл ішінде мұнай мен газға деген сұраныс 
та сақтала беретінін тілге тиек етіп, осы 
уақыт аралығында �ңдеу �неркәсібін құру 
қажеттігін назарға алды. 

А у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы  с а л а с ы н ы ң 
маңыз ды лығына тоқталып, жоғары са-
палы сиыр етін �ндіру үшін шетелден 
асыл тұқымды ірі қара мал алынғанын, 
болашақта ауыл шаруа шылығы ғылымын 
дамыту қажеттігін жеткізді. Білім саласы да 
 назардан тыс қалмады. Білім беру мен меди-

цина саласындағы байланыстарды одан әрі 
нығайту мәселелері қаралды. 

ҚР Президенті Н.Назарбаев: «Қазан қа-
ла сының табысты дамып келе жатқанына 
қуаныштымын. Ресеймен �зара жалпы 
қарым-қатынасымыз тұрғысынан алғанда 
Татарстан жетекші орындардың бірінде. 
Біз екі халықтың игілігі үшін ынты мақ-
тастығымызды жалғастыра беретін боламыз» 
дей келе, Р.Миннихановтың екі елдің ара-
сындағы достық қарым-қатынасты, �зара тү-
сіністік пен сенімді нығайтуға қосқан үлесін 
атап �тіп, Татарстан басшысын І дәрежелі 
«Достық» орденімен марапаттады. 

Wз кезегінде Рустам Минниханов Қазақ-
стан татар елінің басты серіктесі екенін 
атап �тіп, бірлескен жобалардың нәтижелі 
болатынына сендірді. Қазақстандағы білім 
беру жүйе сінің даму қарқынына мән беріп, 
студент алмасу үдерісін жандандыруға дайын 
екенін жеткізді. 

Іссапар барысында Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаев Қазан федералдық универси-
тетінде болып, оқытушы-профессорлармен 
және Қазан қаласында білім алып жатқан 
қазақстандық студенттермен жүздесіп, ашық 
жарқын әңгіме құрды.  

– Тарихи деректерге сәйкес, Қазан 
уни верси тетінде 1877 жылдан бастап қазақ 
интеллигенциясы да білім ала бастаған. 
Оқу орнының Қазақстанмен тарихи бай-
ланысы бүгінге дейін жалғасып келе 
жатқаны қуантады. Қазіргі уақытта мұнда 
түрлі мамандық бойынша 500-ден астам 
қазақстандық студент оқиды, – деген 
Елбасы Н.Назарбаев білім ордасының 
академиялық және ғылыми базасы мықты 
екенін, елден арнайы білім іздеп барған 
жастардан мол үміт күтетінін жеткізіп, сенім 
білдірді. 

Мемлекет басшысына Қазан федералдық 
университетінің Құрметті профессоры атағы 
берілді. Рәсімнен соң Қазақстан Президенті 
Қазан федералдық университетінің Құрметті 
қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. 

Қазақстан мен Ресейдің 25 жылдық дипло-
матиялық қатынастары кезеңінде екіжақты 
саяси және экономикалық ынтымақ тастық 
үлгі боларлық дәрежеге жеткенін атап �тті. 

– Тығыз ынтымақтастығымыздың ар-

Әлеуеті зор ғылыми орталық
        

 ,      . 
 ,      

    ,     
   .    , 

         
 . .     -  

.       
        .

жылы Қазақстан ЖОО-да тұнғыш 
рет «Достық» студенттік ассамблеясы 
құрылған еді. Ассамблея құрылған 
күннен бастап,  республиканың 
қоғамдық-мәдени �міріне, рухани 
тыныс-тіршілігіне белсене арала-
сып келеді. 2006 жылы ассамблея 
мүшелері Астана қаласында �ткен 
республикалық жастар форумына 
қатысты. 2008 жылы университеттің 
к�шбасшы студенттерінің бірі, ас-
самблея  мүшесі  Айсят   Балаева 
Қазақстандағы гендерлік  саясат 
м ә с е л е л е р і  б о й ы н ш а  Е л б а с ы 
Н.Назарбаевпен болған кездесуге 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
студенттері атынан қатысу құрметіне 
ие болды. Ол осы кездесуде универси-
теттің тәрбие саласындағы тәжірибесі 
туралы айтып берді.

2010 жылдың мамыр айында 
«Достық» студенттік ассамблеясы 
уни верси теттің 80 жылдығына орай 
«Наурыз бен Масленица» ертегі- спек-
таклін сахналады. Бұл шараның басты 
идеясы – әртүрлі ұлттың салт-дәстүрі 
мен дініне қарамастан �зара тату 
болуының маңызын және этнос-
а ралық достастықты насихаттау. 
Аталған шараға Қазақстан халқы 
 Ассамблеясы жанындағы этно-мәдени 
орталықтардың �кілдері қатысып, 

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

студенттеріміздің �неріне ризашы-
лықтарын білдірді. 

2012 жылдың 27 сәуірінде Ас-
танада �ткен Қазақстан халқы Ас-
самблеясының ХІХ сессиясына 
біздің «Достық» студенттік ассам-
блеясының белсенді  мүшелері, 
университет студенттері: Талуенко 
 Зарина, Каримова Зулихан, Гефт 
Оксана қатысты. Осы сессия жұмысы 
барысында Қазақ ұлттық аграрлық 
у н и в е р с и т е т і  м е н  « Қ а з а қ с т а н 
 ха лық тары Ассамблеясының Қоры» 
қоғамдық қоры арасында ынтымақ-
тастық туралы Меморандумға қол 
қойылды.

Б. Римова атындағы «Mдеп» клубы, 
О.Сүлейменов музейі жастар руха-
ниятына жағымды реңк беріп, жан 
дүниелерін байытуда.

Міне, осылардың бәрінің жұмысын 
орталықтандыру мен Елбасы және 
Қазақстан жолын санаға сіңіруге 
қызмет ететін құрылымдық б�лімше 
құру қажеттігі күн сайын к�зге түсіп 
тұрды. Ізденіс зая кетпеді. Универси-
тет ректоры Т.Есполовтың жан-жақты 
қолдауы арқасында «Н.Назарбаев 
білім және ғылым орталығы» дүниеге 
келді. Оның салтанатты ашылуына 
ҚР Парламенті мәжілісінің депу-
таттары Г.Исимбаева, Г.Ықсанова, 
З.Аманжолова қатысты. 

Орталық т�рт б�лімнен тұрады. 
«Менің Президентім» залында «Бас-
тау», «Құрышпен шыңдалған», «Сая-
сат саңлағы», «Сын сағаты», «Астана – 
тәуелсіздік мақтанышы», «Бірлік пен 
келісім», «Руханият», «Қазақстан және 
әлем», «Ұлы күн» стенділері қойылған. 
100-ге жуық құжаттар, жәдігерлер, 
фотоматериалдар, кітаптар, газет 

Университетте 20-дан астам ұлт 
�кілдері білім алуда. Осының әр-
қай сысының тұрмысы, салт-дәстүрі, 
мәдениеті студенттердің «Дос тық» 
ассамблеясына  арналған  залда 
ұлықталған. 

Орталық ашылғаннан бері �ткен 
екі айдан астам уақыт ішінде оны 
университет студенттерінен басқа 
оқушылар, зиялы қауым �кілдері, 
алматылық қонақтар тамашалады. 
Құрметті қонақтардың ішінде Үкімет 
басшысының орынбасары W.Ш�кеев, 
Алматы әкімі Б.Байбек, Елбасы 
кітапханасы директорының орынба-
сарлары M.Рахымжанов пен К.Ақтаева 
болғанын мақтан етеміз.

«20 мың шақырымдық сапар бі-
рінші қадамнан басталады» дейді 
қытай нақылы. Орталық алғашқы 
қадамдарын жасауда. Ол Елбасы бас-
тамаларын, университет болашағын 
ұлықтауға, рухани жаңғыруға олжа 
салуда. 

Ханкелді &БЖАНОВ,
ҚазҰАУ «Рухани жаңғыру» 

гуманитарлық зерттеулер орталығының 
жетекшісі, ҰҒА академигі

қасында ТМД кеңістігінде жаңа интегра ция-
лық бірлестік – Еуразиялық экономикалық 
одақ пайда болды,  – деді  Қазақстан 
Президенті. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен 
Татарстан арасындағы ынтымақтастықты 
Астана мен Мәскеудің стратегиялық 
серіктестігінің маңызды элементі деп атады. 

– Қазақстан үшін бауырлас татар хал-
қының орны ерекше. Біздің тарихи тамы-
рымыз ортақ, тіліміз, әдет-ғұрпымыз бен 
салт-дәстүріміз ұқсас. Елдеріміз арасындағы 
тарихи достық дәнекері Қазақстан мен 
Татарстанның қазіргі кезеңдегі ынтымақ-
тастығы үшін берік негіз болып отыр, – деді 
Мемлекет басшысы. 

Н.Назарбаев екі елдің мәдениет пен 
халықты жақындастыра түсу ісінде татар 
диас по расы маңызды р�л атқарып отыр-
ғанына ерекше тоқталды. 

Қазақстан Президенті Татарстан респуб-
ликасымен бірлесе отырып, жүзеге асыры-
лып жатқан жобаларға да тоқталды.

– Біз машина жасау, мұнай химиясы, 
әскери-техникалық және к�лік-логис-
тикалық ынтымақтастық салаларында түрлі 
инвестициялық жобаларды бірлесе іске 
асырып келеміз. Біздің елордаларымыз – 
Астана мен Қазан арасында бауырластық 
байланыс орна ған, ал Алматы мен Қазан 
серіктес қалалар саналады, – деді Мемлекет 
басшысы. 

Қазақстан мен Ресей арасындағы тату-
тәтті тығыз қарым-қатынасты одан әрі 
дамыту жолында жастардың маңызды р�л 
атқаратынын меңзеп, жас к�шбасшылардың 
форумы, т.б. бірлескен іс-шаралар ұйымдас-
тыруды ұсынды. 

Сапар аясында Елбасы Н.Назарбаев 
�нер кәсіп кәсіпорындарының к�рмесіне 
барып, кеме және машина жасау, қорға ныс 
�нер кәсібі кешені саласындағы кәсіпорын-
дардың �ні мімен, экологиялық тұрғыдан таза 
және жаңартылатын энергия к�здерін пай-
даланатын к�лік техникасының үлгілерімен, 
Бұлғар қаласы мен аумағындағы Град Сви-
яжск аралын қайта қалпына келтіру жоспар-
ларымен танысты. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Заң – баршаға ортақ

Президенттік стратегия мен жо-
баларды жүзеге асырудың алдыңғы 
шебінде Қазақ ұлттық аграрлық уни-
верситеті келе жатыр. Оның жетіс-
тіктері баршаға аян. Мыңдаған тү-
лектер бітіріп шығып, агро�неркәсіп 
саласының �сіп-�ркендеуіне мол 
үлес қосты. Биылғы Жолдаудағы: 
«...аграрлық университеттердің р�лін 
қайта қарау керек. Олар диплом беріп 
қана қоймай, ауыл шаруашылығы 
кешенінде нақты жұмыс істейтін 
немесе ғылыммен айналысатын ма-
мандарды дайындауға тиіс» деген 
жолдар оқу орны басшылығы мен 
ұжымын тың ізденістерге жетеледі. 
«Келісіп пішкен тон келте болмас». 
Ұстаздармен, студент жастармен 
ақылдаса келе, болашақ мамандардың 
санасын жаңғыртудың, яғни бә-
секелік қабілетін, прагматизмін арт-
тыратын, білімнің салтанаты мен 
сананың ашықтығын қамтамасыз 
ететін ең пәрменді іс-шара Тұңғыш 
Президентіміздің қайраткерлігін, 
мемлекеттік қызметін, Қазақстан 
жолын жүйелі насихаттау әрі зерделеу 
деп ұйғарылды. 

Сонымен, қызу жұмыс басталып 
кетті. Университетте түрлі қоғамдық 
бірлестіктер мен клубтар бұрыннан 
жұмыс істеп тұратын. Мәселен, 2004 

мақалалары Шамалғандағы қоржын 
үйде тұрып, Қаскелеңдегі шағын ғана 
мектептен түлеп ұшқан қарапайым 
қазақ баласының әлем таныған тұлғаға 
айналғанын қысқа да нұсқа түрде 
баяндайды. Биылғы жыл басында 
АҚШ-қа жасаған сапарына кең шолу 
жасалған. 

«Менің университетім» залындағы 
50-ге жуық жәдігерлер ҚазҰАУ та-
рихынан хабар береді. Мұнда кел-
г е н д е р  о қ у  о р н ы  б а з а с ы н д а ғ ы 
Агротехнологиялық Хаб құрамына 
кіретін Қазақстан-Жапон, Қазақстан-
Беларусь агроинженерлік, Су, Тұрақты 
егін шаруашылығы, Агро�неркәсіптік 
кешенге сандық технологияларды 
енгізумен айналысатын Ситуациялық 
орталықтарымен, Инновация лық 
ж ы л ы ж а й ,  К о л л е к ц и я л ы қ  б а қ , 
Мемлекеттік индустриалды-ин но-
ва циялық даму бағдарламасы шең-
берінде мамандар дайындауға арналған 
оқу, ғылыми-зерттеу зертханала рымен 
танысады.

Бұдан кейінгі б�лмелерде орна-
ласқан Елбасы кітапханасында 1000-
ға жуық кітаптар, журналдар, олардың 
электрондық нұсқасы шоғырланған.
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Елбасының 12 маусымдағы Жарлығымен шілде айының 
алғашқы жексенбісі «Ұлттық домбыра күні» болып бекі-
тілді. Осыдан кейін мерекені тойлауға деген дайын дық 
басталып кетті. Ұлттық домбыра күнін ұйым дас тыру мен 
�ткізу шараларын кеңінен насихаттау үшін Астанадағы 
Тәуелсіздік сарайында баспас�з жиыны �тті.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, домбыра дума-
нына қатысуға қазірдің �зінде 1300-ден аса �тінім түс кен. 
Мерекелік концертке asyldombyra.kz сайтында онлайн 
тіркеліп, «К�ңілашар», «Адай», «Балбырауын», «Сарыарқа», 
«Ерке сылқым» күйлерін жатқа білетін кез келген орындаушы 
қатыса алады.

– Ұлттық домбыра күніне орай еліміздің мыңдаған му-
зыкант домбырашысының қатысуымен �тетін «Домбыра – 
асыл мұра» атты концерт аталған мерекенің к�ркін келтіріп, 
қазақ даласын ұлттық аспаптың күмбіріне б�лейтіні с�зсіз. 
Айтулы шарада �нер жанашырлары  Секен Тұрысбек, Бек-
болат Тілеухан, Айтжан Тоқтаған, Айт қали Жайымов, Айгүл 
Үлкенбаева, Нұржан Тәжікенов, Асыл бек Еңсепов, «Арт 
домбыра» триосы мен «МузАрт» тобы баста ған �нерпаздардың 
�нерін тамашалайды, – деді Астана қаласы мәдениет және 
спорт басқармасының басшысы Б.Мажағұлов.

Сондай-ақ Ұлттық домбыра күнін мерекелеуге Құрман ғазы 
атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық ас паптар оркестрі, «Оты-
рар сазы» ұлттық аспаптардың фольклорлық-этногра фиялық 
оркестрі, Астана қаласының мемлекеттік академиялық 
филармониясының Ұлттық аспаптар оркестрі және Ақтау 
қаласының Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі арнайы келіп �нер 
к�рсетеді. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қол дауы мен 
жүзеге асып жатқан айтулы домбыра думаны Астананың 20 
жылдығына үлкен тарту болып отыр. Ұйым дас  тырушылардың 
айтуынша, бұл күні «Қазақ елі» мону ментінің алдындағы 
алаңда халықтық серуен �теді. Киіз үйлер тігіліп, ұлттық 
аспаптардың музейі ашылады. Mрине, басты орында домбы-
ра болады. Музейде Құрманғазы, Дина Нұрпейісова, Ахмет 
Жұбанов сынды ұлы тұлға лардың домбыралары к�пшілік 
назарына ұсынылмақ. Сонымен қатар дәл осы күні жиналған 
қауым домбыра жасау барысымен танысып, «Қазақ Елі» 
монументі алдындағы алаңда Ортеке �нерін де тамашалай 
алады.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

САЗ МЕРЕКЕСІ 
ҚАРСАҢЫНДА

АСЫЛ МҰРА
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ЖӘДІГЕР

ШАРА

«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ КИЕЛІ 
МҰРАСЫ»

ШЫНЫҚСАҢ 
ШЫМЫР БОЛАРСЫҢ

Маңғыстау облысында «Ұлы даланың 
киелі мұрасы» атты шара �туде. 
Мазмұны терең іс-шараны «Жаңғыру 
жолы» республикалық жастар 
қозғалысының аймақтағы мүшелері 
қолға алған. 

Отпан тау кешенінен бастау алған шара 
мақсаты – ашық аспан астындағы мұражай 
атанған �ңірдің баламасыз жәдігерлерін 
к�пке насихаттау. 

Ү ш  к е з е ң н е н  т ұ р а т ы н  ш а р а н ы ң 
алғашқысы Жеңіс күнімен тұспа-тұс келді. 
Кейінгісі саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу күні жалғасты. Соңғы б�лімі 
белсенді жастардың киелі орындарға ба-
рып, зиярат етуімен түйін де леді. Ал осы 
ай соңында эстафета Атырау облысына 
тапсырылады.

«Қоғамдық келісім» мекемесінің дирек-
торы Аманкүл Жайылханова экспедиция 
құрамы «Жаңғыру жолы» аймақтық штаб 
мүшелері, этномәдени бірлестік �кілдері 
және студенттерден топтастырылғанын, 
олардың  к�пшілігі алғаш рет ашық аспан 
астында орналасқан жәдігерлерді аралап, 
тарихымен етене танысуға мүмкіндік 
алғанын атап �тті. 

«Жас суретшілер �з к�зімен к�рген 
к�рініс терді майлы бояумен ақ параққа 
түсірді. «Мың бояулы Маңғыстау» жоба-
сына қатысушы 50 жас салған суреттерін 
кейін жергілікті мұражайларға тапсырады» 
деді А.Жайылханова.

Семейдегі орталықтандырылған 
кітапхана жүйесінде №30 мектеп 
лагерінің демалушыларымен «К�ңілді 
старт» атты ойын �ткізілді.

Іс-шара барысында саламатты �мір 
салтын ұстанып, белсенді түрде спортпен 
айналысу – �мір бойы денсаулықтың тама-
ша негізі болып табылатындығы айтылды. 

Бұл тақырыптың �зектілігі балалар мен 
жас�спірімдердің �міріне компьютердің 
белсенді ену үдерістерімен тығыз байланы-
сты екендігі атап �тілді. Ойын жалғасында 
«Ең шымыр» атты викторинаға қатысқан 
балалар �здерінің спорт түрлері туралы 
білімдерін к�рсетті.

Туризм түрлері туралы ақпарат берілді. 
Кітапхана қызметкерлері Қазақстанның 
ең танымал Қожа Ахмет Ясауи, Катон-
Қарағай, Бурабай, Марқак�л, Іле Алатауы 
сияқты туристік орындарымен танысты-
ра отырып, олардың туристерді несімен 
қызықтыратыны ж�нінде мағлұмат берді. 

Ш а р а  с о ң ы н д а  б а л а л а р  « М о л е -
кулалар және атомдар», «Тасбақалар 
жүрісі», «Футболшылар» атты қимыл-
қозғалыс ойындарына белсене қатысып, 
�здерінің мергендіктерін, ептіліктерін, 
шапшаңдықтарын к�рсетті.

ЫНТЫМАҚ

ЕЛОРДА 
ТОЙЫ АТАП ӨТІЛДІ

Литва Астананың 20 жылдығын 
атап �тті. Шарада қазақтың ұлттық 
тағамдары дайындалып, фоток�рме 
ұйымдастырылды және мерекелік кон-
церт �тті. 

Салтанатты жиын Вильнюстің белгілі 
ауданы Ужуписта болды. Айта кетерлігі, 
бұған дейін Ужупистің конституциясы 
әлемнің  ондаған тіліне аударылған. Енді 
елорданың мерейтойына орай қазақ тілінде 
де шықты.

Бұл латын қарпінде, біздің апострофы-
мызбен жазылған. Жиынға қатысушылар 
екі елге ортақ нышандарға тоқталды. Ужу-
писке 20 жыл болса, Астанаға да 20 жыл 
толып отыр. Ужупис жаңа жылды наурызда 
тойласа, қазақ елі де Наурызды к�ктемде 
тойлайды.  

Қазір Вильнюстің ең әйгілі әрі адам 
к�п келетін туристік орнында Ужупистің 
конституциясының қазақ тілінде жа-
зылған тақтайшасы ілулі тұр. Республи-
ка қауымдастығы ұйымдастырған тақ-
тайшаның салтанатты ашылуында қазақ-
стандық музыканттар �нер к�рсетіп, ән-
жырдан шашу шашты. Сондай-ақ Ужупис 
орталығында фотосуретке әуес жандардың 
астаналық клубының к�рмесі ашылды. 
К�рме жиырма жыл ішінде тек жаңару 
символы ғана емес, еуразиялық кеңістіктің 
орталығы болған жас астанамен танысты-
рады.

ПАРИЖДЕГІ КҮЙ КҮМБІРІ

БӘРЕКЕЛДІ

– Елбасының бұл Жарлығы халқымыздың 
ұлттық �нерін қадірлеу мақсатында жасалған 
игілікті іс деп білемін. 

Mуелі мынадай бір аңыз әңгімені айтып 
берейін. Баяғыда біздің жақта бір домбырашы 
жігіт дала жолымен келе жатып, бір т�бенің 
етегіне келіп тоқтайды. Мініп келе жатқан атын 
шідерлеп, �зі т�бе басына шығып, күй тартып 
отырады. Күйге елітіп біраз кідіріп қалған ғой. 
Сонда тұсынан �тіп бара жатқан бір жолаушы: 
«Ау, отағасы, т�мен жақта атыңды қасқыр талап 
жатыр ғой. Соны к�рсең де, мында күй тартып 
отырғаның не?» деп айғайлайды. Сонда дом-
бырашы: «Ат �ліп кетсе, бір тай ғой, ел ішінен 
табылар. Ал күйдің мына буынын жоғалтып 
алсам, оны кейін таба алмаймын ғой» деп, сол 
күйін тартып, одан әрі қарай отыра берген екен 
дейді бізге жеткен аңыз. 

Міне, күйдің қадір-қасиетін осы бір мы-
салдан да к�руге болады. Бұрын ата-бабалары-
мыз к�здің қарашығындай сақтаған ұлы күй 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, бізге жетті. Ал осы 
бір киелі мұрамыздың бүгінгі таңдағы жай-күйі, 
оған деген құрмет бізді қанағаттандыра ма? 
Күй – қазақ халқына тән ерекше музыкалық 
жанр, басқа халықта жоқ. Сондықтан да біз 
күй �нерін сақтай білуіміз керек. Қазіргідей 
ғылым мен техниканың дамыған кезінде күй 
�нерімізді мүмкіндігінше жан-жақты дамытып, 
жаңа заманның лебін қосып, келер ұрпаққа 
табыстауымыз керек. Осы тұрғыдан алғанда, 
Президенттің аталған Жарлығы жетістікке 
бастайтын жол деп түсінемін. Осы іске бәріміз 
де атсалысайық. Домбыра әр қазақтың үйінің 
т�рінде тұруы керек, мемлекетіміздің ұлттық 
құндылықтарының бірі болуы тиіс. 

Біз қазір күйдің қадіріне жетіп жүрміз 
бе?  Mй,  қайдам?. .  Домбырашылар мен 
күйшілердің ескерусіз қалып келгеніне бір-

домбыра алдырды. Мұның және бір жақсы жағы 
балалар домбыраны мектепке тасымайды. Күн 
суықта, автобуста алып жүру оғайға соқпайтыны 
анық. Мектепте дайындалумен қатар үйіне 
барғасын да, тапсырманы қайталағаны ж�н. 
Осы орайда, біз ата-аналармен с�йлесіп: «Дом-
быра алыңыздар, балалар мектепте үйренгенін 
үйде пысықтағаны ж�н» деп айттық. Осы курс 
ашылғалы бері әрбір баланың үйінде домбыра 
пайда болды. Соның арқасында балалар жақсы 
дағдыланып қалды. 

20 шақты баланы алып, Италияға бардық. 
Wткен жылы Америкаға жолымыз түсті. Сон-
да америкалықтар: «Мыналар музыканттар 
ма, физиктер ме?!» деп таңғалды. Біз физика 
мамандығына оқып жатқанын айттық. Айталық, 
Бостонның MIT университеті бар, дүниежүзінің 
физиктері мен математиктері сол оқу орнына 
түсуге тырысады екен. Оның бір талабы бар. Мы-
салы, оқуға қабылдау емтиханында жинаған балл-
дары шамалас болған кезде, қайсысын �ткіземіз 
деп қиналып жатса, емтихан тапсырушыға 
«Сіздің қандай �неріңіз бар? Спортта қандай 
жетістігіңіз бар?» деп қосымша сұрақ қояды екен. 
Сонда бойында табиғи дарыны бар балаға к�бірек 
мүмкіндік жасалатынын жеткізді. Осыны естіген 
біз де олардың �нерге деген к�зқарастарының 
жоғары екендігіне таң-тамаша болдық. Мұндай 
ерекше к�зқарас біздің елде де қалыптасуы қажет 
деп ойлаймын. Аталған университет біздің ба-
лаларды жыл сайын оқуға келуге шақырып жүр. 
Жасы жетпістен асқан бір профессоры: «Wте 
�нерлі балалар екен» деді.

Біздің домбыра үйретуден элективтік курсты 
ашқанымызға екі жыл болды. Ұжым басшылығы 
енді осы әдістемені келесі оқу жылынан бастап 
еліміз бойынша барлық 20 (Астана, Алматы және 
Шымкент қаласында екі-екіден, �зге �ңірлерде 
бір-бір мектептен бар) зияткерлік мектепте іске 

асыруды қолға аламыз деп отыр. Содан кейін, 
Құдай қаласа, жалпы білім беретін мектептердің 
оқу бағдарламасына енгізу ұсынылмақ. Егер осы 
іс республика к�лемінде қолға алынатын болса, 
жас ұрпақ тәрбиесіндегі айрықша бастама деп 
білемін. 

Алла адамға дарын берсе, бәрін үйіп-т�гіп 
береді ғой, зияткерлік мектептегі балалар да 
сондай зерек, талабы таудай шәкірттер. Олар  
– болашақ ғалымдар. Оқу жылы аяқталғанда 
140 бала мектеп алдына шығып, орындықтарға 
жайғасып, Құрманғазының «Сарыарқа», 
«Адай» күйлерін орындайды. Жыл бойы дайын-
далғандарының есебі тәріздес. Ол жиынға Білім 
және ғылым министрлігінен �кілдер, мектеп 
ұжымы және балалардың ата-аналары қатысады. 
Оқушылардың �нер к�рсеткеніне қарап, біз 
де атқарған жұмысымыздың нәтижесін к�ріп, 
к�ңіліміз марқайып қалады. Wскелең ұрпақтың 
талабын байқап, разы боласың.

Күйге терең үңілсек, оның сыры мол. Мы-
салы, Мұқан Т�лебаев «Біржан-Сара» опе-
расын жазғанда, Соқыр Есжанның «Соқыр 
Есжан» күйін алған. Оның ішінде би де, хор 
да – Соқыр Есжанның күйі. Бұл жерде ком-
позитор М.Т�лебаевтың шеберлігін байқауға 
болады. Үш минуттық күйді үш сағатқа созып, 
«Біржан-Сара» операсын алтын қорға енгізіп, 
ұрпаққа мұра етіп қалдырып кетті. Операны 
�нердің ең жетілген, ең күрделі түрі деп айта-
мыз. Ал біздің мыңдаған күйіміз бар. Болашақ 
композиторларымыздың осындай қаншама опе-
ра шығаруына мүмкіндік бар екенін тек болжап 
қана к�руге болады. 

Қазақтың әні мен күйін зерттеп, қағазға 
түсіріп кеткен композитор, музыкант-этнограф 
Александр Затаевич: «Mннің с�зі бар, күйдің с�зі 
жоқ. Бірақ дала қазағына с�зі бар әннен к�рі, 
«мастерский» шебер ойнаушының қолынан 
шыққан күй барынша түсінікті» деп жазып кет-
кен. Міне, ғажап емес пе?! «Қазақтың 1000 әні» 
туралы ол: «Mй, қазақ достарым, осының бәрін 
мен жинадым деп айтпаймын. Бұл сендердің 
�здеріңнің еңбектерің. Mндерді жарыққа 
шығаруға мен тек себепші болдым. Мен сендер 
арқылы істеп отырмын. Сендер �з әндеріңді, �з 
күйлеріңді жинап, халыққа, болашаққа беріп 
отырыңдар. Mндерің мен күйлеріңді сыйлаңдар» 
деген екен. 

Қадыр Мырза-Mлі ағамыз «Нағыз қазақ 
қазақ емес, Нағыз қазақ – домбыра!» деп тегін 
айтпаған ғой. Шынын айтқанда, қазақты қазақ 
етіп отырған да домбыра. Ал сондай ұлттық 
құндылығымыз – домбырамызды қастерлей 
алмасақ, кім болғанымыз? 

Жас ақын Серік Сейітманның:
«Домбыраның пернесінде ән ғажап, 
Домбыраның шанағында зарлы азап. 
Қазақ болып қалды мәңгі домбыра, 
Домбыра боп қалса екен-ау әр қазақ!» деген 

ой-түйіні де ұлттық аспабымыздың даңқын 
асыра түсері с�зсіз. Елбасының Жарлығы 
шыққан соң, ұлттық �нерге деген шынайы 
к�зқарас оянатын сияқты, сең қозғалды. Бұл 
қолға алынған шаралардың басы ғана. Домбыра 
күнінің белгіленуі �нерге және �нерді сүйетін 
халқымызға жасалған құрмет деп түсінемін.

&ңгімелескен
Айбатыр СЕЙТАҚ

АСТАНА

Осы орай да, �зі м к�зі н к�рген, 
қазақ тың �нерін әлемге асқақтатқан 
дом бырашы, дирижер, Қазақстанның 
ха лық артисі, «Парасат» орденінің 
ие гері  Рысбай Хисметұлы Ғабдиевті 
толғаныспен еске а ламын. Рысбай 
ағамыз Атырау облысының Доссор 
кентінде музыка мектебінің  директоры 
болып жүргенде Мақат аудандық халық 
аспаптар  оркес трін құрды. Wнер ұжы-
мының атағы жетпісінші жылдардың 
аяғында дүрілдеп шыға келді. 1977 
жылы КСРО-ның жаңа Конституциясы 
қабылданып, үлкен мерекеге ұласты. Ол 
кезде студентпіз, Мәскеудің Кремль-
дер сарайының т�рінде Қазақстаннан 
Атыраудың Мақат аудандық және 
КазМУ-дың халық аспаптары ор-
кестрлері бірігіп �нер к�рсеткенде б�р-
кімізді аспанға атып, қуанғанымыз, 
ор кестрді Алматыдан мәре-сәре болып, 
күтіп алғанымыз есімізден кеткен жоқ.

Кейін Рысбай Хисметұлының Атырау 
қаласында Дина Нұрпейісова атындағы 

оркестрді құрудағы т�ккен маңдай тері, 
ізденісті еңбектері жұртшылыққа кеңінен 
мәлім.

Тәуелсіздіктің арайлы таңдарының 
шапағында, нақтырақ, 1994 жылы осы 
оркестр Түркияның Анталия қаласында 
�ткен дүниежүзілік �нер фестивалінің 
Гран-при жүлдесін жеңіп алуы, қиын-
қыстау кезеңде еңсемізді к�теріп тас та-
ғаны да ұмытылған жоқ.

Дина Нұрпейісова атындағы акаде-
миялық қазақ халық аспаптар оркестрі 
ұлттық �нерімізді  насихаттаудағы 
ізгілікті еңбектерін жалғастырып келеді. 
2014 жылы тәуелсіздік мерекесінде 
Сербияның астанасы Белград қаласында 
концерт қойып, қазақтың т�л �неріне 
к�рермендер тәнті болды.

Осы жылы Франциядағы Қазақстан-
ның мәдениет күндеріне орай Дина 
Нұрпейісова атындағы оркестр Фонтен-
бого қаласында, екінші күні ЮНЕСКО-
ның штаб пәтерінің залында қазақтың 
күйін күмбірлетіп, Нұрғиса Тілендиевтің 

«Wз елім» әніне жиналғандар түрегеліп, 
қол соққанын әлем газеттері жарыса 
жария лады.

Жуырда академиялық оркестр Фран-
цияның Париж қаласының беделді кон-
церт залдарының бірі ГАВО-да тамаша 
�нер к�рсетті. «Рухани жаңғыру» бағ-
дарламасы аясында ұйымдастырылған 
�нер кешіне саяси қайраткерлер, халық-
аралық ұйымдар �кілдері жиналды. К�-
рер мендер Құрманғазы, Дина, Ықылас, 
Түркеш, Нұрғиса Тілендиев,  Латиф 
 Хамиди, Евгений  Брусиловский, Иоган 
Штраус, Юбер Жироның классикалық 
шығармаларын ұйып тыңдап, оркестрдің 
�неріне түрегеліп тұрып қол соқты.

«Қазақ күйі шет мемлекеттердің 
т�рінде шалқи берсін, шарықтай берсін!» 
деген жүрекжарды тілегімізді айтқымыз 
келеді. Міне, қазақтың �нерін �рге сүй-
реген ұлттық домбыра осындай.

Н.MТЕГЕНОВ
АТЫРАУ 

екі мысал келтірейін. Осы уақытқа дейін 
дом бырашылардың, күйшілердің қоғамдық 
ұйымы да жоқ. Қаншама рет айтылды да, жа-
зылды да. Бірақ нәтиже болмады. Тіпті ит 
асыраушылардың қоғамы бар. Бұл да біздің 
салғырттығымыз-ау деймін. Mйтпесе, мыңдаған 
күйіміз бар, соны бүкіл дүниежүзіне шалқытып 
шығаруға болады ғой. Елбасының Жарлығына 
сәйкес осы мақсатта игі істер қолға алынса, 
алар асуларымыз биік болмақ. Қазақ халқының 
болмыс-бітімі, күрескерлік мінезі, тарихы, 
мәдениеті мен рухани байлығы – бәрі бір күй 
арқылы әлемге танылатын болады. 

Соңғы жылдары концерттер шоуға айна-
лып барады. Күйді жеке орындаушыларды к�п 
к�ре бермейміз. Бірнеше домбырашы сахнаға 
шығады да, әрбір күйдің басын бір шалып, 

шапқан аттай �те шығады. Нағыз күйшілікті 
олай дәріптемейді. Ол к�рермен үшін қызық 
к�рінетін шығар. Алайда адам күй тыңдап, оның 
тереңіне үңіліп, тарихына бойлап, �зі де толғана 
білуі қажет қой. Күй – адам жанын толқытатын, 
�зіне баурап алатын құдіретті музыкалық туын-
ды. 

Бүгінгі таңда �зім Астана қаласындағы 
 Назарбаев зияткерлік мектебінде қызмет жасап 
жүрмін. Жыл сайын осы білім ұясына 7-сынып-
тан бастап оқуға 144-тей шәкірт қабылданады. 
Оның ішінде әр ұлттың, яғни қазақ, орыс, ко-
рей, неміс, ұйғыр, Қазақстанда қандай ұлт пен 
ұлыстар болса, солардың бәрінің де балалары 
бар. Бәрі де физика мен математика саласы 
бойын ша тереңдетіп білім алуға бағытталған. 
Осы білім ұясының талабы бойынша барлық 
шәкірт домбырадан екі жылдық элективтік 
курс тан �теді. Айталық, бір сыныпта 24 оқушы 
болса, екі тәлімгер домбырашы 12-ден б�ліп 
аламыз да, топқа б�ліп оқытамыз. 144 бала жыл 
бойы оқып шығады. Сонда нәтижесіне қарасақ, 
күйді керемет тартып жүрген балалар бар. Mрине, 
біздің алдымызда олардан бір шебер орында-
ушы, Қазақстанның халық артисін дайындап 
шығару міндеті тұрған жоқ. Wйткені олардың 
негізгі мамандығы физика-математика саласы 
ғой. Ерекше дарынды балаларды к�ріп жүрміз. 
Біздің мақсат – ұлттық �нерді, халқымыздың 
күй �нерін жас кездерінен олардың бойларына 
сіңіріп, жүректеріне ұялату, қазақ халқының 
рухани байлығын домбыра арқылы қабылдауға 
бейімдеу. Ертеңгі күні АҚШ, Канада, Англия 
сияқты шетелдерге барып, жоғары білім алып 
келіп, елімізге қызмет жасаған кезде олар дом-
быраны жатсынбайды. Қайда жүрсе де, домбы-
раны жандарына серік етсе, ондай жастарымыз 
биік мақсаттарға қол жеткізеді деп ойлаймын. 

Зияткерлік мектеп арнайы тапсырыспен 100 
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Kó rkemsó z oqý  
sheberleri anyqtaldy

  
 

Kó rkemsó z jarysyny   maqsaty – 
talantty jastar  a qoldaý  kó rsetý  arqyly 
memlekettik tildi   qoldanylý  a asyn 
ke  e tý , til sa asatyn ke  inen nas hattaý , 
qazaq á deb etine qyzy  ý shylyqty 
arttyrý .

Konký rsqa aý dandyq keze  nen 
oza shaý yp,  ú zdik kó r ingen 17-
29 jas araly  ynda  y jastar qatysty. 

ner adamdary, osy salada oq tyn 
stý dentter men ó tken jyl  y je  impazdar 
ba qaý  a jiberilmedi. Qatysý shylar 
qazaqty   belgili aqyn-jazý shylaryny   
Qazaqstan, Astana, tý  an jer, tá ý elsizdik 
tý raly prozalyq, poez alyq, dramalyq 
tý yndylarynan jatqa ú zindi oqydy.

Á dil qazylar alqasyny   mú sheleri 
Qazaqstanny   e  bek si  irgen qa ratkeri 
G.Esetova, Memlekettik qý yrshaq 
teatry á deb et bó limini   me  gerý shisi 
J.Ahmetova, aqyn, «Serper» sy ly  yny   
laý reaty E.Jumabek qatysý shylardy   
daý ys má nerine, til tazaly  yna, sahnada 

К�ркемс�з жарысының мақсаты – та-
лантты жастарға қолдау к�рсету арқылы 
мемлекеттік тілдің қолданылу аясын 
кеңейту, тіл саясатын кеңінен насихат-
тау, қазақ әдебиетіне қызығушылықты 
арттыру. 

Конкурсқа аудандық кезеңнен 
оза шауып, үздік к�рінген 17-29 жас 
аралығындағы жастар қатысты. Wнер 
адамдары, осы салада оқитын студент-
тер мен �ткен жылғы жеңімпаздар 
байқауға жіберілмеді. Қатысушылар 
қазақтың белгілі ақын-жазушыларының 
Қазақстан, Астана, туған жер, тәуелсіздік 
туралы прозалық, поэзиялық, драмалық 
туындыларынан жатқа үзінді оқыды. 

Mділ қазылар алқасының мүшелері 
Қ а з а қ с т а н н ы ң  е ң б е к  с і ң і р г е н 
қайраткері Г.Есетова, Мемлекеттік 
қуыршақ театры әдебиет б�лімінің 
меңгерушісі Ж.Ахметова, ақын, «Сер-
пер» сыйлығының лауреаты Е.Жұмабек 
қатысушылардың дауыс мәнеріне, тіл 

ó zin-ó zi ustaý yna, shy  arma ta  daý  
tal  amyna, k im sá nine basa nazar 
aý dardy. Ná t jesinde Beknur Dastan 
«jú zden jú rik, my  nan tulpar» atanyp, 
Bas jú ldeni qanjy  asyna ba lady. 
Endi ol Aba  atynda  y kó rkemsó z 
oqý  sheber ler in i   respý bl kalyq 
ba qaý yna qatysatyn bolady. I oryn 
D nara Ba muhambetova  a, II oryn 
Talant Hasenovke, III oryn Shoqan 
Q u l n a z a r o v q a  b u y r d y.  N u r l a n 
Baqytjanov «Má nerli só z», Aqn et 
Amanhan «Á ý ezdi  só z» atalymy 
bo ynsha ú zdik atandy. Raqymjan 
Qaldykó z ,  Ermek Tur  anbekov, 
Á sem Á bdimá ý lenova yntalandyrý  
sy lyqtaryna e boldy.

Jú ldegerlerge sy lyqty Almaty 
qalasy Tilderdi damytý  basqarmasy 
Tilderdi damytý  já ne ú lestirý  bó limini   
basshysy B.Qalymbet tapsyrdy.

Ma a MURATBEK

тазалығына, сахнада �зін-�зі ұстауына, 
шығарма таңдау талғамына, киім сәніне 
баса назар аударды. Нәтижесінде Бекнұр 
Дастан «жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» 
атанып, Бас жүлдені қанжығасына бай-
лады. Енді ол Абай атындағы к�ркемс�з 
оқу шеберлерінің республикалық 
байқауына қатысатын болады. І орын 
Динара Баймұхамбетоваға, ІІ орын 
Талант Хасеновке, ІІІ орын Шоқан 
Қ ұ л н а з а р о в қ а  б ұ й ы р д ы .  Н ұ р л а н 
Бақытжанов «Мәнерлі с�з», Ақниет 
Аманхан «Mуезді с�з» аталымы бойын-
ша үздік атанды. Рақымжан Қалдык�з, 
 Ермек Тұрғанбеков, Mсем Mбдімәуленова 
ынталандыру сыйлықтарына ие болды. 

Жүлдегерлерге сыйлықты  Алматы 
қаласы Тілдерді  дамыту  басқар-
масы Тілдерді дамыту және үйлестіру 
б�лімінің басшысы Б.Қалымбет тап-
сырды. 

Майя МҰРАТБЕК

Almaty qalasyny   Tilderdi damytý  basqarmasy «Rý han  ja   yrý » ba  darlamasy 
a asynda Astana qalasyny   20 jyldy  yna ora  «Kó rkemsó z oqý  sheberleri» atty 
qalalyq konký rs ó tkizdi.

     «  » 
    20   «   

»    .

  –  

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

жинақ шығару. Барлық атаулардың басын 
біріктіріп біріздендіру.

Бұл ретте, экспедиция жұмысына к�-
мек тескен жергілікті к�нек�з қария ларға 
алғысымызды білдіреміз. Қазіргі таңда ұмы-
тылып бара жатқан атаулар, олардың шығу 
тарихы туралы деректерді болашақ ұрпаққа 
мұра етіп қалдыру біздің парызымыз деп 
білеміз. Сондықтан осы игі істің басы-қасында 
жүрген экспедиция мүшелеріне, жергілікті 
тұрғындарға ризашылығымыз мол.

– Латын әліпбиіне к�шу – тарихи таңдау. 
Бұл бағытта қандай шараларды қолға алып 
отырсыздар?

– Қоғамдық сананы жаңғырту бағдар-
ламасын іске асыру аясында ҚР Президен тінің 
Жарлығымен бекітілген қазақ тілі әліпбиінің 
латын графикасына к�шуіне қатысты жоба-
ларды да жоспарлап отырмыз. Wздеріңізге 
мәлім бұл – бүкіл ел қолдаған тарихи мәселе. 
Осы бағытта қазақ тілі әліпбиін латын гра-
фикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен 
к�шіру ж�ніндегі  іс-шаралар жоспары 
бекітілді. Басқарма бүгінгі күні қазақ әліп-
биін латын графикасына к�шіру бойынша 
түсіндіру жұмыстарын одан әрі жүргізуді 
жоспарлап отыр. Яғни мемлекеттік тілдің 
әліпбиін латын графикасына к�шіру  жайын 
түсіндіру, насихаттау мақсатында облыстағы 
Тіл орталықтарымен семинар �ткізу.

Осыған орай, облыс аумағында латын 
графикасын түсіндіру, оқыту және насихат-
тау мақсатында к�шпелі семинар-тренингтің 
алғашқы шарасы Атырау қаласында наурыз 
айында �ткізіліп, мемлекеттік тілдің жаңа 
әліпбиін, сонымен қатар оған к�шу жолда-
рын түсіндіру үшін Атырау қаласының 200-ге 
жуық қазақ тілі пәнінің мұғалімдері қамтылды. 
Бұдан әрі аталған шара қараша айына дейін 
Атырау қаласы және барлық аудандарда 
�ткізілетін болады. К�шпелі семинар-тре-
нингтермен облыс бойынша барлығы 4000 
жуық адам қамтылады. 

Жуырда 5-6 маусымда Х . Д о с м ұ х а м е д о в 
атындағы Атырау мемлекеттік университетімен 
бірлескен «Қазақ тілі әліпбиін латын графи-
касына к�шіру: жаhандану жағдайындағы 
мемлекеттік тілдің дамуы» тақырыбында 
халықаралық ғылыми-практикалық конфе-
ренция �тті. 

Халықаралық деңгейдегі бұл шараның 
мақсаты – қазақ жазуын латын қарпіне к�шіру 
мәселесін талқылау, жаһандану жағдайында 
мемлекеттік тілді дамыту. Халықаралық 
жиынға конференция тақырыбы бойынша 
елімізге танымал қоғам, мемлекет қайрат-
керлері, тіл мамандары, ғалымдар қатысты.

Жаңа латын әліпбиін түсіндіру жұмыстары 
бойынша басқармамен ағымдағы жылдың 8 ма-
усымында облыстық Халыққа қызмет к�рсету 
орталығы және «Бірыңғай Зейнетақыны 
жинақтау қоры» мекемесі қызметкерлеріне ла-
тын қарпінде алғашқы дайындалған күнтізбені 
тарату акциясы �ткізілді. Алдағы уақытта 
осындай жұмыстар �з жалғасын табады.

Еліміз әлемдік қауымдастықта �зінің 
орны бар жас мемлекеттің бірі ретінде жан-
жақты даму үстінде, сондықтан әлемдік 
коммуникациялық кеңістікке барынша ене 
отырып, басқа елдермен қоғамдық �мірдің 
барлық саласы жағынан байланыста болу 
аса қажет. Бірақ соның ішінде тілдік қарым-
қатынастың, әліпбидің орны ерекше екені 
с�зсіз. Елбасы �зінің мақаласында таяу 
жылдардағы міндеттердің бірі – қазақ әліпбиін 
латын графикасына к�шіру екендігін атап 
�ткен болатын. Қазір елімізде осы ауқымды 
мемлекеттік шараны жүзеге асыруға арналған 
жұмыстар жан-жақты жүргізілу үстінде. 
Бұл жұмыс �ңірімізде де қазақ тілін латын 
әліпбиіне кезең-кезеңмен к�шіруге арналған 
жоспарға сәйкес жүзеге асырылатын болады. 

Латын әліпбиіне к�шу – бұл біздің мемле-
кеттік тіліміз – қазақ тілінің дамуына, за-
манауи ғылым мен технологияның тіліне 
айналуына зор ықпал ететін фактор екені талас 
тудырмайды.

– &ңгімеңізге рақмет.

&ңгімелескен
Mтеген Н&УКИЕВ

қазақ тілінің латын графикасына к�шу рефор-
масына к�зқарастарын білу.

– «Жеріңнің аты – бабаңның хаты» 
дейміз. Енді ономастика саласындағы соңғы 
жаңалықтармен б�лісе отырсақ...

– Біздің басқарма жергілікті жердегі 
о номастика жұмысын үйлестіруші орган. 

Бүгінгі күні облысымыздың аумағында 
248 әкімшілік-аумақтық бірліктер (облыс, 
қалалар, аудандар, ауылдық округтар, кент-
тер, ауылдар) және 4036 геонимдер (ықшам 
аудандар, к�шелер, даңғылдар, �т келдер, 
алаңдар, жер телімдері, елді ме кендердің басқа 
да құрамдас б�ліктері) бар.

Wткен жылы облыстық ономастика ко-
мис сиясының қарауына 197 ұсыныс түсіп, 
106-сы мақұлданды. Олардың ішінде 5-і елді 
мекендердің атауы, 101-і к�шелер атауына 
қатысты. Атырау қала сын қосқанда жал-
пы облыс бойынша былтыр 110 к�шенің 
 атауы �згерді. Сонымен қатар ҚР Үкіметінің 
қаулысымен Атырау облысының 10 білім 
беру ұйымына тарихи тұлғалардың, Ұлы 
Отан соғысы батырларының, «Алаш» қайрат-
керлерінің есімдері берілді. 

Биыл ҚР Үкіметінің жанындағы Рес-
публикалық ономастика комиссиясы-
ның отырысында мақұлданған және ҚР 
Президенті Mкімшілігінен қолдау тапқан 
облысымыздың 3 білім беру мекемесіне ҚР 
Үкіметінің қаулысымен жаңа атау берілді. 
Атап айтсақ, Атырау қаласындағы №18 
Н.Крупская атындағы орта мектепке Хи-
уаз Доспанова, Жылыой мұнай және газ 
технологиялық колледжіне Сафи Wтебаев, 
Мақат ауданындағы Доссор балалар �нер 
мектебіне Рыспай Ғабдиев есімі берілді.

Сонымен қатар биыл облыстық ономасти-
ка комиссиясының 2-отырысы �ткізіліп 175 
ұсыныс қаралап, 128-і мақұлданды.

Ономастика саласындағы соңғы жаңалық-
тардың бірі – облыстық ономастика комис-
сиясының қолдауымен Құрманғазы ауданын-
да бір қатар әкімшілік-аумақтық бірліктердің 
идеологиялық тұрғыдан ескірген атауларының 
�згер тілуі. Нақты айтсақ, Ганюшкин ауылы 
Құрманғазы ауылы болып �згертілді, Дәшін 
ауылы – Хиуаз ауылы, Киров ауылдық округі 
– Жаңаталап ауылдық округі болып қайта 
тіркелді. 

Сондай-ақ облыс әкімдігінің қаулысы мен 
облыстық мәслихат шешімінің біріккен жоба-
сы дайындалып, келесі нысандардың атауын 
�згерту жұмыстары жүргізілуде: 

- Исатай ауданындаТұщықұдық ауылын-
дағы жалпы білім беретін Чапаев бастауыш 
мектебінің атауын Жамбыл атындағы баста-
уыш мектебі;

- Махамбет ауданын дағы Чкалов атындағы 
орта мектепті Ахмет Байтұрсынұлы атындағы 
орта мектеп;

- Индер ауданында Гребенщик орта 
мектебін Mбіш Кекілбайұлы атындағы орта 
мектеп деп қайта атау.

Бүгінгі күні жергілікті жерлерде ескір-
ген, қайталанатын атауларды тарихи жер-
су атаулары мен ұлттық танымға жақын 
дәстүрлі атаулармен, ұлттық деңгейде танымал 
тұлғалардың есімдерімен �згерту жұмыстары 
жүргізілуде. 

– «Атаулар тарихы» деген ғылыми экспе-
диция ұйымдастырыпсыздар. Бұл жұмыстың 
мақсаты қандай?

– Елбасының «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты мақаласынан туындаған 
Қо ғамдық сананы жаңғырту бағдар ла-
масының «Туған жер» кіші бағдарла масы 
аясында ұзақ мерзімді (2017-2020 жылдарға 
арналған) «Атаулар тарихы» ғылыми экс-
педициясы ұйымдастырылды. Экспедиция 
құрамына ғалым этнографтар, тарихшы-
лар, тіл мен әдебиет саласының ғалымдары, 
жергілікті жер лердегі жер-су тарихын жақсы 
білетін к�нек�з адамдар, басқа да мамандар 
енгізілген. Мақсат – жер-су атауларының, 
басқа  да  физикалық – географиялық 
объектілердің, елді мекендер атауларының 
шығу, қалыптасу тарихын зерттеп, мәліметтер 
базасын жасақтап, нәтижесінде анықтамалық 
жинақ шығару. Бұл �ңір тарихын жаңғыртып, 
шынайы келбетін қалпына келтіруге үлес 
болмақ және тұрғындардың тарихи санасын 
қалыптастыруға ықпал етілмек. 

Бүгінгі күні 3000-нан астам атау туралы 
деректер жинақталды.Түпкі күтілетін нәтиже: 
Атырау облысының Құрманғазы, Исатай, 
 Индер, Махамбет, Қызылқоға, Мақат, Жы-
лыой аудандары мен Атырау қаласы бойынша 
атаулар тарихы туралы толық иллюстрациялы 
«Атаулар тарихы» деген атпен анықтамалық 

Ғалымдар семинар барысында дәстүрлі �нерде 
қалыптасқан ұлттық к�не терминдерді қайта енгізу 
арқылы білім және ғылым саласының тәжірибелік және 
теориялық әлеуетін арттыру, латын әліпбиіне к�шу 
барысында әлемдік деңгейде тұрақталған музыкалық 
терминдердің қолдану аясын кеңейту ж�ніндегі оқу 
және зерттеу үдерісін дамыту мәселелері т�ңірегінде ой 
�рбітті. 

«Кейбір музыкалық терминдер құлаққа сіңіп 
кеткендігі соншалықты, ешқайсымыз оларды басқа 
тілден енген термин ретінде қабылдамаймыз. Мәселен, 
«музыка», «баритон», «оркестр» с�здері – ежелгі грек 
тілінен; «вокал», «композитор», «кларнет» с�здері – ла-
тын тілінен; «виолончель», «пианино», «нота» – италиян 
тілінен; «валторна», «клавиатура», «туш» – неміс тілінен; 
«вальс», «балет», «гобой» – француз тілінен; «романс», 
«танго», «фламенко» – испан тілінен; «фольклор», 
«поп-музыка», «хит» – ағылшын тілінен енген с�здер. 
Дегенмен, бұл музыкалық терминдерді бүкіл халық 
біледі, түсінеді, ендеше тәржімалаудың қажеті бар ма? 
Оның үстіне, латын әліпбиіне к�шетін болсақ, бұл с�здер 
түпнұсқа күйінде жазылуы тиіс. Музыкалық білім және 
ғылым үдерісінде терминдердің тұрақталмаған аудар-
малары �здігінше іске асқаны да байқалады. Мәселен, 
«үндестік» с�зі «гармония» терминіне қолданылса, кейде 
«тональность» ұғымында да пайдаланылады. Мұндай 
алақұлалық келешек ұрпақты шатастырып, білімсіздік 
пен сауатсыздыққа әкелуі мүмкін» деді М.О.Mуезов 
атындағы Mдебиет және �нер институтының директо-
ры У.Қалижанов. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының директоры Е.Қажыбек аталған мәселелерді 
ескеріп, ұлттық терминологияны қалыптастыру үшін 
«Салалық терминологиялық секцияларды құру керек» 
деген ұсыныс айтты. Бұл ойды музыкатану б�лімінің 
меңгерушісі Айнұр Қазтуғанова да қолдады. Оның 
айтуынша, қазақтың ұлттық терминдеріне мазмұнына 
сай келмейтін анықтамалар берілген. «Мәселен, «күй» 
– с�здіктерде «кюй» деп жазылып, анықтамасында 
«аспапты пьеса» деп к�рсетілген. «Аспапты пьеса» күйдің 
мағынасын ашпайды, тіпті онда күй туралы айтылып 
жатқанын да білмейсің. Жалпы «аспапты пьеса» дегенде 
композитор шығармашылығындағы «Мимолетность», 
«Песня без слов», «Ноктюрн» тәрізді туындылар еске 
түседі. Сондықтан күйге анықтама бергенде «қазақтың 
ұлттық аспаптық музыкалық жанры» деген ләзім» деді 
А.Қазтуғанова.

Семинар барысында �зге де ғалымдар музыка терми-
нологиясына қатысты сал мақты ой �рбітті. Атап айтқанда, 
Музыкатану б�лімінің бас ғылыми қызметкері, �нертану 
ғылымының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 
профессор С.Күзембай «Қазақ музыкасындағы ұлттың 
�негелік-рухтық құндылықтары»; А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының директоры Е.Қажыбек 
«Рухани жаңғыру: ұлттық терминологияны қалыптастыру 
және біріздендіру»; осы институттың терминология 
б�лімінің меңгерушісі, филология ғылымының докторы, 
доцент Қ.Айдарбек «Қазақ терминжасамының ғылыми 
қағидаттары мен негізгі ұстанымдары»; Музыкатану 
б�лімінің жетекші ғылыми қызметкері, �нертану канди-
даты, доцент А.Омарова «1930 жылдардағы терминология 
мәселелеріндегі опера сыны»; Музыкатану б�лімінің 
жетекші ғылыми қызметкері, �нертану кандидаты 
З.Касимова «Қазақстанның заманауи музыкасындағы 
терминология мәселелері» тақырыбында баяндама жа-
сады. 

&сел САРҚЫТ
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(Басы 1-бетте)

Wткен жылы кіріс құжаттарында мемле кет-
тік тілдің үлесі 94,4 процент болса, 1 тоқсанда 
– 95,5 процент. Шығыс құжат та рында 96,3 
проценттен 97,9 процентке дейін, ішкі құжат 
айналымында 98,7 проценттен 99,7 процентке 
дейін к�терілген.

Облыстық, қалалық және аудандық 
әкімдіктерде барлық шаралар, оның ішінде 
ресми мәжілістер, жиналыстар тек мемлекеттік 
тілде �ткізіледі. Жалпы облыста мемлекеттік 
тілдің үлес салмағы басым.

Жоғарыда айтылған мемлекеттік бағдар-
ламаны іске асыру мақса тында бекітілген 
жоспарға сәйкес �ткен жылы басқарманың 
ұйымдас тыруымен мәдени-бұқаралық, 
әдісте мелік, танымдық шаралар �ткізілді. 
Соның ішін де, республикалық, халықаралық 
д е ң г е й д е  ұ й ы м д а с  т ы р ы л ғ а н  ш а р а л а р 
бар. Республикалық бай қауларда Атырау 
облысының �кілдері екі рет Бас жүлдені жеңіп 
алды, бір рет жүлделі орынға ие болды. 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ 
МЕРЕЙІ ҮСТЕМ

Биылғы жылы басқарма 14 мәдени-бұқа-
ралық, әдістемелік, танымдық шаралар �ткізуді 
жоспарлады. Жыл басынан бері басқарманың 
ұйымдастыруымен терме шілердің облыстық 
«Текті с�здің т�ресі – терме», үш тілді жетік 
мең герген мемле кеттік қызметші жастар ара-
сында «Тіл шебері – 2018», «Мемлекеттік тіл 
және БАҚ», к�ркемс�з оқу шеберлерінің Орал-
хан Б�кей атындағы, Абай атындағы облыстық 
бай қаулары �тті. Облыстық байқаулардың 
қоры тындысы бойынша үміткерлер республи-
калық байқауға жолдама алды.

Жыл к�лемінде жоспарға сәйкес, тіл 
оқыту әдістемесін жетілдіруге ықпал ету мақ-
сатында «Үздік оқытушы», қыркүйек айын-
да Қазақстан халқы тілдерінің фестивалін, 
«Мемлекеттік тіл-мемлекеттік қызметте» 
облыстық байқауын, қазан айында жастар 
арасында Жұмекен Нәжі меденов атындағы 
к�ркемс�з оқу шеберлерінің республикалық 
байқауын, қазақ, орыс, ағылшын тілін 
меңгерген жастардың арасында «Тілдарын» 
облыстық олимпиадасын, жоғары сынып 
оқушыларының қатысуымен ағылшын тілінде 
эссе жазудан «Астана – менің қалам» облыстық 
байқауын �ткізу жоспарлануда.

– &ңгіме арнасын «ҚАЗТЕСТ» жүйесінің 
�ңірде іске асырылу жайына бұрсақ...

– Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Респу-
бликасында Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы» аясында – «ҚАЗТЕСТ» жүйесін 
іске асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Бұл бағытта �ткен жылы мемлекеттік 
тілді білу деңгейін анықтау мақсатында 4153 
адам тесттен �тті. Олардың деңгей бойын-
ша мемлекеттік тілді меңгеру к�рсеткіші 
т�мендегідей: А1 (қарапайым деңгей) – 205 
адам; А2 (базалық деңгей) – 1441 адам; В1 
(орта деңгей) – 1516 адам; В2 (ортадан жоғары 
деңгей) – 860 адам; С1 (жоғары деңгей) – 13 
адам. 118 адам сертификатқа тапсырды. Биылғы 
жылы мемлекеттік тілді білу деңгейін анықтау 
үшін 8802 адамды диагностикалық және 112 
адамды сертификаттық тест тап сырудан �ткізу 
жоспарланды. Бұл «ҚАЗТЕСТТІҢ» маңызы 
�сіп келе жатқанын к�рсетеді.

Жыл басынан бері  диагностикалық 
тестілеуден Атырау қаласы, Жылыой және 

Құрманғазы және алғаш рет компьютерлік 
бағдарламамен диагностикалық тестілеуден 
Махамбет, Индер аудандарынан 3155 адам 
�ткізілді, сонымен қатар 105 адам қазақ тілін 
меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ 
Сертификатын алу үшін тест тапсырған. 

Жыл аяғына дейін қазақ тілін меңгеру 
деңгейін анықтау мақсатында облыстың 5674 
тұрғынын тестілеуден �ткізу жоспарланды.

Бүгінгі күннің мәселесі болып отырған 
үштілділікті дамытуға тоқтасақ. Бұл бағытта 
мемлекеттік тапсырыс аясында Атырау об-
лысы Тілдерді дамыту ж�ніндегі басқарманың 
тапсырысымен облыстағы тіл ахуалын зерттеу 
мақсатында облыстың барлық �ңірінен ересек 
800 адамды қамтып, қала және 7 аудан бойын-
ша 2018 жылға сауалнама толтыру арқылы 
әлеуметтік зерттеу жұмысы жүргізілді.

Зерделеу жұмысының негізгі мақсаты – 
Атырау облысы тұрғындарының облыстағы 
тілдік жағдайға қатысты пікірлерін және облыс 
тұрғындарының «үштілділік» бағдарламасын 
енгізуге деген қарым-қатынасын анықтау, 

Атырау облысы Тілдерді дамыту жөніндегі басқарма
басшысы Әсия ҚЫСТАУБАЕВАМЕН сұхбат
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КЕРІМСАЛ – шілде айындағы аңызақ, ыстық жел. 
Керімсал к�бінесе оңтүстік �ңірлерде соғады. Керімсал ұзақ уақыт 

тұрғанда жерді кептіріп, ш�пті қуратып жібереді. Керімсал адамның 
ернін құрғатып, беті-қолын тотықтырып жіберетіндіктен, далада жұмыс 

істегенде денені түгел жабатын жұқа киімдер киген. Қазақстанның кейбір 
�ңірінде қыстыгүні жағымды, жанға жайлы күнді керімсал дейді.

КWРПЕКWК – шілде және тамыз айларында қурап қалған тақыр мен қыр 
отының күздің ақ жаңбыры мен жылы шуақты күндерінде қайта к�ктеп шыққан 
кездегі атауы. Мұндай к�рпек�к қалың, бітік шыққан жылы қыс жайлы болады 

деп болжам айтылатын болған. Күзде малдың қоңданар шағында жер әбден 
қызғанша түске дейін к�рпек�кке жайса, түстен соң жусан, кекіре, мия 

сияқты ащы ш�птерге ауыстырып жаяды.
МАЛ ҚОҢЫ – малдың дене толысымын, семіздігін білдіретін 

ұғым. Мал қоңы к�ктемгі күйіне, тойымына (жайылымына) бай-
ланысты, яғни күннің к�зі жылынып, к�кке тойынған мал-

ды – қан семіз; күн ысып, мал қоңдана бастағанды ет 
семіз; жаз соңында кей �лкелерде күзде әбден 

семірген малды – май семіз деп 
б�лген.

ССіз білесіз бе? із білесіз бе? 

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

ҚОҢЖАЙЛАУ, ЖӨНЖАЙЛАУ, 
САРЖАЙЛАУ...

«Иір-иір көшуге, ирек атан болса-шы...»

КӨРПЕКӨК

ССөз төркініөз төркіні

Қазақстанның әр �ңірінде дүйім 
жұртқа белгілі болған жайлаулар 
бар. Атап айтқанда, оңтүстікте және 
Шу �ңірінде Дабұсын, Кент, Қотан, 
Талды, Барша, Жиделі, Тобылғылы; 
оңтүст ік-шығысында  Дегерес, 
Қарқара, Шәлк�де, Шұбартал, Асы, 
Түрген, Үшқоңыр, Үшалматы, Сырт; 
шығысында Шыңғыстау, Сарык�л, 
Жиделі, Сартай, Сауыр, Марқак�л, 
Ш і л і к т і  ж а з ы ғ ы ;  с о л т ү с т і к т е 
Қызылғақ, Сілеті к�лінің жағалауы; 
о р т а л ы ғ ы н д а  Ш і д е р т і ,  Н ұ р а , 
Қарқаралы, Семізбұғы, Ботақара; 
батысында Үстірт,  Тайсойған, 
Мұғалжар және Ойыл, Сағыз, Қобда 
�зендерінің бойы сияқты, оңтүстік-
батыста Қаратау қойнауларының 
күнгейіндегі Ордаған, Терісжайлау, 
Жота, теріскейдегі Созақ, Мойынқұм, 
Бетпақдала және т.б. бір-біріне 
жалғасып жатқан кең жайлаулар бар.

Жаз жайлаудың тек қана шаруа-
шылық емес, әлеуметтік-мәдени 
жағынан да маңызы байырғы қазақ 
қоғамы үшін айрықша зор болды. 
Жайлауға қоныстанған кезде белгілі 
бір аумақтағы тігілген үйлердің саны 
кейде бірнеше жүзге дейін жеткен. 

К�ш жайлауға келген кезде 
қызығы мол кезең басталады. Жай-
лау т�рт түлік малға оңтайлы �ріс бо-
луымен қатар, жұртшылық, ел адам-
дары үшін де қолайлы әлеуметтік-
мәдени кеңістік болған. Wйткені 
к�шпелілер салтына үйлескен 
бірқанша тіршілікқамы әрекеттері, 
дәстүр-жоралғылары осы жайлауда 
жүзеге асырылады. Атап айтқанда, 
сыбағаға шақыру, құдаласу, қыз 
айттыру, атастыру, келін түсіру, ас 
беру, бие байлау (қымызмұрындық), 
шашыратқы беру, т.б. Сонымен 
қатар қой қырқу, киіз басу, �рмек 
тоқу, т.б. жұмыстар атқарылып, 
қысқа азыққа құрт, ірімшік, қатық, 
т.б. тағам түрлері дайындалады. Ал 
жастар арасындағы ақсүйек ойнау, 
алтыбақан тебу сияқты бірқатар 
ойын-сауықтар жайлаудың ду-
манын қыздыра түседі. Ел шека-
расына жақын жерде орналасқан 
үлкен жайлауларда жыл  сайын 
жәрмеңке �ткізілген.  Батыста 
Темір, Ойыл; Оңтүстік-шығыста 
Қарқара; Орталықта Қоянды сияқты 
тұрақты жәрмеңкелер болды. Ел 
аралайтын бақалшылар да сау-
дасын ел жайлауға қонған кезде 
қыздыратын болған. Ілкідегі Жібек 
жолының тарам-тармақтары қазақ 
жайлауларының үстінен �ткен. Ел 
ішіндегі құқықтық қатынасқа бай-
ланысты билер шешетін дау-дамай-
лар жаз жайлауда қаралып, даудың 
қара-ала жібі кесіледі. Ғ.Мүсірепов 
сынды к�ркемс�з зергерлерінің 
шығармаларында жайлаудағы бұл 
к�рініс былайша сипатталады: 
«Құдалықпен аяқталатын даулар 
да, даумен аяқталатын құдалықтар 

да к�бінесе қымызмасы жайлау-
да туады. Достар айырылысып, 
қастар табысып жатады». Елдің 
ішкі-сыртқы саяси, әлеуметтік 
мәсе лелері ел ағалары, белгілі би-
сұлтан дардың бас қосқан мәрте-
белі  жиылыстарында қаралып 
шешіледі. ХІХ-XX ғасырдың бас 
ке зінде қоныстандыру саясатының 
аса қарқынды жүргізілуінен әрі 
ғасыр басында халықты күштеп 
отырықшы (ұжымдастыру) �мірге 
к�шіруге байланысты, сондай-ақ 
түрлі жағдайлар (жұт) орын алуы 
салдарынан қазақтың жайлауының 
ауқымы едәуір тарыла бастады. Де-
мек, жайлау қазақтың дәстүрлі мал 
шаруашылығында, тіршілікқамы 
мәдениетінде және әлеуметтік 
тұрғыдан да орны айрықша санала-
тын қоныстану жүйесінің елеулі бір 
құбылысы саналды.

МАЛДЫ СЕМІРТУ.  Жаздың 
ыстығы білінген кезден т�рт түлікті 
ыстықта күйездемейтiн, салқын жон-
ды жердегі соны �рiске шығарады. 
Малшының ескеретін басты мәселесі 
– жауынды күндерi дымқыл орынға 
түнетпеу, яғни �кпе мен буынын 
суыққа соқтырмау. Жаз жайлауға 
шығарда малды қарасудан �ткiзiп 
тұяғын жiбiтiп тазалап, қатырып ала-
ды. Үркер жерге түсе, ел «қанжайлауға» 
қарай беттеп, онда аз-маз аялдайды да, 
ойжайлау, онан әрі т�ржайлауға қарай 
теңіз деңгейінен биіктеп �рлей береді.

КWК МАЙСА – қалың жайқала 
�сіп келе жатқан к�кті білдіретін 
атау.  К�ктемгі  қар кетіп және 
жаңбырлы маусым басталғаннан 
кейін жерден қауырт к�терілген 
к�к ш�пті к�к майса деп атаған. 
Қою �сіп келе жатқан балауса ш�пті 
 буыны қатайып, жетілгенге немесе 
сарғайып қурай бастағанға дейін 
осылай атау қалыптасқан.  Майсалы 
жерді ел арасында к�гал деп те атай-
ды. Су к�бірек сақталатын еңіс, ой-
патты жерлерде, жерасты сулары 
жақын саздауыт жерлерде майса 
жыл бойы сақталынады. Майса ш�п 
балалардың ойнап, үлкендердің 
т ү р л і  ж ұ м ы с т а р д ы  а т қ а р ы п , 
демалғандарына �те қолайлы болып 
келеді. Мұндай майса адам киімінің 
шаң-топырақ болуынан жасқанбай 
т�сенішсіз-ақ отыруына, жатуына 
мүмкіндік беретін жұмсақ, таза бо-
лып келеді. Сондықтан дастарқан 
жайып, ойын-сауық құрып, сайыс 
түрлерін �ткізгенге к�к майсалы жер-
лер таңдалатын болған

БОЗОТ –  бидайық пен бетегелі, 
бозды табиғи мал жайылымы. Ма-
мыр, маусым айларында бозоттың 
құнарлылығы мол болады. Бозот-
ты қара мал, әсіресе жылқы малы 
сүйсініп жейді. «Бозды жерде жылқы 
семіред і»  деген халық нақылы 
бозоттың осындай қасиетінен шықса 
керек.

ЖАЗ – жылдың барынша ысыған 
мезгілі. Бұл мезгіл маусым, шілде, та-
мыз айларына сәйкес келеді. К�шпелі 
ортада бұл уақытта жайлауға к�шіп, 
шаруашылықтан біршама босайтын кезең 
ретінде белгілі. Жаз шыға сауық-сайранда 
жиілеп, марқұмдарға арнап ас беріледі.

МАУСЫМ – жылдың алтыншы 
айының халық күнтізбесіндегі атауы, 
жаздың бірінші айы. Бұл жерде жаздың 
бірінші айы деу шартты, �йткені нағыз 
жаз халықтың байырғы түсінігінде Үркер 
батқаннан кейін шығады. Ал Үркер 
қазіргі күнтізбе бойынша жай жылда-
ры мамырдың 10-да ал кібісе жылда-
ры мамырдың 12-сінде батады. Содан 
қырық күн жерде жатады, яғни қазіргіше 
айтсақ, қырық күнге дейін к�к күмбезінен 
к�рінбейді. Үркер тек маусымның 22/24 
– күндері таң қараңғысында оңтүстік ба-
тыстан к�зге шалынады. Малшы қауым 
маусымның бұл шағын күннің барынша 
ұзарып, ал түннің барынша қысқарып 
шегіне жеткендегісі дейді. «"р айдың оты 
басқа» дегендей маусым айының оты т�рт 
түлік үшін аса құнарлы болып есептеледі, 
маусым айы к�шкелі қазақ тұрмысында 
жаз жайлауы, ш�птің басылмаған соны-
сы, қыр отының құнарлығы, ауыл-елде 
�ткізілетін жиын тойдың к�птігімен �зге 
айлардан ерекшеленіп тұрады. Ал шаруа 
адамы үшін ең басты белгі – Үркердің 
тууы. Үркер туа салысымен, маусымның 
аяғына қарай қошқарға күйек байлана 
бастайды.

Қой аспанға қарап жамырай маңырап, 
тұрып қалатын к�рінеді. Соны к�рген мал-
шы «жаз хабары келді» деп қуаныпты. «"з 

Қазақы тұрмыста жайлау к�ші – қызықты-
думанды �тетін сән-салтанаты жарасқан к�ш. 
Ауыл ересектері тәуір деген киімдерін киіп, жас-
тар қызылды-жасылды киініп жақсы ат мініп, 
жорғасын тайпалтады. &сем сырмақ, түкті 
кілеммен жабылған түйедегі жүк, тоғанақталған 
тең, кебеже сандық �з жарасымымен к�з тартады. 
Жүк артқан түйенің саны едәуір болған сайын к�ш 
байлығын паш етіп тұрады. Түйенің бас тұрманы 
– ноқта. Ноқтаның �зі де, бауы да кілем тәрізді 
тоқылған құрдан жасалып, құндызбен к�мкеріледі. 
Салпыншақтары қымбат тастармен, күміспен 
әшекейленеді (С.Мұқанов).

К�ш басындағы шаңырақ артқан түйені ақ шаңқан 
шылауыш тартқан бәйбіше жетектейтіндігі тура-
лы академик жазушы С.Мұқанов: «Ш.Уәлиханов 
жинаған к�не жырдың біреуінде:

Иір-иір к�шуге,
Ирек атан болса-шы
Жетектеуге атанды,
Қоян-қолтық, керме қас,
Бәйбішелер болса-шы, – деген жолдар кездеседі» 

дейді. Шаңырақтың ат жалын ұстауға жараған тұңғыш 
ұлы болса, к�ш керуеннің ноқтабауын соған ұстатады, 
бәйбіше есік пен т�рдей жер алда жүріп отырады. 
Ал ноқтабау ұстаған ұлдан �рбіген ұрпақ айрықша 
мәртебеге ие болып, сол елдің ноқта ағасы атанған.

К�шке ілескен жігіт-желең, қыз-келіншектердің 
�зара әзілі жарасып к�ш-керуеннің салтанатын аша 
түседі. К�ш жол-ж�некей кездескен к�рші ауылдың 
жастарымен ән әуелетіп, ара-тұра айтысып та алады. 
Бүркітін, қаршығасын қолына қондырып, ұшқыр 
тазы ілестірген аңшы-саятшылар к�шке �зінше 
к�рік береді. Мұндай к�шті салтанаты мен сәулеті 
жарасқан сәнді к�ш дейді. К�шке жолай кездес-

болмай, мәз болмайды» немесе «"з болмай 
жаз болмайды» дейтін нақыл с�з бар. Шы-
нында, ел аузындағы бұл дерекке күмәнмен 
қарауға болмайды, қой баласының осыған 
ұқсас қылығын Күннің ұзарып, шарықтау 
шегіне жеткен кезі – 22-ші маусымда, яғни 
Үркер оңтүстік батыстан таң ата алғаш 
к�рінгенде байқауға болады. Отардағы 
қошқар тұмсығын к�кке к�тереді. Осы кез-
де малшы қауым қошқарға күйек байлауды 
меже етіп алады.

Дәстүрлі қазақы ортада «қыс иесі зы-
мыстан, жаз иесі табысқан», «зымыстан 
к$рмеген жаздың қадірін білмес» деген 
мақал бар. Бұндағы зымыстан – қыс-
тың тұлғаланған мифологиялық образы. 
Дәстүрлі қазақы ұғым бойынша, жыл 
мезгілдері алты ай жаз бен алты ай қыстан 
тұрады. Осындай ұзақ та, қытымыр 
қыстан ығыр болған халықтың санасында 
жылдың осы мезгілі тұлғаланған зымыс-
тан бейнесінде к�рініс берді. 

НАЙЗАҒАЙ – жаз маусымында ас-
пан да күн күркіреу құбылысымен қатар 
жүретін бұлт ішіндегі жарқыл. Аспанды 
бұлт торлап, күшті жел тұрған соң жаңбыр 
алдында немесе одан кейін найзағай 
тұрса, күн күркірейді, жарқылдап жасын 
ойнайды. Найзағай ұшқыны жер бетіндегі 
жанды және жансыз дүниелерді соғуын 
жай түсті дейді. К�ктемнің соңында 
жаздың басында алғаш рет найзағай 
жарқылдаған кезде ерекше жора жасай-
ды. Оның мәні жазтоқсаны (к�ктем) 
аяқталып, нағыз жаз басталғандығы, 
яғни жылы маусымның басталуы деп 
саналады. Этноастроном M.Хасеновтің 
мәліметіне қарағанда, осыған байланысты 

кен жолаушы «К$ш байсалды болсын» немесе «К$ш 
к$лікті болсын!» деп тілек айтып, сәлемдесіп, ж�н 
сұрасады.

К�ш керуенін к�ргенде еру ел сусын, ақ-тағам 
алып шығады. Еру ауыл ұсынған сусынды әуелі 
к�шкен ауылдың жасы үлкендері, одан соң жасы 
кішілері алады. Сусынды ішердің алдында әуелі су-
сыннан ат жалына бір-екі тамшы тамызып, содан 
соң барып ішсе, келіндер ауылдың тұсынан жаяулап 
�тетіндіктен сусынды жерде тұрып ішеді.

К�шкен ел сусынды ішіп болған соң, еру елге 
рақмет айтады. Mйелдер сусын ішкен ыдыстың ішіне 
тана, түйме, с�лкебай сияқты заттар салып қайтарады. 
К�шіп бара жатқанда елдің жас келіндері зираттың 
және аталы үлкен ауылдардың жанынан аттан түсіп, 
жаяулатып �тетін болған. Жайлау к�ші осылайша кей 
жерде үдере к�шіп, қайсыбір жерлерде ерулеп к�шіп 
отырады. Бір бұлақ пен келесі бұлақтың, суаттың, 
т.б. су к�здерінің арасы тым қашық жерлерден үдере 
к�шіп �теді. Ал су к�здерінің арасы жақын болса жер 
оты шүйгін болатындықтан ондай жерлерден ерулеп 

жаз маусымын жайтоқсан деп те атаған. 
Найзағай мен күн күркіреу жер астынан 
к�кті к�тереді (мұнан кейін ш�п с�лденіп, 
мал шелдене бастайды дейді). Найзағай 
жарқылы кезінде «жер к�к болсын!», «ақ 
к�п болсын!» деп тілек тілеген. Бұл арбау 
сияқты сақтандыру с�зінен кейін үйдегі 
қазанның құлағын, сондай-ақ үйді айна-
лып, д�дегесін ш�мішпен қағады және 
қазан жақ босағаға сүт тамызады. Бұл 
рәсімнің мәні ақ молайсын, тоқшылық 
болсын дегені. Жаз маусымында найзағай 
жиі жарқылдаса, алдағы қыс жұмсақ �теді 
деп санаған. Найзағай дауысын алғаш 
естіген соң ауру адам бір темірді алып 
ауырған жеріне басса немесе жаңбыр суы-
на жалаңаяқ жүрсе сырқатынан айығады 
деп ырымдайды.

ЖАЙЛАУ – қыстаудан біршама 
қашық, кей жағдайда мүлде алыстағы 
ш�бі шүйгін, �зен-к�лді, суы тұнық, 
бастау-бұлақты, салқын самалды, шыбын-
шіркейі аз, ауыл-ауыл болып қоныс тебуге 
қолайлы жазғы малжайылымдық жер. 
Ш�бі селдіреп, оты сұйыла бастаған жер-
ден сонысы басылмаған құйқалы қоныс-
�рісті жайлауға жайылым қуалай, �ріс 
аудара отырып к�шу т�рт түліктің қоңын 
к�теру үшін аса маңызды болған.

Жайлау к$шіне дайындық. Буаз малдан 
т�л алынып, бойдақ мал қарақұйрық бо-
лып, жылқы раңдап, түйенің �ркеш қомы 
толығып қарақайысқа айналғанда ауыл 
к�ктеуден жайлауға к�шуге дайындық 
жасайды. Жайлауға к�шу мен дайындық 
мерзімі жергілікті жердің ерекшелігімен, 
күн райының �згешелігімен байланысты 
болып келеді. Кей жерлерде мамырдың 

к�шеді. Халық ұғымында «түйенің қомын алып, теңді 
шешпей к$шуді» үдере к�шу; ал «түйенің қомын алып, 
теңді шешіп к$шуді» ерулеп к�шу дейді. Ел жайлауға 
к�шіп бара жатып, к�ш ж�некей егіндікке қолайлы 
тәлімі жерге тары, бидай, арпа егетін болған. Ел 
жайлаудан түскенде егіннің басы толып, орып алуға 
дайын болады.

Ел жайлаудан түскен жоқ,
С�кеман тары піскен жоқ.
Ел түскенде етекке,
Қозы жүрер жетекке.
Ел етекке түскенде
С�кеман тары піскенде, – делінген әлди �леңде 

к�штің осы сәті туралы.
Тары бас ала бастаған кезде шымшық торғайдан 

қору үшін күрке тігіп, қарауылдайтын адам егістік ба-
сында болады. Ал кей жылдары егіндікке жақын жерге 
мықи ұя салатын болса, ол жерге бірде-бір торғай, 
шымшық жоламайтын болған. Mсіресе тарының қас 
жауы шымшық торғай болса, шымшық торғайдың қас 
жауы мықи (қаршыға тектес құс) болған.

Жайлауға мал айдау. К�ш малын айдайтын мал-
шылар қоржындарына күндік жол азығын (асылған 
ет, құрт, ірімшік, нан, тоқаш, т.б.) алып жүреді. 
Жанторсықтарына қымыз, айран, шұбат құйып 
алады. Қой мен ешкі отары к�штен бірер күн бұрын 
жая, �ргізіліп айдалады. Жолай бірнеше қонып к�ш 
керуеннен едәуір алда жүріп отырады. Ірі қара мал-
дары – жылқы мен сиыр т�лдерімен қоса, к�штің ал-
дында айдалады. К�ш кезінде к�шбасы к�ш малының 
келесі бір к�штің немесе еру елдің отарымен араласып 
кетпеуін қадағалайды. Сондықтан к�шбасы ерулеп 
қонатын жерге алдын-ала келіп, ш�птің басын буып 
немесе құрық шаншып белгі салып қоятын болған. 
Мұндай белгі салынған жерге �зге ру к�шінің ерулеп 
жатуына тыйым салынады.

екінші жартысынан, ал қайсыбір �лкелерде 
маусымның басынан к�шуге әзірлік баста-
лады. К�ш уақытын, әдетте, есепшілер 
мен ауыл ақсақалдары белгілейді де, 
к�шке дайындық жасауды тапсырады. 
Ат әбзелдері, к�ш к�лігінің саймандары, 
арба-күйме әзірленеді. К�ш жүгі негізінен 
түйеге артылатындықтан ауыт, қом, аша-
май, кәтеп, желқом, т.б. к�лік әбзелдері 
дайындалады. Wздігінен салт жүре алмай-
тын ауру-сырқаулы қарттар мен кішкене 
балаларды түйе үстінде алып жүру үшін 
�бе жасалады. К�ш күні к�біне сәрсенбі, 
бейсенбі тәрізді сәтті күнге орайласты-
рылып, құрбандыққа мал сойылып, бата 
беріледі.

Ертең ауылым к�шеді,
Уық, бауын шешеді.
Қара қойым қашады,
Құмалағын шашады.
...Есепші айтты десіпті,
Ел жайлауға к�шіпті, – дейді �лең 

жолдарында.
К�шуден бірер күн бұрын үйдің ішкі 

жабдықтары, тұрмыстық бұйымдар, 
құрал-саймандар әртүрлі қаптарға са-
лынып, кілем, алаша, сырмақтарға ора-
лып, теңделеді. К�шетін күні таңғы 
астан кейін киіз үйдің жабындары (үзік, 
туырлық, түндік) алынып, теңделеді. Ке-
регеге керегеқап, уыққа уыққап кигізіліп, 
буылады. Теңдер мен тоғанақтар к�ш 
к�лігіне артылады. Киіз үйдің шаңырағы 
және отбасының ырыздығы – ас-тағам 
салынған кебеже артылған түйе к�штің 
басында болады. К�ш керуенін тіл 
к�зден сақтасын деп, шаңырақ артқан 
түйенің  басына қарқара  құсының 
қауырсынын қадап қояды. Мұндай к�шті 
ел ішінде қарқаралы к�ш деп атайды. К�ш 
басындағы шаңырақ артқан түйені басына 
ақ шыңқан шылауыш тартқан әулеттің 
үлкен бәйбішесі же тект ейді. С�йтіп, к�ш 
жайлауға бет алады.

ЖАЗДЫГҮН ЖАЗДЫГҮН 
ШІЛДЕ БОЛҒАНДА...ШІЛДЕ БОЛҒАНДА...
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Алғашқы кездері Ісләм Жарылғапов ауыл 
молдаларынан оқып, ескіше хат таниды. 
Ауыл мектебінде Сартай Жиренбеков де-

ген мұғалімнен латын графикасы негізінде екінші 
кластық білім алып, Қызылтау мектебінде үшінші 
класты, Жартас жеті жылдық мектебінде т�ртінші 
класты тамамдайды. 1933-34 жылдары Атасу 
мектебінің 5-6 кластарын үздік бітіреді. Алматы 
педагогикалық училишесіне түсіп, оны бітіріп, 1939 
жылы Абай атындағы педагогикалық институттың 
тіл-әдебиет факультетіне түседі,  институтты 
үздік бітіріп шығады. 1944 жылы Сыртқы істер 
министрлігі жанындағы «Дипломатиялық акаде-
миясына» алынып, оны ағылшын, неміс, жапон 
тілдері бойынша оқып бітірген.

Абай атындағы Қазақ педагоги калық ин-
ститутын бітірген соң Ісләм Жарылғапов осы 
институттың қазақ әдебиеті кафедрасына оқытушы 
әрі аспирант болып қабылданады. 1942-43 жылы 
Алматы облыстық комсомол комитетінің үгіт-
насихат ісі ж�ніндегі хатшысы, 1943 жылы БЛКЖО 
Орталық комитетінің арнайы шақыруымен Алматы 
қалалық комсомол комитетінің бірінші хатшысы, 
қалалық комсомол комитеті бюросының т�рағасы 
қызметтерін атқарды. 1944 жылы Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитеті бюросының 
шешімімен Мәскеудегі Ішкі істер министрлігі 
жанындағы жоғары дипломатиялық мектебіне 
тыңдаушы етіп жіберіледі. Осында оқып жүргенінде 
денсаулық жағдайына байланысты дипломатия 
мектебінің арнайы комиссиясының шешімімен 
тыңдаушылар қатарынан шығарылып, Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің қарауына 
жіберіледі. 1945 жылдан республика партия 
орталық комитетінің кадр б�лімінде резерв ретінде 
тіркеліп, емделуде болады. Одан соң 1946 жыл дан 
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 
үгіт-насихат б�лімі нің к�ркем әдебиет және �нер 
секторының меңгерушісі, 1951 жылдан к�ркем 
әдебиет және �нер б�лімі меңгерушісінің орын-
басары қызметтерін атқарды. Алайда жазықсыз 
қуғын-сүргіннің зобалаңының зардабы Ісләм 
Жарылғаповты айналып �тпеді.

Орталық Комитеттің үгіт және насихат істері 
ж�ніндегі хатшысы М.Сужиковтың кезінде 
1952 жылы 14 қыркүйекте біреулердің азғырып, 
айдап салуымен ұлттық кадрларды қуғындау 
науқанында «Ақындар Қайнекей Жармағанбетов 
пен Сағынғали Сейітовтың шығармала рындағы 
саяси қателіктерді біле тұра к�ңілжықпастықпен 
үндемей қалды» деген желеумен партиялық есеп 
карточкасына жазылатын қатаң с�гіс беріліп, 
жұмыстан шығарылды.

Орда бұзар отыз алты жасында партиялық 
қызметтің жоғарғы сатысында жүрген Ісләм 
Жарылғапов Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитеті үгіт және насихат б�лімінің жолдамасы-
мен «Қазақстан» мемлекет тік баспасына аға редак-
тор, баспагер болып жұмысқа тұрады. Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитеті жүктеген 
қыруар насихаттық қоғамдық жұмыстарды негізгі 
қызметімен қоса атқарған дарынды жас кеңестік 
�мір саясаты мен ұлтаралық саяси бағыттарын 
шетелде тұратын қазақтар мен ұйғырларға 
насихаттауға арналған араб әрпімен қазақ және 
орыс тілдерінде шығатын «Жаңа �мір» журналына 
аға редактор болды.

Қазақ тарихындағы елеулі оқиғалардың бірі 
тың игеру басталғанда Қазақстан  Компартиясы 
Орталық Комитетінің бірінші хатшылығына 
П.К.Пономаренко,  ек інші  хатшылығына 
Л.И.Брежнев тағайындалып, олар республикаға 
келісімен жазықсыз қуғын-сүргінге ұшыраған 
азаматтардың бостандығы мен азаматтық 
құқықтарын қалпына келтіру мәселесіне жедел 
кірісіп, к�п кешікпей М.Mуезов бастаған зиялы-
лармен қатар жазықсыз жаладан жылдар бойы 
жапа шеккен Ісләм Жарылғапов та толық ақталды.

Таланты кемел, еңбекке құштар, жігерлі 
жас 1956 жылы республиканың Мәдениет 
министрлігінің �нер істері  ж�ніндегі  Бас 
басқармасының бастығы және алқа мүшесі бо-
лып тағайындалды. Осы қызметте болған жыл-
дарда ол ұлттық мәдениетіміздің �сіп-�ркендеу 
жолында зор еңбек сіңіріп, �зінің қарымды 
қабілеті мен қажымас қайраткерлігін,туған 
халқының алдындағы азаматтық адалдығын 
парасаттылығымен қатар қаламгерлігімен де 
танытқан еді. Жоғары қызмет саласында еңбек ете 
жүріп Н.Добролюбов, К.Свердлова, Н.Крупская, 
Н.Грибачев, М.Шолохов, И.Эренбургтың к�птеген 
публицис тикалық еңбектерін қазақ тіліне аударды. 
Оның жетекшілігімен қазақ жазушыларының бес 
жинағы баспадан шықты.

1956 жылы Ғ.Мүсіреповтың кепіл деме беруімен 
Қазақстан Жазушы лары одағына мүшелікке 
қабыл дануы оның шығармашылық және баспа 
ісімен түбегейлі түрде айналысуына жарқын жол 
ашқан �міріндегі ең елеулі оқиға болды. 1959 жылы 
Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 
Б а с п а  і с і  ж � н і н д е г і  Б а с  б а с қ а р м а с ы н ы ң 
шақыруымен қазақ мемлекеттік к�ркем әдебиет 
баспасы (қазіргі «Жазушы») к�ркем аударма 

  

редакциясының меңге рушісі әрі бастауыш партия 
ұйымының хатшысы болып тағайындалды.

1962 жылы Қазақстан Жазушылар одағы к�ркем 
аударма кеңесінің т�рағасы әрі әдеби кеңесшісі, 
1964 жылы Қазақстан Жазушылар одағының орга-
ны «Жұлдыз» журналы редакторының орынбасары, 
Қазақстан Республикасы Министрлер кеңесінің 
мемлекеттік Баспа ісі ж�ніндегі комитетінің 
редакциялық-баспа коллегиясының бас редакторы 
болды.

1968 жылы Қазақстан Жазушылар одағының 
шақыруымен одақтың к�ркем аударма кеңесінің 
т�рағасы әрі кеңесшісі, 1972 жылы Жазушылар 
одағы к�ркем әдебиетті насихаттау бюросының 
директоры болып істеді. С�з зергері 1974 жылдан 
бастап, �мірінің соңына дейін құдай дарытқан 
ақындық,  жазушылық,  журналистік және 
аудармашылық қабілетінің тізгініне ерік беріп, 
бірыңғай шығармашылық жұмыспен айналысты.

Ісләм Жарылғапов ұзақ жыл қызмет атқарған 
кемелді жылдарында 1945 жылы «1941-1945 
ж ы л д а р д а ғ ы  Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы  к е з і н д е г і 
қажырлы да табанды еңбегі үшін» медалімен, 
1959 жылы «Халық ағарту ісінің үздігі», 1962 
жылы «Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет 
қайраткері», 1967 жылы «Баспа ісінің үздігі» 
белгілерімен, жемісті еңбегі үшін республикалық, 

одақтық дәрежедегі мақтау грамоталарымен, алғыс 
хаттарымен  марапатталады.

І с л ә м  Ж а р ы л ғ а п о в  –  т а л а й  р е т  б и і к 
мінберден қазақ мәдениетінің хал-ахуалы мен 
келешектегі міндеттері жайында қазақ және орыс 
тілдерінде толғауы тоқсан с�з с�йлеп, ұлттық 
мәдениетіміздің, тіліміз бен діліміздің жоғын 
жоқтап, мұңын мұңдаған, ұлт болашағының, ұрпақ 
санасының қамы үшін қабырғасын қайыстырған, 
туған халқының ары мен абыройы үшін қолынан 
келгенше, қабілеті жеткенше, �мірінің соңғы 
демі біткенше күресіп �ткен санаулы марқасқа 
азаматтардың қасиетті де қастерлі қатарында 
мәңгілік орыны бар, тұлғасы нар, тұлға бойы 
ар, �мір жолы үлгі, еңбегі ерен қайраткер. Оның 
атқарған барлық қызметтерінің ішінде �зі ерекше 
ден қойып атқарған шығармашылық жұмысы – 
аудармалары десек артық болмас.

Қаламгердің аудармашылық талантпен 
тудырған дүниелері ұлтының мәңгілік кәдесіне, 
�зінің сындарлы �мірінің жарқын шырайына, 
нұрлы жолына айналып, есімін даңққа, тағдырын 
бақытқа кенелтті. Оның ауызша ілеспе (син-
хронды) аударманың да, жазбаша аударманың да 
тайпалған майталманы болғаны белгілі. Оған дәлел 
ретінде 1954 жылы республика Жоғарғы Кеңесінің, 
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті және 
Қазақстан Республикасы Министрлер кеңесінің 
үшінші шақырылуының біріктірілген салтанатты V 
сессиясында Орталық Комитеттің екінші хатшысы 
Л.И.Брежнев «Украинаның Ресейге қосылғанына 
үш жүз жыл толғаны туралы» баяндама жасайды. 
Ісләм Жарылғапов оның с�зін оңаша кабинада 
отырып, дауыс күшейткіш арқылы қазақтың бай 
тілінің құнарын асқан шеберлікпен пайдалана 
отырып, �те мағыналы да жатық, жұртшылықтың 
к�кейіне қонымды, ұғымға жеңіл тілмен аудара-

ды. Сессия соңында дарынды аудармашының 
асқан талантына сүйсінген Қазақстан Компар-
тиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы 
П.К.Пономаренко, екінші хатшысы Л.И.Брежнев, 
Қазақстан Ғылым Академиясының президенті 
Қ.Сәтбаев, академик жазушылар М.Mуезов, 
Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, т.б. салтанатты 
жиынға қатысқан белгілі қайраткерлер Ісләм 
Жарылғаповтың қолын қысып, зор ризашылық 
сезіммен шын жүректен құттықтайды. Бұл оқиға 
қаламгер шығармашылығына қанат бітіріп, туған 
ел игілігіне қызмет етуге, қабілетін ұштауға ша-
быттандырады.

Ісләм Жарылғаповтың аударма сала сындағы 
тұңғыш еңбегі 1936 жылы жарық к�рген «Лениннің 
�мірі мен революциялық қызметі» атты кітабы 
болатын. Ол одан кейін де Лениннің, Сталиннің, 
Калининнің еңбектерін қазақ тіліне аударды. 
Қаламгерлердің әр с�зінің астарынан пәле іздеген 
НКВД-нің қас қақпай аңдуы, қалам басынан 
қарауыл қарауы талант жүрегін сескендіре ал-
мады. Қайта ол әр аудармасы сайын Қазақстан 
Компартиясының Орталық Комитеті тарапынан 
алғыс пен марапат алып отырды.

1 9 3 6  ж ы л д а н  б а с т а п  � м і р і н і ң  с о ң ы н а 
дейін алпысқа жуық кеңес және шет ел ақын-
жазушыларының еңбектерін қазақ т іліне 

тілімізге қорадағы қойға қасқырша тигендей, 
ту-талақай еткен, тума т�л с�здеріміз топан суға 
батып, әр жерден басын қылтитқан қазіргі нарық 
заманында Ісләм Жарылғаповтай азаматтар тірі 
жүргенде туған халқын тіл тұманынан адастырмай 
алып шығар еді-ау деген ой да к�кейден кетпейді.

Аудармашы ғалым ағамыздың ұлттық сана-
сезімінің қалыптасуына ата-ана тәрбиесі, �зі туған 
топырақтан бойына сіңген дін мен діл, тіл, бала 
кезінде оқыған к�не кітаптардың әсері мол болды.

Ислам дінінен ауытқып, діннен бездіріп, діл 
мен тілімізді мүлде ұмыттыру ды к�здеген қызыл 
империяның шовинис тік-басқыншылық мақсатын 
к�зі ашық, к�кірегі ояу дарынды жас ертеден-ақ 
сезген еді. Екі оттың арасында жүргендей күн кеш-
кен жас ғалым �зінен бұрынғы Алаштың ақ туын 
желбіреткен азаматтардың адуынды саясаттың 
темір құрсауын бұзып-жарып шығып, туған халқын 
азаттық пен тәуелсіздікке алып шыға алмай шер-
менде күйде кеткенін түсінді.

Алып империяның жойқын күш-қуатына 
ашықтан-ашық қарсы шығу мүмкін емес еді, сол 
кездегі елім-жұртым деген күрескерлердің алдында 
ұлт үшін тер т�гудің бір-ақ амалы бар еді. Ол – 
қызыл империяның шашбауын к�тере жүріп, жолын 
тауып ұлттық мүдде үшін әрекет ете беру. Қайраткер 
қаламгер осыны пайымдап, осы жолды бүкіл 

да жарық к�рген шығармалардың соңындағы 
лақап аттардың шын авторларын дәл, нақтылы 
анықтаған да Ісләм Жарылғапов. Ол ғалым-
сыншы ретінде де әдебиеттану ғылымының 
�ркендеуіне, әдеби тілдің қалыптасуы мен дамуы-
на талдау, зерттеу мақалалары, ғылыми баяндама-
лары арқылы сүбелі үлес қосты. Мәшhүр-Жүсіп 
К�пеев, М.Mуезов, Ғ.Мүсірепов, І. Есенберлин, 
С.Мұқанов, т.б. к�птеген ақын-жазушылардың 
шығар маларының тілі, к�ркемдігі, стилі мен 
композициялық ерекшеліктері туралы жазған 
зерделі пікірлері, Ғылым Академиясының Тіл 
әдебиет инсти тутының шығарған с�здіктері мен 
ау дармаларының, фольклор лық зерттеулерінің 
және жоғары, орта оқу орын дарының студенттері 
мен мектеп оқушыларына арналған пән оқу лық-
тарының қолжазбаларына, кан ди дат тық және 
докторлық диссертация ларға берген ғылыми 
бағалары �з ал дына бір т�бе әрі �зінің ғылыми, 
тәжірибелік құндылығымен асыл дүниелер. 

Ақын ретінде Ісләм Жарылғаповтың �леңдерін 
тақырыптық, мазмұндық ерек ше ліктеріне қарай 
жіктейтін болсақ, олар – туған жер, ел, табиғатты 
жырлау, аза маттық әуендер, ішкі сезім, к�ңіл-күй-
лерін беруден тұрады. Дүниежүзі ақын дарының 
үздік �леңдерін қазақ тілі не аударуы да �з алдына 
қыруар еңбек.

К�ркем с�здің тіл құралы екеніне сергек, 
жоғары жауапкершілікпен қарайтын с�з зергері 
�лең шумақтарына салмақты оймен, шұрайлы 
�зек,  т  ия нақты ұйқаспен әр беруге  талпынады. 
Ана тіліміздің тазалығы, оның байлы ғын, құнарын 
сақтауға талпыныс Ісләм Жарылғаповтың  бойында 
ерте қалып тасады. Қара с�зде, аудармада, �леңде 
бол сын қаламгердің ұлттық тілімізге деген 
к�зқарасы, ықылас, ілтипаты еркін аңғарылып 
тұрады. Ісләм Жарылғапов кіндік қаны тамған 
 алтын бесігі Сарыар қаның т�сіндегі Жаңаарқаға 
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тәржімалаған екен. С�з зергерінің күнделікті 
тұрмысқа енгізіп кеткен қоғамдық-әлеуметтік 
�міріміздің барлық саласында кең қолданысқа 
ие, к�регендік қабілет пен жан-жақты терең 
білім, сәулелі ұлттық санадан, сұлу сезімнен туған 
с�здерінің тіл біліміндегі, әдебиет пен ғылымдағы 
орны ерекше.

К�п тілден түйіп ой-сезім,
Романға кірсе әр с�зім,
Т�л тілдің аршып к�л к�зін,
Т�лдетіп ана тілімді,
Бес мың с�з қостым мен �зім.
Саяқ с�з тарап кендейін,
К�рсеткен с�зге деңгейін
Романнан қалай кем дейін, – деп аудармашының 

еңбегіне берген �з бағасынан артық айтарымыз да 
жоқ. Ісләм Жарылғаповтың аудармашылық қызметі 
ж�нінде баспас�з бетінде, �мірбаяндық кітабында 
айтылған қадау-қадау қысқа пікірлерден басқа 
тыңғылықты ғылыми зерделі зерттеу жазған ғалым 
жоқ.

Сындарлы ғұмырында жалқаулық дегенді 
білмей елі үшін тер т�ге қажырлы еңбек 
еткен аудармашы Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі ретінде �зіне «Негр» деген лақап 
атты таңдап алған. Бұл атты ол �зінің аудармашылық 
тынымсыз бейнетті еңбегінің символы ретінде 

қабылдаған. Ісләм Жарылғапов қазақ тіліне бес 
жүз с�з қосқан делініп жүр. Жоғарыда келтірілген 
�леңде: «Т�лдетіп ана тілімді, бес мың с�з қостым 
мен �зім» дейді. Айтып отырған «бес мың с�з» 
қайда, кімнің қолында?! Бұл да – шешімін, анық-
қанығын айқындауда уақыт күттірмейтін мәселе. 
Мақсат – ол с�здерді табу, ұлт қажетіне жұмсау, 
тілдік қолданысқа беру.

Ол әдебиет тарихында алғаш рет аударма ісінің 
теориясын жасаған тұңғыш филолог-ғалым бо-
лып танылады. Ғалым қазақ тілінің с�здік қорын 
дамытуда, жаңа с�здер жасауда, әлемдегі ғұлама 
с�з зергерлерінің тәжірибесіне сүйене отырып әрі 
ұлттық ана тіліміздің �зіндік ерекшелігін сақтай 
отырып, мына қағидаларды басты бағыт етіп алады:

Ана тілінің с�здік қорын сарқа пайдалану, 
�лімші с�зді тірілту;

Ұлттың �зіне ғана тән с�йлеу үлгілерін бұзбау, 
�сіру, �ркендету;

Басқа тілдің ойлау, с�йлеу үлгілерін ана тілінің 
заңына бағындырып үйрену;

Қажет болған жерлерде ұлттық тілдің үлгісі мен 
жаңа с�здер (неологизмдер) жасап ала білу;

Wз тілінің мүмкіндігі болмағанда ғана басқа 
тілдерден қажет с�здерді алу;

Басқа тілдерден келген с�здерді ана тілінің 
салт-санасына, үлгісіне, рухына бағындырып алу. 
Қажетінше айтылуы мен жазылуын �з ана тіліне 
жақындастырып, жымдастыру керек. Жат с�зге 
ұқсамай, т�л с�зге ұқсату;

Қажетсіз, орынсыз алынған шет ел с�здерінен 
ана тілін тазарту керек. «Тіл интервенциясына» жол 
бермеу керек.

Жаңа технология тасқындап жаhан да нудың 
жойқын күші күн де лікті �мірімізге баса-к�ктеп 
кіріп, салт-сана, әдет-ғұрып, ата-дәстүріміздің 
құнарын шайқаған, қаймағы бұзылмаған ана 

�мірінің �зегі, бағыт-бағдарына, айқын мақсатына 
айналдырды. Mл-шамасы жеткенше ұлт келешегі 
үшін жан аямай қызмет етті, ұлтжанды зиялылармен 
тығыз достық қарым-қатынаста болды, қазақ жаста-
рына, әсіресе жас таланттарға қолынан келгенше 
жәрдемін берді, оларды үнемі қолдап-қолпаштап, 
ағалық қамқорлығына алды.

Ұлт зиялыларының ішінде Мұхтар Mуезовпен 
достық, жолдастық, қаламгерлік қарым-қатынасы 
ерекше еді. Осы орайда мына бір деректі айтпай 
кетуге болмайды. 1951 жылы 15 мамырда респу-
блика Ғылым академиясы мен Жазушылар одағы 
т�ралқаларының біріккен жиыны �тіп, Абайды бай-
манаптың құйыршығы деп, оның насихаттаушысы 
Мұхтар Mуезовтың шығармаларын сынға алады.

Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 
хатшысы болып істейтін Ілияс Омаров үгіт-
насихат б�лімінің қызметкері Ісләм Жарылғаповты 
шақырып алып, кабинетіндегі с�здер тыңдалатын 
болғандықтан алақанына қаламмен жазып тапсыр-
ма береді. Ісләм Жарылғапов ол тапсырманы шұғыл 
түрде орындайды. Сыртқы істер министрі Т�леген 
Тәжібаевқа келіп, дипломатиялық жолмен Мәскеуге 
ұшатын ұшаққа бір билетке тапсырыс береді. Wзін 
қаралаған жиыннан есеңгіреп шыққан М.Mуезовке 
елеусіздеу жерде билетті беріп: «Таңертең машина 
келеді. Мәскеуге шұғыл түрде ұшып кетіңіз!» деп 
ескертеді.

Таңертең �зі жазушыны сырттай бақылайды. 
К�лік келіп жазушыны аэро портқа жеткізеді. 
М.Mуезов Мәскеуге ұшып кетеді. Жарты сағат 
�ткенде мем  ле кеттік қауіпсіздік комитетінің 
қызмет керлері М.Mуезовтің үйін қоршап алады. 
Ісләм Жарылғапов �зінің бастығы Ілияс Омаровқа: 
«Бала ұйықтады! (Ребенок уснул!)» деп шартты белгі 
береді. Осылайша халқының адал ұлы жазушысы 
басына т�нген қатерден аман қалады.

Ісләм Жарылғапов пен Мұхтар Mуезов тің жан 
аямас достық, жолдастық, шығар машылық қарым-
қатынасы, �зара сыйластығы жайында тұтас бір 
кітап жазуға болады. Оның сол сияқты ғаламның 
заңғар жазушысы Шыңғыс Айтматовпен, басқа 
да ұлттардың дарынды ақын-жазушы, драма-
тург, аудармашылар, ғалымдарымен сыйлас дос, 
шығармашылық қарым-қатынас орнатқаны белгілі.

Ісләм Жарылғапов – дарынды аудармашы, 
с�зжасам шебері, теңдессіз терминолог болуымен 
қатар ғалым, сыншы, әдебиет зерттеушісі ретінде 
де танымал тұлға. Ол ана тілін қызғыштай қорғады, 
тіл таза лығына, с�здер мен жер-су атауларының 
фо нетикалық бұрма лануына, қазақ тілінде бала-
масы бола тұрып термин с�здердің сол қал пында 
қолданылуына, жазушылар мен журналистердің, 
аудармашылардың шығармаларында с�здерді 
жауапсыз қалай болса солай қолдануына, әдеби, 
публицистикалық, поэзиялық, т.б. еңбек терде 
диалектизмге сақ болуға үндеген мақалалары, 
республикалық дәрежедегі ғылыми конференци-
ялар мен жиындарда жасаған баяндамаларының 
барлығы бүгін де, келешекте де тіл білімі мен 
журналистикаға қосылған құнды ғылыми еңбектер 
болып саналады. «Қазақ тілін жақсы білмеген жур-
налист те, жазушы да, ғалым да бола алмайды» деген 
с�зі айтылған мамандықтардың негізгі сындары 
болып қала бермек.

Қазақтың ауыз әдебиеті  мен жазба 
әдебиетінің арасында елеулі айырма-
шылықтың жоқтығын, шын мәнінде 

ауыз әдебиеті міздің жазба әдебиет дәреже сіне 
жеткенін алғаш айтқан да Ісләм Жарылғапов. 
«Псевдонимнің» қазақшасын «лақап ат» деп 
қолданысқа енгізген ғалым қаламгер 1917-25 
жылдар аралығында қазақ даласында шығып 
тұрған «Қазақ», «Айқап», «Сарыарқа», «Дала 
уәләяты», «Еңбекші қазақ», т.б. басылымдар-

деген пер зенттік сезімін, ыстық сағыны шын әр 
жылдары жыр шумақтары арқылы жеткізіп отырған.

Жаңаарқа Сарыарқаның сауырындай,
Қаймана бар қазақтың бауырындай.
Жұртының қай баласы келсе мұнда,
Жанына жағар туған ауылындай.
Жаңаарқа – ел мақтаны, Сәкен елі,
Бетіңнен аймалаған самал желі.
«Аққудың айырылуын» hәм Сәкенді,
Жаратқан құтты жері, Сұлу к�лі.
Мен екеш-мен де емеспін қара жаяу,
Заманнан к�ргенім к�п, к�ңілім қаяу.
Азды-к�пті еңбегіммен салғаным жоқ,
Халқымның к�ңіліне ешбір қаяу, – деп бастала-

тын «Жаңаарқа» атты �леңін 1979 жылы Жаңаарқа 
ауданының 50 жылдық мерейтойына жыр-шашу 
еткен екен.

Ауыр сырқат дендеген 1990 жылдың күзінде 
Ісләм Жарылғапов �зінің ең соңғы оптимистік-
қайраткерлік шығармасы – «Суверенитет дегеніміз 
не с�з? Оны қазақ қалай түсінеді, не деп ата-
луы керек?» деген к�лемді мақаласын «Қазақ 
әдебиеті» газетіне тапсырады. Мақала осы газеттің 
23 қараша 1990 жылғы санында жарық к�рді. 
К�реген қаламгер бұл мақаласында «суверенитет» 
с�зінің мағынасына талдау жасай келіп, КСРО са-
ясаты орыс шовинизмінің саясаты екенін, КСРО-
ның ұлттық саяси мақсаты – орыстан басқа барлық 
ұлттардың тілдерін баяу �лтіру арқылы орыс емес 
ұлттарды жойып жіберу саясаты екенін, орыс 
шовинизмінің қол шоқпарына айналған кейбір 
жалтақ, шен-шекпеншіл қазақтар тұрғанда қазақ 
ұлтының да, қазақ тілінің де к�сегесі к�гермейтінін 
�ткір сынға алады. «Қазақ республикасы Мәскеуге 
құлақкесті бағынышты ел емес, тәуелсіз, дербес 
мемлекет болуға тиіс. Wз билігің толық �зіңде бол-
са, міне, суверенитет дегеніміз осы болмақ» деп 
жазады Ісләм Жарылғапов. Еліміз тәуелсіздікке, 
егемендікке, қол жеткізбей тұрған сол тоқсаныншы 
жылдың �зінде оның таяу уақыттағы елдің жай-күйі, 
әсіресе қазақ тілінің тағдыры қандай болатынын 
тамыршыдай д�п басып, кемеңгер к�регендікпен 
болжаған еді.

«Енді қазіргі тілімізді �сіру, �ркендету қарқынын 
әлсіретпеу керек. Қазақ тілін жойғысы келетіндерге 
дер кезінде соққы беріп отыру қажет. Туған тілді, ең 
алдымен, қазақ зиялыларының �здері сыйлағаны 
дұрыс. Сонан соң республиканы мекендейтін 
ұлттарға да осы тілді сыйлау сезімін дарыту керек. 
Ана тілін �зімізге де, �згеге де сыйлату үшін сау-
атты оқулықтар жасаған ж�н. Жақсы тілашарлар, 
орысша-қазақша с�здіктер керек-ақ» деген пікірі 
бүгінгі мемлекеттік тіл саясатының бағдаршамына 
айналғаны кімге де болсын айқын екені даусыз.

Ісләм Жарылғаповты ана тілін білмейтін 
қазақтардың тағдыры, мәң гүрт тік мүшкіл халі қатты 
толған дырға нын оның: «Ана тілін білмейтін қазақ 
біткеннің екі түрі бар. Туған тілін білмейтіндігіне на-
мыстанатын, білуге құмартатын қазақтарға �з тілін 
үйренуге барынша к�мек к�рсет кен дұрыс. Ал ана 
тілін қадірле мейтін, ұлттық салт-сананы, әдебиет 
пен мәдениетін сүймейтін, тіптен менсінбейтін, 
аты қазақ, заты мазақ қазақтарды қазақ деудің �зі – 
қылмыс. Бұларды «Қазақстан азаматы» деп те айтуға 
болмайды. Республика азамат тығынан айыру қажет. 
Бұл нағыз әділ де қатал жаза болар еді олар үшін» 
деген с�зінен айқын аңғаруға болады.

Ұ л т т ы ң  т а ғ д ы р ы  ы н т ы м а қ т а  е к е н і н , 
ынтымақсыз елдің түбінде тоз-тозы шығып, 
жер бетінен бір жола жойылатыны туралы айта 
келіп, Ісләм Жарылғапов қазақ қоғамын дендеп 
алған жүзшілдік, рушылдық, жершілдіктің зар-
дабы ж�нінде: «Қазақ зиялылары арасындағы 
топшылдық, жікшілдік, рушылдық – бас пай-
дасын к�здеуден, халық қамын ойламаудан 
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Білімге деген құштарлық оны 
елі міздің бас оқу орны  ҚазМУ ор-
наласқан Алматыға жетеледі. Алайда 
жолы болмады. Бірақ оқуға түсе 
алмадым деп мойыған жоқ. Алма-
ты ауыр машина жасау зауытына 
жұмысқа орналасты. Ілезде ұжыммен 
тіл табысып, алғырлығымен, тиянақ-
тылығымен к�зге түсті. Негізгі жұмы-
сымен қатар цех комсомол ұйымы-
ның  хатшысы, кәсіпорынның бас ди-
ректоры жанындағы тұрақты жұмыс 
кеңесінің мүшесі қызметтерін қоса 
атқарды. 

ҚазМУ-де оқыған жылдары бойға 
сіңген дағдымен оқу орнындағы 
қоғамдық жұмыстарға білек түре 
араласты. Оған студенттердің және 
о қ ы т у ш ы л а р д ы ң  қ о л д а у ы м е н 
факультеттегі кәсіподақ комитетінің 
т�рағасы, студенттік құрылыс отря-
ды ның жетекшілігі жүктелді.

Университеттің дипломы қолға 
тигеннен кейін заң саласындағы 
еңбек жолын туған �ңірден баста-
ды. Wз мамандығына берілгендігінің 
арқасында қызметінде құрметке 
б�ленді.  Павлодар облысындағы 
Успен, Ильичев аудандық сотта-
рының, арбитраждық соттың, облыс-
тық  соттағы сот алқасының т�ра-
ғасы болды. Торғай облыстық соты-
ның т�рағасы қызметін де абырой-

Дәстүрлі  дінімізде балаға ат 
қойғанда әдемі есімдерді таңдау 
дұрыс саналады. Бұл туралы Ержан 
қажы Малғажыұлының пікірі мына-
дай:

«Баланың атын таңдап қоюға ең 
бірінші оның әкесі лайықты. Дей 
тұрған мен, әке-шешесі баланың атын 
қоюға басқаларға рұқсат бере алады. 
Мысалы, атасына, әжесіне немесе 
әулеттегі құрметті ақсақалға, яки бол-
маса танымал тұлғаға, т.б. Mрдайым 
үлкендерді құрметтеп тұратын қазақы 
салт-дәстүр бойынша баланың атын 
к�біне ата-әжелер қойып жатады. 
Осы тұрғыдан алғанда, бұл – дұрыс 
дәстүр. Сондай-ақ жоғарыда ай-
тып �ткеніміздей, баланың атын 
аса қадірлі, тақуа, ізгі жандарға, 
ғалымдарға қойдырған ж�н».

Б ұ л  п і к і р м е н  Б а у ы р ж а н 
 Момыш ұлы  ның келіні, қазақ дәстүр-
лерін насихат таушы, жазушы Зейнеп 
Ахметова да келіседі:

«Қазақ балаға ат қойған кезде кез 
кел ген адамға емес, ырым етіп к�пті 
к�рген ел ағаларына, айналасына 
сыйлы, аузы дуалы ақсақалдарға 
сәбиі нің есімін қойғызып, батасын 
алуды мәртебе санаған. Халқымызда 
азан ша қы рып ат қою – парыз. 
Баланың атын қоярда үш қайтара 
«Аллаһуакбар!» деп азан шақырылып, 
содан кейін баланың құлағына 
таңдалған есімді «Сенің атың...!» 
деп, үш рет қайта лайды. Бала ның 
құлағына осы ат сіңеді, зердесіне та-
райды деген наным» дейді.

Халық арасында адамның есімі 
оның тағдырына әсер етеді деген 
сенім бар. Сол себепті есім қоюда 
түрлі ырымдарға сүйенеді. Мәселен, 
ұлы адамдарға ұқсасын деп әйгілі 
тұлғалардың есімін береді. Солардың 
бірі – белгілі сазгер, Қалдыбек 
Құрманәлі. Ол �зінің балаларына 
Шәмшіқалдаяқ, Бекзатсаттархан, 
Мұхтаршахан, Иманғалитасмағамбет 
деген есімдерді қойған. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Стати-

  

шыққан азғындық. Алтау ала болса ел 
тізгіні арадағы шовинистер мен сио-
нистер пайдасына кетті дей бер. Олар 
қазақтың �зін де тілін де құртады. Оны 
болдырмас үшін �зара ынтымақтастық 
қажет» дейді. Бұл мәселе шын мәнінде 
әлі де қазақ қоғамының ең к�кейкесті 
проблемасы екеніне дау болмаса керек. 
«Ұлтшылдық деген с�з �ткен заманда 
жақсы ұғым болатын. Совет кезінде 
ең нашар, т�менгі мағынасына ие бо-
лып отыр. Ұлы адамдардың �з ұлтына 
деген сүйіспеншілігін ұлтшылдық деп 
түсінбеу үшін мен «ұлтжанды» деген с�зді 
шығардым» дейді с�зжасам шебері. Ісләм 
Жарылғапов ғалым-сыншы, аудармашы, 
к�семс�з, с�зжасам шебері, ақын, ұстаз 
болуымен бірге әңгіме десе ішкен асын 
жерге қоятын керемет әңгімешіл адам 
болған.

Қадыр Мырза-Mлі �зінің соңғы жазған 
еңбегі «Иірім» атты кітабында Ісләм 
Жарылғаповтың әңгімешілдігі туралы 
мынандай жайттарды жазады: «Ісләм 
Жарылғапов – әңгіменің шебері еді. 
Басқаларды білмеймін, �з басым ықылас 
қойып, елітіп тыңдайтынмын. Қолың 
бос уақытта, серуендеп жүрген кезіңде 
бұл бір ғажап сәттерге тең. Ал асығып 
бір жаққа бара жатқанда – проблема! 
Айта к�рмеңіз! Ондай кезде Сізді Сәкеңе 
құдай жолықтыра к�рмесін! Онда еріксіз, 
тұтқынға айналып, барлық шаруаңыздан 
қаласыз! Wз басым к�біне-к�п осыдан 
қорқатынмын! Бір жаққа шығарда  аулада 
Ісләм ағамыз жүрген жоқ па екен деп 
алдын ала барлау жасап алатынмын. Ал 
жолыға қалса, «ағасы, кешірерсіз! Асығып 
бара жатыр едім, кешігетін түрім бар!» деп 
�тіріктің артына тығылатынмын! Бұл, 
әрине, к�біне-к�п �те шұғыл шаруаларға 
байланысты кездерде. Mйтпесе, Сәкеңнің 
әңгімесіне ештеңе жетпейді. Ол кісі әңгіме 
бастамасын! Бастаса бітірмей тынбайды. 
Және ол тез біте қойса жақсы ғой!».

Ісләм Жарылғапов кеңес дәуі рінде 
�мір сүрді, кеңестік қызыл шовинис-
тердің қазақ ұлтына жасаған барлық 
қиянаты мен зұлымдығын – тәркілеуді 
де, аштықты да, қуғын-сүргінді де, қызыл 
жауыздардың адам айтса нанғысыз небір 
зұлмат, сұмдықтарын к�зімен к�рді, 
�з басынан кешірді. Басқыншылық, 
жендеттік пиғылдағы қызыл қанды 
империяның ұлт саясатының түпкілікті 
жойымпаздық мақсатын ерте түсінген 
қайраткер қолынан келгенше халқының 
болашағы үшін жан аямай күресіп бақты, 
қазақтың қамы, ұрпақтың болашағы 
жолына бүкіл саналы ғұмырын арнаған 
нағыз қаһарман ұлт күрескері болды.

62 жасында жұмыстан босаған ол: 
«Жауыз қоғамның садақасын алмай-
мын!» деп зейнетақы алудан бас тартты. 
Зымиян қоғамға деген �зінің қарсылық, 
жекк�рушілік ниетін қайраткер қаламгер 
осы әрекетімен білдірген еді. Қызыл 
империяның ықпалы дүниені дүрліктіріп 
тұрған дәуірде бүкіл КСРО к�лемінде 
бұрын-соңды мұндай әрекетке барған 
бірде-бір адам болған емес. Ісләм 
Жарылғаповтың бұл әрекеті – сол кездің 
жағдайымен есептегенде ерлікпен пара-
пар. Wзінен жәрдем сұрап келген қазақ 
ұлтының �кілдерінің бәріне қолынан 
келгенше жәрдем берді, олар ондап са-
налады, олардың арасынан халқына адал 
қызмет еткен талай тұлғалар шықты.

Айтуға ғана оңай, т�зім сарқар 
небір қиындықтарды басынан 
�ткере жүріп отбасын құрды. 

Құдай қосқан қосағы Бибіғайша екеуі 
Есет, Нұрлан атты екі ұл, Қарашаш, 
Жанар, Нұрғайша атты үш қыз сүйді. 
Есет ерте шетінеді. Нұрлан автомеха-
ник болды, 1996 жылы қайтқан оның 
артында т�рт баласы қалды. Қызы 
Қарашаш Алматыдағы шет ел тілі инсти-
тутында ұстаз. Екінші қызы Жанар жан-
жақты қабілетімен, дарындылығымен, 
іскерлігімен елге ерте танылды. Қазір 
Сирияда тұрады, бала-шағалы. Ісләм 
ағаның Кенже қызы Нұрғайша, күйеу 
баласы Амантұрлы әкесінің амана-
тын орындап, ісін жалғастыруда. Ісләм 
ағаның немерелерінің барлығы – білімді, 
�нерлі, бір-бір мекеменің тұтқасын 
ұстаған тұлғалы азаматтар.

Қаламгердің бауырлары мен туған-
туыстарына деген ықыласы мен қам-
қорлығы к�пке �неге. Ол қарын дастары 
Рзық пен Азия, Маруаға, інілері Ғалым, 
Ғазым, Болат, Бақыт, Бақиға қолынан 
келгенше ағалық қамқорлық жасап, 
олардың оқып білім, мамандық алула-
рына, қызмет бабында кемелденіп, тұлға 
ретінде қалыптасуына ерекше к�ңіл б�ліп 
отыратын. Текті әулеттің ұрпақтарының 
барлығы да – тек аудан, облыс к�лемінде 
ғана емес, аттары республика к�леміне 
мәшһүр айтулы азаматтар.

Бір �зі бір ғылым Академиясының 
тіл білімі институтына жылдар бойы жүк 
боларлық тілтану ғылымы мен с�зжасам, 
аударма ісінің ең қиын мәселелерін 
шешіп, анықтап, айқындап, саралап 
ұлт қолданысына беріп, тіл болашағына 
салиқалы да сарабдал жол салған, 
 Зейнолла Қабдоловтың с�зімен айтқанда, 
дипломсыз ғылым докторы, куәліксіз ака-
демик, халқының адал перзенті, күрескер 
патриоты, белгілі қоғам мен мәдениет, 
оқу-ағарту қайраткері, қаламынан нұр 
тұнған талантты қаламгер, дарынды 
к�семс�з шебері Ісләм Жарылғапұлы 
Жарылғапов 1991 жылдың 11 мамырын-
да туған еліміз Қазақстан тәуелсіздік 
алып, егемендікке қол жеткізуге сана-

улы айлар қалғанда к�з жұмды. Інісі 
Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген мәдениет және спорт қайраткері, 
«Құрмет» орденінің иегері, Жаңаарқа 
ауданының Құрметті азаматы Ғазым 
Жарылғапов аға аманаты бойынша елін 
сүйген, елі оны сүйген асыл азамат, 
ардақты тұлғаның сүйегін туған топырағы 
Жаңаарқа ауданына әкеліп, ата-баба 
қорымына жерледі. Ісләм Жарылғаповтың 
артында оның бай ғылыми мұрасы қалды, 
оны зерделеу, зерттеу негізінде «Ісләмтану 
ілімі» қалыптасты.

Кезінде жазушы, драматург 
Асқар Сүлейменов Ісләм 
Жарылғаповтың к�ркем с�з 

зергерлігі туралы «Жақсыдан с�з шығады 
жан секілді, тамырдан атқылаған қан 
секілді» деп бағалаған екен, Танымал 
с�з зергері Ісләм Жарыл ғапов �мірден 
�ткенімен, �шпес рухы тірілермен бірге 
жасап келеді. Күнделікті тұрмысқа 
енгізіп кеткен, қалада да, ауылда да кең 
қолданысқа ие, тілімізден түспейтін – 
аялдама, балмұздақ, анықтама, күнделік, 
жанұя, к�рермен, оқырман, саяжай, 
жағажай, ғарыш, зымыран, тыңжерші 
сияқты к�птеген жаңа с�здер туған 
халқымен бірге мәңгі жасай беретін бола-
ды. Ол ескі мен жаңаны жымын білдірмей 
жалғастырып, ана тілімізді сара соқпаққа 
са лып жіберу үшін к�регендік қабілет пен 
жан-жақты терең білім, бай с�здік қорды 
меңгерген сирек дарын иесі болды.

Мәдениет және ақпарат Министрлігі 
Тіл комитеті мен Қарағанды облысы 
әкімдігінің ұйымдастыруымен 2008 жылы 
маусым айында Қарағанды қаласында 
�ткен ұлттық терминологияның негізін 
қалаушылардың бірі, ғалым, аудармашы 
Ісләм Жарылғаповтың туғанына 90 жыл 
толуына арналған «Ұлттық термино-
логияны қалыптастыру және дамыту 
жолдары» атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция ғалымның 
аруағын ардақтауда үлкен шара болды. 
Оған бүкіл түркі дүниесінің ең айтулы 
деген лингвист-терминолог ғалымдары 
қатысып, ғалым-аудармашының тер-
минология ғылымына қосқан �лшеусіз 
еңбектері ж�нінде құнды баяндама-
лар жасады. Туған жері Жаңаарқаның 
Қарауылт�бесінде оның 90 жылдық 
мерейтойы зор салтанатпен атап �тілді. 
Ас берілді. Асқа жиырма шақты кигіз үй 
тігілді, ұлттық спорт ойындары, түрлі мә-
дени ойын-сауық ұйымдас ты рыл ды. Бұл 
игілікті іс-шараларды ұйым дастыруда 
Ісләм ағаның інісі  Ғазым Жарыл-
ғапұлының атқарған еңбегі ерекше.

2013 жылы тамыз айында кемеңгер 
қаламгердің туғанына 95 жыл толуына 
байланысты оның шығармашылығы 
туралы Қарағанды қаласы мен туған 
жері Жаңаарқа ауданының орталығы 
Атасу кентінде түркі тілдес ұлттардың 
ортақ терминологиясын жасап, қалып-
тастыру мәселесі туралы Халықара-
лық ғылыми конференция болды. 
Конференцияға Түркия, Германия, 
Башқұртстан, Қырғызстан, Татарстан 
және басқа да түркі тілдес ұлттардың 
ғұлама терминолог-лингвистері, қоғам 
қайраткерлерімен қатар қазақтың фило-
логия ғылымының тіл білімі саласының 
ғалымдары, ақын-жазушылар, журналис-
тер қатысып, Ісләм Жарылғапұлының 
аудармаларының, терминологиялық 
еңбектерінің түркі тілдес ұлттардың ортақ 
терминологиялық с�здігін жасаудағы 
құндылығы мен маңызы туралы ғылыми 
баяндамалар жасады, �зара пікір алмасу-
лар, семинарлар �ткізді.

Ғылыми конференцияны ұйымдас-
тырушылар мен ғалымдар бұл мәселені 
шешкенге дейін бұл үрдіс алдағы уақытта 
жалғасын таба береді деген пікірде кон-
ференция жұмысына қанағаттанғандық 
сезімдерін білдірді.

Халқының қадірмені туралы жазыл-
ған бұл мақаламызда барлық еңбектер 
мен �зі жазған ғылыми шығармаларды, 
естеліктерді  пайдалан дық,  шағын 
мақалаға Ісләм Жарылғапов әлемін 
сыйғызу мүмкін емес, әрине. Ісләм 
Жарыл ғапов телегей теңіз болса, қала-
мымыз оның бетінде ғана қалқыды, 
тереңіне бойлау, түңғиығының ашыл-
маған сырларын қозғау ондаған моногра-
фиялар мен диссертацияларға, ғылыми-
тәжірибелік баяндамаларға жүк болаты-
ны айтпаса да түсінікті. Ол болашақта 
«Ісләмтану ілімінің» аясында бірте-бірте 
жарқырай ашылып, халқының кәдесіне, 
ұрпақтар мұратына айналар асыл қазына, 
сарқылмас байлық, тіліміздің дамуына 
ықпалы �лшеусіз ілім қайнары болып 
халқымен бірге мәңгі жасай бермек.

Биыл тамыз айының т�ртінші жұл-
дызында Арғын Алтай Аралбай батырдың 
ұрпағы, халқының біртуар ұлы, ардақты да 
абзал азаматы, ғұлама қайраткер, сұңғыла 
аудармашы, лингвист-терминолог, да-
рынды ақын, талантты жазушы, к�семс�з, 
с�зжасам шебері, ұлт руханиятының 
шынайы жанашыры әрі патриоты Ісләм 
Жарылғапұлы Жарылғаповтың туғанына 
100 жыл толады.

Асыл ағаның «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында �тетін ғасырлық 
мерейтойы республикалық дәрежеде, 
бүкіл түркі дүниесін қамти зор құрметпен 
тойланбақ, �йткені Ісләм Жарылғапов  
– тек қазақтың ғана емес, барлық түркі 
тілдес халықтардың қадірлісі.

Қалкен СМАЙЫЛ,
жазушы, �лкетанушы

л ы  а т қ а р д ы .  Ш ы ғ ы с 
 Қа зақстан, Ақмола об-
лыс тарының, Астана қа-
лалық Mділет депар та мент теріне 
басшылық жасады. Бұдан әрі оған ҚР 
Mділет министрлігіндегі депар та ментті 
басқару, ҚР Президенті Mкімшілігінің 
мемлекеттік-құ қықтық б�лімінің сот-
тар және әділет органдары секторының 
меңге рушілігі сеніп тапсырылды.

Амангелді Шәпиұлының �мірінде 
90-жылдардың орны б�лек. Аста-
нада қызмет істеп жүрген. Оның 
ұйымдастырушылық қабілетінен 
жақсы хабардар басшылық жауапты 
істі мойнына ілді. Mділет министрлігі 
орын тебетін жаңа ғимараттың 
құрылысына басшылық ету міндеті 
ж ү к т е л д і .  А қ ы р ы н д а  қ ұ р ы л ы с 
жұмысы табысты аяқталып, сенім 
үдесінен шыға білді. 

Отыз жылдан астам судья бо-
лып істеген азамат осы жылдары 
ғылыммен айналы суын да тоқтатқан 
емес. Жұртшы лыққа жарық к�ріп 
жатқан заңдардың мән-маңызын 
түсіндірді. Нормативтік-құқық-
тық актілердің жетістігі мен кем ші-
ліктерін ашып к�рсеткен мақала-
ларымен оқырмандар назарын 
 аударды. Заң тақырыбына байланы-
сты республикалық, халықаралық 
конференцияларда баяндама жасады. 

стика комитетінің мәліметтеріне 
сүйенсек, биылғы мамыр айында 
туған қыздарға к�бінесе Раяна (495), 
Айзере (348), Медина (311), Айару 
(267), Айша (262), Аяла (246), Ами-
на (225), Айлин (222), Кәусар (190) 
және тағы да басқа есімдер берілсе, 
ұл балаларға Рамазан (760), Айсұлтан 
(287), Алихан (233), Нұрислам (190), 
Амир (155), Ислам (148) Ерасыл 
(141), Алинұр (138), Арсен (85) деген 
аттар қойылған. 

Ал жаратқан тек қыз бере бер-
ген ата-ана ұл туғанын қаласа, 
қыздарына Ұлбике, Ұлмекен сын-
ды есімдер береді. Бала тоқтамай 
шетіней берсе, Тұрар, Тоқтаған сын-
ды ат қойылады. Бұрындары бала 
к�з бен с�здің сұғынан аман бол-
сын деген ниетпен оған  Жаманбала, 
Қиқым сынды есімдер қоятын 
болған. Бірақ бұл ырым қазір қалыс 
қалып бара жатқан сынды. Соңғы 
уақытта қойылып жүрген есімдерге 
мән берсеңіз, ата-анасының к�з бен 
с�зден қорықпағанын к�ресіз. Қазір, 
керісінше, балаға естіген құлаққа 
жағымды ат қоюға талпынады. 
Жоғарыда келтірілген Раяна, Айлин, 
Рамазандар – соның дәлелі. 

Mлия Болтанова, психолог:
–  Ғ а л ы м д а р  а д а м  а т ы н ы ң 

оның тағдырына, болашағы мен 
тұлғалық болмысына әсері туралы 
антропонимикалық зерттеулерді 
�ткен ғасырдан бері жүргізіп келеді. 
Сол зерттеулер негізінде адам есімінің 
тағдырына айтарлықтай әсерін 
анықталған. Сәбиді әдемі, мағыналық 
�рісі жағымды, айтылуы мен жазылуы 
к�ркем есімдермен атағанда, оның 
тұлғасы да соған сәйкестене түсетіні 
дәлелденген. Бұл – әр адамның 
онто генездік даму жолындағы тұлға 
ретінде қалыптасуының жағымды 
алғышартын құрайтын маңызды 
факторлардың бірі. Себебі кез келген 
адам үшін есімі – ең қасиетті ұғым 
және оның дұрыс айтылуы психика-
сына тікелей әсер етеді, – дейді.

С о ң ғ ы  у а қ ы т т а  б а л а ғ а  � з г е 

ҚР заңдарымен жұмыс жасаудағы 
мол тәжірибесі мен жинақталған 
теориялық ізденістері оған еңбек 
құқығы, әлеуметтік қамтамасыз ету 
құқығы бойынша ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің келісімімен 
ЖОО-ларға ұсынылатын оқулықтар 
дайындап шығаруға мүмкіндік берді.

Осыдан алты жыл бұрын  Инно-
вация лық Еуразия универси теті нің 
Қамқор шы лық кеңесінің т�ра ғасы 
және осы оқу орнындағы «Құқық 
және тарих» кафедрасының мең ге-
рушісі болып тағайын далды.  «Менің 
ең жақсы жылдарым осында  – сту-
дент тік ортада және ғы лым дағы әріп-
тес теріммен �тіп жатыр» дейді ол. 

Бүгінгі таңда А.Хамзин Қазақ 
Білім академиясының академигі, 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
шығарылған 120-дан астам ғылыми 
еңбектің авторы. Ол ұлттық та, 
халықаралық та негіздер шеңберінде 
еңбек құқығы және әлеуметтік қам-
тамасыз ету құқығының теория лық 
әрі практикалық проблемаларын 
зерделеу бойынша ғылыми мектеп 
құрды. Осы бағытта ізбасарлары – 
жас ғалымдар жұмыс жасап жүр.

ұ л т т а р д ы ң  к і р м е  а т т а р ы  ж и і 
қойы латын болып жүр. Арабтек-
тес есімдер дінімзге байланысты 
кіріккен. Ал Аяна, Даяна, Рианна, 
Дамир, Аргентина... деген аттар – 
бізге жаһанданудың жасаған сыйы. 
Халқымыздың ырымына салсақ, 
Рианна ертең �скенде америкалық 
әнші сынды бола ма? Ал Даяна 
мен Эльвиралар ше? Бұдан қалды 
қазақтың қарапайым Mсел, Анар, 
Айша деген аттарын «Аселя», «Ана-
ра», «Аиша» деп бұрмалау тағы бар. 
Бүгінде есімдердің мәнінен мақамы 
маңыздырақ болып тұр. 

Қыздархан Құрмашқызы, Ахмет 
Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институты ономастика б�лімінің 
басшысы:

 – Қазақ тілінде, мәдениетінде 
к ісі есім дері ерек ше орын а ла-
ды. Оның ішінде адамның қазақ 
екенін бірден танытатын иісі қазақ 
есімдер бізде к�п. Мысалы, Айсұлу, 
Нұрсұлтан, Мақпал, Нұржамал, Ай-
зере, Абылайхан десе, бірден қазақ 
екенін білесіз. Ал Рианна деген есім 
ағылшынша �згеріске ұшыраған. 
Түпнұсқасы – Раяна. Ол «Жұмаққа 
кірер қақпа» деген мағынаны береді. 
Даяна – татарлар мен ұйғырларда 
к�бірек кездесетін есім. Дамир – 
түркітілдес халықтарға ортақ ат. 
Mрине, �зге тілдің есімін қой деп 
айта алмаймыз. Түркияда ұлттық 
есімдердің қоры бар екен. Содан ғана 
таңдауға құқығың бар. Олар �зге 
елдің есімін қойдырмайды. Бізде 
бұл жүйе құқық бұзушылық болады. 
Сонымен бірге �зге елдердің есімдер 
қоры шектеулі келеді. Мыса лы, 
грек-рим есімдерінің қорындағы 
адам аттары 2 мыңнан аспайды. Ал 
қазақтардың есімдер қорында кісі 
аттары 40-50 мыңға дейін жетеді 

Оның бастамасымен Инно-
вациялық Еуразия университетінде 
«құқықтану» мамандығы бойынша 
магистратура, сосын докторантура 
ашылды. Бұл Павлодар �ңірі және 
жалпы республика үшін біліктілігі 
ж о ғ а р ы  к а д р л а р д ы  д а я р л а у ғ а 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ ол –  
Павлодар облыстық сотының Сот-
тармен �зара іс-қимыл ж�ніндегі 
кеңестің т�рағасы, бірқатар ғылыми-
зерттеу жобалардың жетекшісі және 
заңгерлерге арналған халықаралық 
конференциялар мен тренингтік 
се ми нарларды ұйымдастыру коми-
тетінің т�рағасы.

Егеменді Қазақстанның қалып-
тасуы мен дамуына қосқан үлесі 
үшін оған «Қазақстан Республи-
касы Судьялар кеңесінің құрметті 
судьясы», «Қазақстан Республи-
касы сот жүйесінің еңбек сіңірген 
қызметкері» атағы берілді. Кезінде 
ҚР Президентінің, ҚР Жоғарғы соты 
т�рағасының Алғыс хатымен, ҚР 
Mділет министрлігінің «Фемидаға адал 
қызметі үшін» белгісімен, «Қазақстан 
Республикасы сот жүйесінің ардагері» 
медалімен және басқа да Құрмет 
грамоталарымен, мерейтойлық ме-
дальдармен марапатталды. Шағын 
мақала к�лемінде Амангелді Шәпиұлы 
қызметінің к�п қырлылығын баяндап 
шығу мүмкін емес. Wз елінің патрио-
ты ол  Тәуелсіз Қазақстанның игілігі 
үшін бар күш-жігерін жұмсап, �скелең 
ұрпақтың құқықтық сауаттылығын 
арттыруда және жастарды отаншылдық 
рухта тәрбиелеуде жемісті қызмет етіп 
келеді. 

Сергектікті серік етіп, игілікті 
істерімен к�пшілікті қуантып жүрген 
абзал азаматтың кейінгі ұстаздық 
қызметінде де абырой биігінен к�ріне 
беретініне сенім мол.

Майнұр БMРІБАЕВА,
Л.Н.Гумилев атындағы

Еуразия ұлттық университетінің 
доценті, филология ғылымының 

кандидаты

деген деректер бар. Онда Ислам 
дініне қатысты арабтектес есімдер 
к�п, �зіміздің дәстүрлі есімдер, ұлы 
тұлғалардың есімдері, кірме есімдер 
бар. Саммит, Саммитхат, Азиада де-
ген жасанды есімдермен де к�бейіп 
отыр, – деді.

2010 жылы елімізде Азиада �ткен 
кезде біраз ата-ана баласына осы 
есімді бермек болғаны туралы БАҚ 
жарыса жазған. Рас-�тірігін тексеру 
үшін Статистика комитетінің ресми 
сайтына кіріп, тексеріп к�рдік. Жеті 
жасар Азиада деген қыз бар екен. Ол 
2011 жылы туған. Саммитхан деген де 
бір бала бар. Ол – әрине, 2010 жылы 
�ткен ЕҚЫҰ саммитінің құрметіне 
қойылған есім. Халықаралық  ЭКСПО 
к�рмесі кезінде астаналық бір тұрғын 
баласына Бәйдiбэкспо деген есім 
берген. Ол туралы  елорда әкімдігінің 
ресми сайты жазған  болатын.

Ұлтымызда балаға айтулы бір 
мереке нің құрметіне немесе ауыл-
аймақ тың құр метіне ат қою болғанын 
білеміз. Мәселен,  Рамазан,  Оразай, 
Жайлау, Жайық, т.б.  Дегенмен, 
« бояушы бояушы де  генге сақалын 
бояп», халықаралық ша ра ларды 
балаға телудің қажеті жоқтай к�рінеді. 

Егер адамның азан шақырып 
қойған есімі �зіне ұнамаса, оны 
�згертуге болады. Ол үшін тіркелген 
аймағындағы АХАЖ б�ліміне бару 
керек. Ол жерде сұратқан құжаттарды 
жинақтап, тапсырған соң, есімді 
�згерту туралы �тініш жазу керек. 
Жаңа құжат 15 күннің ішінде дайын 
болады. Егер тіркеуде тұрмайтын 
аймақтан рәсімделсе, процесс 1,5 
айға созылуы мүмкін. Бұл жерде 
ескеретін бір жайт бар: адам есімін 
бірнеше рет �згерте алмайды. 

&сел САРҚЫТ

БАЛАҒА АТ ҚОЯ 
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ықпал негізінде пайда болатын, тео-
рия ретінде қаралады және оның пәні 
цивилиографияға (�ркениет фило-
софиясы) жақын тұжырымдалады, 
әдістеме құралы ретінде мәдениет пен 
�ркениет дамуының пайда болуы мен 
заңдылықтарын зерттейді. Оның �зі 
кешенді ғылыми пән болып әрекет етеді 
және әлемдік, отандық мәдениеттің тео-
риясы мен тарихын, әлеуметтік мәдениет-
тануды, к�ркемдік және �негелі мә-
дениеттің теориясын қамтиды.

Қазіргі заманда мәдени антропо-
логия мәселелерінің �зектілігі  мен 
 ау қымдылығын арттыратын бірнеше 
мәдени-әлеуметтік факторларды атап 
�тейік. Алдымен, осы факторлардың ара-
сында ғаламдану үдерісінің р�лі ерекше 
екендігіне назар аударған ж�н. Mлемдік 
қауым дастықты құрап отырған ұлттық 
мемлекеттер мен аймақтардың бір-біріне 
�зара тәуелділігінің артуы, олардың 
жалпыға ортақ экономикалық, саяси 
және мәдени ережелері бар бір жүйеге 
бірте-бірте тартылуы, интеграциялануы 
дендеп бара жатқан ғаламданудан (гло-
бализация) тыс қала алмайтынымызды 
белгілейді. Жаһандану ж�ніндегі түрлі 
к�зқарастар болса да, күшті ел әлсіз елге 
басымдық к�рсете алмайтын, барша адам-
зат жатырқамайтын мәдени ғаламдастыру 
негізінде жергілікті ұлттық дәстүрлер 
мен ерекшеліктерді сақтай отырып, �зге 
�ркениеттен, �зге мәдениеттен талғап-
таңдап, іріктеп, әлемдік мәдениетте 
лайықты орны бар, біртұтас ұлттық 
мәдени кеңістік қалыптастырған ләзім. 
Осыған сәйкес, Қазақстанда мәдени-
саяси даму моделіне бағытталған жал-
пы мемлекеттік саясаттың құралына 
енетіндер:

- қоғамның жан-жақты дамуының 
алғы шарты болып табылатын мә дениет 
тәуелсіздігін сақтау;

- қоғамның негізгі субъектісі мен 
объек тісі ретіндегі адамның жеке тұл ғалық 
құндылықтары мен шы ғармашылық да-
муын бағалау және т.б.

Мәдени антропологиялық зерттеу-
лер ұлттық мәдениетті жасаушылардың 
ментальдік ерекшеліктерін есепке ала 
отырып, кез келген ұлт мәдениетінің 
�зіне ғана тән сипатын ашып к�рсе туде 

айта келе, Елордамызға арналған 
жырларынан шашу шашты. Ал 
белгілі журналист Н.Жүсіп Астана 
қаласының құрылуы барысындағы 
қиыншылықтар мен бас қаламызда  
бой к�терген  алғашқы сәулет 
 туындыларына тоқталып, жас ұрпақ 
бағаналы ордамызды мақтаныш 
етуге, қадірлеп-қастерлеуге тиіс 
екенін   тілге тиек етті. Кештің сәнін 
келтірген Бекназар Алдиярұлы  
Астананың 20 жылдығына арнал ған 
«Мен қазақпын», Mмина Дайырбек-
қызы «Туған жер», Ратбек  Райымбек 
«Атамекен» атты  әсем әндерін 
әуелетсе, кітапханамыздың �нерпаз 
қызметкері Алтынбек Ибрагимов 
арнау  күйін дүйім жұртқа тарту етті. 

Сондай-ақ кітапханамыздың 
тұрақты оқырмандарына айналған 
дарынды жастардың жыр шашуы-

нан әдеби композиция қойылды. 
Оқырмандарға «Тәуелсіз елімнің 
Ақ Ордасы – Астана» тақырыбында 
виртуалды к�рме таныстырылды. 
Кештің соңында шараға қатысқан 
студент жастарға Астана қаласының 
қазыналы тарихы, ғаламат келбеті 
мен мәдениет ошақ тары туралы 
электронды викторина ойнатыл-
ды. Шарамыз �з деңгейінде �тіп, 
к�пшіліктің к�ңілінен шық қанына 
сенім мол!

Ақгүл АЙДАРБЕКОВА

АЛМАТЫ

Қойылған міндетті орындау бағы-
тын да әлемге танымал антрополог Алан 
Бэрнардтың «Антропология тарихы 
мен теориясы» атты оқулығы (аударған 
Ж.Жұмашова) әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің Дінтану және мә-
дениеттану кафедрасында ғылыми редак-
циядан �тіп, биыл баспадан шықты. 

Кез келген пәнді жете түсіну үшін 
оның тарихын білудің маңызы зор. 
Алан Бэрнард антропология пәнінің 
қалыптасуындағы к�зқарастардың 
даму тарихын зерттеп, теориялар мен 
мектептердің шығу тегін талдап, түрлі 
идеялар т�ңірегіндегі пікірталасты са-
раптап, жүйелеген. Бұл оқулық – сол 
жұмыстың нәтижесі. Кітап мазмұны 
антропология ғылымының қалыптасу 
тарихын, ондағы эволюция теориясы 
туралы тұжырымдарды, диффузионистік 
және тарихи-мәдени аймақтар теорияла-
рын, функционализм және құрылымды-
функционализм, әрекетке негізделген 
 теорияларды, процессуалдық және 
маркстік к�зқарастағы зерттеулерді, 
р е л я т и в и з м ,  с т р у к т у р а л и з м  м е н 
постструктурализмнің түрлі салала-
рын және енді ғана қалып тасып жатқан 
интерпретациялық және постмодернистік 
к�зқарастарға қатысты тақырып тарды 
кеңінен қамтыған. Бұл оқулық антрополо-
гия тарихы мен теориясын меңгеруге ден 
қойған студенттер мен жас мамандарға 
арналған және елімізде мәдениеттану 
пәнін жетілдіру үшін ауадай қажет. 

Қазақстанда оқытылатын мәде ниет-
тану пәнінің негізгі міндеттеріне тәуелсіз 
Қазақстанның ұлттық мәдени дамуының 
дербестігін қамтамасыз ету, ұлттың 
мәдени сұраныстары мен талаптарын 
қанағаттандыру саясатын жүргізу жата-
ды. Қазіргі кездегі �ркениет қоршаған 
ортаны, әлеуметтік сипаттағы тұрмыстық 
жағдайды қайтарымсыз түрде �згертуде. 
Осы тұрғыда мәдениет к�бінесе қоғамдық 
жаңару бастауы, шығармашылық �мірді 
қалыптастыру факторы ретінде к�рініс та-
бады. Мәдениетті адамды �зін-�зі жүзеге 
асыру құралы ретінде қарастыру арқылы, 
ондағы тарих пен адамға айтарлықтай 
әсер ететін импульстерді анықтай аламыз. 
Mлемге танылудың эвристикалық құралы 
идеология, экономика немесе саясат емес, 
мәдениет болып табылады. 

Мәдениеттану мамандарын дайындау-
да жетекші р�л атқаратын антропология 
курсы �з ішінде әлеуметтік немесе мәдени 

ЗЕРДЕ

ЖҮЗДЕСУ

Шараның мақсаты – Астананың 
әлем елдері алдындағы деңгейін 
арқау ете отырып, Елбасының 
ерен еңбегін к�рсету. Сол арқылы 
Отанға деген махаббаттың  үлгісін 
�скелең ұрпақтың санасына сіңіру. 
Кештің қонақтары ақын, Ғабит 
Мүсірепов пен Сәбит Мұқанов 
атындағы мұражай кешенінің ди-
ректоры, Халықаралық «Алаш» 
сыйлығының лауреаты Қайырбек 
Mділқазы, к�рнекті журналист, 
«Айқын» газетінің бас редакторы 
Нұрт�ре Жүсіп және Алматы Қаржы-
Құқықтық технологиялық колледж 
оқытушылары Гүлнар Клычниязова, 
Назгүл Б�лекбаева болды. 

Алғашқы болып с�з кезегін алған 
қонағымыз Қ.Mділғазы Астана қаласы 
еліміздің Тәуелсіздігінің басты ны-
шаны екендігін зор мақтанышпен 

Мамандық таңдау – адам �міріндегі 
маңызды шешім. Мектеп ұясынан 
ұшып, жаңа �мірдің тұтқасын ұстаған 
жас түлектерді жиі толғандыратын 
мәселелердің бірі – осы. Сондықтан 
да жастарымыз «Кім боламын?» деген 
сұраққа ұзақ жауап іздейді. Қазіргі 
заманғы экономикалық нарықтың 
ерекшеліктерін ескеріп, елімізде талап 
етілетін мамандықтар жайлы біліп 
жүргеннің еш артықтығы жоқ.

Заман �згерген сайын адам да жетіліп, 
нарықтық қарым-қатынас пайда болды. 
Қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыстар, 
сәйкесінше, түрлі мамандықтар келді. Wз 
ісінің нағыз маманы атану – екінің біріне 
бұйыра бермейтін бақ. 

Б ү г і н г і  т а ң д а  е л і м і з д е  қ а ж е т 
инженер лік мамандықтар сұранысқа 
ие. Атап айтқанда құрылысшылар, 
техникалар мен технологиялық маши-
наларды құрас ты рушылар, сонымен 
қатар машина жасаушылар. Олардан 
кейінгі керек мамандар қатарын ме-
таллургтар, энергетиктер, мұнай және 
газ саласының, есептеу техникасының, 
электроника және телекоммуника-

ция жұмысшылары алады екен. Заман 
секунд сайын �згеру үстінде. Жаңа 
технология мен ақпараттың би лейтін 
 заманында керек мамандықтың бірі – АТ 
және компьютерлік аппараттық қамта-
масыз етушілер. Бұл мамандықтарға 
бағдарлама жасаушы, яғни білікті, 
білімді программистер жатады. Олар – 
бағдар ламалық жасақтаманы құратын 
және оның жұмысқа қабілеттілігін 
қолдаушы мамандар. Қазіргі таңда 
компьютер тілін жетік білетін мамандар 
сұранысқа ие.

Болашақта сұраныс артатын тағы бір 
мамандық – қала құрылысы. Жеріміз 
ауылдар емес, қалалар планетасы болып 
барады. 2025 жылы қала халқының үлесі 
77% дейін артып, 2025 жылға қарай ең 
үлкен мегаполистер саны 27% артады 
деп күтілуде. Жаңа, тез �сіп келе жатқан 
мегаполистерді жоспарлау, құру және 
қызмет к�рсетуді қолайлы қалалық орта-
ны құра алатын мамандар қажет болады. 

Кәсіп пен пысықтықты талап ететін 
сала – логистика. Ол кәсіпорынның 
қызмет етуінде бірінші кезекті маңыз-
дылыққа ие. Себебі корпорация, ком-
пания, зауыт, фабрика секілді кәсіпорын-

дар дың жасап шығарған тауар �німдерін 
бір нүктеден екінші нүктеге жеткізумен 
айналысады. Бұл саланың болашағы жыл 
сайын қарқынды �суде. Білікті жастар-
дың да осы салаға қызығушылығы артып 
келеді. 

Бүгінде қоршаған ортаны қорғау 
мәселелері де �зекті. Атмосферада 
 зиянды қалдықтардың �суі болашақта 
бірінші орынға экология мәселесін 
қояды. Сондықтан кәсіби экологтарға 
сұраныс арта бастайды. Аталған сала 
ешқашан �лмейтін және үнемі талап 
етілетін мамандықтар қатарына жатады.

Сонымен қатар елімізде химия 
саласының мамандары,  тағамдық 
�неркәсіп, медициналық мамандықтар, 
болашақта біршама талап етілетін 
 нанотехнологиялар, қызмет к�рсетуге 
байланысты мамандықтар сұранысқа ие 
болады.

Мамандық таңдаудан жаңылмай, �з 
�міріңіздің бір кірпішін дұрыс қалап, 
еліміздің �ркендеуіне үлес қосатын 
білікті маман болу әрбір жанға бұйырсын 
деп тілейік.

Ажар ОРЫНБАСАРОВА 

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Мамандық таңдау – ертеңді ойлау

Мерейлі мерекеңмен, ару Астана!

жаңғыруына мәдениеттану пәнінің қосар 
үлесі де қомақты екенін де ескерсек, әлі 
де болса буыны бекімеген жас ғылым 
саласының болашағы зор болатынына 
күмән келтіруге болмас.

Қ а з а қ с т а н  б ү г і н г і  ғ а л а м д а н у 
дәуіріне аяқ басар тұста жаһандану 
ж е л е у і м е н  к і р і п  ж а т қ а н  д і н д і к , 
ділдік азғындауға ұшырататын к�п-
т е г е н  м ә д е н и  � р к е н и е т т е р  ш ы р -
мауында қалып отыр.  Mлеуметтік 
құрылымдағы, дүниетанымдағы, демек, 
мәдениеттегі берекесіздік – жас мем-
лекеттің жаңа іргетасы қаланып жат-
қан кезге тән құбылыс. Бүгінгі таңда 
басқа да мемлекеттер сияқты мәдени 
�р кениеттің аясындағы ұлт дәстүріне 
негізделген жолмен немесе бұқаралық 
мәдениеттер үрдісімен жүру сондай-
ақ, �зге мәдениеттерге ұқсамайтын 
ұлттық т�л мәдениеттің �зегінен бүгінгі 
�мір ағымына сай мәдениет үлгісін 
қалыптастыру жолын таңдау да жан-
жағына қарай бастаған тәуелсіз елдің 
бірден-бір стратегиялық құралы болады. 

Елді жаңғырту стратегиясын іске 
асырудың табыстылығы, ең алдымен, 
қазақстандықтардың біліміне байланыс-
ты. Білім беру саласында «Назарбаев 
университеті», «Интеллектуалдық мектеп-
тер» секілді жобалар ерекше басымдыққа 
ие болмақ. Ендігі жерде экономикамызды 
жеделдете жаңғыртып, инновациялық-
индустриялдық экономика деңгейіне 
жеткізу үшін ұлтымыздың әлеуетін оятуға 
және жүзеге асыруға жағдай жасайтын 
Алан Бэрнардтың «Антро пологияның 
теориясы мен тарихы» оқулығы сияқты 
білім к�здері арқылы интеллектуалды 
т�ңкеріс қажет. Сонымен, біз білімді 
капиталға айналдыру технологиясы 
арқылы екі бірдей мәселені шешуге бо-
латынын анықтадық. Біріншіден, адами 
капиталды дамытудың негізгі жолы білім 
жүйесін жетілдіріп, бәсекеге қабілетті 
маман дайындай аламыз. Екіншіден, 
білімді капиталға айналдырудың техноло-
гиясы арқылы кәсіпкер маман даярлауға 
мүмкіндік бар. 

Тұрсын ҒАБИТОВ,
философия ғылымының

докторы

қомақты табыстарға жетіп отыр. Мыса-
лы, орыс биінің, аргентин тангосының, 
негр музыкасының терең ұлттық мәнін 
осы тамаша рухани дүниелерді �мірге 
келтірген халықтың ұлттық мінезін ескер-
генде ғана толық түсінуге мүмкіндік алған 
болар едік. Мәдениеттанушылардың бұл 
орайдағы бас ты мақсаты – дүниежүзілік 
және ұлттық деңгейдегі тарихи-мәдени 
процестерді тарихи шындық тұрғы сынан 
түсіндіріп қана қоймай, оларды болжай әрі 
басқара білу. Ең бастысы – мәдениеттану 
ғылымы мәдениеттің қайнар бұлағынан 
сусындай білуі қажет. Адамзат бала-
сы �з  шешімін таппаған к�птеген 
мәселелерге бел шесінен батуы қазіргі 
заманға мәдениеттің к�п жағдайларда 
�з  бастауын ұмыта бастағанынан да бо-
луы керек. Ендеше, адамзаттың мәдени 

антропологияны, антропологиялық линг-
вистиканы, ежелгі археологияны және 
биологиялық немесе физикалық антро-
пологияны қамтитын пән. Антропология 
пәнінде теория зор мәнге ие. Ал теория 
мен тәжірибе �зара тығыз байланысты. 
Бұл мақалада біз антропологияға қатысты 
негізгі мәселелерге шолу жасаймыз. 
Mсіресе түрлі ұлттық дәстүр ықпалымен 
пәнге берілген анықтамаларға, теория 
мен этнографияның �зара байла нысына, 
синхрондық және диах рондық тұрғыдан 
зерттеу дің айыр машылықтарына және 
пән тарихын тарихшылар мен антро-
пологтардың қалай қабылдай тынына мән 
беріледі.

Мәдениеттану пәні мәдениет фило-
софиясы пәнінен шығарылады. Басқа 
жағдайда, мәдениеттану �ркениеттік 

МӘДЕНИЕТТАНУ МӘДЕНИЕТТАНУ 
МАМАНЫН ДАЯРЛАУ МАМАНЫН ДАЯРЛАУ 
МАҢЫЗДЫМАҢЫЗДЫ

  .  
     

    
.  

   , 
   

     
    . 
    

   , 
   , 

   
-    

   
  -

     
 . 

руының Сармантақ б�лімінен шыққаны, 
Қобда бойын қоныстанып, 1864, 1868 
жылдары екі рет күміс м�рге ұсынылып, 
оған соңғысында ғана мақтау қағаз 
берілгені айтылған. Сондай-ақ «1851-
1859 жылдар аралығында ауыл-аймақ 
биі қызметін атқарған» деген с�здер осы 
анықтамада бар. Қоңырау Тышқанбайұлы 
Қызылшаң және Терісаққан �зендері 
аралығындағы ауыл дардың жергілікті биі 
қызметін атқарған. 1859 жылы денсаулық 
жағдайына байланысты қызметін �з 
еркімен тапсырған. 

Біздің қолымызға түскен бір 
д е р е к т е  б и д і ң  1 8 6 9  ж ы л ы 
қаңтар айында ұлы Қобда 
бойындағы Бесқопа 

шептің орыс тұрғындары арасындағы 
дау-дамайларды оң шешуде 57-дис-
танция бастығына к�мектескендіктері 
үшін ұсынылған. Алайда аталған т�ртеуі 
де ұсынылған марапаттарын алмаған 
сияқты. Олар тізімнен алынбаған, бірақ 
ұсынылған марапаттары да берілмеген. 

Сол жылдың шілде айында аталған 
т�ртеуі тағы да марапаттарға ұсынылады. 
Бұл ретте бәріне де мақтау қағаздары 
к�рсетілгенімен аталған адамдар мұндай 
марапатқа бұл жолы да ие болмаған.

1868 жылы наурыз айында аға сұлтан 
тарапынан сый-марапаттарға тағы да 

Осы арада аты аталған Байғотаннан 
тараған ұрпақтардың заманында ілгері 
ұмтылған к�штің басынан к�рініп 
жүргені, ел тізгінін ұстағаны белгілі бола-
ды. Олардың арасында халыққа қадірлі, 
аузы дуалы билер де болған. 

Солардың қатарында Қоңырау 
Тышқанбайұлы мен Оразбай Бәсібекұлын 
ерекше б�ліп айта аламыз.  

Би атағын алу үшін халық жиналыста-
рында с�йлеп, сыналып, атақ-абыройға 
ие болған, елді аузына қарата алатын 
шешен, қара қылды қақ жарған әділ, 
әдет-ғұрып заңына жетік білгір, ата- баба 
мекенін жаудан қорғайтын жүректі, 
әскери амал-тәсілдерді меңгерген дарын-
ды қолбасшы, батыр, дау-жанжалдарды 
ақылмен шешетін ойшыл, әлеуметтік 
заң-жобаларды жасай алатын заңгер, 
халықты билеген хандарға кеңес беретін 
ақылг�й, �мір тіршілігін терең зерделеген 
философ болу керек деген тұжырымды 
алға тартып қарағанда, осы екі адамның 
да сол деңгейден к�ріне білгені анық 
байқалады. 

Тарихи деректерде Қобда ауданы-
нан шыққан билердің к�пшілігі қазіргі 
сол аумақтың орталық тұсынан �рбіген 
т�рт арыс Байғазы ұлдары — Кедейғұл, 
Сармантақ және Ебестен тарағаны айты-
лады. Және олардың 1822-1824 және 1869 
жылдардағы к�теріліске қатысқандығы да 
келтіріледі. 

Қобда �ңірінде әкімшілік бекіткен 
бірнеше би «жастарының ұлғаюына» 
немесе «денсаулығына байланыс ты» 
деген желеумен �здері сұранып қыз-
меттерінен кеткендігі туралы да мәлі-
меттерді кездестірдік. Олардың сол кез-
дегі орта жастары шамамен 35-45 жас 
аралығын құрайды екен. Ал олардың 
орнына бекітілгендері арасында 20-25 
жастағылары да кездеседі.

Жалпы қазақтағы билер институты-
н ы ң  т ұ ғ ы р н а м а с ы  б е р і к  б о л ғ а н ы 
байқалады. Ұзақ жылдар облыстың сот 
жүйесінде қызмет істеген ардагер аға 
Іскендір Мұратқанов «Билеріміз с�з 
құдіретін тиімді пайдаланып, шешімдер 
шығарғанда мүдделі тұлғаларға ғана емес, 
оған қатысушы жұртқа да тәрбиелік мәні 
зор, к�пшіліктің к�кейінен шығатын ата-
лы с�здерді айтып, олардың сана-сезімі 
мен мінез-құлқына сіңіруін, іс-әрекетінде 
қолдану жолдарын қарастырған» дейді. 
Міне, осындай ізгі қасиеттердің біздің 
әңгімеміздің �зегіне айналып отырған 
Қоңырау Тышқанбайұлы мен Оразбай 
Бәсібекұлының бойында болғаны да 
анық деп ойлаймыз. 

«Қобда ауданының энциклопедия-
сында» Қоңырау би туралы қысқаша 
мәлімет берілген. Бірақ мұнда орысша 
ресми құжаттардағы жазылуы бойын-
ша би есімі Құндырау деп жазылыпты. 
Осы деректі алға тартсақ, онда Қоңырау 
Тышқанбайұлының би екендігі, Табын 

деген жерде қазақ 
даласына енгі зілетін 
У а қ ы т ш а  Е р е  ж е н і 
талқылау үшін шақы рыл-
ған билер кеңесіне қатыс-
қаны баян етіледі. 

Қоңырау Тышқанбайұлы 1869 
жылы қаңтар айында қатысқан. Бұл 
кеңес ұлы Қобда бойындағы Бесқопада, 
Мұңайтпас ауылында �ткен, оған Қобда-
Елек �ңірінен 500-ге тарта билер мен 
ақсақалдар қатысқан.

Жалпы Қоңырау бидің тұрақты 
мекен-жайының �зі Ұлы Қобда �зені 
бойымен байланыстырылады. Оның 
ауылы шамамен қырық шаңырақтан 
құралған, осы ауқымда 125 ер адам және 
118 әйел адам болды деп есептелінген сол 
кездегі мәліметтерде. Біз айтып отырған 
ауыл �зінің аумақтық бағыныштылығы 
жағынан Қобда болысының №3 ауылына 
қараған. 

ҚР Орталық мемлекеттік архивінің 
қорында сақталған мына деректер де 
к�ңіл аударарлық. Онда былай деп 
жазылған:  

«Қоңырау Тышқанбайұлы, 1851 жылы 
46 жаста, сауаты жоқ деп к�рсетілген. 
Қыстауы – Ұлы Қобда бойы, жайлауы 
– Терісаққан, Шаңды, Жарсай бойла-
ры. Дәулеті 3 түйе, 30 жылқы, 250 қой 
(азайтылып берілуі де мүмкін). Mйелі 
40 жаста, 15 жастағы бір ұлы болған 
(есімдері аталмаған). 1851-1859 жылдар 
аралығында Орынбор қазақтары Орта 
б�лігінің 57-дистанциясына қарасты 
Қызылшаң мен Терісаққан �зендерінің 
арасындағы ауыл-аймақтардың басшысы 
қызметін атқарған. Ауылдардағы түтін 
саны – 120 үй. Оларда 291 түйе, 3500 
жылқы,  6500 қой болған».

Қоңырау би 1859 жылы қызметтен 
�з еркімен кеткен. Ауыл-аймақ басшы-
ларының негізгі міндеті үкімет тарапына 
түтін салығын жинап беру болатын ол 
кезде. К�пшілік билер әртүрлі себептер-
мен мұндай қызметтен �з еріктерімен 
кетіп отырған.

Мемлекеттік архив қоры деректе-
рімен танысқанда дистанциялар құра-
мындағы ауыл-аймақ басшыла рының 
сый-сияпаттарға ұсынылып отыр-
ғанын да байқауға болады. Мәселен, 
1864 жылы 9 қаңтарда Орта б�лік аға 
сұлтаны Мұхамеджан Баймағамбетұлы �з 
қарамағындағы б�ліктен 80-нен аса адам-
ды әртүрлі сый-марапаттарға ұсынады. 
Бұлардың арасында Қобда аумағынан т�рт 
адам бар. Олардың екеуі жергілікті ауыл-
аймақ басшылары Есенгелді Бұғанайұлы 
мен Тастемір Құсайұлы үздік қызметтері 
мен үкіметке адалдықтары үшін барқыт 
тақияға ұсынылса, Табын руы Жылқышы 
б�лімінің билері ретінде к�рсетілген 
екі адам – Мұңайтпас Б�тенбекұлы 
мен Қоңырау Тышқанбайұлы күміс 
м�рге ұсынылады. Бұлар қазақтар мен 

жүздеген адам ұсынылады. Олардың ара-
сында Табын б�лімдерінің билері ретінде 
к�рсетілген қобдалықтардан күміс 
м�рге – Сармантақ б�лімінен Қоңырау 
Тышқан байұлы, Есенгелді Бұғанайұлы, 
Жаулыбай б�лімінен Тінәлі Б�ртайұлы, 
Ебес б�лімінен Сарықұл Салбайұлы, 
мақтау қағаздарына – Жылқышы б�лімі-
нен Тәжікей Жаншаұлы, Кедейқұл 
б�лімінен Қарасақау Мәстекбайұлы, 
Майасар б�лімінен Жайсаңбай Сақау-
сартұлы ұсынылған. Алайда бұлардың 
арасынан бастапқыда м�рге ұсынылған 
Қ.Тышқанбайұлы мен С.Салбайұлы 
ғана сол жылы маусым айында мақтау 
қағазына ие болып, қалғандары тізімнен 
алып тасталған. 

1872-1877 жылдар аралығында осы 
ауылдың соттық биі қызметін Оразбай 
Бәсібекұлы атқарған. Бастапқыда болыс-
басқарушы, жергілікті дау-дамайларды 
реттейтін соттық би, кейін халық биі деп 
аталынған бұл қызметтің жауапкершілігі 
жоғары болған. Оразбай Бәсібекұлы 
уақытында осы қызметке қатарынан екі 
мерзімге, яғни алты жылға сайланады. 

Алты жыл бойы әділдіктің ақ туын 
жоғары ұстап, ақ пен қараның арасын 
ажыратып, ақиқаттың нақты жолын 
к�рсету әсте де оңай болмағаны анық. 
Оның үстіне мұндай мәртебелі міндетті 
ағайын-туыстың, жақын-жекжаттың 
ортасында отырып атқару тіпті де күрделі 
екені күмәнсіз. 

Х а л қ ы н а  қ а д і р л і ,  е л і н е  е л е у л і 
болған Оразбай бидің басына қойылған 
белгісінің араға бірер ғасыр түсіп кетсе 
де ескі жазулар арқылы табылуы бүгінгі 
ұрпақтың үлкен олжасы іспетті болды.  

Осы арада Бәсібекұлы Садақай 
туралы да айта кеткеннің артықтығы 
жоқ. Садақай тура билік тізгінін қолға 
ұстамаса да, ел ішінде беделді, айналаға 
с�зі жүретін адам болған. 

1869 жылы 12-15 қаңтар аралығында 
Ұлы Қобда бойындағы Бесқопа жазы-
ғында Қобда-Елек бойындағы ауыл-
аймақ тардан бес жүзге жуық адам 
қатысқан ұлы жиын �теді. Бұл келелі 
кеңеске Садақай да қатысқан. Осының 
�зі оның елдің белгілі адамдарының бірі 
болғанын білдіреді. 

Міне, осылайша Қобдадан шыққан 
билер туралы аз-кем с�з қозғадық. Бұл 
бағыттағы зерттеулеріміз алда да жал-
ғасын табатын болады. 

Исламғали БІТІК,
тарихшы     

Ақт�бе облысы
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым-
дардың еңбек ұжымдары  ұлтжанды азамат, еңбек ардагері, 
Жаңа�зен қалалық «Қазақ тілі» қоғамының т�рағасы

Байбазар  ЕРБАҚЫҰЛЫ мен 
немересі &ЛИХАН ҚАНАТҰЛЫНЫҢ 

қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туыстарына қайғы-
ларына ортақтасып, к�ңіл айтады.

  

 &зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Нью-Дели Вашингтонның шетелден импортталатын 
болат пен алюминийге салған салы ғына қарымта жауап 
қай  тарып, 30 америкалық тауарға қосым ша алым енгізді. 

Үндістан тарапы бұл туралы Дүниежүзілік сауда 
ұйы мын да ескертті. «The Indian Express» газетінің жа-
зуынша, салық Құрама Штаттардан келетін мотоцикл, 
темір, болат және бор қышқылы секілді �німдерге 
салынбақ.  Президент Дональд Трамп наурыз айын-
да АҚШ-қа әлемнің барлық елінен импортталатын 
болатқа – 25, ал алюминийге 10 пайыз салық сала-
тыны туралы жариялаған. Бұл �з кезегінде к�птеген 
елдің наразылығын тудырды.

ҮНДІСТАН

Қарымта жауап

Венгрия мен Словакия үкі-
меті Италияның «босқын дар ды 
қабылдай алмаймыз» деген сая-
сатын құптап отыр. 

Жерорта теңізі арқылы 
қайық пен Еуропаға  жет-
пек болған жеті жүзге жуық 
мигрант Ливия жағалауына 
жақын маңда құтқарылған. 
Алайда құтқарылған қаш қын-
дарды Италия қабылдамаған соң мұндай шешімді 
Еуропаның бірқатар елі бірауыздан қолдады. 

Эмигранттардың интеграциясы ж�ніндегі тәуелсіз 
сарапшы Йозеф Ройик «Словакия – Еуропадағы ми-
гранттарды ең аз қабылдаған елдің бірі. Жыл сайын 
жүз және екі жүз шетел азаматы босқын мәртебесін 
алуға тапсырыс береді, алайда бес-алты адамға ғана 
Словакияда тұруға заң жүзінде рұқсат беріледі» дей 
келе, бүгінде Еуропаға ағылған босқындардың саны 
артып келе  жатқанын, бұл ретте Словакия мен 
Венгрияның «қабылдай алмаймыз» деген саясаты заң-
сыз мигранттарды тоқтата алмайтынын тілге тиек етті.  

Ауғанстанның Джалал-Абад қаласындағы губер-
натор кеңсесінің маңында лаңкестік жарылыс болды. 
Жарылыс салдарынан 25 адам к�з жұмып, 50-ден астам 
тұрғын жарақаттанған. 

Содыр жасырған бомбаны іске қосып, �зін жарып 
жіберген. Шабуылды әзірге ешқандай лаңкестік топ 
мойнына алған жоқ. Ал Ауғанстан президенті Ашраф 
Гани бір апта бұрын «Талибан» радикалды қозға лы-
сымен атысты тоқтату туралы келісімді бір жақты 
ұзартатынын мәлімдеді. Кабулдың бұл шешіміне 
БҰҰ, Еуропалық Одақ және НАТО қолдау білдірді. 
Бірақ осыған қарамастан қарулы топтар әскерилерге 
бірнеше рет шабуыл жасады.

ОРТАЛЫҚ ЕУРОПА 

АУҒАНСТАН

Босқындардан бас тартты

Жарылыс болды 

 

Ал, шын мәнісінде, Сағынды ұстаздық 
қызметке алғаннан бұл оқу орыны ұтпаса, 
ұтылмайтын еді. Амал нешік, сол кезгі �нер 
ордалары басшыларының ұстанымдары солай 
болғаны шындық. Сол себепті де пендешілікке 
салып, Т�кенді кінәлау, әрине, орынсыз. Wйткені 
Сағынның бұл салада кәсіби білімі жоқ болатын.

Бірде Сағынның:  «Күйлердің біразын 
табақшалардан үйрендім!» дегені есімде қалыпты.

Е р т е  к е з д е  ә й г і л і  д о м б ы р а ш ы - к ү й ш і 
Рүстембек Омаровтың консерваторияда Дина 
әжеміз Нұрпейісовадан дәріс алғанын білеміз. 
Рүстембек ағамыздың әңгімелерінің бірінде: 
«Мен Дина әжеміздің ( ол кісі нота білмейтін) 
тартқан күйлерін қолма-қол, еш ауытқусыз, келесі 
дәрістерде де, қай уақытта да, ол кісі қаншама 
құбылтып ойнаса да, дәл сол қалпында орындап 
беретінмін. Дина әжеміздің қарамағында дәріс 
алушылар біраз болатын. Бірақ алғырлыққа кел-
генде мені ғана ерекшелеп отыратын еді. Бірде 
сабақ үстінде ол кісі орнынан тұрып кетіп, терезе 
жаққа бетін бұрып, сырт жақтағы құбылыстарға 
к�ңілі ауды ма қайдам, ұзағырақ тұрып қалып: 
«Тарта бер!» деді. Мен әрі қарай жалғастырып 
отыр едім: «Қағысты неге бұрмалайсың!» деді теріс 
қарап тұрған апайым жүзін бұрып. Сосын зілсіз 
ғана: «Бұрмалауға болмайды!» деген еді».

Рүстембек ағамыздың бұл әңгімесінен 
түйгенім Дина әжеміз, домбырашының күй тар-
тып отырғандағы қағысын теріс қарап тұрып-ақ 
сезетін болса, Сағынның да табақшаларға жа зыл-
ған күйлердің қағыстарын ешқандайда бір ауыт-
қусыз орындайтыны еріксіз таңдандыратын еді.

Сағынның бойындағы алғырлық, есте сақтау 
қабілеті, орындалып отырған күйдің мазмұн 
желісін тыңдаушыларға �з бояуында, толыққанды 
қалпында жеткізе білуі – әркімнің қолынан келе 
бермес шеберлік. Домбыра, күй, Сағын үшеуінің 
тіл табысып, домбыра десе Сағын, күй десе Сағын, 
Сағын десе домбыра, Сағын десе күй күмбірлеп, 
к�з алдымызға елестейтін. 

Сағынның �нердегі,  �мірдегі  жолдары 
туралы бұрын-соңды баспа беттерінде там-
тұмдап берілген деректі мәліметтерді қайталап, 
оқырмандарды жалықтырмай-ақ қояйын. Wзім 
білетін екі-үш жағдайды оқырман қауымына 
жеткізуді парыз санағаннан, қолыма қалам алып 
отырмын.

Сағынның домбырашылық-күйшілік �нерін 
жоғары бағалағандардың бірегейі – қалың 
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К � п  ұ з а м а й  Б а қ ы т ж а н  Б а й қ а д а м о в 
атындағы �нер мектебінің 300 орындық кон-
церт залына жиналған тыңдаушылар Сағын 
Жалмышевтың домбырашылық-күйшілік �неріне 
құлақ құрыштарын қандырып, алақандарын 
құшырлана соғып, шынайы ризашылықтарын 
білдіріп жатты. Концерттік бағдарламаны �зім 
жүргіздім. Сәкеңнің мерейін асырып, �нерге деген 
құлшынысын тасытқандай болдым. К�пшілік бұл 
концертке текке келмегендерін білдіріп жатты.
Түрік лицейінің ұстаздары �з лебіздерін білдіріп, 
гүл шоқтарын ұсынды. Wкінішке қарай, бұл кеште 
�нердің туының астында жүргендердің, жанашыр, 
қамқоршымын дегендердің бірде-бірі болмаған 
еді. Концерттік бағдарламаны жүргізіп отырған 
маған: «Мүмкін, жетер!» деп Сәкең арагідік сы-
бырлап та қояды. Алайда қалың тыңдаушылар 
қол шапалақтарымен Сәкеңді шабыттандырып, 
белгіленген мерзімінен екі есеге дейін ұзарып, 
к�пке риза Сәкеңнің қуанышына куә болған едік.

Бірде, 1997 жылы Алматы қаласына жолым 
түсіп, Құрманғазы атындағы Консерваторияның 
екінші қабатындағы «Халық аспаптары б�лімінің» 
дәлізіндегі ұзын қабырғаны бойлай ілінген фото-
суреттерге к�зім түсе қалды. Солардың ішінде 
Арқалықта �зім күнде к�ретін Сағынның бейнесі 
к�зіме оттай басылды. Мұны ұйымдастырып, 
консерваторияның ұстаздары мен шәкірттеріне 
дәріптеп жүрген кім болды екен? Менің 
 ойыма сол сәтте Сағынды аса қастерлеуші, 
әйгілі домбырашы-күйші, косерваториядағы 
осы б�лімнің меңгерушісі, �зіміздің Қаршыға 
 Ахмедьяров орала кетті. Бұл – с�з жоқ, соның 
еңбегі. С�йтіп, Сағынның мерейтойын Алматы 
консерваториясы думандатып �ткізгенге ұқсайды. 
Менің бұл сапарым ж�нінде Сәкеңе кездесіп, 
әсерімді айтудың сәті түспей-ақ қойды. 

Сағын туралы уақытында к�птеген газет-
журналдарда жазылды, теледидарда айтылды. 
Ол Бүкілодақтық «Халық таланттары» теле фес-
тиваліне, Кенен Mзірбаевтың туғанына 100 жыл, 
Бұқар жыраудың туғанынан 250 жыл толуы на 
арналған концерт пен күйшілер сайысына қаты-
сып, дара �нерімен жұртшылық ықыласына 
б�ленді.

О н ы ң  о р ы н д а у ы н д а ғ ы  1 6  к ү й  W н е р 
 инсти тутының «Алтын қорына» алынып, 12 күй 
табақ ша ларына жазылған.

Қажырлы еңбектің еш кетпейтіні белгілі. 
Орындаушылықтағы шеберлігі еленіп, 1991 

рып, республикалық деңгейдегі домбырашы-
күйшілер сайыстары �зінің туған топырағы 
Атырау облысының Исатай ауданында, Атырау 
қаласында, Қостанай облысының Жанкелдин 
ауданында, Алматы, Астана қалаларында �тіп жат-
са, күй �нерінің құдіретін естір құлаққа кеңінен 
жарнамалаған да болар едік.

Сағынның домбыраның күмбірлеген үніне 
ынтықтығы жеті жастан, туған ағасы Нұқтың 
орындаған күйлеріне құмарлығынан басталған. 
Wнердің бұл саласына деген шынайы да пәк 
сүйіспеншілігі оның бүкіл �мірінің ең негізгі 
ұстанымы болатын. Ол – Ғибатолла Мәсәлімов, 
Қали Жантілеуов, Рүстембек  Омаров, Мұрат 
Wскенбаев, Нұрғиса Тілендиев, Ахмет Жұбанов, 
Сейілхан Құсайынов, Mзидолла Есқалиев, 
Мәлғаждар Mубәкіров, Қаршыға  Ахмедьяров 
секілді  �нердің жүйріктерімен жүздесіп, 
тілдесіп, сол ірілердің сенімдеріне кірген шоқ 
жұлдыздардың бірі.Торғай жерінде �нер десе 
ішкен асын жерге қоятын, айтыскер ақын Нұрхан 
 Ахметбеков және Күланда Б�кішева, Серғали 
Серіков, ойын-той жиындарының сәні Сәмен, 
Mуезхан, Мәлікзада, Орекен, Сейіт, Иманғали, 
Надим, Бекжан, Теміржан сияқты дара дарын-
дар, ылғи да дерлік Сағынды шабыттандырып, 
қолпаштап, орындау �нерінің шыңдала түсуіне 
тікелей ықпал еткен шынайы жанашырлары бо-
латын.

Оның балаларының және бауырларының 
есімдері Мәлғаждар, Сейілхан болып аталуының 
�зі Сағынның аталған есімдерді бойтұмар есебінде 
ерекше құрметтегендігін дәлелдей түседі.

Сахна т�рі – �те киелі орын. Концерт за-
лына жиналған қалың жұртшылықтың алдына 
шыққаннан кейінгі парызың – �зіңе қадала 
қарап, құлақтарын тосып, зейіндерін аударып, 
үміттене күткен, құлақтан �тіп, жүрегіңе жетіп, 
бүкіл бойыңды да, ойыңды да еркіңнен тыс ба-
урайтын – сенің орындау шеберлігіңе ауады. 
Сәнді киген киіміңмен, жүріс-тұрысың, әрбір, 
тіптен де елеусіздеу қимылдарыңның барлығы да, 
залдағы к�пшіліктің назарынан тыс қалмайды. 
Осы бір сәтте абдырамай, бойыңды да, ойыңды 
да тап-тұйнақтай жинақтап, орындаушылық 
парызыңның алдындағы шынайы тазалығыңды 
�з деңгейінде к�рсете білу, кез келген тәжрибелі 
шеберлердің де қолдарынан келе бермейтіні 
белгілі. Сол себепті де, сахна т�ріне талай мәрте 
шығып, тыңдаушылардың ризашылықтарына 
ылғи да дерлік кенеліп жүргендердің �здері де 
сахнаға шығарда белгілі бір деңгейде толқитыны 
с�зсіз. Ол толқыныс – орындалып отырған 
туындының ең алғашқы дыбысынан бастап-ақ 
сейіліп, орындаушы сол шығарманың мазмұн 
желісінің жетегіне түсіп, �зін-�зі ұмыта бастайды.

Сахна т�ріндегі Сағын Жалмышев дәл осын-
дай шеберлердің бірі еді. Wзі �мірден ерте-
рек озғанымен, бейнесін, сахнадағы орын-
дау шеберлігіндегі ерекшелігін бұрын-соңды 
тыңдағандар ұмыта алар емес.

Қостанай қаласындағы Сағын Жалмышев 
атындағы бірінші республикалық домбырашы-
к ү й  ш і л е р  с а й ы с ы н а  а т с а л ы с қ а н  т а л а п -
керлердің орындау шеберліктерін бағалаған 
қа зылар алқасының құрамында Маңғыстау 
күй мектебінің белгілі �кілі, еліміздің үздік 
домбырашы-күйшілерінің бірі, қалың қауымға 
есімі кеңінен таныс Сержан Шәкірат, Қазақстан 
Республикасы білім беру саласының Құрметті 
қызметкері Ерлан Сақтанов, республикалық 
домбырашы-күйшілер сайыстарының бірнеше 
дүркін  жеңімпазы Mлімжан Mбсадықов, 
Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген 
қайраткері, Е.Wмірзақов атындағы Қостанай 
облыстық филармониясының қазақтың ұлттық 
аспаптар оркестрінің к�ркемдік жетекшісі және 
дирижері Назымбек Молдахметов және қазылар 
алқасының т�райымы, республикалық және 
халықаралық байқаулардың бірнеше дүркін 
жеңімпазы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген артисі Айгүл Үлкенбаева сияқты 
дүлдүлдердің болуы, бұл мәдени шараның беделін 
шарықтата түсіп, марқұм Сағын Жалмышевтің 
�мірдегі қалдырған ізінің қаншалықты құнды  
екенін қалың тыңдаушы қауымға тағы да бір 
мәрте жаңғырта түскен еді.

Еркін ҚОЖАХМЕТҰЛЫ,
еңбек ардагері

АРҚАЛЫҚ

К�п �нерпаз домбыра тартып, күй шалқы-
татыны белгілі. Алайда қалың жұртшылық 
мойындаған Сағын Жалмышевтей нағыз күйші 
сирек кездеседі. Тума талант деген с�з Сағын 
сияқты күйді ерекше сүйетін тарландарға арнала-
тын сияқты.

Күй дегеніміз – белгілі бір оқиғаны, табиғат 
к�рінісін, к�ңіл-күй құбылыстарын... баяндап, 
суреттей алатын, к�лемі шағын керемет, �те 
тартымды шығарма. Күй дегеніміз – балы та-
мып, уылжып тұрған ән, бидің тербелісіндегі 
сәнді ырғақ, абыздың тебіреніп отырып айтқан 
ертегі, аңыз-әңгімелері, батырлар туралы жыр, 
құпиялы сырларға толы нәзік те айшықты бояу-
лар... Тыңдай білгендер үшін, жылата да, уата 
да, қуанта да, к�ңіл-күйіңді шабыттарға жете-
леп, жігерлендіріп, ерекше қуатты сезімдерге 
б�лей алатын �нер туындысы. Ақындар осы 
құбылыстарды �здерінің �лең жолдарымен, 
жазушылар �здерінің жазған роман, прозалық 
шығармаларымен, қылқалам шеберлері �здерінің 
кескіндемелі суреттемелерімен бейнелейді. 
Осылардың барлығы да �нер туындылары бо-
лып саналады. Қылқалам шеберлерінің салған 
суреттерін к�збен к�рсең, ақын, жазушылардың 
еңбектерін оқып, ләззат аласың. Ал күйді 
құлақпен естіп, осы құбылыстардың барлығын да 
к�з алдыңа елестетіп, жүрек сүзгісінен �ткізесің. 
Күйде осы �нер туындыларының барлығы да 
топтасқан.

Кезінде Сағынның концерттеріне қатыс-
қандар осы күнге дейін оны сағынышпен еске 
алады.

Сағынды еске алуға байланысты Қостанай 
қаласында �ткен республикалық домбырашы-
күйшілер сайысының жүлдегері, Сағынның 
к�п жылдар бойы топырағын басып, суын ішіп, 
ауасын жұтқан Арқалық қаласының тумасы 
Данияр Рыспеков шын мәнінде дарын иесі. 
Сағынның Арқалық сияқты еңбек еткен жерінің 
мерейін асқақтата түскені шындық. Арқалықтың 
Нәзипа Құлжанова атындағы Гуманитарлық 
колледжінің Музыка б�лімінің домбырада орын-
дау мамандығы бойынша, соңынан Алматы 
қаласындағы Құрманғазы атындағы Мемлекеттік 
консерваторияны тәмамдаған, бүгінгі күндері 
�зі оқыған колледждің білікті ұстазы, шәкіртім 
Даниярға домбырашы ағасының абыройын берсін 
деп тілеймін. 

Сағын Жалмышевті еске еске ала оты-

......

ЫНТЫМАҚТОПЖАРҒАН

УНИВЕРСИТЕТ МУЗЕЙІ
Халықаралық 

ұйымға мүше болды

ЖҮЛДЕЛІ 
ОРЫННАН КӨРІНДІ 

қазақ елі білетін домбырашы-күйші, компози-
тор, ұлағатты ұстаз Қаршыға Ахмедьяровтың 
Арқалықта тұратын Сағын ағасына бірнеше мәрте 
сонау Алматыдан келіп, күйлерін тыңдап, орындау 
шеберлігіне таңдай қағуының �зі тегіннен-тегін 
емес болар. Қаршыға мен Сағынның домбы-
рада орындау шеберліктеріне куә жандар осы 
айтқандарды тиянақтай түсетініне еш күмән жоқ.

1996 жылғы қыркүйек-қазан айларының 
бірі, күні есімде қалмапты, Сағын Арқалықтың 
к�шелерінің бірінде кездесіп: «Mй, Еркін! («Mй» 
деп с�йлейтін зілсіз құлаққа жағымды үйреншікті 
үнімен) Мен биыл 60 жасқа келіп отырмын. Мына 
ел үнсіз, газет те, жорналшы-жазушы, ақындар да, 
музыканттар да...» деп бастады да, с�зінің соңы 
естіліңкіремей қалды. Мен дереу, «Сәке, ол кешті 
мен �ткізіп берейін, бәрін де шақырамын, �зім 
хабарласамын, тек, дайын болыңыз!» дедім. «Мен 
дәл қазір десең де дайынмын ғой, бұл �зі табан 
астында қалай болып кетті. Саған салмағымды 
саламын деген ойым да жоқ, �зің кездескен соң 
аузымнан қалай шығып кеткенін байқамай да 
қалыппын. Mуреленбесең қайтеді? Мен осы 
уақытқа дейін сенімен дұрыс, �з деңгейінде арала-
спаппын да... Қалай болар екен?..»  деп абдырады 
да қалды.

жылы «Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет 
қызметкері» деген құрметті атаққа ие болды.

Сағын Жалмышевтің таланты музыка сүйер 
қауымның назарында болды. Олардың ішінде, 
жазушы, ғалым, марқұм Ақселеу Сейдімбек 
пен белгілі мемлекет қайраткері Иманғали 
Тасмағамбетов те бар еді. Олардың араларында 
шынайы достық қатынас бірден байқалатын. 
Ақселеу Сейдімбек «Күй шежіре» кітабындағы 
кейбір күйлердің тарихы туралы әңгімелерді 
Сағынның аузынан жазып алған еді. Иманғали 
болса Сағынды құрметтегендігі соншалық, 
 Атырау облысының әкімі болып тұрған кезінде, 
оны Атырау қаласына шақырып, Атыраудағы 
Wнер академиясының домбырадан сабақ беретін 
мұғалімі, Халық аспаптар оркестрінің жеке орын-
даушысы болуына ықпал етті.  

Колумбияда �ткен пре зи -
дент сайлауының екінші ке-
зеңінде «Демократиялық ор та-
лық» партиясының �кілі Иван 
Дуке жеңіске жетті. Оны  дауыс 
берушілердің 54 пайыздан аста-
мы қолдаған. 

Ал солшыл партиялардың 
атынан түскен Богота қала-
сының бұрынғы мэрі Густаво 
Петро сайлаушылардың 42 пайызға жуық дауысына 
ие болды. Азаматтық хал актілерін тіркеу ұлттық 
басқармасы саяси шара кезінде заң бұзушылық 
тіркелмегенін, бұл сайлаудың ел тарихында бейбіт 
�ткен дода екенін атап �тті. 

Президенттік сайлаудың жеңімпазы И.Дуке «Мен 
елімізді біріктіру үшін барлық күшімді салуға уәде 
етемін» десе, «Адамгершіл Колумбия» қозғалысының 
үміткері Г.Петро ел үкіметіне қарсы оппозиция құрып, 
елдің �ркендеуі үшін жұмыс істейтінін мәлімдеді. 

КОЛУМБИЯ

Президент сайлауы өтті 

– Бұл – ұлтымыздың ұлылығын 
ұлықтау мақсатында қолға алынып 
отырған игілікті іс. Сонымен қатар қазақ 
халқының рухани құндылықтарын ше-
телде насихаттауға бағыттылған нақты 
қадам деп санаймыз. Бүгінде аталған 
қауымдастық құрамында әлемнің беделді 
музейлері бар, – деп атап �тті музей 
қызметкерлері. 

Университет музейі қызметкерлері 
биылғы жылдың қазан айында Түркияның 
Ыстамбұл қаласында �тетін I Еуропа және 
Азия конгресіне қатысып, «Қазақстанның 
әйелдер тарихын қайта жаңғырту» тақы-
рыбында  баяндама жасамақ. Соны-
мен қатар, оқу орнының тарихынан 
сыр шертетін фоток�рмені әлем жұрт-
шылығының назарына ұсынбақ. Алдағы 
уақытта Халықаралық ұйыммен бірлескен 

Жуырда Елордамыздың 20 жылдық мерейтойына орай 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен 
Астана қалалық білім беруді жаңғырту орталығы Мемлекет 
тарихы институтының ұйымдастыруымен «Ұлағатты ұстаз, да-
рынды шәкірт» республикалық байқауы �тті. Бұл білім додасына 
еліміздің 14 облысы мен Астана, Алматы қалаларынан 200-ден 
астам мұғалім қатысты.  

Балаларды білім тұңғиығына бойлатып, зейін-зердесін ашқан 
ұстаздар байқау аясында «Астана қаласына – 20 жыл» және 
«Тәуелсіздікке – 27 жыл» тақырыптарында эссе жазып, жеке 
жетістіктерін, еңбектерін ұсынды. Байқау нәтижесінде 70 мұғалім 
үздік шығып, сыйлықтармен және арнайы т�сбелгілермен марапат-
талды. Марапаттау кеші Астана қаласындағы Министрліктер үйінде 
�тті. Еселі еңбегімен, зор талабымен үздік шыққан ұстаздардың 
қатарында Маңғыстау облысы білім басқармасының Білім-
инновация лицей интернатының мұғалімі Нұрболат Жалжанов та 
бар. Wлкеміздің атынан қатысқан маңғыстаулық ұстаз жүлделі ІІ 
орынға ие болып, диплом және т�сбелгімен марапатталды. Бұл жа-
рыс жеңімпаздарының еңбектері «Ұлағатты ұстаз, дарынды шәкірт» 
атты республикалық энциклопедияда жарияланатын болды.

 – Ұстаздар еңбегінің жемісін к�рсе, оларға одан асқан абырой 
бар ма? Бұл менің ғана емес, мен еңбек ететін білім ошағының да 
жеңісі деп білемін, – дейді ұстаз  Нұрболат Жалжанов.

Сәуле РАҚЫМЖАНОВА
АҚТАУ

жобалар да жүзеге асырылады. Айта 
кетейік, бүгінде Халықаралық Mйелдер 
музейі ассоциациясына дүниежүзінің 80-
нен астам мәдени нысаны мүше. 

«Ақтұмар» музейі  2002 жылдың 
қараша айында құрылды. Кешен «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарламасына 
с ә й к е с  д ә с т ү р л і ,  м ә д е н и - р у х а н и 
құндылықтар арқылы студент жастарға 
елінің тарихын, тілін және к�п ұлтты 
Қазақстанның тарихын құрметтеу 
қасиеттерін қалыптастыру мақсатында 
қызмет атқарады. Музей қорында оқу 
орнының құрылған уақытынан бастап 
сыр шертетін жәдігерлер мен сирек фото-
суреттер орналасқан. Атап айтқанда, 
Қыздар университетінің қалыптасуына, 
дамуына еңбек сіңірген мемлекет және 
қоғам қайраткерлерінің, ректорлардың 

еңбектері, білім ордасының даңқты 
түлектері туралы ақпарат берілген. 
Сондай-ақ музей экспозициясында 
қазақ мемлекетінің қалыптасуындағы 
қазақ әйелінің р�лі – к�не заманнан 
қазіргі заманға дейін тыныс-тіршілігі 
к�рсетілген. 

Музей «Аналар ұлағаты – елге ама-
нат», «Университет тарихы», «Mйел 
әлемі» этно-коллекциясы», «Mйелдер 
шығармашылығы» және «Mйелдердің 
қоғамдағы р�лі» атты б�лімдерден тұрады. 

Мәдени кешенде экскурсиялар, сту-
денттер мен түлектердің шығармашылық 
жұмыстарының к�рмесі, танымдық 
сабақтар, д�ңгелек үстелдер тұрақты түрде 
�ткізіліп тұрады.

Жандар АСАН

Афин мен Скопье Маке-
дония Республикасы атауы-
ның ресми �згертілуіне қатыс-
ты келісімге қол жеткізді. 
 Ма ке дония Республикасының 
атауы «Солтүстік  Македония 
Республикасы» болып �згер-
тілді. Құжатқа, сонымен қатар 
БҰҰ бас хатшысының арнайы 
�кілі Мэтью Нимиц те қол 

қойды. Ол келісс�здерде делдал қызметін атқарған. 
Бұған дейін Македония Президенті ел атауын 

�згерту туралы келісімге қол қоюдан бас тартқан еді. 
Скопье тұрғындары Мемлекет басшысын қолдап 
наразылық шарасын ұйымдастырған. Мыңдаған адам 
Үкіметтің қызметтен кетуін  талап етті. Ал ел Премьер-
министрі Зоран Заев баспас�з �кілдеріне берген 
сұхбатында мемлекеттің «Солтүстік  Македония Ре-
спубликасы» деп аталатынын мәлімдеген еді. Бұл 
шешімді тарихи маңызы зор оқиға деп атап, елдің 
�ркендеуінің кепілі екенін алға тартты. 

Осы атауға байланысты Афин мен Скопье арасын-
дағы дау-дамайдың басталғанына 25 жылдан асты. 
Грекия елдегі Македония облысымен шатас тырмас 
үшін, республика атауын �згертуді талап етіп келген.

МАКЕДОНИЯ

Республика атауы өзгерді
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боп т�гілді. Альбомнан еденге шашылып 
түскен суреттердің үстіне екбеттей құладым. 
Дауыстап жылап жатырмын. Жұбататын, 
басу айтатын адам жоқ. Шоқ! Шоқ! Саған 
сол керек. Сонша жыл отасқанда оның 
үсті-басына немқұрай қараппын. Артық-
ауыс ақшаны т�ркініме асырып жіберетін 
жымысқылығым тағы бар. Ол аздай, жан 
дүниеме жақындатпадым. Осының бәріне 
ол қалай шыдап келген?! 

Күйеуімнің с�мкесіне сыймай қалған: 
тұмсығы мұжылған жұмсақ тәпішкесін, 
бір-екі сырт киімін, «Охота» журналын 
ұқыптап сақтап қойдым. Бұрын күйеуімнің 
�зімен әрең с�йлесуші едім, енді оның 
қалған затымен с�йлесетін болдым. 
Жұмыстан келгенде, тәпішкесіне: «Сәлем!» 
деп, үй жинап жүріп: «Сағындың ба?» деп 
сұрап қоямын. Кейде есі дұрыс емес адам 
сияқты кеудеме қысып: «Мен де қатты 
сағындым» деймін. 

 Түн болса, кең т�сегіме жатамын. 
Сап-салқын. Неше түрлі ой жан-жағымнан 
қаумалап алады. Ұйқы жоқ. Күйеуімнің 
ыстық демін, тәнінің жылуын сезінгім 
келеді. «Wзіңнен басқа адам жоқтай, жал-
пайып жатып алыпсың ғой! Тарт аяғыңды! 
Зілдей қолыңды маған артпа! Онсыз да 
ыстықтап жатырмын» деуші едім. Енді, 
міне, созған қолым жетімсіреп қалған 
салқын жастықты ғана сипалайды. 

 Mр күнім, әр сағатым жанымды жеу-
мен �тетін болды. Тәкәппарлығым, 
�зімшілдігім, оған деген селқостығым, 
күйеуім шаршап келгенде күлімсіреп 
қарсы алмағаным үшін �зімді жазғырамын. 
Лайықты к�ңіл б�лмедім деп �кінемін. Wз 
дегенім болмаса, райымнан қайтпадым. 
Оған к�ңіл б�ліп, мейір салмадым. Үйдің 
затындай к�рдім. Несін айтайын... жетіп 
жатыр. «Сауап болды! Күйеуіңнің қадіріне 
жетпесең, ендігі к�рген күнің осы! Жыл-
дар бойы сен деп, қорғап-қоршап, отба-
сын берекеге толтырам деп, жұмыс істеп 
келген адамды бағалай білмедің! Сезімін 
ескермедің. Енді жалғыз-жарым жүріп 
қартаясың. Осының бәрін балаларыңа айт! 
Т�ркініңе түсіндір!» Осындай кезде �зімді 
ең сорлы, ең бақытсыз әйел деп сезіндім. 

...Менің жалғыздығыма 2 ай 9 күн 
8 сағат толғанда біреу қоңырау соқты. 
Ешкімді к�ргім де, с�йлескім де келмейді. 
Шалқамнан жатырмын. Қайта-қайта 
басқан қоңырауына жауап болмаған соң, 
әлгі неме құлыпқа кілт салып бұрай ба-
стады. «Құдай сақтай г�р! Ұры?!» Атып 
тұрып, қолыма оқтау алып, дұшпанды 
бастан салып жіберуге дайындалдым. Есік 
ашылып, табылдырықтың арғы жағынан 
күйеуім... жоқ... Самат к�рінді. Қолымда 
оқтау. Оқталған күйде тұрмын. Қатып 
қалыппын. Қозғала алмаймын. Мен үшін 
соншама қадірі �ткен адамның жүзіне 
тесіле қараймын. Жиырма жыл отасқанда 
бағалай алмаған бақытым! Сен үйден 
кеткен екі айда �кініш пен уайым менің 
к�зімді ашты, к�п нәрсенің байыбына 
енді жеттім. Кешірім сұрап оның аяғын 
құшақтауға сәл жетпей қалдым. 

 Қап-қара болып кеткен �ңі шаршаңқы, 
жүдеу. Қартайыңқырап қалған ба?! Аяп 
кеттім. К�зімнің қиығымен жейдесінің 
жағасы мен жеңінің кірін байқадым. Шал-
бары дақ-дақ. Бәтеңкесі лас. Бәрі түк емес! 
Менің жүрегімді оның жетімсіреген к�зі, 
жалынышты к�зқарасы тіліп түсті. 

 Табалдырықтан аттап, орындыққа 
отыра кетті. 

– Балаларым үшін... мені кешір... 
Сенсіз �мір сүре алмайды екем. Мен үшін 
ешкім сендей бола алмайды екен. Не деп 
ұрыссаң да сенікі ж�н. Тек, ендігі жерде 
бірге тұрсақ болды, –деп үздік-создық 
с�зін айтты. 

 Мен үндеген жоқпын. Тек оған қарап 
сәл тұрдым да екі айдан бері сырласы-
ма айналған тәпішкесін әкеліп қасына 
қойдым. Одан кейін ас қамына кірістім. 
Тезірек тамақ пісірейін. 

 Балаларым да, туысым да, тіпті сыр-
лас құрбым да жоғалтып барып тапқан 
байлығым мен берекемді байқамады. 
Wмірімнің осы белесі аяқ астынан әйелдік 
болмысымның осалдығын әшкере етіп, 
сезімімді сергелдеңге салды. Бірде бұлттай 
түнертті, бірде жауыннан кейінгі шыққан 
күндей жарқыратты. Бірақ бұл туралы 
екеумізден басқа ешкім білген жоқ. 

 
Аударған 

Абат ТЕМЕН

– Байқасам, екеуіміз де еркін адам 
екенбіз. 

– Иә, соны айтыңызшы...
Үйге жеткенше Шафик маған бар 

білген қошемет с�зін айтты. Тіпті үйдің 
кі ре берісінде тұрып әңгіме айтып қой-
майды, жібергісі жоқ. «Үйге кір» дей ме, 
деп дәмеленіп тұр. Мен ыңғай білдірмедім. 
Ақыры, қоярда қоймай телефон номерімді 
сұрап алды. 

Желімдей жабысқан әлгіден әрең 
құтылып, үйге кірдім. Есікті құлыптап 
жаптым. Күйеуім кеткелі алғаш рет �зімді 
біртүрлі сезіндім. Табалдырықтың түбінде 
тұрған орындыққа сырт киімімді шешпей 
отыра кеттім. Үйдің ішін к�зіммен тінтіп, 
ұзақ қараймын. Бұрын танымайтын адам-
мен с�йлесе бермейтін басым қайдағы бір 
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Сонымен бірге 1916 жылғы Жетісу 
�ңіріндегі ұлт-азаттық к�теріліс жайын-
дағы құжаттар жинау барысында қазақ-
тың ақиық ақыны Кенен Mзірбаев тың 
«Қордай шамшырағы» газетінде 14 
шілде 1970 жылы Қазақ КСР-ның 50 
жылдығына арнап жазылған «Wзгерген 
�ңір» мақала сында: «Селода �нерпаздар 
к�п-ақ. Біздегі к�ркем�нер коллективі 
аудан, облыс, қала берді республикалық 
байқауларда жүлделі орындарға ие 
болғаны жақсы мәлім. Кировтықтардың 
мақтаныш тұтатын қадірменді адамда-
ры да бар. 1919 жылдан партия мүшесі, 
біздің колхоздың алғашқы председателі, 
қазіргі дербес пенсионер Шәрәпи 
 Жылыбаев, Семей облыстық Советі 
атқару комитетінің председателі  Екейбай 
Қашағанов, республикамызға аты әйгілі 
балет �нерінің шебері  Бекбосынов 
тағы басқалар осы ортадан түлеп ұшқан 
түлектер» деп атап к�рсетілді. Mрине, 
Кенен ақынның бұлай деуінде негіз бар. 
Жоғарыдағы тұлғалардың бәрін жақсы 
танып-білген, үлгі-�неге к�рсеткен, 
ақыл-кеңестерін аямаған. Алмастың 
әкесі Бекбосын 1946-1960 жыл дар 
аралығында колхоздың жыл қысын 
баққан. Сол жылдары Кенен ақсақал 
Ойжайлау, Жайсаң жайлауында жылқы 
бағып, бие сауып отырған заманда-
сы Бекбосындікіне жиі келіп, қымыз 
ішіп, демалып, жерлестерін ән-жырмен 
сусын дататын. Сол кездегі астанамыз 
Алматыда Абай атындағы опера және 
балет театрының бишісі болып қызмет 
ететін Алмас кезекті демалысын алған 
бойда «Иірсу, Ойжайлау қайдасың?»  
деп ат басын ауыл жаққа бұратын. 
Асқар тауы әкесі Бекбосын мен Кенен 
ақынға сәлем беріп, ақыл-кеңестерін 
тыңдай тын, к�шпенділердің ұрпағы 
болғандықтан атқа мініп серуендейтін. 
Табиғаттың саф алтындай сұлулығына 
тамсанып, жер шарының қанша жерін 
араласа да туған жерге жетпейтінін 
мойын дайтын, кеудесін мақтаныш 
сезімі баурап, таза ауаны еркін жұтып 
тыныс тайтын. «Қасиетіңнен  айналайын, 
қаза ғымның, ата-бабамның жері» дейтін 
тамсанып. 

 Алмастың дүниеге келгенінің �зі бір 
қызық әңгіме. Кенен ауылында тұратын 
Алмастың туған келіні, інісі Ыдырыстың 
жұбайы Нағайым анамыздың әңгімесіне 
құлақ түрсек: «Енем, Қармысқызы 
 Бү біхан бала к�термей жүріп 1921 
жылдың жазында Алматыдағы  Райымбек 
батырдың зиратының басына түнейді. 
Түсінде бір ақ сақалды абыз келіп үш 
басты бәкі сыйлайды. Ортаңғы басының 
жүзі алмастай �ткір болып, к�рініпті. 
С�йтіп, енеміздің түсі қабыл болып 
отбасында Құстүтін, Алмас, Ыдырыс 
атты ұлдар дүниеге келеді. Екінші туған 

ұлдың есімін түсіне сай Алмас қояды» 
деп жан дүниесі тебірене отырып еске 
алып еді. Нағайым анамыздың айтуына 
қарағанда, Алмас қайнағасы бауырмал, 
к�пшіл, елге сыйлы адам болса керек. 
Күйеуі Ыдырыс үш жылдық әскерлік 
борышын �теу кезінде, келініне: «Ыды-
рысым, ырысым ертең-ақ әскерлік 
борышын �теп келеді, үш жыл дегеніңіз 
үш күндей зымырап �теді де кетеді, 
қаймықпа!» деп к�ңілін аулайды екен. 
Ата-енесімен бірге Алматыдағы Масан-
шы к�шесі 41-үйде тұратын қайнысы 
Алмастікіне жиі барып тұратын.  Алмас 
болса қазақтың біртуар ұлдары – 
нағашысы Қармысов Камалдікіне, ба-
жасы Мәлік Ғабдуллиндікіне келген 
қонақтарын ертіп апаратын, уақыт 
тауып әсем қала Алматының к�рікті 
жерлерін аралататын. 

Реті келгенде қазақтың би �нерінің 
бастауында тұрған Алмас жайлы Айдар 
Жоранов, Ришат Асқарбеков, Мерген-
бай Құттымбетовтердің және мақала 
ба   сында айтылған Ниетжан Нүпбаевтың 
ең  бек терінде айтылатынын атап �ткіміз 
келеді.  

Қазақтың ұлттық балет �нерінің 
негізін қалаушылардың бірі, Халық 
артисі Болат Аюхановтың: «Классикалық 
биді қазақтар арасында алғаш меңгерген 
маман осы кісі болатын. Бекбосынов 
залды дүркіретіп тұрғанда мен балет 
�неріне қаз-қаз басқан баладай едім...
Мен ол кісінің гримдеу б�лмесінде 
бет әрлейтін заттарын алып беріп 
тұрғанымды �зіме бақыт санайтынмын» 
деуі және Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі  Сәуле Құрманғалиеваның: 
«Халық тудырған таланттардың бірі  –  
Алмас ағамыз еді ғой, кезінде к�птеген 
гастрольдік сапарға бірге шықтық, 
бүгінде оны бәрі ұмытып кетті, не деген 
салғырттық, не деген жаны ашымастық. 
Оның биінің техникасы мүлдем б�лек 
еді, �мірден �ткеніне к�п жыл болса да 
ол сияқты билейтін балет артисін әлі 
кездестірген жоқпын. Халқымыздың 
тұңғыш балеринасы Нұрсұлу Тапа-
лова екеуі жұптасып к�птеген опе-
раларда билейтін, екеуі де халықтан 
шыққан талант қой, бірін-бірі керемет 
толықтырып кетуші еді..» деп лебіз 
білдіруі к�п нәрсені аңғартады. Бұған 
алып, қосарымыз болмаса керек.

Wскелең ұрпаққа үлгі ету, атын 
ел есінде мәңгі қалдыру мақсатында 
 Кенен ауылындағы №1 балалар және 
 жас �спірімдер шығармашылығы орта-
лығына Алмас Бекбосыновтың есімін 
берсе құба-құп болар еді. 

    
Жандарбек ҚАРАБАСОВ, 

Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі, �лкетанушы 

ТАЛАНТЫМЕН  
ТАМСАНДЫРҒАН ЕДІ...

ала ке тетін тамағын салып беретінмін. 
Оны да ет қосып, тоя жейтіндей етіп жа-
сайтынмын. 

Алғашқы еркіндік күнін атап �ту үшін 
басы бос екі құрбыма телефон соғып, 
шақырып алдым. Wзімізше бастаңғы 
жасадық. Дастарқанға қымбат шарап, 
жеміс-жидек, т.б. қойдым. Олар да ерігіп 
отыр екен, тез жетті. Ішіп-жеп, әр нәр-
сені с�з етіп, түкке тұрмайтын нәрсеге 
ішегіміз қатқанша күлдік. Биледік. Біраз 
желіктік. Мен, әрине, күйеуімнің үйден 
кетіп қалғаны туралы тіс жарған жоқпын. 
Тәкаппарлығым айтқызбады. 

Екінші және үшінші күні осы тобы-
мызбен бірде кафеде, енді бірде құрбы 
қыздың үйінде сайран салдық. Бір апта 
�ткенде алғашында қызық болып к�рінген 
к�ңіл к�теруден жалықтым. Ішіп алып, 
сайран салып жүру менің табиғатыма 
жат еді. Wзім бір жерге қонаққа барғанда 
күйеуім артық ішіп қоймасын деп тартып 
отыратынмын. 

Содан осындай отырыстан қашып, 

Егер осыған дейін маған біреу: 
«Сені күйеуің тастап кетеді» 
десе, «Атаңның басы» деп күлер 

едім. Иә, еркектер жаман әйелдерді ғана 
тастап кетеді деп ойлайтынмын. Осындай 
әңгіме болса: «Есі дұрыс еркек жақсы әйе-
лін тастай ма?» деп білгішсініп қала тын-
мын. Бір күні жұмыстан келсем, күйеуім 
қомпиған үлкен с�мкені табалдырықтың 
қасына қойып, мені күтіп отыр екен. 
 Ойымда ештеңе жоқ. «Қайда жиналдың?» 
дедім. Wз басым күйеуімнің не істеп, не 
қойып жүргенін ілуде бір сұрайтынмын. 

– Гүлия... – деп күйеуім айтайын 
дегенін айта алмай қысылып қалды. Бір 
жағымсыз хабар жеткізгісі келетін сияқты. 
– Айтайын дегенім...

Сол мезетте балам, қызым бірдеңеге 
ұрынып қалды ма деп жүрегім зу ете қалды. 

– Не болды?! Қайсысы? 
– Екеуі де дін аман. Ештеңе болған 

жоқ. Мен кеттім. Біржола. Басқа әйелге. 
Сен мені кешір. 

Оның не айтқанын түсініп алайын 
деп, үндемей басынан аяғына дейін қарап 
шықтым. Mрине, сенгім келмейді. Орын-
сыз қалжың. «Осы бишара ма, үйден оп-
оңай кете салатын. Wзінше, жігіт болып 
сүйем, күйем деп соңымнан қалмай қанша 
жыл жүріп еді» .

– Қайда барсаң, онда бар, – деп д�рекі 
жауап бердім. 

– Гүлия, қайтесің?! Wмір болған соң… 
Балалар ержетті. Түсінетін шығар. Мен 
оларды тастамаймын. Сен де... егер, ақша 
керек болып қалса, хабарлас... 

Мен сонда ғана оның шынымен бір-
жола кетіп бара жатқанын түсіндім. Күлкі 
қысқандай бола ма?! Намыстан �ліп ба-
рамын. Wмірі одан бірдеңені жалынып 
сұрап к�рген жоқ едім. Бұл жолы да содан 
таймадым.

– Кетем десең, жолың әне! 
Етігімді шешпестен т�р б�лмеге �тіп 

кеттім. Оның үйден қалай шыққанын 
к�рген жоқпын. Киімімді ауыстырып, 
қайта шықсам, із-түзі жоғалып үлгеріпті. 

Ас б�лмеге кірдім. Шағын кәстр�лден 
дәмді иіс аңқып тұр.  Самат пісіріп 
қойыпты. Жұмыстан ерте келген ғой. 
Мүмкін демалыс алған шығар? Мен оның 
қай ауысымда жұмыс істейтінін де білмейді 
екенмін. Қызықпаппын. Сұрамаппын. 

Тамақ ішіп, жаным жадырап сала 
берді. Ыдыс-аяқ жудым. Үй жинадым. 
Телевизордың алдындағы диванға к�сіліп 
жаттым. Күні бойғы жұмыстан шарша-
дым. Ірі сауда орталығы директорының 
орынбасары болған соң бірнеше б�лімнің 
жұмысын қадағалап, жүздеген құжаттың 
дұрыс толтырылуын тексеріп отырамын. 
Сондықтан к�п жүруге тура келеді. Айлығы 
жақсы болған соң ғана шыдап жүрмін. 

Таңертең оянып, шкаф, ваннаны қарап 
шықтым. Күйеуімнің шынымен кетіп 
қалғанына тағы к�зім жетті. Бірақ к�ңіл-
күйім бұзылған жоқ. Қайта, бойымда бір 
сергектік пайда болды. Шифоньердің 
іші босап қалыпты. Wзі дәп-дәу болып 
жартысынан к�бін алып жататын т�сегім, 
ванна, тіпті үйім кеңіп қалғандай к�рінді. 
Кеткені қайта жақсы болды. «Керек едің 
сен маған?» деп қоямын. 

Жиырма екі жыл отасқан жарым ның 
аяқ астынан мені тастап кеткенін түсіне 
алмасам да, еркіндік рақатына б�лендім. 
Wзімді тордан құтылған құстай сезіндім. 
Mдеттегіден ашығырақ боянып, шашымды 
сәндеп тарадым. Бір тойға барарда ар-
найы сатып алған әдемі к�йлегімді киіп, 
айнаның алдында айналып біраз тұрмын. 
Белім жуандап, иегімнің астын май басып, 
мойным қысқарып қалғандай к�рінеді 
екен. Сонда да келбетім к�з тартарлық. 
Несін айтасың! Қырық беске келсем де, 
жайнап тұрмын! 

Сол күні әркіммен-ақ жарқын-жарқын 
с�йлесіп, к�ңілді жүріп, к�п жұмыс 
атқардым. Менің к�ңіл-күйім дегі �згерісті 
байқаған әріпте сімнің бірі: «Сіз бүгін 
сондай сұлу болып кетіпсіз» десе, енді 
бірі: «Сіз �те к�ңілдісіз ғой» деп жатты. 
Қанатыма жел бітіп, күлімдеп қасынан �тіп 
бара жатқанымды к�ріп біреуі түсіністік 
білдірсе, енді бірі соңымнан қызыға қарап 
қалып жатты. 

К е ш к е  ү й г е  к е л г е н  с о ң  ж а л ғ ы з 
�мір сүрудің тағы бір артықшылығын 
байқадым: тамақ пісіріп әуре болмайды 
екенсің. Күйеуіме жиі және әртүрлі тамақ 
дайындай тынмын. Ал ауысымға барғанда, 

дүкен аралайтын болдым. Керек болсын, 
керек болмасын, сыпырып сатып ала 
бердім. Бұрын әр тиынымды санап, ақша 
үнемдейтін болсам, енді алды-артыма 
қарамай шаштым. Қайтып келе жатып, 
сән салонына кірдім. Шашымды жаңаша 
қидырып, макияж жасаттым. Тырнағымды 
ұзарттым. Шаштараз қыздардың тілімен 
айтқанда «имиджімді �згерттім». 

Содан кейінгі аптаны мәдени шараны 
құр қалдырмай, театр, концертке баруға 
арнадым. Күн сайын кешке қуыршақтай 
боянып, жасанып, такси шақыртып жүре 
беремін. 

Бір күні концерттен шыққан мені та-
нымайтын адам күтіп алды. 

– Қайырлы кеш!
– Саламатсыз ба, – деп жауап беріп 

қасынан �тіп кетпекші болған маған: 
– Mдемі әйелді шығарып салуға бола 

ма? – деп күтпеген ұсыныс білдірді. 
Тоқтап, танымайтын адамды басынан-

аяқ шолып шықтым.
–К�лікке отыруыңызды сұраймын, –

деп ақсия күлімсіреді. 
Қарап тұрып бойымды бір тентектік, 

қызығушылық, біреуден бір �ш алғым кел-
гендей сезім қысты. 

– Неге болмайды екен, шығарып 
салыңыз, – деп оның қымбат машина-
сына отырдым. Шынымен, менің жүріп-
тұруыма кім тыйым салып жатыр?! Кімнен 
ұяламын, кімнің алдында жауаптымын?! 

– Сізді концертке келген сайын к�ріп 
жүрмін. Қашан да жалғыз жүресіз, – деп 
әңгімесін жалғастырды. – Содан осындай 
келісті әйелмен таныспау – үлкен күнә 
ғой деп шештім. Айтпақшы, менің атым 
Шафик. Сіздің аты-ж�ніңіз қалай? 

– Гүлия.
– Бәрекелді! Атыңыз гүлдей жайнап 

тұрған затыңызға сай екен. 
Шафиктің с�зі жасанды болып к�рінді. 

Wзімді зорлап, күлімсіреп қоямын.
– Мен жалғызбастымын. Mйеліммен 

ажырасып кеттім. Ал сіз ше? –деп әлгі ер-
кек сұраулы жүзін маған бұрды. 

– Мен де...
– Балаларыңыз бар ма? Менің екі 

қызым бар. Екеуі де тұрмыста. 
– Мен қызымды �ткен жылы ұзаттым. 

Күйеу балам әскери адам. Wзімен бірге 
алып кетті. Ұлым әскерде. 

б�тен еркекке қолымнан ұстатып, оның 
машинасына отырып, түкке тұрмайтын 
с�зіне сонша мәз болып күлгенім үшін 
�зегім �ртенді. Mлгі ұстаған қолымды 
қалай иіскегенімді �зім байқамай қалдым. 
Жат адамның қымбат парфюмы жүрегімді 
айнытты. Орнымнан �ре түрегеліп, сырт 
киімімді жүре шешіп, ваннаға кірдім. Б�тен 
иіс сіңіп қалғандай к�рінген қолымды са-
бындап жудым. 

...Менің жалғыздығым екінші айға 
ұласты. Алғашқыдай емес, еркіндік 
сезімі солып қалды. Егер бұрын к�ңілім 
к�пшіліктің ортасында болғанды қалап, 
жұмыстан асықпай қайтсам, енді үйге жет-
кенше асығатын болдым. Келген соң бап-
пен барлық ыдыс-аяқты жалтыратып жуып, 
жиһазды тап-таза етіп сүртіп шығамын. 
Телевизорға жақындағым келмейді. Теле-
фон шырылдаса, к�термеймін. Тамақ 
пісірмеймін. Үйде тамақ ішуді қойдым. 
Жүдеп кеттім. Бірге жұмыс істейтін қыздар: 
«Гүлия Болатқызы, тіпті сымбатты болып 
кеттіңіз, қандай диета ұстайсыз?» деп 
сұрайтын болды. Е, олар қайдан білсін, 
менің басымдағы жағдайды? Ешкім, ке-
рек десең, к�ршілерім байқаған жоқ. 
Мұңымды айтып, біреумен б�лісейін де-
сем, бақытсыз, сорлы болып к�рінбейін 
деп, намыстанамын. 

Соңғы кезде күйеуімді жиі еске алатын 
болдым. Қайтейін... ол енді менің күйеуім 
емес. Е! Айтпақшы ол кімге кетті екен? Не 
қылған неме? Несі артып бара жатыр екен 
соншама? Бұл туралы ойланбаған екенмін-
ау! Ойламаймын да... Баяғы, құрып кеткір, 
жалған намыс жібермейді. 

Балконда жатқан ескі фотоальбом 
толы картон қорапты ішке кіргіздім. Самат 
екеуміздің жас кезімізде түскен суреттерді 
к�рейін деп біреуін қолға алдым. Қандай 
әдемі болғанбыз деп таңғалып қарап 
отырмын. Мынау біздің үйлену тойы-
мыз, ал мынау тұңғыш баламыз туғаннан 
кейінгі сурет. Мына суретте Самат ұлын 
қолына алып түсіпті, мына суретте қызын 
құшақтап отыр. Мына суретте.... мені 
рақаттана құшақтап тұр... 

Дәл осы жерде мені күні бүгінге дейін 
қоршап келген кірпіші менмендік пен 
тәкаппарлықтан қаланған қамалымның 
қабырғасы құлап түсті. Бойымды буған 
долылық, ішімді кернеген ыза к�зімнен жас 

«Сегіз қырлы, бір сырлы» 
Астана қаласының Тілдерді дамыту және архив ісі 
басқармасы 2018 жылғы 26 маусым күні «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы және Астана қаласының 
20 жылдығы аясында елорда аумағындағы мекеме-
лер (мемлекеттік мекемелер, жергілікті атқарушы 
органдар, аумақтық және құрылымдық мекеме-
лер, кәсіпорындар мен ұйымдар, орталықтар мен 
бірлестіктер, т.б. мекемелердің қызметкерлерінен 
құралған топтар) арасында «Сегіз қырлы, бір сырлы» 
қалалық тапқырлар сайысын жариялайды.
 
Сайыстың мақсаты: Қоғамның барлық саласында 

мемлекеттік тілдің қолданылуын арттыруға үлес қосу. 
Mр салада қызмет атқаратын жас мамандардың �зара 
береке-бірлігін нығайтуға, оларды отансүйгіштікке 
баулуға және интеллектуалдық ой-�рісін дамытуға 
ық пал ету. Қазақтың рухани қазыналары мен ұлттық 
құн ды лықтарын к�пшілікке жан-жақты дәріптеу және 
жаңғырту. 

Сайыстың міндеті: Қоғамда тұлға тәрбиелеуге ат-
салысу. Тәуелсіз Қазақстан жастарының санасына т�л 
руханиятты сіңіру. Wз Отанының тілін, мәдениетін, 
әдебиетін меңгерген жан-жақты, �релі де �жет, білікті 
де білімді, алғыр ойлы, кез келген тығырықтан ұтымды 
жол таба білетін, тиімді шешім қабылдай білетін тапқыр 
мамандарды табу және оларды к�пшілікке насихаттау.

Тапқырлар сайысына елорда аумағындағы мемлекет-
тік мекемелер, жергілікті атқарушы органдар, аумақтық 
және құрылымдық мекемелер, кәсіпорындар мен 
ұйымдар, орталықтар мен бірлестіктер, т.б. меке ме-
лердің қызметкерлерінен құралған топтар қатыса алады. 

Mр топтың құрамында 3 адам болуы тиіс және 
олардың жас ерекшеліктері 20-35 аралығын құрау керек. 

Сайыс 5 (бес) айналымнан тұрады: 
«Таныстыру» (әр топтың атауы, логотипі, ұраны болу 

керек және олар оның әрқайсысын талдап, таныстыруы 
тиіс); 

«Асыл с�з» (әр топ 1 минут ішінде таңдауына түскен 

«Тіл, Туған жер, Отан, Салт-дәстүр, Отбасы, Достық, 
Адамгершілік» тақырыптарының біріне қатысты мақал-
мәтелдер айту керек);

«Жүйрік тіл» (әр топ 1 минут ішінде түрлі тақырып-
тарда жаңылтпаштарды айту керек); 

«Зерде» (әр топ 1 минут ішінде таңдауына түскен 
тапсырмаға орай «Тіл, Тұлғалар, Салт-дәстүр» тақырып-
та рындағы сұрақтарға жауап беру керек, ситуациялық 
тап сырмаларды орындау қажет, бейнесюжетті с�йлетуі 
тиіс);

«Wнер» (әр топ �з таңдауы бойынша ұжымдық �нер 
к�рсетуі тиіс).

Сайысқа қатысу туралы �тінім қосымшаға сәйкес 
18 маусымға дейін (Бейбітшілік к-сі, 11, 728 каб., 
e.ensebaev@astana.kz) қабылданады. 19 маусым күні 
іріктеу ұйымдастырылып, қорытынды сайысқа қа-
тысушы топтар анықталады. 

Анықтама үшін байланыс н�мірлері: 55 67 28, 8 775 
335 04 14.

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Салтанатты шара Алматыдағы 
Діни басқармада �тті. Оған «Арыс» 
баспасының бас директоры, филоло-
гия ғылымының докторы Ғарифолла 
Mнес, қаламгер Мырзан Кенжебай, 
Нұр-Мүбарак Египет ислам мәде-
ниеті университетінің проректоры 
Шәмшәдин Керім, «Mбу Ханифа» 
медресесінің директоры Құлмұхаммед 
М а х а н б е т ,  И м а м д а р д ы ң  б і л і м і н 
жетілдіру ислам институтының ди-
ректоры Кенжеәлі Мырзабаев және 
басқалар қатысты. 

Жиында с�з с�йлеген Ш.Керім бы-
лай деді: «Ғарифолла Mнес – «Арыс» 
баспасынан Ахмет Бай тұр сынұлы, 
 Мір жақып Дулатов, Халел  Досмұ хамедов 
секілді Алаш арыс тарының кітап-
тарын оқырманға жеткізген баспа-
гер, зерттеуші-ғалым. Одан б�лек 
�зі басшылық жасап отырған баспа-
дан қазақ тілінің 15 томдық с�здігін, 
терминологиялық с�здіктерді, энцикло-
педияларды және танымдық кітаптарды 
шығарды. Олардың бәрі – еліміздің 
ағарту шылық, ғылыми әлеуетін арт-
ты руға ықпал ететін еңбектер. Бүгін 
Ғанекең сауапты іс жасап отыр. Баспа-
дан шық  қан біраз кітаптарды медреселер 
мен университеттерге сыйламақ».

«Арыс» қорының негізгі мақсаты – 
саяси қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ 
зиялыларының мұрасын зерттеу. Осы 

уақытқа дейін баспадан жазықсыз жаза-
ланып, ел жадынан �ше бастаған біртуар 
қайраткерлердің, ақын-жазушылардың, 
�нер адамдарының мұрасы жинасты-
рылып, кітап болып шықты. Сондай-ақ 
бірқатар облыс, аудан энциклопедияла-
ры, әдеби шығармалар, с�здіктер жарық 
к�рді. «Жұмыс әлі де жалғаса береді. Бұл 
ең бектер Алматы облысы Жаңалық ауда-
нын да салынып жатқан саяси қуғын-
сүр гін құрбандарына арналған музейге 
қойыла тын болады» деді Ғарифолла 
Mнес. 

Жиын соңында баспагер-ғалым 
Нұр-Мүбарак Египет ислам мәде-
ниеті университетіне, «Mбу Ханифа», 
«Үшқоңыр» медреселеріне, Имам дар-
дың білімін жетілдіру ислам инсти-
тутына, «Балдәурен» республикалық 
бала ларды сауықтыру орталығының 
әрқай сына құны 1 миллион 72 мың 500 
теңге болатын кітаптар мен сертификат 
та быстады. 

Баспагер баспаның алдағы жоспар-
ларымен б�лісіп, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында руханиятқа, 
соның ішінде кітап шығару ісіне к�ңіл 
б�ліну керек екенін атап к�рсетті. 
Қатысушылар �з пікірлерін ортаға са-
лып, баспаның атқарып жатқан игі 
істеріне ризашылықтарын білдірді. 

&сел САРҚЫТ

БАСПА 
ӨНІМДЕРІН 
ТАРТУ ЕТТІ

Миляүш ҚАҺАРМАНОВА,
башқұрт жазушысы

МЕНІМЕНІ
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Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінің ғалымдары апорт алмасының 
жаңа к�шеттерін �сіріп, таратуды қолға алуда. 
Университеттің Қапшағай қаласының маңындағы 
агробиостанция кешені аумағын тиімді пайдала-
ну, болашақ мамандардың білімін тәжірибемен 
ұштастыру бағытында қолға алынған бұл жобаның 
�німі тек диқандар үшін ғана емес, сондай-ақ 
отандық биолог ғалымдар мен тұрғындар үшін де 
үлкен маңызға ие. 

Жаратылыстану фа-
культеті ғалымда ры ның 
айтуын ша, әйгілі апорт-
тың бұл сорты бұ рын-
ғыдан тәттірек, жемісті 
ерте береді. Wнім түсімі 
мол. 

– Ресми деректер-
ге сүйенер болсақ, ал-
матылықтар жылына 
17 мың тонна апорт 
жейді екен. Содан да 
болар, оңтүстік астана 
билігі уақтысында даңқы дүр кіреген атақты апорт-
ты қайтадан к�бейтуге тырысып жатыр. Елбасы 
Алматыға келген сапарында алманың бұл түрін қайта 
жаңғыртуды нақты тап сырған болатын. Бүгінде 
осы бағытта бірқатар істер жүйеленіп, ауқымды 
жұмыстар жасалуда. Егер қолға алынған жоспарлар 
мен жобалардың барлығы жүзеге асса, болашақта 
Алматының атын шығар ған апорт қайта түлемек. 
Біздің де басты мақсатымыз осы ған саяды, – дейді 
Қыздар университетінің ғалымдары.

Мамандардың пайымдауынша, апорттың азаюы-
на негізгі себеп – экологиялық фактор. Сонымен 
қатар апорт бақтарына арнайы сараптама жасалмай, 
ана лық ағаштардың жүйесіз к�бейтілуі де �з әсерін 
тигізуде.

– Бұрын Іле Алатауының табиғаты аталған 
алма сортын �сіруге қолайлы болған-тын. Апорт 
теңіз деңгейінен 900-1200 метр биіктікте жақсы 
�седі. Wйткені осы шамада қажетті жылуға жақсы 
қанығады. Ал соңғы уақытта жеміс ағаштарының �су 
деңгейі тым т�мендеп кетті. Осының әсерінен жылу 
артықтығы секілді түрлі факторлар алманың бұрынғы 
құнарлығын жоғалтты. Біз апорт к�шеттерін �сіру 
барысында осыған баса мән береміз, – деп атап �тті 
биолог ғалымдар. 

Жандар АСАН

ЖАНЫҢЫЗДА ЖҮРГЕН БОЛАР…

 

Бұл – алдағы маусымның 
немесе тіпті бүтін бір жылдың 
ауа райын білдіреді-міс дейтін, 
жыл  дың �н бойындағы белгілі 
бір күндер, яғни болашақ ауа 
райы ның «ырым алды» күндері. 

Мұндай күндер орыс хал-
қында к�бінесе мерекелерге 
– Матвейдің, Варвараның, 
Свизиннің, т.б. мейрамдарына 
байланысты делінген. Mр халықтың ауа райына 
билігін жүргізетін әртүрлі әулиелері болған. Алдағы 
ауа райын белгілейтін «қасиетті күндердің» саны 60-
қа жуық. Олардың к�бі жаңбыр болатынын айтады 
және едәуір ұзақ мерзімге болжайды, тіпті қасиетті 
Свизиннің мейрамында жауған жаңбырдан соң  
қырық күнге дейін лайсаң болады дейді. Осындай 
нышандардың дұрыстығын анықтағысы келген бір 
ағылшын теңізшісі: егер «ырым алды» күндерге сенер 
болсақ, онда Англияда жыл бойы үзбестен жаңбыр 
жауып тұруы керек дейтін қорытындыға келіпті. 

Судың жетіспеушілігі ғана 
емес, басы артық болуы да 
зиянды. Суды к�п ішкен зиян. 
Mйткені дене �зіне қажетті 
м�лшерде ғана су ұстайды, 
артығы б�лініп шығарылады. 

Суды к�п ішкенде, тер к�п 
шығады да, кеуіп үлгермей, 
дене дұрыс салқындамайды. 
Бұған қоса суды к�п ішкенде 
жүрек пен бүйрекке салмақ түседі. Артық су ор-
ганизмнен ондағы еріген ас тұзын, минерал заттар 
мен кейбір витаминдерді �зімен ала кетеді. 

Ыстықта адам организмде судың жетіспеуінен 
емес, ауыздың құрғауынан ш�лдейді. Мұндайда 
ш�л басу үшін ауызды шайып, бірер жұтыммен ғана 
шектелу керек.

Ішетін судың м�лшерін реттей білу керек. 
Мысалы, 1,5 жастан 7 жасқа дейінгі балаға тамақта 
250 граммдай шай, шырын, басқа сусындар мен 
соншама су м�лшері жеткілікті. Ересек адамның 
нормасы әртүрлі себептерге орай әр алуан. Судың 
қажетті нормасын анықтаудың ережесі бар. Бұл үшін 
тәуліктік тамақтың калориялысын білу керек. Ал 
судың қажет м�лшері тамақтың әр калориясына 1 
миллилитр.  

Қамысы жоқ, қуы жоқ, 
Айдын к�лдің суы жоқ.

Ол да шылбыр есті, 
Мен де шылбыр естім. 
Ол шылбырды сылбыр есті, 
Мен шылбырды жып-жылдам естім. 

 (Айна)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

«Ырым алды» күндері деген не?

Суды көп ішу зиян ба?

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 &зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Сауалнамаға 18-45 жас аралы-
ғын дағы 100 адам қатысты. Жауап 
бергендердің ішінде: 83% – үйлен-
бе гендер, 13% – үйленген, 4% – 
ажырасқан. 

Себебін түсіндіруді �тінгені-
мізде, «Жаспын, әлі ерте»  деген 
жауап пен шектелгендердің үлесі 
– 52%. «Сүйгенімды жолықтыр-
мадым» деп ақталғандар қатары 
да к�п болды. Сонымен қатар 
жұмысын бірінші орынға қойып, 
отбасын құруды кейінгі орынға 
ығыстырғандардың қатары да жоқ 
емес. 

Сондай-ақ сауалнамаға қатыс-
қандардың арасында денсау-
лығына байланысты отбасын 
құр маған адамдар да бар. Одан 
б�лек, «махаббатқа сенбейтіндер» 
де табылды. Ал әлеуметтік желіде 
Нұрлан Жанай есімді қолданушы: 
«Үйленуден басқа да ұлы істер бар. 
Бақыт тек үйленуден, балалы болу-
дан тұрмайды. Wзіңді дамыту, түрлі 
адамдармен араласу, ел-жер к�ру 
деген сияқты ләззат алудың түрі 
к�п» деген пікір қалдырды. 

Осы уақытқа дейін отбасын 
құрмаған, 36 жасар Қанат Есімов 
есімді азамат: «Үйленбеуіме себеп 
лайықты қызды әлі кезіктермедім. 
Барлық қыздарды ақша мен жағдай 
қызықтырады. Менің атымда үйім 
жоқ, к�лігім де жоқ. Жұмысым 

Тасадейлердің тұрған ау мағы онша үлкен емес, 
таулы �ңір, адам бара алмас қиын жер. Олардың оқшау 
�мір сүру ке зеңін кейбір антропологтар 500 жыл, енді 
біреулері 2000 жылға созылған деп санайды. 

Мүмкін, тасадейлер жұқ палы қырғын-шешек 
ауруы нан қашып тауға паналаған манабу халқының 
соңғы ұрпақтары да шығар. Жалпы алғанда, тасадейлер 
тайпасы – зор денелі, мығым, қуатты адамдар 
к�рінеді. Тайпа ішінде тек екі-ақ адамның бұғағы 
бар және екі адамның шашы түскенін экспедиция 
мүшелері байқады. Тасадейлердің денсаулықтарының 
мықты келуі тек �здеріне тән �мір ерекшеліктеріне 
байланысты болса керек. 

Ғылым күні бүгінге дейін адам организміне тұз 
қажетті нәрсе деп санайды. Ал тасадейлер болса 
тұздың не екенін білмеген, қант пен күрішті де 
жемеген. Оларға піскен ет ұсынғанда оның тек дәмін 
ғана татып, жемей қойған. Тасадейлер ағаштың жеміс-
жидектері, гүл тамырларымен қоректенеді. Олар 
банан, балық, шаян және бақаларды да жейді. Күн 
сайын үңгірден шығып азық іздейді, бірақ еш уақытта 
қор жасамайды, тек нәрлі күйінде ауқаттанады. 

Адамның неғұрлым суық 
сезгіш мүшесі – мұрынның ұшы 
мен саусақтарының басы және 
аяқ пен белі. Нақ осы жер лерге 
«суық нүктесі» – т� менгі тем-
пе ратураны сезгіш нер ві ле рінің 
ұшы жинақталған. 

Бүкіл денеде 250 000-ға 
жуық осындай нүкте бар деп 
есептеледі. Ал денедегі барлық 

жылу нүктесі – 30 000-ға таяу.
«Ауру нүктесінің» жалпы саны 24 000 000-нан асып 

түседі, яғни әрбір шаршы сантиметр теріге 100-200-
ден келеді. Адамды қауіптен сақтандыруда ауру белгісі 
биологиялық маңызды р�л атқарады. 

Адам денесінің ең жоғары температурасы 44-45 
градусқа жетеді, ең т�мені 27-25. 

Адам к�зі жарықты ажыратуға біртіндеп бейімделе 
бастайды. Сәби 6-7 айлығында ғана айналасындағы 
нәрселердің түсін ажырата бастайды. К�зі бір қалыпты 
жақсы к�ретін ересек адам түрлі түстің 10 000 түрін 
ажырата алады.

Тасадей қандай ұлт?

Денсаулық – зор байлық 

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

АДАМ ҚҰПИЯСЫ 

мен қарт анам бар. Ал қыздарға 
рақат �мір керек. Сондықтан әлі 
күнге дейін үйленбей жүрмін» 
дейді. Ал «кәрі қыздар мен сүр 
бойдақтардың к�беюіне не се-
беп?» деген сауа лымызға «Mлі 
уақыт келмеді» деген жауап к�ш 
бастаған болатын. Сонымен қатар 
бір оқырманымыз «Барлық та-
ныстарым үшін дәл қазір оқу мен 
жұмыс, мансап маңыздырақ» деген 
пікір қалдырыпты. Бұл сандарға 
қарап-ақ, жастардың арасында от-
басыдан бұрын жағдайын жақсар-
туды к�здейтіндердің қатары мол 
екенін аңғаруға болады. Деген-
мен, олардың басты қорқынышы 
жалғыздық екенін ескерсек, олар 
сол қорқынышына бетпе-бет �з 
еріктерімен қадам басып келе 
жатқанын аңғара ма екен? Оған 
дәлел – мына кейіпкеріміздің 
 жауабы. «Жасым 32-де, әлі күнге 
дейін тұрмыс құрған жоқпын. 
Туыстарыммен кездесе қалсам, 
қашан тұрмысқа шығасың дегенді 
жиі естимін. Соңғы уақытта менің 
«уақыты келгенде» деген жауабым-
нан шаршаса керек, қоймайтын 
болды. Жұмысым, үйім, астымда 
к�лігім бар. Шынымды айтсам, 
қазір ер адамға зәру емеспін. Жас 
кезде тұрмысқа шығу керек дегенді 
қолдаймын. Қазір не махаббаттың 
отына �ртене алмайсың, не кім 

– Дәрігер болу – ең жауапты да 
мәртебелі, абыройлы қызмет. Адам заттың 
саулығы үшін, әсіресе жас ұрпақтың 
амандығы үшін алаңдап, дертке шипа 
іздеп, ауырған жанның к�ңіліне кірбің 
түспеу жолында атқарып жүрген олардың 
еңбектерінің бағасы �лшеусіз. Денсаулық 
сақ шы лары ұрпақ салауаттылығы үшін 
талмай қызмет атқарып келеді. Орта лық 
қызметкерлерінің барлығы �з маман-
дығына адал жандар деп білемін. Ұрпақ 
саулығы жолындағы еңбектеріңіз жемісті 
болсын, – деді орталық басшысы. 

Салтанатты жиын барысында ден-
саулық сақтау саласына қосқан үлесі үшін 
бір топ ақ халатты жандар ҚР Ден саулық 
сақтау министрлігінің Құрмет грамота-
ларымен және Алғыс хат тарымен мара-
патталса, ең үздіктері «Денсаулық сақтау 
ісіне қосқан үлесі үшін», «Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі» т�сбелгілеріне ие 
болды. 

Атап айтқанда, бар �мірін балалар 
денсаулығын нығайтуға арнап, 36 жыл-
дан бері Педиатрия орталығында қызмет 
жасап келе жатқан күрделі со матика 
б�лімшесінің дәрігер-пульмонологы 
Татьяна Маршалкина «Еңбек ардагері» 
медалімен марапатталса, директордың 
педиатрия ж�ніндегі орынбасары  Ляззат 
Манжуова «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» 

т�сбелгісін омырауына тақты. Ал Пуль-
монология б�лімшесінің мейірбикесі 
 Шахинур Мухамеджанова «Денсаулық 
сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» т�сбелгісіне 
ие болды. 

ҚР Денсаулық сақтау ісіне қос қан 
үлесі мен мінсіз адал еңбегі үшін берілген 
Құрмет грамоталарымен клиникалық-
диагностика б�лімшесінің күндізгі ста-
ционар б�лімінің мейірбикесі Света 
 Айдарханова, клиникалық-диагностика 
зертханасының дәрігер зертханашысы 
Гүлсім Калканова, сүйек кемігін транс-
плантациялау б�лімшесінің меңгерушісі 
Айгүл Тулебаева марапатталса, министр-
ліктің Алғыс хатымен аферез және 
гемопоэздік �зектік жасушалардың са-
пасын ба қылау зертханасының дәрігер-
трансфузиологы Аида Қуанышбаева, 
ересек жастағы балаларға арналған ге-
матология б�лімшесінің шаруабикесі 
Кенжегүл Сыбанкулова, Пульмонология 
б�лімшесінің тазалықшысы-буфетшісі 
Мехирбан Зайналова марапатталып, ерен 
еңбектері бағаланды. 

Жиында, сондай-ақ Клиникалық-
диагностика б�лім шесінің аға мейірбикесі 
Курбанбуви Зиямова, пульманология 
б�лімінің мейірбикесі Айгүл Тлешева, 
№3 гематология б�лімінің мейірбикесі 
Ардақ Қабықбаева, жан сақтау б�лімінің 

мейірбикесі Гүлжан Қалқаева, кардиорев-
матология б�лімінің мейірбикесі Еңлік 
Оразбаева арнаулы аталымдар бойынша 
дипломдармен марапатталып, ерекше сый-
құрметке б�ленді. 

Мереке күні қарсаңында Педиатрия 
орталығының қызметкерлері, сонымен 
қатар «Нұр Отан» партиясы Бостандық 
ауданы филиалы мен «Денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіподағы» 
Алматы филиалының Алғыс хаттары мен 
Құрмет грамоталарымен марапатталды. 

Бүгінгі таңда қазақстандықтардың 
денсаулығын жақсарту – еліміздің мем-
лекеттік саясатының басым бағыт тарының 
бірі болып отыр. Елімізде денсаулық са-
ласын дамыту, балаларға заман талабына 
сай, қол жетімді және сапалы медици-
налық к�мек к�рсету жолында бар мүм-
кіндіктер жасалынуда. Бұл ретте �зінің 
�мірі мен қызметін кішкентай нәрестелер 
мен балалар денсаулығына арнаған Пе-
диатрия орталығының дәрігерлер қауымы 
�з міндеттеріне жауапкершілікпен қарап, 
Гиппократ антына адалдық танытып 
келеді.

Адам жанының арашашысы – ақ ха-
латты абзал жандардың еңбектерi қандай 
марапатқа болса да лайық. Wйткені олар 
тәулік бойы тыным таппастан адамдарға 
қызмет етіп, �мір мен �лім тайталасына 
түскен жандарға, сан мыңдаған сәбилер 
мен балаларға жаңа �мір, жарық күн сый-
лап жүрген жандар. 

 Смайыл БАЗАРБАЙ 

к�рінгенге тұрмысқа шыға алмай-
сың. Жас кезімде тұрмыс құру-
дан жағдай мен мансап артық деп 
ойлағаным �тірік емес. Сол қате-
лігімді де мойындаймын» дейді 
Гаухар Мусалиева есімді азаматша.

Біз сауалнама нәтижесіне қарай, 
мынандай қорытындыға келдік: 
бірінші себеп жастардың сүйік-
тілерін «ұзақ» іздеуі. Елестетіп 
к� ріңізші, сіз базарға келдіңіз, 
�зіңізге киім іздеп жүрсіз. Алғашқы 
к�рген киім қатты ұнап тұр. Бірақ 
кейін одан да жақсысын кезіктіруім 
мүмкін деген оймен, оны алмай �зге 
дүкендерге бет бұрдыңыз. Бірақ 
алғашқы таңдауыңыз әлдеқайда 
жақсы. Қайтып келіп, алғашқысын 
алдыңыз. Mрине, жолыңыз бол-
са ғана аласыз. Болмаса, бармақ 
тістеп қаласыз. Wмір де дәл солай. 
Барлық талаптарыңызға сай адам 
жолығады. Тек бір ғана кемшілігі 
бар. Мінсіз адамды табамын деген 
оймен ол адамнан бас тартасыз. 
Бірақ �міріңіз тек ізденіспен �тіп 
кетеді. Қайта оралуға мүмкіндік те, 
уақыт та жоқ. Wмір – киім дүкені 
емес. Мүмкіндік беріледі, бірақ ал-
ғаш қы мүмкіндіктің құны �зге лерге 
қарағанда мың есе жоғары болады. 

Екінші себеп. Жұмыс, мансап, 
оқ у. Wзіңіздің арманыңыз бен 
жос парыңыз сай келетін адам-
мен бас қоссаңыз, бұл мақсат-

тарыңызды бағындырудың еш 
қиындығы жоқ. Жұмыс істеп те, 
отбасын асы рап та үлгеріп жат-
қандар қаншама. Оған қара пайым 
дәлел – сіздің ата-анаңыз. Мансап 
та, жұмыс та, оқу да балаларыңыз 
сыйлайтын бақытты, отбасылық 
қамқор лықты сыйлай алмайды. 
Есіңізде болсын, бір күні уақыт 
келеді, жастық кетеді, қарттық қол 
бұлғайды. Сол кезде сізді жақсы 
к�ріп еркелейтін «әже, ата» дейтін 
ешкім болмайды. 

Үшінші себеп. Ажырасып ке-
туден қорқу. Ажырасудың басты 
себепкері – �зіңіз. Сіз шыдамдылық 
танытсаңыз, бұған жол бермеуге 
болады. «К�з – қорқақ, қол – ба-
тыр». Wмірде бәрінің дәмін татып 
к�ріңіз. Ажырасудың қаншалықты 
ауыр тиетінін сезіне алсаңыз, де-
мек, болашақта сіздің қолыңыздан 
бұл қатермен күресу келеді. 

Т�ртінші себеп. «Ер адамның 
бәрі – оңбаған» немесе «әйел 
адамға керегі – тек ақша». Осын-
дай пікі рмен �мір сүретін адамдарға 
ай тарымыз: Адам �зінің пиғылына 
сай адамды кездестіреді. Егер сізге 
ақшаға құныққан әйел адамдар кез-
дессе, сіз ылғи сондай адамдардың 
ортасында �мір сүресіз немесе 
санаңызды осы бір пікірге сендіріп 
алғансыз. Wміріңізде жолыққан 
бір-екі адамға бола мыңға топырақ 
шашу қаншалықты дұрыс? Егер 
серігіңіз сіздің жұмысыңыз, табы-
сыңыз туралы сұрай бастаса, жай 
ғана болашақ �мі рінде қиындыққа 
тап болмайтынына, балаларын 

асырай алатынына сенімді болғысы 
келетінін ұққайсыз. Wйткені қыздар 
сенімді адамды қалайды. Жиырма 
бес жа сыңызға дейін бос сенделіп 
жүрсеңіз, не тұрақты қызметіңіз, 
не біліміңіз болмаса, болашақта дү-
ниеге келген балаларыңызды қалай 
асырмақсыз? Wмірде мынандай 
қағида бар: «Қырық жасына дейін 
адам қалай �мір сүрсе, кейін де 
солай �мір сүреді». Яғни адами қа-
жеттілік тұрғысынан дамуға сізде 
тек 40 жасқа дейін уақыт бар. 

Бесінші себеп. Мінез. Иә, қыз-
дар �здерін тәуелсіз адам ретінде 
жиі к�рсететін заманға тап болдық. 
Олар �з беттерімен �мір сүре ала-
ды, шешім қабылдай алады, олар -
дың таңдауына араласатын адам-
ның керегі жоқ. Ер адамдар та-
биғатынан ашу шақыруға бейім әрі 
ақылдан бұрын күштің к�мегіне 
сүйенетіні де жасырын емес. Бірақ 
бұл мінездердің барлығы отбасы 
бақытынан қаншалықты артық? 
Осыны түсіне білсек.

Ешқашан «қашан?» деп мазасын 
алмаңыз. Біріншіден, бұл оны мезі 
етеді. Екіншіден бұл с�зді естімеу 
үшін сізден алшақтай бастайды. «Ол 
– жеке бастың мәселесі. Оған қол 
сұғу, мазалау дұрыс емес. Wйткені 
к�п жағдайда сүр бойдақтар мен 
кәрі қыздар білдірмесе де, күйзеліс-
пен �мір сүреді» дейді психолог 
мамандар. 

«Сені ұнатқандардың етегінен 
ұста, махаббат артынан пайда бо-
лады». К�біне ер азаматтан г�рі, 
тұрмыс құрмаған қыздардың туыс-
тары, ата-анасы мазасын жиі алады. 
Бұл с�зді мүлдем қолданбаңыз. 
Wйкені олар да �згелер секілді сүйіп 
отбасын құруды армандайды. Ал 
балалы болған соң, үйленген соң 
махаббат сезімі туады деп «алдау» 
дұрыс емес әрі сізге деген сенімін 
жоғалтуға себепші болады. 

Wткенді қозғамаңыз. Жабу-
лы қазан жабулы қалсын. Wткен 
қателігін бетке баса беру оның 
бойындағы «қателік жіберіп ала-
мын» деген қорқынышын кү шей-
теді. Қателік жібермеудің жалғыз 
жолы – әрекетсіздік. 

Wз еркімен отбасын құрмаған 
адамдарға айтарымыз, болашақта 
бармақ тістеп қалмау үшін тағы 
бір ойланып к�ріңіз. Ал тағдырды 
кі нәлайтын жандарға айтары  мыз: 
айналаңызға зер салып қараңыз, 
мүм кін алыстан іздегеніңіз қа-
сыңыз   да жүрген шығар дегіміз 
келеді. 
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ANA TILI

ФЕСТИВАЛЬ

Актрисаның Ж.Жұмақанов, 
M.Тәжібаев тың «Қараг�з қарындасы-
м ы н  д а »  А н н а ,  М . M у е з о в т і ң 
« Ж а с  А б а й ы н д а »  Т о ғ ж а н , 
С.Мұқановтың «М�лдір махабба-
тында» Бәтес, «Ботаг�зде» Ботаг�з, 
 Б.Май линнің «Шұғасында» Шұға, 
Т.Ахтановтың «Махаббат мұңында» 
Ләззат, Ш.Айтматовтың «Арма-
ным – Mселімде» Хадиша, «Бет-
п е - б е т т е »  С е й д е ,  М . К ә р і м н і ң 
«Ай тұтылған түнінде» Шафақ, 
M.Тәжібаевтың «Монологтарын-
да» Мәншүк, Т.Mбдіктің «Біз үшеу 
е д і к »  ш ы ғ а р м а с ы н д а  Д а р и ғ а , 
Ш.Уәлихановтың «Қос Анарын-
да» Ақб�пе, т.б. р�лдері ел есінен 
шықпақ емес. 

Оның осындай қазақ қызының 
б е й н е с і н  с о м д а п ,  ж а с т а р ғ а 
үлг і  болған еңбег ін  бағалаған 
Ғ . М ү с і р е п о в  а т ы н д а ғ ы  қ а з а қ 
мемлекеттік академиялық бала-
лар мен жас�спірімдер театрының 
б а с ш ы л ы ғ ы  б е л г і л і  ж а з у ш ы 
Сұлтанәлі Балғабаевқа Роза апамызға 
арнап пьеса  жазуды ұсынады. 
Шығармалары қазақ театрларында 
сұранысқа ие жазушы Сұлтанәлі 
Базарбайұлы бұл ұсынысты қуана 
қабылдапты. Wзінің айтуынша, Роза 
Mшірбековаға арналған пьесаны 
жазу қиынға соқпаған. Себебі театр 
саласында талай жылдан бері бірге 
жұмыс істеп, бір-бірімен етене жақын 
араласқан. Кейіпкерінің қыр-сырын, 
мүмкіндігі мен шеберлігін жақсы 
білетін, бағамдай алатын Балғабаев 
бар �нерін осы шығармаға салады. 

«Роза Mшірбековаға арналған 
«Енелер мен келіндер» пьесасын бір 
деммен жазып шықтым. Онда қазақ 
отбасындағы мәселелерді, ене мен 
келін арасындағы қарым-қатынасты, 

ДҮБІРЛІ ДОДА

    
 ,   

,   , -
   -

  . . , . , 
. , .  , . , 
. , . , . , 
.    

,   –   
   .  

  ,   
  60-   

 .     
,   -   
,  ,  ,  

    
    , 

  .    
   60   

.     
 ,   

    
80    60 

 -   .

     -
      , -

 ,      
     . « »  

« »      
    5:0  -     

  .     , 
      -

,  1:0     .

«Екатеринбург» стадионында �ткен 
ойындағы Хосе Хименестің соққан 
жалғыз голы Уругвай құрамасына 3 ұпай 
әкелді. Енді «А» тобында  Ресей келесі 
кездесуін мысырлықтарға қарсы �ткізсе, 
Уругавай құрамасы Сауд Арабиямен күш 
сынасады. Сонымен, «В» тобындағы 
ойындардың ішінде әлем халқының 
назары Испания мен  Португалия 
арасындағы кездесуде болған еді. Испа-
ния құрамасының тики-такамен жүріп 
салған 3 голына  Криштиану Роналдудың 
жалғыз �зі хет-трикпен жауап беруін 
қызыға қарай отырып, бұл елі үшін туған, 
намысты, сын сағатта ұлттық құрама үшін 
жан беруге бар нағыз батырдың �зі ме деп 
қаласың. Испаниялықтардың сапында 
Диего Коста қос доп салса, Начо бір 
голмен к�зге түсті. Осылайша, Испания-
Португалия арасындағы алғашқы кездесу 
3:3 есебімен тең аяқталды. Бұл топта 
Санкт-Петербург қаласының «Спартак» 
стадионында ойындарын бастаған Иран 
мен Марокко кездесуі де қызықты �тті. 
Mлем чемпионатының дебютанттары 
арасындағы кездесуде марокколықтар 
басымдық к�рсеткенімен, қорғаушы 
Азиз Бухаддузаның �з қақпасына басы-
мен соғып алған автоголының әсерінен 
Марокко жеңілуге мәжбүр болды. Осы-
лай Иран 1:0 есебімен Марокконы жеңіп, 
үш ұпайды иеленді.

Mлем чемпионатының кезекті ойын-
дары «С» тобында Австралия мен Фран-
ция арасында �ткен еді. Француздарға бұл 
кездесу оңай болмағаны анық. Алдымен, 
Антуан Кризман берілген пенальтиді 
мінсіз орындап командасын алға жете-
леген болатын. Дегенмен де, жан-жақтан 
жасаған қысымға шыдап бере алмай 
�з айып алаңында ереже бұзуға тура 

келген француздарға т�реші 11 метрлік 
айып добын белгіледі. Миле Единак 
бұл мүмкіндікті жібермеді. Ойынның 
81 минутында француз шабуыл шысы 
Пол Погбаның екі ойыншының ара-
сынан �тіп барып салған голы коман-
дасына жеңіс әкелді. Француздар осы 
кездесуде 2:1 есебімен жеңіске жетіп, �з 
тобын бастады. Бұл топта ойындарын 
бастаған Дания мен Перу құрамалары 
арасындағы кездесу де жоғары деңгейде 
болып �тті. Саранск қаласының «Мор-
довия Аренада» �ткен кездесуде жалғыз 
ғана соғылған гол даниялық Жүсіп 
Поульсеннің үлесінде. Дегенмен де, Перу 
ойыншыларының тартысты ойындарына 
жоғары баға беруге болады. Бұл топта 
енді Дания Австралиямен жұп құраса, 
Перу командасы француздарға қарсы 
�нер к�рсетеді. 

«Д» тобында Аргентина-Исландия 
арасындағы тартысқа толы кездесу 
Мәскеудің «Спартак» стадионында �тті. 
Осы әлем чемпионатына келген әйгілі 
футболшы Лионель Мессидің Аргенти-
на құрамасы мен Исландия арасындағы 
кездесуінен к�ремендер ғажайып ойын 
күткені даусыз. Бірақ олай болмай 
шықты. Хорке Самполидің шәкірттері 
күллі жұлдыздардан жасақталып, әлем 
чемпионатын екі рет ұтқан әлемдегі 
беделді команда ретінде келсе, Исландия 
құрамасы �з тарихында осындай әлемдік 
аламанға тұңғыш рет қатысып отырса да, 
қорғанысы таспен қаланғандай берік, 
мығым бір команданың бірі болып 
шықты. Бар жоғы 300 мыңнан астам 
халқы бар, шағын аралда, тас пен мұздың 

үстінде доп теуіп келген бұл мемлекеттің 
ойыншыларының азуын айға білеген 
Аргентинаға қарсы қайсар мінез к�рсет-
кендігіне таңғалмасқа болмады. Хош, 
сонымен бұл кездесуде алғашқы голды 
аргентиналық Серхио Агуэро салып, 
кездесудің 19 минутында есеп ашса, 
араға к�п ұзамай Альфред Финнбога-
сонн есепті теңестіріп кетті. Осы есеп 
ойын соңына дейін сақталды. Ислан-
дия гол салғаннан кейін, қорғанысын 
күшейтіп, тас қамал бекініске айнал-
ды. Бұл кездесуде Месси пенальти-
ден мүлт кетті. Десек те, алғашқы кез-
десу болғандықтан Мес сидің коман-
дасы алдағы уақытта �з ойын дарын 
 тауып, жүре-бара т�селетін шығар  деген 
сенімдеміз. Mзірге чемпионаттағы бас-
ты сенсация ны  Исландия құрамасы 
жасағанына ешкімнің таласы бол-
мас. Калининград қаласының «Кали-
нинград» стадионында «Д» тобында 
Хорватия мен Нигерия құрамалары 
кездесті. Бұл  ойында Хорватия құрамасы 
Нигерияны 2:0 есебімен жеңді. Бұл 
ойынның  32 минутында  Огенекаро 
Этебо �з қақпасына гол салып алса, 
Лука Модрич пенальтиден есепті есе-
леп Хорватияның 2:0 есебімен жеңіске 
жетуіне септігін тигізді. Бұл топта енді 
Ар гентина Хорватияға қарсы ойнаса, 
Исландия Нигериямен кездеседі. Соны-
мен, «Е» тобында әлем чемпионатының 
5 дүркін чемпионы Бразилия құрамасы 
Швейцарияға тісі бата алмай 1:1 есебімен 
ойындарын тең аяқтаса, осы әлем чем-
пио натындағы басты жаңалықты «F» 
тобында Германияны 1:0 есебімен 
жеңген Мексика құрама командасы 
жасады. Енді айтулы әлем футбол к�шін 
бастаған құрамалардың ойындарына сәл 
тоқтала кетсек. Иә, құрамында Неймар, 
 Жезус, Марсело, Силва секілді күллі 
жұлдыздардан құралған Бразилия бұл 
ойында �те жинақы, бойшаң, тәжірибелі 
атлеттерден жасақталған Швейцарияны 
жеңіл ұтамыз деген ойлары іске аспа-
ды. Қарсыластың қарымын бағаламау 
Бразилияға ғана емес Германияға кері 
әсерін бергендігіне к�зімізді жеткізді. 
С о н ы м е н ,  Б р а з и л и я  қ ұ р а м ы н д а 
 Филиппо Коутиньо 20 минутта есеп 
ашқан болса, қарсыластар тарпынан 
Стивен Цубер есепті теңестірді. Осы 
есепті еселеуге қанша күш салғанымен 
Бразилия ойыншыларының әрекетінен 
еш нәтиже шықпады. Бұл есеп кездесу 
аяқталғанша �згермеді. Осылайша, 
Пеле, Роналдоның отандастары Швей-
цария құрамысын жеңе алмады. 

Сәтсіздікті Мексиканы қалпақпен 
ұрып аламыз деген асқақ ойлармен 
алаңға шыққан Германия құрамасы да 
бастарынан кешті. Тартысты кездесудің 
35 минутында мексикалық шабуыл-
шы Ирвинг Лосаноның немістердің 
қорғанысын әдемі алдап �тіп барып 
салған голы командасына жеңіс әкелді. 
Міне, ғажайып деп осыны айтамыз. 
Неміс машинасы қанша қыспаққа 
алғанымен мексикалықтардың тамаша 
тактикалық қорғанысын бұзып �те ал-
мады. Осылайша, 21-әлем бірін шілігінде 
к�шбасшылардың бірі сүрінсе, бірі тең 
нәтиженің �зіне қанағат танып ойын-
дарын бастады. Ендеше бұдан шы ғар 
қорытынды, командалар әрбір ойынға  
«не бел кетеді, не белбеу кетеді» деп, бей-
не бір соңғы кездесудей сыбанып шығып, 
атойлап ойын к�рсетпесе, алда мұндай 
сәтсіздіктер қайталануы әбден мүмкін. 

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

СӘТТІЛІК 
СЫЙЛАҒАН КҮН

туындыларының қатарында. Роза 
апамыздың қашанда жүзі жарқын, 
жүректі жарып шыққан үні тұла 
бойыңды елжіретіп жібереді. Ол 
�нерді, театрды, әріптестерін ерекше 
жақсы к�рді. Mлі де солай. «Ене-
лер мен келіндер» спектаклінде 
Р.Mшірбекова жас буын актерлер 
құрамымен әдемі ансамбль түзіп, 
�з шеберлігімен тәнті етті. Сах-
нада сергек әрі ширақ қимылдап, 
к�зге түсе білген �нер иесінің 
р�ліне к�рермендер ризашылықпен 
қол соқты. Расымен, сексеннің 
сеңгіріне шығып, жастармен қатар 
�нер к�рсету тек Р.Mшірбековадай 
қажырлы адамның ғана қолынан 
келер. Ол сахнада �нер к�рсетіп 
жатқанда, Астанадан арнайы келген 
қонақтың  театр директорынан «80-ге 
келіп отырған апамыз қайда отыр?» 
деп сұрағанын құлағымыз шалды. 
Қойылым соңында театрдың дирек-
торы Сәбит Mбдіхалықов осыны ай-
тып күлді де, «мен апамыз әне, басты 
р�лде ойнап жүр» дедім деп ерекше 
сүйіспеншілікпен әңгімеледі. 

« Б ұ л  –  с ы й .  А л л а н ы ң  б е р -
ген сыйы. Осы жасқа жеткен мен 
�зімді бақытты санаймын. Бұл – мен 
үшін үлкен қуаныш, үлкен бақыт. 
Үлкенді сыйлау – кішіге парыз. 
Біздің спектакліміздің мәні де сонда. 
Ертеректегі енелер мен келіндердің 
әңгімесі бір басқа. Ал қазіргі ене мен 
келін мәселесі назар аударарлық. 
Біз осыны к�рсетуге тырыстық. 
Қысқа �мірде сыйласып �ткенге не 
жетсін» дейді Қазақстанның халық 
артисі, «Парасат» және «Құрмет» 
ордендерінің иегері Роза Mшірбекова.

Ол батыс елдерінде жасы кел-
ген �нер иелеріне 80, 90, тіпті 100 
жасқа келсе де  р�л беріп, сахнаға 

шығаратынын алға тартты. «Осы 
жасқа келгенде арнайы пьеса жаз-
дырып, маған басты р�лді ұсыну 
– біздің елде де ардагер артистерге 
деген құрмет бар екенін айғақтайды» 
деді актриса. 

Р.Mшірбекованың 80 жылдық 
мерейтойында Мәдениет және 
спорт министрлігі Тілдерді дамыту 
және қоғамдық-саяси жұмыстар 
комитетінің т�рағасы Қуат Бораш 
Елбасының арнайы құттықтау хатын 
оқып берді. Сонымен бірге Мәдениет 
және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы да құттықтау хаты 
мен ықылас гүлін жолдаған екен. 
Алматы қаласы Мәдениет және ар-
хивтер басқармасы басшысының 
орынбасары Данияр Mлиев қала әкімі 
Бауыржан Байбектің жылы лебізін 
жеткізді. Сондай-ақ Қазақстанның 
Ресей Федерациясындағы т�тенше 
және �кілетті елшісі Иманғали 
Т а с м а ғ а м б е т о в т і ң  қ ұ т т ы қ т а у 
сәлемдемесі де табысталды. Ал 
актрисаның туған жері, киелі К�кше 
�ңірінен, Біржан сал ауданының 
әкімі Ермек Нұғманов арнайы келді. 
Жиын барысында актрисаға Біржан 
сал ауданының «№1 құрметті азама-
ты» атағы табысталды. 

Роза Mшірбекованың мерейлі 
кешіне жиналған жұрт актрисаны 
сахнадан жібермей, ұзақ қошеметтеді. 
Құшағы гүлге, жанары қуанышқа, 
жүзі нұрға толған �нер адамы үшін 
бұдан артық бақыт та, байлық та бол-
масы анық.

«Қойылымнан алған әсерім ерек-
ше. Роза Mшірбекқызын тағы бір 
жаңа қырынан к�рдік. Жастармен 
қатар күліп-ойнап, басты р�лді абы-
роймен орындады. Оның драмада 
да, трагедияда да, комедияда да �з 
р�лін шебер сомдайтынын білеміз. 
Бүгін апамыз ерекше толқыныста 
болса да, айрықша сезіммен ой-
нап шықты. Wзім риза болдым. Бұл 
қойылымды к�руге тағы келемін» 
деді к�рермендердің бірі Сая Рай-
ымбек. 

Біз Роза апамызға зор денсаулық, 
шығармашылық шабыт тілейміз!

Ақбота ҚУАТОВА

Әлем театрлары жиналдыӘлем театрлары жиналды
Елорданың «Қазақстан» орталық концерт залында 
«Ел жүрегі – Астана» деген атпен II дүниежүзілік 
«Астана» театр фестивалінің салтанатты ашылуы 
болды. Бұл ауқымды мәдени жоба Астананың  20 
жылдығына арналып отыр.  

II дүниежүзілік «Астана» театр фестивалін ҚР Мә-
дениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен 
«Қазақконцерт» мемлекеттік концерттік ұйымы мен 
Қазақстан театрлары ассоциациясы �ткізуде. 

Салтанатты ашылу рәсімі әлем театрлары ұжымдары 
�кілдерінің қызыл кілем үстімен �туімен басталды. 
Фестивальдің әдемі ашылуы ерекше к�ңіл-күй сыйлап, 
28 маусымға дейін созылатын театр мерекесін сезінуге 
мүмкіндік берді. 

ҚР Мәдениет және спорт  министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы �з с�зінде бұл фестиваль театр �нерінің 
за манауи қалпы мен даму үрдісін жақсы түсінуге к�-
мек тесетінін атап �тті. Министр фестивальдің қаты су-
шыларына жемісті еңбек пен шығармашылық серпіліс, 
қонақтар мен к�рермендерге естен кетпес әсер тіледі. 

Фестиваль концерттік бағдарламаға ұласты. К�-
рермендер «Наз» мемлекеттік театрының орын дауын-

дағы «Шашу» хореографиялық композициясын, 
«Номад» этнофольклорлық ансамблінің «Мәңгілік ел» 
музыкалық композициясын тамашалады. М.Mуезов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма 
 театры «Абай» қойылымынан үзінді қойды. А.Ниязова, 
С.Байғожин, М.Баспаева, Т.Гатауов сынды Мемлекеттік 
академиялық опера балет театрының солистері �нер 
к�рсетті. Концертті «Астана мюзикл» мемлекеттік 
 театры «Жайна, Астана!» музыкалық-хореографиялық 
композициямен қорытындылады.  

Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша, Астана 
қонақтары мен тұрғындары тек отандық театр ұжым-
дарын ғана емес, сонымен қатар әлемдік театр труп -
паларының �нерін тамашалай алады. Себебі фестиваль 
аясында  елорданы мерекесімен құт тықтау үшін  Италия, 
Ұлыбритания, Литва, Польша, Германия, Грузия, 
 Жапония, Қытай, Wзбекстан, Қыр ғыз стан, Ресей 
елдерінен театрлар келді.

Астананың әлемдік аренадағы абыройын одан әрі 
асқақтата түсетін театр мерекесіне әлемнің түкпір-
түкпірінен кәсіби театртанушылар мен сыншылар ар-
найы шақырылып отыр. Атап айтқанда, Асанәлі Mшімов 
(Қазақстан), Йонас Вайткус (Литва), Давид Асатиани 

(Франция), Беатрис Пикон Валлен (Франция), Давид 
Папава (Ұлыбритания) бар. 

Осы кеште «Холл Энергия» сахнасында фестиваль 
бағдарламасы Италияның атақты «Piccolo Teatro di 
Milano» театрының қойылымымен жалғасты. Ми-
лан театры «Arlecchino servitore de du padroni» («Екі 
мырзаға бір қызметші») комедиясын сахналады. Дәл 
осы қойылым – «Piccolo Teatro di Milano» театрының 
басты спектаклі және әлемдік сахналардың алтын 
қоры. Театрдың негізін ХХ ғасырдың атақты режиссері 
 Джорджо Стрелер қалап, соның арқасында танымал 
болды. Қойылымның премьерасы 1947 жылы қойылған. 
Бүгінгі күнге дейін қойылым 40 мемлекетте 2500 рет 
қойылып, Гиннесс рекордтар кітабына енген.   

 Ғалым  ОМАРХАН
АСТАНА

үлкен мен кіші арасындағы байла-
нысты к�рсетуге тырыс тым. Басты 
кейіпкеріміз үлкен ене р�лін Роза 
Mшірбекқызы сомдап, түрмыстағы 
�зекті мәселелерді қалың қауымға 
жеткізсін деп жаздық. Тақырыпқа 
екі ене, екі келін арқау болады. 
Сондықтан үлкен ененің үлкен 
келінін сомдаған Айгүл Иманбаеваға 
да бағыттап жазған сәттерім бол-
ды. Менің түсінігімде, қос актриса 
бір-біріне үйлесуі тиіс. Ал қойылым 
к�рерменнің к�ңілінен шығады деп 
ойлаймын» деді С.Балғабаев.

Пьесадағы басты р�лдердің 
бірі Айгүл Иманбаеваға да арнап 
жазылуының себебі бар. Бұл қойылым 
туралы ақылдаса бастағанда-ақ, Роза 
Mшірбекқызы бірден «мен Айгүлмен 
ойнаймын» деген екен. Мұның сырын 
Айгүл де мақтанышпен түсіндірді. 
 «Театрда жұмыс істегеніме 21 жылға 
қадам басты. Соның 15 жылында 
Роза апаймен сахнада үнемі келіні бо-
лып ойнайды екенмін. «Енелер мен 
келіндер» қойылымы біздің театрдың 
репертуарынан түспей, ұзақ жыл 
жүреді деген үміттеміз. Апай екеуіміз 
сахнаға шыққанда бір-бірімізге жара-
сып кеттік, бір-бірімізді үнсіз түсініп, 
бір-бірімізге қанат бітірдік» дейді 
Айгүл Иманбаева.

С о н д а й - а қ  а к т р и с а  т е а т р 
�нерінде �зінің даңғыл жолын са-
лып, театрдағы жастардың анасына 
айналған Роза Mшірбекқызынан, 
оның сахнадағы шеберлігінен әлі де 
талай тәлім-тәрбие алатынын айтты.

Актрисаның шығармашылық 
�мірі жастар мен балалар театрының 
�су-�ркендеуі жолымен тұтастай бай-
ланысты десек қателесе қоймаймыз. 
Ол сахналаған қойылымдардың 
барлығы дерлік театрдың ең үздік 


