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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады
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28 МАУСЫМ – БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ АҚПАРАТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ

Бүгінгі санда:

Шаңырақ

Сөз қадірін 
кетірмейік

Халың қалай, 
қазақ дубляжы?

11-бет

4-бет

12-бет

1 шілде күні елімізде Ұлттық 
домбыра күні мерекесі аталып 
�тілетіні белгілі. Осы шара 
қар  саңында Алматы қала-
сындағы метрода домбыраға 
арналған шара ұйымдас ты-
рылды. Құрманғазы атын  дағы 
Қазақ мемлекеттік ака демия  лық 
халық аспап тары ор кестрінің 
18 �нерпазы бір уақыт та  метро 
вагондарында қоңыр күйді 
күмбірлетті. 

Ұлттық киім киген күйшілер 
«Мұх тар �уезов атындағы театр» 
беке тінен «Райымбек» бекетіне 
дейін келді. Ұйымдастырушылар 
Елбасы Н.�.Назарбаевтың баста-
масымен 1 шілде күні алғаш рет 
$ткізілетін «Ұлттық домбыра күні» 
мерекесін насихаттап, қазақтың 
ұлттық аспабы – домбыраны 

дәріптеу мен мәдени ұлттық бірлікті 
нығайтуды мақсат тұтқан. 

Құрманғазы оркестрінің ди-
ректоры Нұрғиса Дауешов күй 
мерекесі барша домбырашылар 
мен $нерпаздар үшін үлкен серпіліс 
болатынын тілге тиек етті. «Дом-
быра күні аясында Құрманғазы 
атындағы оркестр $зінің ауқымды 
іс-шараларын қолға алып отыр. 
Алматы метрополитенінде Құр-
манғазы оркестрінің домбырашыла-
ры Құрманғазының «Адай», «Балбы-
рауын», «Сарыарқа», «Ақсақ киік», 
Дәулеткерейдің «К$роғлы», «Қос 
алқа», «Жігер» «Топан» күйлерін 
орын дады. Ал 1 шілде күні $тетін күй 
шеруінде аталған шығармаларды 3 
мың $нерпаздың орындауында тың-
дай аласыздар» деді Н.Дауешов. 

Рүстем НҰРАЛИН

«Боралдай сақ қорғаны» ұзындығы 
3,5 шақырым, ені бір шақырымға жуық 
жерді алып жатыр. Одан бір шақы-
рымдай жерде этнографиялық ауыл жай-
ғасқан. Сайын даланы екі күн қата рынан 
дүбірге толтырған салтанатты шара осы 
маңда $тті. Онда қазақтың ақ боз үйлері 
тігіліп, к$не жәдігерлер қойылды.

Сегіз қырлы, бір сырлы $нерпаздар 
ұлы даланың рухын аспандатты. 
Олардың қатарында айыр қалпақты 
ағайындарымыздың атақты этно әншісі 
Нұрзат  Айдар құлова, мажарстандық Га-
бриелла Киш пен Золтан Шоиомфи-На-
ги, Алтайдың к$меймен ән айтудан хас 
шебері Ирина Кензина, Бураттар елінің 
атынан келген Сергей Аюшеев пен Олег 
Булутов, «Сэргэ» ансамблі, «Байкал» 
мемлекеттік ұлттық ән-би театры, «Ал-
тай-Ала-Тоо» дуэті, отандық «Ұлытау», 
«Тұран», «Алашұлы»,  «Бабалар сазы», 
«Хассақ», «Сармад», «Тиграхауд», 
«Сазген сазы» сынды $нер ұжым дары 
тыңдаушылардың құлақ құрышын 
қандырып, к$к аспанды әнмен әуелетті. 

Фестиваль аясында ұлттық ойын дар 
да ұмыт қалдырылған жоқ. �р елден 
келген кәсіби бүркітшілердің арасын-

БӘРЕКЕЛДІ! АЛТЫН БЕСІК

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
АЛТЫН ДІҢГЕГІ
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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

Күй шалқыған күн ДӘСТҮРІМІЗ ДӘРІПТЕЛДІ

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

да сайыс болды. Ат  жарыс, к$кпар, 
аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу, қыз 
қуу сынды ұлттық ойын дардан  сынға 
түскен спортшылар шеберлігін паш 
етіп, к$рерменнің делебесін қоздырды. 
Ат құлағында ойнайтын азаматтар 
түрлі тәсілдер к$рсетіп, к$рерменді 
таңдай қақ тырды. Палуандар кілемде 
күш сынасты. Жарыстың жеңімпа зына 
авток$лік сыйға тартылды. Одан б$лек, 
шара қонақтары ұлттық тағамдардан 
жайылған дастарқаннан дәм татып, 
он саусағынан бал тамған қол$нер 
шеберлерінің шеберлік сабақтарына 
қатысты. Зергерлер мен ағаш ұсталары 
да бар білгенімен б$лісті.

Биыл үшінші рет $ткізіліп отыр-
ған шараның жоғары деңгейде $туіне 
мұрындық болған Алматы қа  ла сының 
әкімдігі жылдағы дәстүр бо йынша 
к$рермендерді этноалаңға жеткізу ша-
раларын ұйымдастырып, тегін к$ру 
мүмкіндігін жасады. 

Осылайша екі күн бойы к$шпен-
ділер мәдениетіне сапар шеккен 
қала тұрғындары мен қонақтары 
ұлттың $ткеніне үңіліп, ұлттық құн-
дылықтардың қайнарынан қанып 

ішті. Шет елдерден келген қо нақтар 
қазақ даласының кеңдігіне, халқының 
қонақжайлығына тамсанып қайтты.

«Рухани жаңғыру» аясында $ткен 
тағылымды шара к$птің есінде ұзақ 
сақталары с$зсіз. Дәстүр мен этно-
графиялық құндылықтар ұштас қан, 
ұлтымыздың болмыс-бітімін жан-
жақты жеткізе білген мұндай фес-
тивальдердің мән-маңызы қашанда 
ерекше. Мұны осынау игілікті шараға 
жиылған жұртшылықтың к$ңіл-күйінен 
де байқадық. Иә, расымен де ұлттық 
сипаты мол, берер тәлімі к$п дүниенің 
бүгінгі жас ұрпақ үшін де қажеттілігі зор. 
Сол күні «Боралдай сақ қорғандары» 
аумағы айрықша шаттыққа толы 
болғандай әсер қалдырды. Алдағы 
уақытта мұндай этно-мәдени фести-
вальдер аясын кеңейте түссек, ұлттық 
құндылықтарымыздың мәртебесін арт-
тыратынымыз с$зсіз.

)сел САРҚЫТ

ЖҰРТ ОЙЫНЫҢ ЖАРШЫСЫ
DANALYQ MÁ IEGI

Qazaqty   maqaldaryny   kó bini   
iske tatyrly  y da bar, iske tatymaq tú gil, 
ne quda shylyqqa, ne adamshylyqqa 
jarama tu  yny da bar.

Á ý eli «Jarly bolsa  , arly bolma» 
de di. Ardan ketken so  , tiri bolyp 
jú rgeni qurysyn. Eger onysy jal  a 
jú rgeni  de jany  dy q nap e  bekpenen 
mal tap degen só z bolsa, - ol ar ketetu  yn 
is emes. Tynysh jatyp, kó zin satyp, 
bireý den tilenbe , jaqyn qarmanyp, 
adal e  bekpen mal izdemek – ol arly 
adamny   isi.

«Qalaý yn tapsa qar  janady», 
«Suraý yn tapsa adam balasyny   
bermesi joq» degen e   baryp tur  an 
quda  ur  an só z osy. Suraý yn tabamyn, 
qalaý yn tabamyn dep qorlyqpenen ó mir 
ó tkizgenshe maldy ne jerden suraý  
kerek, ne aqqan terden suraý  kerek qo .

«Aty   shyqpasa, jer ó rte» de di. Jer 
ó rtep shy  ar  an atty   nesi murat? «Jú z 
kú n atan bol  ansha, bir kú n bý ra bol» 
de di. Tá  irge jazyp minbe  – tú spe , 
aryp, shó me  dep d ý alyqpen bir kú n 
bol  an bý ralyq nege jara dy.

«Altyn kó rse, perishte joldan 
ta ady» de di. Perishteden sada  a 
ketkir-a ! Perishte altyndy ne qylsyn, 
ó zini   kó rseqyzar sumdy  yn qosta  aly 
a tqany.

«Ata-anadan mal tá tti, altyn ú den 
jan tá tti» de di. Ata-anasynan mal tá tti 
kó rinetu  yn antur  anny   tá tti derlik 
ne jany bar? Ata-anasyn mal  a satpaq 
e   arsyzdy   qyly  y emes pe? Ata-
ana shamasy kelse, m hnattanyp mal 
j sa da, dú n elik j sa da, artymyzda 
balalaryma qalsyn de di. Ol ata-anasyn 
satqan so  , quda  a dushpandyq is 
emes pe? Osynda  bilmestikpenen 
a tyl  an só zderine bek saq bolý  kerek.

ABAI
JIYRMA 

TO  YZYNSHY 
QARA SÓ Z
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БАСҚОСУ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ 
ЖАЙЫ СӨЗ БОЛДЫ

ӨМІРДЕН ТУЫНДАҒАН

Парламент Сенатының )леуметтік-мәдени 
даму және ғылым комитетінің мүшелері латын 
әліпбиіне к�шу және қазақ тіліндегі терминоло-
гияны жетілдіру мәселелері бойынша Мәдениет 
және спорт министрлігінің басшылығымен 
кездесті. 

Шараны ашқан комитет т$рағасы Бірғаным 
�йтімова Елбасының «Қазақстан – 2050» Страте-
гиясы мен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында к$рсетілген міндеттерді жүзеге 
асыру аясында ісқағаздары, мерзімді баспас$з, 
оқулықтар латын әліпбиімен басылып шыға ба-
стауы тиіс екенін атап $тті. Кездесуде с$з алған 
Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы қазіргі кезеңде орфографиялық 
жұмыс тобының бір неше отырысы $ткені және 
жаңа әліпбидің емле ережелерінің тұжырымдамасы 
дайындалғаны туралы хабардар етті. Қыркүйек 
айында емле ережесінің жобасы мамандарға, 
барлық оқу орындарына және тиісті мекемелерге 
жіберіліп, таныстырылатын болады. Олардан кел-
ген ұсыныстар ескеріліп, жылдың соңына дейін 
оны бекіту жоспарланған. �дістемелік жұмыс 
тобы осы емле ережелерін оқу орындарында және 
тағы да басқа мекемелерде апробациядан $ткізіп, 
сараптамалық жұмыс тобы оның техникалық 
жобалары әзірленеді. Терминологиялық жұмыс 
тобы $з отырыстарында жаңа әліпбиге к$шкен 
кезде терминдерді қалыптастыру ісі жүзеге асып 
жатқаны айтылды. 

Кездесуде «Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді 
дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік 
орталығы» АҚ атқарушы директоры Ербол Тілешов 
латын әрпіне к$шу мәселесі бойынша атқарылып 
жатқан жұмыстары туралы баяндады. Мәселені 
талқылауға сенатор М.Бақтиярұлы, Д.Н$кетаева, 
Б.Жұмағұлов, С.Ершов және Мәжіліс депутаты 
Б.Смағұл, сондай-ақ ғалымдар мен сарапшылар 
қатысты. Жиын соңында отырыста әзірленген 
ұсыныстарды Үкіметке және $зге де мемлекеттік 
органдарға жіберу туралы шешім қабылданды.

Қазіргі таңда елімізде цифрлық салаларды 
дамытуға ерекше к�ңіл б�лінуде. Осыған орай Ал-
маты қаласында тегін IT-сыныбы  ашылды. 
 «Нұр Отан» партиясының цифрлық ортаны 
және IT мамандығын дамыту бастамасына орай 
ашылған ІТ-сыныптың қажеттілігі зор екені с�зсіз.  

«Нұр Отан» партиясының Алматы қалалық фили-
алы т$рағасының орынбасары, қалалық мәслихаттың 
депутаты Станислав Канкуров Қазақстанда циф-
рландыру жүріп жатқанын, демек, бұл аса $зекті 
мәселе екенін атап айтты. «Цифрландыру және 
компьютерлік технологиялар заманында програм-
мист сияқты ойлау және кез келген іс-әрекеттерді 
автоматтандыру қабілеттерін білу маңызды» дейді 
С.Канкуров. Партияның «Цифрлы Қазақстан» жо-
басы аясында алдағы үш жылда еліміз бойынша тегін 
1000 ІТ-сынып ашуды жоспарланып отыр. Бұл жоба 
бойынша жылына 150 мың бала білім алатын болады. 
Партияның бұл тың бастамасы аталған мәселенің оң 
шешілуіне ықпалын тигізетіні с$зсіз.

Балым РЫСБЕРГЕН

Ақылбек РЫСҚАЛИЕВ,
Атырау қалалық мәдениет және

тілдерді дамыту бөлімінің басшысы
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АҚОРДА

КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР 
САРАЛАНДЫ

ҮЗДІКТЕР МАРАПАТТАЛДЫ

МЕДИАБІЛІМГЕ АРНАЛДЫ

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ 
СӨЙЛЕСТІ

КЕЗДЕСУ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

ЖИЫН

Ақт�бе қаласында еліміздегі «Халық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету» жобасын жүзеге асырып жатқан 
ақпараттық жұмыс тобының �кілдері қала 
тұрғындарымен кездесті. 

Топ құрамында облыстық ішкі саясат басқармасы 
талдау және мониторинг б$лімінің басшысы 
 Бахыт Айдосов, ҚР «Бейбітшілік және келісім» 
кеңесі облыстық филиалының т$рағасы Келдібай 
Еспағамбетов, білім саласының еңбек ардагері 
 Камалхан Қуанов және философия ғылымының 
магистрі Самат Күміспаевтар болды.

Кездесуде топ мүшелері Елбасының Жолдауын, 
сондай-ақ «Президенттің 5 әлеуметтік бастамасы» 
атты Үндеуін, «Рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласын ақпараттық түсіндіру жұмыстарын 
жүргізді. «Туған жерге тағзым», «Аналарға тағзым» 
және «Бақытты бала» жобаларының жүзеге асыры-
лу барысына тоқталды. Жоба аясында мемлекеттік 
бағдарламаларға орай дайындалған әдістемелік 
құралдар таратылды. Елді мекендердің үздік 
оқырмандарына облыстық және республикалық 
баспа құралдарына тегін жазылу сертификаттары 
табысталды.

Жуырда Түркістан облысының және Шым-
кент қаласының мемлекеттік қызметшілері 
кәсіби мерекелерін атап �тті. Биыл бұл ме-
реке Мемлекеттік қызмет органдарының 20 
жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. 

«Қазақстан Халқы Ассамблеясы» ғимаратында 
900-ге жуық мемлекеттік қызметшілердің қаты-
суы  мен $ткен салтанатты шараға облыс әкімі 
Ж . Т ү й м е б а е в ,  Ш ы м к е н т  қ а л а с ы н ы ң  ә к і м і 
Ғ.�бдірахымов, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сы байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің 
$ңірдегі департаментінің басшысы �.К$мекбаев, 
облыстық мәслихат хатшысы Қ.Балабиев және 
халық қалаулылары мен мемлекеттік қызметкерлер 
қатысты.

Мерекелік шарада с$з алған облыс әкімі барлық 
мемлекеттік қызметшілерді кәсіби мерекемен 
құттықтап, еліміздің $сіп, $ркендеу жолында табы-
стар тіледі. 

Салтанатты шара аясында мемлекеттік қызмет 
саласында к$п жылдар бойы үлгілі қызмет атқарған 
мемлекеттік қызметшілерге облыс әкімінің грамота-
лары, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің $ңірдегі 
департаменті басшысының арнайы алғыс хатта-
ры табысталды. Мерекелік шара соңы концерттік 
бағдарламаға ұласып, кәсіби мереке иелеріне құрмет 
к$рсетілді.

Астанада Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Дәурен Абаев пен Білім және ғылым 
министрі Ерлан Сағадиевтің т�рағалығымен 
медиабілімді дамыту мәселелері бойынша 
ведомстволық отырыс �тті.

Шарада медиа-индустрияның $кілдері елдегі бұ-
қа ралық ақпарат құралдары нарығындағы жағдайды, 
медиа саласындағы кәсіптік стандарттар, «журна-
листика» мамандығы бойынша әлемдік үдерістерді, 
жоғары оқу орындарындағы мамандар біліктілігінің 
заманға сай болу мәселелерін қарастырды. 

Кездесуге салалық министрлік $кілдері, жоғары 
оқу орындарының «Журналистика» б$лімдерінің 
меңгерушілері, медиа қауымдастықтар мен БАҚ 
$кілдері қатысты. Олар жиын соңында бірлескен уни-
верситеттер мен бұқаралық ақпарат құралдарының 
арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға келісті. 
Шара аясында «100 жаңа оқулық» жобасының 
негізінде қазақ тіліне аударылған «Медиа этика» 
кітабы таныстырылды.

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
Түркия Републикасының Президенті Режеп 
 Тайып Ердоғанмен телефон арқылы с�йлесті.

�ңгімелесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев 
Режеп Ердоғанды Түркия Республикасының Прези-
денті лауазымына қайта сайлануымен құттықтады.

Нұрсұлтан Назарбаев Режеп Ердоғанның осы 
сайлаудағы жеңісі түрік халқының оның жүргізіп 
отырған саясатына қолдау к$рсеткенінің айқын 
дәлелі екенін атап $тті. Режеп Ердоған Қазақстан 
Президентіне ризашылық білдіре отырып, сайлаудың 
демократия қағидаттарына сай, халықтың жаппай 
қатысуымен $ткенін айтты. Сондай-ақ мемлекеттер 
басшылары бауырлас екі ел арасындағы сындарлы 
диалогты одан әрі тереңдету мәселелерін талқылады.

«Отандық журналистер, баспагерлер, те-
левидение мен радио қызметкерлері ақпарат 
жеткізумен қатар, мемлекет пен қоғамды 
байланыстыратын алтын к$пір қызметін де 
атқарады. Шығармашылық саласындағы 
дәл осы адамдар елімізде және әлемде болып 
жатқан маңызды оқиғалар ж$нінде бәрінен 
бұрын біліп, жұртшылыққа жеткізіп отыра-
ды» деді Г.�бдіқалықова.

Жиын барысында Мемлекеттік хат-
шы қазақстандық бұқаралық ақпарат 
құрал дарының қызметін ынталандыру 
мақсатымен Елбасының арнайы сыйлығы 
жарияланғанын атап $тіп, қалыптасқан 
дәстүр бойынша үздік журналистер мен 
шығармашылық ұжымдарын марапаттады. 

Мемлекет басшысының Mкімімен Пре-
зидент сыйлығы «іnformburo.kz» интернет-
порталының бас редакторы М.Дорофеевке 
және «Астана» телеарнасының бас ди-
ректоры Л.Танысбайға берілді. Прези-
дент гранттарын «Хабар» телеарнасының 
сараптамалық бағдарламалар б$лімінің 
тілшісі А.�ділова, «Қазақстан» ұлттық 
телеарнасы ақпараттық сараптамалық 
бағдарламалар дирекциясы директорының 
орынбасары Мейіржан �лібекұлы иеленді. 
Қазақстан Президентінің Алғысы «Алматы» 
телеарнасының, «Астана ақшамы» газетінің, 
«Балдырған» журналының, «Mзбекстан 
ұлттық телерадио-компаниясының» 
шығармашылық ұжым дарына табысталды.

***
Сенат Т$рағасы Қасым-Жомарт Тоқаев 

журналистер қауымын мерекемен құттықтап, 
ақпарат  айдынындағы мамандардың 
шеберлік, жауапкершілік, адамгершілік 
қасиеттерін жоғары бағалайтынын, оларға 
құрметпен қарайтынын тілге тиек етті.

 – Бұқаралық ақпарат құралдарының 
р$лі тұрақты түрде $сіп келеді.  Тіпті 
әлеуметтік желілер пайда болса да, дәстүрлі 
бұқаралық ақпарат құралдарының р$лі 
бәсеңдемейді. Керісінше, олар озық техно-
логияларды жұмыс құралына айналдырып 
отыр. Біздің елдегі журналистика ауқымды 
реформалардың ұдайы алдыңғы сапында. 
Баспа және электрондық басылымдар мил-

лиондаған адамдардың к$ңіл түкпірі нен 
берік орын алды. «К$п с$з ұтпайды, д$п 
с$з ұтады» демекші, отандық бұқаралық 
ақпарат құралдары кәсіби түрде шебер, шы-
найы және жедел жұмыс жүргізуде, – деді 
Қ.Тоқаев. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласының 
еліміз үшін маңызы зор екенін, дәстүрлі 
құндылықтарымызды ұлықтай отырып, 
қоғамның жаңаруына септігін тигізетінін, 
мұны іске асыруда БАҚ-тың р$лін атап $тіп, 
қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары 
әлемдегі ең жоғары стандарттарды бағдарға 
алуы тиіс деген тұжырым жасады.

– Президент азаматтардың материалдық 
деңгейін к$теруге де баса назар аударып 
келеді. Бес әлеуметтік бастама Үндеуі 
экономикалық тұрғыда жан-жақты есеп-
телген әрі мұқият тексерілген қадамдар-
ды жүзеге асыруға бағытталған бірегей 
құжат. Бірлескен күш-жігердің арқасында 
мил лиондаған қазақстандықтың, әсіресе 
жастардың $мір сапасы мен тұрмысын 
жақсартуда басты мақсатқа қол жеткіземіз 
деп ойлаймын. Парламенттің заң шығару 
қызметіне қолдау к$рсетуде бұқаралық 
ақпарат құралдары ерекше р$л атқарады. 
Жаңа заңдардың қабыл дануы туралы 
ақпарат жеткізумен қатар қоғам мен биліктің 
арасындағы диалогтың маңызды құралы бо-
лып табылады, – деді Қ. Тоқаев. 

Жиын соңында Сенат Т$рағасы еліміздің 
ақпарат саласында белсенді қызмет етіп 
жүрген бірқатар баспас$з $кілдерін Сенаттың 
Құрмет грамотасымен және Алғыс хаттары-
мен марапаттады. 

***
Мәжіліс Т$рағасы Н.Нығматулин бұқара-

лық ақпарат құралдарының қоғамдағы р$ліне 
тоқталып, журналистердің жауапкершілігін 
тілге тиек етті. 

– Еліміздің даму жолындағы барлық 
жаңалықтар, $згерістер осы баспас$з арқылы 
бүкіл елге, бүкіл әлемге тарайды. Сонымен 
бірге қоғамдық ойды жеткізетін де, билік пен 
халықтың арасындағы байланысты жүзеге 
асыратын да бұқаралық ақпарат құралдары. 

Жарқырай бер, нұр келбетті Астана!
 –   .   
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мек. Бұл күнде т$рткүл дүниенің 
т$рт бұрышынан келген қонақтар 
Астананың сәулетті к$ркімен, эко-
номикалық әлеуетімен к$з сүй-
сіндіретін ХХІ ғасырдың ғажайы бы 
екендігін мойындады.

Ал, енді, Елорданың халықара-
лық дәрежедегі аталып $ткен әрбір 
маңызды шаралар мен қаланың  
даму қарқынына келетін болсақ, 
жаһанды жайлаған дағдарысқа 
қарамастан ол күн санап к$ркейіп, 
ажарланып келеді .  Бұл  ретте 
Президенттің Ақордасы, асқақ 
«Бәйтерек»,  Бейбітшілік  пен 
келісім сарайынан бастап, ішінде 
мәңгі жаз орнаған «Хан шатыры» 
ойын-сауық орталығына дейін 
әлемдік стандартқа сай талап-
тар мен құндылықтарды бойы-
на жинақтаған. Сәнді к$шелер, 
тақтайдай жолдар, жасыл желек-
тер, гүлмен к$мкерілген гүлзарлар, 
таза да кең аулалар қала к$ркін 
әрлендіруде.  

Күн сайын $ркендеп, к$ркейіп 
келе жатқан Елордамызға қарап 
бой түзеген еліміздің барлық 
$ңірлері сияқты жыл сайынғы 
Елбасының халқына арнаған Жол-
дауында к$рсетілген мақсаттар 
мен міндеттерді орындауда Аты-
р а у д а  д а  б і р қ а т а р  ж ұ м ы с т а р 
атқарылуда. Сәнді ойын-сауық 

ЕЛ ЕҢСЕСІ – ЕЛОРДА

ке шендері мен бизнес орталық-
тарының, к$п қабатты тұрғын 
үй  лер дің ғимараттарын салу жұ-
мыс   тары қарқынды жүргізілуде. 
К$ше лерді кеңейту, абаттандыру, 
жарық  тандыру жұмыстары қала 
орта  лығымен қатар, қала маңын-
дағы ауылдарда да жалғасын тауып 
отыр.

Тәуелсіз елдің ертеңі жастардың 
қолында. Қаламызда тек қана жас-
тардың емес, жалпы қала тұрғын-
д а р  ы  н ы ң  м ә д е н и - д е м а л ы с ы н 
ұйым дас тыруға, спортпен шұғыл-
дануына, шығармашылық бағытта 
шыңдалуына баса назар аударылған. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласы аясында Атырау, Ақсай 
ауылдық округтерінде заманауи 
денешынықтыру-сауықтыру ке-
шендері салынса, қала орталы-
ғында «Теңізшевройл» ЖШС-нің 
демеу шілігімен «Ретросаябақ» 
пайдалануға берілді. Жұмыскер 
шағын ауданында мәдениет үйі 
$з к$рермендеріне есігін айқара 
ашты. Аталған нысандар қала 
к$ркіне к$рік қосып қана қоймай, 
атыраулықтар мен қаламыздың 
қонақтары үшін тамаша демалыс 
орындарының бірі болып саналады.  

Сонымен қатар Еркінқала, 
А қ ж а р ,  Ж а ң а т а л а п  а у ы л д а -
рында типтік үлгідегі мәдениет 
үйлерінің құрылысы жалғасуда. 
Елордамыздың 20 жылдық мерейлі 
мерекесіне орай Томарлы ауылын-
да салынған 400 орындық келбетті 
мәдениет үйінің пайдалануға берілуі  

Оңғарсыновалардың ескерткіштері 
орнатылды.

Елбасының бағдарламалық ма-
қаласы к$птеген игі істерге жол 
ашып, жаңаша серпін берді. «Mткенді 
білмей, болашақты болжау мүмкін 
емес» деген халық даналығын ұс-
танған облыс, қала басшылығы ұлт-
тық құндылықтарымызды ұлық -
тап, дәстүрімізді  дәріптеуге ар-
налған,  Отанын, ұлтын сүюге, ұрпақ 
тәрбиесіне ерекше әсер беретін 
шаралар ға ерекше мән беріп, айрықша 
қолдау к$рсетіп келеді. Облыс және 
шаһар басшылары халықпен $ткен 
кездесу лерде айтылған ұсыныстар мен 
пікірлерді ескеріп, Халық қаһарманы 
 Хиуаз Доспанованың кіші-сәулеттік 
мүсінін, ұлт руханиятының айтулы 
тұлғалары, Қазақстанның Халық жа-
зушылары �бу Сәрсенбаев пен Хамит 
Ерғалиевке, Мемлекеттік сыйлық-
тың лауреаты, дәулескер күйші-ком-
позитор Қаршыға  Ахмедьяровке ар-
нап ескерткіш орнату жұмыстарын да 
қолға алуда.

Еліміздің Бас шаһарынан бастау 
алған айтулы оқиғалар мен игілікті 
іс-шаралар жарқын келешекке қарай 
жалғаса бергей. Т$рткүл дүние та-
ныған, 30 елдің қатарында болуға 
қадам басқан, жаңарған жас Аста-
намен бірге халқымыздың жаны 
да, рухани әлемі де жаңарып жасай 
берсін дейік!

Сондықтан Елбасымыз Н.Назарбаев 
тәуелсіздік алған күннен бастап, еліміздегі 
барлық ақпарат құралдарына ерекше назар 
аударып келеді. Олардың заманға сай дамуы 
үшін барлық жағдай да жасалуда. Соның 
нәтижесінде, еліміздің ақпарат құралдары 
бүгінде мыңдаған кәсіби мамандар жұмыс 
істейтін, үздік техникасы бар, озық техноло-
гияларды меңгерген еліміздегі ең маңызды 
саланың бірі болды. Баршаңыз осы салада 
табысты еңбек етіп, $здеріңізге жүктелген 
жауапкершілікті зор абыроймен атқарып 
келесіздер, – деді Н.Нығматулин. 

Мәжіліс Т$рағасы қаламгерлердің 
құрметіне биыл екінші рет «Парламент с$зі» 
сыйлығы тапсырылып отырғанын атап $тіп, 
жеңімпаздарды марапаттады. 

 «Парламент с$зі» сыйлығының «Үздік 
баспа жарияланымы үшін» номинациясы 
бойынша «Egemen Qazaqstan» газетінің 
б$лім меңгерушісі Ж.Базаров жеңімпаз деп 
танылды. 

«Парламенттік журналистиканы да-
мытуға қосқан үлесі үшін» – Ғ.Шалахметов 
пен Т.Костина, «Үздік телевизиялық сюжет 
үшін» – «Хабар» телеарнасының тілшісі 
Г.Мар қабаева мен «31 арнаның» тілшісі 
И.Рыбин, «Үздік баспа жарияланымы үшін» 
– «Время» газетінің тілшісі Л.Тастанова, 
«Үздік интернет және радио материалы 
үшін» – «ҚазАқпарат» ХАА сарапшысы 
М.Мақұлбеков пен «Nur.kz» ақпараттық 
порталы, «Арнайы репортаж» – «КТК» те-
леарнасының тілшісі Ж.Оразханова мен 
«Atameken Business Channel» телеарнасынан 
И.Севостьянова, «Үздік бейне сурет мате-
риалы үшін» – «Еуразия» бірінші арнасы-
ның операторы Р.Абельдинов пен «Bestnews. 
kz» АА фототілшісі Ж.Сердалина үздіктер 
қатарынан к$рінді.

«Парламент с$зі» сыйлығы байқауына 
биыл журналистерден 100-ден астам $тініш 
түсіп, іріктеуден $ткен. Топ жарып, бәйгеден 
озғандарға арнайы тапсырыспен жасалған 
Парламент бейнесіндегі мүсін мен диплом 
табысталды. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Билік пен бұқара 
арасындағы алтын көпір

Иә, экономикамыз тұралап 
тұрған кезде елдің орталығын Ала-
тау аңғарынан Сарыарқаның т$ріне 
к$шіру оңай шаруа болмағаны 
белгілі. Астана идеясы бұл күнде 
жалпақ жұртымызды жарқын 
болашаққа жұмылдырып, бірлік 
пен берекеге негізделген Елбасы 
саясатының негізгі ұстанымымен 
ұштасып жатыр. Сондықтан да Аста-
на мерекесі біртұтас мемлекеттік 
с и п а т  а л д ы ,  б ү к і л  х а л ы қ т ы ң 
к$зайым қуанышына айналды. 
Елор дамыздың болмыс-баяны мен 
Елбасымыздың ерен еңбегі қала 
күні мерекесі аталып $ткен сайын 
біте қайнасып, бірге сомдала бер-

ауыл тұрғындарына ерекше сый 
болмақ.

Елбасы, Тәуелсіздік және Аста-
на ұғымдары бір-бірінен ажырамас 
егіз ұғымдар. Тәуелсіздік алған 
алғашқы жылдары еліміздің $зге 
$ңірлері сияқты мұнайлы астана 
да шырайлы шаһарға айнала баста-
ды. Қаланың ежелгі тарихи атауы 
қайтарылып, Атырау қаласы болып 
аталды. Еркіндік пен тәуелсіздіктің 
жолында қол бастаған Исатай 
Тайманұлы, Махамбет Mтемісұлы 
сынды батыр да ақын, дауылпаз 
күйші бабаларымыздың есімдері 
шекаралас орналасқан екі ауданға 
берілді. Қос атқа қатар қонған ба-
тыр бабаларымыздың құрметіне 
қоладан құйылған мүсіндері қала 
орталығынан орын алды.

Қарқынды дамыған жас мемле-
кетіміздің әр жылы тарих қойнауына 
ерекше оқиғалармен енді. Қаланың 
сәулеттік келбетіне к$рік берер 
бірнеше ескерткіштер мен мемориал-
дар, кіші-сәулеттік нысандар салын-
ды. Тек қана соңғы жылдардың 
$зінде Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
орай «Жеңіс» саябағында майдан 
даласынан оралмаған 25 мыңнан 
астам боздақ бабаларымыздың есімі 
жазылған «Естелік тақта» мемо-
риалы ашылса, ауған, тәжік-ауған 
жеріндегі соғыста жанқиярлықпен 
қаза тапқан ержүрек ұлдарымызға 
арналып ескерткіштер тұрғызылды. 
Мемлекеттік Гимн авторларының 
бірі Жұмекен Нәжімеденов пен 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреа-
ты,  поэзия падишасы Фариза 

СЕРПІН
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚЫЛҚАЛАМ

 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰРМЕТТІ 
ЖУРНАЛИСІ АТАНДЫ 

«ТОЛМАЧЕВ» 
СЫЙЛЫҒЫНА ИЕ БОЛДЫ

ЕЛОРДА – БАЛАЛАР 
КӨЗІМЕН

Белгілі журналист, 
«Қазақ газеттері» 
ЖШС-нің Ақт�бе 
об лысы бойынша 
�кілі, ҚР Ақпарат 
сала  сының үздігі 
Жанғабыл Қабақбаев  
Қазақстанның Құр мет-
ті журналисі атанды.  

Журналистика саласында қызмет етіп 
келе жатқанына жарты ғасырға жуықтаған 
қарымды  қаламгер әр жылдары Ақт$бе 
облысының Шалқар, Мұғалжар, Қарабұтақ 
аудандық газеттерінде, сондай-ақ «Ақт$бе» 
облыстық газетінде, аймақтық телеарнада 
жемісті еңбек етті. 

�ріптестерімізді құттықтай отырып, 
шы ғар машылық табыс тілейміз! 

Қазақстандық жур-
налистер арасында 
осы сала маман-
дарына берілетін 
Геннадий Толмачев 
атындағы сыйлық 
жақсы таныс. 

Қазақстанның Ең  бек 
Ері, Халық жазу шысы 
Олжас Сүлейменовтің «Аз и Я» кітабына 
редактор болған Г.Толмачев $з з аманында 
Алматы облыстық «Огни Алатау» газетінің 
таралымының к$беюіне ықпал еткен 
білікті қаламгер. Журналистердің кәсіби 
мерекесі қарсаңында Геннадий Толма-
чев атындағы биылғы сыйлық белгілі 
публицист, Қазақстан журналистика 
академиясының президенті Сағымбай 
Қозыбаевқа берілді.

Атырау облыстық әкімдігі ғимаратының 
жанында қаладағы лагерьлер мен қосымша 
білім беру ұйымдарындағы оқушылар ара-
сында сурет салудан арнайы шара �тті. 

Аталған шара Атырау облыстық білім беру 
басқармасының бастамасымен ұйымдас-
тырылды. Балалар Астана қаласындағы 
әдемі ғимараттардың бейнесін салды. Со-
нымен қатар бұл суреттерді облыс әкімі 
Нұрлан Ноғаев тамашалап, балаларға $з риза-
шылығын білдірді.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, 
осындай шаралардың $туі балалардың сурет 
салуға деген қызығушылығын оятады.

Облыстық білім беру басқармасы бас-
шысының орынбасары Злиха Дүйсе кенова 
аймақта мамандандырылған білім беру 
ұйымдары жұмыс істейтінін, жазғы уақытта 
балалар қабілетіне қарай үйірмелерге 
қатысатынын айтты. Шара соңында қатысқан 
барлық оқушыларға алғыс хат табысталды. 
Ал үздік деп танылған 20 бала грамотамен 
марапатталды. Атырау қаласында 53 мектеп 
жанындағы жазғы лагерь қызмет етеді. Ал 
облыс бойынша 150-ден астам лагерь жұмыс 
істеуде. 

 КӨРМЕ

«ҰЛЫ ДАЛА МҰРАСЫ» 
Мамыр айында Қазақстанның құнды та-
рихи экспонаттары )зербайжан музейіне 
қойылған. «Ұлы дала мұрасы» к�рмесі 
қала тұрғындары мен қонақтарының зор 
қызығушылығын туғызды. 

Келушілер қазақ әйелдерінің әшекей 
бұйымдары мен киіз үй жабдықтарын тама-
шалап, к$рменің басты жәдігері – «Алтын 
адамды» к$руге мүмкіндік алды. Мамандар 
бұл к$рмені музей тарихындағы ең елеулі 
оқиға деп атады. 

Музей қызметкері Г.Кафарлының 
айтуын ша, к$рмеге екі жарым мыңнан 
аса адам келген. Оларды біздің дәуірімізге 
дейінгі VIII, IV, III және біздің дәуіріміздің 
X I X  ғ а  с ы  р ы н д а ғ ы  т а р и х и  з а т т а р 
қызықтырған.

Беларусь пен Ресейден басталған сапар, 
�зербайжан мұражайында жалғасын тапты. 
Енді Қытай, Польша және Оңтүстік Кореяға 
бару жоспарда бар. 2021 жылға дейін экспо-
зиция әлемнің 12 елінде к$рсетіледі.

Алғашқы әңгіме «с$з патшасы» тура-
лы болды. Поэзия ж$нінде ақын Жарас 
Сәрсек баяндама жасады. Бірқатар 
кітаптарға шолу жасаған ол «Жетісу 
ақындарының антологиясы» деген 
тақырыппен жарық к$рген жыр жинағы 
ж$нінде жылы лебіз білдірді. Расында 
да бұл $зі қолдарлық игі іс. Елдің әр 
$ңірінде осындай бастама қолға алы-
натын болса, мұның $зі қаламгерлерге 
қамқорлықтың бір айғағы болар еді. 

�дебиетке қатысты ой-пікір біл-
діруде әлеуметтік желілердің де алар 
орны ерекше. Бұл туралы баяндамашы 
былай деді: «Мойындайық, мойын да-
майық, қазір интернеттің заманы. Ол 
– бір әлем. Жастар үшін ол – бір жайлау. 
Топ-тобымен, лек-легімен сапырылы-
сып жатқан $зінше бір әлем. Пайдалана 
білген адамға бұл да бір мінбе. Біздің аға, 
орта буын ағаларымыздың біразы осы 
әлемде $з аудиториясын қалыптастырып 
үлгерген десек те болғандай. Жаңа 
туындылардың жыршысы іспетті бұл 
әлемде қаламгерлеріміз пәтуалы с$з 
қозғап, кейінгілерге үлгі боларлықтай 
ойларымен де б$лісіп отырады».

Прозаға қатысты с$з қозғаған жа-
зушы Нұрлан Қами, ең алдымен, осы 
саладағы табыстарымыз туралы айтып 
$тті. «Mткен жылғы жетістіктеріміздің 
ең бастысы – классик жазушымыз 
Дулат Исабековтің прозалық жинағы 
Лондонда ағылшын тілінде жарық к$рді. 
Ұлыбританияның зиялы қауымы Дулат 
ағамыздың құрметіне дүркіретіп қол 
соқты. Бұл – қазақ әдебиетінің мерейі. 
Mйткені бізде Дулаттың әдебиеті, 
Т$леннің әдебиеті ,  Мағауинның 
әдебиеті деген әдебиет жоқ – ұлы 
мәртебелі қазақ әдебиеті бар. Бәріміз 
сол әміршіге қызмет етеміз. Бұл оқиға 
қазақ әдебиетінің, қазақ прозасының 
әлемдік деңгейде мойындалуы, отан-
дық с$з $нері қай халықтың да рухани 
байлығынан кем түспейтінінің дәлелі» 
деді ол. Одан әрі Т.Сәукетайдың «Мен 
ж ы н д ы м ы н » ,  С . Ж ұ б а т ы р ұ л ы н ы ң 
«Абыржы» , Т.Рыскелдиевтің «Ұлы 
к$ш», Қ.Жиенбайдың «Жер үстінде де 
жұмақ бар», П.Дүйсенбиннің «Зерт$бе», 
З.Тілеужанның «Қаракерей Қабанбай», 
Б.Мерекенованың «Тағдыр» және басқа 
да авторлардың шығармалары талда-
нып, олардағы ерекшеліктер, к$ркемдік 
деңгейлері, тіл саптаулары тілге тиек 
етілді. 

Қаламгер Қанат Қайымовтың баян-
да масы балалар әдебиетіне арналды. 
«Елімізде балалар әдебиетіне қолдау 
к$р сетуге байланысты шаралар мүлде 
жоқ деп айтсақ артық болар еді» деген 
ол кейбір түйіткілді мәселелерді ортаға 
салды. 

– Балалар жазушыларын оқырман-
дары тұрмақ $зге әріптестері де таны-
майды. Шығармалары былай тұрсын 
аты-ж$ндерін де біле бермейді. Mйт-
кені қазіргі жазушылар $зінің шығар-
масынан $зге ешкімді оқымайды. Ал 
оқырмандардың қаламгерлерді таны-

ше атап к$рсетті: «К$ркем әдебиетші 
болудан оның сыншысы болу қиын. 
Сын – мін тағу емес, әрине, $зінің 
қолынан келмеген іске, сырттан қарап 
тұрып мін тағу оңай ғана нәрсе. Ол 
әркімнің қолынан келетін к$кшолақ,  
бірақ әдебиет шығармасына тіл алғыш 
ұшқалақ қаламды айдап мін тағу мен 
негізгі тексеріспен толық сын берудің 
арасы жер мен к$ктей нәрсе». 

– Қазіргі қазақ баспас$зіндегі сын 
мақалаларға ғылыми сауаттылық, 
терминологиялық дәлдік жетіспейтінін 
ескере отырып, к$ркем мәтінді талдау-
да нақтылық пен теориялық дәлелді 
ойлар қажеттілігі, әдеби сынның кәсіби 
деңгейін к$теру мәселелері күн тәртібіне 
қойылса, әдеби сынның эстетикалық 
ой мен талғам, саяси-философиялық, 
әлеуметтік-этикалық таным биігінен 
табылары с$зсіз дер едік, – деді с$зінің 
соңында әдебиетші ғалым. 

Аудармаға қатысты баяндама жа-
саған ақын Дәулетбек Байтұр сынұлы 
жиналғандарды жарқын жаңалық-
тарымен қуантып тастады. Бізде кітаптар 
к$біне орыс тілінен аударылатын. Ал 
қазір қырғыз, әзербайжан тілдерін айт-
пағанда, түрік, парсы, жапон, қытай, 
ағылшын тілдерінен қазақшаға тікелей 
аударылған шығармалар к$бейіпті. Бұл, 
әрине, жақсылық. Біздің кейде «Қазақ 
қаламгерлерінің кітаптары шет елдерге 
насихатталуы сын к$термейді. Mзге елдер 
қазақ әдебиетінен хабарсыз» деп $кініш 
танытатынымыз бар емес пе? Қарап 
отырсақ, бұл $кініштің орны толатын күн 
де алыс емес секілді. Бұған елімізде шетел 
тілдерін білетін заман дас тарымыздың 
қатары к$бейіп келе жатқандығы дәлел. 

–  Қолымда  жас  жазушы Қуат 
 Қиық  байдың «Бейуақыт» жинағы. Бұл 
кітапқа $ткен жылы редактор болып, 
толығымен оқып шыққанмын. Артынан 
«Жалын» баспасынан басылып шықты. 
Бірінші, екінші б$лімі $зінің әңгімелері, 
үшінші б$лімі шамамен 20 бет к$лемінде 
әлемге танымал жазушылардың әңгіме-
лерін қазақшалапты. Қолына ілінген 
дүниені аудара салмай, $з табиғатына 
жақын, жан әлемі үндесетін, бірегей 
шығармаларды таңдапты. Осынау 
кітаптармен бірге енді ғана 18-ге то-
лып, мектеп бітіріп жатқан Марат 
�бдіраманханның «Mзге дауыс» деп ата-
латын кітабы $ткен жылдың жұмыстары 
қатарында маған жетті. Ол Стивен Кинг-
тен «Тұманның арғы беті» делінетін 
әңгімесін, Франц Капкадан «Бір мысал», 
О.Генриден алақандай әңгіме, Алек-
сандр Гриннен «Жасыл шамшырақ» 
делінетін тереңінен толғанатын шытыр-
ман оқиғалы, тосын ойдың шешімімен 
аяқталатын шығармасын кітабына 
енгізіпті. �сіресе компьютер мен интер-
нет жайлаған мына заманда он сегіздегі 
жас$спірім әдеби аударма жасамақ 
түгілі, дайын қазақшаңды оқыр ма екен? 
Сондықтан да Мараттың талғамына 
құрметпен қарап, айта кетуді ж$н сана-
дым, – деді Д.Байтұрсынұлы. 

Баяндамашы $зге тілдерден аудар-
ма жасаған Т.�лжантегі, А.Файзолла, 
Ш . Ж ы л қ ы б а е в а ,  Д . М ә с і м х а н , 
А . Ш а к у р о в ,  Л . А с қ а р ,  А . И с ә б і л , 
М.Алжанбай, Р.Мұсабаева, М.Ершу, 
С.Қамшыгер және басқалардың еңбек-
теріне жоғары баға берді. 

Кезінде қазақ әдебиетінің саңлақ 
сыншысы Сағат �шімбаевтың былай 
дегені бар еді: «�дебиеттің атқаратын 
о р а с а н  з о р  қ ы з м е т і м е н  е ш т е ң е 
де теңесе алмайды». Бұл әдебиетке 
берілген үлкен баға. Негізі с$з $нерінің 
салмағы зілбатпан. Осыны оқырманды 
шығармасымен қуантқысы келген әрбір 
қаламгер сезінуі тиіс. 

Нұрперзент ДОМБАЙ

жүйелі жазып жүрген қаламгер. Оның 
«Тәуелсіздікке талпыныс» кітабы да сол 
оқиғадан сыр шертеді. 

Драматургия бойынша баяндама 
жасаған Ардақ Нұрғазы әдебиетімізде 
танылып келе жатқан жаңа есімдердің 
бірі .  Талантты әріптесіміз  әдеби 
байқауларға қатысып, жүлделі орын-
дардан к$рініп жүр. Драматургиядағы 
алғашқы қадамдары да к$пшілікті 
қуантады. Ардақтың баяндамасынан 
аңғарғанымыз, оның бүгінгі драматур-
гия жайынан жан-жақты хабардарлығы. 
Баяндамашының к$ңілге қонатын 

КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАР
ТҮРІК ТІЛІНЕ АУДАРЫЛДЫ

ҚАЗАҚ ПЕН 
ДОМБЫРА – ЕГІЗ ҰҒЫМ

САЛМАҒЫ 
ЗІЛБАТПАН 
СӨЗ ӨНЕРІ

$лгені басқа да қоғамдық келеңсіздікте-
рімен астасып жатыр-ау деген тұспал 
білдіріледі. «Жұлдыз» журналының 
былтырғы 1-санында осы автордың 
«�лжуаз» және «Жынды Гүлзада» деп 
аталатын екі әңгімесі оқырман наза-
рына ұсынылыпты. Екеуінде де қазіргі 
қоғамның суықтығы, адамдардың бірін-
бірі түсінуден қалып бара жатқаны, 
к$птің арасында жүріп, жалғызсырау 
тәрізді экзистенциалдық тақырыптар 
$зек болған» деді баяндамашы.

Ж у р н а л и с т - ж а з у ш ы  Т а л ғ а т 
Айтбайұлының с$зіне қарағанда бүгінгі 
таңда деректі прозаның аты озып тұр. 
Бұл пікірге әбден қосылуға болады. 
Деректі прозаның тартымдылығы – 
онда $мір шындығы, бірге тіршілік 
кешіп жатқан замандастарымыздың ой-
пиғылы, қимыл-қаракеттері бар. 

Баяндамашының қолына Тұрсынәлі 
Рыскелдиевтің «Тажалға тосқауыл», 
Ғаббас Қабышұлының «К$ңіл к$-
гінде», Зәкір Асабаевтың «Замана 
ты нысы», К$лбай Адырбекұлының 
«Тәуел сіздікке талпыныс», Жұмабай 
Қайранбайдың «Mнермен $рілген 
$мір», Қаршыға Есімсейітованың «Тау-
сылмайтын жол» кітаптары тиген екен. 
Аталған туындылардың қай-қайсысы 
да оқырман жүрегін баурап алатын 
дүниелер.  Авторлар да к$пшілікке 
жақсы танымал. Зәкір ағамыз соңғы 
жылдары оқырман қауымды тағлымды 
шығармаларымен қуантып жүр.  «Заман 
тынысында» $зі  сырлас,  сыйлас, 
қызметтес болған, етене араласқан 
Мұса Дінішев, Роза Бағланова, Ришат 
Абдуллин, Байғали Досымжанов, �лібек 
Дінішев, Камал Смайылов, Сәбит 
 Оразбаев туралы эсселері $зіндік жазылу 
мәнерімен, баяндап беру тәсілімен тәнті 
етеді. Ғаббас Қабышұлының аталған 
еңбегінің кейіпкерлері де елімізге та-
нымал тұлғалар. «Оқып отырып қай-
қай кейіпкерлерін де тура жаныңызда 
жүргендей сезінесіз. Ғаббас ағаның 
Қасым Қайсенов ж$ніндегі жазбасы да 
ғажап. Бас алмай оқисыз. Аты аталатын 
адамдар $з ерекшелігімен дараланады, 
с$з саптаулары сақталады. Ғабаңның 
деректі дүниелерінің қуаты да осында 
болса керек!» деген баяндамашы с$зіне 
қосылмасқа шара жоқ. 

Журналист К$лбай Адырбекұлы-
ның есімі оқырмандарға етене таныс. 
Ол 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасын 

Ұлттық кітапханада Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында Қазақстанның Түркиядағы 
елшілігі Астана қаласының 20 жылдығына орай 
«Астананың түркі әлеміндегі р�лі» атты жиын 
�ткізді. 

ҚР Ұлттық кітапхана директоры  Ж.Сейду манов, 
Түркия Респуб ли ка сының Алматыдағы Бас 
консулының орынбасары А.Алпер, Қазақ стан ның 
Түркиядағы елшілігінің дипломаты М.Отарбаев, Еу-
разия Экономикалық қатынастар қауымдастығының 
т$рағасы Х.Ерен және т.б. с$з с$йлеп, екі елдің 
арасындағы тығыз қарым-қаты настың арқасында 
к$птеген мәдени іс-шаралар атқарылып жатқанын 
тілге тиек етіп, туысқан екі елдің арасындағы 
ынтымақ пен береке-бірліктің нығая беруіне 
тілектестік білдірді.

Жиын барысында түрік тіліне аударылған 
Т а й ы р  Ж о м а р т б а й ұ л ы н ы ң  « Қ ы з  к $ р е л і к » , 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Қамар сұлу», 
 Спандияр К$бейұлының «Қалың мал», Міржақып 
Дулатұлының «Бақытсыз Жамал» романдарының 
және жазушы Несіпбек Дәутайұлының «Жол» атты 
әңгімелер мен повестер жинағының таныстырылы-
мы $тті. 

Шара аясында биыл мерейтойын атап $ткелі 
отырған бірқатар қаламгер қауымы марапатталды. 
Түркі әлемі мәдениеті мен $неріне сіңірген еңбегі 

Елбасының Жарлығымен шілденің 
бірінші жексенбісі Ұлттық домбыра күні 
болып жарияланды. Жағымды 
жаңалық жүрегімізге ұялап, 
жанымызды жадыратты. Жыл 
сайын атап �тілмек бұл 
мерекелік күннің ұлттық 
руханиятымызға қосар үлесі 
салмақты.  

Домбыра – қазақтың киесі, 
қасиетті қазынасы. Қазақ пен дом-
быра егіз ұғым. Күні кешеге дейін 
әр үйдің т$рінде ілулі тұратын ұлттық 
аспабымыздың күмбірлеген үні бүгінде 
алыстап бара жатқандай еді. Телеар-
налардан домбыраның дауысын есту мұңға 
айналғаны былай тұрсын, $зіміздің т$л той-
ларымыз, шілдехана, бесік той, тұсаукесер, 
тілашар, беташарларымыз даңғырлаған эстрада 
әуеніне байланбады ма? Домбырамен әуелете 
шырқалып, тиесілі сыйлық иесін табатын 
«Тойбастар» дәстүрінің түр-сипаты мүлде 
$згергеніне бәріміз куәміз. Құрметті қонақ 
келгенде «ауылдың алты ауызы» айтылып, 
«қонақкәдемен» жалғаса әнмен $рілетін оты-
рыс тар к$зден бұлбұл ұшқалы қашан?! Арасын-
да үлкендердің әдемі әңгімелері тыңдалатын. 

Қазір ше? Ішіп-жеп болған соң, бас салып 

Мұнан соң «Жұлдыз» және «Үркер» 
журналдарында жарық к$рген прозалық 
шығармалар да әңгіме $зегіне айнал-
ды. �сіресе Қуандық Түменбай, Серік 
Асылбек, Тұрсынбай Жандәулет, Айзат 
Рақыш әңгімелерінде бүгінгі күннің 
$зекті мәселелері к$терілгендігі с$з бол-
ды. «Үркердің» 1-ші санында белгілі жа-
зушы Қуандық Түменбайдың «Дар» деп 
аталатын шағын әңгімесі жарияланған. 
Қысқа да нұсқа жазылған шығармада 
жақын адамдарынан жан жылуын 
таба алмаған мүскіндердің амалсыз-
дан $з-$зіне қол салып, дарға асылып 

кейбір ой-пікірлерін оқырман наза-
рына ұсынғанды ж$н к$рдік: «Бүгінгі 
таңда театрдың айналасында орын 
алып отырған жағдай режиссердің 
қалауымен ақын-жазушылардың дра-
матургия жанрынан басқа роман, 
әңгімелерінен спектакль үрдісінің белең 
алғаны және ол қадамның қаншалық 
сәтті орындалғанына лайықты сынның 
к$рініс таппауында болып отыр. Бұл 
арада назар аударуға тұрарлық мәселе, 
әлгіндей спектакльдердің исцени-
ровкасының драматургияның жанрлық 
ерекшелігін қаншалықты сақтап, қандай 
$реге жеткеніне барып тіреледі. Ол 
пьеса деңгейіне жеткен мәтін бе, жоқ 
па? Мәселе осында. Кәсіби драматур-
гияны алғы шарт ету кенжелеп, оның 
орнын $зге тәсілдермен толтыру үрдіс 
алған жағдайда сахнаға қарабайыр 
спетакльдердің де бірге келетінін 
ұмытпауға тиістіміз. Бұл мәселе бүгін 
ғана айтылып отырған жоқ. Бірақ естір 
құлақ, сабақ алар $нер ұжымдары болса 
игі». «Ұлт театры ұлттық драматургия-
сыз $міршеңдігін жоғалтатынын айта 
берудің $зі артық. Сонау Аристотель 
заманынан бері қалыптасқан сахна 
тіліндегі драмалық қайшылықты біз 
сахналық шығарманың жанрлық жаны 
деп атауымызға болады. Уақыттың 
$туі, $нердің дамуымен қайшылықтың 
формасы құбылып, сахнадағы орнында 
$згеріс болғанымен, оның қажеттілігі 
жоққа шыққан емес. Оны поэзияның 
образды тілімен, прозаның баяндау 
тілімен шатастыруға немесе алмастыруға 
болмайды. Бұл түйінді ескермеу театр 
$нерінің мәндік ерекшелігін сақтамау 
болып есептелер еді. Mкінішке қарай, 
бүгінгі қазақ театрында бұл мәселе 
басы ашық күйінде қалып отыр. Со-
дан да сахнамызға мәтіні шалажансар 
қойылымдар мен ән-күйден тұратын 
музыкалық спектакль сымақтар к$птеп 
кездесе береді. Ондай спектакльдер 
уақыт сынынан $тпей, қалай қойылса, 
солай сахнадан түсіп те жатыр. Бірақ 
оның театр $неріне к$леңкесін түсіріп, 
к$рермен талғамын т$мендете беретінін 
ұмытпасақ екен деймін». 

үшін Түркия Республикасының Президенті Бас 
кеңесшісі Ялчын Топчунның құттықтау хаты жа-
зушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
А.Ашировке, ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Р.Ниязбекке, Қазақстанның халық артисі 
Т.Жаманқұловқа салтанатты түрде тапсырылды. 

Бұдан б$лек Ақпарат және байланыс қызмет-
керлері күні мерекесіне орай екі ел арасындағы 
дипломатиялық қарым-қатынасты насихаттап 
жүрген бұқаралық ақпарат құралдарының басшыла-
ры мен журналистер қауымына да алғыс айтылып, 
марапат жасалды.

«Қазақ газеттері» ЖШС-ына қарасты «Ана 
тілі» ұлт газетінің бас редакторы С.Ибраим – 
Түркі әлемі әдебиетінде қызмет сіңіргені үшін 
�лем с$з академиясының «Қызмет сыйлығын», 
«Үркер» журналының бас редакторы Қ.Түменбай 
–  Қазақстан мен Түркия арасындағы қарым-
қатынасқа ақпараттық қолдау білдіргені үшін Еура-
зия Экономикалық қатынастар қауымдастығының 
«Баспас$з сыйлығын» иеленді. Ал «Ана тілі» газе-
тінің б$лім редакторы Б.Балау баева ға екі елдің 
арасындағы қарым-қаты насты насихаттауға қосқан 
үлесі үшін Еуразия Экономикалық қатынастар 
қауымдастығы мен Елші ліктің «Алғыс плакеткасы» 
табысталды.

Марапат құтты болсын, әріптестер!

Гүл МҰРАТҚЫЗЫ

би билеуге к$шеді. Жас та, жасамыс та секең-
деп, ию-қию музыка, қызық деген осы деп 

түсінетін болдық. Ілгерідегі құда лар ды 
әудем жерден арнау айтып қарсы алып, 

күмбір-күмбір күй тартып, шығарып 
салар кез қайда, шіркін?! Домбыра-
да айтылатын әр әннің с$зі қандай, 
сазы қандай?! Тың дап отырғаныңда 
бір күрсінтіп, бір мұңайтып, мың 
түрлі әсерге б$ лей тіні бар. Оның 

құдіретті үнін есті ге ніңе шүкірлік 
етесің. Домбыраның иесі басқа емес, 
қазақ болып туғаныңа қуанасың.
Домбыра күнінің белгіленуі жайдан-

жай емес. Бұл рухани жаңғыру бағытындағы 
ең сүбелі тірліктің бірі болмақ. Осы күннің 

аясында ұлттық аспабымызды ұлықтау 
мақсатында тың бастамалар бой к$теріп, к$птен 
бері қолдау таппай жүрген игі дүниелер қайта 
жаңғыруы ғажап емес. К$п нәрседен үміттіміз. 
К$к сандықтан домбыра үнімен астастырылған 
салмақты дүниелердің к$птеп жарық к$руін 
қалаймыз. Ең дұрысы, науқаншылықтан 
ада, әсіре қызыл тез оңарлық тірлік емес, 
$зінің қоңыр үні мен қоңыр болмысына сай, 
ұлтымыздың жадын қайта бір жаңғыртатындай 
күн болса екен дейміз. 

Зеберкүл ШАРДАРБЕКОВА

майтыны – Жазушылар одағының жа-
нында баяғыдай Насихат бюросы деген 
жоқ. Жазушы мен оқырман арасындағы 
байланыс үзілген. Сондықтан әр облыс-
тағы әкімдіктермен жұмыс жүргізіп, 
қаламгерлердің ел арасына шығып, 
оқырмандармен қауышуларына әрекет 
жасауға талпыну керек. 

Баяндамашының ендігі бір қоз-
ғаған мәселелері – «Қазақ әдебиеті» 
га зетінде, «Жұлдыз» журналында ба-
лалар әдебиетіне арналған б$лім ашу, 
Ресейдегі «Детская литература» секілді 
журнал не альманах шығару, балалар 
жазушыларына шығармашылық  шабыт 
беретін байқаулар мен конкурстар-
ды жүйелі $ткізіп тұру, балаларға 
арналған шығармалардың $зге тілдерге 
а ударылуын жолға қою және басқалар. 

�дебиеттанушы ғалым Гүлзия Пірәлі 
әдеби басылым – «Қазақ әдебиеті» 
газетіндегі қазіргі әдеби үрдіс пен сын 
мәселелері т$ңірегінде с$з қозғаған 
мақалалар ж$нінде пікір білдірді. 

– «Қазақ әдебиеті» газетіндегі 
жақсы дәстүр – с$з $нерінің белгілі бір 
тақырыбы, $зекті мәселесі т$ңірегінде 
әдеби мақалалар, д$ңгелек үстелдер, 
пікірлер ұйымдастырып отыру. Осы 
орайда, басылым тілшілері Бағашар 
Тұрсынбайұлының «С$здің реті...», 
Нұрлайым Батырдың «Бұл «жынды» 
қай жынды?» резенциясы, Қараг$з 
Сімәділдің әзірлеуімен жарияланған 
«Ар ілімі немесе әдебиет ғылымы ту-
ралы» деген пікірлер топтамасы, 
�лібек Байболдың «Ағым: кеше және 
бүгін», «�уесқойлық – әдебиеттің ісі 
емес», «Бүгінгі мен ертеңгі», «Абыр-
жы. Арал. Адам тағдыры», т.б сынды 
мақалалары мен Айнара Ашанның 
«�дебиет ауылындағы бәсеке», Мар-
жан �біштің «Мақтан және біз немесе 
мақталуға дейін...» деген тақырыптағы 
д$ңгелек үстелдердегі пікірлер де 
оқушыға ой салар тұшымды тұжырым, 
мол ақпаратымен есте қалады. 

Баяндамашы әдеби сынға бай-
ланысты кезінде Сәкен Сейфуллин 
айтқан мына с$здің бүгінгі күні де 
$зектілігін жоймай отырғандығын ерек-

ЫНТЫМАҚАСЫЛ МҰРА 
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Zaman talabyna sa  

Latyn tiline kó shý  – qazaq elini   al  a 
jyljý yna, ja  a zaman talabyna sa  ó sip-
ó rkendeý ine t gizer septigi mol ekeni só zsiz. 
Tá ý elsizdik al  an jyldan beri memlekettik 
tilimiz qatar damyp, ana tilimizge degen 
suranys arta tú sý de. Sol sebepti, qazaq elini   
memlekettik tilini   jazý y da zaman talabyna 
sa  ja   yr  any durys. Qazir á lemni   aldy   y 
qatarly damy  an elderini   barly  y derlik 
latyn á lipb in qoldanady. Sondyqtan bizdi   
de basty maqsatymyz – latyn qarpine kó ship, 
til a asyn ke  e tý . Demek, latyn á lipb ine 
kó shý  – elimiz ú shin tar h  sá t. Osy kú ndi 
halqymyz uzaq kú tti. Mine, endi Tá ý elsizdik 
al  an jyldan bastap armandap kele jatqan tó l 
jazý ymyzdy ja   yrtý  a Elbasyny   sal qaly 
sa asatyny   arqasynda qol jetkizdik. Bul 
ora da a ta yn degenim, eger jazý ymyzdy 
latyn á lipb ine kó shirer bolsaq, memlekettik 
tildi   damý y men qoldanys a asyn ke  e tý ge 
zor mú mkindik ashylady.

Prez dent maqalasynda á lipb di   
m a  y z d y l y  y,  q a j e t t i l i g i  k e  i n e n 

Латын тіліне к$шу – қазақ елінің алға 
жылжуына, жаңа заман талабына сай $сіп-
$ркендеуіне тигізер септігі мол екені с$зсіз. 
Тәуелсіздік алған жылдан бері мемлекеттік 
тіліміз қатар дамып, ана тілімізге деген 
сұраныс арта түсуде.  Сол себепті, қазақ 
елінің мемлекеттік тілінің жазуы да заман 
талабына сай жаңғырғаны дұрыс. Қазір 
әлемнің алдыңғы қатарлы дамыған елдерінің 
барлығы дерлік латын әліпбиін қолданады.  
Сондықтан біздің де басты мақсатымыз – 
латын қарпіне к$шіп, тіл аясын  кеңейту. 
Демек, латын әліпбиіне к$шу – еліміз үшін 
тарихи сәт. Осы күнді халқымыз ұзақ күтті. 
Міне, енді Тәуелсіздік алған жылдан ба-
стап армандап келе жатқан т$л жазуы-
мызды жаңғыртуға Елбасының салиқалы 
саясатының арқасында қол жеткіздік.  
Бұл орайда айтайын дегенім, егер жазуы-
мызды латын әліпбиіне к$шірер болсақ, 
мемлекеттік тілдің дамуы мен қолданыс ая-
сын кеңейтуге зор мүмкіндік ашылады. 

Президент мақаласында әліпбидің 

qamtyl  any belgili. Rasynda, elimizdi   
latyn á lipb ine kó shý i t i l imiz ú shin 
jasal  an ma  yzdy qadamdardy   biri. 
Kezinde ultymyz latyn qarpin ke  inen 
qoldan  an.  Alash ardaqtysy Ahmet 
Ba tursynulya tqanda , «Ultty   saqtalý yna 
da, jo  alý yna da sebep bolatyn ná rseni   e   
qý attysy – tili». Sol sebepti, latyn á lipb i 
bizge jat emes.

Bú ginde Qazaqstanda qazaq á lipb in 
latyn qarpine kó shirý ge ba lanysty is-
sharalar atqarylý da. Jumys toptary quryldy. 
Latyn á lipb ine kó shy, e   aldymen, til 
tazaly  an a qyndap já ne qazaq tilini   
halyqaralyq dá rejege shy  ý  a jol ashady 
dep o la myn.

«Qazaqstan – 2050» Strateg asynda 
da qazaq tilin ke  inen qoldaný  jó nindegi 
keshendi sharalardy jú zege asyrý dy 
jal  astyrý  kerektigi, bul – ult bolyp sheshý ge 
t is pr ns pti má sele ekeni atap ó tilgen.

Jadyra QOJAHMET

м а ң ы з д ы л ы ғ ы ,   қ а ж е т т і л і г і  к е ң і н е н 
қамтылғаны белгілі. Расында, еліміздің ла-
тын әліпбиіне к$шуі тіліміз үшін жасалған 
маңызды қадамдардың бірі. Кезінде ұлтымыз 
латын қарпін кеңінен қолданған. Алаш 
ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы  айтқандай, 
«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп 
болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі». Сол 
себепті, латын әліпбиі  бізге жат емес.

Бүгінде Қазақстанда қазақ әліпбиін 
латын қарпіне к$шіруге байланысты іс-
шаралар атқарылуда. Жұмыс топтары 
құрылды. Латын әліпбиіне к$шу, ең алды-
мен, тіл тазалыған  айқындап және қазақ 
тілінің халықаралық дәрежеге шығуға жол 
ашады деп ойлаймын.

 «Қазақстан – 2050» Стратегиясында 
да қазақ тілін кеңінен қолдану ж$ніндегі 
кешенді  шараларды жүзеге  асыруды 
жалғастыру керектігі, бұл – ұлт болып шешу-
ге тиіс принципті мәселе екені атап $тілген.

Жадыра ҚОЖАХМЕТ

Elbasy «Bolashaqqa ba  dar: rý han  ja   yrý » maqalasynda qazaq tilin latyn 
á lipb ine kó shirý ge ba lanysty birqatar naqty tapsyrmalar bergen bolatyn. 
«Birinshiden, qazaq tilin birtindep latyn á lipb ine kó shirý  jumystaryn 
bastaý ymyz kerek. Biz bul má selege ne  urlym dá ektilik qajettigin tere   tú sinip, 
ba yppen qarap kelemiz já ne o  an kirisý ge Tá ý elsizdik al  annan beri muq at 
da yndaldyq» dep tujyrymda  jazdy.
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Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

әлсіретіп, іс-қимыл, әрекетті қайы-
рып тастап,  жап-жақсы оқиға-
деталь дарды әңгімелеп айту белең 
алып барады. Актерлер шағын үстел 
үстіне жайылған дастарқан басы-
на жайғасып $ткен-кеткен істерді 
диалог арқылы баяндайды. Ондағы 
қимыл-әрекетті, к$ріністі к$з ал-
дынан $ткізбеген к$рермен әңгіме 
тыңдаудан неге жалықпасын? Мы-
салы, «Қыз Жібек», «Менің атым 
Қожа», кейіннен «Жаужүрек мың 
бала», «Шал» сияқты фильмдердің 
динамикасы, актерлердің іс-қимылы 
к$рермендерін жалықтырмайды. 
Неліктен «Қыз Жібек» фильмін 
к$ре бергің келеді? Mйткені оның 
сценарийін сауатты қаламгер жазып, 
мықты режиссер түсірген. Р$лдерді 
шебер актерлер сомдаған. Түсіругі 
талғампаз операторлар қатысқан. 
«К$ш жүре түзеледі»  деп к$ңіл 
жұбатқанымызбен, ол қашан түзеледі? 
Оған дейін $нерге деген талғамды 
әлсіретіп алмаймыз ба деген ой келеді. 

�дебиет пен к$ркем$нердің жас 
буын иелерін қолдау, таланттарының 
к$зін ашу, талғампаздыққа баулу – 
аға буынның парызы мен қарызы. 
Mйткені ұрпақтар сабақтастығы 
болмаса, $нердің даму жолы тұйыққа 
тіреледі. Десек те, әр жанрдың 
ерекшелігін білместен, ауқымды 
жанрларды былай қойғанда, ән 
әуені мен с$зін де $зі жазып, $зі 
орындайтын жас $нер иелері жоқ 
емес. Бұрынғы әйгілі композитор-
лар қашан ән музыкасының с$зін 
$здері жазып еді? Олар ән с$здерін 
талантты ақындарға жаздырған. 
Мұнда да әр туындыға деген үлкен 
жауапкершілік,  талғампаздық, 
тыңдарман қауымға қайткенде сапа-
лы дүние ұсыну мақсаты жатыр. 

С о н д ы қ т а н  д ү н и е г е  к е л г е н 
әннің музыкасы да, с$зі де – ұшқыр 
құстың қос қанатындай сермеліп, 
шырқау биікке $рлеп ұша алған. 
«Атамекен» әніндегі «... Атамекен 
к$кейіңде жатады екен, күннің к$зі 
ұясына қимай оны батады екен...» 
деген $лең жолдары – ән с$зінің 
к $ р к е м д і г і н ,  о б р а з д ы л ы ғ ы н , 
бейнелеуінің құндылығын әйгілеп 
тұр. Тегінде халық әндерінің с$зі 
қандай еді? «Ертістің аржағынан 
к$рдім сені, сырғаңды қайық қылып 
$ткіз мені...» дейтін $лең жолдарына 
таңдай қақпасқа амалың жоқ. Қазір 
кейбір $лең жолдарында: «Мен сені 
жақсы к$ремін...сен жақсы к$ресің 
бе? ...шыныңды айтшы...», «Аспанға 
қараймын, жұлдызды санаймын...» 
деген сияқты қарадүрсін с$здер 
кезігеді. К$п-к$рім жазылған ән 
музы  касына ән с$зінің сай келмей 
жата тынына қынжыласың. К$теріле 
ұшқан құстың бір қанаты салбырап 
қал ғандай сезіледі. 

Қазіргі әндердің музыкасында 
– даралық аз, бір ұядан шыққан ба-
лапандар сияқты. Халық әндері мен 
классикалық әндердің әуен-ырғағы 
біріне-бірі мүлде ұқсамайды. Ол со-
нысымен де құнды. Жаңа әндер тура-
лы айтылған олқылықтардың т$ркіні 
– таланттың жетіспеуінен, әдебиет-
к$ркем$нердің заңдылықтарын жете 
танып білмеуінен, білімін толық-
тыр маудан туындайды. «Ілімді тал 
бесіктен жер бесікке дейін үйрен» 
деп данышпан халқымыз тегін 
айтпаған. Жастардың талант к$зі 
ашылып, үйренуге дұрыс құлшыныс 
ж а с а с а ,  $ н е р д і ң  $ р е н  ж ү й р і к 
мұрагері боларына сеніміміз кәміл. 
С$з соңында айтарым, тіліміздің 
тазалығына жете мән берейік. Сонда 
ғана ата-баба аманатына адал болып, 
асыл мұрамызды алдағы ғасырларға 
жалғай түсеміз. 

Тұрсынәлі РЫСКЕЛДИЕВ,
жазушы

Кезінде үлкендеріміз: «Ол қайдағы-
жайдағы хабарды елден бұрын естіп 
алатын сымсыз телефон екен» деп 
айтып отырушы еді. Сондықтан ұялы 
телефонға балама аударма іздеп шарқ 
ұрғанша, оны «сымсыз телефон» де-
сек, мәселе шешілмей ме? 

«Лифт» дегенді қытайдағы қазақ-
тар қытайшадан тікелей тәржімалап, 
«т$ксаты» деп атады. Біздер оған 
лайық ты с$з жасамақшы болып: 
«Ақпажол», «Жеделсаты» деп ай-
тып жүрміз. Менің білуімше, бұл 
үш атау с$з де дәл мағынасын біл-
діріп тұрған жоқ. Себебі: «Саты» 
с$ зінің мағынасы – екі аяқпен ке-
зек басып, $рлейтін затқа саяды. 
Немесе ол – «баспалдақ» с$зіне 
жақын келеді. Т$к арқылы әрекетке 
келіп, $рлейтін нәрсені не үшін 
«Т$ксаты», «Жеделсаты» дейміз? 
«Ақпажол» деген атау да – «Лифт» 
с$зінің тура мағынасын бере ал-
майды. «Жол» с$зін тарқатқанда 
«К$шжол», «Тасжол», «Теміржол», 
«Қаражол», «жаяужол», «Таужо-
лы», «Жібекжолы», «Даңғылжол», 
«Күдірліжол», т.б. болып жалғаса 
береді. Сондықтан «Лифт» с$зін 
жа  тыр қамай қабылдағанымыз 
абзалырақ к$рінеді. 

Қазақтың киіз үй б$лшектері – 
шаңырақ, уық, кереге, үзік, туырлық, 
түңлік, басқұр, желбау, тегеріш, 
д$деге, белдеуарқан, жабық, шошай, 
күлдіреуіш, сағанақ сияқты атаулар 
мен үйдің ішкі мүліктері – жүкаяқ, 
асадал, алалбақан, аяққап, $реше, 
шыпта, тұтқыш сияқты дүниелердің 
атауы мен ат-к$лікке қатысты 
бұйымдар – сағалдырақ, таралғы, 
сулық, айылбас, тебінгі, ыңыршақ, 
ашамай, қом, мойыншақ, к$ген, 
сірге және т.б. атауларды қытай 
тіліне аударуға мүлде келмейді. Сол 
себепті қытайлар бұл атауларды сол 
күйінде қабылдап, «Шаңылақ», «Ке-
лиге», «Тұңликі» деп түсінігін соңына 
жазып қояды. Қазақтың тілі оралым-
ды болғандықтан шығар дүниедегі 
барлық ұлттың тіліндегі атау с$здер 

деген мақал кезіктірдім. Бұл мақал 
қытай тіліндегі қанатты с$йлемнің 
мағынасын жеткізуге дәл келе қалды. 
Демек, шетел тілін қабылдауда 
 а у д а р ы л а т ы н  с $ й л е м н і ң  т ү п -
т$ркініне жете үңіле отырып с$здік 
құрамға қоспаса, мағынасы дәл 
түсе бермейді. Біздегі аудармада бұл 
мәселеге к$ңіл б$лу қалай? Соған да 
назар аудару қажет. 

Шет тіліндегі атау с$здердің бір-
біріне келмейтін тұстары аз емес. 
 Мысалы, қытайлар орысша атау-
ды дұрыс атай алмай, Горь кийді – 
 Гауаржи, Брежневті – Боло жінев, 
Пуш кинді – Пошыжин дейді. Оры-
стар да қытайдың атау с$здеріне тілі 
келмей, Маузыдұңды – Мао Цзе 
Дун, Гоморо ақынды – Гоможе деп, 
түпнұсқа аттарын бұзып айтады. 
Мұндағы негізгі мәселе, $з тіліміздің 
байлығын барынша тиімді пайда-
лану. С$здік қо рымыз бен с$здік 
құрамымызды байытуға қазақ тілінің 
мүмкіндігі мол. 

Тілдегі  атау с$здердің түп-
т$р кінін білмеуден әдет-ғұрпы-
мызда, салт-дәстүрімізді сақтауда 
оғаштықтар байқалуда.  Мыса-
лы «Тойбастар» деген атау с$зін 
қалай түсініп жүрміз? Кез келген 
тойдың басталуы мен аяқталуы, яғни 
тарқауы болады. Қазіргі тойлардың 
к$бінде «Тойтарқарды» (тойдың 
сарқытын үлестіруді) – «Тойбастар» 
етіп алдық. Бұл атау с$здің тегінде 
қалай пайда болғанын әртүрлі та-
рихи деректерден де ұғып жүрміз. 
Үлкен тойдың басталу алдында той 
$ткізетіндер жақындарының басын 
қосып, ақсарбас қойын, шамасы кел-
се, к$кқасқа тайын сойып, кішігірім 
той $ткізетін болған. Дастарқан 
басына жиналған жақын адам-
дар тойға қанша түтін шақыруды, 
әр рудың беделді кісілерін қағыс 
қалдырмауды, қанша мал сойылу 
керектігін ақылдасып, кеңеседі. Ер-
әйел демей, атқаратын міндеттерін 
б$ліседі .  Сол жолғы алғашқы 
жайылған дастарқанды «Тойбастар» 

Мемлекет басшысы бұл туралы 2006 жылы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясында, 2007 жылғы 
халыққа арнаған Жолдауында айтып, оның халқымыз 
үшін маңыздылығын тайға таңба басқандай анық 
к$рсеткен болатын. 

�рине, жазуды латын әліпбиіне ауыстыру мәселесі $те 
күрделі. Ол ғалымдардың пікірінше, кешенді зерделеуді 
талап етеді. Алайда ұрпақ болашағы мен ұлт тұтастығын 
сақтап қалу үшін мұндай шешім қабылдаудың маңызы 
айрықша. Латын графикасына к$шу елімізде қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл мәртебесін нығайтып, оны жаңғыртуға 
зор ықпал етеді.

Егемендіктің айшықты белгісі ретінде салтанат 
үстінде к$рінетін дербес Елтаңба, Ту мен �нұран бол-
са, күнделікті мазмұнының бірі – жазу. Оны тек әріп 
жиынтығы деп қарамау керек. Жазу әліпби, таңба және 
емле-ережеден құралады. Олай болса, әліпбиі, таңбасы 
мен емле-ережесі үйлескен жазу – тіл егемендігінің бір 
кепілі. Тарих ғылымының докторы, профессор Бүркіт 
Аяған еліміздегі БАҚ-тарға берген сұхбатында, латын 
әліпбиіне к$шу заман талабы екендігін алға тартады. 
Mйткені әлемнің 100-ден астам мемлекетінде латын 
әліпбиі қолданылады екен. Елбасының алдағы жылдарда 
мықтап қолға алуды қажет деп санаған жобаларының 
бірі – қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне к$шіру 
жұмыстарын бастау. Осыдан бұрын қабылданған 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясында латын әліпбиіне 
к$шу 2025 жылдан басталатыны туралы жарияланды. 
Ол ж$нінде мемлекеттік комиссия да құрылып, құрамы 
бекітілді. Латын әліпбиіне к$шірудің нақты кестесін 
жасауға тапсырма берілді. Ең бастысы, сең қозғалды.

«Mркениетті дүние латын таңбаларын ертеден пай-
далануда. �лемнің 100-ден астам мемлекетінде латын 
әліпбиі қолданылады екен. Туысқан Түркия елі 1929, 
�зербайжан 1992, Mзбекстан мен Түркіменстан 1993 
жылы латын жазуына к$шкен болатын. Қазақ елі 1929-
1940 жылдары пайдаланғаны тарихтан мәлім. Бірақ Кеңес 
Одағының идеологиялық ұстанымына орай, Қазақстан 
күшпен кирилл әліпбиіне к$шірілген болатын. Жалпы 
$ткен XX ғасырда еліміз үш рет әліпби ауыстырды. Орта 
ғасырлардан бастап 1929 жылға дейін араб, 1929-1940 
жылдары латын графикасын, 1940 жылдан қазіргі күнге 
дейін кирилл әліпбиін қолданудамыз» дейді профессор 
Бүркітбай Ғелманұлы.

Қазіргі таңда елімізде енгізілетін реформаның тарихы 
және жаңаны меңгерту тәсілдерін, тілдік ұстаным мен 
латын қарпі негізіндегі қазақ әліпбиіне сәйкес емле-ере-
желер жасақтаудың ерекшеліктерін, ұлттық дыбыстарды 
таңбалауда ескерілетін жайттар мен оларды шешу жолда-
рын талқылау жүргізілуде. Жақында Атырау облысының 
орталығында «Қазақ жазуын латын әліпбиіне к$шіру: 
жаһандану жағдайындағы мемлекеттік тілдің дамуы» 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция $тті. 
Оның барысында латын әліпбиіне саналы әрі сауатты 
к$шуге бетбұрыс жасаудың маңыздылығы с$з болды. 
Сонымен бірге әліпби реформасы да жалпыұлттық сипат 
алғанда ғана табысты болып, к$зделген үдеден шығатыны 
да тілге тиек етілді. Бұл мәселе облысымыздың киелі 
күй мекені саналатын Құрманғазы ауданында да күн 
тәртібінде алдыңғы орынға шықты. Аудан әкімі Бибоз 
Шаяхметовтың кезінде облыс бойынша мемлекеттік 
тілге ең бірінші болып к$шкен құрманғазылықтар ла-
тын әліпбиіне к$шуде де кешеуілдеп қалмауымыздың 
қажеттігін әкімдік, актив, т.б. жиналыстарда жиі айтуда. 
Аудандық ішкі саясат б$лімі жаңа әліпбиге ауысудың 
кезең-кезеңге б$лінген бағдарламасын жасақтау үстінде. 
Аудан мектептерінде, балабақшаларда, мәдени-қоғамдық 
орындарда, кітапханаларда, дәрігерлік қызмет к$рсету 
мекемелеріндегі әңгіме $зегі осы мәселені жиі к$теруімен, 
құнттауымен маңызды.

Айнагүл ШАКУПОВА
Атырау облысы
Құрманғазы ауданы

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

ҰРПАҚ БОЛАШАҒЫ 
ҮШІН ҚАЖЕТ
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СӨЗ ҚАДІРІН 
КЕТІРМЕЙІК

Елбасының «Рухани жаңғыру» 
б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң  $ з е г і  – 
рухани-мәдени құндылықтарды 
жаңғыртумен тікелей байланысты 
болса, соның ішіндегі ұлтымыздың 
ең құнды асыл мұрасы бұл ана тіліміз 
екеніне ешқандай шүбәміз жоқ. 
Демек, «Рухани жаңғыру» аясында 
тілімізді де $ркендетіп, жаңғырта 
білсек, ұта рымыз к$п. Ал енді 
тіліміздің к$се гесін қалай к$гертеміз? 
Ол үшін тіл туралы сауатымыздың 
жан-жақты әрі  ғылыми болуы 
шешуші р$л атқарады. 

Қ а з а қ  т і л і н і ң  г р а м м а т и к а -
сын, фонетикасын, лексикасын 
оқып-білмеген, тіл ғалымдарының 
еңбектерінен сусындамаған, тіл 
 туралы терең білім алмаған адам 
тіл қадірін жете түсіне бермейтіні 
хақ. Нәтижесінде с$зді бұрмалау, 
тіл табиғатын бұзу, сақтамау тәрізді 
олқылықтарға жол беріледі. Оған 
нақты дәлел келтіріп к$рейік. Таяу 
жылдардан бері «Бесбармақ жеу» 
деген с$з тіркесі пайда болды. «Ет 
жейміз, ет жедік» дегеннің орнына 
– «Бесбармақ жейміз, бесбармақ 
жедік» деп қисынсыз, логикасыз 
с$йлем құрамыз. Естияр, сауатты 
қазақ тұрмақ, бес жастағы бала да 
адамның бармақ жемейтінін біледі 
ғой. Сонда тілдің грамматикалық, 
логикалық жүйесі, қисыны деген 
ұғымдар қайда қалды? «Бес бармақ» 
с$з тіркесінің соншалықты кең та-
ралып кеткеніне қайран қаламын. 
«Бесбармақ жеу» с$зін үйреніп алған 
шетелдік меймандар да: «Қазақ 
халқы $те қонақжай екен, бізді 
бесбармақ жасап күтті. Дәмі тіл 
үйіреді» дегендерін естідік.

Қисындылығына мән берместен 
қолданылып жүрген с$з тіркестерінің 
қатарына «бүгінгі таңда» дегенді 
жатқызар едім. «Бүгінгі таңда» де-
ген с$з тіркесінің айтылуы, естілуі 
құлаққа жағымды болғандықтан 
ба, оны орынсыз қолдану жиілеп 
кетті. «Бүгінгі таңда» с$зі «бүгінгі 
заманда» деген ұғымды бермей ме? 
Білместік пе, әйтеуір, мұны с$з ара-
сында «қазір, әзір, аздан соң, сәлден 
кейін» дегеннің орнына да қолданып 
қалатын жағдайлар кездеседі. Мы-
салы, бірде пойыз бекетіндегі 
хабарлаушының: «Бүгінгі таңда 
15 мин$т $ткеннен кейін, Астана-
дан Алматыға қатынайтын пойыз 
жолға шығады, дайындалыңыздар, 
құрметті жолаушылар» дегенін 
естігенім бар. Дәрігерлердің: «Бүгінгі 
таңда к$лік оқиғасынан мертіккен 
пәлен адамға ота жасалды» дегенін 
теледидардан тыңдап жүрміз . 
«Бүгінгі таңда ата-аналармен кездесу 
$ткізіп, балаларының отбасындағы 
жағдайын ұғыстық...» деп с$йлейтін 
мұғалімдер де бар. С$йлем мен с$здің 
түп мағынасын білмеуден – тілдегі 
оғаштықтар, логикалық ағаттықтар, 
қисынсыздықтарға жол берілуде. 
«Бүгінгі таңда тәуелсіздікке қолымыз 
жетіп, $зімізді-$зіміз басқара алатын 
болдық» десек, аталған с$з тіркесі 
дәл орнын тапқан болады ғой. 

«Сотовый» дегенді «Ұялы теле-
фон», «Электронды мишық», «Қалта 
 телефон», «Сотка телефон» және 
т.б. деп айтып жүрміз. Егер «Со-
товый» атау с$зін қазақшалағымыз 
келсе, оған біздің қазақ баяғыда-
ақ жарасымды атау беріп қойған. 

бізге келе береді. С$здік қорымызға 
дыбысталуын бұзбай жазуға болады. 
Мен $зім орыс, ағылшын, француз 
тілдерін білмесем де, атау с$здерін 
бұлжытпай дыбыстай аламын. 

Осы ретте ортаға салар тағы бір 
мәселе бар. Біз шет тіліндегі мақал-
мәтел, қанатты с$здерді $з тілімізге 
қалай аударып жүрміз? Енді соған 
аз-кем тоқталайық. Мен Қытайда 
тіл-әдебиет факультетін тамамда-
дым. Қытай қаламгерлерінің к$ркем 
шығармаларын аздап аударғаным 
бар.  Сонда  қанатты с$здерді , 
мақал-мәтелдерді тәржімалауда 
біршама қиындықтар болды. Мы-
салы, «Адам қартайса да, жүрегі 
қартаймайды, ағаш қартайса да, та-
мыры қартаймайды» деген қанатты 
с$йлемді кезіктірдім. Бұл тікелей 
аударылған с$з болатын. Кейін осы 
қанатты с$йлемнің түп-т$ркіні – 
басқашалау екеніне к$зім жетті. 
Қытай қаламгерлерінен сұрап, 
с$здіктен қарап к$рдім де: «Бұқаның 
$зі қартайса да, мұрны қартаймайды» 

деп атаған. Қазіргі тойларда «Той-
бастарды» тойдың соңында $ткізеді. 
Асаба «Келесі тойдың басталуына 
қаратқанымыз» дей салады. Сонда 
келесі тойдың да басталуы, бары-
сы, аяқталуы болмай ма? Сонда 
деймін-ау, тілдің тазалығын, с$здің 
маңызын бұрмалауға неге бейімбіз?

Қазіргі күні к$п қабатты үйлерден 
$зге, бір отбасының жекеменшік 
салған үйін «Жер үй» дейтін болдық. 
Ол екі-үш қабатты, кірпіштен, 
ағаштан, қамыстан салынса да, 
бәрін де «Жер үй» деп атап алдық. 
Ал «Жер үй» деп аталған баспана 
заманында қандай болғанын жас 
буын білмейтін шығар. Бұрын қыс 
мезгілінде малына пана іздеп, тау 
сағалап барғандар күнгей беттен 
жерді құрық бойы қазып, т$бесіне 
қарағайдан арқалық орналасты-
р ы п ,  а ғ а ш т ы ң  б ұ т а қ т а р ы м е н , 
ш$п-шалаңмен жауып, оның үстін 
топырақпен бастырып тастайтын 
болған. Қазақтар«Жер үй» деп осы-
ны айтқан. «Киіз үй», «Ағаш үй», 

«Қамыс үй», «Там үй», «Кірпіш үй» 
дейтін үйлер бұрын да, қазір де бол-
ды ғой? Оларды қазақтар «Жер үй» 
деп атамаған. Бұрынғы заманда, 
хандар мен патшалардың ерекше 
сәндеп, алтынмен аптап, күміспен 
күптеп салынған үйлерін «Хан са-
райы, Хан ордасы» деп атаған. Қазір 
де қолы ұзын қалталылар үш-т$рт 
қабат үйді сәндеп салады. Соны да 
«Жер үй» дейміз бе? Бұрын қазақтар 
қосымша шағын үйлерін – «Тошала» 
деп атаған. Қазір бұл атау с$з ауызға 
алынбайды. 

�дебиет  пен к$ркем$нерді 
тану ғылымында сахналық шығар-
м а л а р  м е н  к и н о  ә д е б и е т і н і ң 
$зіне тән ерекшелігін, теориялық 
заңды лық тарын игермей тұрып, 
ол ж$нінде дұрыс түсінік те бол-
майды. Сахналық шығармалардың 
құндылығы – ең әуелі оқиға-деталь-
дардың саралануы мен, сюжеттің 
к$рер менді баурап алу қуатымен, 
тартымды к$рініспен, диалог-моно-
логтардың әсерлілігімен $лшене-
тіндігін сауатты қаламгердің бәрі 
б іледі .  Сахналық шығармалар 
(драма, комедия, трагедия, т.б.) 
жоғары дағы айтылған ерекшеліктер 
сақталғанда ғана биіктен к$рінеді. 
Қазір телеарналардағы сахналарда 
аты белгісіз бір «жанр» пайда болды. 
Оны орындаушы әдетте қонақасыда 
айтылатын, той басқарып жүрген 
асаба тойшыл қауымды зеріктірмеу 
үшін айтатын ұзақ-сонар әңгімені 
шұбыртады. Сахналық жанрдың 
ерекшелігін білмейтіндер оның 
барлығын талғам сыз қабылдай 
беретіні анық. Ал $згелер сахнаға 
үйлеспейтін мұндай ұзақ әңгімені 
ұнатпасы белгілі. «Жалаң баяндау 
– к$ркем шығарманың жауы» деп 
әдебиеттанушы ғалымдар неге айтты 
дейсіз? �ңгіменің күлдіргі тұстары 
болса да, оның айтылатын орны сах-
на емес. Осындайды сахнада айтуды 
қайдан тауып алдық? 

Ал, енді кино әдебиетінде де «жаңа 
жанр» пайда болмаса да, сюжетті 
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мүшесі әрбір ұлт бақытты болса, адам-
зат дүниесі бақытты.

*�рбір ел келешегіне негізді ба-
лаларын тәрбиелейтін, даярлайтын 
мектебінде салмақ. Бір елдің тағдыры 
мектебінің құрылысына байланысқан 
нәрсе.

*Мектебімізге негіз саламыз деген-
де ескеретін іс – соңғы кезде соқыр 
елік  теу ауруы біздің жанымызға сіңіп 
барады. Еліміздің саяси ынтымағы һәм 
ша руашылық тұрмысын жаңа жолға 
қой мақшы болғанда да біз еліктеу ауа-
нында жүрміз. Қазақ жанын қайшылап 
отырып, жат қалыпқа салмақшымыз. 
Жат қалыпты қазақ жанына қабыстыру 
яки жаңа халық жасау тәжірибесіне 
к і р і с у і м і з  қ а р а д а й  қ о р қ ы т а д ы . 
Мектебімізге негіз салғанда біз тағы 
осы жолға түсіп кетпесек игі болар еді.

*Адам жанын байлап, машинаның 
құрбаны қылуға ұмтылу – адамзат 
дүниесінің соңғы ауруы.

*Адамзат $сіп-$ну тарихында не 
істесе, бір адам да $сіп-$ну тарихында 
соны істейді. 

*Қазақтың тағдыры, келешек-
те ел болуы да мектебінің қандай 
негізге құры луына барып тіреледі. 
Мектебімізді таза, сау, берік һәм 
$ з  ж а н ы м ы з ғ а  ( қ а з а қ  ж а н ы н а ) 
қабысатын, үйлесетін негізге құра 
білсек, келешегіміз үшін тайынбай 
серттесуге болады. Сондай негізге құра 
алмасақ, келешегіміз күңгірт.

*Қазақтың қаны бір, жаны бір 
жолбасшысы – мұғалім. Еліміздің аз 
ғана жылдық ояну дәуіріне баға беру 
үшін алты Алаштың баласы бас қосса, 
қадірлі орын – мұғалімдікі.

*Ұлт тәрбиесi – баяғыдан берi 
сына лып келе жатқан тастақ жол бол-
ған дықтан, әрбiр тәрбиешi с$з жоқ, 
ұлт тәрбиесiмен таныс болуға тиiс. 
Сол ұлт тәрбиесi мен тәрбие қылуға 
мiндеттi.

*Бірақ талайлар ұмытылып қалды 
деп, қанша $кінгенмен, әлде болса да 
ауызда аман қалған әдебиетіміз талай 
елдердің ауыз әдебиетінен бай. �лде 
болса да ауыз әдебиетіміз бір елдің жаз-
ба әдебиетіне негіз болуға жарарлық. 
Mзінің ауыз әдебиетін негіз қылмай, 
ешбір елдің жазба әдебиеті $ркендемек 
емес. Біздің де жазба әдебиетіміз ауыз 
әдебиетін негіз қылуға міндетті. Ал-
дымен, сабақты шеттен емес, $зінен 
алуға міндетті. Жазба әдебиетімізге 
қайтуға міндетті. Мағына аз десе де, 
түр аз десе де.

*Қатыныңыз күң болса, балала-
рыңыз құл болады.

*Ұлт мектебін туғызатын ана – ұлт 
тілі. 

* Тілі б$лек ұлт түрі б$лек мектеп 
іздейді.

* Ұлт мектебі – ұлт тілі негізінде 
қойылуға тиісті.

* Түрлі ұлт тілі ұлт мектебіне ана 
болуға тиісті.

*�дебиет – елдің жанында жүре 
бас таған толқындардың жарыққа 
шыққан жаңғырығы.

*Тұрмыстың мүшесі болған соң, 
ақын азамат та болуға міндетті».

*...саясатшыл азаматтың алдында 
бүгінгі мәселе, бүгінгі тұрмыс мәселесі 
тұра тын болса, ақынның алдында 
$ткен, бүгін, келешек – үшеуі де тұруға 
тиісті. Ақын осы үшеуінің арасына 
к$пір салуға міндетті»

*Домбырада бірі – қоңыр, бірі – 
ащы үн беретін екі ішек бар. Бір ішек 
екі түрлі үн шығарып тұрса да, бір-ақ 
күй тартылмақ»

*Тіл – адам жанының тілмашы. 
*Тілсіз жүрек түбіндегі бағасыз 

сезім дер, жан түкпіріндегі асыл ойлар 
жарық к$рмей, қор болып қалар еді. 

*Адам тіл арқасында ғана жан сы-
рын сыртқа шығарып, басқалардың 
жан сырын ұға алады. Ойлаған ойын 
сыртқа шығарып,  бас  қаға ұқтыра алса, 
адамның не арманы бар. 

*Жазушы, ақын деген с$з – ойлаған 
ойын әдемілеп жарыққа шығара ала-
тын адам деген с$з.

*Тілі кем болса, адамның қор 
болғаны. Ойың толып тұрып, айтуға 
тілің жетпесе, іш қазандай қайнайды 
да.

*Қысқасы – адамның толық мағы-
насы мен адам аталуы тіл арқасында».

*Тіл әрбір адамға осындай қымбат 
болса, әрине, ұлт үшін де қымбат. 

*Тілсіз ұлт, тілінен айырылған ұлт 
дүниеде ұлт болып жасай алмақ емес. 
Ондай ұлт құрымақ. 

*Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші 
шарт – тілі болу. 

*Ұлттың тілі кеми бастауы, ұлттың 
құри бастағандығын к$рсетеді. 

*Ұлтқа тілінен қымбат ешнәрсе 
бол масқа тиісті. Бір ұлттың тілінде сол 
ұлттың сыры, тарихы, тұрмысы, мінезі 
айнадай к$рініп тұрады. 

*Қазақ тілінде қазақтың сары 
сайран даласы, біресе желсіз түндей 
тынық, біресе кұйындай екпінді тари-
хы, сар далада үдере к$шкен тұрмыс, 
асықпайтын, саспайтын сабырлы 
мінезі – бәрі к$рініп тұр. 

*Қазақтың сар даласы кең, тілі де 
бай. 

*Осы күнгі түрік тілдерінің ішінде 
қазақ тілінен бай, орамды, терең тіл 
жоқ. 

* Түрік тілімен с$йлеймін деген 
түрік балалары күндерде бір күн ай-
налып, қазақ тіліне келмекші. Қазақ 
тілін қолданбақшы. Осы күнде-ақ ай-
налып келе жатыр. Татар дың әдебиет 
тілі жыл-жыл сайын қазақ тіліне 
жақындап келеді. 

*Күндерде бір күн түрік балала-
рының тілі біріксе, ол біріккен тілдің 
негізі қазақ тілі болса, с$з жоқ, түрік 
елінің келешек тарихында қазақ ұлты 
т$рден орын алмақшы. Келешектің 
осылай болуына біздің иманымыз 
берік.

*Жарық к$рмей жатсаң да ұзақ, 
кен – тілім,

Таза, терең, $ткір, күшті, кең тілім,
Таралған түрік балаларын баурына
Ақ қолыңмен тарта аларсың, сен, тілім!

«Қазақ тіліндегі етістіктің аналити-
калық форманттары» деген тақырыпта 
докторлық диссертация қорғап,  фило-
логия  ғылымының докторы ғылыми 
дәрежесін, ал  кейін тіл білімі бойынша 
профессоры ғылыми атағын алды. 

Мұнан соң  ҚР Ғылым Академиясы 
Тіл білімі институтында, аға ғылыми 
қызметкер, жетекші, бас ғылыми 
қызметкер болып қызмет атқарды. 

1989 жылдан педагогтік қызметке 
ауы сып, Абай атындағы Қазақ педаго-
ги  калық университетінің Қазақ тілі 
кафе  драсының меңгерушісі қызметін 
ат қарды. 1990-1991 жылдары осы уни-
верси  теттің проректоры қызметінде 
болды.   

Нұржамал Оралбайқызы қазақ тіл 
білімінің жазу тарихы, графика, орфо-
графия мәселелерімен, қазақ тілінің 
морфология және с$зжасам салаларын 
зерттеумен шұғылданған. Ғалым қазақ 
тіл білімінің теориялық мәселелерімен 
қатар, оқыту әдістемесі мәселелерімен 
де ай налысты. Оның еңбектері тек ірі 
басылымдарда ғана емес, сонымен 
қатар бұрынғы Кеңес Одағы к$леміндегі 
«Советская тюркология» журналында, 
 Новосибирск, Ташкент, Қазан, Түркия, 
т.б. мемлекеттерде жарық к$рген. 

Ғалым республикалық конференци-
ялармен қатар, Анкара, Кипр, Анталия 
қалаларында $ткізілген халық ара лық 
конференция, симпозиум, құрыл-
тайларда түркі тілдерінің $зекті мәсе-
лелеріне арналған баяндамалар жасады.

200-ден астам ғылыми, ғы лыми-
ә д і с  т е м е л і к ,  к $ п ш і л і к к е  а р н а л -
ған еңбектердің авторы, профессор 
Н.Оралбайдың ғылыми шығарма-
шылығы сан алуан.

Ең алдымен қазақ тілі морфология са-
ласынан жарық к$рген мына еңбектерін 
– «Етістіктің грамматикалық категория-
лары», «Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің 
аналитикалық форманттары», «Қазіргі 
қазақ тіліндегі етістіктің аналитикалық 
форманттарының құрылымы мен 
мағынасы», «Қазіргі қазақ тілінің мор-
фемалар жүйесі», А.Қалыбаевамен бірге, 
«Қазіргі қазақ тілінің морфологиясынан 
әдістемелік нұсқаулар» т.б. айтуға бола-
ды. Н.Оралбай 1971 жылы түркология, 
соның ішінде қазақ тілінің теориясы-
на үлкен үлес қосқан «Қазіргі қазақ 
тіліндегі етістіктің аналитикалық фор-
манттары» атты тіл құрылымындағы 
$зекті мәселе т$ңірегінде докторлық 
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ӨМІРШЕҢ 
ОЙЛАР ӨРНЕГІ

*Бала тілінің дұрыс $ркендеуінің 
бірін ші шарты – балаға с$зді бұзып 
с$йлемеу керек.

*Жан к$ріністерінің ең қымбаты 
– ой. Ой тілі – с$з... Тіл әрбір адамға 
қымбат болсын, әрине, ұлт үшін де 
қымбат... Тілінен айырылған ұлт 
дүниеде ұлт болып жасай алмақ емес, 
ондай ұлт құрымақ. Ұлттың ұлт болуы 
үшін бірінші шарт – тілі болуы.

*Mз елін сүю дегеннен – адам $з 
хал қынан басқа халықтарды мейлінше 
жек к$рсін, басқа халықтарға қасқыр 
болып тисін деген с$з шықпайды. 
Бұлай болса, Жер қанға тұншығып, 
бұзақылық белең алып, жауыздық 
$рлеп, жер жүзінде тыныш тұрмыс 
болмас еді... �рбір халық бір-біріне 
жау болсын деп ұғу қате, адам $з 
халқының адамдарын сүюінің үстіне 
басқа халықтардың адамдарын да 
сүюге міндетті. Міндетті ғана емес, 
еріксіз сүймек. Жер жүзіндегі адам 
адамды сүймек.  Бұл – адамның 
жаратылысындағы негізгі мінез.

*Адамның шын мағынасымен адам 
болуы үшін $зін сүю, жақындарын 
сүюмен қанағаттанбай, жалпы адам-
затты сүюі шарт. Mзінің һәм жакын-
дарының ғана пай дасын іздемей, жал-
пы момын халық тың пайдасын іздеуі 
шарт. Халық пайдасын $з пайдасынан 
да ілгері қоюы шарт. Адам шын ізгі 
адам боламын десе, халық ісі, халық 
пайдасы жолында құрбан бола білсін.

*...әр адамның $зін сүюі, яғни 
жауыздықтан безіп, ізгілікке ұмтылуы, 
туысқандарын сүюі, яғни оларға 
жауыз дық тілемей, ізгілік тілеу, пай-
да келтіріп, зиян келтірмеу, һәм 
басқаларға зиян келтіргізбеу ең негі-
зінде біткен адамзатты дос, һәм бауыр 
к$ру екен. Міне, кімде-кім $зін сүйсе, 
туыс қандарын сүйсе, $з елін сүйсе 
әсіресе адам баласын бауырым деп 
білсе, сол адамды ізгі деп атаймыз.

*Оқу құралдарының мінезі – мек-
теп мінезінің айнасы.

*Тәрбие, кең мағынасымен алғанда, 
қандай да болса бір жан иесіне тиісті 
азық беріп, сол жан иесінің дұрыс 
$суіне к$мек к$рсету деген с$з. Ал енді 
адамзат туралы айтылғанда, адамның 
баласын кәміл жасқа толып, $зіне-$зі 
қожа болғанша тиісті азық беріп, $сіру 
деген мағынада жүргізіледі»

*Тәрбиеден мақсұт – адамды һәм 
сол адамның ұлтын, асса барлық адам-
зат дүниесін бақытты қылу.

*�рбір ұлттың бала тәрбие қылуы 
туралы ескіден қалып келе жатқан 
жеке-жеке жолы бар. Ұлт тәрбиесі 
бая ғыдан бері сыналып, к$п буын 
қолданып келе жат қан тақтай жол 
болған дықтан, әрбір тәр биеші, с$з 
жоқ, ұлт тәрбиесімен таныс болуға 
тиісті. Және әрбір ұлттың баласы 
$з ұлтының арасында, $з ұлты үшін 
қызмет қы латын болғандықтан, 
тәрбиеші бала ны сол ұлт тәрбиесімен 
тәрбие қылуға міндетті.

*Ұлт мүшесі әрбір адам бақытты 
болса, ұлт бакытты, адамзат дүниесінің 

диссертация қорғады. Бұл қазақ тілі 
морфологиясындағы ең күрделі де 
к$лемді с$з табы етістікке қатысты зор 
жаңалық болды. С$здің аналитикалық 
формасы – тіл біліміндегі жаңа танылып 
жүрген теория еді. Н.Оралбайқызы қазақ 
тіліндегі етістіктің аналитикалық фор-
манттары теориясын қазақ тіл білімінде 
тұңғыш жан-жақты қарастырып, осы 
ілімнің негізін жасады, қалыптастырды. 
Ол алғаш қазақ тіліндегі етістіктің 
аналитикалық форманты теориясын 
ашты. Ғалым аналитикалық форма 

стап с$зжасам қазақ тілі маманда-
рын дайындайтын барлық жоғары оқу 
орындарында жеке пән ретінде оқу 
жоспарына кіріп, оқытыла бастады. 
Бұл – қазақ тілі с$зжасамының дербес 
сала ретінде танылғанына дәлел. Ол осы 
мәселені ғылыми тұрғыда дәлелдеген 
Н.Оралбайдың ғылыми идеясының 
танылғандығын білдіреді.

Ғалымның ерекше еңбек еткен са-
ласы – қазақ тілін орыс тілді мектеп-
тер мен орыс тілді дәрісханада оқыту 
мәселелері. 1987 жылы Қазақ КСР 
Министрлер Кеңесінің «Республикада 
қазақ тілін оқып-үйретуді жетілдіру» 
қаулысынан кейін, іле республикада 
қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алған соң, 
егемен еліміздің жаңа Конституция-
сында қазақ тілі мемлекеттік тіл бо-
лып заңдастырылып,  қазақ т іл ін 
$ркендетудің бағыт-бағдары анықталды. 
Міне, осы тарихи құжаттар республика-
да тұратын жергілікті ұлт $кілдері мен 
$зге ұлт $кілдерінің мемлекеттік тілді 
үйрену қажеттілігін туғызды.

Осындай күрмеуі күрделі түйткілді 
мәселелерді шешудегі ғалымның ден қоя 
зерттеулерінен мыналарды атап $туге 
болады: «Қазақ тілін үйрену курсының 
бағдарламасы», «Қазақ тілі» (Халық 
университеттерінде $тілетін қазақ тіліне 
арналған бағдарлама және әдістемелік 
нұсқаулар), «Қазақ тілін үйренеміз» 
оқу құралы (авт.бірл., 1989). Мұның 
басты ерекшелігі – тілді игерудегі жаңа 
теория – қатысым әдісіне, с$йлеуге 
негізделгендігінде. 

Егемендіг ін  еншілеп отырған 
е л і м і з д і ң  т ә у е л д і г і н  т у  е т к е н 
Қазақстанның $рке ниетін дамыту-
да ұлттық кадр даярлауда ғалымның 
еңбегі ұлан-ғайыр. Тоқырау заманында 
қазақ тілін оқыту әдістемесі ілімі дамуы 
жағынан кенже қалды. Бұл кезеңдегі 
тілді оқыту саласы бойынша бірді-
екілі ғалымдарды атап айтсақ, бүгінде 
ғалымдар әлеуетінің қанат жайып, 
оның $ркендеуіне $лшеусіз үлес қосқан 
біз тілге тиек етіп отырған кейіпкер. 
Ғалымның бастауымен 1990 жылы 
Мәскеу арқылы алғашқы кандидаттық 
диссертация қорғау кеңесін ашу зор 
жетістік болды. Алғаш диссертация-
ларын қорғағандар да – профессор 
Н.Оралбайқызының шәкірттері. 

1992 жылы Қазақстан Республи-
касында Жоғары Аттестациялық 
Комиссия (ЖАК) құрылған кез-
де, кандидаттық, докторлық дис-
сертация қорғау ж$ніндегі  алғаш 
мамандандырылған кеңестердің ашы-
луына үлкен еңбек сіңірген де ғалым 
ұстаздың $зі болатын. 

1 9 7 4  ж ы л ы  а р н а й ы  к е ң е с т е р 
құрылған кезде тілді оқыту әдістемесі 
ілімінен мамандардың болмауына бай-
ланысты ғылымның бұл саласынан дис-
сертация қорғайтын кеңес республикада 
ашылмады. Ол осы ғылым саласының 
мамандарының дайындалмауына, 
ғылымның бұл саласының дамымауына 
әкеп соқтырды. Осы жағдайды жақсы 
түсінген профессор Н.Оралбайқызы 
1991 жылы Қазақстан халықтарының 
тілдерін оқыту әдістемесі бойынша 
диссертация қорғайтын кеңес ашып, 
оның т$райымы болды. Кейін ол кеңес 
докторлық диссертация қорғайтын 
кеңеске айналып, әдістеме ілімінен 
бірнеше докторлар, кандидаттар дай-
ындалды. Ол мамандар тоқырауға 
ұшыраған осы ғылымды жандандырды, 
дамытты.

«Шәкіртсіз ұстаз – тұл» демекші, 
бүгінде Н.Оралбайқызы 60-тан астам 
ғылым докторы мен ғылым канди-
даттарын даярлады. Олар қазір үлкен 
қызметтерде, жоғары оқу орындарын-
да проректор, институттарда дирек-
тор, декан, кафедра меңгерушілері, тіл 
орталықтарын басқарушылар, профес-
сор, доцент кызметінде жүргендер. Бұл 
– ғалым Н.Оралбайқызы мектебінің 
тұғырының берік,  еңсесінің биік 
екендігінің айғағы.

  
Р.ШАХАНОВА, Ж.БАЛТАБАЕВА, 

Ж.СҮЛЕЙМЕНОВА,
педагогика ғылымының 

докторлары, профессорлар  

АА

ғибратығибраты
АЛЫМАЛЫМ

ілімінің тіл ғылымында жаңа сала болып 
танылатынын, аналитикалық формант 
түркі тілдеріне, соның ішінде қазақ тіліне 
де тиесілі екенін дәлелдеді. Бұл сындар-
лы ғылыми тұжырым тіл ғылымында 
даусыз танылғаны рас. Н.Оралбай қазақ 
тіліндегі етістіктердің аналитикалық 
форманттарының тіл құрылымында 
алатын орны мен мән маңызына, $зіндік 
ерекшеліктеріне егжей-тегжейлі тоқтала 
отырып, мұралар тіліндегі фактілермен 
салыстырып-салғастыра отырып, жан-
жақты талдап-таразылайды. Автор 
еңбегінде күрделі етістіктің $зіндік 
табиғатын ашып, оның екі тең мағыналы 
сыңардан тұрып, біртұтас мағына беріп, 
с$зжасам объектісіне айналатындығын 
да алғаш айтты. Осы тұрғыда ерекше 
атап $тетін бір жайт – ғалымның бұрын-
соңды танылмай жүрген етістіктің 
аналитикалық форманттарының кате-
го рияларға қатысты мәселесінің кейінгі 
кездері талай ғылыми-зерттеу жұмыс-
тарының нысанасына айналып, осы 
салада біраз шәкірт тәрбиеледі. 

К $ м е к ш і  с $ з д е р  м ә с е л е с і  – 
ғылымда к$птен с$з болып келе жатқан 
мәселе. «Қазіргі қазақ тілінің мор-
фемалар жүйесі» атты монография-
да Н.Оралбайқызы «Қазақ тіліндегі 
к$мекшілер» тарауын жазып, онда қазақ 
тіліндегі к$мекші с$здердің барлық 
түрін анықтаған. Еңбекте к$мекші 
с$здердің мына түрлері к$рсетілген: 
к$мекші есімдер, к$мекші етістіктер, 
шылаулар, модаль с$здер, күшейт кіш 
үстеулер. Осы к$мекшілердің алғашқы 
үш түрі (к$мекші есімдер, к$мекші 
етістіктер, шылаулар) аталып, таны-
лып келгені белгілі. Ал модаль с$здер 
мен күшейткіш үстеулерді к$мекшілер 
қатарына қосқан, олардың к$мекшілік 
қызметін ғылыми тұрғыда дәлелдеген 
Н.Оралбайқызы екенін атау қажет. 
Бұған еңбекте к$мекшілердің түрлерінің 
анықталғаны – дәлел.  

П р о ф е с с о р  Н . О р а л б а й д ы ң 
$те маңызды ғылыми табыстары, 
жетістіктері с$зжасам мәселесімен 
байланысты. С$зжасам грамматиканың 
морфология саласында қаралып, онда 
әр с$з табының с$зжасамы қысқаша 
қамтылып келгені – белгілі жағдай. 
Ал с$зжасамның тіл білімінің дербес 
саласы екені «Қазіргі қазақ тілінің 
с$зжасам жүйесі» деген 1989 жылғы 
монографияда жан-жақты ғылыми 
негізде дәлелденді. 1990 жылдан ба-

Маман даярлау мәселесі талқыланды
Ел �мірімен, қоғаммен тікелей бай-
ланысты журналистика саласына 
мамандар даярлау үдерісі қашанда 
маңызды мәселе екені белгілі. Қазіргі 
таңда журналист мамандарға �з 
кәсібінің шынайы шебері болумен 
қатар, ақпараттық-технологияларды 
жетік білу, қажетті деңгейде шет 
тілдерін меңгеру тәрізді талаптар да 
қойылып отыр.

Осы орайда әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универси тетінің жур-
налистика факультетінде «Заманға 
лайық маман даярлау мәселелері» 
атты республи ка лық оқу-тәжірибелік 
алқас$з $ткізіліп, шараға қатысқан БАҚ 
$кілдері мен университет оқытушылары 
аталған тақырып т$ңірегінде ойларымен 
б$лісті. Аталған басқосу Байланыс және 

ақпарат қызметкерлерінің күніне орай 
ұйымдастырылды. 

Жиынды кіріспе с$зімен ашқан фа-
культет деканы Сағатбек Медеубекұлы 
күн тәртібіндегі мәселе бойынша әріп-
тестерін пікір алмасуға шақырды. 
«Бас пас$з және электронды БАҚ» ка-
федрасының меңге рушісі  Гүлмира 
Сұлтанбаева жуырда Астана қаласында 
журналист мамандарды даярлауға 
арналған басқосу жайында әңгімеледі.

«Шетелдерде журналист даярлаудың 
кейбір ерекшеліктері» тақырыбында с$з 
алған доцент Қарлыға Нақысбекқызы 
шетелдік білім беру жүйесінен бірқатар 
мысалдар келтіріп, $з тәжірибесімен 
б$лісті. Маман даярлаудағы академиялық 
еркіндік туралы тарқата айтып берді. Про-
фессор Назгүл Шыңғысова «халықаралық 
журналистика» ұғымына тоқталды. Фа-

культет аясында халықаралық жур-
налистерді даярлау бағытында атқарылып 
жатқан іс-шараларды тілге тиек етіп, 
жетістіктерді атап $тті. «Баспа ісі және 
дизайн» кафедрасының меңгерушісі 
Жет пісбай Бек болатұлы журналистика 
саласындағы дизайн ма ман дарын даяр-
лау тәжірибесіне назар аударды. Елімізде 
бұл сала кеңінен дамып келе жатқанын 
айтты. 

Жиында с$з алған Ермек Зәңгіров, 
Ахмет Аляз, Құлт$леу Мұқаш, Берік 
Бейсенұлы, Есей Жеңісұлы, Дәуіржан 
Т$лебаев және т.б. журналистер $з ойла-
ры мен ұсыныс-пікірлерін ортаға салды. 
Бас қосуды С.Медеубекұлы қоры тын-
дылап, БАҚ $кілдерін алдағы уақытта 
бірлесе жұмыс істеуге шақырды. 

Нұрбек )ШІМ

        
.        

  ( ) . 

 *Елге еңбегін сіңірген – ер қымбат. 
Ердің елге бағасы қаны бір болуда емес, 
жаны бір болуда: қуаныш-қайғысы 
ортақ болуда. Ердің бағасы елге еткен 
еңбегінің зор, яки кішілігінде емес, 
ел деген жүре гінің таза болуында; 
тілегінің елмен ортақ бо луында; ер 
$мірінің $рі мен к$рі ел $мірінің $рі-
к$рімен бір болуында.

* Қ а р л ы ғ а ш т ы ң  қ ы м б а т т ы ғ ы 
тасыған суы ның молдығында емес, 
жүрегінің адалдығыңда.

*Бағалаудың қымбаты – алдына 
айдап мал салу емес, шын к$ңілден 
разылык, біл ді ріп, елдің оны «сен – 
менің ұлым деуі», «елге – ер қымбат, 
елге елдің адал жүрегі қымбат».

*...қазақ иісіміз шықпауға мүмкін 
емес .  Ойымызда,  қиялымызда, 
әдебие ті мізде Азия иісі аңқымау 
мүмкін емес. Бағыттың бір екені да-
усыз болғанымен, пролетариаттың 
$з та рихының, машина сы ның қайыс 
қамзолының иісі шықпауға, қазақтың 
мың жылдық тарихының, ел ті рі тұма-
ғының иісі шықпауға мүмкін емес.

*Ақынның міндеті – білім беру 
емес, терең сезім, асқар пікір ояту».
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ЗЕРТТЕЙТІН 
ДҮНИЕЛЕРІМ ӘЛІ КӨП

– �дебиетке, тарихқа, $лкетануға қызы-
ғуым жалғаса түсті. С$йтіп, журналистика 
ма мандығын 1969 жылы бітіріп шықтым. Дип-
ломдық жұмысымды мемлекет және қоғам 
қай раткері Темірбек Жүргеновтің $мірі мен 
шығармашылығын зерттеуге арнадым. Ол кезде 
Темірбек Жүргенов толық ақталмаған болатын. 
Зерттеуім сәтті шыққан болуы керек, кафедра 
меңгерушісі Қайыржан Бекхожин мұны кітап 

�р үйдің ішін қазақтың қол$нер бұйымдарымен 
толтырып, әшекейлеп, $рнектейміз. Осындай 
еңбегіміз бағаланып, жүлделі орындарға ие бо-
лып жүрдік. �рине, мәселе, жеңіске жетуде емес, 
осындай шараларға белсене қатысу арқылы,  
ұлттық салт-санамызды, әдет-ғұрпымызды 
жаңғырту, жоғалтқанымызды табу.

1995 жылы «Кете Ш$мекей» атты кітабым 
«Ана тілі» баспасынан жарық к$рді. Мен $з 
зерттеулеріме, кітаптарым мен жинақтарыма 
Сыр $лкесінің тарихын, осы елден шыққан та-
рихи тұлғаларды мұрағаттық деректерге сүйене 
отырып, зерттей отырып арқау етіп келемін. 
Есте жоқ ескі замандарда $мір сүрген ақындар 
мен жыраулардың, шайырлардың $леңдерін, 
ондағы айтылған оқиғаларды, кейіпкерлердің 
$мірлерін зерттеймін. Архивтік деректермен 
жұмыс істеу тәжірибем болғандықтан $зіме 
қажетті мәліметтерді табуға к$п уақытым 
кетпейді. Осылайша, тірнектеп жинап, к$здің 
қарашығындай бағалы дүниелерді халықпен 
қауыштыруға асығамын. Менің кітаптарымның 
тез тарап кететіні сондықтан болу керек. Жазған 
мақалаларым да сонысымен құнды шығар деп 
ойлаймын. 

– Сіздің ізденісіңіздің бір қомақты нәтижесі 
ол атақты «Түркістан фотоальбомын» елге 
алдыруыңыз деп айтсақ болатын шығар. Осы 
ж�нінде тарқатып айтып берсеңіз. Бұл оқиға 
қалай болып еді? Тарихи альбомды қайдан, қалай 
таптыңыз?

– «Түркістан фотоальбомы» туралы алғаш 
рет академик �лкей Марғұланның кітабынан 
оқыдым. Сол кітапта Қорқыттың алғашқы 
бейітінің суреті Түркістан альбомында бар 
екені айтылған. Сол суретті іздеуге кірістім. 
Ал «Түркістан альбомы» туралы мәлімет 1870 
жылы жарық к$рген «Түркестанские ведомсти» 
деген газетте бар екен. Осы аталған газеттің 
барлық н$мірлерін парақтап шығып, аль-
бом жайында жазылған мақаланы таптым. 
«Түркістан альбомы» генерал-губернатор 

Кауфманның тапсырамасымен жасалған 
ғой. Орта Азия елдеріне арналған альбом-
да халықтың тұрмыс-тіршілігін, тарихи 
ескерткіштерін, мәдениетін, осы аймақтар 
мекен етіп жатқан ұлт $кілдеріне қатысты 
к$птеген фото-шежірелер жинақталған. Оның 
ішінде қазақ даласына, қазақ еліне байла-
нысты түсірілген фотосуреттер қамтылған. 
Альбомды қазіргі Санкт-Петербург қаласынан 
қаражатын т$леп тапсырыспен алдырдым. 
�рине, барлық нұсқалары емес. Mйткені жар-
тысы Ташкенттің мұрағаттарында сақтаулы.  
Құнды мұраның ішінде 1300-дей сурет бар. 
Жалпы альбомның $зі 1872 жылы 6 дана болып 
шыққан. Бір нұсқасы Париж қаласындағы 
к$рмеге қойылған. Сол жерден қолды болып 
кеткен. Қалған 5 кітабы Мәскеуде.

– Сіздің бойыңыздағы ізденгіштік қасиетіңіз, 
еңбекқорлығыңыз к�пшілікке үлгі деп ойлаймын. 
)лі де тынымсыз жұмыс істеп, оқырмандарға 
қажетті дүниелерді жазып келесіз. Мұның 
барлығы, қарап тұрсақ, оңай емес.  

– Осындай жұмыстармен шұғылдану – 
менің $мір бойы айналысып келе жатқан 
сүйікті ісім, хоббиім десем болады. Дүр Оңғар, 
Кете Жүсіп, Қаңлы Жүсіп, Таубайдың Жүсібі, 
Мұзырап, Шегебай, �лібек ақындар, Қуаныш 
Баймағамбетов, Алтын Сейітжанов, Телеу 
Жорықбайұлы және $зге де біртуар тұлғаларды 
зерттеп, жарыққа шығарып келемін. �рбір 
кітапқа демеуші табу, баспа жұмыстарын 
ұйымдастыру қажыр-қайратты талап етеді. 
Мұндағы мақсат – пайда табу емес, ұлылардың 
есімдерін жаңғырту, $лке тарихын байытуға 
перзенттік үлесімді қосу. Сол мақсатты мықтап 
ұстанғаннан кейін $з қалтаңнан шыққан шы-
ғынға да қарай бермейсің. Кейбіреулер ата-ба-
балары, шыққан тегі туралы мәлімет іздеп маған 
келеді. Себебі менде мұрағаттардан жинаған 
материалдарым к$п. Қолымнан келсе, қажетті 
ақпарат тауып беріп, ата-тегінен қандай аза-
маттар шыққанын айтып беруге, к$мектесуге 
тырысамын. 

– Осыншалықты атқарған еңбектеріңіз қалай 
бағаланып жүр? 

– Құдайға шүкір, еткен еңбек бағаланып жүр. 
КСРО кезінде «Еңбек ардагері» т$сбелгісіне 
ие болдым. «Түркістан» газетінде еңбек 
етіп жүргенде мемлекеттің «Құрмет» ордені 
берілді. Қорқыт ата атындағы мемлекеттік 
универси  теттің Құрметті профессорымын. 
Қызылорда облысының Жалағаш, Сырдария, 
Қармақшы аудандарының, Қызылорда қала-
сының Құрметті азаматы атандым. �леумет тік-
ғылымдар академиясының академигі деген атақ 
берілді. Диссертация қорғап, ғалым атанбасам 
да, осындай сый-құрметке б$леніп келемін. 
Мұның барлығы елге жасаған еңбегімнің 
арқасында деп білемін. 

– Алдағы уақытта қандай дүниелерді зерттеу 
ойыңызда бар? 

– Mзіңіз жақсы білесіз, қазір елімізде ру-
хани жаңғыруға ерекше мән беріліп жатыр. 
Бұл – халқымызға ауадай қажет деп ойлаймын. 
�лемге танымал жүз оқулық аударылу үстінде. 
Мұндай дүниелер бұрын болмаған. Зерттейтін 
мәселелер әлі де к$п. Тарихы, атқарған $негелі 
істері айтылмай жатқан қаншама тұғырлы 
тұлғаларымыз бар. Солардың бәрін кітап жазып, 
ескерткіштер орнатып, к$ше, елді мекен атаула-
рын беріп жаңғыртуымыз керек. 

– )ңгімеңізге рақмет! 

)ңгімелескен 
Дәуіржан ТOЛЕБАЕВ
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– Тынышбек аға, журналистика саласына 
қалай келіп едіңіз? Сол бір арман жылдарды еске 
ала отырсақ.

– Менің журналистика саласына деген 
қызығушылығым бала кезден басталған болуы 
керек, мектеп қабырғасында оқып жүрген 
шағымда аудандық газетке шағын хабарлар жа-
зып жүрдім. �лі есімде, 1959 жылы Қызылорда 
облыстық «Ленин жолы» газетіне 50 жолдық ха-

Алматы қаласындағы С.Бегалин атындағы мемлекеттік бала-
лар кітапханасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында, 
Астананың 20 жылдығына орай ақын, драматург, мемлекет 
және қоғам қайраткері Нұрлан Оразалинмен кездесу �тті. Бұл 
кездесуді Алматы қаласы Ішкі саясат басқармасының тапсы-
рысымен «Ел-шежіре» қоғамдық қоры ұйымдастырды. 

Астананың тарихын тереңнен қозғаған кеш кейіпкері ел 
астанасын Алматыдан Ақмолаға к$шіру туралы мазмұнды да 
мағыналы әңгіме $рбітті. «Мен 1993 жылы «Егемен Қазақстан» 
газетіне бас редактор болып тағайындалдым. Сол жылы Прези-
дентпен алғашқы сұхбаттарымның бірінде ел ішінде тарап кеткен 
астананы к$шіру туралы сұрадым» деп бастады әңгімесін. Сонда 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
«Бұған халық қалай қарайды?» деп сұхбат алушының $зіне сұрақ 
қояды.

Газет басшысы болса: «Халық $зінің үйренген жері, жылы-
жұмсақ орны, табиғаты жарасқан Алматыдан қозғала қойғысы 
келмес» дейді. Алайда Елбасы «Біз мемлекеттік тұтастығымызды 
сақтау үшін Алматының $з мәртебесін бекітіп, тәуелсіз ел ретінде 
әлі беки қоймаған кезеңімізде Арқаға к$шті түзеу керек» деп 
жауап беріпті. Н.Оразалин Президенттің к$реген саясаты мен 
ең алғашқы осы с$зін әлі күнге жадында сақтап келе жатқанын 
айтты.

Елдегі екі астана туралы с$з к$птің аузында жүргенде, 
Елбасы екі астанасы бар бірнеше елдерді мысалға келтіріпті. 
Сұхбаттасушының айтуынша, сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев 
Қытайдың Бейжіңі мен Шанхайын, Американың Вашингтоны 
мен Нью-Йоргін, Түркияның Ыстанбұлы мен Анкарасын алға 
тартқан. «Бізге неге к$шпеске? Ақмоламыз ел астанасы, Алматы-
мыз мәдени астанамыз болып қала береді» деп нүктесін қойған. 

Газет басшысының Президенттен алған бұл сұхбаты кейін 
кітап болып шығып, орыс, ағылшын тілдеріне аударылған. 

Кездесу барысында кеш қонағы министр лер дің бір-екі 
жыл жатақханаларда тұрып, Астананың негізін қалауға күш 
салғанын к$збен к$ргенін тілге тиек етті. Осылайша бүгінде 20 
жылдығымен тарихқа еніп отырған Астана 1998 жылы ресми 
түрде Қазақстан Респуб ликасының елордасы болып жарияла-
нады.

Кездесуге келушілер астананың Алатаудан Арқаға қалай 
к$шірілгенін баяндаған мемлекет және қоғам қайраткеріне 
к$кейде жүрген сұрақтарын қойып, тұшымды ойларын ортаға 
салды.

Ақбота ҚУАТОВА

Жуырда Астана қаласында Байланыс және ақпарат 
қызметкерлері күніне орай Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және спорт министрі А.Мұхамедиұлының 
қатысуымен «Мемлекеттік тіл және БАҚ» атты респуб ли-
калық байқаудың жеңімпаздарын марапаттау рәсімі �тті. 

Конкурстың қорытындысы бойынша «Үздік мақала» аталы-
мы бойынша I орынды «Таң-Шолпан» әдеби-к$ркем к$пшілік 
журналының бас  редакторы Нұрлыбек Саматұлы, II орынды 
«Егемен Қазақ стан» газетінің Шығыс Қазақстан облысы бой-
ынша меншікті тілшісі Азамат Қасымов, III орынды тараздық 
қа ламгер �зімхан Ыбырайым еншіледі.

«Үздік телебағдарлама» аталымы бойынша — I орынды 
«Таңшолпан» бағдарламасының журналисі Серікбек Жұмабек, 
II орынды «Мәселе» бағдарламасының жетек шісі, жүргізушісі 
Нартай Аралбайұлы, III орынды «Сарыарқа» телеарнасы 
«Жаңалықтар» б$лімінің шеф редакторы Гүлбақша Ақажанова 
иеленді.

 «Үздік радио бағдарлама» аталымы бойынша — I орын 
жас журналист Ербол Алшынбайға, II орын «Хабар радио-
сы» жүргізушісі �семгүл Аманжоловаға, III орын «Шалқар» 
радиосының журналисі Талант Арғынғалиға бұйырды.

 «Үздік сайт мақаласы» аталымы бойынша — I орынға 
«Sportportal.kz» спорт сайтының журналисі Мадияр Арыстан-
баев, II орынға республикалық «Полиция.kz» журналының 
қызметкері Еркеғали Бейсенов, III орынға «Baq.kz» ақпарат 
агенттігінің тілшісі Қымбат Елтайқызы лайық деп танылды.

Ал байқаудың бас жүлдесін «Қазақ журналистикасының 
қайраткері» медалінің, «Ақпарат саласының үздігі» белгісінің 
иегері Жарылқап Бейсенбайұлы иеленді. Бас жүлдеге 1 000 000 
теңгенің сертификаты табысталды.

Бота ҚУАТ

барым шығып, т$бем к$кке жеткендей қуандым. 
Содан жазуға деген ықыласым артып,  қаламды 
серік еттім. Жас тайымнан ауылдағы үлкен 
қариялардың, данаг$й ақсақалдардың шежіре-
әңгімелерін құлағыма құйып $стім. Бағзыдан 
жеткен хикаялар, әртүрлі тарихи кезеңдерде 
Сыр $ңірінде ғұмыр кешкен ақын-жыраулар, 
батырлар мен би-шешендер, абыз адамдар, ел 
бастаған к$семдер, еліне елеулі болған к$рнекті 
тұлғалардың $мірі мен шығармашылық жолы-
на деген қызығушылығымның оянуы да $скен 
ортамның әсерінен деп ойлаймын.  Ауылы-
мызда талай құймақұлақ, кеуделері қазынаға 
толы, зерделі қариялар болды. �кеміз Дайра-
бай, оның замандастары Т$леген Тәуіпбаев, 
Нұржан Жұдырықов тәрізді ақсақалдардың 
тағылымы мен тәлімін к$ріп, ғибраты мен $не-
гесін бойымызға жиып ержеттік. Бәрі де үйлері 
іргелес, қойлары қоралас, қатар қоныс теп кен 
дос-жарандар, замандас, тұрғыластар еді. 

Бала болсақ та, зиялы с$зге, зерделі ойға, 
тұшымды әңгімеге елтіп $стік. Оныншы сынып-
ты тамамдағаннан кейін ауыз әдебиетінің небір 
үлгілерін, елдің арасындағы тарихи әңгімелерді 
жинауға ден қойдым. Бұл менің кейін $мір 
бойы айналысатын шығармашылық жолымның 
бастауы іспетті болды десем артық айтпағаным. 
Киномеханик оқуын бітіріп, бір жылдай жұмыс 
істедім. Содан әскерге аттандым. �скери бо-
рышымды Украинаның Днепродзержинск 
қаласында $тедім. Журналист болсам деген 
арман әскерде жүрсем де к$кейімнен шықпай, 
ҚазМУ-ға $тініш-арызымды жолдадым. �скери 
міндетімнің мерзімі аяқталған соң Алматыға 
жол тартып, журналистика факультетіне келіп, 
қабылдау емтихандарын тапсырдым. Оқудан 
қол үзіп қалғаным бар. Десек те, тарих пәнінен 
бес алдым. Қазақ тілі мен әдебиетті т$рт деген 
бағаға тапсырып, сәтін салып оқуға түсіп кеттім. 

– Университет қабырғасында жүріп те, 
балалық шағыңыздан қалыптасқан ізденістеріңізді 
жалғастырған боларсыз. 

етіп шығаруға болатындығын айтты. �дебиет 
және $нер институтына жұмысқа жолдама 
да алдым. Бірақ диплом алған соң ауылға 
оралдым. Үйде қарт шешеміз бар. Осылайша 
маман ретіндегі еңбек жолымды туған жерімде 
бастадым. Аудандық газетте б$лім меңгерушісі 
болып 3-4 жыл жұмыс жасадым. Жауапты 
хатшы болдым. Партиялық қызметке де арала-
стым. Аудандық, облыстық партия комитетінің 
байқауына қатысып, Алматыдағы жоғарғы пар-
тия мектебінде оқуға жолдама алдым. Бітіріп 
келген соң совхозда партия ұйымының хатшы-
сы болып еңбек еттім. Бірқатар еңбек сатылары-
нан $тіп, кейіннен Терең$зек аудандық партия 
комитетінің бірінші орынбасары қызметін 
атқардым. 

– Жауапты қызметтерді атқара жүріп жазудан 
қол үзіп қалған жоқсыз ба?

– Партиядағы идеологиялық жұмыстарды 
атқарып жүргендіктен шығармашылықтан 
сәл-пәл алыстап қол үзіп қалғандай бол-
дым. Десек те, мүм кіндік болғанша $зімнің 
сүйікті тақырыптарым бойынша ізденуді, 
қажетті материалдарды, тарихи деректерді 
жинауға ден қойып жүрдім. Қолымда бар 
дүниелерді жеке кітап етіп шығарсам деген 
ой да болды. 1991 жылы еліміз тәуелсіздігін 
жариялағанда, сол жылдың соңында екі кітабым 
жарық к$рді. Біреуі Тоғанас батырға, екіншісі 
Дүр Оңғарға арналды. Жалпы Тәуелсіздік деген 
құдірет қой. Тәуелсіздіктің арқасында к$птеген 
құндылықтарымыз, қазыналарымыз орала 
бастады. Ел еңсе тіктеп, рухымыз к$терілді. 
Сол кездің $зінде рухани дүниелерді қолға 
алдық. Облыс орталығында аудандық к$рмелер 
$ткізілетін. Сонда Терең$зек ауданының аты-
нан ұйымдастырған к$рмеміз бірінші орынды 
иеленіп жүрді. 1991 жылы 9 қазанда батырлар 
мен билердің атына берілген үйлер тіктірдім. 
Тоғанас батырдың үйі, Бұқарбай батырдың үйі, 
Мырқының үйі (Құнанбаймен қажылық сапарға 
бірге барған кісі) деген сияқты жазып қоямыз. 

ЖҮЗДЕСУ БАСЫЛЫМ

АСТАНА ЖАЙЛЫ 
ӘСЕРЛІ ӘҢГІМЕ

Тынышбек ДАЙРАБАЙ, журналист-этнограф:

«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
ЖӘНЕ БАҚ» 
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Ғасыр жасаған «Жетісу»
«Жетісу» газетінің ғасырға жуық дәуірінде 

халқымыздың небір қаймақ қайраткерлері 
кенен де кемел ой-пікірлерімен руханият 
шырағданын маздата жақты. Сол тұстағы 
газеттің сарғайған беттерінен саясаттың, 
әдебиет пен журналистиканың қара нар-
лары саналған �лихан Б$кейханов,  Ахмет 
Байтұрсынұлы, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар 
�уезов, Міржақып Дулатов, Сәкен  Сейфуллин, 
Смағұл Сәдуақасов,  Абдолла Розыбақиев, 
Қалыбек Сармолдаев, Жұбаныш Бәрібаев, 
Ыдырыс К$шкінов,  Исмаил Тайыров және 
Мағазы Масанчи сынды арыстардың маңызды 
мақалалары әлі күнге дейін $зектілігін жойған 
емес. 

Тарихи кезеңдер мен заман талабына орай 
басылымның атауы да $згеріп, жаңғырып 
отырған. Нақты айтсақ, 1918 жылдың маусым-
желтоқсан айларында «Жетісу ісші халық 
мұхбыры» («Жетісу еңбекші халқының ха-
баршысы»), 1918-1919 жылдары «К$мек», 
1920 жылы «Ұшқын», 1921 жылы «Бұқара», 
1921-1922 жылдары «Кедей еркі», 1922-1935 

жылдары «Тілші», 1935-1954 жылдары «Сталин 
жолы», 1954-1963 жылдары «Коммунизм таңы» 
деп аталды. Ал 1963 жылғы сәуірде берілген 
«Жетісу» атауы бүгінге дейін тұрақты болып 
келеді.

Айтулы басылымда сол кездегі еліміздің бет-
ке ұстар қаймақтары қызмет еткен. Сара Есова, 
Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар 
�уезов, Сәбит Мұқанов, Тоқаш  Бокин, Ораз 
Жандосов сынды әдебиет пен журналис тика 
алыптарының қолтаңбасы қалған. 

Тәуелсіздік жолындағы ерекше оқиға лардың 
бірі Желтоқсанның кезінде  де басылымның ба-
сына біраз қара бұлт үйрілген еді.  Ауыр  күндер 
мен сын сағаттарда халыққа қызмет етуін 
жалғастыра берді. «Жетісу» газетінің тарихтан 
аманат боп бүгінге жетуіне еңбек  еткен  әр 
жылдардағы бас редакторлардың да еңбегі ерен 
екенін  айта  кеткен ж$н. Мәселен, Сабыржан 
Шәкіржан, Сабыржан Ғаббасов, Қалдыбай Аб-
дуллин,  Исмайл Тайыров, Сара Есова, Жақан 
Сыздықов, �бдуәлі Қарағұлов, Пернебек Бей-
сенов, Мамадияр Жақыпов, Баймолда Мусин, 

Жақыпжан Нұрғожаев, Нүсіпбай �бдірахым  
сынды басшылардың $негелі ісі әлі де жалғасып 
келеді. Бүгінгі таңда газетті халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері �міре �рін 
басқарып отыр. «Жетісудан» түлеп ұшқан қалам 
иелері әлі күнге қызмет орнын мақтан етіп, был-
тырдан бері басылымның 100 жылдығына орай 
ағылған алғыс хаттар мен құттықтау лебіздері 
толастар емес. 

Mткен жылы басылымның 500 миллион-
шы данасы жарыққа шыққан болатын. Бұл 
газеттің тарихтан бүгінге шындық жалауын 
желбіретіп жеткенінің белгісі болса керек. Осы 
мерейлі мерейтойға орай, газеттің тарихы, 
естеліктер мен қызмет еткен қаламгерлердің 
шығармашылығы топтастырылған «Ғасыр 

ғұмыр» атты кітап шығару, «100 жылға – 100 
шара» айдарымен 100 игі шара ұйымдастыру 
жоспарланған. 

Бүгінде ақпарат айдынында газеттен 
$зге, телевизия, радио, ақпараттық сайт-
тар мен әлеуметтік желілер қарқынды да-
мып, конвергенттік журналистика дәуірі 
басталғанда $з құндылығы мен бағасын, болмы-
сы мен маңызын жоғалтпай, оқырмандарының 
сұранысына ие болу әрбір басылымға бұйыра 
бермейтін бақ. Дәстүрлі журналистиканың 
тарихын бүгінге әкеліп, болашаққа бағдар 
ұстанған шежірелі басылым «Жетісу» газетін 100 
жылдық мерейтойымен құттықтаймыз! 

А.МҰСАБЕКҚЫЗЫ

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР
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– Ау, Бақыт$мір, ауылың к$шіп 
кеткен жоқ па? – деп фототілші 
Тұрмысхан Дүйсекенов шыдамсыз-
данып, мәшине терезесінен алысқа 
сығырая к$з тастап қояды.

– Аз қалды. Енді бір ышқынсақ 
жетіп қаламыз. Қаласаңыз, атшал-
дырып алайық, – деді Бақыт$мір 
елпілдеп. 

 Осы с$зді  күтіп отырғандай 
шопыр жігіт те к$лікті тежей берді. 
Табанымыз жерге тиіп, балағымыз 
к$кпек пен изенді сыпыра бой жазып, 
тыныс алдық. К$ліктен он-он бес 
қадамдай ұзаңқырап шыққанымыз 
сол еді, ойпаңдау тұстағы су шайып 
ұсақ қиыршық тастар к$рінген жерде 
жартылай к$міліп жатқан кішкене 
темір к$зге шалынды. Дереу қолыма 
алдым. Міне, ғажап! Кәдімгі жебенің 
ұшы. �бден тот басып, онсыз да жұқа, 
екі қырлы $ткір жүзін мүжіңкіреп 
тастаған. Бірақ сұлбасы айқын. Ағаш 
сапқа бекітетін тұсы сүйірленіп, 
жіңішкеріп біткен.

– Мынау айдалаға қаңғып кеп 
түскен Қарабайдың атқан оғы ма екен? 
– дедім бір жағы әзілге бұрып.

Келер жылы журфактың күндізгі б$лімінің 
2-курсына ауыстым. Бірақ небәрі екі ай ғана 
оқыған соң Желтоқсан к$терілісіне қатысты 
оқудан да, комсомолдан да шығарылып, жаңа бір 
сергелдеңге тап болдым. Ай бойы қаңғып арыз-
данып жүріп, ілінген студент жатақханасына, 
небәрі бір ай да тұрғызбай, комендант пен сту-
денттер кеңесі шырақ алып жүріп шығарып тынды. 
«Нұрлан» жатақханасына қайтып  оралғанымда 
Желтоқсанға қатысты мұнда да жағдай мәз емес 
екен. Ішке кіргізбесе де сыртта жүрген таныс 
жігіттер – Кенже Отарбаев, Сәбит Исабеков, 
Қайрат Рахметов, Құттыбек Аймаханов және басқа 
да азаматтардың істі болып, бастарына қауіп т$ніп 
тұрғандығын айтты. Сол жолы аты аталған 4 жігітті 
де соттапты.  Басыма іс түскеніне қарамай студент-
тер арасында да $з ауызыма ие бола алмаған менің 
құқық орындарының қадағалауындағы бұл жерде 
де тыныш жүруім неғайбыл. 8-9 жатақханадан 
тұратын бұл құрылысшылар қалашығы – 
Желтоқсан алауын маздатқан қырандардың да 
ордасы еді. Бұл жерде стадион, клуб, кинотеатр, 
кітапхана сияқты уақытты текке $ткізбейтін 
қажеттіліктің бәрі де бар. �йтсе де, ақ таңнан күн 
батқанда жұмыстан қайтатын жастардың текке 
$ткізетін уақыты да болмайтын. Бірақ уақыт 
тауып алаңға ең к$п барған жұмысшылардың 
тобы – осы т$ңіректі мекендеген қыз-жігіттер 
болатын. Солардың ішінде жастығының жалынды 
сәттерін темір тордың ар жағында $ткізген қайсар 

табан ет, маңдай терін ағызып, кәсіп-
керліктің тұтқасын берік ұстаған 
іскер де, ілкімді қаламгер. Mйткені ол 
туған жеріне туын тіккен еңбекқор, 
ізденгіш жан. Кісілігі к$рініп тұратын, 
қарапайым жігіт ағасына «Аяг$з 
ауданының құрметті азаматы» атағы 
бекерге берілмесе керек. Mздері Алма-
ты мен Астанада жатып алып, халық 
үшін к$п нәрсе тындырып жүргендей 
туған жеріне алақанын жайып, мақтау 
мен марапатты сұрап алатындар к$п 
қой. Олардың қасында Бақыт$мірдің 
еңбегі де, айтары да, к$ргені де мол. 
Себебі ол елмен бірге тыныстап, сол 
ортаны к$ңіл сүзгісінен $ткізіп жүрген 
журналист. 

бетіне қарап едім, Бақыт$мірдің аты-
ж$ні к$зге оттай басылды. С$йтсем, 
Бәкең енді газетпен бірге журнал 
шығарады екен. Кейін бір жолыққанда 
ол журналын Алматыға апарып басты-
ратынын, мазмұнына дизайны, сапасы 
сай болғанын қалайтынын жет кізді. 
Бәрекелді демеске шараң жоқ.

Ол ол ма, осыдан бес жыл бұрын 
Б.Шалғынбаев «Шығыс әлемі» жур-
налын шығаруды да қолға алды. Бұл 
да облыс $мірін, шығыс жұртының 
тыныс-тіршілігін, бүгінгі замандастар 
бейнесін арқау ететін журнал. Бір $зі 
үш бірдей басылымға редакторлық 
етіп, қалың оқырманның к$ңілінен 
шыққан журналистің тірлігі, жанкеш-
тілігі еріксіз тәнті етеді.

Расында, оқырман ойымен үн десу, 
сырласу, оқырман мүддесін к$з деу 
басылымның $міршеңдігін, беделін 
к$тереді. Редактор  Б.Шал ғын баев 
мұны жақсы түсінеді. Қазақстан Жур-
налистер одағының мүшесі, қарымды 
қаламгердің се німді серігі – қаламы, 
қазіргі жағ дайда компьютері. Жос-
парын да, атқаратын шаруасының 
бағыт бағ дарын да, жазып жатқан 
немесе ойлас тырған жазу-сызула-
рын да жүрегінде әбден пісіріп алып 
іске кірісетін Бақыт$мір бірқатар 
шығармалар жинақтарын шығарушы. 
Мұнысын жергілікті халық ризашы-
лықпен қабылдады. 

Бір жылдары Бақыт$мір «Mлген-
нен соңғы үш күн» атты повесть жаз-
ғанын айтып, оқып шы ғуыма $тініш 
жасаған. Шығар маның басталуы да 
қызық. Автордың $зі о дүниелік болып 
кетеді. Сосын оның рухы ай на лада 
болып жатқан оқиғаларға зер салады. 
Ащы әжуамен $рілген дүние адам-
дардың характерін әдемі ашып берген. 

Ол күделікті қарбалас жұмыста 
жүріп бұдан кейін «Ар соты», «Құрыш-
тан құйған құдірет» повес тері мен к$п-
теген әңгіме, новеллалар жазған екен. 

Мамандығына деген адалдығы 
әу баста к$здеген мақсат-мүддесінің 
желбіреген жалауына айналған 
еңбекқор азаматтың әр қадамынан 
осындай жақсылықтың лебі еседі. К$п 
балалы отбасының отағасы ретінде 
зайыбы Айгүлмен бірге бақытты 
ғұмырдың баянын жазып келе жатқан 
ғашықтар еліндегі әріптес достың 
мерейі үстем болғаны қуантады. 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын» демей ме?

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

– Қозы К$рпештің жебесі шығар, 
аң аулап жүргенде атқан, – деді 
Бақыт$мір жұлып алғандай.

 Ду күлістік. Осы сәт бізді үлкен 
ықыласпен туған жеріне, әйгілі махаб-
бат мекеніне ертіп алып келе жатқан 
азаматтың ел жүрегінде сақталған 
аяулы ғашықтық хикаясына деген 
іңкәрлік сезімі, қастерлі дүниеге кір 
жуытпай, шырылдап арашашы болуға 
даяр тұратынын байқадық.

 Бақыт$мірдің анасының қолынан 
дәм татып, Қозы К$рпеш – Баян 
Сұлудың басына тәу етіп, тарихи 
ескерткішті тамашалап қайтқан сол 
сапардағы осы бір оқиға жадыма 
 таспадай жазылып қалыпты. 

 Мұны мен неге айтып отырмын? 
Арада талай жыл $тсе де бұл әңгіменің 
желісі үзілмеген жайы бар. Бақыт$мір 
бауырымызға сол кезде: «Қаламың 
осы жебенің ұшындай $ткір болсын, 
$мірде кедергілерді жебедей бұзып $т!» 
деп ризалық к$ңілімізді білдіріп едік. 

 Елі мен жерін қастер тұтатын аза-
маттың бүгінгі тірлігі сол тілегі міздің 
қабыл болуының дәлелі сияқты. Егер 
жолыңыз түсіп Шығыстағы Аяг$з 
ауданына ат басын тіресеңіз, жур-
налист Бақыт$мір Шалғынбаевты 
білмейтін адам жоғын байқайсыз. 
Неге? Mйткені ол ақпарат айдынында 
талайдан еңбектеніп келе жатқан, 

ұлдарымыздың бірі Құттыбек Аймаханов та бар еді. 
Mзі айтқандай, Желтоқсанда соққыдан мерт болған 
Савицкийдің $ліміне қатысты бес адамды қамауға 
алса, соның бесіншісі болып бес жылға сотталып, 
бес аймақтың (Алматы, Маңғыстау, Жамбыл, 
Ақмола, Құсмұрын) түрмелерінде $ткізген азап-
ты жылдары – ұлт тарихындағы табандылықтың 
айғағы. Ал менің мақала жазуыма түрткі болған 
Құттыбектің «Тәуелсіздік Желтоқсаннан бастала-
ды» атты кітабында жеке басының тағдырынан г$рі 
жалпы тәуелсіздік тарихын к$бірек баяндайды.

Кітапта Желтоқсан к$терілісін басу үшін 
Кеңес Одағының әр тұсынан жұмылдырылған 
әскерилер, ішкі істер қызметкерлері, арнайы 
техника мен үйретілген иттер әкелінгенін...  
тағы-тағыларды тілге тиек еткен. Желтоқсан 
құрбаны Қ.Рысқұлбеков, Чита түрмесінен қашып, 
елде қайтыс болған Құрманбай Қалмұратов 
сияқты тағдырластары мен Губченко сияқты 
тергеушілердің, басқа да құқық қызметкерлерінің 
$ктемдігі мен әділетсіздігі жайлы тебірене 
әңгімелеген. Азаттықтың арғы-бергі жағындағы 
отаншылдық рухтағы әдебиет пен $нер жетістіктері 
де, жастар патриотизмінің бүгінгі деңгейі де шет 
қалмайды. Кітаптың келесі б$лімінде басшыны ау-
ыстырып, оқиғаға түрткі болған Мәскеу шешімінен 
бастап, екі күн ішіндегі $р рухты, бір жағы қасіретті 
к$ріністі кинодағыдай к$з алдынан $ткізеді. Бұл 
тірі хрониканы «Mмірдегі ең ауыр күн» атты деректі 
әңгімесі де к$ркемдік жағынан қуаттандыра 

 Аяг$здегі  Дулат Бабатайұлы 
атындағы қалалық мектепте оқып 
жүргенде қала мының желі барын 
к$рсетіп, аудандық «Алға» – «Впе-
ред» газетімен тығыз байланыс қан 
бала Бақыт$мірдің ақ желкені 1983 
жылы С.М.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің журна-
листика факультетін бітір генен кейін 
кеңінен жайылды. Шығармашылыққа 
әуес к$ңілі спортты қатар алып жүрген 
жылдары журналистикаға құлай берді. 
�йтпесе, кәдімгідей әбжіл балуан 
болатын. КСРО спорт шеберлігіне 
кандидат. Сол жылдары Таңсықта 
жаттықтырушы В.Жихаревтің есімі 
республикаға танымал болып дүркіреп 
тұрған. Бақыт$мір сол кісінің алдын 
к$рді, ақыл-кеңесін тыңдады. Та-
лай жарыстарда қарсыластарын алып 
та, шалып та жықты. Аяқ-қолдары 
балғадай шымыр жас$спірім үлкен 
үміт күттірген. Бірақ жүрек қалауы 
журналистика болды. Сондықтан да 
оқу бітірісімен еңбек жолын Таске-
скен аудандық «Еңбек» газетінен ба-
стады. Сол кезден бері, 32 жыл бол-
ды халықтың мұңын мұңдап, жоғын 
жоқтап келеді. Кеңестік идеологияның 
баспас$здегі бағыт-бағдарын да, 
нарықтық экономикаға бет алған 
$тпелі кезеңнің түсініксіздеу тірлігін 
де, $з алдына тәуелсіздік алған еліміздің 

түскен. Оқиғаның басты кейіпкері – Мыңжасар 
автордың $зі болса керек. Бұл есім прототип болса 
да азаттық сардарларының мың жасайтындығын 
айғақтайды. Мыңжасардың оқиғаға ұласқан 
к$ңіл-күйіндегі құбылыс сол күндердегі табиғат 
райы мен саяси ахуалдағы ауа райының әсерімен 
одан бетер құбылып, сарсаңға түсірді. Mз с$зімен 
айтқанда, «дүрліккен дауыстан $з дауысын $зі 
әрең естіп», «қалың ойдың тұманына адасып» 
$зін $зі таба алмаған сәттері де аз емес. Қазақ 
қыздарын аяусыз соққыға жығып, $лімші хал-
ге жеткізген сол қатыгездік $зімен алаңға бірге 
келген Ақмарал құрбысын да сүйрелей ж$нелді. 
Қыздарға ара түспек болған Мыңжасаровтың ба-
сына да соққы тиіп, қансырап құлап бара жатқанда 
ауызынан шыққан «Жауыздар-ай!» деген с$з 
оның маңдайынан шыққан қан арқылы тарихтың 
маңдайына да жазылып қала берді. Деректі әңгіме 
қысқа болса да хикаяттың жүгін к$терерлік.

Құттыбектің есінен кетпейтін ең ауыр күн – 5 
жылға сот үкімінің шыққан күні. Шайқа лақтаған 
түрме машинасымен бірге $зара бітіспей тін $кініш 
пен оптимистік ұстаным оның жан дүниесін одан 
бетер шайқалақтатып, к$лік терезесінен телмірген 
бұлыңғыр уақыт одан бетер бұлдырай түсті. Тірі 

Сосын қоғамдағы заманауи $зге-
рістер ой салды. Сан түрлі басылымдар 
жеке қожайындардың саясаты мен 
мүддесін к$здейтін бұралаң жолға түсе 
бастады. Бұл жайды жіті бағамдаған 
кәнігі журналист «кімнің тарысы 
піссе, соның тауығы болудан» бойын 
аулақ салды. С$йтіп, Аяг$зде баспас$з 
саласы бойынша кәсіпкерлікке бел 
шешіп кірісіп кетті.

Бұзып-жаратын жебенің $ткір 
ұшындай дейтініміз осы. Жергілікті 
әріптестері арасынан суырылып 
шығып, 2007 жылы «М$лдір сана» 
ата латын қоғамдық-әдеби газет 
ашты. Мекен-жайы Аяг$зде болға-
нымен бүкіл Шығыс $ңірін қамтып, 
облыстық басылымға айналдырды. 
Mзі бас болып, бірнеше жас талапкерді 
тәрбиелеп,  редакциялық ұжым 
қалыптастырды. «М$лдір сана» жұрт 
тағатсыздана күтіп, қызыға оқитын 
танымал газет болды. 

Бірде қолыма «Аяг$з әлемі» деген 
журнал түсті. Сыртқы мұ қа басы жыл-
тыр, қымбат қағазбен к$мкерілген. 
Алматы баспаханасында бастырылған. 
Ішіндегі материалдары да қызықты. 
К$кжал Барақ батыр туралы тамаша 
мақала бар екен, бас алмай оқып 
шықтым. Қазақ дәстүрі мен салтына 
қатысты дүниелер де топтастыры-
лыпты. Редакторы кім екен деп соңғы 

болмысты тығырыққа сүйреп бара жатқан себеп 
те марқұм Қ.Рысқұлбековке тағылған кінәның бір 
ұшы болатын. Түрме ішіндегі қапырық КПЗ-ның 
тар камерасы тағдыр аясын одан бетер тарылтып, 
ақыры сол Қайраттың $зімен де қауыштырып, 
екеуін туыстай жақындастырды. Екеуіне ортақ 
ұлы мақсаттардың тұтасып кетуінен қорықты 
ма? Тағдыр екеуін екі жағаға қайта лақтырды 
да, қайта қауышудың жолы түспеді. Қайратпен 
қайта жүздесудің реті $ңінде келмесе де, арада 
жылдар $ткесін түсінде келіп, автордың  «Мен 
сені іздеп жүрмін, Қайрат!»  деген естелігіне ат 
ізін салған еді. 

Кітаптың 3-б$лімі Отан, жер, тіл жайлы 
толғаныстарымен басталса, елді қорғайтын әскер 
жайы да с$з болады.  Реті келгенде $з к$ зіммен  
к$ргенімді де айта кетейін. Жолдасым – «Ал-
тын алқа» иегері Жанар  Түрік пен баева екеуміз 
жұмыссыз жүргендіктен әскери комиссариаттың 
қоғамдық жұмысына да бірнеше мәрте жегіліп 
к$рдік. Шақырту қағазын таратқанда бірде-бір 
жастың $з қалауымен әскерге құлшынып тұрған -
дығын к$рген емеспін. Мұның басты себебі 
ұлттық-патриоттық тәрбиенің  сын к$тер мейтін-
дігінен. Екіншіден, әскердегі тәртіп мәселесі де 
$з деңгейінде емес. Бұдан әрі кітапта ана тіліне 
деген немқұрайлылық, балалар денсау лы ғын 
сақтау ісіндегі жауапсыздық, компьютер зама-
нын дағы психологиялық $згерістер, жаһан дануға 
қарсы т$теп бере алатын әрекеттер  с$з болады. 

Кітаптың соңғы б$лімінде ұлттың тарихы мен 
тағдырына қайта бір оралады. Соғыс пен нәубет 
жылдарының арғы-бергі жағында бір азайып, 
бір оңалған демографиялық жайымыз, жалпы 
мәдениеттегі, экономикадағы, саясаттағы әрбір 
кезеңдік ауытқулар мен бүгінгі жетістіктеріміз 
нақты к$рсеткіштер арқылы сарапқа түседі. 

�рине,  бұл  к ітапқа  топтастырылған 
материал дар аз уақытта жазылған дүниелер 
емес. Оның к$пшілігі жылдар бойы жазылып, 
$зі қызмет ететін «Алматы ақшамы» сияқты 
басқа да ақпарат құралдарында жарық к$рген 
Құттыбектің жан толғанысы. Ал автордың 
Желтоқсандағы $з тағдыры – $з алдына бір кітап.

Аманғазы К)РІПЖАН)УЛЕТІ, 
ақын, сазгер 

1985    « »   11 -    
     ,       

.            -  
  ,     .     

      .     
  « »  .       

.   « »   . 

      
     
   .    
     

. 

    
   . 

-     
     

 ,   
   , 

 . -  
   « » 
   

   
.

 –  . 
 .  

    –  
  .    

  –  
,   

.   
 ,   
 ,  

 .   
 ,     

 ,   
   

 .   ,  
    

    
  .  

,   
     

    
. 

  
i i i  i i i  

Келелі кеңесте Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының 
орындалу барысы, қоғамдық сананы жаңғырту, ұлттық 
құндылықтарды сақтау, этнос $кілдерінің біртұтастық 
сезімін қалыптастыру мәселесіндегі журналистерге 
жүктелетін маңызды міндеттер қарастырылды.

Ақпарат  және коммуникациялар министрліг і 
 Ақ парат комитетінің т$рағасы Е.Нүкежанов алдағы 
 уа қытта этносаралық ынтымақты насихаттайтын деректі 
фильм түсірілетінін айтты. «Министрлік этносаралық 
келісімді насихаттау бағытындағы жұмыстарға қолдау 
к$рсетеді. Қазақстан халқы Ассамблеясының этномәдени 
бірлестіктерін дамытуға байланысты жұмыстарына 
үлесімізді қосуға  дайынбыз» деген ол журналистерді кәсіби 
мерекесімен де құттықтап $тті.

Кеңейтілген отырыстың тақырыбына арқау болған 
«Қазақтану» мәселесі бойынша «Айқын» газетінің бас ре-
дакторы Нұрт$ре Жүсіп қазақтың салт-дәстүрлерін $зге 
ұлттар да $мірге енгізсе деген ұсынысын жеткізді. Шара 
аясында Қазақстан ұйғырлары мерзімдік баспас$зінің 100 
жылдығына арналған мерейтойлық іс-шара $тті. 

Ғалымдар қазақ елінде шығатын ұйғыр баспас$зінің та-
рихы тереңде жатқанын дәлелдеді. «Садаий таранчи»  газеті 
1918 жылы шығып, к$п ұзамай жабылып қалады. �ртүрлі 
саяси кезеңдерге байланысты атауы бірнеше рет $згерген 
бұл басылымның бүгінде заңды мұрагері ретінде «Қазақ 
газеттері» ЖШС-нің құрамындағы «Уйғур авази» газеті 
шығып отыр. Аталмыш басылым қазақстандық БАҚ ішінде 
$зіндік орнын қалыптастырған, ұйғыр халқының сұранысын 
арттырып отырған бірден-бір басылым. Газеттің мерейтойы-
на арналған конференцияға Қазақстан халқы Ассамблеясы 
т$рағасының орынбасары, ҚР Президенті әкімшілігі ҚХА 
хатшылығының меңгерушісі Л.Прокопенко, ҚР Мәжілісінің 
депутаты Ш.Нурумов, Қазақстан татар және башқұрт 
конгресінің т$рағасы Т.Каримов, Қазақстан Журналистер 
академиясының т$рағасы С.Қозыбаев, қоғамдық және 
ұлттық мәдени орталықтардың $кілдері қатысты. �р ұлттың 
басылымдарының жетекшілері мен тілшілерінің басын 
қосқан бұл жиында Қазақстанда $зге ұлт тіліндегі мерзімді 
баспас$здердің бүгіні туралы с$з болды. Ал ҚР Мәжілісінің 
депутаты Ш.Нурумов газеттің маңызы мен р$ліне тоқталды.  
«Уйғур авази» газетінің қазіргі бас редакторы Ершат Асматов 
«Қазақстандық ұйғыр баспас$зінің алғашқы қарлығашы» 
тақырыбында баяндама жасап, газеттің тарихы мен бүгінгі 
жетістіктеріне тоқталды.

Осылайша Достық үйінде $ткен шара соңында БАҚ 
қызметкерлері достық пен этносаралық ынтымақтастықты 
нығайтуға қосқан үлестері үшін марапатқа ие болды. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

ЗАМАНДАС БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Дала кездік, жұтып жолдың шаңдағын,
Кеш жатсақ та ерте оятты таңдағы үн.
Қолда қалам, ал қойында блокнот,
Алыс кетіп, елді к$рдік маңдағы.

К$рген – білген санамызда сан дағы,
К$руге асық құмарымыз қанбады.
Армандаумен жетсек осы салаға,
Журналистік бізді $зі де таңдады.

С$з жоқ оған, қиялилау келеміз,
Біз елейміз, демей бізді елеңіз.
Сұрамаймыз ешкімнен де араша,
Құз – жартасқа соғылғанда кемеміз.

Екі аяққа сеніп қайда бармаймыз,
Елдік істен қол үзбейміз, қалмаймыз.
Тірлігіміз: к$збен к$р де, шындықты айт,
Алдарқатып алтын берсін алмаймыз.

Журналистің ұстанымы – ар қымбат,
Қызықтырмас қызуы кем жалтылдақ.
Тілегі оның елім аман, жұрт тыныш,
Ләйімда таба бергей халқым бақ.

Жай жазбайды, сезім отын жағады,
К$з алдына қыс келеді, жаз ағып.
Ж$нді жерден ж$н таппаған қиналып,
Бізге сеніп алдымызды табады.

Үлкен – кіші қанша қойсын сұрақты,
К$рген жоқпыз тығындап біз құлақты.
Мінгескенмен к$лігіне біреудің,
Билігіміз $зімізде тұрақты.

Дер біреулер «шақырмадық, келді $зі»,
Деп к$рмеппіз: «күтіп ал да, бер к$лік».
Тәуелсіз ел журналисі – тәуелсіз,
Еркін ойы, айтатыны – ел с$зі.

Таңатар Д)РЕЛҰЛЫ
Атырау облысы

АР  ҚЫМБАТ

	АЙРАТЫНА �ШТА�АН...	АЙРАТЫНА �ШТА�АН...
алғашқы қалыптасу кезеңдерін де, одан 
кейінгі Қазақ станның даму жолындағы 
түрлі бағдарлы мақсаттарын да саралап 
к$рді, түсініп, түйсініп, оқырманға 
жеткізуге күш салды. Журналистика 
қоғамнан б$лек тұра алмайды. �р 
уақыттың $зіндік талабы, міндеттері 
бар. Бірақ қалам ұстаған ағайынның 
а з а м а т т ы қ  ұ с т а н ы м ы ,  ш ы н а й ы 
к$зқарасы, қара қылды қақ жаратын 
әділдігі басты орында. Сол тұрғыдан 
келгенде Бақыт$мірді табанының бүрі 
таймайтын журналист деуге әбден 
болады. Тоқсаныншы жылдары «Жас 
Алаш» газетінде қызмет істеп, тәуелсіз 
елдің алғашқы қадам дары бағытында 
біраз қалам тербеді. 

ЖЕЛТОҚСАН ЖАҢҒЫРЫҒЫЖЫР ЖОЛДАРЫНАН
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ойшыл ғалымдық, даналық қасиеттері 
осы кезден біліне бастады. Рас, ол кісі 
бірер кітабын, кейбір ғылыми-танымдық 
 ма қала еңбектерін зейнетке шықпастан 
бұрын да шығарған. Бірақ қалған 25 жыл-
да жиырманың үстінде кітаптар, к$птеген 
құнды зерттеу мақалалары екінің бірінің 
қолынан келмейтін шаруа дер едік. Кітап 
болғанда қандай кітап? Зейнеткердің ба-
сынан $ткен $мірбаяндық жылнама емес, 
қазақ халқының тарихын, салт-дәстүрін, 
әдет-ғұрыпын, мәдениетін, әдебиет-
$нерін дәріптеп насихаттайтын қоғамдық 
негіздегі шығармалар. Атап айтсақ 
«Қазақтың 6000 мақалы мен мәтелі», 
«Қазақтың 7777 мақалы мен мәтелі», 
«Қазақы атаулар мен байламдар», «Зама-
нам, $зім, замандастарым», «Mшпейтұғын 
артында із қалдырған», «Біртуар тұлға», 
«К$не және аймақтық с$здер», «Ғұмыр 
мен $мір іздері», «Ой иірімі», «Ой-
лар, ойлар», «Қазақ мәтелдерінің «Ал-
тын кітабы», «Ғафура-Ғафурашым», 
«Байтерек», т.б. Mзінің бірінші кітабы 
«Теңіз бұрқанғандадан» (1984 ж. ) бас-
тап әдеби ортаға $зінің қаламы т$селіп 
қалған жазушылық қабілетін байқатады. 
Кешегі шаруашылық басқарған партия, 
кеңес қызметкері жазушылыққа қалай 
келе қалды деп таңғалғанымыз да жоқ 
емес. Бірақ кейінгі еңбектерінен соң 
автордың туа біткен шығармашылық 
қабілетін байқап, к$п жылдар бойы 
басқа шаруашылық жұмыстарда бол-
май, бірыңғай шығармашылықпен ай-
налысса не болар еді, қандай қарымды 
қаламгерді аңдамағанбыз деген ойда 
қаласың. Аталған кітаптарымен қатар 
Жәкеңнің к$лемді «Жұмбақ дүние» 
(«Ақиқат» №9 2006), «Діл – ұлт тіні» 
(«Егемен Қазақстан» 28. 03. 09), «Қарт 
және қарттық» («Егемен Қазақстан» 
2010 жыл), «Мінез – адам сыны» деген 
мақалаларыда айтуға тұрарлық туын-
дылар. Ағаның $мірде жұмыстас болған 
адамдардың аттарын атап есте қалдыруда 
500-ден астам беттен тұратын «Заманам, 
$зім, замандастарым» (2003 ж.) атты 
үлкен кітабын Жылой-Ембі, Атырау-
Маңғыстау жылдарының ел шежіресі дер 
едік. 

Себебі ол кітапта сол $ңірде соңғы 50-
100 жылда еңбек еткен, қазірде $мірден 
$ткен бірнеше жүздеген адамдардың 
атқарған істері баяндалады. Жәкеңнің 
осы кітабы болмаса ол адамдар $мірде 
бол мағандай, бірер ұрпақтан кейін мүлде 
ұмыт болған болар еді. Кітаптың аты кітап, 
кейін ұрпақтары оқып, біледі дегендей. Ал 

біздің елімізде $туіне 161 елдің дауыс 
бергенін атап $ткен ж$н. Бұл да бас 
қаланың жастығына қарамастан, тың 
идеялар мен ізденістердің қаласына 
айналғанын к$рсетсе керек. Бұл ту-
ралы Мемлекет басшысы бір с$зінде 
«Астананың халықаралық маңызы 
әлдеқайда $сті. Астана – бұл осы 
заманғы аса ірі геосаяси жоба, ол 
Қазақстан туралы түсінікті $згертеді. 
Біздің елорда $ңірлік және жаһандық 
қауіпсіздікті нығайтуға үлес қосуы 
тиіс к$птеген форумдарды $ткізу 
орнына айналды. Астана қазірдің 
$зінде жай елорда емес, ол енді 
еуразиялық интеграцияның елор-
дасы ретінде к$рініп отыр. Нақ осы 
Астана $ңірлік даму бойынша жаңа 
идеялардың, к$зқарастардың, нақты 
бағдарламалардың генераторы болу-
да» деп атап $ткен болатын.

Астана елдің барлық $ңірлеріндегі 
талапкерлер үшін де тартымды 
орталыққа айналды. Оған дәлел бас 
қалада білім алуға аттанатындардың 
саны жыл санап артып келеді. 
Мәселен, ҚР Ұлттық Экономика 
министрлігі Статистика комитетінің 
м ә л і м е т т е р і н е  с ү й е н с е к ,  2 0 1 0 
жылы бұл қалада ЖОО-да оқитын 
суденттердің саны 40 817 болса, 
биыл 52 369-ға жеткен. Мұнда 
отандық білім беру саласының 
үздіктері: Назарбаев Университеті, 
Л.Гумилев атындағы Еуразиялық 
ұлттық университеті, Қазақ ұлттық 
$нер университеті, С.Сейфуллин 
атындағы Қазақ агротехникалық 
университеті ,  М.В.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік уни-
верситетінің филиалы, Астана меди-

циналық университеті сынды 13 
жо ғары оқу орындары орналасқан. 
Одан б$лек 35 колледж бар. Онда 
білім алушылардың саны да артып 
келеді. Ғылыми-зерттеу институтта-
ры да осы қалада орын тепкен. 

Елорда құрылыс жұмыстары 
ж$нінен де к$ш бастап тұр. 1997 
жылдан бері  мұнда 10  милли-
он шаршы метр тұрғын үй салын-
ды. Құрылысшылар Сарыарқаның 
қақаған аязына, шіліңгір ыстығына, 
дымылдамас желіне қарамастан, 
кең жазық далада осындай ғажайып 
қала тұрғызды. «Біз алдымызға 
дамыған 30 елдің қатарына ену 
 туралы мақсат қойдық. Бұл мақсатқа 
да уақытылы қол жеткізетінімізге 
сенемін. Бірнеше жылда Астана 
сияқты ғажайып қала тұрғызған 
қа зақстандықтардың қолынан бұл 
да келеді. Ел тәуелсіздігін, бірлігін 
сақтай отырып, әлі талай белестерді 
бағындырамыз. Астана – 20 жыл 
ішінде әлемді мойындатқан қала. 
Ел астанасында болуы керектің бәрі 
бар шаһар. Астана – мемлекеттің 
мақтанышы, ұлттың ұлы ісі. Мен 
бұл істі бастағанда халқым сеніп, 
соңымнан ерген еді. Тәуелсіздік 
алғанда да, Астананы тұрғызғанда 
да осылай болған. Бұдан артық бақ 
болуы мүмкін бе?». Елбасының 
осы бір с$зі ел астанасының тарихи 
сахнадағы мән-мағынасын толық 
ашып к$рсетеді.

Сонымен сарыарқа т$сенде 
орын тепкен әсем қаламыз талай 
елдерге үлгі болып келеді. Елорда ел 
бірлігің, халық ынтымағының сим-
волы. Мемлекетіміздің $ркендеуіне 
серпін беріп, қарышты қадамдар 
жасауға негіз болған шаһардың мән-
маңызын қалай әспеттесек те жа-
расымды. Mйткені бұл Елбасының, 
халықтың тарихи таңдауының сәтті 
жүзеге асқан $міршең жобасы.

)сел САРҚЫТ

Артықшылығы – жасында $з қата-
рынан озық оқып, к$зге түсіп, ел ісіне ерте 
араласқаны болар. Іскер, тындырымды 
жас маман сол кездегі комсомол, партия 
қызметтерінде жүріп, $зінің туған Ембі, 
Теңіз аудандарының (бұрынғы Гурьев 
облысы ) партия комитетінің хатшысына 
дейін жоғарылатылады. Отыз жасына 
дейін алдында осындай мәртебелі пар-
тия кеңес қызметіне жол ашылса да, ол 
науқаншыл партияның шақыруымен 
кенже қалған шаруашылық жұмысына, 
жаңадан құрылатын «Сүйіндік» кеңшарын 
ұйымдастырып басқаруға жіберіледі. Бұл 
жерде Жәрдем аға туралы әңгімені ол 
кісінің жеті жылда ауыл $мірін, тұрмысын 
түбегейлі $згертіп, совхозды одақтық 
дәрежедегі асыл тұқымды шаруашылыққа 
жеткізіп, $зі де, совхозы да «Еңбек Қызыл 
Ту» орденімен марапатталғанымен қатар, 
сол ауыл азаматтарының ағамызды 60 
жыл $тсе де қазірге дейін ауыздарынан 
тастамай, азаматтығын, адамгершілігін 
ертегі сияқты мақтап айтып отыратынын 
келтіруге болады. 

Оны жақсы білетінім, $зім сол Сүйіндік 
ауылының тумасы болғандықтан елмен 
әлі хабардар болып жүремін, $ткен бас-
шыларды к$п мақтай бермейтін ауыл 
азаматтарының Жәкеңді сұрастырып 
біліп, игі тілегі мен сәлемін ағамыз $мірден 
$ткенше жолдайтын. 

Ертеден ауыл $мірінен жырақта жүрген 
менің Жәрдем ағамен таныстығым – 
мамандығым геология барлау ісі, оның 
ішінде гидрогеолог болғандығы дер едім. 

1460 жылдары басшылық қызмет 
атқар ған жерасты су к$здерін барлау-
із дес тіру жұмыстары жаңа қарқынмен 
$ріс алып, жаңадан к$птеген ірілі-уақты 
жерасты тұщы су к$здері ашылды, мұнай 
$ндіруге, мұнай-газ $ндірісіне байла-
нысты ірі құрылыстарға, жаңа аудан, 
шаруашылықтарға, жүздеген елді мекен-
дерге аса қажет жерасты су қорлары тапсы-
ры лып, экономикасы $ркендеген дербес 
Маң ғыстау облысы құрылуға гидрогеолог 
ма мандар белгілі дәрежеде $з үлестерін 
қосты. 

Осы жылдары Атырау, Маңғыстау об-
лыстарында Жәрдем ағамен бірге етене 
жақын танысуға тура келді. Ол 1970 жыл-
дар болса, ағамен $мірінің соңына дейін 40 
жыл үстінде біліскен екенбіз. 

Қандай жұмыс, іспен айналысса да 
адал, тындырып орындайтын Жәрдем 
аға 1985 жылы зейнетке шығып біржола 
шығармашылық жолға түсті. К$п адам 
біле бермейтін ағаның жазушылық, 

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ШАҺАР

Еліміздің бас қаласы – Астана ның 
Сарыарқаның т$ріне табан тіреп, бой 
түзегеніне биыл жиырма жыл. Бұл 
дегеніңіз – балаң мұрты тебіндеп 
шығып, бойындағы күш-қуаты та-
сып тұрған бозбаланың, бой түзеп, 
ой түзеген, сән-салтанаты жарасқан 
бойжеткеннің жасы. Екеуінің де 
болашағы алда, екеуінің де жастық 
жалыны тасып тұратын шағы. Аста-
на да солар сияқты. Осынау ширек 
ғасырға толмайтын уақытта бас шаһар 
еліміздің мақтанышына, ғылымы 
мен білі мінің орталығына, тың иде-
ялар мен бастамалардың алаңына 
айналды. 1999 жылы ЮНЕСКО-ның 
шешімімен «�лем қаласы» атан-
са, 2000 жылдан бері Халықаралық 
астаналар мен ірі қалалар ассамблея-
сының мүшесі. Бүгінде халықаралық 
маңызы бар түрлі форумдар, конгрес-
тер мен $зге де іс-шаралар $тетін 
Еуразия кеңістігінің орталығына 
айналды. Астана экономикалық 
форумы, әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің съездері және 
$зге  де  маңызды халықаралық 
оқиғалар да мұнда дәстүрлі түрде 
$тіп  келеді .  ЕҚЫҰ-ның тари-
хи саммиті, ШЫҰ мен ИЫҰ-ның 
мерейтойлық саммиттері $ткені де 
ел есінде. Бас қала осындай  саяси 
маңызды шаралармен бірге 2011 
жылдың басында VII Қысқы Азия 
ойындарын да $з деңгейінде $ткізді. 
Былтырғы жылы да әлем елдерінің 
назары Астанаға ауды. Назары ғана 
емес, халқы да «ЭКСПО – 2017» 
халықаралық мамандандырылған 
к$рмені к$руге ат басын бұрған еді. 
Осы ретте халықаралық к$рменің 

Алматы облысы BI Group 
құрылыс компаниясымен бірге 
Астананың 20 жылдық ме-
рейтойына тарту жасап, бас 
қаладағы «Арай» саябағын күрделі 
ж�ндеуден �ткізіп бермек. Онда 
Алматының барлық к�рікті 
жерлерінің к�шірмесі болады.

Саябақтың аумағы 15 гектарды 
құрайды. Ол серуен аймағы, орталық 
аллея, балалардың ойын алаңы 
мен тамақтану аймағы, автотұрақ 
сияқты т$рт негізгі б$лімнен тұрады. 
Аймақтарда Алматы облысының 
сим волына айналған «Апорт» алаңы, 
Тәңір алаңы, Тамғалы тастың 
 петро г   лиф тері, Шарын шатқалының, 
Ұлы Жібек жолының к$шірмелері 
жа салып, қойылады. Амфитеатр да 
болады. Сондай-ақ ұзындығы 1,5 
км болатын велосипед және жүгіру 

жолдары салынады. Құрылысшылар 
ойын алаңын ерекше қажеттіліктері 
бар балаларға ыңғайлап жасауды 
да ұмытпаған. Жастардың белсенді 
демалысына арнап, роллердром салу 
к$зделген. Онда жыл бойы ролик, 
коньки және велосипедтерді жалға 
беру орталықтары болады. Қыста 
коньки алаңы жасалады. Соны-
мен бірге күннен қуат алып жұмыс 
істейтін тегін Wi-fi ағашы орнаты-
лады.

Саябақты гүлдендіру жұмыстары 
да назардан тыс қалмаған. Алаңның 
ортасында хош иісті ш$птер, гүлдер, 
с у л а н ғ а н  б ұ т а л а р д а н  т ұ р а т ы н 
 Қазақ станның картасы болады. Одан 
б$лек, 270 ағаш отырғызылады, 
оның 85-і – жеміс ағаштары.

Демалушылардың қауіп сіздігі 
үшін саябақ аумағы бейне ба қылау 
м е н  д а б ы л  ж ү й е с і м е н  ж а р а қ -

тандырылады. Осылайша, ескі 
саябақты жандандыру жұмыстарына 
3 млрд теңге жұмсалады. Оны 
А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м д і г і 
қаржыландырады. «Бұл саябақ Алма-
ты облысының ел ордасы Астананың 
20 жылдық мерейтойына жасаған 
сыйы болмақ. Астанаға қыдырып 
барған әрбір жетісулық осы саябақта 
серуендеп жүріп, туған $лкесінің 
табиғатын к$збен к$ргендей болар 
деген ойдамыз. Осы үшін саябақтың 
жаңа келбетін қалыптастыру кезінде 
танымал сәулетшілердің ерекше ди-
зайн үлгілері таңдалды» дейді облыс 
әкімі Амандық Баталов.

Айта кетейік, саябақтың атауы 
«Жетісу саябағы» деп $згертіледі. Ол 
маусым айының соңында пайда ла-
нуға беріледі.

Майя МҰРАТБЕК

ИГІ ІС

«Арай» ажарлана береді

Әлемді мойындатқан қалаЖәкең оларға кішігірім ескерткіш жасап, 
тындырған айтуға тұрарлық істеріне тиісті 
бағасын беріп, ел жадында қалдырды. 

Жазушылықпен қатар Жәкеңнің жан-
жақты білімпаз ойшылдығын айтпай ке-
туге болмайды. Рас, ол кісі кезінде (1970 
жылдары) $зі ғылыми негізде жете біліп 
атқарған істеріне байланысты ғылым 
кандидаттығын қорғаған. Ал кейінгі жазған 
зерттеу кітап, мақалаларында Жәкеңді бір 
сала ғалымы емес, жан-жақты, мол дайын-
дығы бар ғалым ретінде байқаймыз. Басқа 
еңбектерін талдап жатпай-ақ, Жәкеңнің 
екінші басылымда шыққан 450 бет шамалы 
«Қазақы атаулар мен байламдар» («Mлке», 
2006) кітабының $зі бір ғылыми мекеменің 
жылдар бойы жинақтап шығарған зерт-
теуінен асып түспесе, кем түспейтіні анық. 
Соншама мыңдаған атау, байламдарды 
жүйеге келтіріп сұрыптап жинақтайтын 
к$мек ші ғылыми қызметкері, жоқ бір 
адам қа лайша жазған және соның бәрін 
қай дан біледі деп таңғаласың. Қазақи 
мақал-мәтел, шешендік, к$не с$здер мен 
деректер, әдет-ғұрып, салт-дәстүрге толы 
еңбектердің қазіргі заманда бағасын жет-
кізіп айту қиын. 

Осы тұрғыдан үкімет пен ғылыми 
ортаның оларға қаншама к$ңіл ауда-
рып жатқаны бізге белгісіз. Жәкеңнің 
еңбектерінен ол кісінің ғылыми филосо-
фия лық ойларға толы толғаныстарын, 
жаратылыстану, діни тақырыптарға еркін 
бара алатынын, Құран сүрелерін түгел 
ғылыми тұрғыдан талдағанын, Шәкәрім 
еңбектерін оқып, қойылған сауалдарына 
жазған жауаптарынан ол кісінің терең 
дайындықтан $тіп, қазіргі заманның 
үлкен ойшылдары денгейіне жеткенін 
байқаймыз. 

Жалғыз мен емес, ағамыздың еңбек-
терін оқып, $зін к$птен білетін адамдар 
да солай ойлайды деп білемін. Ол абыз 
ағамыздың жан-жақты білімдарлығы тура-
лы талай мақалалар, зерттеулер де жазылды. 
Солардың ішінде Қорғанбек Аманжолдың 
«Қаратаяқ немесе Жәрдем Кейкіннің 
зиялылығы хақында ой толғау» атты зерт-
теу мақаласын айтар едік. Мақалада біз 
айтып жеткізе алмай отырған ол кісінің 
ерекше дарын иесі екендігі, аға бойындағы 
кісілік, парасат, зерде, ұлағат, ұшан-теңіз 
білім, тәрбие мен тақуалық, иман мен 
ізгілік, жалпы тегін жаратылған тұлға 
еместігі біршама қамтылып жеткізілген. 

Этнограф-ғалымның к$ркем әдебиет-
тегі к$сіле қалам тербеуі шын мәнінде 
оқырманын бейжай қалдыра алмай-
тын құбылыс екені бүгінгі күні шынайы 
ақиқатқа айналды. Атап айтқанда Жәкең-
нің «Тағдырлар тағылымы» («Қайнар» 
бас  пасы,  Алматы,  2010  жыл)  атты 
әңгімелер жинағы бір т$бе. Ол туралы 
Талғат Сүйінбай былай деп жазады: «Та-
нымал этнограф-ғалым Жәрдем Кейкин 
кітаптарының қай-қайсы да, ең алды-
мен, қазақ оқырманы үшін, жалпы қазақ 
қоғамы үшін тәлімі зор, тәрбиесі мол ру-
хани қазына саналып келетіні даусыз. Осы 
орайда қаламгердің к$ркем әдебиеттегі 
қолтаңбасы, оның ішінде тек бір ғана «Ата 
сазанның хикаясы» әдебиет зерттеушілері 
үшін игерілмеген тың дүние деген ойда 
қалып отырғанымызды және де жасырып 
қалмақ емеспіз...»

К$птеген ғылыми к$пшілік еңбектері 
бола тұра, Жәкең расында да оларды 
ғылыми дәреже, атаққа ұсынбаған, тіпті 
25 шақты кітап шығарса да Қазақстан 
 Жазушылар одағына мүше де емес. 
Біздіңше, ғылым докторы, академик де-
ген атақтан «Жәрдем Кейкин» деген атақ 
жетіп жатқан сияқты. Жәкең осы дәрежеге 
жетті де. Қазіргілер, біз болсақ осындай 
абыз да аңыз адамның біздің арамыз да 
жүріп, қатардағыдай ғұмыр кешіп $ткен 
феноменін жете түсінбеуімізбен қала 
бердік. Бір $кініш, осындай табиғат сирек 
сыйлайтын адамды егемен еліміз дұрыс 
пайдалана алмады-ау деген ой болса, 
жұбаныш – еңбектерін, жиған-терген 
мағ лұматтарын, қалдырған ой иірімдерін 
болашақ ұрпақ оқып, біліп бағалай жатар 
деген ойдамыз. 

Аяш КOГЕШЕВ, 
еңбек ардагері 
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Ал «Baursak sity» мейрамхана-
с ы н ы ң  и е с і  М ұ х т а р  С ы з д ы қ о в 
 заманауи мейрамханалар желісінде 
қазақтың ұлттық тағамдары қалып-
таспаған дейді. Қазан-қазан асылып 
дайындалатын қазақтың мол асын 
бір адамдық $лшемде дайындау әлі 
де қиын. Кәсіпкер сонда да ескіні 
жаңғыртып, жаңа дүние ұсынудан 
жалыққан емес. «Тамақтарымыз 
бәз-баяғы қалпында емес. Біздің 
мақсатымыз үйдегі дәмді сақтап қалу. 
Бірақ әдемілеп, әрлеп, мейрамханаша 
беру. Яғни тамағымызды жанданды-
рып беру. Мысалы, құрттан, сүзбеден 
арнайы салатымыз бар. Қазір тек 
сүзбені салып бере салған ешкімге 
қызық болмайды. Сондай-ақ ірімшік 
салаты бар. Оны да әрлеп жасаймыз. 
Оған шетелдіктер тұрмақ $зіміздің 
қазақтар да таңғалып жатады» дейді 
Мұхтар Сыздықов. 

Сонымен қатар, Мұхтар ағамыз 
бүгінгі таңда дайындала бермейтін 
қымыз қабырға, тандыр қабырға 
сияқты тағамдарды қайта жаңғыртуда 
екен. «Сиырдың қабырғасын қы-
мызға бұқтырамыз. Отқа қақталып 
пісірілетін тандыр қабырғамыз 
жылқының қабырғасынан дайын-
далады. Қазақтың асы қазан-қазан 
асылып, к$пшілікке арналған. Біздің 
мақсатымыз – осының бәрін жүйелеп, 
бір адамға арналған, мейрамханалық 
үлгісін ұсыну» дейді кәсіпкер.

Бүгінде мемлекет жастарды кә сіп-
тік білімге баулып, арнайы гранттар 
б$луде. Аспаз, мейрамхана, шаштараз 
ісі, технолог, тігінші сияқты кәсіпке 
оқытып жатыр. Бірақ жыл сайын 
қаншама аспаз түлеп ұш қанымен, 
қазақ асханасындағы ұлттық тағамдар 
әлі күнге ұлықталмай келеді. Себебі 
оқу бітірген мамандар кәсіпті н$лден 
бастап,  ыстық-суығына т$зуге 
қорқады дейді бұл жайдан хабардар 
жандар. Олар амалсыздан жалдама-
лы аспаз болуға мәжбүр. Сондықтан 
қазақ мейрамханалары мен ұлттық 
тағамдарының айы оңынан тумай тұр.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Халқы к$п шоғырланған, жас-
тардың орталығы мен мәдениет тің 
ошағы дейтін ару қала Алматыдан 
тек ұлттық тағамдарды ұсынатын 
дәмханаларды ізделік делік. Санау-
лы ғана. Мәселен, «Жеті қазына», 
«Baursak sity», «Sydyk» сияқты дәм-
ханаларға бас сұғып, дәм тату үшін 
қалтаңызда тәп-тәуір қаржы болуы ке-
рек. Басқа асханалардағыдай мұннан 
600-700 теңгеге тоя тамақтана алмай-
сыз. Бірінде бір адам үшін 6-7 мың 
теңге, екіншісінде 8-9 мың теңгеге 
айналады ас мәзірі. Ал осыдан кейін 
ұлттық асханаларымыз жоқ, болса 
да келушілер аз деп қалай наздана-
мыз? Қарапайым халық бұл бағада 
күнделікті тамақтана алмайтыны рас. 

К$кейімізде мазалаған сауал-
дарды «Sydyk» ұлттық мейрамхана-
сын ашып, кәсіп етіп жүрген Сыдық 
Дәулетовке қойдық. Дәмханадағы 
астың бәрі де $з шаруашылығының 
$німдері.  Мәселен, кәсіпкердің 
шаруашылығында жылқы, сиыр, 
қой дейсіз бе – т$рт түліктің бәрі 
де бағылады. «Sydyk» мейрамха-
насын ашудағы мақ сатымыз, қала 
тұрғындары мен қала қонақтарына 
қазақтың ас мәзірін ұсыну. Бізде бәрі 
ұлттық тағамдар. Халықтың, шетелдік 
қонақтардың негізгі  сұранысы, 
қазақтың еті мен шұбат-қымызы, 
құрт-ірімшігіне деген сұраныс $те 
үлкен» дейді Сыдық Дәулетов. 

Ал алты жылдан бері Алматыға 
келген шетелдіктерге гид болып, 
қала мыздың к$рікті жерлері мен 
мә дениетін таныстырып жүрген 
 Назерке Смағұл қонақтардың ұлттық 
тағамдарымызға деген к$зқарасы 
 туралы әңгімелеп берді. «Қалада 
ұлттық асханалардың аз екенін жақсы 
білесіз. Кейде қонақтар сұрап қалса, 
қайда апарсам екен деп ойланып 
қаламын. Ал қазақ тағамдарынан 
дәм татып к$рген қонақтардың 
пікірлері әртүрлі. Мен гид болған 
қонақтың бірі, индонезиялық Инге 
әже тағамдардың бірқатарын татып 
к$рді. Ол кісіге қатты ұнағаны – 
бауырсақ пен палау. Палауды пісіруге 

олардың күріші жарамайды екен, сол 
үшін кетерінде 2 келідей күріш сатып 
алды. Басқа да индонезиялықтар 
$мірінде бірінші рет жылқының етін 
Алматыда жегендерін айтты және 
жылқы еті оларға ұнады. Бауырсақты 
бәрі дерлік ұнатты, елдеріне барған 
соң жасап к$реміз деп қалай дайын-
далатынын сұрап алды. Кореялық 
қонақтар үшін біздің тағамдар $те 
майлы екен. Бірақ кейбіреуі құрттан 
басқа қазақтың сүт тағамдарын 
жақсы к$реді. Айран, сүзбе сияқты 
$німдер Кореяда болмағандықтан, бұл 
$німдерді сағынатындарын айтады» 
дейді  Назерке Смағұл. 

Ұлттық бағыттағы «Baursak sity» 
мейрамханасының иесі  Мұхтар 
Сыздықов басқаларға қарағанда 
ұлттық тағамдар ресторанының ба-
ғасы неліктен қымбат болатынын 
түсіндірді. «Біздің асымыздың құ-
рамы негізінен табиғи мал $німдері. 
Италиян дықтардың пиццасы к$лемін 
жоғалтпайды, қандай к$лемде салса, 
сондай к$лемде дайын болады. Ал 
қазақтың еті ондай к$лем бере алмай-
ды. Ол кішірейеді. Сондықтан да ол 
құнды тамақ. Mзбек ағайындар 1 кг 
күріш, 1 кг етпен он адамды тамақпен 
қамтамасыз ете алады. Ал қазақтың 
асында 1 кг етпен он адамға тамақ бере 
алмайсыз. Сондықтан да біздің ұлттық 
мейрамханаларымыз басқаларға 
қарағанда қымбатқа түседі» дейді ол. 

Дәм ұсынуда әр кәсіпкердің, әр 
аспаздың, әр мейрамхана иесінің 
$з әдіс-тәсілі бар. Мәселен, «Қуыр-
дақтың к$кесін түйе сойғанда к$ресің» 
демекші, «Sydyk» мейрамханасына 
келушілердің 50-60 пайызы «түйе 
қуырдақ» сұрайды екен. Сонымен 
қатар қарын бүрме, қуырдақ, ет, ман-
ты, тұшпара сияқты тағамдарды да 
ұсынады. Яғни ұлттық асханадан тек 
ұлттық тағамдар ғана табылады деген 
жаңсақ пікір болмақ. Мейрамхана 
иесі Сыдық Дәулетов «Жаңа техно-
логиялар мен түрлі дәмдеуіштерді 
қосса, ұлттық тағамдардың еуропалық 
тағамдардан айырмашылығы болмай 
қалады» деген ойда.

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАР ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАР 
неге ұлықталмайды?неге ұлықталмайды?
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ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Ақ үй басшысы Дональд Трамп америкалық 
компаниялар импортына салынатын салықтың 
күшін жоюға шақырды. 

Бұл талапты орындамаған елдерге АҚШ 
прези денті санкция жариялайды. Ол твиттердегі 
па рақ шасында Вашингтонға жарияланған сауда 
тосқауылдарын «әдейі ұйымдастырылған» деп 
айтып, сау даның әділ жүргізілуін қолға алмақ. 
Сонымен қатар Трамп Қытаймен арадағы сауда 
дауының тез арада шешілетінен үмітті. Оның ай-
туынша, былтыр Вашингтон Бейжіңмен жасаған 
алыс-берістен 500 миллиард доллар шығынға 
батқан.

Естеріңізге сала кетейік, наурызда АҚШ 
болат пен алюминийге баж салығын салды. 
Бұған жауап ретінде Еуроодақ елдері бірқатар 
америкалық тауарға салынатын салықты 25 
пайызға к$теруге келіскен.

Кот-д’Ивуар билігі ірі қала Абиджандағы 
қапта ған лашықтар мен иесіз ғимараттарды күреп 
жатыр. 

Батыс Африкадағы бұл ел үкіметінің мәлім-
деуінше, 5 миллион тұрғыны бар қалада кәріз 
және су құбырлары жұмыс істемейтін ба-
қылаусыз тұрған нысандар тасқын кезінде 
суды тежеп, зор шығынға ұшыратқан. Осыған 
байланысты қауіпті аймақтардағы үйлерді бұзу 
жұмысы басталып кетті. 

Ал тұрғындар бұл шешімге қарсы және су 
тасқынына лашық атаулының еш қатысы жоқ 
екенін айтады. Оларға к$шу үшін жеткілікті 
уақыт та берілмеген. Бұл жұмыстарды атқаруға 
екі мыңға жуық сарбаз бен тәртіп сақшылары 
жұ мыл дырылды. 

Бұған дейін жеті сағат бойы тоқтаусыз жауған 
толассыз жауын салдарынан он сегіз адам қайтыс 
болып, бірнеше ғимарат су астында қалған еді. 

Ұлыбритания астана-
сында Еуроодақтан шығуды 
қолдамайтындардың шеруі 
�тті. Мыңдаған адам пар-
ламент ғимараты алдына 
жиналып, Брек-сит бойын-
ша қорытынды референдум 
�ткізуді талап етті. 

Естеріңізге сала кетейік, 
2016 жылы британдық-
тардың 52 пайызы елдің Еуроодақтан шығуын 
қолдап дауыс берген. Ал қалған 48 пайызы қарсы 
болған. Ұлыбритания ресми түрде Еуроодақ 
құрамынан 2019 жылы шығады. Ол уақытқа 
дейін тараптар  келісімді ратификациялап үлгіруі 
керек.

АҚШ

БАТЫС АФРИКА

ЛОНДОН

Салық күші жойыла ма?

Ескі лашықтардан тазартылды

Еуроодақтан шығуды қолдамайды

Mйткені С.Негимов 2001 жылы 
М.Ғабдуллиннің «Майдан дәптерінен» 
бастап, хаттары мен күнделіктерінен, 
тұрмыстық жазбаларынан, аспирант-
тың оқу жоспарынан, жеке журналынан 
к$птеген тамаша мысал келтіре отырып, 
оның қайраткерлік, санаткерлік істері, 
ұлттық әдебиеттану, фольклортану, 
педагогика, психология ғылымдарын 
дамытуға қосқан зор үлесі, ұшан-теңіз 
эпистолярлық мұрасы, шығармашылық 
$мірбаянын архив деректері мен 
замандастарының естеліктері негізінде 
«Мәлік Ғабдуллин» атты зерттеу 
еңбек жазып шықса, 2015 жылы бұл 
филологиялық-деректанулық зерттеуді 
екі есеге кеңейтті. Сондай-ақ батыр 
шығармаларын құрастырып, алғы с$зі 
мен түсініктемесін жазуға да елеулі 
үлес қосты. Осы жұмыстардың барлығы 
Мәлік ағамыз айтып кеткен аманатқа 
адалдықты аңғартатын секілді. 

«Қасықтай қаның қалғанша хал-
қыңа қызмет ет» деген батыр аға мыз ға 
айтылған тапсырма М.Ғабдул лин-
ге арналған монографияны оқып 
отырғанда, мүлтіксіз орындалғанына 
к$з жеткізесіз. 

«Жаны – жібек, жүрегі – от, қа-
дамы – құт баһадүр» ұстазын ерекше 
ықы ласпен еске алатын С.Негимов 
бұл тақырыпқа кездейсоқ келмеген. 
1966 жылы лекциясын тыңдаған сту-
дентке 1971 жылы қазіргі әл-Фараби 
атындағы ҚазМУ-ді бітірген кез-
де М.Ғабдуллинмен қоян-қолтық 
араласудың сәті түседі. Осы жылдар-
дан бастап, ол ұстазының бүкіл $мір 
$ткелдерін $з аузынан естиді және 
соны к$ңілге тоқи жүріп, кезегі келген-
де айна-қатесіз қағаз бетіне түсіре білді. 

Бұл кітапта Кеңес Одағының Баты-
ры, қоғам қайраткері, КСРО Педаго-
гика ғылым академия сы ның академигі, 
филология ғылымының докторы, про-
фессор, халық әдебиетінің білгірі, 
әскери мемуарист, ержүрек батыр 
Мәлік Ғабдуллиннің балалық шағы, 
$су жолдары мен майдан жылдары, 
қоғамдық қызметі, ғылымға қосқан 
үлесі нақтылы с$з болады. 

«Бұл жерде басқа ешкімді жазаламауларыңызды 
сұранамын. Мен бәріне $зім жауап беремін».

Мамадияр ЖАҚЫПОВ,
«Жетісу» газетінің 1985-1987 

жылдардағы Бас редакторы

Желтоқсан оқиғасына байланысты «Саяси 
қырағылығынан айырылған және газетте 
оқырмандардың ашу-ызасын қоздыратын 
идеялық зиянды суреттерді жариялауға 
апарып соқтырған саяздық к�рсеткені 
үшін» деген жаламен «Жетісу» газетінің 
бас редакторы  Мамадияр Жақыпов партия 
мүшелігінен шығарылып және қызметінен 
босатылды. Сол кездегі республика басшы-
сы Колбиннің нұсқауынан кейін алып шаһар 
Алматыдан жұмыс табылмай, бір жыл-
дан аса уақыт Күрті аудандық «Шұғыла» 
газетінде корректор болып қызмет атқарды. 
Бүгінде Мамадияр ағамыз зейнеткер, Ал-
маты қаласында тұрады. Қазақстанның 
Құрметті журналисі.

Mзге емес, жауап берем мен $зім,
Тілімді кес, түрмеңе жап, т$земін.
Күні кеше «жаңа алаңда» жазықсыз,
Жастарыма қаруыңды кезедің,
Шындықты іздеп шығып еді, «жау» болды,
...Енді менің келгендей ме, кезегім?!.
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НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ

Иракта Премьер-ми-
нистр Хайдер Абади мен 
п а р л а м е н т т і к  с а й л а у д а 
жеңіске жеткен шиит тік 
«Саирун» саяси тобы ның 
бас шысы Мұқтада Ас-Садр 
бірікті. 

Жергілікті ақпарат құ-
рал дарының хабарлауын-
ша, олар жаңа үкімет жа-
сақтауда одақ құратын болып келісті. Қа зіргі 
Үкімет басшысы одақтың басқа альянстармен 
қай шылығы жоқ екенін жеткізді. 

Еске сала кетейік, Иракта лаңкестерден азат 
етілгеннен бері алғашқы парламенттік сайлау 
$ткен болатын. Саяси додада Мұқтада ас-Садр 
бастаған шииттік «Саирун» тобы жеңіске жетті. 
Ал қазіргі Үкімет басшысының «Ан-Наср» пар-
тиясы үшінші орынды иеленді. Бастапқыда ешбір 
саяси қозғалыспен бірікпейтінін мәлімдеген 
Мұқтада Ас-Садр бірнеше аптадан кейін 
екінші орынға шыққан «Фаттах» партиясымен 
және «Хикм» қозғалысымен одақтасатынын 
мәлімдеген еді.

К�ші-қон мәселесіне бай-
ланысты �ткен Еуроодақтың 
бейресми саммиті нәтижелі 
аяқталды. 

16 елдің к$шбасшылары 
Босқындар дағдарысын 
шешу дің жолын қарас-
тырып, пікір алмасқан 
жиынға Венгрия, Польша, 
Словакия және Чехия к$ш-

басшылары келмеді. Солтүстік Африка, Таяу 
Шығыс және Сириядан бас сауғалағандардың 
басым б$лігін алғаш болып Италия мен Греция 
қабылдауда. 

Италия Дублин келісімін $згертуді қолдап 
отыр. Құжатқа сәйкес босқындар алғаш кірген 
Еуропа елінде қалуы тиіс. Жиын барысында 
мигранттар $зге елдерге емін-еркін қатынау 
үшін «босқындардың халықаралық қорғаныс 
орталығын» құру ұсынылды. Бейресми кездесу 
қорытындысы бойынша қандайда бір нақты 
шешім қабылданған жоқ.  

ИРАК

ЕУРООДАҚ

Одақ құратын болып келісті

Көші-қонға арналған кездесу

1941-1945 жылдары Кеңес Ода-
ғының аумағын шарпыған екінші 
дүниежүзілік соғыста батыр атағын 
иемденген М.Ғабдуллиннің соғыстан 
кейінгі 1946-1951 жылдар аралығында 
Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл 
және �дебиет институтының директо-
ры, 1951-1963 жылдары Абай атындағы 
ҚазПИ-дің ректоры, 1963-1973 жыл-
дары Қазақ КСР ҒА Тіл және �дебиет 
институтында фольклор б$лімінде 
меңгеруші болып жүрген кездегі $мір 
жолы кітапта толық к$рініс береді. 

Бір атадан тараған жеті ұл, үш 
қыздан жалғыз $зі тірі қалған Мәлік 
Ғабдуллиннің $мір жолы қиын да 
күрделі. Аяулы шешесі қайтыс болғанда 
Алматыда оқып жүрген Мәлікке хабар 
кеш тиіп, топырақ салу бұйырмайды. 
1935 жылы 20 жасында қазіргі Абай 
атындағы ҚазҰПУ-ді тамамдайды. 
�ди Шәріповке «Б$рінің б$лтірігі» 
деген жала жабылып, бой тасалап 
жүргенде, 1937 жылы «�ди Шәріпов 
пен Байдабек �лимановпен ауыз 
жаласқан» деген айып тағылып, ком-
сомолдан шығарылады. Бұл кезде яғни 
1935-1937 жылдары Ферғанадағы атты 
әскер полкінде әскери қызметін $теп, 
мергендігімен к$зге түскен болашақ ба-
тыр арыздана жүріп, 1938 жылы «халық 
жауы» еместігін дәлелдеп, құжатын 
қайтарып алады. Осы жылы $зі оқыған 
ҚазҰПУ-дің аспирантурасына түседі. 
1941 жылы 22 маусымда кеңес-герман 
соғысы басталған кезде ол $зі сұранып, 
15 шілдеде қан майданға аттанады. 
Міне, осының барлығы зерттеу ба-
рысында нақтылы құжаттар мен де-
ректер арқылы жүйелі тәртіппен са-
рапталады. «С$з $нерін ардақтап кие 
тұтқан, қазақ баласына деген $лшеусіз 
құштарлықтың, ізгілік-адамгершілік 
қасиеттің, рух-жігері асқақ қайраттың 
иесі Ер Мәлік лапылдаған оттың, 
«к$кала түтіні бұрқырап» гүрсілдеген 
оқтың ішінде жүріп, $німді, $рнекті 
еңбектеніп телегей шығармалар 
туындатқанына қайран қалмасқа бол-
майды» деп жазады ғалым. 

Осы орайда Мағжан Жұмабаевтың 

тып отырмағандығы. Сары батырдай 
к$зінен қан сорғаламаса да, жаудың 
сесін қайтаратындай соған ұқсас ай-
бат Мәлік батырда да болғандығында 
шәк жоқ. Мұны С.Негимов мысалға 
келтіріп отырған Борис Полевойдың 
«Елдің ері» атты очеркінен де к$руге 
болады: «Мәлік батыр, әрі күшті, әрі 
ержүрек. Қыр түлкісіндей айлакер, 
ақб$кендей саққұлақ, жау дүрсілін 
қырымнан біледі.  Ақ тұйғындай 
қырағы, бұққан жауды қиядан к$реді. 
Темірдей қатты білектері  неміс 
т$беттерін қырудан қалжыраған емес: 
қанша қырса, сонша күшейе береді, 
үрейі ұшқан немістер Мәлікті к$рген 
жерде-ақ зыта бастайды».  

Міне «...ар-намыстың найзасын 
емен нің иір бұтағына саптаған» оқ пен 
оттың $тінде, дүлей ажалдың аузында, 
ұрыс даласында атой салып жүрген 
еңіреген ердің айбынды кейпін к$з 
алдыға әкеледі» деп ғалым дәл сипат-
тама береді.

«Жау қамалын жалғыз бұзған 
 Қо быландыдай қаймығуды білмейтін 
Ер Тарғындай қимыл жасап» қапияда 
мерт болғанда Т$леген Тоқтаровтың 
қа һармандық тұлғасы толық, жарқын 
түрде Мәлік Ғабдуллиннің күнделіктері 
мен хикаяттарында сипатталып сақтал-
ғанын» ғалым ерекше атайды. 

1 0 7 5 - ш і  а т қ ы ш т а р  п о л к і н д е 
 Т.Тоқ таровпен бірге болған компо-
зитор Рамазан Елебаев туралы да 
ғалым ыстық ықыласпен жазады. Ол 
9 ақпан 1942 жылы 22 жастағы Т$леген 
Тоқтаров ерлікпен қаза тапқанда, 
оған арнап «Жас қабір басында» деген 
ән шығарады. К$ршілес Калинин 
майданының жауынгерлеріне $нер 
к$рсетуге келген халық артисі Жүсіпбек 
Елебековке түнделетіп шаңғымен жет-
кен Рамазан: «Mзіңіздің орындауыңызда 
болса, арманым жоқ» деп әннің нота-
сын тапсырады. Р.Елебаев Мәскеудегі 
В.А.Луначарский атындағы театр $нері 
институтында оқыған сауатты  маман 
болған. Рамазан $тінішін мүл тіксіз 
орындаған Жүсіпбек  Елебеков жолшы-
бай қасындағы Ғабиден Мұстафинге 

с$з жазғызып, 1943 жылы 6-қарашада 
Абай атындағы опера және балет 
театрындағы салтанатты жиында 
«Қар жамылған кең дала, қанға б$гіп, 
Күркіреді сұр аспан $лім т$гіп» деп 
басталатын атақты «Жас қазақ» әнін 
жаңа мәтінмен тұңғыш рет орындай-
ды. Рамазанның $зі бұл әнді гармонға 
қосып, орыс, қазақ тілінде тамылжыта 
орындағанда, бүкіл жауынгерлердің 
к$зіне жас толады екен. Қайран талант 
1944 жылы 33 жасында жау қолынан 
оққа ұшады. 

1970 жылы М.Ғабдуллиннің 60 
жылдығы аталып $ткенде, батырдың 
үйіне �лкей Марғұлан, Ғайнетдин 
М ұ с а б а е в ,  Ж ү с і п б е к  Е л е б е к о в , 
 Б а у ы р ж а н  М о м ы ш ұ л ы ,  Ш а п ы қ 
Ш$кин, �ди Шәріпов, Серік Қирабаев, 
M м і р б е к  Ж о л д а с б е к о в ,  Ш е р х а н 
Мұртаза, т.б. қатарында Серік  Негимов 
те болады. Сонда Б.Момышұлы $зі 

Мұқанов, Бейсенбай Кенжебаев секілді 
ақын, жазушы, әдебиет зерттеушілері 
әр қырынан толықтыра сомдағанын 
атап к$рсетеді. Соғыс кезінде аспи-
рантурада жетекшілік еткен ұстазы 
Мұхтар �уезовпен жазысқан хаттары 
болғанмен, 1950 жылдары қайтадан 
күш алған солақай саясат кезінде 
М.Ғабдуллинге ұлы жазушы суретте-
ген, зерттеген кезеңді айыптап баянда-
ма жасауға тура келеді. Ғалым архивтік 
құжат негізінде бұл баяндамадан 
біршама үзінді келтірген. 1956 жылы 
28 қазанда «Қазақ әдебиеті» газетіне 
«М.�уезовке хат» деген мақаласында 
М.Ғабдуллин Абай поэзиясының келелі 
мәселелеріне тоқтала келіп: «Бір кезде 
сын деп, сынасу деп сыңаржақ кеткен, 
асыра с$йлеген жеріміз болды. Ондайы-
мыз үшін кешірім етуіңізді сұраймын» 
деген екен. Ғалым «Қазақтың педагог 
оқымыстылары арасында Т$леген 
Тәжібаев пен Мәлік Ғабдуллин – асқан 
мәдениетті нағыз ғалым-педагогтар» 
деген орыс академигінің с$зінен мысал 
келтіріп, кезең тайталасын объективті 
бағамдауға негіздейді. 

Сондай-ақ еш жерде жарияланбаған 
Б.Момышұлының, І.Кеңесбаевтың 
мазмұнды хаттары мен басқа да архив 
деректері зерттеудің ауқымын кеңейтіп, 
құжаттық нақтылыққа арқа сүйеуге 
септескен.

Жинақтай айтқанда ғалым Мәлік-
тануға байланысты бірде-бір затты 
 назардан тыс қалдырмаған. Бұл – әрине 
ты нымсыз ізденісті, сарыла, сарғая 
отырып еңбектенуді қажет ететін үлкен 
шаруа. 

Кітаптың тағы бір ерекшелігі 
Кеңес Одағының Батыры Т$леген 
 Тоқ таровтың жерлесі,  жан досы, 
соғысқа бастан-аяқ қатынасқан 
Жұмажан Батталовтың 1946 жылы 
М.Ғабдуллинге тапсыр ған шағын да 
болса маңызды күнделік-дәптерін 
жариялауы дер едік. Мұнда майдан-
дас  достар арасындағы Мәлік ағаның 
болмысы одан әрі ашыла түспесе, 
кемімейді. Мәліктің $леңдері мен 
жарияланбаған әңгімелері  кітап 
құндылығын арттыра түскен. 

700-дей ғылыми, әдеби-сын мақа-
ла  лардың авторы С.Негимов «Жам-
был және қазіргі қазақ поэзиясы», 
Шашубайдың, Доскейдің,  Мә ліктің 
ш ы ғ а р м а л а р ы н  ж ә н е  « А р д а қ » , 
«Ақ бата», «Ақ бата – ақ тілек тер» 
жинақтарын құрастырды. �де  биет -
тану терминдерінің с$здігін құрас-
тырушылардың бірі болды. Сондай-
ақ «Mлең $мірі» (1980), «Ақын-жы-
раулар поэзиясының бейнелілігі», 
«Mнерпаздық $рнектері», «Шешендік 
$нер», «Ақын-жыраулар поэзия-
сы: Генезис. Стилистика.  Поэтика», 
«Қазақтың сал-серілері», «�дебиет 
әлемі», «Қазақ $леңдерінің к$ркемдігі», 
«Таным мен пайым», т.б. сияқты 
сандаған ауқымды теориялық еңбек 
жазған Серік Негимовтың бұл кітабы 
Мәліктанудың тарихи шежіресі іспетті. 

Салқын сана мен сарабдал ақылдың 
иесі Серік Нығметоллаұлы Негимовтің 
ұлттық с$з $нерінің бейнелігімен 
адамгершілік-ұждандық, тұлғалық 
мәселелерді жаңашылдықпен тал-
даудағы жетістіктері, жалпы ғылыми-
з е р т т е у ш і л і к  о й - п і к і р г е  қ о с қ а н 
$лшеусіз үлесі әдебиеттану ғылымында 
мәңгі жасай бермек. 

Руда ЗАЙКЕНОВА,
Қазақ мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық университетінің 
профессоры, филология 

ғылымының докторы

«Батыр Баян» поэмасы мен Баянның 
немерелес ағасы Сары батыр еске 
түседі. Шоқан Уәлиханов «XVIII 
ғасыр батырлары туралы тарихи 
аңыз-әңгімелер» деген еңбегінде: 
«Халық аузында қос батырдың ат-
тары біріктіріліп, Сары-Баян деп 
қосақталып айтыла да береді» деп 
жазған. Тәтіқара жырау толғауында: 
«Mзге батыр қайтса да бір қайтпайтын 
Сары менен Баянды айт Уақтағы» 
деген жолдар кездеседі. Осы Сары 
батыр жауға  шапқанда к$зінен 
қан сорғалайтыны сонша, атының 
шылбыры Баянның тақымында 
болып, тек жаудың оншақты ада-
мын құлатқанда ғана к$зі ашыла-
ды екен. Мұны айтып отырғандағы 

себеп – Мәлік Ғабдуллиннің 
әскери газетіндегі мақаласында 

«Қызып кеткенде, екі к$зге қан 
толғанда» деген с$зді тегін ай-

отырған орынға шақыру билетін қойып 
кетіпті. Билетте «Сегіз қырлы, бір сыр-
лы ардагер» деп жазыпты да, «азамат, 
батыр, білімпаз, ұстаз, жазушы, ақын, 
аудармашы, қоғам қайраткері» деген 
М.Ғабдуллиннің сегіз қырын есептік 
сан есім бойынша жазып шығыпты. Осы 
сияқты $з к$зімен к$рген жайттарды 
айта отырып, Мәлік пен Бауыржанның 
$згеше рухани жақындығын с$з етеді. 
Екеуінің айшықты с$з оралымдарынан, 
қанатты с$здерінен алма-кезек мы-
сал келтіреді. М.Ғабдуллин 1941-1942 
жылдары «Бауыржан Момышұлы» атты 
мемуарлық повесть, 1943 жылы «Қазақ 
ма қалының күші» атты эссе, 1944 жылы 
Баукеңнің ерлік, батырлық, азаматтық 
тұлғасын ашатын к$лемді арнау $лең 
жазды. 

1943 жылы М.Ғабдуллинге Кеңес 
Одағының Батыры атағы берілгенде 
Б.Момышұлы:

Ел күйзелген кезінде,
Ерлік еткен бауырым.
Жау жағадан алғанда,
Батырлық еткен бауырым.
Ел намысын құрметтеп,
Ер намысын ардақтап,
Құтты болсын айтамын,
Шын жүректен, Мәлігім, – деп 

жазған екен .
Жүз жасаған Жамбыл атамыз да 

1943 жылы демалысқа келген батырмен 
дидарласқанда:

Бауырым – Мәлік беренім,
Жүйрігім, озған $ренім.
Халқы сүйген қалауым,
Жырымды саған т$гемін, – деп 

толғапты.
Осы сияқты Нүрпейіс Байғанин, 

Доскей �лімбеков, Шашубай, Қайып 
Айнабеков сияқты халық ақындарының 
арнауларынан бір-бір шумақтан мысал 
келтірген ғалым Мәлік батыр бейнесін 
Жақсыбай мен Қалқа, Нұрлыбек пен 
Иса, Жақан мен Ғалым, Қалмақан мен 
Қажым, Асқар мен Дихан, Қалижан мен 
Қапан, Қаллеки мен Тайыр, Сапарғали 
мен �бділда, Секен  Дайырбеков, 
Т$кен �бдірахманов,  �лжаппар 
�бішев, Есмағамбет  Ысмайлов, Сәбит 

Желтоқсанда... жас тұнады жанарға,
Қанша қыршын тапталды екен табанда?!.
Ұл-қызымды иттеріңе талаттың,
Тепкілеттің ар-ұятсыз наданға.
Сотқа сүйреп, «итжеккенге» айдаттың,
...Сол арсыздық қол салмақ па, маған да?!.

Желтоқсанда... сол күндерде ызғарлы,
(К$ңілдерде мәңгі $шпейтін сыз қалды).
Ұл-қыздарым алау болып жылытты,
Сақылдаған сары аязда мұз-қарды.
Жастарымның жасымады жігері,
...«Иліктірсем» деп тұрсың ба, тұлғамды?!.

Желтоқсанда... соқты дауыл, бір ағын,
Жаратқаннан сақтай к$р деп сұрадым.
Қан қасапта иілсе де, сынбаған,
Жастарыма тәуба жасап, жыладым,
Қызыл-ала қанды к$ріп, аһ ұрдым,
...Тағдырымның күтем мен де сынағын?!.

Желтоқсанда... әуре-сарсаң мына жұрт,
Қас-қағымда ерлік, ездік сыналып.
Халқын сүйген қайраткерден, тектіден
Іздедіңдер «халық жауын» шығарып.
Бір қазақты бір қазаққа куә ғып,
...Енді мені жау дейсің бе, «қуанып»?!.

«Халық жауы»... таңсық емес бұл ұғым,
Зар заманда... салды талай «құрығын».

Олар Мағжан, Ахмет пен Міржақып,
Сәкен, Ілияс ірілері ірінің.
Күні кеше ақталды сол арыстар,
...Мен де елімнің ар-намысты ұлымын...

 «Халық жауы»... Алашым деп аһ ұрған,
Туған халқын ел болуға шақырған.
Аңсағаны азаттық һәм еркіндік,
Теңдік іздеп айдалған һәм атылған.
Кең $лкемде к$кб$рі – Рухы жортып жүр,
...Жан алсаң да, қамалсам да, бас ұрман...

«Халық жауы».... зар заманның «амалы»,
(Дәл сол кездей бүгін де жұрт қаралы).
Желтоқсанда... жарқ етті бір найзағай,
Дүр сілкінтті ұйқыдағы сананы.
Таяу қалды, Тәуелсіздік таңы атар,
...Мен арыстан, құрсаудағы жаралы...

Мағжан сынды кәміл сенем жастарға,
(Алаш атын жазады ертең аспанға!)
Шынымен де, бір ғажайып күй кешкем,
«Жетісуға» бұл суретті басқанда.
Қаймықпастан қасқайып тұр т$рт батыр,
...Ертең аңыз, жазылар-ау дастан да...

Назар салсаң бейнелерге аңдап бір,
Асқақ қарап Рысқұлбеков Қайрат тұр,
Қайсарлықты, сезінесің, $рлікті,
Атой салған жасын – Намыс, Арды – $ткір.
Mлімнен де қаймықпайды тік қарап,

...Мені-дағы дәл солардай жан деп біл...
�р заманда бір «сұрқылтай» деген шын,
Ал әзірше жауап алар «т$ремсің».
Ертең тарих т$ріне енер бұл сурет,
Сан ұрпаққа асқақ Рух берер шын.
Жастарымнан артық емес «шыбын жан»,
...«Бұл майданда бала $лгенше, шал $лсін»...

...Ешкім де емес, «кінәлімін» жеке мен,
Қандай жаза арқалатсаң, к$терем.
Т$рт батырым «Жетісудан» ұрандап,
Құлақ түріп қарайтындай жеті әлем.
Қарсылығым – қара жүрек қоғамға,
...Перзенттік парызым бұл $теген.

Тайдырарсың қызметтен, мансаптан,
Айырарсың кәсібімнен нан тапқан.
Табылар-ау екі қолға бір күрек,
Жайлы орынға жан емеспін Ар сатқан.
Тәуелсіздік қарлығашы бұл сурет,
...Сыр шертетін алмағайып сол шақтан...

Есіңді жи, бұл бейнеге үңіл де,
«Қаңғып келген шүрегейге» жүгінбе.
Дүние кезек, қатал Уақыт тезге алар,
Ертең жауап бересің сен бүгінге.
Батыр ұлдар оралады еліне,
...Ақталармыз, Шындық жеңер түбінде...

Серікжан ҚАЖИ

«Жайлы орынға жан емеспін Ар сатқан...»
немесе бір суреттің тарихы жайлы жыр-баян
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«Құрт ауруы болмаса неғылсын деп 
ойлаушы едім» дейтін апам. «С$йтсем, 
қолына мылтық ұстап, майданға да 
кірмей, Семейде әскер оқуын оқып 
жүргенде екі $кпесі қабынған соң 
қайтарып жіберіпті ғой. Онда жылы 
жақтың адамдары шыдамастай қақаған 
суық болады екен. Анау $збектердің 
к$п боздағы үйлеріне жете алмай, сол 
жақта $мірем қатыпты» дейтін апам 
тағы да.

Mскенбай Дарқанкүл шешей-
мен к$рші әрі оларға жақын ағайын 
болғандықтан, Т$ребай т$сек ке 
таңылғалы қолқабыс жасап, к$мек-
тесіп жүреді. �р күні бізге сол үйден 
шығып қосылады.

Бүгін де түс әлетінде Тоқтарбай 
екеуміз сонда барып, үйге кірдік. 
Т$рдегі т$секте Т$ребай шалқасынан 
жатыр екен. Жанында бір ш$кім боп 
ақ шаштары қобыраған Дарқанкүл 
шешей отыр. Т$ребайдың қу сүйегі 
қалған, к$кірегі сыр-сыр етеді. Екі 
езуінен к$піршіген ақ к$бік ағады. 
К$здері шүңірейіп, кірпігін әрең 
қағады. Ештеңе естімейтін, сезбейтін 
секілді.

Mскенбайға белгі бердік. Ол басын 
изеді. Тысқа шықтық. Mзен жағалап 
келеміз. Mкпек жел жұлқына уілдейді. 
Аспан алай-түлей. Қамыстар су-
сылдайды, құстар шуылдайды. Алға 
басқан аяқ кейін кетіп, жүріс $нбейді. 
Берекеміз қаша түскен.

Ауылдан сәл ұзасымен:
– Т$ребай к$кемнің жағдайы жа-

ман, – деді Mскенбай мұңая с$йлеп. 
– Бүгін түнде апам да, мен де солардың 
үйінде қондық. Дарқанкүл шешем та-
лып қала береді...

Тоқтарбай маған қарады. Мен 
не дейін. Осыдан екі-үш ай бұрын 
Т$ребай дың жағдайы тәуір болатын. 
Күндегі дағ дымызбен Mскенбайды 
ертіп кетуге барғанда:

– К$ктем жақын қалды ғой. Аузы-
мыз аққа тисінші. Сонан соң, Құдай 
қаласа, жазыламын, бәріңді Тәшкенге 
апарып, зоопаркке кіргіземін, – деген-
ді.

Міне, к$ктем есік қағып тұр. 
Т$ребай ессіз жатыр...

Біз түстен кейін оқитынбыз. Ер-
теңіне тағы да үйреншікті мезгілде 
жолға шықтық. Ауылдан шамалы 
ұза  ғанда Дарқанкүлдің «қанатымнан 
қайырылдым» деп боздаған ащы дау-
сы естілді. Ізінше тұс-тұстан шыққан 
шерлі үннен бүкіл ауыл күңіреніп кет-
кендей болды...

Біз кері қайттық. Үш бала бір-
бірімізді сүйемелдеп, жылап келеміз...

– Қу соғыс жалмап тынды ғой, 
к$ктей солды ғой сорлы бала, – деп зар 
қақты ел-жұрт.

– Ей, жарандар, бұл алапат кімді 
жұтпай жатыр? Т$ребай айдалада 
ит-құсқа жем болмай, туған жерден 
топырақ бұйырды, шүкіршілік етейік, 
– деп қауқылдасады ауылдардан кел-
ген ақ сақал-қара сақалдар.

Сол бір ызғарлы к$ктем осылай 
басталған-ды. Біздің ауылдың 1943 
жылғы к$ктемі... Ерте к$ктем...

Зәкір АСАБАЕВ

біткендейміз. �йтеуір, аман келсе де-
ген үміт қана.

Дарқанкүл қария Mскенбайдың 
үйімен к$рші тұрады. Оны шеше 
дейміз. Шалы Мансұр былтыр дүние 
салған. Соғысқа алынған екі ұлының 
кішісі Т$ребай жарты жыл бұрын 
т$рт мүшесі аман-сау қайтып келген. 
Жүрегі жарыла қуанған Дарқанкүл 
ешкі сойып той жасаған. �скерге кет-
кенге дейінгі түр-келбеті онша есте 
жоқ, бірақ қазірде біз күнде к$ретін 
Т$ребай сырықтай ұзын бойлы, қыр 
мұрынды, қызыл шырайлы, келісті 
жігіт. Үстіне шинель, аяғына хром етік, 
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МӘНДІ ДӘРІС

мектепте қатынап оқитын үш бала 
күн сайын МТС-тың ту сыртындағы 
к$пірден $тіп барамыз.

Ақпанның соңында екі-үш рет 
жауған қырбақ қар тез еріп кетті. 
�йтсе де, к$ктем келді. Ерте к$ктем. 
Наурыздың басында суық күшейді. 
Түнде тұман. Күндіз сейілгенмен, күн 
к$зі к$рінбей, аспан сұрланып, буал-
дырланып тұрады. Түске қарай жер 
еріп, батпаққа айналады. Екі үйдің 
арасына қатынау мұң.

Т а ң е р т е ң  к $ р ш і  ә й е л  к е л і п : 
«Үйімізден тамшы ағып жатыр. Жүрші, 
соған бірдеңе жасайық» деп апамды 

ББ

Міне, ауылдағы тірлік сиқы осы. 
Барлық үйде.  Колхоз жыл бойы 
ешкімге соқыр тиын бермейді. �р 
үйдің алдында 25 сотықтан меншікті 
жері бар. К$ктем шыға колхоз трак-
тормен жыртып береді. Жұрт жүгері, 
күнбағыс, қауын, қарбыз, бұршақ егіп, 
жыл бойы соларды талғажау етеді. 
Екінің бірінде қой, ешкі, сиыр малы 
жоқ.

Ауылдан әудем жер қашықтағы 
биік-биік белдеу т$белер етегінде қара 
сулы $зен ағады. Жағасы қалың қамыс, 
ұйыса $скен әртүрлі ш$птер. Ауыл 
мен екі арадағы алқапты тоғай дейді. 
Жұрт ол жаққа онша жоламайды. 
 Жазатайым ұшырасуы ықтимал қабан, 
борсық, шиб$ріден сескенеді. Кейде 
ойын балалары топтасып  барады.

Осынау Сырдарияға барып құятын 
ені үш-т$рт метр, түбі терең $зен 
бойын жайлайтын біздің колхозға 
ұқсас ұсақ колхоздар да аз емес. 
 «Коминтерн», «Большевик», «Еңбек», 
«Жеті т$бе», «Саңырау», «Қоңыр т$бе» 
– кете береді. Бұйра толқынданып, 
шымырлап ағатын $зен суы к$мірдей 
қап-қара, ащы. Мал болмаса, адам 
ішуге жарамсыз. Бірақ лақа, тебен, 
сазан секілді балықтар мол. Біреулер 
ау құрып немесе қармақпен ұстап 
жатады.

Mзеннің арғы бетіндегі МТС – 
машина, трактор станциясы мен біз 
тұратын «Ынталы» колхозының арасы 
үш шақырымдай. Сондағы бастауыш 

ертіп кетті. Апам одан келісімен үш 
перзенті – бізге апыл-ғұпыл тамақ 
берді де, арбакеш баламен бірге 
фермаға кетті. Түстен кейін оқитын 
мен сабақ әзірлеуге кірістім.

Түске таман күнделікті дағды 
бойын ша Тоқтарбай келді. МТС-тағы 
мектептің екінші класында Mскенбай 
үшеуміз бірге оқимыз. Ұзамай іркес-
тіркес қол ұстасып жолға шықтық. 
Аспан түнеріңкі. Суық жел сумаңдай 
еседі. Тал, теректер уілдей шайқалып, 
жалпылдай ұшқан қарғалар $ңеш кере 
қарқылдайды. Ауыл сыртындағы зират 
жақтан қаңғыбас иттердің ұлығаны 
естіледі. Оны жақтырмаған кейіс қабақ 
кейуана «қара бастарына к$рінсін» деп 
күңк етеді.

Неге екені белгісіз, менің бойымды 
әлдебір үрей билеп, жүрегім суыл-
дайды. Тоқтарбайға қараймын. Ол да 
үнсіз аяңдап келеді. Үшеуміз ауылдан 
шығып, (Құр Келес деп аталатын 
қара сулы) $зен бойындағы жалғыз 
аяқ жолға түстік. Айнала – қалың 
қамыс. Үкілерін жалбыратып, судыр-
лай теңселеді.

Е р е c е г і м і з  –  Т о қ т а р б а й . 
 Естиярымыз да, пысық, зерек, сабақты 
жақсы оқитын да сол. Ашуланса бет-
аузы құлағына дейін қызарып кететін 
Mскенбай ызақорлау, шақар. Бірақ 
үй шаруасына епті: су тасу, отын 
жару, тіпті сиыр сауу да қолынан 
келеді. Бәріміздің әкеміз соғыста. Осы 
күндерде оларды ойлай-ойлай қажып 

басына маңдайына жұлдыз қадаған 
к$кшіл малақай киіп шыққанда қатты 
қызығып, тамсана қараймыз. Кейде 
бізбен бірге доп, асық ойнайды. Қалған 
уақытта күн ұзақ колхоз кеңсесінде 
отырады.

Айтпақшы, шағын колхоздың 
бастығы, есепшісі, егіс бригадирі, фер-
ма меңгерушісі, бір трактор, т$рт-бес 
ат арбасы бар. Олардың барлығының 
басшысы да, иесі де кіл әйелдер. 
Ауылда ересек ер адам жоққа тән. 
Т$ребай келгелі бері кеңседе істейді. 
Не істейтінін білмейміз. Майданнан 
елден ерек сап-сау келу себебін де ұға 
бермейміз.

Қайтсе де, екі ұлының бірі аман 
оралған Дарқанкүлдің мерейі үстем, 
к$ңілі қош. Соғыстағы балаларын 
к$здері т$рт бола күтіп жүрген $зге 
кейуаналар «бізге де Т$ребайдың жо-
лын бере г$р» деп Алладан ертелі-кеш 
тілек тілейді.

Т$ребайдың келгеніне жарты жыл-
дан асты. Бүгінде оның да, Дарқанкүл 
шешейдің де күндері қараң, айлары 
батып барады. Аядай үйлерін қасірет 
буып, ақырзаман т$ніп тұр. Т$ребай 
бір айдан бері т$секте. Жағдайы ауыр. 
«Сорлы бала-ай, жазылып кетсе тәуір 
болар еді» деседі екінің бірі. Күллі 
ауыл тілеуін тілеп, жаратқанға жалба-
рынады.

Біз не білейік, апамның айтуынша, 
Т$ребай сол алғаш келген күндердің 
$зінде-ақ тық-тық ж$теледі екен. 

Өнердегі қос өрім
Дархан �лімғазы 2002 жылдан 

республика лық дарынды балалар 
мектебiнiң ин тер  натында оқиды. 
Бала кезінен жан-жақты болуға 
талпынған ол 6-сыныптан бастап 
сыбызғы аспабын қосымша үйрене 
бастады. Сол сәттегі ұстазы Садуақас 
Қажанов $з ісінің білікті маманы 
болатын. Дархан ұстаздар үмiтiн 
ақтап, 10-сыныпта республикалық 
олимпиада да 1-орынды иеленеді. 
Бұл шығармашылық жолдағы ал-
ғаш қы жетістіктерінің бірі едi. 2014 
жылы мектеп бітіріп, Құрманғазы 
атындағы Қазақ ұлттық консервато-
риясына түсiп, Талғат Мұқышевтің 
сыбызғы сыныбына қабылданады. 
Сол жылы-ақ «Дәстүрлі музыка $нері» 
мамандығы бойынша фольклорлық 
аспаптар олимпиадасында 1-орынға,  
кейіннен Астанадағы XVII «Шабыт» 
Халықаралық Шығармашылық жас-
тар фестиваліне қатысып, 2-орынға 
к$терілді. Жақында консерваторияны 
да бiтiрмек. Уақытын бос $ткізбей оқу 
орнының үлкендi-кiшiлi ансамбльдері 
құрамында $нер к$рсетiп, тәжiрибе 
жинауда. �сiресе сырнайшы әрiптесi 
Нұрсұлтан Сауытпен бірге к$рсеткен 
аспаптық дуэт к$птiң к$ңiлiнен 
шықты. Елбасының қатысуымен 
 Астанада $ткен Тәуелсiздiктiң 20 
жылдығы шарасында бiрiккен ор-
кестр құрамында $нер к$рсеттi. Осын-
дай концерттiк шаралардың бірінде 
белгiлi «ХасСақ» этно-фольклорлық 
ансамбльдің к$зіне түсіп, олардан 

шақырту алады. Сол күннен бастап 
Дарханның $нер жолы ғана емес, $мір 
жолының да жаңа бiр белесi басталды. 
Оған себеп – ол жерден сол топтың бір 
мүшесі – М$лдірді кездестіруi. 

М$лдір Ербол 2003 жылы Күләш 
Б а й с е й і т о в а  а т ы н д а ғ ы  д а р ы н -
ды балаларға арналған музыка орта 
мектеп-интернатындағы доцент 
�.Жұмабекұлының қылқобыз кла-
сына түседі. Мектептен соң  ұлт-
тық консерваториядағы дарынды 
қобызшы, аға оқытушы «Тұран» ан-
самблінің мүшесі Медеубек  Мақ саттан 
тәлім алады. Оның да iзденiсi мен 
алған тәлiмi $з нәтижесiн к$рсете 
бастайды. Соның бiрi – 2009 жылы 
«MusicForumKazakhstan» байқауында 
2-орын иемденіп, талабын одан бе-
тер ұштайды. Сондай-ақ Чайков-
ский атындағы, А.Жұбанов атын-
дағы республикалық байқауларда, 
xалықаралық «Шабыт» фестивалінде, 
Ықылас Дүкенұлы атындағы «Жез-
киік» қылқобызшылар конкурсын-
да жеңiмпаздар қатарына қосы-
ла ды. Қазіргі таңда «ХасСақ» ан-
самблінің қылқобызшысы және 
Құр  ман ғазы атындағы қазақ ұлттық 
консерваториясының магистран-
ты. Бiр к$ргеннен бiр-бiрiне деген 
ықылас-сезiмi Дархан мен М$лдірді 
күн санап жақындастыра түседi. 
Ақыры жыл $тпей, үстiмiздегi жылдың 
наурыз айында екеуi шаңырақ к$терді. 
Бүгінде шығармашылық қызметімен 
қатар отбасылық $мірді де қатар 

алып жүрген М$лдір к$рікті келін, 
Дархан үйдің тірегі болып, берекелi 
тұрмыстың табалдырығынан аттады.

– Жолы бір жұлдызды отбасы болу 
тіптен тамаша. Біріншіден, бір-бірімізді 
$те жақсы түсінгендіктен, екіншіден, 
бір ансамбльде болғандықтан, үнемі 
біргеміз. Сол себепті де бақытты отба-
сымыз, – дейді, жас шаңырақ иелерi. 
М$лдiрдiң нағашыларында да, $з 
тегiнде де $нерпаз к$п болған. Mзi – 
құзырлы орындарда жұмыс iстеген 
зиялылардың ұрпағы. Mнер дарыған 
сiңiлiсi Марал да Германия жерiнде 
дәрiс алуда.

Дархан мен М$лдiр бүгiнгi күннiң 
$зiнде Ержан Жәмеңкеев басқаратын 
«ХасСақ» ұлт-аспаптар ансамблiмен 
бiрге бiрнеше мәрте Қытай, Бiрiккен 
Араб әмiрлiктерi, Англия, Корея, 
Түркия, т.б. елдерде $нер к$рсетiп 
қайтты. Топ құрамында жетекшiмен 
бiрге Нұртуған Қоссаманов,  Жадыра 
Мүсiреповалардың да еңбегi зор. 
О л а р д ы ң  ә р қ а й с ы с ы  а с п а п т ы ң 
бiрнеше түрiн меңгерген. �н салады. 

МӘДЕНИЕТ

Іс-шара барысында Мемлекет тари-
хы институты директорының орынбаса-
ры Амангелді Қашқымбаев  жастар үшін 
еліміздің саяси әрі рухани $міріндегі 
Түр кістан қаласының тарихи р$лі 
 туралы та нымдық дәріс оқып, рухани 
орда мыз дың тарихи фактілері туралы 
айтып берді. Сондай-ақ журналист, ҚР 
Прези денті жанындағы Жастар саяса-
ты ж$ніндегі кеңестің мүшесі Қанат 
�уесбай қатысушылар арасында Түр-
кістан қаласының тарихын білу туралы 
сұрақ-жауап сайысын $ткізді.

Акцияның мақсаты – жастардың ел 
тарихын білуге қызығушылықтарын арт-
тыру, мәдени және рухани құндылық-
тарға баулу, Түркістан қаласы әкімшілік 
орталығы мен жаңадан құрылған 
Түркістан облысының имиджін нығайту. 

Айта кетейік,  жуырда Елбасы Шымкент 
қаласын республикалық маңызы бар 
қалалардың санатына жатқызу және 
облыс орталығы – Түркістан қаласы 
мен жаңадан әкімшілік-аумақтық бірлік 
Түркістан облысын құру бойынша 
Жарлыққа қол қойған еді. 

Президент Шымкент еліміздің ғана 
емес, бүкіл Орталық Азия $ңірі нің 
инвестициялар, технологиялар және 
интеллектуалды ресурстарды шоғыр-
лан дыратын жаңа орталығына айнала-
тынын белгілеп, сондай-ақ оның одан 
әрі ілгерілеуіне септігін тигізетінін 
және қаланың алдында жаңа перспек-
тивалар ашылатынын атап к$рсеткен 
болатын. 

Айтуған Д)УЛЕТ
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оосысы ертітіпп кек тттіі ААпапам одан келісімен үш басына маңдайына жұлдыз қадаған

  

Тiптi сахналық қимыл қозғалыстарын 
да к$рермен ықыласына лайықтай 
бiледi. Топ құрудағы олардың басты 
мақсаты – ұлттық құндылықтарды 
тарих сахнасына шығару. Бұл орайда 
$нердегi отбасылық үлестiң салмағы 
бiз ойлағаннан да қомақтырақ болмақ. 
Mйткенi ұлттық құндылықтың тамы-
рын ұлттық тәрбиемен келген жүрек 
қалауы қашан да жандандыра бермек.

Қазіргі таңда елімізде Елбасы ның 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында ұлттық құндылықтарды дамытуға 
ерекше к$ңіл б$лініп отырғаны белгілі. 
Ұлттық $нер $з биігінде болуы үшін сол 
$нерді  на  сихаттап, дамытып жүрген 
талантты жастарға қамқорлық пен 
қолдау к$р  сетілуі де керек. Қазақ 
$нерінің к$к жиегі жылдан-жылға 
кеңейтіп, осы ба ғытта рухани шаралар-
ды к$бірек қолға алып, $рістете білсек, 
нұр үстіне нұр болар еді. 

Ақерке К)РІПЖАН

АЛМАТЫ

ҒИБРАТ

   
1938    

   
 .  
   

,   
  

 .   
   

 ,   
   

,   . 

Апам  Нұрила Тұрғанбаева  да атам 
оқыған педагогикалық училищені 
бітірген. Екеуі сонда танысады. Ол да 
Теректі ауылдық мектебіне  бастауыш 
сыныптың мұғалімі болып орнала-
сады. Екеуі отау құрғаннан кейін 
Қызыл Октябрь бастауыш мектебінде 
жұмыс істейді. 1963 жылдан Ескелді 
ауданындағы бұрынғы Талдықорған 
ауданы Жетісу орта мектебіне ауысып, 
зейнеткерлікке дейін бір мекемеде 
қызмет еткен. Жоғары білім алу мақ-
сатымен атам Қазақ мемлекеттік уни-
верси тетінің тарих, апам болса осы  
оқу ор нының  филология факультетіне 
түседі. 

Атам – аудандық, облыстық білім 
б$лімдері марапаттарының иегері. 
Мектепте және ауданда $ткізілетін 
әр түрлі іс-шараларға қатысып, жүл-
делі орындарға ие болған. Жетісу 
орта мектебінің 60 жылдық мерекесі 
қарсаңында мектепте тұңғыш та-
рихи музей ашып, алғысқа кенелді. 
Оқушылардың еңбек бригадасын 
ұйымдастырып, колхозға к$мек берді. 
1973 жылы мектеп оқушыларын 
тұңғыш рет Мәскеу қаласына және 
содан кейін басқа қалаларға саяхатқа 
апарды. Зейнеткерлікке шыққанға 
дейін мектепте және ауданда $ткізілетін  
басқосулардың бел ортасында жүрді. 

Қажырлы еңбегінің арқасында «ҚР 
Білім беру ісінің озаты» белгісімен, 
облыстық оқу б$лімінің Алғыс хаты-
мен марапатталды. «Еңбек ардагері» 
медалін кеудесіне тақты.

Апам оқушыларды ана тілін терең 
білуге тәрбиелей жүріп,  оларды 

аудандық және облыстық олимпиа-
даларға қатыстырды, шәкірттері 
жүлделі орынға ие болды. Кеңес кезінде 
ауылдық, аудандық кеңестердің 
депутаттығына бірнеше рет сайлан-
ды. Апам оқытқан оқушылардың к$бі 
қазіргі таңда республикамыздың әр 
түкпірінде еңбек етуде. Еңбегінің 
нәтижесі  – «Еңбек ардагері» медалі-
мен, «Қазақ КСР білім беру ісінің оза-
ты» т$сбелгісімен, ІІІ дәрежелі «Еңбек 
даңқы» орденімен марапатталды. 

Олар бес  баланың ата-анасы. 
Барлығы жоғарғы білім алған ма-
мандар, бәрі де шаңырақ к$терген. 
�рқайсысы орындарын тауып, қызмет 
етуде. Бүгінгі таңда атам мен апам  ба-
лаларынан 21 немере, 5 ш$бере к$ріп 
отыр. Ең үлкен немерелері  Мейір 
Бауыржан Момышұлы мек те бін, одан 
соң әскери институтты тамам дап, 
Үшарал қаласында майор ше нінде 
әскери б$лімде қызмет етіп жүр. Қалған 
немерелері де әртүрлі қызметте. 

Егемендік алғаннан кейін апамыз 
Меккеге барып, мұсылмандық па-
рызын $теп қайтты. Атам  мен апам 
облыс орталығында $ткен «Мерейлі 
отбасы» конкурсына қатысып, облыс 
басшы лығының Алғыс хатымен мара-
патталды. 

Мен оларды мақтаныш етемін. Ара-
мызда ұрпақтың қызығын к$ріп, аман-
есен жүре берулеріне шын жүректен 
тілектеспін. 

Аружан АБЖАПАРОВА

Алматы облысы

АЛҒЫСҚА КЕНЕЛГЕН 
АРДАҚТЫЛАР

БІЛІМ

ТҮЛЕКТЕРГЕ 
АҚ ЖОЛ ТІЛЕДІ

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің 
90 жылдық мерейтойы аясында 
«Біліммен – болашаққа» атты 
түлектерге диплом табыстау салта-
натты рәсімі �тті. 

Салтанатты шара «Спартак» спорт 
кешенінде 1000-нан астам бакалавр 
бағдарламасы бойынша күндізгі 
б$лімді тамамдап жатқан түлектер 
шеруімен басталды. Мерекелік шеруді 
қою қызыл түсті мантия киген үздік 
бітірушілер бастап шықты. Алаң орта-
сына жиналған түлектер «Гаудеамус» 
халықаралық студенттер әнұранын 
шырқап, бір мезетте аспанға шар 
ұшырды.

Шараға университет ректоры, про-
фессор Такир Балықбаев, университет 
түлектері, Алматы қаласы мәслиха ты-
ның депутаты Кенжехан Матыжанов, 
Медеу ауданы әкімінің орынбасары 
Ғани Майлыбаев қатысты.

Университет ректоры Т.Балықбаев 
түлектерге қарата айтқан құттықтау 
с$зінде: «Ұлт зиялылары дәріс оқыған 
аудиторияларда білім алған сіздер – 
$те бақытты ұрпақсыздар. Жылдан-
жылға оқу орнымыздың әлеуеті 

артып келеді. Бүгінде ол ғылыми, 
ғылыми-педагогикалық кадрлар және 
педагогикалық білім беру, экономика 
және бизнес, құқықтану салалары 
бойынша мамандар даярлайтын к$п 
салалы білім ордасы екені $здеріңізге 
мәлім» деді. 

Университет басшысының айтуын-
ша, қазіргі таңда Абай атындағы 
ҚазҰПУ 30 елге қарасты 200 үздік 
уни  верситеттің қатарына енген. 2018 
жылғы Ұлттық рейтингі бойын ша 
педа гогикалық жоғары оқу орын дары 
арасында к$шбасшы оқу орны, әлем-
нің үздік ТОП-500 универси тет інің 
қатарына және QS World University 
Rankings рейтингісіне кірген.

Сондай-ақ рәсім барысында уни-
верситет түлектері К.Матыжанов пен 
Ғ.Майлыбаев биылғы бітірушілерге ақ 
жол тіледі.

Ресми б$лімнен кейін түлектердің 
құрметіне қазақ эстрадасының жұл-
дыздары әсем әндерін тарту етсе,  «Сал-
танат» мемлекеттік би ан самблінің мың 
бұралған бишілері кештің сәнін кіргізді. 
Салтанатты рәсімге студенттер, ата-
аналар мен оқытушылар қатысты. 

Жанатбек ІШПЕКБАЕВ

Дархан мен Мөлдiр 
(солдан оңға қарай)
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)лемнің 13 мемлекетінен келген театр ұжымдары 
�нерлерін ортаға салған  ІІ Дүниежүзілік «Астана» театр 
фестивалінде қазақ театрларының қойылымы жоғары 
дәрежеде бағаланды.

Солардың бірі  «Таңсұлу» қойылымы.  Аталған қойылымға 
тағдыр теперішіне тап болған арудың тағдыры арқау 
болған. «Қойылым эмоционалды тұрғыда маған үлкен әсер 
қалдырды. Басты р$лді сомдаған актрисаның шеберлігі де 
тәнті етті. Атап $ткім келетіні, бұл қойылымды тек әйел 
режиссер қоюы керек және солай болды да. Себебі әйелдің 
жан дүниесін тек әйел сезіне алады. Бүгінде әйел режиссерлер 
әлемде саусақпен санарлық» дейді франциялық театртану-
шы, сыншы Давид Асатиани.

Сыншының айтуынша, қазақ театрлары классика мен 
қазақи қойылымдарды бірдей жоғары деңгейде алып келеді. 
Ал Латвиядан келген театртанушы, сыншы Йонас Вайткус 
«Таңсұлу» қойылымы арқылы қазақ қоғамындағы әйелдің 
алар орны ерекше екенін түсінгенін жеткізді.

Естеріңізге сала кетейік, Елордада ІІ дүниежүзілік «Аста-
на» театр фестивалі ашылған болатын. Мәдени жоба Аста-
наның 20 жылдығы мен «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
жүзеге асыруға арналып отыр.

Айдана ЖЫЛҚЫБАЙ

Адамзат мәдениетінің басқа 
да к�птеген жетістіктері секілді 
әтір, опа-далап, иіссу, жұпар, 
сабын секілді к�птеген дүниелер 
Батыс әлемінде пайда болғаны 
белгілі. Ғалымдар мал майы 
мен �сімдік күлін қосып сабын 
жасайтын.

Ал біздің елімізде  бар 
ежелгі әдіс бұдан алты мың 
жыл бұрын да қолданылған деп есептейді. �р алуан 
бұта-ағаштар мен $сімдіктерді отқа жаққанда түрлі 
хош иіс шығатынын білген ежелгі заман адамдары 
иісмайлар мен тұнбалар да жасай бастаған. Ежелгі 
Египетте мұндай заттарды жасау құрметті де құпия 
$нер деп саналып, мұнымен құдай жолына берілген 
адамдар ғана шұғылданған. Хош иісті заттардың 
халыққа кеңінен тарауы ХVII ғасырдың аяғында Батыс 
Еуропадағы ең үлкен мемлекет Францияда басталды. 
Францияның опа-далап, иіссу, жұпар, әтір секілді 
заттарды $ндіруде, бұлардың түр-түрін жаңартып 
к$бейтуде Батыс Еуропаның $зге елдерінен к$ш ілгері 
кетіп, $неге болуы сол ХVII ғасырдан басталды. 

Осыдан 240 миллион жыл 
бұрын біздің планетамызды аса 
алып кесірткелер мекендеген. 
Тірі жануарлар ішіндегі осы-
нау бір керемет ірі жәндіктер 
жер ша рындағы бүкіл суды, әуе 
кеңістігін, одан соң теңіз тұң-
ғиықтарын басып алған. 

Ж е р  б а у ы р л а п  ж о р ғ а -
лай тын бұл жануарлардың 
ұзындығы 25-30 метр, ал салмағы ондаған тоннаға 
дейін жеткен. Бірнеше метр келетін мойынға біткен 
шақшадай бас, алып дене, шұбатылып жатқан ұзын 
құйрық қазіргі әзілқой суретшілер үшін де таптырмас 
тақырып. 

К$п уақыттар бойы құрлықтар мен теңіздерді 
түгел билеп тұрған бауырымен жорғалаушы осынау 
жануарлар белгілі бір тарихи кезеңде біржолата құрып, 
жоғалып кетті. Бұл жағдайдың сыры к$п жылдар 
бойы биологтардың назарын $зіне аударып келеді. 
Осы құрып кеткен жануарлардың толып жатқан 
қалдықтары жер шарының барлық түкпірінен табыл-
ды десе де болады. 

Алып та бір жығасың, 
Шалып та бір жығасың.
Қажымұқан атаңдай
Чемпион боп шығасың.

Кім ер?
Кім ез? – 
Танытар
Мінез.
Нағыз ер
Езден безер. 

 (Күрес)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Ежелгі жетістіктердің жандануы

Динозаврлар құпиясы 

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 )зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Адам баласы қызылшаның 
жапырағын қорек қылғанымен, 
оның тамырының «тәтті» бола-
тынын білмей талай заманды 
�т кізген. Қызылшаның жапы рақ 
сабағын шипалы деп те есеп-
теген.

К$к$ністің бұл түрін Рим-
ге, Үндістанға, Ауғанстанға, 
ал одан соң Ежелгі Грекияға 

да әкеліп таратқан – арабтар. Ал қызылшадан қант 
жасауға болатынын адамзат тіпті «бертінде», XVIII 
ғасырда ғана білген. 

Хош иісті, сергітетін какао ұнтағын қайнатып 
ішуді алғаш америкалық ацтектер білген. Оны 
Еуропаға әкеліп, какао ішуді сәнге айналдырғандар 
– Испан конкистадорлары. Испанияның короліне 
какао бұршағын сәлемдемеге жіберген Фернандо 
Кортес оған какао туралы «жорықта жүргенде мұның 
бір кесесін ішіп алған адамға ол күні бойы әл болып, 
тып-тың жүреді» деп хат та жазған. Кейініректе атақты 
швед табиғат зерттеушісі Карл Линней какао ағашын 
«какао теоброма» деп атаған, грекшеден аударғанда 
бұл «Құдай асы» деген с$з екен. 

Атмосфера шебі дегеніміз – қасиеттері әртүрлі, 
яғни �здерінің негізгі сипаттары: температурасы, 
ылғалдылығы, тұнықтығы, шаң мен басқа да қоспалары 
бойынша бір-бірінен ерекшеленетін екі ауа райы 
массасының үстіңгі айырығы. 

Жер бетіне жақын тұстағы мұндай айырықтың ені 
– ондаған километр, тік қуаты – бірнеше километр. 
�детте атмосфера шебі бұлттылықтың $зіндік бір 
сипатымен байланысты болады. Бұл к$бінесе биік-
қабатты және қабатты-жаңбырлы, кейде сеңсеңді-
жаңбырлы деп аталатын бұлттардың бүтіндей бір 
жүйесі мен оларға қоса жүретін үстіңгі және астыңғы 
қатар бұлттарын қамтиды. Атмосфера шебінде бұ лың-
ғыр ауа райына тән к$птеген құбылыстар, соның ішін-
де елеулі жауын-шашын, күшті жел, кейде н$сер, шаң 
дауылы немесе борасыны, тағы тағысы байқалады. 

Ұлттық құндылықтардан нәр 
алмаған, бойына әженің әлдиін, 
әкенің тағлымын дарытып, сусын-
дап $спеген, бір с$збен айтқанда, 
уызына жарымаған ұрпақтың ал-
дында қадір-қасиетіміз т$мендеп 
бара жатқаны кімді болсын да 
ойландыратыны с$зсіз .  Бұған 
күнделікті отбасындағы тіршілік пен 
тәлім-тәрбиенің иірімдеріне назар 
аударсаңыз к$з жеткізесіз. 

Ата-бабамыз ер баланы ертеңгі 
мұрагер, қара шаңырақтың иесі са-
нап, ұлын отбасының иесі болуға, 
іні-қарындастарының қамқоршысы 
болуға баулыған. Қажет болса, с$зге 
құлақ аспай тым шектен шығып бара 
жатса жон-арқадан қамшы салып, 
тезге түсіретінін де білеміз. Қазір 
мұндай әке, аға қамқорлығы жоқ-ау. 

А л  қ ы з  б а л а ғ а  қ о н а қ  д е п 
құрметпен қараған атам қазақ «қыз 
$рісімді кеңей теді» деп қабағына 
қ а р а п ,  е р е к  ш е  ж а қ с ы  к $ р і п , 
еркелетіп, аялап $сірген. �сіресе 
әкесі мен ағаларының қамқорлығы 
ерекше болған. Отбасында мұндай 
қамқорлықпен $скен қыз барған 
жерінің құрметіне б$леніп, ата-
анасына, ағайын-туғанына с$з 
келтірмеген. 

Белгілі педагог А.Макаренко $з 
еңбегінде «Бала тәрбиесінде сіздің 
іс-қимылыңыздың $зі шешуші р$л 
атқарады. Сіз тәрбиені с$з арқылы 
немесе үйрету, бұйыру арқылы іске 
асырамын деп ойламаңыз. Тәрбие 
$мірдің әр сәтінде іске асады. 
Тәрбие сіздің қалай киінетініңіз, 
с$йлейтініңіз, қалай күлгеніңіз, осы 
іс-әрекеттің барлығы бала үшін $те 
маңызды» дейді. 

Жеміс-жидектердің пайдасы

Атмосфераның шебі 

ОҚЫҢЫЗ, ҚЫЗЫҚ!

ТАБИҒАТ СЫРЫ

Кеш тізгінін қолына алған ҚР Мәдениет 
қайраткері Жұматай �міреев жар ты ға-
сырдағы жеткен жетістігіне аз-кем тоқ-
талып $тті. Ал жиынға облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқар масы 
басшысының орынбасары �лия �лім-
жан қызы, К$ксу ауданының әкімі Алмас 
�діл, актер �лімғазы Райымбеков, ҚР 
еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Нури 
 Сүлей менов және т.б жетісулық зиялы 
қауым $кілдері қатысты. 

Аталмыш $нер ошағының ел алдындағы 
абы ройын айрықша атап $ткен облыстық 
мәдениет,  архивтер және құжаттама 
 бас  қар масы басшысының орынбасары 
�лия  �лім жанқызы: «Бүгінде киелі Жетісу 
жерінде бірнеше театр бар. Солардың 
арасындағы шоқ  тығы биігі – Мұқыры халық 
театры» деді.

Mз кезегінде К$ксу ауданының әкімі 
 Алмас �діл ақжарма тілегін айтты.  Аудан 
әкімі кезінде екі мәрте Социалистік Еңбек 

Ері атанған белгілі қоғам қайраткері 
Нұрмолда Алдабергеновтің $з қолымен 
құрған Мұқыры театрының $ткені мен 
бүгініне кеңінен тоқталды. 

«Бұл театрдағы $нер саңлақтарының ұлт 
мәдениетінің дамуына қосқан үлесі ерекше. 
Облыстың, ауданның мәдениетіне қосқан 
үлестеріңіз үшін алғыс білдіремін» деді әкім. 
Жылы лебіз білдір геннен кейін театрда ұзақ 
жыл еңбек еткен ардагерлердің иығына ша-
пан жауып, бүгінгі $нер саңлақтарын арнайы 
Алғыс хатпен марапаттады. Жартығасырлық 
тойға шашу ретінде аудан әкімдігі атынан 
200 000 теңгенің сертификатын табыстады. 

Театр директоры, ҚР еңбек сіңірген 
мәдениет қайраткері, танымал композитор 
Нүри  Сүлейменов  1967 жылы құрылған  
Мұқыры  театры қилы кезеңдерді ба-
стан $ткергенін, бір кездердегі тоқырау 
жылдары мүлде тоқтап қалғанын еске 
алды. «Театрымыз  $нерсүйер қауымның 
ұсынысымен  аудан атқамінерлерінің 

жан-жақты қолдауында 2009 жылы қайта 
жандана бастады. Mткен жылғы шілде 
айында Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында оның құрамы кілең 
жастармен толығып, олар тартымды да  
тағылымды  тың қойылымдарды жұрт 
назарына ұсына бастаған. Мұндағы жас 
$нерпаздар $релі $нерімен к$пті сүйіндіріп 
келеді. Енді, міне, «Елу жылда ел жаңа» 
демекші, 50 жылдық мерейлі мерекені атап 
$тіп жатырмыз. Жалпы бұл театр к$птің 
к$ңілінен шығып, күткен үмітті ақтайды деп 
сенемін» деді.

К$ксулықтардың ғана емес, күллі к$рер-
мен қауымның, жетісулықтардың тойына 
ұласқан, абыройы асқақтаған театр дың 
мерекелік кешінде Мұқыры халық театры-
ның  режиссері Ұлан Ахметовтың сахна-
лауымен драматург-жазушы Тынымбай 
Нұр ма ғамбетовтың «Бес бойдаққа бір той» 
атты қойылым к$рермен назарына ұсы-
нылды. Қойылымның сценарийі комедия 
жанрын да жазылғанымен астарында ащы 
шын дық жатқан, к$пке ой саларлық дүние. 

Алуа ЖҮСІП
Алматы облысы

Жарты ғасырлық өнер ордасыТАҢҒАЛДЫРҒАН 
«ТАҢСҰЛУ»

Қазақтың әр с$зінің астарын-
да тәлім-тәрбие жатыр. «Тәрбие 
отба сынан басталады» деген халық 
даналығы да бекер айтылмаған. 
Саналы да, білімді болашағын 
қалыптастыру әрбір ата-ананың 
мерейлі міндеті, парасатты пары-
зы. Ата-бабамыздан қалған ұлттық 
тәрбиемізге дақ түсірмеу үшін 
барлық қажетті жауапкершілікті 
ата-ана $зіне алғаны ж$н, себебі 
бала ата-ананың $мірінің жалғасы. 

Бүгінде заман $згерді, қоғам 
$згерді дейміз. Бұл жайында Та-
раз инновациялық-гуманитарлық 
уни верси тет інің  профессоры, 
педаго гика ғылымының докторы 
Жанат Т$ленқызы: «Қазақ тари-
хына $зінің $шпес ізін қалдырған 
кеңес кезеңіндегі орыстандыру 
саясатының әйел пси хологиясына 
да әсері аз болған жоқ. Қазақи 
менталитеттің, ұлттық тәр биенің, 
сонымен қатар тіліміздің екінші 
орынға ығыстырылып, санамыз да 
орыс психикасы қалыптасып кеткені 
жасырын емес.

Ұлтжанды азаматтарымыз қайсар-
лықпен желтоқсанның ызғарына 
т$теп беріп, тәуелсіздігімізді алып, 
етек-жеңімізді жинай бастағанда, 
жаһанданудың жалыны ұрып, 
батыстың тәрбиесі қоғамымызға ен-
телей енді. Біз бұған т$теп беру үшін 
ұлттық тәрбиенің түп-тамырынан 
айрылмауға қармануымыз керек. 

Б а т ы с т ы ң  қ а р ы м ы  қ а т т ы 
болғаны мен, қазақ даналығы қандай 
қиын ке зеңде де адалдықты таңдап, 
оң жолды тауып келген. Осы заманда 
да бұл жараның дауасын басқа жер-
ден іздемей, $зіміздің менталитет 

пен қазақи тәрбиенің бал-бұлағынан 
іздеуімізге болады» дейді. 

Абай Құнанбаев «Жаман тәрбие 
– болашақтағы қайғыңыз» десе, 
Ғабиден Мұстафин «не нәрсе ұятты 
болса, сол асыл» деген екен. Бұл 
$зге ұлттан кездестіре қоймайтын 
асыл с$з. Қазақ баласын жасынан 
кешегі күнге дейін сол «ұят болады-
мен» тәрбиелеп келді. Сондықтан 
ибалы, инабатты, арлы, ұятты бо-
лып ержетті. Бүгін сол халықтың 
«ұят боладысы» кеміп, «онда тұрған 
ештеңе жоғы» к$бейді. Оның соңы 
небір к$ргенсіздікке әкеліп, қазақ 
ұлтының қабырғасын қайыстыруда. 

Педагогика ғылымының докторы 
Жанат Т$ленқызының айтуынша, 
мұндай жағдайда ұрпақ тәрбиесіне 
халықтық педагогика мен ұлттық 
психология ғана к$мектеседі. «Ата-
бабамыздың салт-дәстүрін қыз бала 
тәрбиесіне пайдалана білсек, тәрбие 
к$рген қазақ қыздары ерлерін пір 
тұтып, оның ата-анасы мен бауыр-
ларын құрметтеп, үлкеннің алдын 
кесіп $тпей сыйлап, қадірлейтін бо-
лады. Бұндай әйелдерді ер азаматтар 
да қатты құрмет тұтады. 

Халқымыз қыз бала тәрбиесіне 
ерте ден-ақ мән берген. Қазақ қызда-
рындағы әсемдіктің ең құдіреттісінің 
бірі – мінез-құлық. Ата-ана ба-
ласын биязылыққа, ұяңдыққа, 
нәзіктікке баса тәрбиелеген. Қазақ 
қ ы з ы н д а ғ ы  ұ я ң д ы л ы қ т ы ң  $ з і 
әсемдіктің бір кереметі. Соның ең 
әуелгісі, біздіңше, ар-ұят туралы 
ұғым. Ес білгеннен бастап ар-ұятын 
қызғыштай қорғай білген қыз бала 
ұлтымыздың қазынасы десек жара-
сады. Ата-анасы мен үлкендер тара-

пынан осындай «ұят болады» деген 
с$зді к$п естіп, бойына сіңірген қыз 
баланың келешегі де жарқын екеніне 
сенім мол» дейді ол.

Ал қыздың абыройы мен ары – 
бүкіл елдің абыройы мен ары. Қыз 
әдемілік пен іңкәрлік символы. 
Жібек тей мінезімен, іскерлігімен, 
ұқып тылығымен, ізеттілігімен, 
иманды, инабаттылығымен сыйлы. 
Қыз абы ройы – болашақ отбасының, 
босағаның беріктігіне қатысты 
мәселе. Қазақ халқы «Қыздың жолы 
жіңішке» деп, оның абыройын 
сақтауын қатаң қадағалап отырған. 
Қыз баланың абыройы оның ақыл-
парасатына, инабаттылығына, 
махаббатты жоғары бағалауына, 
іске бейімділігіне, $нерпаздығына, 
білімдарлығына байланысты. �р 
әке-шеше, туған-туысқан, бауыр 
$з қыздарының абыройлы болуына 
ерекше мән беріп, тәрбиелейді. 
Оған алдымен қыз анасы жауапты. 
Анасын ардақтай білмеген қыз $з 
абыройын да ардақтай білмейді. 
Mз намысын қорғаған қыз есер 
жігітке кіріптар болмайды, есті 
жігітке ес қосады. Қыз абыройлы 
болу үшін оның мінез-құлқы иба-
лы, инабатты болуы керек. «Қыз 
қылығымен» деген мақал соны 
меңзейді. Халық $сіп келе жатқан 
қыздың алдына келешектегі $мірлік 
міндеттерін қойып, оларды орын-
дап отыруды да қыздың абыройы 
деп санаған. Бұларға ізетті болу, 
әсем киіну, әкені күту, шешені 
сыйлау, д$рекі с$йлемеу, қабақ 
шытпау, үлкендердің алдынан кесіп 
$тпеу, ұқыпты болу, $сек айтпау, 
бала тәрбиесінен хабардар болу, 
ұлт дәстүрін құрметтеу, ана тілін 
ардақтау, орынсыз с$з айтпау, 
т.б. секілді дағды, икемділіктер 
мен мінез-құлықтық қасиеттерді 
жатқызған.

Қыздың бойындағы ізеттілік, 
к$регенділік нәресте кезінен ана 
сүтімен бойына сіңген.  Қатты 
күлмеу, айғайлап с$йлемеу, үлкеннің 
жолын кеспеу, ыдыс-аяқты сылдыр-
латпау, есікті теуіп ашпау, босағаны 
кермеу, үлкендерден жоғары отыр-
мау тәрізді, тіпті қыз баланың оты-
рысына, жүрісіне, киім киісіне, 
дауыс ырғағына дейін мән берілді. 

Бұл $мір тәжірибесінен алынған 
аталы с$з, желкілдеп $скен қыр 
қызғалдағына к$рсетілген қысым 
емес, қайта пәк күйінде құлпырып 
$ссін, жаман аттан аулақ болсын 
деген ойдан туған. 

Ақиық ақын М.Мақатаев:
«Қымбат-ау, қыздың ар-мұңы,
Қиын-ау, қиын, тым қиын.
Не болар екен тағдыры?
Үйіріліп соқса бір құйын» деп 

қыз тағдырына бейжай қарай алма-
ғандығын к$рсетсе, халық батыры 
Бауыржан Момышұлының келіні 
Зейнеп Ахметова: «Қыз баланың 
мына $мірдегі міндет-парызының 
жүгі ауыр әрі ардақты. Ол – адам-
з а т  ұ р п а ғ ы н  $ м і р г е  ә к е л е т і н 
болашақ ана, үй ұстап, жар күтетін 
адал жар, ата-ене сыйлап, иілетін 
қамқор келін. Ол осыны қаласын-
қаламасын, бұл – $мір заңы» деп 
тереңнен сыр шертеді. 

Президент Н.Назарбаев: «Шығыс 
халықтарының арасында, жалпы 
мұсылман елдерінде әйел затын 
б$лекше бағалайтын, қарындасты 
қатты қастерлейтін халықтың бірі де, 
бірегейі де – біздің қазақ» дей келе, 
жер бетіндегі жақсылық, ізгілік, 
қайы рымдылық атауларының бәрі 
ананың ақ сүтімен тарайтынын еске 
салады. 

Осы ойын Елбасы «Қазақстан – 
2050» Стратегиясында: «Бойжеткен, 
әйел заты әрдайым біздің қоғамның 
теңқұқылы мүшесі, ал ана – оның ең 
ардақты тұлғасы болды. Біз анаға де-
ген қапысыз құрметті қайта оралтуға 
тиіспіз» деп жалғастырады. 

Иә, анаға деген құрметті қайта 
орал туға тиіспіз... Осы с$зді тәр-
биенің $зегі етіп алсақ, ұтпасақ, 
ұтылмайтынымыз айқын. 

�рине, қыз тағдыры дегенде, ал-
дымен, ұлттың тағдыры с$з болары 
с$зсіз. Мұндайда салмақ негізінен 
азаматтарға түседі, себебі қоғамдағы 
қыздың ары, абыройы – ол еркектің 
намысы. Сондықтан ер азамат 
жауап кер шілікті $з мойнына алуы 
тиіс.

Қоғамдағы келеңсіз құбылыс-
тардың к$бейіп кетуіне отбасындағы 
тәрбиенің кемшін түсіп жатқандығы 
басты себеп. Қазіргі отбасылық 
тәрбиенің әлсіздігі, әке беделінің 
т$мендігі, толыққанды емес от-
басында $сіп-жетілген ұрпақ, 
қыздарымыздың тәрбиесінің шай-
қалуы, т.б. әртүрлі ортада $зін таба 
алмай, адасуына мүмкіндік беріп 
отыр. Егер біз ұлттық тәрбиені негізге 
алып, ұл-қызымызды ұлтжанды етіп 
тәрбиелесек, отбасынан алған ол 
тәрбиені ешбір жаман орта $згерте 
алмас еді, $йткені ол тәрбиенің түп 
қазығы нық қағылған. 

Баланы қалай тәрбиелесек 
б о л а ш а  ғ ы м ы з  с о л а й  б о л м а қ . 
Келешегіміздің иесі балаларымыз-
ды білімді де мә дениетті, тәрбиелі 
де әдепті, кіші пейіл де қарапайым 
етіп тәрбиелеу $з қолымызда. Ұл 
тәрбиелей отырып, жер иесін, 
қыз тәрбиелей отырып, ұлтты 
тәрбиелейтініміз үнемі санада жүруі 
тиіс. Сонда ғана Отанына адал, елін 
шексіз сүйетін, $зегі мықты, тамыры 
текті ұрпақ $сіп-жетілері с$зсіз. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ОТБАСЫ – ОТБАСЫ – 
тәрбие бастауытәрбие бастауы
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Шах-Мұрат ОРДАБАЕВ, 
дубляж режиссері:

КOРЕРМЕНДЕРДІ 
КOБЕЙТУ КЕРЕК

Қазақ тіліне аударуға және мәтінді 
үйлестіруге сол саланың білікті маман-
дары шақырылды. Кәсіби аудармашылар 
аударды. Оны жазушы әрі журналист 
Тұрсынбай Жандәулет редакцияла-
ды, Гүлжан Сауыртаева үйлестірді. Біз 
мәтіннің к$рерменге жақын әрі шынайы 
шыққанын қалаймыз. Ол әр фильмнің 
атмосферасына байланысты. «Супер 
отбасы» болғандықтан, отбасылық 
құндылықтар, бірін-бірі түсіну, қолдау 
деген мәселелерді біз де іштей түсініп, 
соған жақын к$ңіл-күйде жүрдік. 

– Дубляж актерлері қалай таңдалды? 
– Кез келген туындыны дыбыстауға 

арнайы кастинг жариялаймыз. Осы 
жолы басты бес кейіпкер мен қосалқы 
екі кейіпкерді дыбыстаушыларға кастинг 
жасағанда, әр кейіпкерге 3-4 адам келді. 
Соның нәтижесінде, Теңдессіз мырза-
ны – театр және кино актері Жәнібек 
Мұсаев, Эластика ханымды – «Серпер» 
сыйлығының иегері, театр және дубляж 
актрисасы Сая Тоқманғалиева, Виолетта-
ны – Айк$ркем �ділгереева деген Қазақ 
ұлттық $нер университетінің түлегі, жас 
актриса, ортаңғы баласы Дэшті 12 жасар 
Дидар Құралбаев дыбыстады. Бұл – 
Айк$ркем мен Дидардың алғашқы жоба-
сы. Соған қарамастан, екеуі де $те жоғары 
деңгейде алып шықты. Қосалқы кейіпкер 
Уинстон Дэворды – Айгүл  Иманбаева 
және мюзикл театрының актері, режис-
сері, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері 
 Сайлау Қамиев, Эвелин  Деворды Жастар 
театрының актрисасы Айнұр Рахипова 
дыбыстады. 

– Қандай қиындықтар болды?
– Ең басты қиындық – $зге тілде 

шыққан, мәдениеті, менталитеті басқа 
фильмді $зіміздің қазақ тілді к$рерменге 
ыңғайлау. Mйткені супер қаһарман, ба-
тырлар, олардың тіршілігі, балалары мен 
әкелерінің с$йлесуі, жауыздардың $зін-
$зі ұстауы – барлығын біздің к$рерменге 
лайықты, түсінікті тілмен жеткізу ке-
рек. Мәтінді қатты $згертуге де бол-
майды. Виолеттаны дыбыстаған кезде 
актрисамыздың күлкісі шынайы шықпай, 
кішкене қиналды, дегенмен, барлық 
амалдарды салып, жасап шықтық. Осы 

ДҮБІРЛІ ДОДА

«     » , 
      ,  

   . , « »  
  .   

,        
  5 ,   3  

 6  1      
   2    

   .

    
  .  –

,   -
,    

«   – 2» . 
Walt Disney/Pixar  

    
« »   
«  »  -

 .  –  
   

 .  -
   ,  

  -
      
    

.

: «     ,  ,    » 
( . ).   ? , ,  -

,  , .  -    
        

  .  «   »   
   : «    ,   

  ,   »  .    
 ,        . 

)сел САРҚЫТ

Бұл ойынға Станислав Черчесовтың 
шәкірттері «қағанағы қарқ, сағанағы 
сарқ» к$ңіл күйде шықты. �рине, 
Уругвай құрамасы ол Мысыр мен Сауд 
Арабиясы секілді ортаңқол команда 
емес, 2 дүркін әлем чемпионатының 
ч е м п и о н ы  б о л ғ а н д ы қ т а н  о р ы с 
ағайындарға оңай соқпасы бесенеден 
белгілі еді. Уругвай ойын бастала са-
лып тізгінді бірден қолға алып, шабу-
ылды күшейтті. Осылай алғашқы тайм 
аяқталмай тұрып есепті Луис Суарс бір 
гол салып командасын алға шығарды. 
К$п ұзамай қыспаққа шыдамаған Ре-
сей қорғанысы сыр беріп, $з қақпасына 
автогол салып алды. Содан бастап 
жүйкелері сыр бере бастаған Ресей 
ойыншылары шарасыздан жиі ереже 
бұзып, нәтижесінде Игорь Смолников 
2 бірдей сары қағаз алуының себебінен 
ойыннан қуылып, 10 адаммен қалған 
ресейліктер жағдайы нашарлай түсті. 
Осылайша Эдисон Кабани ойынның 
90 минутында үшінші голды салып, 
Уругвай құрамасын топтан бірінші 
орынмен алып шығуға $з септігін 
тигізді. Ресей қақпасына содан кейін де 
бірнеше қауіпті соққылар бағытталды, 
дегенмен де, Игор Акинфеев қақпасын 
голдан аман алып қалды. Осы ойын-
мен қатар $тіп жатқан Египет пен 
Сауд Арабия сы арасындағы жұбаныш 
кездесуде, Сауда Арабиясы соңғы се-
кундта Сайд �л-Салем соққан екінші 
голының арқасында ойын 2:1 есебімен 
аяқталды. Сонымен, бұл топтан 9 
ұпайды иеленген Уругвай құрамысы 
топтан 1-орынмен шықса, Ресей 6 
ұпаймен 2-орынға табан тіреп, кезекті 
ойындарын жалғастырады. Ал Сауд 
Арабиясы мен Египет құрамалары жа-
рыс жолын тоқтатты. «F» тобындағы 
шиеленісті ойындар да шегіне жетті. 

Ф р а н ц и я  қ ұ р а м а с ы  к е з е к т і 
к е з д е с у і н  П е р у м е н  $ т к і з і п  1 : 0 
есебімен жеңіп, 6 ұпаймен топтан 
1-орынмен шықты. Ал осы 21 әлем 
біріншілігіндегі жанкүйер халықтың 
к$ңілінің т$рінен тартысты ойында-
рымен үлкен орын алып келген Перу 
құрамасы Данияға 1:0 есебімен есе 
жіберіп, соңғы мүмкіндігінен ай-
рылып топтан шыға алмай қалды. 
Миллиондаған к$рермендердің Перу 
құрамысын алдағы ойындардан к$рсек 
деген үміттері ақталмады. Бұл топта 
2 орынның мәселесі әлі толықтай 
шешілген жоқ. Дегенмен де, Данияның 
мүмкіндігі зор болып тұр. Енді «Д» 
тобындағы жоғарыда с$з еткен Месси 
бастап келген Аргентина құрамасының 
тұңғиыққа тірелген жағдайының жай-
күйінен ой $рбіте кетсек. Бұл топ 
нағыз түйдектеліп шиеленісіп жатқан 
жұмыр жіп секілді ең бір қиын топтың 
бірі болады деп кім ойлаған. �детте, 
салған жерден сарт-сұрт шабуылға 
к$шіп, қарсылас команданың зәре-
құтын алатын аргентиналықтардан 
шабан жүріс, жайбасар қимыл, жігерсіз 
ойынды мил лиондаған к$рермендер 
күтпеген еді. Мессидің кездесуде $зіне 
тән шебер ойын $рнегін к$рсетпеуі 
таңғаларлық. �лем футболының 
жұлдызына не болғанын бір $зіне аян. 
Дегенмен де, Аргентинаға топтан шығу 
мүмкіндігі туып тұр. Ол мүмкіндік 
Аргентина Хорватияға 3:0 есебімен 
ойсырай ұтылғаннан кейін, Мессидің 
есеңгіреген командасы топтан шығу 

үшін, Нигерия Исландияны ірі есеп-
пен жеңуі керек болған. Бағына орай, 
Нигерия Ахмет Мұсаның к$мегімен 
2:0 есебімен Исландиядан басым 
түсті. Осылайша, енді соңғы ойында 
Аргентина ірі есеппен Нигерияны 
жеңсе ғана келесі айналымға шығу 
мүмкіндігіне ие болмақ. «Е» тобында 
әлемнің 5 дүркін жеңімпазы Бразилия 
алғашқы ойында Швейцарияны ұта ал-
май ұпай жоғалтқанымен, сәтсіздіктен 
дұрыс сабақ ала білді. Кезекті кездесуін 
Коста-Рикамен $ткізген Бразилия Ко-
утиьно мен Неймардың соңғы секунд-
тарда салған голдарының арқасында 4 
ұпаймен 1-орынға к$терілсе, Сербия-
ны 2:1 есебімен жеңген Швейцария 
құрамасы 4 ұпайды иеленді. Енді бұл 
топтың мән-жайы Бразилия мен Сер-
бия, Швейцария мен Коста-Рика 
арасындағы кездесуден кейін белгілі 
болмақ. «F» тобының жағдайы да «Е» 
тобының күйін басынан кешуде. 

Германияның Швецияға қарсы 
$ткізген кездесудің соңғы секундта-
рында Тони Кроостың айып алаңының 
сыртында тұрып шыр айналдырып 
тепкен добы тоғыздыққа дәл тиіп, 
жеңісті жұлып әперді. Осылайша 2:1 
есебімен жеңіске жеткен Германия 
құрамасының ойыншылары топтан 
шығу жолындағы үміттері оянды. 
«Неміс машинасы» іске қосылып, 
дегеніне жетті. Оңүстік Кореяны 1:0 
есебімен жеңген Швеция 3 ұпаймен 
алда тұрғанымен топтан қиналмай 
шығу үшін Мексиканы жеңулері керек 
болса, Германия Оңтүстік Кореяны 
ұта аламаған жағдайда әлем чемпиона-
тымен қоштасуға тура келеді. «G» то-
бында Хари Кейн секілді талантты ой-
ыншылары бар Англия құрамасының 
әзірге ұпайы түгел. Алғашқы кездесуін 
2:1 есебімен қорғанысы тасмығым 
 Тунис құрамысын жеңген ағылшындар 
қарсы келген командаға қалайда к$п 
гол салуды мақсат етсе керек. Mз 
қақапасына бір гол ғана жіберіп алып, 
Панама құрамасының қақпасына 
6 бірдей гол тоғытқан ағылшындар 
тояттанған бүркіттей топтан 1-орын-
мен шықты. Ал Эден Азар секілді ала 
доптың шеберлері жиналған Бельгия 
құрамасы Панаманы 3:0 есебімен тас-
талқан етіп жеңгеннен кейін, келесі 
кездесуін Тунис құрамасына қарсы 
$ткізеді. �зірге Бельгия мен  Англия 
3 ұпайлардан жинап к$ш бастап тұр. 
«H» тобында топтан шығуға Жапония 
мен Сенегалдың мысы басым болып 
тұр. Алғашқы ойында күншығыс елінің 
командасы Колумбияны 2:1 есебімен 
жеңсе, Сенегалда осы есеппен Поль-
шадан басым түсіп, 3 ұпайды иеленген 
болатын. 

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

ТАРТЫС ҚЫЗА ТҮСТІ

Еліміздегі танымал тележүргізу шілер, 
газеттердің жетекшілері $нер адам-
дары жабық к$рсетілімге ғана келеді. 
Ал бала-шағасын, ата-енесін, әжесін, 
туыс-туғандарын ертіп, қазақша кино 
к$руге бармайды. Барса, орысшасын 
к$реді. Mзім біраз тележүргізушілерді, 
актерлерді танимын. Инстаграмында 
миллиондаған жазылушылары бар. Олар 
мұндай фильмдерге қызықпайды, орыс-
шасын к$реді. Жақында ғана біразының 
инстасториезінен «Супер отбасының» 
орысшасын к$ріп, риза болғандарын 
жазып қойғанын к$рдім. Бірден дайрект-
ке «Қазақшасын неге к$рмейсіздер?» 
деп жаздым. Себебі олар мульфильмнің 
қазақшасы шыққанын білетін. Кейін жау-
ап бергенде түсіндім. Қазақша к$рсетілім 
жоқ болар деп, интернеттен қарасам, то-
лып тұр. Бармайды. Яғни мәселе $зімізде. 

Аруана СЕРІКБАЕВА, 
«Болашақ» кор пора тивтік
қоры директорының орынбасары:

МАҚСАТ – ТІЛІМІЗДІҢ ҚАНАТ 
ЖАЮЫНА ҮЛЕС ҚОСУ

– «Mзіңнен баста» жобасының авто-
ры – Алматы қаласының әкімі Бауыржан 
Байбек. Ол 2011 жылы басталған болатын. 
Басты мақсатымыз – балаларға арналған 
голливудтық туындыларды қазақ тілінде 
дубляждау арқылы тіліміздің қанатын 
кеңге жаюына үлес қосу, қолдану аясын 
кеңейту. Дубляж жай ғана аудару емес, 
біз қазіргі заманауи лексикондарды, жаңа 
с$здерді қолданамыз. Мысалы, «Супер 

отбасы – 2» мультфильмінде бір эпизод 
бар. �кесі ең кішкентай ұлы Джек-
Джекке кітап оқып отырады. Соған «Аю 
отыр партада, 

Екі қолы қалтада, 
Мұғалім сабақ сұраса, 
Ұйықтап қапты, масқара» деген 

$леңді қостық. Сонда біздің балақайларға 
жақын болады. Оларды к$ріп отырған 
бала кейіпкерлердің шынымен қазақша 
с$йлейтініне сенуі керек. Бұлай жалғаса 
берсе, 10 жылдан кейін қазақ тілінде 
мультфильм к$ру біз үшін жаңалық бол-
майды. 

– Жоба аясында қазақшаланатын 
фильмдерді кім таңдайды? 

–  Қ а з а қ ш а л а т ы н  ф и л ь м д е р д і 
«Болашақ» корпоративтік қорындағы 
әріптестерімізбен бірге таңдаймыз. Яғни 
бұл – бір адамның ғана шешімі емес. 
Жылдың басында 10-15 фильмнің тізімін 
жасап, талқылаймыз, сынға саламыз. 
Соның ішіндегі идеологиясы халқымызға 
жақын, мән-мағынасы бар фильмдерді 
дубляждауға тырысамыз. �рине, олар 
балаларға арналған туынды болуы ке-
рек. Балақайларды қазақша с$йлетуге 
үйрету қажет. Олар 6 жасқа дейін тілді 
жақсы меңгеріп алса, болашаққа үмітпен 

қарауға болады. 
– Дубляждауға қажетті қа-

ражат қайдан келеді? Ше-
тел дік туындыларды қазақша 
дубляждауға демеуші табу қиын 

емес пе?
– Дубляжға қажетті қаражатты мем-

лекет б$лмейді. Осы уақытқа дейін 24 
фильм дубляждадық. Шілде айында 
шығатын «Монстрлар демалыста – 3» 
мультфильмімен 25 болады. Олардың 
әр қайсына демеуші іздеп табамыз. Мә-
селен, «Супер отбасы – 2» мен «Монстр -
лар демалыста –3» екеуінің де меушісі 
– BI Group құрылыс компаниясы. 

– Байқасақ, кинотеатрларда қазақша 
фильмдердің сеансы аз болады және к�п 
жағдайда таңертеңнен кешке дейін ғана 
қойылады. Бұған не себеп деп ойлайсыз-
дар? Неге кинотеатрлардағы к�рсетілімдер 
к�беймей отыр?

– Біріншіден, әрбір кинотеатр жеке-
меншік. Олар фильмдерді к$рерменнің 
қызығушылығына қарай қояды. Mкі-
нішке қарай, орысша дубляждалған 
фильмдерге сұраныс к$п. Бірақ қазақ-
ша к$ргісі келетіндер жоқ деуге бол-
майды. Біздің әлеуметтік желілер дегі 
парақшаларымызға, корпоративтік 
поштаға «Қазақша к$ргіміз келеді, 
ыңғайлы уақытқа қойыңыздар» де-
ген хаттар к$п келеді. Осыған орай 
«Болашақ» корпоративтік қоры Пар-
ламентте қаралып жатқан «Кине-
матография туралы» Заңға $з атынан 
біраз ұсыныс берді. Оның ішінде ба-
лалар ға  ар н алған  фил ь м дер  м ен 
мультфильмдерді дубляждауға мемлекет 
тарапынан қаржы қарастырылуын, 
кинотеатрлар мен дистрибьюторлар 
фильмдерді қазақ тіліне $здері дубляж-
дайтын болса, оларды 20 пайыздық 
м е м л е к е т т і к  с а л ы қ т а н  б о с а т у ы н 
сұрадық. Осы екі ұсыныс заңға енгізілсе, 
алдағы 3-4 жыл ішінде қазіргі нарықтағы 
фильмдердің 60-70 пайызы қазақша 
 дубляждалатыны анық. 

жұмыстың бәріне шамамен екі айдай 
уақыт кетті.

– Еліміздегі қазақша дубляждың 
деңгейі қандай? Қандай жетістіктер мен 
кемшіліктер бар? 

– Отандық дубляждың жетістіктері 
к$п. Ол сонау Кеңес одағы кезінде 
Ш.Айманов атындағы студияда бастал-
ды. Театр артистері, үлкен $нер майтал-
мандары орыстың, үндінің фильмдерін 
кәсіби тұрғыда дыбыстап, дубляждың 
негізін қалады. Одақ таратылған соң, 
бұл үрдіс жалғасын таппады. Дубляжға 
қызығушылық азайды. Адамдар кинодан 
басқа дүниелермен айналысуға мәжбүр 
болды. Уақыт $те келе, дубляж қайта 
жанданды. Ол телеарналардан, телехи-
каяларды дыбыстаудан басталды. «К$ш 
жүре түзеледі» дейді ғой. Дубляждың 
қазіргі дәрежесі $те жақсы деп ойлай-
мын. Бұл – болдық-толдық дегенім емес, 
әлі де үйренеріміз к$п. Дегенмен, басқа 
елдердің дубляжымен салыстырғанда 
кәсіби артистік біліктілік жағынан $те 
жоғары деңгейдеміз. 

Біздің кинотеатрларға арналып 
жасалған кәсіби дубляждың кемшілігі – 
к$рермен тарапынан қызығушылық жоқ. 
Mзіміздің қазақ тіліміздегі фильмдерді 
тамашалауға к$п адам келмейді. Есесіне, 
орысша дыбысталған фильмдердің 
 премьерасына келетіндердің қарасы 
к$п. Бұл не? Mз тілімізге сенбеу ме, әлде 
менсінбеу ме? Ең басты кемшілік осы. 

– «Супер  отбасы» мультфильмі 
кинотеатр ларда тек кешкі 19.00-ге дейін 
қойылып жүр. Орысшасы түнгі 00.00-
ге дейін бар. Осы жерде неге қазақша 
нұсқаның сеанстары аз деген сұрақ туын-
дайды. Оның да себебі к�рермендердің аз 
келуі ме? Олай болса сұранысты арттыру 
үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Не 
істеліп жатыр?

– �р кинотеатр – жеке кәсіпкер. 
Оларға да табысын ойлау керек. К$рер-
меннің келмеуін қалай шешуге бола-
ды? Ақпараттық қозғалтқыш күш – 
бұқаралық ақпарат құралдары. БАҚ бізді 
қолдаса дейміз. Олар жай ғана жаңалық 
қылып шығара салмай, к$лемді материал 
етіп жазса, телеарналар рейтинг қосатын 
дүниеге мән бермей, осындай маңызды 
істерге назар аударса, рейтингі жоғары 
бағдарламаларға дубляждаушыларды 
шақырып, осыған байланысты әңгіме 
қозғаса, жарнамаға жеңілдік жасаса, 
мүмкін, к$рермен қызығар ма еді?

ДЕНСАУЛЫҚ

Бала өмірі – бәрінен маңыздыБала өмірі – бәрінен маңызды
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан 
Педиат рлар одағы, Педиатрия және балалар 
хирургия сы ғылыми орталығының ұйымдастыруымен 
Алматыда онкогематологиялық қызметтің 25 
жылдығына орай «Балалар онкогема толо гиялық 
қызметінің дамуына 25 жыл: жетістіктері мен 
келешегі» деген тақырыппен халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция �тті.

Халықаралық деңгейде $ткен конференцияда науқас 
балалар мен жас$спірімдерге мамандандырылған және 
жоғары технологиялық медициналық қызмет к$рсетуді 
ұйымдастыру тетіктері, ауру ларды диагностикалау 
мен емдеудің бүгінгі инно вациялық технологиялары, 
оларға психологиялық және әлеуметтік қолдау к$рсету 
мәселелері, т.б. талқы ланып, шетелдік ғалымдар $з 

тәжірибелерімен б$лісті. Балалар онкогематологиялық 
қызметінің жетістік тері мен келешегі туралы арнайы 
баяндама жасаған Педиатрия орталығының дирек-
торы Риза Боранбаева: «Қазіргі кезде Педиатрия 
орталығында балалардағы барлық қатерлі ісіктерге 
емдеу жүргізіледі. Соңғы 25 жыл ішінде балаларға 
онкогематологиялық к$мек беру жетістігі әлемдік 
емдеу деңгейіне дейін жетті. Қазақстанда бала-
лар онкогематологиялық қызметінің ашы луы мен 
соңғы 25 жылдағы дамуы жіті лейкозға шал дыққан 
науқастардың $міршеңдігін жақсартуға мүмкіндік 
беріп отыр. Ақ қан ауруына шалдыққандардың 82 
пайыздан астамы, ал қан ауруының ең қауіптісі 
саналатын миелойдты түрінің 62 пайызы жазыл-
ды. Балалар онкогематологиялық орталығының 25 
жылдық тарихында к$птеген жоғары білікті маман-

дар даярланды. Қазір диагностикалау, ерте анықтау 
әлдеқайда жақсарды. Балалар онкологиялық және 
гематологиялық қыз метінің біздің елімізде дамуы 
к$птеген бала лардың сауығып кетуіне мүмкіндік беріп 
отыр» деп атап $тті. 

Педиатрия орталығы ұжымын Алматы қаласы 
Денсаулық сақтау басқармасының $кілі Ж.Кенжебаева, 
үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілері, алыс-жақын 
шет елдерден келген қонақтар және т.б. балалар 
онкогематологиялық қызметінің 25 жылдығымен 
құттықтап, ақ халатты абзал жандарға алғыс айтты. 

Шара барысында Қазақстандағы балалар онкоге-
мато логиялық қызметінің ашылуы мен дамуына $лшеу-
сіз үлес қосқан дәрігерлер Алғыс хатпен марапатталды. 

Нұрлан ҚҰМАР

ХАЛЫҢ ҚАЛАЙ, 
ҚАЗАҚ ДУБЛЯЖЫ?
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