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«Құрметті 	бсаттар Бағыс бай-

ұлы! Ұлыбританиядағы аса бе делді 

академиялық қо ғам дас тықтарының 

б і р і  с а н а  л а т ы н  –  О к с ф о р д 

Академия лық одағы (Academic 

Union, Oxford) Сіздің к"птеген 

жылдар бойы "з парасатыңызбен, 

ұ й ы м  д а с т ы р у ш ы л ы қ  қ а б і л е -

тіңізбен,  белсенді  азаматтық 

ұс  танымыңызбен заманауи қо-

ғамның әлеуметтік және интел-

лектуалдық дамуы жолында жа-

саған қызметіңіздің халық аралық 

әлеуметтің жоғары баға лауына 

л а й ы қ  е к е н і ң і з г е  ы қ ы л а с ы н 

білдіреді. 

Осыған байланысты, Пре-

зидиум, Академиялық одақтың 

серіктестері, Халықаралық Со-

крат комитеті (Ұлыбритания), 

ғылым-білім және қоғамдық 

қызмет саласындағы еңбегіңіз 

үшін Сізге Оксфорд Академиялық 

одағының Құрметті профессоры 

(Honorary Professor of the Academic 

Union, Oxford) атағын беру туралы 

ықыласын білдірді. 

Осы құрметті атақ иесі ре тінде 

және Сіздің қызметіңізді, ғылыми 

зерттеулеріңізді,  Еуропа мен 

әлемдегі инновациялық ашылым-

дар мен жетістіктеріңізді дәріптеу 

мақсатында, Academic Lounge 

(Oxford, UK) негізіндегі атау-

лы кафедра құру, Сіздің ғылыми 

еңбектеріңізді Сократ Альмана-

хында (Оксфорд, Ұлыбритания, 

тіркеу н"мірі ISSN 2053-4736) жа-

риялау құқығы ұсынылып отыр...»

	. Дербісәлі 800-ден астам 

еңбектердің авторы. Соның ішінде 

40-тан астам жеке кітаптары бар.

АҚШ, Испания, Германия, 

Ұлыбритания, Жапония, Қытай, 

Индия, Египет, Иран, Түркия 

с и я қ т ы ,  т . б .  е л  д е р  д і ң  у н и -

верситеттері мен Пар ламент-

терінде Академияларында лекция 

оқыған. Біріккен Ұлттар Ұйымы, 

ЮНЕСКО, ISESCO-ның түрлі 

халықаралық конгрестері мен кон-

ференциялары, симпозиумдарында 

баяндамалар жасаған. 

Теориялық және практикалық 

маңызы бар бірқатар монография-

лар мен сүбелі зерттеулердің авто-

ры, к"рнекті шығыстанушы ғалым, 

дипломат, белгілі дін және қоғам 

қайраткері 	бсаттар Дербісәлі 

Араб тілі халықаралық ғылым 

академиясының (Каир) мүшесі, 

Малайзия мен Қазақстанның 12 

университетінің құрметті докторы, 

құрметті профессоры.

Асыл БІРМАНОВА

асабалардың қызметі 300 000 теңгеден 

басталып, одан ары жоғарылай 

береді. Қалыңдық к"йлегін жалға алу 

100-120 мың  болса, сатып алу үшін 

тағы 2-3 есе т"лейсіз. «Киітсіз той 

ұят» деген түсінікпен екі жақтың ара-

сында жүретін «кезекші» маталар мен 

шапандарды есепке алыңыз. Алмаса-

тын алтындар мен қоржын, тойбас-

тар,  кәкүр-шүкірдің "зіне миллион 

теңгеге жуық б"лек ақшаңыз болуы 

керек. Сонымен, Алматыда орта 

деңгейдегі той жасау үшін кем де-

генде 5-7 миллион теңге к"лемінде 

қаржы керек секілді. Ал дәл осы 

қаржыға Шымкентте 5, Tскемен мен 

Оралда 3, Ақтауда 2 той ұйымдастыра 

аласыз. 

Той – халықтың қазынасы. Қазақ 

мол дастарқан жасайды, мол шы-

лықты қалайды. Деген мен, бүгінде 

осы тақырыпты қозғап жүрген кез 

келген қалам иесі, эт нограф ма-

мандар, ең алдымен, той мәзірін 

түзеуімізді сұрап жүр. Бүгінгі тойла-

ры мыздағыдай аста-т"к тамақтың да 

сұрауы, бос ысырап болуы бұған дейін 

де с"з болған. 	лі жыры бітпейтін 

мәселе болса керек. Мамандарға с"з 

берейік.

(Жалғасы 11-бетте)

Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігінің Тіл саясаты комитеті 
биылғы жылғы 14 қыркүйекте Қазақстан 
Республикасы Қазақстан Халқы тілдері 
күніне орай Қазақстанның жастары ара-
сында дәстүрлі Абай атындағы к)ркемс)з 
оқу шеберлерінің республикалық конкурсын 
)ткізеді.

Конкурс мақсаты – мемлекеттік тілдің 

қолданылу аясын кеңейту, тіл мәдениетін 

к"теру, к"ркем әдебиетті насихаттауды жан-

дандыру және талантты жастарды табу, Абай 

және басқа да қазақ әдебиеті классиктерінің 

шығармаларын орындау арқылы қазақтың 

к"ркем әдебиет іне  қазақтың т іл і  мен 

мәдениетіне деген ықыласын арттыру.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында «Абайдың даналығы, 

	уезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырла-

ры мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар 

қойнауынан жеткен бабалар үні» сияқты 

«ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыка-

мыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір с"збен 

айтқанда, ұлттық рухымыз бойы мызда мәңгі 

қалуға тиіс» деп айқын к"рсетілген. Конкурсқа 

о б л ы с т ы қ  ( қ а л а л ы қ )  к о н к у р с т а р д ы ң 

жеңімпаздары қатысады. 

Конкурс жеңімпаздарын абайтанушы 

ғалымдар мен зиялы қауым "кілдерінен құрыл-

ған қазылар алқасы анықтайды. Жеңімпаздар 

арнайы дипломдар, алғыс хаттармен және 

қаржылай сыйлықтармен марапатталады.

Конкурстың "тетін орны Петропавл 

қаласындағы Жастар сарайы.

БАЙҚАУ

ОЙТҮРТКІБӘРЕКЕЛДІ!

түрлі ұлттық нақыштағы сахна-

л ы қ  қ о й ы л ы м д а р  б о й ы н ш а  4 

кезең нен тұратын сайысқа түсті. 

Ұйымдастырушылардың айтуын-

ша, байқаудың биылғы ерекшелігі 

— арнайы даярлық курсынан "ткен 

жас мамандар, жас мемлекеттік 

қызметшілердің қатысуы. Олар екі 

апталық курсқа келген. Байқау ба-

рысында олардың терминдердің 

жазылуын білу, ресми іс-қағаздар 

стилінде  дұрыс жазу  деңгейін 

жетілдіру де к"зделген. Облыстық 

байқауда т"релік еткен білікті тіл 

мамандарының шешімі бойынша 

жеңімпаз деп танылғандарға арнайы 

сый-сияпаттар табыс етілді. 

Ересектер ғана емес, 5 жасқа 

дейінгі, әлі мектеп табалдырығын 

ат тап үлгермеген балалар да байқауға 

қа тысып, үйренгені, санаға сіңірген 

білі мі бойынша бақ сынады. Біз 

облыстық әзіл-сықақ театрында 

"ткен «Бала шақтан болашаққа – ана 

тілімен» атты балалар арасындағы 

байқау туралы айтып отырмыз. 

(Жалғасы 3-бетте)

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
ЕГЕМЕН ЕЛ ТІРЕГІ

Шымкенттегі «Отырар» кітап-

ханасында  "ткен  шара  т ілдер 

м е р е  к е с і н е  о р а й л а с т ы р ы л д ы . 

Қазақстан Республикасы Прези-

денті жанындағы мемлекеттік бас-

қару академиясының Шым кенттегі 

филиалы мен қалалық тілдерді оқыту 

әдістемелік орта лығы ұйымдас тыру-

ға ұйытқы болған байқауға қатысу-

шылар "з аудандарының намысын 

қор ғады. Мәселен, Кемербастау 

ауыл дық округінің әкімшілігінде 

жұмыс істейтін Асланбек Мамыш 

мемлекеттік қызметкер ретінде 

қазақ тілінде сауатты болу негізгі 

міндетіміз деп есептейді. «Мұндай 

байқаулардың бізге берері мол. 

Мемлекеттік қызметте істегеніме бір 

ғана жылдың жүзі болды. Осы уақыт 

аралығында біршама тәжірибе жина-

дым» дейді А.Мамыш. 

Тіл мерекесі қарсаңында ұйым-

дастырылған сайыстың мақсаты 

— мемлекеттік тілдің мәр тебесі 

мен маңызын кеңінен насихат-

тау, қызметкерлердің қазақ тілін 

меңгерудегі сауаттылығын арттыру. 

Оған 4 команда, яғни Түркістан 

облысы бойынша 12 мемлекеттік 

қызметші қатысты. Олар қазақ-

тың ұлттық құндылықтарын білу 

деңгейі, тіл байлығы, жазу грам-

м а т и к а с ы ,  т а п қ ы р л ы ғ ы  ж ә н е 

Қазақстанның шағын қаласында 

100-120 кісілік шағын той жасау үшін 

(той малын есепке алмағанда) 1 млн. 

теңге керек екен. Ал үйлену тойын 

Алматы немесе Астана қалаларында 

" т к і з у  б ұ л  б а ғ а д а н  ә л д е қ а й д а 

қымбат. Той дастарқанының ең 

т"менгі бағасы адам басына 10-15 

мың теңгеден 60-70 мыңға дейін 

барады. Бұдан б"лек тіркеуге тұру, 

шақыру билеттерін әзірлеу, зал-

ды безендіру, той дастарқаны, аса-

ба мен әншілерді, фотограф пен 

операторды есептеңіз.  Tйткені 

мұны қалтаңыздағы қаражатқа бай-

ланысты "зіңіз таңдайсыз. Мәселен, 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ:
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ТАҒАЙЫНДАУ ҚАМҚОРЛЫҚ АЯСЫНДА
Жетісу өңірінде Елбасының бес әлеуметтік бастамасы кең қолдау тауып отыр

Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің Жарлығымен /сет 0рен-
тайұлы Исекешев Қазақстан Респуб-
ликасы Президенті /кімшілігінің 
басшысы болып тағайындалды. 

	.Исекешев мамандығы бойынша – заңгер, мемлекеттік 

басқару менеджері. 

Университетті бітіргеннен кейін прокуратура органдарын-

да мамандығы бойынша жұмыс істеді, кейін республиканың 

Стратегиялық жоспарлау және реформалар ж"ніндегі 

агенттігінде, 	ділет министрлігінде еңбек етті. 	ділет 

министрлігі жанындағы «Ұлттық заң қызметі» ЖАҚ президенті, 

Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің кеңесшісі 

болып жұмыс істеді. Индустрия және сауда вице-министрі, 

«Қазына» тұрақты даму қоры» АҚ басқарма т"рағасының орын-

басары, «Кредит Суисс» банкінің (Швейцария-Қазақстан) мар-

кетинг ж"ніндегі директоры лауазымдарында қызмет атқарды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің к"мекшісі, Индустрия 

және сауда министрі, Премьер-министрдің орынбасары – Ин-

дустрия және жаңа технологиялар министрі, Инвестициялар 

және даму министрі болды. Қазіргі жаңа қызметіне  дейін Астана 

қаласының әкімі қызметін атқарды.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а -
сы Прези дентінің Жарлығымен 
Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов 
Ас тана қала сының әкімі болып 
тағайын далды.

Қ.Сұлтанов мамандығы бойынша – инженер-электрик, 

экономист.

Университетті бітіргеннен кейін Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрлігінде жұмыс істеп, жетекші экономистен де-

партамент директорына дейінгі жолдан "тті. Экономика және 

бюджеттік жоспарлау вице-министрі, Статистика агенттігінің 

т"рағасы, Қаржы вице-министрі лауазымдарында қызмет 

атқарды. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі, 

Президенттің к"мекшісі, Президент 	кімшілігі Басшысының 

орынбасары, Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің 

орынбасары – Қаржы министрі лауазымдарына тағайындалған. 

2014 жылғы тамыздан Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрі.

Алматыдағы «Ғылым ордасы» ғимаратында Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Жал-
пы жиналысы )тті. Онда ҚР ҰҒА-сының қызметтегі 
Президенті мен ҚР ҰҒА Т)ралқасының )кілеттік мерзімі 
аяқталуына байланысты сайлау )тті. Шараға академик-
тер, корреспондент-мүшелері, академияның шетелдік 
мүшелері, құрметті мүшелері, ҰҒА-ның профессорла-
ры, ЖОО-ның ректорлары, ҒЗИ директорлары, БАҚ 
)кілдері қатысты. 

Жиын "ткен жылы бақилық болған ғалымдарды 

бір минут үнсіздікпен еске алудан басталды. ҚР ҰҒА 

президенті, академик Мұрат Жұрынов баяндама жаса-

ды. Онда Т"ралқаның бес жылда атқарған жұмысының 

қорытындылары мен алдағы бес жылға белгіленген 

міндеттері айқындалды. «К"п жылдар бойы созылған 

үзілістен кейін Елбасының қолдауымен, Білім және 

ғылым министрі Е.Сағадиевтің бұйрығымен ғылымдағы 

Қ.Сәтбаев, Ы.Алтынсарин, М.	уезов, Ш.Уәлиханов 

атындағы атаулы сыйлықтар мен 75 ғылыми стипендиялар-

ды тағайындау құқығы бізге берілді. Сонымен бірге этика 

ж"ніндегі кеңес құрылды» деді М.Жұрынов. Академиктің 

с"зіне сүйенсек, әлемдегі және Қазақстандағы ғылыми 

жаңалықтар сарапталып, әртүрлі салалардағы ғылым 

дамуының тенденциялары айқындалған; Ресей, Укра-

ина, ҚХР, Молдова, Түркия, Татарстан, Башқұртстан, 

т.б. ғылым академияларымен белсенді ынтымақтастық 

орнаған; Түркітілдес мемлекеттердің ҰҒА одағы құрылып, 

оның басшысы ретінде қазақстандық ҰҒА президенті 

тағайындалған. Республиканың ғылым саласының одан 

арғы дамуы үшін ұсыныстар мен кеңестер әзірленген. Атап 

айтқанда, ғылымды экономиканың ақиқаттық секторла-

рымен "зара байланысын күшейту, Елбасының ғылыми 

зерттеулер үшін "неркәсіптің "ндіруші салаларының та-

бысынан 1,0% б"лу туралы, бірінші кезекте, тәжірибелік-

эксперименттік цехтар мен конструкторлық бюроларды 

құруға арнау туралы жариялаған ұсынысын жүзеге асыру, 

әрбір ғылыми мекеменің орнын рейтингке сәйкес анықтау, 

Ұлттық ғылыми кеңестің (ҰҒК) қызметін үйлестіру үшін 

құқықтық акт қабылдау, Елбасы тапсырмасына сәйкес 

конкурсқа түскен ҰМҒТСО жобалар мен бағдармаларды 

шетелдік эксперттерге жолдау практикасын алып тастау 

сынды міндеттер қойылған. 

Баяндамадан кейін ҚР ҰҒА президентін сайлау үшін 

жарысс"з болды. Мінберге шығып, с"з с"йлеген ғалымдар 

бірауыздан ҰҒА президенті лауазымына ұсынылған жалғыз 

кандидат – М.Жұрыновты қайта сайлауды қолдады. Айта 

кетейік, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, химия 

ғылымының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі 

М.Жұрынов 2003 жылы 30 қазанда ҚР ҰҒА президенті 

болып сайланған болатын. Содан кейін ол бұл лауазымға 

екі рет (2008 ж., 2013 ж.) сайланды. Биылғы сайлау 

қорытындысы бойынша да М.Жұрынов ҰҒА президенті 

болып қалды. Ал ҚР ҰҒА Т"ралқасының жаңа құрамы 

да ҚР ҰҒА академиктері және корреспондент-мүшелері, 

сондай-ақ ҰҒА шетелдік мүшелерінің қатысуымен сай-

ланды. 

/сел САРҚЫТ

Ә.Исекешев – 
ҚР Президенті 
Әкімшілігінің 
Басшысы

Б.Сұлтанов – 
Астана 
қаласының 
әкімі

«7-20-25» 
бағдарламасының берері мол

ҚАМДАНҒАН 
ҚАПЫ ҚАЛМАЙДЫ

ИГІЛІКТІ БАСТАМА

ҚҰРЫЛЫС 
ҚАРҚЫН АЛДЫ

М.Жұрынов 
ҰҒА президенті болып 

қайта сайланды

Келелі  басқосудың мазмұнды да 

мәнді "туіне «Алак"л-Қамқор» қоғамдық 

бірлестігі мұрындық болды.

– Қазақстан Республикасы Президенті 

Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауының басым бағыттарын және 

«Мәңгілік Ел» идеясын ілгерілетуге, 

м е м л е к е т т і ң  з а й ы р л ы  қ ұ р ы л ы м ы н 

күшейтуге, қоғамдық саяси ахуалдың 

тұрақтылығын қамтамасыз етуге және 

ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтуға 

бағытталған ақпараттық түсіндіру іс-

шараларын жүзеге асыру мақсатында 

табиғаты к"ркем, ырыс-ынтымағы артқан 

Талғар ауданына арнайы келіп отырмыз, 

– деп с"з бастаған ҚР Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті академиясының оқытушысы 

Руслан Самарханұлы ел мерейінің арта 

беруіне тілектестігін білдірді. – Елбасының 

с а р а б д а л  с а я с а т ы н ы ң  а р қ а с ы н д а 

Қазақстанымыз к"ркейіп, кемелденіп 

келеді. Елбасы Н.Назарбаевтың «Т"ртінші 

"неркәсіптік революция жағдайындағы 

Tткен жылы қыс қысқанда Талғар 

қаласындағы «Мелиоратор», «Бозторғай» 

ықшам аудандарындағы к"п қабатты 

үйдің тұрғындары қиыншылық к"рді. 

Сондағы жағдайды к"ріп, мән-жаймен 

танысқан облыс әкімі Амандық Баталов 

тұрғындарды орталықтандырылған 

газбен жылыту қазандықтарына қосуды 

тапсырған еді. Аталған ықшам аудандарда 

жалпы саны 23 үй, яғни, 538 пәтер бар. 

Осы екі ауданның к"п қабатты тұрғын 

үйлерін газбен жылытуға қосу үшін 6 блок-

модульді қазандық салу үшін бюджеттен 

200 млн.  теңге б"лінді .  Құжаттама 

қорытындысын қыркүйектің соңына 

дейін алу жоспарланған. Сондай-ақ 

мердігер компания анықталып, құрылыс 

жұмысын «Buran Boiler», «Асыл Тау» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері 

міндетіне алған. Кездесуде серіктестік 

"кілдері қазандықтардың дайындығы 50 

пайыз орындалғанын, сонымен қатар үш 

қазандық орнатылатын жердің іргетасы 

әзір екендігін айтты.

– Жылыту маусымы жақындап 

келеді. Алдағы қыстан қысылмай шығу 

үшін сіздер тұратын к"пқабатты үйлерді 

орталықтандырылған газбен жылы-

ту қазандықтарына қосу жұмыстары 

жүргізілуде. 	р үйдің ауласына жеткізу үшін 

бұған бюджеттен қыруар қаржы б"лінді. 

Енді үй іргесіне келген газды жеке-жеке 

пәтерлерге тарту және қосу жұмыстарын 

жекеменшік мердігер  компаниялар 

жүргізетіндіктен оның құны ақылы бола-

ды. Сол себепті, пәтер иелері кооперативін 

құрып, мердігер компания "кілдерімен, 

әкімшілік, тұрғын үй шаруашылығы басқар-

масының мамандарының қатысуымен 

жиын "ткізіп, осы мәселені шешуді жыл-

дамдатып қолға алыңыздар, – деген об-

лыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат 

Тұрлашов газға қосылу жұмысын жылыту 

маусымынан ертерек, қазанның 10-на дейін 

аяқтауды Талғар қаласы әкімі, аудандық 

тұрғын үй шаруашылық б"лімі мен мердігер 

компания басшыларына қатаң тапсырды.

Кездесуде к"п қабатты үйдің қауіпсіздігі 

үшін газбен жылыту қазандығына қосыл-

маған жағдайда тұрғын үй иелерінің автоном-

ды жылыту құрылғыларын, газ баллондарын 

пайдалануға қатаң тыйым салынатындығы 

ескертілді. Жылудың берілуі мен есептелуіне 

дейінгі мәселелер де бүге-шігесіне дейін 

талқыланып, түсіндірілді.

К"п қабатты үй тұрғындарымен жылу 

беру маусымына дайындық ж"нінде 

түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін 

бұған дейін де 18 рет кездесу "ткізілген. 

Онда жерт"лелерді жылыту, кіреберістің 

құрылысын салу және пәтерлердің жылыту 

желісін тарату мәселесі к"терілген. 

Осы орайда, Талғар қаласындағы 

басқа да ықшам аудандардағы к"п пәтерлі 

тұрғын үйлерді газбен жылытуға қосу 

мәселесі қарастырылғанын айта кету ке-

рек. Анықталғанындай, 163 к"п пәтерлі үй 

автономды жылытылады. Қалаға к"гілдір 

газдың келуіне орай, 18 үй табиғи газбен 

жабдықтау жүйесіне "з еркімен қосыл ған. 

Қазіргі таңда 10 к"п қабатты тұрғын үйді (3 

қазандық) газбен жылытуға қосу жұмысы 

тұрғындардың "з қаражаты есебінен 

жүргізілуде.

Ұлбосын ИСАБЕК

дамудың жаңа мүмкіндіктері»  атты 

Жолдауындағы 10 маңызды міндет, 

«Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» 

атты халыққа Үндеуі және «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласындағы ұлттық дамудың жаңа 

жобалары халықтың рухани кемелденуіне 

және жарқын болашаққа деген қадамын 

нығайта түседі. Саяси-әлеуметтік маңызға 

ие бұл тарихи құжаттардың мән-маңызына 

тереңдей түсу үшін мұқият оқып қана 

қоймай, ел ішінде ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жандандыру абзал. Бұл 

орайда, ата салтымызға сай алдыңғы буын 

ағалардың ақылына жүгініп, жеткіншек 

жастарды адамгершілікке, кісілік пен 

кішілікке, ибалы да инабатты болуға 

баулуға баса назар аударуымыз керек.

Одан соң с"з кезегін алған ҚР Ұлттық 

банкі Алматы облыстық филиалының 

б"лім басшысы Бағлан Диханчинов:

– Елбасының Бес әлеуметтік бас-

тамасында атап к"рсетілген «7-20-25» 

«Президенттің бес әлеуметтік бас-

тамасы» атты Үндеуі де қазақстандық-

тардың тірлігін оңтайландырып, тұрмы-

сына жаңа дем беруге негізделгені хақ. 

	сіресе тұрғын-үй ипотекасының қалың 

к"пшілікке қолжетімділігін арттыруға 

арналған «7 – 20 – 25» бағдарламасының 

ұтымды тұстары айтарлықтай мол. Та-

лай жұрттың темірқазығына айналған 

а р м а н д а р д ы ң  а л д ы ң ғ ы с ы  б а с п а-

налы болу. Сондықтан ай сайынғы 

еңбекақыдан б"ліп, үй алуға қаражат 

қарастырған қарапайым халықтың бұл 

тілегі оңайшылықпен жүзеге асар емес. 

Осы ретте к"регендік танытқан Ұлт 

к"шбасшысы аталмыш бағдарламаны 

б а с п а н а  б а з а с ы н а н  м е з і  б о л ғ а н 

бұқараның қолына шырағдан ретінде 

ұстатып отыр. Бұл мәселенің Үндеуде 

бірінші бастама ретінде қарастырылуы да 

тегіннен-тегін емес. Tйткені жаһандық 

бәсекелестіктегі бәсіміздің жоғары бо-

луы алдымен халықтың хал-ахуалына 

қарай бағамдалатыны айқын. Осыған 

орай әрбір отбасыға баспана алудың 

жаңа мүмкіндіктерін беру тақырыбы 

«7 – 20 – 25» бағдарламасында түбегейлі 

талқылаудан "тіп, тиімді тетіктер 

ұсынылды. Атап айтсақ, баспана алуға 

Үшт"бе қаласында 60 пәтерлі жал-

гер лік тұрғын үйдің құрылысы қар-

қын ды жүріп жатыр. «Нұр-Шапағат-

Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі 

серік тестігі мердігер компаниясы бұл 

үйлер дің құрылысы қазан айына дейін 

аяқталып, пайдалануға беріледі деп 

жос парлап отыр. Республикалық бюд-

жеттен қаржыландырылатын құрылыс-

тың жалпы құны 409 миллион 332 мың 

теңгені, пәтерлердің ортақ ауданы 

3171 шаршы метрді құрайды. Атал ған 

бағдарлама Инфрақұрылымды дамы-

тудың 2015-2019 жылдарға арнала ған 

және «Tңірлерді дамыту – 2020» бағдар-

ламаларының тетіктерін біріктіреді. 

– Қазіргі таңда құрылыс алаңында 

жетпіске жуық адам еңбек етеді. 

Солардың басым б"лігі үшт"беліктер. 

Жұмыс жоспар бойынша жүріп жа-

тыр. Құрылыс материалдарын жеткізу 

-

-

бағдарламасы халықты тұрғын үймен 

қамтамасыз етуді басты мақсат етеді, – 

деп аталған бағдарламаның жүзеге асу 

механизмін жан-жақтылы түсіндірді. 

Оның тиімділігімен қатар, банктермен 

жасалған келісімшарт негіздері жайлы 

хабардар етті. Аудан жұртшылығын бас-

панамен қамтамасыз ету мақсатында 

Талғар қаласында бой к"теріп жатқан 

үйлердің құрылысы туралы баяндап, 

жергілікті халықты игілікті істен шет 

қалмауға шақырды.

Маңызды мәселелер қаралған жиында 

«К"мек» қоғамдық қорының жетекшісі 

Салтанат Сайранова, аудандық «Талғар» 

газетінің тілшісі Райхан Болатханқызы 

с"з алып, баспана кезегінде тұрған аза-

маттарды тұрғын үймен қамтамасыз етуді 

к"здейтін «7-20-25» бағдарламасының 

негізгі шарттарына қатысты ойларын 

ортаға салды.

Елбасы тапсырмаларын жүзеге асы-

руда жұдырықтай жұмылу қажеттігін 

тілге тиек еткен облыстық ішкі саясат 

басқармасы басшысының орынбасары 

Жаныс Сапарғалиев "ңірде  60-қа таяу 

к"шпелі отырыс ұйымдастырылғанын 

айтты. Оның барлығы да Елбасының бес 

бастамасы мен  бағдарламалық мақаласын 

жан-жақты түсіндіруді мақсат етеді. 

Ұ.Б0РІБАЙҚЫЗЫ

берілетін несие "сімінің м"лшерлемесі 

14-16 пайыздан 7-ге т"мендетіліп, үстеме 

қаржы к"лемі екі есеге азайтылды. Бұл 

әр қазақстандықтың қалтасына түсер 

жүктің салмағын кемітті. Сонымен қатар 

банктер баспана иемденуге бағытталған 

бастапқы жарнаға үйдің құнының 30-дан 

50 пайызын салуды талап етсе, енді осы 

бағдарлама арқылы алғашқы т"лем 20 

пайыздан аспайтын болды.  Сондай-ақ 

несие алушының ай сайынғы салым 

м"лшерін азайту мақсатында қарыз 

алу мерзімі 10-15-тен 25 жылға дейін 

ұзартылды. Міне, сіздерге мүмкіндік. 

Міне, ұсыныс.

Жоғарыда аталған жұмыстарды 

жүзеге асыру үшін Ұлттық банктің, 

екінші деңгейлі банктер мен қор 

нарығының мүмкіндіктері толықтай 

пайдаланылмақ. Ұлттық банк кемінде 1 

триллион теңге тартатын арнайы ком-

пания құрып, ол қаржыны банктердің 

аталмыш шарттар бойынша беретін 

жаңа ипотекалық несиелерін сатып 

алуға жұмсамақ. Нәтижесінде мил-

лиондаған қазақстандық үшін бас пана 

алудың қолжетімділігі артпақ.

Алмат ЕСЕНБЕКОВ

бойынша ешқандай кедергі  жоқ. 

Құрылыс алаңындағы барлық техника 

сақадай-сай жұмыс істеп тұр. Нысанды 

белгіленген мерзімде аяқтауға бар күш-

жігерімізді салып жатырмыз, – дейді 

учаске басшысы Бекзат Каримов. 

– Бүгінде 60 пәтерлі жалгерлік үйдің 

қабырғалары қаланып, т"бесі жабылды. 

Қазір іші-сыртын сылау жұмыстары 

жүріп жатыр. К"п қабатты тұрғын үйдің 

есік-терезелерін орнатып, еден т"сеу 

жұмыстары да "з ретімен жалғаса тын 

болады, – дейді аудандық құрылыс 

б"лі  мінің  басшысы Дәулеткелді 

Ұзақбай. Сондай-ақ ол құрылыс ны-

саны жұмыстарының жетпіс пайызға 

аяқталғанын айтты.

Асхат 0МІРБАЕВ
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бойынша екі аталымнан сайысқа түскен 

байқауда қатысушылардың білімділігі мен 

тапқырлығы және белсенділігі, киім үлгісіне, 

шығарманың күрделілігі мен к"ркемділігіне 

басты назар аударылды. Қазылар алқасының 

шешімімен бас жүлдеге Отырар ауданының 

қатысушысы Сезім Жаңабайқызы лайық 

деп танылды. І орын Созақ ауданының 

жас мақалшысы Інжу 	сетқызына берілсе, 

ІІ орын Шардара ауданынан келген жас 

дарын Назым Рахманәлінің, ІІІ орын 

Т"ле би ауданының жас тіл шебері 	ли 

Қайратұлының еншісіне бұйырды. Байқау 

жеңімпаздары мен қатысушылары диплом 

және арнайы сыйлықтармен марапатталды.

Ж а л п ы  қ а з а ғ ы  қ а л ы ң  о ң т ү с т і к 

"ңірде тұратын барлық "зге ұлт "кілдері 

мемлекеттік тілді түсінеді, біледі. Облыстық 

деңгейдегі ресми жиындардың барлығы 

дерлік қазақ тілінде "тетіні сондықтан 

да болар. Tңір тұрғындары тіл білгеннің 

пайдасы мол екеніне, «қазақ тілі елдерді 

біріктіретініне» к"з жеткізуде.  Яғни 

Қазақстанда ешкімді де қазақ тілін білуге 

тиіссің деп мәжбүрлемейтіндігін, әр ұлт 

"зінің тілін, мәдениет, салт-дәстүрін 

дамытуға барлық мүмкіндігі бар екендігін 

айтқан Елбасының «мемлекеттік тіл қазақ 

тілін адамдардың басым б"лігі түсінген 

жағдайда ол бірігудің, жақындасудың белгісі 

болар еді» деген с"зін де жадынан шығарған 

емес. Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 

Бірақ жаһанданудың құрсауы мен интернеттің 

қарыштап дамуымен тұспа-тұс келген жаңа 

мыңжылдық басында қазақ эстрадасы "зінің 

бағыт-бағдарынан жаңылып, дүбәра музыка, 

жеңіл-желпі әуен етек алды. Екі нотаның басын 

қосып, ән жазғыштар "здері шығарған әуенге 

"здері мәтін жазып, қазақ әнінің сәнін де, әрін де 

кетіруге бірінен-бірі "тіп үлес қосуда. Тыңдарман 

жұрттың талғамын бұзған мұндай әндердің қазіргі 

шоу-бизнес пен той-бизнестің арқасында дәурені 

жүріп тұр. «	й дейтін әженің, қой дейтін қожаның» 

болмауы себепті, аннан-мұннан әуен ұрлаған 

«жұлдыздар» концерттеріне «Сен қорқақсың» деп 

ат қойып, «Tзіме "зім беремін жауап, Сенің де 

менде шаруаң болмасын» деп, ешқандай сынды 

қабылдамайтындарын білдіріп, үлкен сахнада атой 

салып жүр. «Жүре берсең, к"ре бересің» дегендей, 

соңғы екі-үш жыл бедерінде аты шыққан «Ninety 

One» деген топ алдыңғы аға-апаларын басып озып, 

қазақ эстрадасына «жаңаша» түрен сала бастады. 

«BTS» деген корейлік топқа еліктеп бес жігіттен 

құрылған бұл топ "здерінің жаңа музыкалық 

бағытына – Q(qazaq)-pop – қазақтың поп-музыкасы 

деп ат қойып, айдар таққан екен. «Атың шықпаса 

жер "рте» дегендей, бес жігіт әлем-жәлем сырт 

келбеттерімен ғана ерекшеленіп қоймай, қазақ 

эстрадасында бұрын-соңды болмаған бейәдеп 

әндерімен жаһанға жар салуда.

Жуырда, дәлірек айтқанда, тамыз айының ба-

сында осы топтың «Ол айниды» (All I need) деген 

бейнебаяны шықты. Қазір қазақ интернетінің 

музыкалық сайттарында к"ш бастап тұрған бей-

небаянды бір аптада ғана миллионнан астам адам 

қарап тыңдаған. Ашық-шашық жатқан интернет-

сайттарымызда қанша рет тыңдалса да оған тыйым 

сала алмайтынымыз белгілі. Мәселе бұл әннің 

мәтіні тұтастай с"лекет с"здерден құралғандығында. 

Тыңдармандарының негізгі аудиториясы 10-

ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен му-

зыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, 

бір с"збен айтқанда, ұлттық рухымыз бойы-

мызда мәңгі қалуға тиіс екенін атап "тті. 

«Абайдың даналығы, 	уезовтің ғұламалығы, 

Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының 

күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен баба-

лар үні – бұлар біздің рухани мәдениетіміздің 

бір парасы ғана. Біріншісі – ұлттық код, 

ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай 

жаңғыру болмайды» делінген бүгінде 

тың бастамалар жүзеге асырылып жатқан 

бағдарламалық мақалада. Иә, біз жоғарыда 

мысал ретінде айтып "ткен байқаулар – 

"ңірде тілді дамыту, мәдениетті "ркендету 

мақсатында атқарылып жатқан істердің бірі 

ғана. Бүгінгі таңда облыста 736 мәдениет 

және "нер мекемелері халыққа қызмет 

к"рсетеді. Оның iшiнде: 428 кiтапхана, 258 

мәдениет үйі мен клуб мекемелері, 25 музей, 

1 к"ркемсурет галереясы, 8 кәсіби театр, 

7 саябақ, 3 орталық, облыстық филармо-

ния, «Оңтүстікфильм», «Оңтүстік-Цирк», 

«Түркістан сарайы» мекемелері, к"рме 

орталығы бар. Яғни осыншама мекеменің 

жұмысын тізіп шығу мүмкін емес. Дегенмен, 

негізгі іс-шаралар Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы және 

елордамыз Астана қаласының 20 жылдығы 

аясында "ткізіліп жатқанын айта кетелік. 

Мысалы, Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласы аясында 

мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, 

тіл мәдениетін к"теру, шешендік "нерді на-

сихаттау, тұрғындар арасынан с"з "неріне 

жақын, тілге шешен азаматтарды іздеп 

табу мақсатында «Кәнеки, тілім, с"йлеші!» 

облыстық шешендік "нер байқауы "ткізіліп, 

облыстың аудан, қалаларынан 15 үміткер 

қатысты. Бағдарламалық мақала аясында 

облыстық мәдениет және тілдерді дамы-

ту басқармасына қарасты 35 облыстық 

мәдениет және "нер ұйымдары арнайы 

жоба бекітіп, тиісті жұмыс атқаруда. Мыса-

лы, «Қасиетті Қазақстан» базалық бағыты 

бойынша «Түркістан облысының киелі 

жерлер географиясы», «Оңтүстік-тарихи-

рухани орындар мекені» жобалары, «Туған 

ел – туған жер» базалық бағыты бойынша 

«Біздің к"ршілер», «Ұлттық киімдер» жо-

балары, «Т"ле би» атты 10 сериалы деректі 

фильмінің, «Ордабасы – бірліктің туы», 

«Түркістан», «Оқсыз» атты анимациялық 

фильмдерді шығару және тағы басқа жобалар 

кезең-кезеңімен жүзеге асырылып келеді. 

Сондай-ақ Қазақстан Республика-

сында тілдерді дамыту мен қолданудың 

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру мақсатында 

о б л ы с  ә к і м д і г і н і ң  қ а у л ы с ы м е н 

аталған бағдарламаның орындалуына 

бағытталған іс-шаралар жоспарлары 

бекітіліп, кезең-кезеңімен орындалу-

да. Бағдарламаның үшінші кезеңін іске 

асыру мақсатында облыстың 2017-2019 

жылдарға арналған іс-шаралар жоспары 

бекітілген. Бағдарламаның бірінші бағыты 

облыста «мемлекеттік тілді меңгерген 

тұрғындардың үлесі» нысаналы индика-

торы бойынша биылғы жылдың алғашқы 

тоқсанында 92,4%-ға жеткен болатын. 

Биыл тілдерді дамыту саласы бойынша 16 

іс-шара және «Қазтест» жүйесі бойынша 

диагностикалық тестілеуден 2000 адамды 

"ткізу жоспарланған. Ал бағдарламаның 

екінші бағыты – «мемлекеттік тілді 

к"пшіліктің қолдануына қол жеткізу 

және оның пайдаланылу аясын кеңейту» 

б о й ы н  ш а  м е м л е к е т т і к  б ұ қ а р а л ы қ 

ақпарат құралдарындағы қазақ тіліндегі 

контенттің үлесі артып келеді. Елбасының 

и д е о л о г и я л ы қ  т ұ р ғ ы д а н  е с к і р г е н , 

қайталанатын атауларды тарихи жер-су ата-

улары және ұлттық танымға жақын дәстүрлі 

атаулармен "згерту бойынша тапсырмасын 

орындау мақсатында алғашқы тоқсанда 

облыстық ономастика комиссиясының 

отырысы "ткізіліп, 7 мектептің, 2 елді 

мекеннің, 50 к"шенің атауы талқыланып, 

жалпы 59 ұсыныс қаралған. Ағылшын тілін 

меңгерген тұрғындардың үлесі де артып 

келеді. Облыста 20 этномәдени бірлестік 

жанынан құрылған 11 жексенбілік мектеп 

жұмыс істейді. Аталған мектептерде 1377 

этнос "кілі "з ана тілдерін оқып-үйренуде. 

Айта кетелік, облыстағы 1029 жалпы білім 

беретін мектептің 750-і қазақ тілінде, 9-ы 

орыс тілінде, 15-і "збек тілінде, 4-уі тәжік 

тілінде, 251-і аралас тілде білім береді. 

T ң і р д е  " т к і з і л г е н  і с - ш а р а л а р ғ а 

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

жауапкершілікті жоғары сезінуі де к"п жайт-

ты аңғартады. Яғни "ңірдің әрбір мәдениетті 

азаматы "з Отанын, "скен "лкесін, оның 

тарихын, мәдениетін білу – парыз, ал 

мемлекеттік тілді білу – "мір талабы, заман 

сұранысы, қоғам қажеттілігі деп түсінеді.

Е./БЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

15 жастағы жас"спірімдер болып келетін бұл 

топтың әншілері бұған дейін де талай рет сынға 

ұшыраған болатын. Тіпті, еліміздің бірнеше 

қаласында концерттері "тпей қалғаны да бар. 

Алайда, к"пшіліктің қарсылығына тап болған бұл 

топ пен оның продюсерлері жаманатты да жарнама 

деп қабылдайтын болса керек, сыннан қорытынды 

шығарудың орнына "здерінің түпкі мақсаттары 

қазақ жастарының санасын улау екенін соңғы 

әндерімен тағы да дәлелдеп отыр.

Жалпы, бойзбендтің бес жігіті айтатын әндердің 

мәтіндері қазақ және ағылшын тілдерінде ара-

лас келетін, мән-мағынасыз, есірік желікке толы 

қойыртпақ с"здердің тізбегі. Биді де билеп, әнді 

де айтатын бесаспап жігіттер "здері орындайтын 

туындыларының сазын да "здері шығарады, ақыны 

да "здері. 	ндерінің атауының "зі естіген құлаққа 

түрпідей: «Емделгім келмейді», «Су асты», «Мұз», 
«Баяу», «Аяма», «У», «Сау», «Айниды», т.с.с. Ал, 
мәтіндегі анайы, тұрпайы с!здерді ұят та болса, 
келтіре кетейік: «Мен істеймін шынайы, стиль – 
жұбайым», «Шайқамаймын, тек дірілдетемін», 
«Абайла, жатса тіліп тілім», «Yo! Кет-кет, дем 
ал, дігідік, Тігіліп қал! Мә, ортан терек!», «Қашан 
айналады екенмін деп сенің байыңа», «Менен олай 
айныма, бәрібір қаша алмайсың болды, 4йткені 
саған түсіндіретін менің бір қу әнім бар!», «Біресе 
былай, біресе былай, менің жүрегім – Алдар К!се!», 
«Түйсігім дана к!сем, тек ми ісіткен бала !сер», 

«Құлшынысым болды, сен құрттың ғо тағы!», 
«Қанағаттанбағандықтан Тоймай, ойнай, қоймай, 
Шаршаттың мені!», «Сезімге б!ленейік, Елемей 
!згенің бәрін», «К!здеріңді жұм-жұм, Yeah, к!здеріңді 
жұм-жұм», «Түкірсем мұрнына тиед аа», «Біздің елде 
\бәріне құй\», «Енді менімен бірге бүйтш бүйтш», 
т.с.с. (орфографиясы сақталды). 

Міне, қазақстандық «бойзбендтің» азғындық 

пен ұятсыздықты ашық насихаттайтын осындай 

бейәдеп әндері мен бейнебаяндарын интернеттегі 

кез келген сайттан қарауға, тыңдауға болады. Адам 

баласы, оның ішінде жастар тыйым салынған 

нәрсеге т"тенше құмар келеді емес пе, бұл бейне-

баян осы айда қазақ эстрадасындағы «хитке» ай-

налды. Кім не айтам десе де ерік берілуі, әншілерге 

ешқандай талаптың қойылмауы себепті осындай 

жүгенсіздік етек алуда. Тіпті, музыкаға тән эстетика 

мен к"ркемдікті былай қойғанда, аталған топтың 

әндері қарапайым этикалық қағидаларға да қайшы. 

Уақыт ағымы деген желеумен, ессіз еліктеушіліктің 

әлегімен қазақ қоғамын жаулап алған есер әуендерге 

тосқауыл жоқтығы бізді осыған жеткізді. 

Сондықтан да қазіргі қазақ эстрадасында 

негізінен тобырлық мәдениеттің "німі "тімді бо-

лып отыр. Ұлттың салт-дәстүрін, дүниетанымын, 

дәстүрлі тәрбиесін мансұқ еткен буынның бұл 

музыкасымақтары адамды, әсіресе, жас ұрпақты 

аздырудың, азғындатудың таптырмас құралы екені 

аян. Аталмыш топ бұл жағынан "здері еліктейтін 

шетелдік музыка "кілдерінен асып түсуде. Классик 

ақын Қадыр Мырза 	лі ағамыз айтпақшы, «керең 

заман мылқау әуен туғызуда». 	деп атаулыдан 

жұрдай, адамды тек хайуандық инстинктіге ерген, 

бейәдеп іс-әрекетке шақыратын музыка тобырлық 

мәдениет тыңдарманының құлағына майдай жағуы 

әбден мүмкін. 

Қазір баланың да, шағаның да музыкалық "німге 

қол жеткізуі оңай. Түрлі гаджеттердің арқасында 

интернет мүмкіндіктері шексіз қолданыста. Тәулік 

бойы құлаққаппен жүретін жастар к"шеде де, 

к"лікте де, үйде де, спортпен айналысса да музыка 

тыңдайды. Олар ең алдымен сырт келбетімен, ән 

орындау стилімен "згелерден ерекше топтардың 

әндеріне әуес келетіні белгілі. Сондықтан да «91» 

тобы заманауи шоу-бизнес "лшемімен жастар ау-

диториясын жаулап алды. Бұл топты танымайтын 

адам кемде-кем. Бұған әлеуметтік желілер де "з 

үлесін қосуда. Tмірлік к"зқарасы мен дүниетанымы 

әлі толық қалыптаса қоймаған жас"спірімдер 

қазіргі уақытқа сай, сәнді саналатын музыканы 

таңдайды. Қайта туу уақыты деп аталатын жастағы, 

физиологиялық табиғи "згерістердің әсерімен 

сыртқы "мірге бейімделе бастаған жас"спірім үшін 

дәл осы кезеңде музыканың орны б"лек. Аталмыш 

топтың нысанасы да дәл осы жастағы балалар 

сияқты. Tнегесіз, "лі дүниелерімен ұрпағымыздың 

ой-санасын "лтіріп, ақылын алжастыратын, ру-

хани мүгедек ететін мұндай «әндерден» ең алды-

мен бесіктен белі шықпаған балаларымыз жапа 

шегеді. Жоғарыда келтірілгендей, «Ninety One» 

тобының барлық дерлік әндері агрессияға толы, 

депрессивті, бейәдеп с"здер к"п. 	сіресе қыз баланы 

қорлайтын, қадір-қасиетін таптайтын с"з тіркестері 

молынан ұшырасады. «Ақылсыздың сүйгені жаман, 

Ақымақтың түйгені жаман» демекші, бұл топтың 

жігіттері махаббат деген асыл сезімді ең т"менгі 

физиологиялық қажеттілік деп ұғатын сыңайлы. 

Құлақ естуге ұялатын с"здермен тұздықталған бұл 

ағымның музыкасын ән, әуен деудің "зі күпірлік. 

Бұл "нерді қорлаудан басқа түк те емес. Жаңа му-

зыка дегеніміз азғындықты насихаттау болса, осы 

әнмен "сетін жастардан не күтуге болады? Жоқ, әлде 

жаһандық мәдени кеңістікке кірігу деген осы ма? 

Жалпы, музыканың ең басты екі функциясы бар. 

Ол ең алдымен жабырқаған жүректі жұбатып, әдемі 

әсерге б"лейтін, рухани ләззат сыйлайтын ерекше 

күшке ие. Яғни, музыка – адамның бойындағы 

адамшылықты оятатын, жүрекке адалдық дәнін 

егетін құдіретті құбылыс. Ал сонымен бірге, музыка 

адамды аздырушы, зұлым күш те бола алады. Оған 

аталған топтың әндері айқын дәлел. 

 «Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді». 

Музыкалық кеңістігімізді қараусыз қалдырып, 

есіктен кіріп т"р менікі дейтін бейкәсіби, парықсыз, 

талғамсыз продюсерлер мен музыкантсымақтардың 

еншісіне берудің ақыры осындай топтардың 

к"беюіне алып келді. Бүгінде кілең қыздар мен 

ұлдардан құралған мұндай музыкалық топтар жа-

уыннан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап кеткені 

белгілі. Және бір-екі әнімен танымал бола салып, 

шеберліктің шыңына жеттік деп санайтын олар 

республикалық деңгейдегі үлкен сахналардың 

т"рін именбей таптап жүр. Бұндай мәнсіз, 

мағынасыз әуендерге уақыт т"реші, бүгін айтыл-

са, ертең ұмытылады десек те, жоғарыдағыдай 

мәтіннен тұратын әндер мен бейнебаяндар жас 

ұрпақтың талғамын бұзып қана қоймай, оның 

"мір салты мен мінез-құлқына орасан зор ықпал 

етері с"зсіз. Сондықтан, к"з алдымызда болып 

жатқан мұндай оспадарлыққа тек күйініп қана 

қарап отыра беруге болмайды. Агрессиялық, 

порнографиялық сипаттағы әндері мен бейнебаян-

дары үшін «Ninety One» тобының мүшелері мен 

продюсерлеріне құзіретті мекемелер тарапынан 

тоқтау салынуы қажет. Ең болмағанда, олардың 

әндері арнайы сайттардан, 21 жастан асқандар 

үшін ғана қолжетімді болғаны дұрыс. 	йтпесе, 

заманауи музыка деген осы екен деп, музыкалық 

эфирімізді азғындық пен әдепсіздікті насихаттай-

тын топтардың құралына айналдырушылардың 

қатары к"бейе бермек. 

Дина ИМАМБАЕВА

ҚАЙНАЙДЫ ҚАНЫҢ...

ТЕАТР

«ТЫРЖАЛАҢАШ» ТІРКЕСТЕР
«91» тобының мәнсіз әуені мен әдепсіз мәтініне тосқауыл жоқ па?

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
ЕГЕМЕН ЕЛ ТІРЕГІ

Адамның адамдық белгісі мен жасампаздық қарымының коды 
– тіл екені мәлім. Түркі халықтарының тілі бір қайнарк)зден 
басталатынын ғалымдарымыз айтып та келеді. Қазақ 
тілінде жазылған, ұлты ұйғыр ананың тағдыры бейнеленген 
шығарманы күні кеше )збек ағайындардың сахналауында 
к)пшіліктің қызыға тамашалауы да тілдің адамзат )міріндегі 
маңызын аша түсті. Біз айтып отырған «Ана жүрегі» спектаклі 
)нерде шекара жоқ екенін тағы бір дәлелдеп отыр. 

Жуырда Түркістан облыстық "збек драма театры «Дарын» 

сыйлығының иегері, актер, сазгер, әнші, Қазақстан Республи-

касы авторлар қоғамының бас директоры Байғали Есенәлиевтің 

«Ана жүрегі» пьесасын сахналады. Бас режиссері – Ш.Айтматов 

атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты Қуандық Қасымов. 

Пьесаның басты кейіпкері Бихан ананың ұлты ұйғыр, Қытайдың 

Қарамайлы деген жерінде "мір сүрген. Тағдырдың тауқыметімен 

туған шаранасынан айырылып қалған ана 54 жыл бойы "зінің 

ұлымен кездесуді армандайды. Алла тағалаға жалбарынып, 

сәбиін бір к"ру арманы екенін айтады. Ол арманы орындала-

ды да, Бихан ана ұлымен к"ріскеннен кейін 2-3 ай ғана "мір 

сүрген. «Ана жүрегін» тамашалауға келген к"рермен атаулының 

к"зіне жас алып, анамен бірге толқып, бірге қуанып отыруы 

шығарманың сәтті сахналанғанын білдірсе керек. К"рермен 

демекші, басты кейіпкердің бірі "зі туралы жазылған спектакльді 

алыстан ат арытып келіп тамашалады.

– Спектакльдің жазылуына Аят Ақтеміров екеуміздің 

кездесуіміз себепкер болды. Аяг"зге жұмыс барысымен 

барғанымда Аяттың к"лігімен 12 сағаттық жол жүрдік. Алыс 

жолда айтып берген әңгімесі шығармаға "зек болды. 	рине 

әдеби к"ркемдеу бар, бірақ оған тым бой алдырмай "мірдегі 

бояуымен алып шығуға тырыстым, – дейді Байғали Есенәлиев. 

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Тәуелсіздік 

толғауы» жаңа пьесалар байқауында екінші орын алған Байғали 

Есенәлиевтің «Ана жүрегі» шығармасын сахналауға "збек 

драма театрының басшылығы хабарласып, ниет білдірген. 

Бүгінде актерлардың шеберлігі к"рермен тарапынан жоғары 

бағаланып отыр. Иә, елімізде түрлі этностардың "нер ошақтары 

жұмыс істейді. Солардың бірі – "збек этносы жиі шоғырланған 

Сайрамдағы облыстық "збек драма театры. Талай пьесаны "збек 

тілінде сахналап, к"рерменінің алғысына б"ленген театрдың 

ашылғанына биыл 15 жыл толды. И.Хашимжанов басқаратын 

шығармашылық ұжым Қазақстандағы Tзбекстан жылы 

шеңберінде қазақ драматургтарының еңбектерін "збек тілінде 

сәтті сахналауда.

Е./БЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

ӨЗБЕК ТІЛІНДЕ 
сахналанды

(Басы 1-бетте)

Байқау шарты бойынша балалар бірінші 

айналымда мәнді де мағыналы мақал-

мәтелдерді жатқа айтып, екінші айналымда 

бойындағы "нерлерін к"рсетті. 	рине, 

мақал-мәтелді жатқа айтқызудың аста-

рында кішкентайынан с"з асылын біліп, 

мағынасына үңіліп "ссін деген мән-мақсат 

жатыр. Байқау барысында тақылдап тұрған 

балаларды к"ріп, к"пшілік мемлекеттік 

тіл аясы кеңейіп жатқанына к"з жеткізді. 

Түркістан облысында "ткен бұл байқауда 

еліміздегі әр отбасын, қоғамымыздың әр 

мүшесін қазақ тілінің мерейлі мәртебесін 

қамтамасыз етуге, жан-жақты оқып үйренуге 

және қолдануға жұмылдыру негізгі міндеттер 

қатарында болды. Қазақстандық патриотизм 

ұғымын терең түсіне отырып, қазақтың салт-

дәстүрі мен әдет-ғұрпын жас ұрпаққа үйретіп, 

ана тілінде с"йлеуді ұлттық мақтанышқа ай-

налдыру, озық тәжірибелерді насихаттау да 

ұмыт қалмады. «Мақал-мәтелдер даналыққа 

бастайды» атты мақал-мәтелдер мен нақыл 

с"здер айту және «Tнерліге "ріс кең» атты 

ән, би, "лең оқудан еркін тақырыпта тіл, 

туған жер, Отан, Астана, "з туындысы 
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 Жалпы латын алфавитіне әлемдегі 

е л д е р д і ң  к " ш у і  –  ғ а с ы р л а р  б о й ы 

жалғасып келе жатқан, әсіресе ХХ-ХХІ 

ғасырлар тоғысында жаңа серпін алған 

құбылыс. Біз, әдетте, осы графикаға к"шу 

мәселесі к"терілгеннен бері туыстас түркі 

халықтарының тәжірибесі туралы к"п ай-

тамыз, сонау 1929-1940 жылдары латынды 

қолданғанымызды тілге тиек етеміз. Бұл 

әліпбиге к"шу жобасының кеңес үкіметі 

кезінде болғаны жайлы да қазір айтылып жүр. 

Саяси т"ңкеріс нәтижесінде орнаған 

кеңес үкіметінің мемлекет тіршілігінің 

барлық саласында, сол кезде кеңес импе-

риясына кіретін барлық республикалар мен 

халықтарға ортақ реформалар жаса ғаны 

белгілі. Кеңес үкіметінің үлкен реформа-

сы ның бірі мәдениет пен білімге арнал-

ды. Соның ішінде сонау 1930-шы жылда-

ры кирилл әрпін латиницаға ауыстыру 

ж"нінде әңгіме де к"терілген. А.Х.Даудов, 

Е.П.Мамышева "з мақаласында латын 

алфа витіне кеңес халықтарын к"шіру 

талпынысының тарихы туралы фактілер мен 

құжаттарға сүйене отырып жазады. Фило-

логия ғылымының докторы, Ресей Ғылым 

Академиясының мүше-корреспонденті, Тіл 

білімі институтының директоры Владимир 

Алпатовпен болған сұхбатта да кезінде ки-

рилл әрпін латынға алмастыруға бетбұрыс 

болғаны айтылады. Сонау 1920 жылы 

Білім Халық Комиссары А.В.Луначарский 

мұсылман халықтары мен басқа да ұсақ 

ұлттардың (барлығы 50-дің айналасындағы 

ұлттар) әліпбиін ортақ латын графикасына 

к"шіру ж"нінде бастама к"теріп, арнайы 

комиссия да құрады. Оның бұл идеясын тіл 

маманы, профессор Н.Ф.Яковлев қолдайды 

және латын әліпбиіне негізделген орыс 

алфавитін жасайды. Оның бірнеше себебі де 

анықталады, біріншіден, саяси себеп, кирилл 

әрпі бұрынғы патша заманының әрпі, ескінің 

к"зі, сондықтан ол жаңа заманға қызмет ете 

алмайды, екіншіден, ол «әлемдік революция» 

жүзеге асыру идеясы әлі де күн тәртібінде 

тұрғандықтан латын әліпбиі – революция 

жолына түскен халықтарды біріктіруші 

фактор деп саналды, себебі сол кездің "зінде 

әлемнің к"птеген халқы, әсіресе Еуропада 

осы әріпті пайдаланды. 

Кеңес кезіндегі латын жазуына к"шу жос-

пары тек "зге ұлттар емес, орыс тіліне, оның 

т"л графикасы – кирилл әрпіне де қатысты 

жүргізіле басталды. Интернеттегі ақпарат 

к"здерінен А.В.Луначарский айтқан екен де-

ген мынандай жолдарды к"руге болады: «…о 

желательности введения латинского шрифта 

для всех народностей, населяющих террито-

рию Республики … что является логическим 

шагом по тому пути, на который Россия 

уже вступила, приняв новый календарный 

стиль и метрическую систему мер и весов». 

Осы жерде жоғарыда аталған А.Х.Даудов, 

Е.П.Мамышева мақаласынан мына сілтемені 

Өмірбек БЕКЕЖАН,
 философия ғылымының докторы

Жұмазия АБДРАХМАНОВА,
филология ғылымының кандидаты

ЖАҢА СЕРПІН 
АЛҒАН ҚҰБЫЛЫС

БҰЛ БІЗГЕ 
ТАҢСЫҚ ЕМЕС

орыс жазуының үш нұсқасын жасайды. 

Комиссияның 1930 жылғы 14 қаңтардағы 

хаттамасында тура былай деп жазылған: 

«Переход в ближайшее время русских на 

единый интернациональный алфавит на ла-

тинской основе – неизбежен». Басқа ұлттық 

тілдер сияқты бұл жерде де орыстың т"л 

әріптерін беру мәселесі қиындық туғызады. 

Соған қарамастан Н.Ф.Яковлев жасаған 

латынға негізделген орыс алфавитін қазір де 

тілші ғалымдар жоғары бағалайды екен, оны 

жарияланған кейбір мақалалардан байқауға 

болады. Бірақ осындай графикаға байланыс-

ты үлкен жобалар "ткен ғасырдың 30-шы 

жылдарына қарай тоқтап қалады да, кеңес 

елі территориясында кирилл әрпі ортақ жазу 

ретінде қабылданады. Соның салдарынан 

жаңағы комиссия сынға алған құбылыстар 

кеңес заманында қайтадан идеологиялық 

сипат алып, "з жалғасын тапты. Бірақ ла-

тын графикасын кеңес елінде жаппай енгізу 

идеологиялық қысымды азайтып немесе 

репрессияны болғызбай әлде аз ұлттардың 

тағдырын жеңілдеткен болар еді деген құр 

иллюзияға ұрынудың қажеті жоқ. Сол жыл-

дары Қазақстанда «Улы Сталин» деп әріп 

қатесін жібергендердің тағдыры соның куәсі. 

	ріпті жазу тұрғысынан кереғарлық ол кезде 

де к"п болған.

 1989 жылы Молдавияда латын алфавиті 

қолданысқа енгізілді, оның қабылдануына 

ұлттық қозғалыс зор ықпал етті. Молдавияда 

латын әрпін енгізу айтарлықтай қиындық 

туғызған жоқ, себебі олар "здеріне туыстас 

румындардың латын графикасы негізіндегі 

алфавитін пайдаланды. Бірақ бұл елде ки-

рилл әрпін қолдану әлі де жалғасуда және 

оған ықпал етуші күштер де бар, соған қара-

мастан латын графикасы негізінен толық тай 

қолданысқа енді. 	ліпбиі жағынан бұрынғы 

кеңес елінде ерекше тұрған елдер Бал-

тық жағалауының үш елі – Литва, Латвия, 

Эстония болды. Бұларда латын графикасы 

негізіндегі алфавит "згерген жоқ, сондықтан 

орыс тілінің де таралуы басқа одақтас елдер-

дегідей болған жоқ, кириллица мен орыс 

тілі латын әрпі мен ол елдердің ана тілін 

ығыс тыра алмады. Бұл жағдай ол елдерде 

белгілі бір деңгейде саяси ішкі тәуелсіздіктің 

болуына ықпал етті. Бұл елдерде ұлттық сана 

мен тіл, менталитет, құндылықтар барынша 

бейтарап жағдайда сақталды. 

 Посткеңестік түркі елдеріне келетін 

болсақ, латын әліпбиін бірінші болып 

	зербайжан қабылдады. К"п аналитиктер 

бұл реформаға Түркияның ықпалы зор болды 

деп санайды. 	зербайжанда латын графика-

сына к"шу 1992-2001жылдары жүзеге асты. 

Кезінде сонау "ткен ғасырдың 20-шы жылда-

ры да 	зербайжан латын тілін енгізуде басқа 

түркі тілдес елдерден алда тұрғаны, оларға 

үлгі болғаны тарихи факт. Сондықтан Түркия 

ықпалы бұл жағынан тарихи қалыптасқан де-

уге болады. Түркмения мен Tзбекстанда ла-

тын графикасына ауысу процесі қиындықпен 

"тті және әлі де толықтай аяқталған жоқ. 

Жалпы Tзбекстанға қатысты латын гра-

фикасын енгізуге саяси немесе ұлтаралық 

қатынастың ықпалы болған жоқ. Оған қарсы 

әрекет еткен сыртқы күштер немесе қысым 

туралы да айту қиын. Сондықтан бұл жерде 

латын графикасын енгізу процесінің со-

зылып кетуіне негізінен лингвистикалық 

және экономикалық факторлар қатты 

әсер етті деуге болады. Соған қарамастан 

осы мәселені зерттеушілер қашанда бұл 

"згерістерден саяси астар іздейді. Мысалы, 

жоғарыда аты аталған профессор В.Алпатов 

"з интервьюінде бұл құбылысқа былай деп 

баға береді: «В Азербайджане и бывших со-

ветских республиках Средней Азии отказ от 

кириллицы был продиктован политически-

ми соображениями. Этот демонстративный 

шаг преследовал цель максимально обосо-

биться от ареала русской культуры и сбли-

зиться с Турцией. Периодически о переходе 

на латинский шрифт говорят на Украине. Но 

по опыту, например, Узбекистана мы видим, 

что это непростой и весьма дорогостоящий 

процесс, сопровождаемый колоссальными 

издержками. Чтобы сменить письменность 

в условиях почти поголовной грамотности 

населения, нужны очень веские основа-

ния и политическая воля». Шын мәнінде, 

тілге, әсіресе алфавитке саясаттың ықпалы 

зор. 	лемдік тарихтағы жазудың таралуын 

қарайтын болсақ, к"п халықтарға тараған 

алфавиттердің артында мықты діні немесе 

империялық саясаты бар "з заманының 

іргелі елі тұрады. Тарихта руна жазуы, латын 

жазуы немесе араб әліпбиі болсын осындай 

жолмен әлем халықтары арасында кеңінен 

тараған. Түркі империясы жойылды, соны-

мен бірге оның жазуы да "шті. Кешегі кеңес 

империясының тарауы нәтижесінде кирилл 

әліппесінің де қолдану аясы тарыла бастады. 

Елдердің бәрі дерлік қазіргі әлемдегі ғылым 

мен технологияның алфавиті болып отырған 

латынға к"ше бастады. Бұл жерде де әлемдегі 

к"шбасы елдердің ықпалы болғаны жасырын 

емес. Сонымен қатар латынмен, латын әріпті 

елдермен бәсекелесіп тұрған елдердің бар 

екені де белгілі. 

Алфавит бәсекесінің негізгі факторлары 

экономика, саясат, дін және мәдениет екені 

белгілі. ХХ ғасырда саяси фактор шешуші 

болды, одан бұрынғы ғасырларда, әсіресе 

орта ғасырда діни фактор басым болып 

тұрғаны белгілі. Осы ғасырда экономика мен 

технология әліпби таңдауда шешуші сияқты 

к"рінеді, бірақ бәрібір саяси таңдауды, 

саяси мүддемен байланысты критериді 

жоққа шығаруға болмайды. Қазіргі әліпби 

ауыстыру құбылыстарынан да осыны 

байқаймыз. Бірақ ешкім ресми түрде саяси 

фактор ж"нінде жария жасамайды. Мысалы, 

	зербайжан "з шешімін «әлемдік ақпараттық 

кеңістікке ену үшін» деп айқындады, бірақ "з 

ренішін жасырмаған Ресей "кілдері бәрібір 

Түркия факторы ұстанымынан таяр емес. 

Осындай к"зқарасты олар біздің елге де қа-

тысты ұстанып отырғаны тағы жасырын 

емес. Сондықтан әліпби ауыстырудың 

таза техникалық, әрине лингвистикалық, 

эко номикалық сұрақтарынан басқа саяси 

астары да сақталатыны белгілі. Бұл жерде 

елдегі халықтың бір тұтастығы, к"зқарас, 

құн дылықтар ортақтығы маңызды р"л 

атқарады. Тағы бір фактор – бәсекелес 

әліп бидің мәселесі. Егер оның потенциалы 

мықты, қолдаушысы к"п болса ол әліпби 

ауыс тыру процесінің ұзаққа созылуына, 

негативті сипаттағы жазу бәсекесіне, соның 

нәтижесінде тіл мен әріп негізінде қоғамның 

әлдебір б"лінісіне апаруы мүмкін. Сосын 

әрине, Tзбекстан факторын қайталамас 

үшін қонымды жасалған әліпби және мықты 

қаржылық демеу керек.

 Тағы бір мәселе, ұлт "кілдерінің әр 

түрлі алфавит қолдануы айналып келгенде 

ұлттың "з ішінде түсінбестік пайда болуы-

на әкеліп отырады. Қазіргі Моңғолиядағы 

жағдай соған мысал, Моңғолияның "зінде 

кезіндегі Кеңес елінің ықпалымен латын әрпі 

қолданылса, ішкі Моңғолияда ескі моңғол 

әліпбиі қолданылады. Тілі қай елде болса да, 

"зінің тарихи тазалығын сақтаған қазақтарда 

үш алфавиттің қалыптасқанын білеміз.

 Бұрынғы кеңес  елдерінің ішінде 

Белоруссия мен Украинаның да латын 

әрпімен тарихи байланысы баршаға аян. 

Мысалы, Белоруссияда «латинка» аталған 

латын әрпі нұсқасы сонау ХVІ ғасырдан 

мәдени "мірде үлкен р"л атқарса, 1940 

жылдардан қазіргі латын әліпбиі қолданысқа 

енген. Ал Украинада бұл мәселе Ресеймен 

арадағы қайшылықтарға байланысты күшейе 

түсуде. Бұл елде де латын графикасы ХVІ- 

ХVІІ ғасырларда енгізілген. Зерттеушілер 

оған Польша мен Чехияның ықпалы 

болғанын айтады. Бұл елдердегі кирилл 

алфавитінің латынмен қатар енгізілуі – 

саяси және мәдени факторге ие құбылыс. 

Қазіргі кириллицадан кері латынға к"шу 

ж"ніндегі ұстанымдар да саяси астары бар 

к"зқарас екені с"зсіз. Оның үстіне батыс 

Украинаға католик шіркеуі мен Польша 

ықпалын және жалпы ғасырлар бойы 

қалыптасқан мәдени дәстүрлерді ескерсек, 

Украинаның болашақты латын әрпіне к"шуі 

тосын жағдай болып к"рінбейді. Сондықтан 

тарихи болашақта әртүрлі к"рініс табатын 

әліпби ауыстыру процестері жаһандану 

заманындағы бәсекелестік пен саяси, 

геосаяси тартыстардың құрамдас факторы 

ретінде жалғаса береді.

Елімізде 2025 жылға дейін ла-

тын графикасын енгізу ж"ніндегі іс-

шаралар жоспары жасалып, дайындық 

жұмыстары жүргіз іл іп  жатқаны 

баршамызға аян. Осы нақты іске 

к"шкенге дейін Қазақстан қоғамында 

латын графикасына к"шу ж"нінде 

к"птеген тартысты әңгіме болғаны да 

белгілі. Бірінші сұрақ латын графика-

сына к"шудің қажеттігі мен мақсаты 

жайлы болды, бірақ қазіргі әлемдік 

медиакоммуникациялық кеңістіктегі 

латын алфавитінің қолданыс аясының 

кеңдігі, оны қолдануды негіздейтін 

бірден-бір фактор ретінде интернет 

пен электрондық мәдениеттің дамуы 

айналып келгенде жеткілікті дәлел мен 

объективтік фактор болып шықты. 

Осыдан кейінгі аса маңызды, тіпті 

негізгі мәселе, қазақ тіліне бейімделген, 

оның тілдік ерекшеліктерін қамтитын 

латын қарпімен қазақ әліпбиін жасау 

болды. Оның да бірнеше нұсқалары 

жасалды және Елбасы барынша 

қазақ тіліне ыңғайланған нұсқасын 

енгізу ж"ніндегі  Жарлыққа қол 

қойды. Осыған байланысты біздің 

еліміздегі лингвистикалық кеңістікте 

латын әліпбиінің осыған дейінгі және 

қазіргі қолданыс практикасы қандай, 

қаншалықты ол кеңінен тараған де-

ген сұрақтарға жауап іздеу қажеттігі 

туады. Себебі, бұл сұрақ арқылы 

біз еліміздің тұрғындарының латын 

әліпбиін қолдануға қандай тәжірибесі 

бар, қаншалықты осы таңбаларды 

қабылдауға және қолдануға дайын 

деген сұраққа жауап алуға бола-

ды. Бұл жерде біз сонау 1929-1940 

жылдарда қолданыста болған латын 

әліпбиінің тарихын айтып отырған 

жоқпыз. 	ңгіме бүгінгі ұрпақтың 

латын әрпін оқу, жазу тәжірибесі 

т"ңірегінде және біздің елімізде 

күнделікті немесе кәсіби қызметте 

латын әрпін қолдану, онымен жұмыс 

істеу тәжірибесі қандай деген сұраққа 

жауап іздеу т"ңірегінде болмақ. 

Біріншіден, аға буынға қатысты ай-

татын болсақ, 1929-1940 жылдары 

қазақ әліппесі латын графикасында 

болғаны белгілі. Сол кезде мектепте 

оқыған аға ұрпақтың есінде ол қалуы 

мүмкін. Бұл − бүгінгі қарттарымыз. 

Одан кейінгі ұрпаққа келер болсақ, 

1961 жылдың 27 мамырында КСРО 

министрлер кеңесінің «шетел тілдерін 

оқуды жақсарту» жайлы қаулысы 

шыққан екен. Ол бойынша елде 700-

ден аса арнаулы мектептер ашылып, 

шетел тілінің жаңа оқулықтары шыға 

бастаған. Егер Кеңес одағы кезінде 

жоғарыдан (Мәскеуден) шыққан 

қаулының бәрі одақтас республикалар 

үшін заң екенін ескерсек, бұл Қаулы 

Қазақстанда да орындалғаны с"зсіз. 

Демек, бұның нәтижесінде қазақ 

мектептерінде де, ең болмаса, латын 

әріптерін танып білуге мүмкіндік бол-

ды деуге болады. Сонау 1961 жылдан 

бері де талай бала шет тілін, мейлі 

ол ағылшын тілі болсын, неміс пен 

француз тілі болсын оқу барысында 

латын әріптерін үйренді деген с"з. 

(Бұл жерде тіл туралы айту қиын, 

себебі шет тілін оқыту сапасы мен 

оған к"зқарастың қандай болғанын 

сол кездегі ұрпақ біледі).

келе бастады. Латын әрпін білетін, тіпті 

оны жұмыс барысында қолданатын 

кәсіби мамандар тобы да кеңес үкіметі 

кезінде баршылық болды, олар: шет 

тілі мамандары, дәрігерлер, информа-

тиктер, педагогтар (филологтар, фи-

зик, химик, биолог және т.б.). Жалпы 

сол кездегі жоғары және кейбір орта 

білімді мамандардың бәрі дерлік аты-

ж"нін жазатындай деңгейде латын 

әліпбиін білді. 

Латын әрпін жаппай қолдану 

біздің елімізге ұялы телефон мен 

компьютерлік техниканың келуінен 

б а с т а л д ы .  К о м п ь ю т е р д і  ж а п -

пай қолдану, e-mail пошталардың 

қолданысқа енуі, интернетті пайдала-

ну үшін латын әрпін үйрену қажеттігін 

туғызды, бұл да осы алфавиттің 

халық арасына тез тарауына әсер 

етті. Алғашқы ұялы телефондарда 

кирилл әрпінің болмауынан жап-

пай латын әрпі қолданылды. Орыс-

ша және қазақша жазуға, ақпарат 

беруге телефонда бар латын әрпі 

жеткілікті болды, әрине олар қазақ 

тілінің т"лтума дыбыстарын беруге 

жеткіліксіз болғаны белгілі және 

оның қолданысы қазақ әріптерінің, 

дыбыстардың қолданыстан шығуына 

әкелді. Мысалы, «ң» әрпінің орнына 

«n», «"» – «о», ал «ү», «ұ» орындарына 

«u» қолданылып жүрді. 	рине, бұл 

әріптермен-ақ жоғарыда айтылғандай 

ақпараттар беріліп жүрді, әлі беріліп 

те жүр. Бірақ оның бәрі қазақ т"лтума 

дыбыстарының шет қалуына, ауыз-

ша айтылғанмен, жазғанда к"птеген 

бұрмалаушылықтың болуына әкелді. 

Мысалы, «Бүгін үйде болмаймын, 

жеңіс күніне арналған шараға бара-

мын» деген с"йлем былай жазылады: 

«bugin uide bolmaimyn, zhenis kunine 

arnalgan charaga baramyn». С"йлемдегі 

ақпарат  түс ін ікт і  болғанымен, 

айтқанда дұрыс дыбыстағанымызбен, 

айналып келгенде қазақ тілінің 

дыбыстық құрылысын толықтай 

бұзушылық болып шығады. Міне, 

сондықтан қазақ әліпбиін латын 

әрпіне к"шіруге байланысты шаралар 

осы мәселені шешуге мүмкіншілік 

туғызады. Бірақ осы тәжірибелердің 

бәрі еліміздегі ресми болмаса да ки-

риллмен қатар латын әрпінің кең 

тарауының басы болды.

Осындай жағдай ҚР азаматының 

жеке куәлігі және халықаралық пас-

порт, жүргізуші куәлігі, банк карточ-

калары сияқты құжаттарда да молынан 

кездеседі. Жалпы тәуелсіздік жылда-

ры халықаралық коммуникациялық 

к е ң і с т і к к е  б е й і м д е л г е н  л а т ы н 

графикасындағы жазуы бар осы 

құжаттардың пайда болуы да тек іс 

қағазы емес, қоғамдық санаға, әліпби 

қолданысына үлкен "згеріс әкелді, 

бұл құжаттардың жаппай қолданыста 

болуының "зі қазіргі болып отырған 

әліпби ауысуына дайындық сияқты 

сипат алды. Себебі, адамдар "зі аты-

ж"нін болса да латынша оқыды, 

үйренді, әріпке к"з үйретті.

Енді жалпы латын алфавитінің 

біздегі қоғамдық "мірдегі басқа да 

қолданысына келер болсақ, бүкіл 

жаһандық әлемдегі сияқты Қазақстан 

Республикасында да к"птеген шетелдік 

компаниялар, фирмалар, инвестор-

лар қызмет етеді. Ағылшын тілінің 

іскерлік, экономикалық салада кеңінен 

тарауы да латын графикасының 

күнделікті "мірде, әсіресе қалалық 

лингвистикалық кеңістікте молынан 

кездесуіне мүмкіндік жасап отыр. 

Елімізде қалалардың "ркендеуіне орай 

урбонимдер де салалық, тілдік бағыт 

жағынан кеңею үстінде. Солардың 

ішінде тек қана кирилл әрпіндегі не-

месе қазақша ғана емес, латын әрпімен 

жазылған ағылшынша, түрікше және 

тағы басқа да тілдердегі атаулармен 

қатар латын әрпімен жазылған қазақша 

және орысша онимдер де жеткілікті. 

Бүгінде қалалық ономастика кең 

диапазонға ие. Оған к"ше атаулары, 

шағын аудандар, әлеуметтік-мәдени 

құрылымдар (мектеп,  аурухана, 

балабақша, т.б.) атаулары сияқты к"п 

нәрселер енеді. Осының бәрі қалалық 

әлеуметтік-кеңістіктегі тіл құбылысын 

қамтиды. Осы тұста үлкен құбылыстың 

бір ғана саласын – қаладағы іскер 

кәсіпорындар, жалпы экономикалық 

іскерлікпен, кәсіпкерлікпен бай-

ланысты атаулардың басым екенін 

айтқан ж"н. Бұл бағыт – қазір «эрго-

урбонимдер» деген атау алған тілдік, 

лингвомәдени зерттеу саласы болып 

табылады. Атау екі с"зден құралады, 

ол «эрго» – грекше «ergon» – жұмыс 

және түбірі «қала» с"зінен тараған «ур-

боним» с"здерінен құралған. 

Қаладағы эргоурбонимдерді бір-

неше салаға б"луге болады: сауда-сат-

тық орындар, қызмет к"рсету орта-

лықтары, фирмалар, кіші кәсіпорын-

дар және т.б. Олардың қалалық тілдік 

кеңістіктегі орын алу, к"ріну түрлері: 

маңдайшалар, жарнамалар, баннер-

лер т.б. Жалпы түрде қалалардың 

эргоурбонимдік номинациялар но-

менклатурасын мынандай деңгейге 

б"луге болады:

1. Халықаралық эргоурбонимдер;

2. ТМД к"лемінде туындағандар;

3. Шығыстық тілдік мәдени сипат-

тағылар;

4 .  Қазақстандық немесе  ав-

тохтондық эргоурбонимдер. 

Іскерлік саласында, соның ішінде 

мұнай "ндірісінде, оған қызмет 

етуші түрік компанияларының да 

үлесі жоғары, сондықтан түрікше 

номинациялар да негізінен латын 

графикасында кездеседі. Бүгінде 

елімізде мың жарымнан аса түрік 

компаниялары бар екен, олай бол-

са, сонша латын атаулары да бар 

деген с"з. Мысалға мына атауларды 

келтіруге болады: «Basaran group», 

KOÇ Holding, YILDIRIM, Yildizlar 

SSS, KIBAR Holding, Ulker Group, 

«Turkuaz Group», «YildirimGroup», 

«YildizHolding», «AkfelHolding», 

«AselsanElectronic,«Acibadem», «Calik 

Holding», «Аgrobest Group», «Yildirim 

Holding», «Yildizlar SSS Holding», бол-

маса итальяндық «Saipem International 

B . V . ( E N I  G r o u p  C o m p a n y ) » , 

Қ а з а қ с т а н д ы қ  Т О О  « M a g n u m 

Cash&Carry», «Astana», «Dastan 

Hotel Aktobe», бұдан басқа мыңдаған 

америкалық, Батыс еуропа елдері 

компаниялары бар екенін ескерсек, 

соның ішінде жүздеген латын әрпімен 

жазылып жүрген отандық компания, 

фирмаларды айтуға болады. Айта кету 

керек, еліміздің к"птеген үлкен ком-

паниялары "з атауларын бұрыннан-

ақ әлемге ортақ латын алфавитінде 

жазып келді. Қазірдің "зінде елімізде 

жаңа қабылданған латын әліпбиінде 

жазылған атауларды к"руге болады. 

Осы айтылғанды қорыта келгенде, 

қазақ тілінің латын графикасына к"шуі 

белгілі бір қолданыс тәжірибелері 

бар, ешкімге жат немесе тосын емес, 

қолдану алғы шарттары бар шара деу-

ге болады. Жоғарыда айтылғандарды 

түйіндейтін болсақ, қазақ баласының 

ә р б і р  ұ р п а ғ ы н ы ң  л а т ы н  ә р п і н 

үйренуге, қолдануға мүмкіндігі болған. 

Ал тәуелсіздік алғаннан бері интернет, 

ұялы телефон, компьютерлік техноло-

гия келуімен латын алфавитін қолдану 

күнделікті нәрсеге айналып отыр. 

Қолданысқа еніп жатқан qazaq latin 

keyboard сияқты бағдарламалар әріп 

енгізу үрдісін техникалық жағынан 

тағы да жеңілдетері с"зсіз.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ: 
УАҚЫТ ТУДЫРҒАН ҚАЖЕТТІЛІК

келтірген ж"н сияқты. 1929 жылы РСФСР 

Білім Халық Коммисариаты 13 адамнан 

тұратын орыс жазуын латынға алмастыру 

ж"ніндегі комиссия құрады. Комиссия ки-

рилл жазуын қатаң сынға алып, былай деп 

жазады: «идеологически чуждой социалис-

тическому строительству форма графики, 

пережиток классовой графики феодалов-

помещиков и буржуазии, самодержавного 

гнета, миссионерской пропаганды, велико-

русского шовинизма, насильственной руси-

фикации». Міне, осындай бір жағынан, сол 

заманға сай саяси-идеологиялық қағидаға 

сүйенген, екіншіден, отар ұлттардың саяси 

тарихы тұрғысынан қарасақ, әділетті деу-

ге де болатын к"зқарасқа сүйене отырып, 

комиссия латын графикасына негізделген 

Қазақ тілін латын графикасына к"шіру 

еліміздің тәуелсіздік алғаннан бері іске 

асырып жатқан қоғамдық "мірдің барлық 

саласын, барлық әлеуметтік институттарды 

қамтитын модернизациялау процестерінің 

ең күрделі, тарихи маңызды формасының 

бірі болып табылады. Экономикада нарық 

пен жекеменшікті енгізу, жекешелендіру 

және тағы басқа реформалармен қатар 

бұл процесс те мәдениет пен қоғамдық 

санада, әлеуметтік ортада үлкен резонан-

сты оқиғаның бірі екендігіне талас жоқ. 

Сондықтан елдің ішінде және алыс-жақын 

шетелде бұл туралы кереғар к"зқарас 

баршылық. Соның ішінде шынын айту ке-

рек, к"п адамды бұл алфавит реформасының 

саяси жағы қызықтырады. 

Ал сонау 70-80 жылдары сол кезде 

біртіндеп кеңес еліне тарай бастаған 

атақты «Rolling Stones», «Pink Floyd», 

«The Rolling Stones», «Modern Talking», 

«The Beatles», «Boney M», «ABBA» топ-

тарының тек кирилл әрпінде ғана емес, 

латынша жазылған аттарын оқушы 

дәптерінен, ауылдағы, қаладағы граф-

фитилерден к"руге болатын еді. Де-

мек, бұл да латын әрпін пайдаланудың 

кеңестік тәжірибесі деу ге болады. 

Латын әрпі сонымен бірге кеңес еліне, 

әсіресе 80-жылдардан кейін джинсы-

лармен (Adidas, Montana, FUS) және 

басқа да киімдермен бірге молынан 
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Шұбыртпалы руы Арқаға қоныс-

тана алмай Сыр бойын мекен етіп 

жүргенде Шортекеңнің бабалары 

сол румен қыз алысып, араласып 

бірге к"шіп жүрген, Жыраудың әкесі 

Қанай Арқадағы Шалтас, сондағы 

«Қанай бұлағы» деген жерді ме-

кен еткен. Қанай Сарым ішіндегі 

Нақып қожаның қызы Шүкіманға 

үйленген. Нақып – осы деректі айту-

шы Есмағанбет қарияның үлкен әкесі.

Қ а н а й д а н  Ш ү к м а н  т " р т - б е с 

жыл ішінде екі қыз туды. Сол шақта 

Қанайдың әкесі дүниеден қайтып, 

әлдебір себептермен інісі Қаратау 

жаққа к"шіп кетеді де жалғыз үй 

қалған Қанай қайын жұрты Нақыптың 

ауылына қоныс аударып, бар ғұмырын 

Нұра бойында "ткізген. Келер жылы, 

яғни 1818 жылы осы нағашысының 

ауылында болашақ жазба әдебиетінің 

к"шбасшысы «Зар Заман» деп кітап 

жазған Шортанбай жырау дүниеге 

келген. Бұл туралы Тұңғышбек ақын, 

Нақыптың Алтыбайы, Есмағанбет 

қария, т.б. айтып жүрген деректерді 

жыраудың 1993 жылы "ткен 175 

жылдық мерейтойында ұзақ жылдар 

оқу б" лімін, редакцияны басқарған 

З.	лікеев ақсақал теледидар алдында 

дәлелді айтып берді. 

Шортанбай пушкасын сүйреткен 

орысты, оның қазаққа жасаған зор-

лығын к"ріп, сол қиянатты халқы мен 

бірге басынан кешкен жырау:

Бағынба қазақ, орысқа.

Бағынсаң қазақ орысқа,

Күні бұрын қоштасқын,

Сарыарқа деген қонысқа, – деп 

Кенесары ханның ұлт-азаттық соғысы 

жеңіліске ұшырап, жүдеп-жадаған, 

рухы сынған қазағын жырымен демеп, 

айқасқа үндеген жырау.

Осы кезеңде орыс әкімшілігіне 

арқа сүйеп, "з еліне жауша тие бастаған 

ендігінің бай-болысынан түршіккен 

жырау олардың қайырсыз істерін ел 

алдына жайып салудан жасқанбаған.

Қасақана мал бітер,

Қайыры жоқ қабанға, – дегені 

"здерін «имандымыз» деп жүрген 

шен таққандарға оңай тимесе керек. 

Содан 1940 жылы кір жуып, кіндік кескен 

т"л топырағына оралып бұрынғы Булаев, қазіргі 

Мағжан Жұмабаев ауданына қарасты Чистов 

кеңшарына қоныстанады. Жеті  жасар бала 

Еренғайып Чистов орта мектебіне оқуға түседі. 

Ата-тегіне тартқан қайсар бала қаршадай кезінен 

намысқа тырысып, сабақты үздік оқуға, тәртіпті, 

ұқыпты болуға ұмтылады. Сол талапкерлігінің, 

еңбексүйгіштігінің арқасында орта мектепті алтын 

медальмен тәмамдап, білім бәйгесінде жеке-дара 

суырылып алға шығады.

Ол оқушы кезінің "зінде естен кетпес бір 

оқиғаның куәгері ғана емес, бас кейіпкеріне 

айналады. 9-сыныпта оқып жүргенінде Чи-

стов орта мектебін жабу туралы облыстық білім 

басқармасының қаулысы шығады. Сынып 

жетекшісі 14 баланы бастап, облыс орталығы – 

Петропавл қаласына, облыстық атқару комитеті 

т"рағасының қабылдауына барады. Т"раға 

сол кездің "зінде іскерлігімен, батылдығымен 

халықтың аузына іліккен, кейін аса к"рнекті 

мемлекет қайраткері дәрежесіне к"теріліп, Кеңес 

Одағының ұрда-жық, қыңыр басшысы Никита 

Хрущевтің "зіне тайсалмай қарсы тұрып, қасиетті 

қазақ жерін б"лшектеуден сақтап қалған Жұмабек 

Тәшенев оқушыларды бірден қабылдайды, қандай 

бұйымтаймен келгендерін сұрайды. Сол сын 

сағатта уытты Еренғайып қараңғыда жол, қапияда 

с"з тауып, мектептің жағдайын, балалардың 

арман-тілегін мүдірмей, тақылдатып айтып 

береді. Жас түлектің батылдығына разы болған 

т"раға облыстық оқу б"лімінің меңгерушісі 

(кейін Қазақ КСР Оқу министрінің орынбасары 

болған) А.Щербаковке бірден телефон шалып, 

Чистов орта мектебін қалпында қалдыруға бұйрық 

береді. С"йтіп, дана Жұмекең болашағынан үміт 

Оларды харамның харамы «қабанға» 

теңеу жұрт к"зінде де құбыжық сурет. 

Бұл бейнелеу сүттей ұйыған қазақы 

қоғамның бүліне бастағанын «жер 

ұйықтай» "мірдің келмеске кеткенінің 

к"рінісі. Жырау ендігі келген заман 

сипатын: 

Мейір кетті пендеден,

Қасиет кетті т"реден,

Ғаділдік кетті билерден

Абырой кетті әкімнен,

Қайын енесі ас ішпес,

Қабағын түйген келіннен, – деп 

айшықтата әшкерелейді.

Ғасырлар бойы қалыптасқан, 

"з қиыншылығын "зі іштей реттеп 

шешіп отыратын, қазақы қоғамның 

бұзылуына жол бермейтін билер 

соты мен ақсақалдық жол отар-

шыл орыстың "зеуреген саясатымен 

сыйыс пайтын. Жеңілген қазақ жұртын 

біржолата тізерлетіп тастауға билер 

билігі ақсақалдық к"лденең тұрып, 

кедергі болды. Ол сақталса қазақы 

болмыс, тірлік салты жанданып оты-

рады да, қазақ бағынбақ емес. Сол 

себепті де билер билігі де, ақсақалдық 

та күйретіліп, тек орыс заңына бағыну 

енгізілді. Tзін-"зі іштей реттеуден 

қалған қазақ қоғамы бұрын-соңды 

болмаған ішкі қайшылыққа тап болды, 

тұтастығынан айырылып, іштей іріді.

Бай кедейді к"рмейді,

Кедей байға ермейді,

Қызметін бір күні қылмаса,

Майлы сорпа бермейді.

	ні байдың қайыры, – деген 

күттіретін баланың уыз тілегін мүлтіксіз орын-

дады, ал "жет Еренғайып "зінің құрбыларының 

оқуды ойдағыдай жалғастыруына жол ашып 

берді. Міне, тұлпар болар сәйгүлік құлынында 

құлшынады деген осы. 

Жұмабек Тәшеневтің дуалы аузынан бата алған 

Еренғайып орта мектепті үздік бітіріп, Мәскеу нәзік 

химиялық технология институтына оқуға түсіп, оны 

қызыл дипломмен тәмамдайды, Қарағандыдағы 

синтетикалық каучук зауытына инженерлік 

қызметке жолдама алады. Бұл ұжымда да басқа ұлт 

"кілдері арасында жалғыз қазақ инженері болады. 

Тағы да намысты қамшылауға тура келеді, ұлтының 

атына кір келтірмеу үшін бар білімін, күш-жігерін 

сарп етіп, аянбай тер т"гіп, әріптестерінің сый-

құрметіне б"ленеді, ауысым бастығы деңгейіне 

дейін к"теріледі.

Алмас қылыш қын түбінде жатпайды. Жас-

тайынан білім, ғылымға деген құштарлығы жас 

инженерді Мәскеудің М.В.Ломоносов атындағы 

жеңіл химиялық технология институтының аспи-

рантурасына алып келеді. Аспирантураны межелі үш 

жыраудың жүрегінен жарып шыққан 

шындық осының куәсі. Арқасын 

орысқа сүйеген кей болыс-би зор-

лық жолына к"шті.  Хан билігін 

жойып, ақсақалдықты тежеп, қазақ 

қоғамын іштей іріткен отаршыл орыс 

бұл қиянатқа қарсы тұрар күшті де 

тұқыртып тастаған еді. Дала халқы 

қасқырдан үркіп аңшының аяғын 

сағалаған киіктей жосыған күй кешті. 

Бұл халді Ұлы жырау:

Ендігі сорлы бейшара,

Қорыққанын барып паналар, – деп 

суреттеген.

Қазақ арасында бұрын болмаған 

сараңдық, барын ұқсата алмаушылық, 

бойкүйездік, даңғойлық етек алды. 

қанағат пен тәубәшілік "мірдің негізгі 

дегенінің "зі қирап бара жатқан қазақы 

қоғамдағы бірлікті, тұтастықты, соны 

негізінде ұлттық айбарды сақтап 

қалсақ па деген жан дәрмен ұмтылыс. 

Оның ар жағында жерінен, дінінен ай-

рылып бара жатқан халықтың орыстың 

сұрқия саясатына қарсылық жатыр.

Арам пиғыл залымның,

Тату болмас құдасы.

Құдай деген мұхминнің,

Ауыздан кетпес бабасы.

Иманы бардың белгісі,

Тілінен тамар шарасы.

Ел арасынан «жерден жік, екі 

құлағы тік» шыға бастаған, жұрттың 

с"лін сорса да тек баюды мақсат тұтқан 

Қазақ жерін отаршыл орыс жаппай 

тартып ала бастаған кезеңде, қазақ ба-

ласы енді таза жерсіз қалмас үшін, осы 

қысылтаяң тұста Шортекең халқына 

жаңа жол іздеп, елді отырықшылыққа 

шақырып, соның үлгісі ретінде баласы 

Аязбайға Нұра "зенінің жағасына су 

диірмен салдырып егін салған. Оның 

ізін қуушылар сол кезде-ақ табылған. 

Шортанбай жырларында «Заман 

ақыр таянды» деген ұғым жиі кездеседі. 

Бұл Алла тағаланың күнәһар адамзатқа 

жіберер қаһарлы «Заман ақыры» емес, 

қазақты халық ретінде құртуды шебер 

ойластырған орыс отаршылдарының 

түпкі мақсатын танып, сол сұрқия 

саясатты халыққа жеткізу жолы. Ол 

орыс билігінің қазақтың басына салған 

«Заман ақыры». Бұл иен далада еркін 

"мір сүрген ел үшін т"нген ақырзаман. 

Шортанбай ақырзаманы міне осы, 

яғни сол кездегі отаршыл биліктің 

шындығы. 

Отаршылдықтың тегеурінімен 

азып-тозып бара жатқан қазақы қоғам, 

қазақы болмысты сақтаудың бір жолы 

деп жырау отбасының таза пәк болуы-

на қатты назар салып, күрт "згеріске 

түскен қазақ қауымында пайда болған 

жағдайды ашына суреттейді.

Кейін келер заманда, 

Ұл сыйламас атасын.

Қыз сыйламас анасын,

Арам сідік болған соң,

Атасы бермес батасын, – десе, 

шынайылықты аңсап:

Шынарға біткен мақтадай,

Шырайлы болса алғаның, 

Халал сүт емген жолықса, 

Болар ма еді арманың, – дейді 

Жырау: 

Қылымсыған қатыны, 

Қызыл к"йлек киеді.

Tзінің байын менсінбей,

К"рінгенді сүйеді, – деген пікірі 

қай заман болса да "зінің мәнін жо-

ғалт  пайтын, пәктік, парыз, күнә деген 

ұғымдардың адамзат үшін мәңгілік 

қасиетті екеніне жұртты сендіреді. 

Қай заманда болмасын "нер иесі 

айналасында болып жатқан қасіретті 

жағдайларды жақын қабылдап, елмен 

бірге қайғырған. Ақынның «мені» "з ба-

сы ның жеке ісі емес, біраз жұрт ба сы нан 

"ткеріп жатқан жағдай. Шортекеңнің: 

Қайғылы болып барамын,

Жалғанда жеген парадан, – дегені 

отаршыл орысқа арқасын тіреп, 

ел ішінде к"рініс берген парақор, 

жалақор, арызқойларға назасы. Ба-

сында мол дәулеті, қолында билігі 

болып к"рмеген жыраудың «парадан» 

аулақ екені елге аян. Жыраудың "з 

басына қарата айтқан кейбір с"здерін 

кейбір шаласауатты берекесіз жандар-

дай тіке түсінбей, осылайша байыбына 

барып ой қорытқан ж"н-ау. 

Шортанбай жырау (	лимұхаммед) 

1881 жылы жаз айында Семейден 

қайтып келе жатып құдасы әрі досы 

Жанғұтты шешеннің  ауылында 

дүниеден "ткен. Жанғұтты заманын-

да "зі тәріздес ел билері Бәйсейт, 

Дүйсенбай, Қаралармен бірге Ке-

несары ханды қолдап к"теріліске 

қатынасқан. Ел тарихы мен шежіресін 

терең б ілет ін  Ілияс  Молланың 

Жанғұтты к"терілістен соң елге 

қайтқанда 30 жаста еді деген дерек 

берген. 

Елді азаттық күреске шақырып: 

Жалаңаш мін де жауға шап,

Ажалдан бұрын "лер ме. 

Ноқталы басқа бір "лім,

Tлмей де пенде жүре ме.

Қатын, бала қамы үшін, 

Қарсы шап та, мылтық құш

Құр жабырқап, жүдеме, – деген 

Шортанбай жырау ақ дұшпанға да, 

қызыл жауға да ұнамаған. Ғасырдан 

аса уақыт бойы Ұлы жыраудың есімін 

атауға тыйым салып, қудалауға салса 

да халқы оның жырларын ұмытқан 

жоқ. Жүректе жатталған, ел есінде 

мәңгі сақтала бермек. 

Кәмел ЖҮНІСТЕГІ,
жазушы, «Құрмет» 

орденінің иегері

Қазақ бұрынғы салтынан айрылды. 

Жетімін "гейсітпейтін, кедейіне сауын 

беріп, ел қатарына қосуды парыз 

санайтын ел еді, ендігінің жақсылары 

жеке басының қамын ойлаудан басқа-

ны білмейтін халге түсті.

Дүние малын сүйгендер, 

Мінбей, кимей "теді.

Бір кісі емес, әр кімнің

Басында бар, с"йтеді, – дегені 

соның айғайы.

Ішкі қайшылықтары "сіп, жанда-

ралды Ресейдің тегеурінді тепкісіне 

түскен халқының лажсыз жағдайын 

Ұлы жырау былай суреттеп, онан 

жирендіреді.

Жандаралға сыйындың,

Майырды к"рдің жездеңдей.

Кәпірді к"рдің піріңдей,

Тілмашты к"рдің жеңгеңдей.

Дуанды к"рдің үйіндей,

Абақты тұр қасында,

Қазулы қара к"ріңдей.

Сонымен, отаршылдыққа қарсы-

лық бағыт ұстаған Шортанбай жырау 

мына зобалаң шақта қазақ қоғамында 

ендігінің болмысын сақтау – қазақтың 

ұлттық мінез-құлқының сақталуына 

тікелей байланысты екеніне елдің 

к"зін жеткізе түседі. Ол алдымен 

иманжүзділікті алға тартады. 

Малдан зекет бермеген,

Аузына Құдай кірмеген,

Қайыры жоқ сараңды, – дегені 

кәусі.

Жыраудың қазақ ұлын татулыққа, 

бір-біріне деген мейірімге шақырып, 

пысықайлардың қазақы болмыстан 

алыс жатқанын әшкерелей сурет-

теген жырау адалмен жиналған 

мал – бұл дүниелік бақытың, 

адамгершілігің деп түсіндіреді. 

Адамгершілігің – ол дүниеде 

алдыңнан шығар иманың.

Tлгенде малың – иманың,

Тіріңде қамын жиғаның.

Жыраудың жақсылық, бақытты 

"мір туралы түсінікті халық сенген 

ислам дінімен байланыстырады. Дін 

халықтың санасына сіңген қоғамдық 

идеология, сондай етене ұғымды пай-

далану оның ұтқырлығы екені даусыз. 

Жыраудың:

Ғайбаттың жаман екенін,

Біле тұра айтасың, – дегені қай 

заманда болса да мәнін жоймайтын 

ұғым. «Ғайбат», біреуді сыртынан жа-

мандау, қасақана арыз жазу орыстың 

қазақ арасына тастаған, қасақана 

сіңірген уы. Бұл дерт әлі қазақ арасын-

да "рістемесе, "ше қойған жоқ.

Туған халқының жаршысы бола 

білген жырау:

Арқа деген Құба жон,

Аялай біткен к"л екен.

Атты керуен естірген,

Арқаның тарлау ш"бі екен.

Жігіті кердең "сірген,

Ат пен малдың лебі екен.

Ұрлық қылып, мал жидың,

Tтірік с"йлеп, жан жидың,

Ойлап тұрсам жігіттер,

Не қылса құдай еп екен, – деп халге 

назаланады.

т"ралқа мәжілістерінде келелі мәселелерді талқылап, 

байыппен шешуде Еренғайып Мәлікұлының орны 

ерекше. Ол "зіне тән байсалдылықпен мәселені ше-

бер шеше біледі, бәтуалы пікір айтып, батаг"й ақыл 

қосып, т"ралқа мүшелеріне қошеметпен қарап, 

олардың пікірлерімен санасып отырады, үлкенді 

кішірейтпейді, кішіні алаламайды. 

Кішкентайынан бауырында "скен атасы мен 

әжесінің «біреуге жақсылық жасауға, адамнан 

алғыс алуға ынтықпай, қалай адал болуға болады» 

деген қағидасы Еренғайып Мәлікұлының жадында 

мәңгілік жатталып қалған.

Үлкенге құрмет к"рсетуде, кішіге ізет білдіруге 

Ерекеңнен к"п нәрсені үйренуге болады. Т"раға 

"те кішіпейіл адам, менмендік, "рк"кіректік оның 

табиғатына жат. Ол тұрмыста да "те қарапайым. 

Үлкенмен үлкенше, кішімен кішіше жарастық таба 

біледі. Ерекеңнің пейілі түзу, ниеті ақ. Ол арыңды 

сақтау – барыңды сақтау деп түсінеді. Сондықтан да 

ары таза адамның – әр күні қуаныш, мереке. 

Ол – отбасының ұйытқысы. Бір шаңырақтың 

астында екі академиктің тату-тәтті "мір сүріп отыр-

ғаны да тегіннен-тегін емес. Адамға күш беретін 

де, оны қажытатын да отбасы. Сондықтан зайыбы 

Гүлжиһан да, немересі Рамазан да – оның к"з 

қуанышы, жан семіртер жанашырлары.

Ырысты үйдің есігі – 

Тар болса да т"рмен тең,

Бір жақсының есімі,

Бір тайпалы елмен тең,– деп, Ерекең сынды 

жаны жайсаң, абзал азамат туралы айтылса керек.

Бабаларымыздан с"з қалмаған ғой. Бұрынғылар 

«жаманның тіршілігі шағым мен арыздан тұрады, 

жақсының ғұмыры қарыз бен парыздан тұрады» деп 

бекер айтпаған. Осы тұрғыдан алғанда Еренғайып 

Мәлікұлы – таразының екі басын тең ұстап, келе-

шегі кемел жастар алдында да, "мірден білгені мен 

түйгені мол қариялар алдында да парызын адал "теп 

жүрген кемел қайраткер.

Е р е н ғ а й ы п  М ә л і к ұ л ы н ы ң  б о й ы н д а ғ ы 

ең асыл қасиет терінің бірі де бірегейі – оның 

еңбекқорлығы мен табиғи зеректігі. Ол – Ұлттық 

ғылым академиясының академигі, бір мыңға жуық 

жарияланымның, 120-ға тарта патенттердің авто-

ры. Ел алдындағы ерен еңбегі лайықты бағаланып, 

ол «Құрмет», «Парасат», «Барыс» ордендерімен, 

бірнеше медальдармен, тұңғыш Президентіміз 

Н.	.Назарбаевтың Алғыс хатымен марапатталған.

Қазақтың қазыналы қариясы, қариялардың 

ішіндегі дариясы болып жүрген Еренғайып 

Мәлікұлына ұзақ ғұмыр тілейміз.

Хамит БІРЖАНОВ,
Бостандық аудандық 

Ардагерлер кеңесінің т)рағасы
АЛМАТЫ

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР

ҚАЗЫНАЛЫ 
қария

емес, бұрынғы Кеңес Одағының түкпір-түкпірінде 

жемісті еңбек етуде. Олар қайда барса да ұлағатты 

ұстаздарын құшақ жайып қарсы алады. Осы орайда 

классик жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Ұстаз – 

ұстаз емес, шәкірті үшін күймесе, шәкірт – шәкірт 

емес, "з ұстазын сүймесе» деген даналық с"здері 

ойға оралады. Ал «Ұстаздық ету – уақыт ұту емес, 

"з уақытыңды аямау, "згенің бақытын аялау» деген 

тәмсіл де Ерекеңе арналып айтылғандай.

Еренғайып Мәлікұлының ұстаздық қызметіне 

молырақ тоқталғанымның себебі бар. Бұл кісі 

барлық қырынан жарқырап к"рінетін гауһартас 

іспетті. Жақсының жылуы күннің нұры секілді 

шартарапқа тарайды. Ерекең жарты ғасырдан астам 

уақыт бойы "скелең ұрпақты тәрбиелеу ісімен ай-

налысса, соңғы он бес жыл бедерінде ардагерлер 

қауымымен қоян-қолтық жұмыс жүргізуде.

Кезінде к"рнекті мемлекет қайраткерлері, Ұлы 

Отан соғысының ардагерлері Рымбек Ильяшев, 

Шайдахмет Серғазин, Анатолий Шалов басқарған 

Алматы қаласының Ардагерлер кеңесінің тізгінін 

2003 жылы сәуірде Еренғайып Мәлікұлы қолға алды. 

Алматы ардагерлер қауымдастығы – ерекше ұйым. 

Оның құрамында 220 мың зейнеткер бар. Мәселе – 

санда да емес, сапада. Мұнда кезінде ел басқарған 

ығайлар мен сығайлар, ғалымдар мен "нер майтал-

мандары, адам жанының инженерлері – жазушы-

лар мен ақындар тоғысқан. 	рқайсысы "зін тұлға 

санайтын адамдармен жұмыс істеу оңай шаруа емес.

Оның үстіне бүгінгідей нарық заманында, 

пенделердің пиғылы тарылып, кең дүние қусырылып 

тұрған кезде, қариялардың к"ңіл терезесін кір 

басқан аласапыран уақытта тіл табысу екінің бірінің 

қолынан келер іс емес. Жалпы қоғамдық ұйымға 

жетекшілік етудің ерекшелігі "з алдына бір т"бе. 

Қолыңда билігің мен қаражатың болмаған соң 

білсең де білмегендей, к"рсең де к"рмегендей күн 

кешуге мәжбүрсің.

Алайда  табиғатынан кеңпейіл,  к"нбіс , 

адам психологиясын жетік меңгерген, ақырын 

жүріп, анық басатын Еренғайып Мәлікұлы 

зейнеткерлермен тіл табысудың тетігін таба білуде. 

Сағымдай құбылып, сағыздай бұзылып тұрған 

мына заманда адамзатты құтқарып қалатын тетік 

– адамгершілік пен мейірім, жылы с"з ғана екенін 

Ерекең жан жүрегімен түсінеді. Алдына келген 

зейнеткердің к"ңілін тауып, жұбата біледі. Ерекең 

ұлы тұлғаға лайық ұлан-асыр істерді абыроймен 

атқаруда. Tзінің әбжіл әріптестері, табанды 

тағдырластары, қалалық кеңестің т"ралқа мүшелері 

– Алевтина Моисеевамен, Ким Серікбаевпен, 

Сәния Tміралиевамен, Құдайберген Қабдолдинмен, 

Мәдениет Кәркеновпен, Жақсылық 	мірхановпен, 

К"песбай Жанпейісовпен, Ғалия Байқұтдіновамен, 

Бәтима Ыбыраевамен тізе қосып, «Алматы қалалық 

Ардагерлер кеңесі» атты 220 мың қария сапарға 

шыққан алып кемені буырқанған толқындардан, 

н"серлеген жауындардан, шамырқанған кейбір 

бейпіл ауыздардан аман сақтап, он бес жыл бойы 

шашау шығармай алға бастап келеді.

Соның нәтижесінде Алматы қалалық ардагерлер 

ұйымы республика к"лемінде алдыңғы қатарда-

ғы лардың бірінен саналады. Осыдан бірнеше жыл 

бұрын Қазақстанның он т"рт облысы мен Астана 

қаласы ардагерлер ұйымдарының басшылары 

оңтүстік астанада бас қосып, Алматы қалалық Ар-

дагерлер кеңесінің жастарға патриоттық тәрбие беру 

саласындағы игі істерімен танысты, тәжірибесін 

тамашалады.

Е.Шайқұтдінов – ТМД елдері ардагерлері 

үйлестіру кеңесінің к"п жылдан бергі мүшесі, 

жиі-жиі Мәскеуге сапар шегіп, Қазақстан атынан 

баяндама жасайды, тәуелсіз еліміздің ардагерлер 

қауымының үлгі тұтар жақтарын жан-жақты наси-

хаттайды, беделіне бедел қосады. Алматы қалалық 

мәслихатының депутаты ретінде Ардагерлер кеңесі 

үшін пайдалы істерді жүзеге асыруға белсене атса-

лысты. Қалалық ұйымның пленумдарында, кеңестің 

жылда ойдағыдай аяқтап, кандидаттық диссертация-

сын табысты қорғап, ғылымға біржола бет бұрып, 

ұстаздық жолға түседі. Қазақ жоғары білімінің 

қасиетті шаңырағы бүгінгі әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінде аға оқытушыдан ка-

федра меңгерушісіне дейін к"теріледі.

Профессор Е.Шайқұтдінов 1978 жылы ол 

кездегі В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық 

институтының оқу жұмысы ж"ніндегі проректо-

ры лауазымына жоғарылатылады. Мол білімімен, 

асқан біліктілігімен танылған ол 1992 жылы бүгінгі 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 

университетіне ректор болып тағайындалады.

Осылайша, 1963 жылдан бастап күні бүгінге 

дейін – 55 жыл бойы ұлағатты ұстаз атанып, бар 

саналы ғұмырын жас ұрпаққа білім, тәлім-тәрбие 

беруге бағыштап келеді. Ұстаз шәкірттерімен 

мың жасайды. Академик Е.Шайқұтдіновтен дәріс 

алған шәкірттер бүгінгі таңда Қазақстанда ғана 
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Ақтөбенің 
Астанаға тартуы

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы Журналистика факультетінің деканы:

Жаңа жобаның 
жақсылығы көп

ЕЛОРДА

А қ т " б е  о б л ы с ы  к е л е ш е к 

ұрпақ үшін игілігі мол, тәрбиелік 

тағылымы зор "згеше жұ мысты 

таяуда сәтімен жүзеге асырды. 29 

тамызда – Ядролық сынақтарға 

қарсы халықаралық іс-қимыл 

күнінде Астанада болмыс-бітімі 

б"лек «Бейбітшілік қабырғасы» 

монументі салтанатты түрде ашыл-

ды. Бұдан дәл 27 жыл бұрын Елба-

сы Жарлығымен атышулы Семей 

полигоны жабылған болатын. 

Тәуелсіздік алаңының к"рнекті 

тұсында – «Қазақ елі» монументіне 

жақын жер де орналасқан нысанды 

тұрғызу бары сында Елбасының 

«	лем. XXI ғасыр» антиядролық 

манифесінің идеясы басшылыққа 

алынды.

Сымбат-пішіні жұрт наза-

рын аударардай "згеше кешенді 

ашу салтанатында Президент 

Нұрсұлтан Назарбаев с"з с"йлеп, 

ақт"беліктердің қысқа мерзімде 

сапалы етіп жүзеге асырған жұмы-

сын ризашылықпен атап к"рсетті. 

Кешеннің авторы – «АСС» 

сту дия сының жетекшісі, сәу-

летші Юрий Смирнов бастаған, 

құрамында Ресейдің, Герма ния-

ның, Литваның сәулетшілері 

бар топ зәулім жапырақ тәріздес 

монумент арқылы ұлттар мен 

ұлыстарды бір шаңырақ астында 

біріктірген Қазақстанды бейнеле-

ген. Жалпы ұзындығы 111 метр, 

ені 18,4 метр, биіктігі 17,5 метр бо-

латын алып құрылысты тұрғызуға 

аумағы 6 мың текше метр бола-

тын 1200 тонна гранит пайда-

ланылды. Үш б"ліктен тұратын 

кешеннің біріншісі б"лшектеу 

мен оқшаулауды, екіншісі үміт, 

е р к і н д і к  п е н  т ә у е л с і з д і к т і , 

үшінші б"лігі бейбітшілікті және 

ұлтаралық келісімді сақтау жолын 

бейнелейді. Аспалы шатырдың 

Павлодар облыс тық тілдерді 
дамыту ж)ніндегі басқарманың 
ұйымдастыруымен «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын іске 
асыру аясында жетім және ата-
ана қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған «Тілдік 
келісім» жобасының ашылу 
рәсімі )тті. 

Аталмыш жобаға Павлодар 

қаласының және Кенжек"л ауы-

лының отбасы үлгісіндегі бала-

лар ауылының тәрбиеленушілері 

қатысты.  Арнайы қазақ т іл і 

курсының мақсаты – қазақ тілінің 

қолда ныс аясының модельдерін 

қалып тастыру, жастардың бойы-

на қазақ тілінің коммуникативті 

дағдыларын қалыптастыру.

ашық панельдері 2,5 миллион 

жарық нүктесі бар 616 текше метрді 

алып жатқан LED жүйемен қам-

тыл ған. Яғни кез келген шараны 

"з дең гейінде таратуға мүмкіндік 

бар, ең соңғы үлгідегі бейне, аудио, 

арт-нысан. Монументте 51 тілде 

«Бейбітшілік» деген с"з жазылған. 

Аппақ түстен жасалған құрылым 

түнге қарай ерекшеленіп к"рінеді. 

Жарықшамдар, түрлі заманауи 

жабдықтар барынша к"п орна-

тылды.

Облыс әкімі Бердібек Сапар-

баев  тың кәсіпкерлермен тіл та-

бысып, оларды ел мүддесі үшін 

аса маңыз ды шаруаларға жұмыл-

дыру ше берлігі тағы бір қы рынан 

к"рінді. Біз атап "ткен айрық ша 

сипаттағы кешенді салуға Еура-

зия лық топ, «Қазмұнайгаз» АҚ, 

«ВІ Group» және басқа компания-

лар 1,8 миллиард теңге жұмсады. 

М о н у м е н т т і ң  а ш ы л у 

салтанатында үлкен экран арқылы 

Б Ұ Ұ  Б а с  А с с а м б л е я с ы н ы ң 

т"рағасы Мирослав Лайчактың, 

Ядролық сынақтарға жалпыға 

бірдей тыйым салу туралы шарт 

ұйымы Дайындық комиссиясының 

атқа рушы хатшысы Лассино 

Зербоның және басқа тұлғалардың 

бейнеқұттықтауы к"рсетілді. 

Егемен еліміздің мемлекет және 

қоғам қайраткерлері Мырзатай 

Жолдасбеков, Қуаныш Сұлтан, 

Оралбай 	бдікәрімов баспас"з 

арқылы ақт"беліктерге тамаша 

тартуы үшін алғыс айтып, ерекше 

сипатты кешен Қазақстанды әлем 

жұртшылығына танытатынын, 

келешекте туристер к"птеп келетін 

орын болатынын атап к"рсетті.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі

Жоба барысында балаларға 

қ а з а қ т і л і н ү й р е т е о т ы ры п, 

жер гілікті тарихты зерделеуге 

бейім делген "лкетану бойын-

ша оқ ы  т уд ы ң ж аңа формат ы 

арқылы қол данылатын курстар 

"ткізіледі.Қазақ халқының салт-

дәстүрлерін дәріптеуде замана-

уи технологиялар қолданылып, 

курс барысында интерактивті 

п резен та ц и я, бей не мат ери-

алдар, практикалық сабақтар, 

т р е н и н г т е р,  т о п п е н  ж ұ м ы с 

қызметтері және тыңдау шыларды 

қасиетті жерлерге, музей лер-

ге, театрларларға, әлеу  мет  тік 

маңызы бар шара ларға апару 

қамтамасыз етіледі.

Т)ржан ЕСЕН

ШАРА

– Сағатбек аға, кезінде «Ана тілі» ұлт 
апталығында еңбек етіп жүргеніңізде осы 
газетке «Қарқара» деген ғылыми-танымдық 
мақалаңыздың жарық к)ргені есімде...

– Туған,  "скен жерімнің атауы 

мені бала күннен қызықтырған. «Қар-

қара» деген с"з «не мағына береді екен» 

деп сан ойланғанмын. Іздей келе бел-

гілі  б ір  деңгейде жауап тапқандай 

бол ғанмын. Сонсоң «Қарқара» деген 

с"зге қатысты аңыз, әңгімелерді жи-

нақтап, «фольклорлық барлау» деген 

тақырыппен бердім. «Қарқара» деп ата-

латын тұрмысымызда пайдаланыла-

тын жабдықтар мен жасаулардың, киім 

кешектердің, саймандар мен құралдардың 

суретін сызып, оларды «этнографиялық 

байыптау» деп ұсындым. «Қарқара» деп 

аталатын жер-су аттарын жинақтай келе 

«географиялық шарлау» деп кірістірдім. 

«Қарқара» деп аталатын кісі есімдеріне 

қатысты деректерді «этнонимдік аңдау» 

деп топтастырып бердім.Ең қызығы 

– осы с"здің қайдан шыққаны және 

қандай мағына беретіні болды. Оны 

«этимологиялық талдау» деп енгіздім.

Ол мақала 1995 жылдары жарық к"рген. 

Бірақ мен сол жариялаудан кейін тоқтап 

қалған жоқпын, әлі де іздеу үстіндемін. 

Тұтас бір энциклопедиялық жинаққа 

жүк болатын деректер жинақталды. 

Жариялау алдағы күндердің еншісінде. 

Тек әлі де байқасам «Қарқара» деген 

с"здің халықаралық аясы ауқымды екен. 

Грузиндер құмыраны «қарқара» дейді 

екен. Оларда «Каркарашвили» деген 

фамилиясы бар тарихи тұлғалар бар. 

Бізде де осы күнде «Қарқара» есімді қыз-

келіншектер кездеседі. Ауғанстанда бір 

электр стансасының аты – «Каркара», 

Израйльдің әскери қару-жарақтарының 

құрамында «Каркара» деген танк бар. 

	зірбайжан жерінде «Қарқара» деп ата-

латын ежелгі қала орнына археологиялық 

қазба жұмыстары бірнеше жылдан бері 

жүргізіліп келеді. Испанияда «Каркара» 

деген елді мекен бар. Демек, "з жеріміздегі 

Қарқара деп аталатын бұл мекен – Елбасы 

меңзеген Қазақстаннның киелі жерлерінің 

қатарына кіруге толық айғағы бар жер. 

– Осы Қарқарада болған ұлт-азаттық 
к)теріліс туралы да үнемі жазып, жариялап 
келесіз. Ұмытпасам, бұрын «орыстарға қарсы 
оқ атылған», «реакциялық характері бар», 
«кедей табының емес, бай-манаптардың, 
болыстардың бүлігі» деп кеңестік саясат 
зерттетпей келген тың тақырыпқа түрен 
салып, 1986 жылы «Қарқарадағы к)теріліс» 
деген к)лемді мақала жарияладыңыз. Содан 
кейін-ақ, ғылыми санаға жаңа серпін келіп, 
сол азаттық үшін күрес ошағы – Қарқара 
к)терілісі туралы ғалымдар тарапынан үнемі 
айтыла бастады.. 

– Кеңестік тарих осы к"теріліс тура-

лы ештеңе айтпады деу – қате. Кеңестік 

тарих бұл к"терілісті кеңестік идеология 

тұрғысынан зерттеді де, "здеріне тиімді 

жақтарын ұтымды пайдалануға тырысты.

Қазақ тарихшылары оның ұлттық мәні 

туралы айтуға тырысып та бақты, бірақ 

солақай саясат айтқызбады.

1985 жылы сәуір айынан басталған 

«жариялылық», «пікір еркіндігі» деген 

ұрандардың аясында талай-талай тарихи 

шындық айтыла бастады.Солардың бірі – 

1916 жылғы ұлт-азаттық к"теріліс туралы 

ақиқаттар еді.

Мен де осы к"теріліске байланыс-

ты мақала жазу ниетімен Қазақ КСР 

Мемлекеттік орталық мұрағатына бардым. 

Ұлты қазақ емес б"лім бастығы: «Бұл – кле-

рикалды топтардың орыс халқына жасаған 

бұзақылық әрекеті. Оның реакциялық 

сипаты басым, жазуға болмайды» деп 

шығарып салды. Екінші рет облыстық 

мұрағат бастығының рұқсатымен қолыма 

берілген құжаттарды қарап шықтым.Та-

рихшы ғалым Кеңес Нұрпейісов ағаның 

жеке кітапханасынан «Орта Азия және 

Қазақстандағы 1916 жылғы к"теріліс 

құжаттары» деген жинақты ақтардым. 

Солардан табылған деректер негізінде 

жазылған к"лемді мақалам «Қарқарадағы 

к"теріліс» деген атпен Алматы облыстық 

«Жетісу» газетіне 1986 жылы жарияланды. 

Айтайын дегенім, осы жылдарға дейін 

1916 жылғы к"теріліс туралы шындығында 

ақиқаты деректерге негізделген мардымды 

ештеңе айтыла да, жазыла да қоймаған-ды. 

Тарих пәні оқулықтарынан оқитынымыз 

тек Амангелді Иманов к"терілісі еді. Онда 

да ол уақыт жағынан Қазан т"ңкерісіне 

жалғасқаннан кейін ғана революция 

ошағының бірі ретінде қарастырылды. 

Бекболат 	шекеев бастаған к"терілісті 

әдебиет пәнінен Иса Дәукебаевтың поэма-

сы бойынша ғана білетінбіз. Ал Қарқарада 

болған ұлт-азаттық к"теріліс туралы бір 

ауыз с"з айтылмайтын. Бұл к"терілісті 

кеңес үкіметі әдейі жабық тақырыпқа ай-

налдырып жіберді. Оның мынандай саяси 

астары бар еді: біріншіден, бұл к"теріліс 

бір Албан тайпасының ғана к"терілісі 

болып қалған жоқ. Оның дүмпуі бүкіл 

қазақ даласын шарпыды. Жер-жерде 

патшаға қарсылықтар к"бейді. Бүкіл 

қазақты бір ұран астына топтастырған 

азаттық к"теріліс тұтанды. Бұл к"теріліс 

тек қазақтың ғана емес, жалпы Кіндік Ази-

яны мекендейтін «бұратана» ұлттардың 

да санасына қозғау салды. Барлығы да 

Патшалық Ресей жүргізіп отырған отар-

лау саясатына қарсы к"терілді. Егер бұл 

туралы шындық айтылса, отар елдің 

тарихи жады тіріліп, ұлттық рухы оянар 

еді. Ұлттардың оянуы кеңес "кіметіне 

керексіз-тұғын, "йткені кеңес "кіметі 

жаппай орыстандыруды одан сайын үдете 

жүргізіп жатқан болатын. Екіншіден, 

к"теріліс орыс ұлты "кілдері тарапы-

нан аяусыз басып-жаншылды. Ресейден 

азып-тозып келген мұжықтар қазақтың 

әңгімесінің соңын «Біз бесеуміз, бесеуміз, 

бес тармақты ұл-қызбыз» деген тақпақ 

басып кететін. Атам жарықтықтың:

«Менім атым– Шалтабай,

Асылдан соққан балтадай,

Шалтабайдай жалғызды

Кім іздеп барып қайтады-ай» деген 

"леңін жүре тыңдап, «Біз – пионер, біз– 

ертеңгі, Ерлеріміз ұлы істің, Орындаймыз 

«оқы» деген, Tсиетін Ильичтің» деген әнді 

бар даусыммен мақтана айттым.

«Жасасын, мына сәбет жасатады,

Қорасын мың қойлының босатады.

Тақырға қалқоз, сапқоз құрып алып,

Тасадан байға кедей тас атады» деген 

Рыскелді ақынның "леңін әкем ішек-

сілесі қата айтып отырғанда, мен ішімнен 

«Алға, комсомол, туың қолыңда, алға 

комсомол, жеңіс жолында!» деп күбірлеп 

тұрдым...

М ұ н ы ң  б ә р і н  н е г е  е с к е  а л ы п 

отырмын? Мұнда бір заңдылық бар. 

Анау Сабырбек атам Шалтабайды еске 

алады. Неге? Tйткені  Шалтабай – 

патшаға қарсы шыққан батыр. Шалтабай 

"зіне дейінгі Тазабек, Саурықтардың 

ісін жалғастырып, Колпаковскийдің 

әскерімен соғысқан. Менің атам оның 

азаттық үшін жасаған ерлік істері мен 

серілік мінезін аңсап отыр. 	кем Медеубек 

болса, кемелденген социализм тұсында 

бұрын кеңеске қарсы айтылған "леңді 

айтып, мысқылдайды. Неге? Tйткені 

кеңес "кіметінің келеңсіз істерін к"ңіліне 

жатқыза алмайды. Жатқыза алмайтыны 

– билік етушілердің біліксіз қылығын 

қабылдамау, әділетті болмаса, қарсы шығу 

– иілгенге иіліп, шіренгенге шіренген 

біздің елде атадан балаға сабақтасып келе 

жатқан үрдіс екен. Қараңызшы, 1916 

жылғы к"терілісті бастаған ел к"семдері 

Жәмеңке де, Ұзақ та, 	убәкір де, менің 

атам Оразай Қожакелдіұлы да – патшалық 

сайлау ережесі бойынша болыс болып 

сайланғандар. Демек, олар патшалық 

Ресейдің мемлекеттік қызметкерлері 

еді. Бірақ олар "здерін патшаның емес, 

әуелі  халықтың қызметшісіміз  деп 

түсінді. Оның үстіне бұлар кешегі орыс 

отаршылдығына қарсы күресіп "ткен 

Пұсырман, Тазабек, Саурық, Іліпбай, 

Солтанбек, Алпар, Шалтабайлардың 

күрескерлік ісін к"зімен к"ріп, к"ңіліне 

түйген ұрпақтары еді. Олардың қанында 

азаттық, бостандық рухы тулап жатты. 

Сол азаттық үшін күрес рухы әділдік, 

теңдік бұзылған сәтте атойлап алға шықты. 

Патша ағзамның қайсар қазақты орыстың 

мүжілген мұжығы құрлы к"рмегеніне 

қорланды да, қолына қару алды, казак-

орысқа "згелерден бұрын тарпа бас салды.

– Осы оқиғаға арнап 1926 қойылған 
екерткіш туралы 1980 жылы, ол кезде 
бірінші курс студентісіз, «Қазақ әдебиетіне» 
«Мың сыр тұнған бір т)бе» деген мақала 
жариялағаныңызды білеміз...

– 	скерден келген соң Алла жар 

болып оқуға түстім. Ауылға келген сайын 

кеңшар директорына міндетті түрде 

кіріп шығамын. Сер-ағаңның 1976 жылы 

«Жұлдыз» журналында айтқан Ереуілт"бе 

туралы аманатын жеткіземін. «Жақсы 

екен, аудан басшылығына жеткіземін» 

деді марқұм Кеңесжан 	лиев. «Қолға 

аламыз» деді одан кейінгі директор Ізбасар 

Есбергенов. «Мынау жүзеге асырылуға 

тиіс іс екен» деді одан кейінгі директор 

Бексырға Данышпанов. 1980 жылы «Қазақ 

ауызға алмағаны кемде-кем. Осылай-

ша, қоғамдық пікірдің қалып тасуынан 

кейін ғана Кеген ауданының коммунист 

басшылары іске кірісті. 1916 жылғы ұлт-

азаттық к"теріліске ескерткіш қойылды. 

Ол ескерткіш нағыз Ереуілт"бенің үстіне 

емес, басқа т"беге орнатылды. «Ереуілт"бе 

осы» дегенге жұрт нана қоймады. Tйткені 

бұл т"бенің басында, не айналасында, 

баурайында, тым болмаса етегінде кешегі 

1926 жылы бүкіл халық екі қабат үйдің 

биіктігіндей етіп үйген тастардың бірде-

бірі жоқ еді. Шығысындағы Желқарқара 

да, батысындағы Басқарқара да алыс. 

Жаяу-жалпы да, арбамен де, қоржынға 

салып б"ктеріп те тас тасуға тым шалғай 

еді. Осындай күмәнді т"беге қойылған 

ескерткіштің тақтасына «Тасүйік» деп 

дүдәмал атау жазылды. Аудандық ком-

мунистер «реакциялық характері бар 

к"теріліске ескерткіш қойды» дей ме деп 

облыстық коммунистерден жасқанса ке-

рек. Бірақ «бұл т"бенің аты «Тасүйік» емес!» 

деп дабыл қақанымыздан кейін, жоғары 

жақ нұсқау беріп, к"п ұзамай ескерткіштің 

аты "згертілді, «Ереуілт"бе» делінді. 

Ескерткіш 1996 жылы қайта жаңғыр тылды. 

Жаңғырту жұмыстарын және мәрмәр 

тастан қашап сом ескерткішті қайта 

тұрғызуды кәсіпкер Рысбек Тұңғатаров 

бастаған жігіттер атқарды. 2006 жылы осы 

жерде к"терілістің 90 жылдығы атап "тілді. 

Ескерткіш айналасы қоршалды, шыр-

шалар отырғызылды. Тағы да жақсарту 

жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыстарды 

кәсіпкер Болсынбек Тұрғынов бастаған 

жігіт тер жүзеге асырды. К"терілістің 100 

жылдығының қарсаңында қайраткер аза-

мат Жанболат Ж"ргенбаевтың бастауымен 

сол кездегі ауыл әкімі Кеңес Күнесбаев 

қоштап, жергілікті тұрғындардың күш 

біріктіруімен бұл мемориал тағы жа 

жаңғыртылып, жаңартылып, айнала-

сы бұрынғыдан да абаттандырылып, 

мұражай толықтырылды. Бәрібір нағыз 

Ереуіл т"бенің қайда жатқанын білетін 

бұқараның жүрегіне жаңа Ереуілт"бе 

бірден орныға алмады.

Сер-ағаңдардың аманатын білетін 

менің санам "зін-"зі былай деп сабырға 

шақырды: Қарқара жазығында жатқан кез 

келген т"бенің басына белгі қойып, «мұнда 

1916 жылы болған қырғынның құрбандары 

жатыр» деп жазып қойса, еш артық бол-

майды. Tйткені Фон Берг деген қанішер 

бастаған 23 солдаттан құралған жазалаушы 

отряд үш күннің ішінде Қарақолдан Текес 

"зеніне дейін 1110 қазақты атып, асып, ша-

уып, "ртеп "лтіргенін мақтанышпен жа-

зып қалдырған. Ал Иванов деген қанішер 

бастаған отрядтың қырғыны бұдан да асып 

түскен. Tлген адамдардың сүйегін кім ару-

лап жерге тапсырды дейсіз?! Сол Қарқара 

жазығында қалған жоқ па к"мусіз… Ен-

деше, бүкіл Қарқара жазығы тұтасымен 

ұлт-азаттық к"терілістің ордасы және сол 

жолда шейіт болғандардың сүйегі жатқан 

киелі жер ретінде тәу етуге тұрарлық. 

Қарқараның рухани жаңғыру жағдайында 

Қазақстанның киелі жерлерінің қатарына 

жатуына дәлел болар айғақтың бірі осы.

– 0зіңіз еңбек етіп жүрген жылдары 
«Ана тілінде» Сіз жариялаған «Сырмақ 
шерткен сыр» деген мақалаңызды ғалымдар 
Американың беделді университетінде 
дәріс оқығанда пайдаланғанын, сонда 
шетелдіктердің біздің халықтың оюмен ой 
айта алатындығына таңғалғанын журналист 

ANANҢ» СҰХББББББББББББББББААААААААААААААААААААТТТТТТТТТТТТТТТЫ

жерін иеленіп, қазақтан малшы, жалшы, 

күң ұстап, ұрты майланып шыға келген 

еді. Олар да қазақ к"терілісін басып-

жаншуға патшалық казак-орыстарға 

жәрдемші болды. Tйткені Жетісу облы-

сына к"шіп келген 210 славян келімсекті 

генерал-губернатор Фольбаум астыртын 

түрде жергілікті қазақтарға қарсы мұздай 

қаруландырған-ды. Кілең славяндар-

дан тұратын патша әскері к"теріліске 

қатысқан-қатыспағанына қарамай, к"зіне 

к"рінген қазақты атты, шапты, асты, 

тонады, зорлады, қорлады... Мұның 

бәрінің дәлелі ел жадында да, мұрағат 

құжаттарында да бар. Дерек келтірейін: 

Қарқара жәрмеңкесіне кіреберістегі жерде 

8 адамды қылышпен шапқылап "лтірген. 

Бір жүкті әйелді қолтығының астынан 

шауып, ішіндегі баласын ақтарып тастаған 
(Сыбантай Баянбаев естелігінен). Поселке-

ден қашқан орыстар қазақтарды "лтіріп, 

Т"те деген асуда жерге шаншыған ағашқа 

таңып кеткен (Іргебай Дәлденбайұлының 
естелігінен. Қазақстан ОМА.427 қор, бір-
тізбе, 158-іс). Асы жайлауында жүздеген 

киіз үйді сықырлауығын сыртынан жа-

уып, ішіндегі бала-шағасына қарамай 

"ртеп жіберген. Осылайша, патша әскері 

қазақтардың жек к"ру, жирену психоло-

гиясын қалыптастырды. Егер Қарқара 

к"терілісінің тарихи шындығы ашылса, ол 

ең әуелі қазақтың баяғы ескі кегін, баяғы 

жек к"ру пиғылын қайта оятар еді.

Сондағы кектің ең үлкені Жердің 

қайтарылуына, Елдің саяси азаттық алуы-

на қатысты тұтанар еді. Сондықтан да 

кеңестік тарих ғылымы Қарқарадағы ұлт-

азаттық к"теріліс туралы айтуға құлықты 

болмады.

– Сіз сол к)теріліс туралы бала күннен 
талай әңгіме естіген де шығарсыз...

– 1916 жылы дүниені дүр сілкіндірген 

ұлт-азаттық к"терілістің қанды ошағы 

– қасиетті Қарқара. Онда менің сол к"те-

ріліске қатысқан Сабырбек, Мамырбек, 

Білісбек аталарымның, Рахмахан, 	ниқа, 

Сейіп әжелерімнің сүйегі жатыр. Бала 

күннен сол аталарымыздан, әжелерімізден 

естіген қырғында оқиға туралы әңгімелерді 

1976  жылы «Жұлдыз»  журналында 

жарияланған Серке Қожамқұловтың 
(жазушы Бексұлтан Нұржекеев әзірлеген) 
«Ереуілт"бе» деген естелігі толықтыра 

түсті. Одан кейін Мұхтар 	уезовтың 

«Қилы заман» повесіне құнды деректер 

берген Оқан Жолдас байұлы ақсақалдың 

айтқандары к"зімді ашты. Коммунист 

қарттар білсе де білмеген болып, сол 

кездегі саясаттың ауанымен с"йлесе, бүкіл 

ауыл сыйлайтын Оқан ақсақал мен атам 

Сабырбектің тарихи шындықты бүкпесіз 

айтқанына кейін мұрағат құжаттары 

мен ғылыми-зерттеулер арқылы толық 

к"зім жетіп, арқам шымырлады. «Қилы 

з а м а н д ы »  қ а й т а - қ а й т а  о қ ы п ,  ұ л ы 

Мұхаңның аруағының алдында басымды 

идім. Ілияс Жансүгіровтың «Жетісу уезі» 

және «Жетісуды орыс алуы» тарихи-

этнографиялық һәм әдеби зерттеу 

жазбаларымен танысып, «Ілияс ағаға 

бүгінгі ұрпақтар жиналып Қарқара т"ріне 

алтыннан ескерткіш қойса, артық емес» 

деген ойға қалдым. «Қарқара к"терілісі 

туралы әңгімеге жас кезіңізден құлақ 

құрышыңыз қанған болар» деп ойларсыз. 

Жоқ, құлағымның құрышы қанбай қалды. 

Аталарым айтқан әңгімелерді мен кеңестік 

кесік құлақпен тындадым. 	жемнің 

әдебиеті» газетіне жаңа сен еске салған 

«Мың сыр тұнған бір т"бе» деген мақалам 

шықты. Жұрт Қарқара жайлауында ұлт-

азаттық к"теріліске 1926 жылы ескерткіш 

орнатылғанын, ол ескерткіш Ереуілт"бе 

деп аталғанын да, соны қорғау керек 

екенін де білді. Бірақ үстел басында 

отырғандар бел шешіп кірісіп кете 

алмады. Қаракемердегі суретші ұстазым 

Яхия Исақов аға: «Байқа, сол к"теріліске 

ескерткіш орнатқаны үшін «орыстарға 

қарсы к"теріліске шыққан байларды 

жақтады, соларға ескерткіш орнатты» 

деп Ораздарға кінә тағылған заман 

болған» деді. Ораз, Ыдырыс, 	убәкірлер 

а қ т а л ғ а л ы  қ а ш а н !  А л  Е р е у і л т " б е 

ақталмапты! Tйткені 1916 жылғы Қарқара 

к"терілісінің «реакциялық характері» 

бар екен. «Қазақтар орыстарға қарсы 

к"теріліс» жасапты! Ұлы Мұхтар 	уезовтің 

«Қилы заманының» дер кезінде жарық 

к"рмей, авторының басына қара 

бұлт т"нгені де содан екен! 

Одан бері де қанша 

су ақты. Қанша таң 

атты!

 « Қ а з а қ  ә д е -

биетіне» Бексұлтан 

Н ұ р ж е к е е в  а ғ а -

мыздың «Тарихи 

т"бе» деген мақа-

л а с ы  ж а р ы қ  к " р д і . 

Б ұ л  м ә с е л е г е  ж а з у ш ы 

Тұрсын Жұртбаев та "з үнін 

қосты. Ұлт-азаттық қозғалыс, 

әсіресе Қарқара к"терілісі туралы 

басқа пікір айтқандардың Ереуілт"бені 

ЕЛОРДА
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К"лдің кереметтігі суының емдік 

қасиетіне байланысты. Оның құра-

мында радон, сілті және басқа да 

пайдалы элементтер бар. Осыған 

байланысты Алак"л еліміздің ту-

ризм саласы үшін "те маңызды» деп 

атап к"рсетіп, Алак"л жағалауының 

инфрақұрылымын дамытуға бірқатар 

тапсырма берген болатын. 

Жақында Алматы облысы Ту-

ризм басқармасы, «Ветер стран-

ствий» журналы және «Пеликан» 

отба  сылық демалыс орталығының 

ұйым дастыруымен Алак"л к"лінің 

жағалауында, нақтылай айтқанда 

Ақши ауылында «Окуньколь» әуес қой 

балықшылар фестивалі "тті. Алматы 

облысы әкімдігінің қол дауы  мен дәс-

түрлі түрде "тетін фестиваль биыл 

сегі зінші мәрте ұйымдастырылып 

отыр. 

Бекітілген бағдарлама бойынша 

балықшылар алғашқы күні кешкі 

сағат 16-19, екінші күні таңғы сағат 

6-9 аралығында к"л жағалауында тап-

жылмай отырып, қармақ салып, балық 

аулауға кірісті. Ба лық шылар "зара 

қызу бәсекеге түс кенімен, қармағына 

балық ілін бегендер бар. Олардың 

бірі – пойызда жолсерігіміз болған 

Нина Савельева. Нина балық аулауға 

отбасымен келді, жарысқа қатысқан 

балықшылардың арасындағы жалғыз 

нәзікжанды. Жарыс нәтижесінде 3 

келі 115 грамм балық аулап, "зге-

лерден оза шапқан – Муслим Агапа-

шев жеңімпаз болып танылды. 

Фестиваль барысында әртүрлі 

ша ралар ұйымдастырылды. Қаты-

сушылар "з арманындағы кемені қол-

мен жасап, әсемдесе, психолог маман 

адам баласының арман-мақсатына 

қалай жетуге болатыны ж"нінде тре-

нинг "ткізді. 

Алматы облыстық Туризм басқар-

масының бас маманы В.Ежикова, 

«Ветер странствий» журналының бас 

редакторы Н.Боровая және т.б. с"з 

с"йлеп, "ткізіліп отырған іс-шараның, 

бағыт-бағдары мен мән-маңызын 

кеңінен түсіндірді. 

Алак"л аудандық кәсіпкерлік 

б"лімінің басшысы Дәулет Жуан-

дықов «100 нақты қадам» мемлекеттік 

бағдарламасының 57-ші қадамы – 

Туристік кластерлер құруда үздік тә-

жірибесі бар стратегиялық инвестор-

лар тарту екенін атап "тіп, "ңірде 

атқарылып жұмыстарға тоқталды.

«Қазіргі таңда Алак"л ауданы 

инфрақұрылым бойынша облыстың 

30 пайызын құрап отыр. Былтыр 

19 нысан салынса, биыл 32 нысан 

іске қосылды. Бір күнде 21500 адам-

ды қабылдайтын мүмкіндігіміз бар. 

Биылдың "зінде бір миллионнан астам 

турист келді. Мұның барлығын мони-

торинг бойынша есептеп отырмыз» 

дейді Дәулет Базенұлы. Оның айтуын-

ша, қазір халық сапалы демалыс орны-

на келетін болған. Сондықтан ірі дема-

лыс орындары мен шағын жекеменшік 

кәсіпкерлер арасында бәсекелестік 

туындап, биыл шағын демалыс орын-

дары "з демалушыларына үш мезгіл 

тамағымен есептегенде күніне 4-5 мың 

теңгеге қызмет к"рсеткен. 

Бүгінде Алак"лге аптасына үш рет 

пойыз қатынайды. Демалушылардың 

пікіріне құлақ түрсек, сұраныстың 

жоғары болуына байланысты пойыз-

ды күнделікті жүргізу қажет. Бұл 

ж"нінде Дәулет Базенұлы былай 

дейді: «Ішкі туризмді дамыту үшін – 

жаңадан авиарейс ашуымыз керек. 

	зірге «Алматы-Үшарал», «Астана-

Үшарал», «Талдықорған-Үшарал» 

бағы тында ғана ұшақ бар. Маусым 

кезінде мәселен, Шымкент т.б. ішкі 

қалалардан тікелей Алак"лге келетін 

ұшақ болуы тиіс. Соған жұмыс жасауы-

мыз қажет. Сондай-ақ халықтың к"бі 

пойыз бен келіп жатыр. Пойыздың 

күнде жүріп-тұрғаны тиімді болар 

еді» деп, жол салынып жатқанын, 

бо ла шақта бұл іс те жүзеге асатынын 

жеткізді.

	детте шілде, тамыз айлары суға 

шомылуға ыңғайлы деп есептеледі. 

Біз барғанда су жып-жылы. Демек, 

қыркүйектің 10-15-іне дейін суға 

шомылып, демалып қайтуға бола-

ды. Алак"лдің суында Менделеев 

кестесіндегі элементтердің йодтан 

басқа сының бәрі бар. Ол тері ауру-

ларына, сүйек сырқырағанда, тамақ 

ауырғанда және т.б. ауруларға тап-

тырмайтын ем. Қоссор мен Шұбар-

к"лдегі балшығын да Алматы мен 

Талдықорғанның маңайындағы сана-

торйилер емге қолданады. 

Ішкі туризмнің дамуына үлес 

қосып, шипалы суға шомылып, емдік 

балшығын пайдаланып, балық аулап, 

оңашада рақат сезімге б"лен генге не 

жетсін! Қоршаған ортаның әде мі-

лі гінен, табиғаттың к"рік тілі гінен, 

ға жайып к"лден ләззат алу – адам ден-

саулығының басты кепілі болса керек. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

АЛМАТЫ – АЛАКTЛ – 

АҚШИ – АЛМАТЫ

ТАБИҒАТ 

СУЫ ШИПА – АЛАКӨЛ

қалдым. Зерттеушілік жетелеп әкеліп 

ғылымға қосты.

– Ғылымда да Сіз )з жаңалығыңызбен 
келдіңіз. Түңғыш рет қазақ ауыз әдебие-
тіндегі терме жанрын зерттеп кандидаттық 
диссертация қорғадыңыз. Соның негізінде 
«Ақыл. Нақыл. 0сиет» деп аталатын 
монографияңыз жарық к)ргелі де біраз 
уақыт болды. Қазақтың ауызша публицисти-
касын зерттеу нәтижесінде докторлық дис-
сертация жаздыңыз. Докторлықты қорғап 
үлгіре алмадыңыз.Қорғап үлгірмеді дегені 
болмаса, сол зертеулеріңіздің нәтижесін 
шәкірттеріңіз к)ріп келеді. «Шешенс)з» деп 
аталатын оқу құралыңыз, «Заманс)з» деген 
монографияларыңыз жарық к)рді. Енді 
бұлардың жалғасы бола ма?

– Жалғасып келеді. Ғылым – тыл-

сым дүние. Осы қазір «болдым», «біттім» 

деп айта алмайсыз. Бір ойдың соңын 

екінші ой іліп әкетеді. Ғылыми жұмыс 

т а қ ы р ы п  т а ң д а у д а н ,  т а қ ы р ы б ы ң а 

қатысты ғылыми еңбектермен танысу-

дан, тақырыбыңа қатысты деректерді 

іздеуден, табудан, жинаудан бастала-

ды. Одан кейін ол деректерді сұрыптау, 

іріктеу, саралау керек болады. Жинағанды 

жариялап, болмаса іріктегеніңді жария 

етіп қана ғалым атанамын деу – жарты-

кеш ұғым. Саралап, сараптағаныңнан 

шыққан қорытындыңды, тұжырымыңды 

дәлелдесең, ол дәлелің жұрттың қажетіне 

жараса ғана сен ғалы мсың. Бұл ұзақ 

үдеріс. Ғылыми сана мәдениеті жоғары 

қалыптасқан жерде сенің еңбегің еленеді, 

таза пиғылмен сын айтылады, пікір 

білдірледі. С"йтіп, сенің ғылыми бағытыңа 

демеу береді. Орта үнсіз қалса, демек, сенің 

еңбегің не елеуге, ескеруге тұрмайтын 

нәрсе, не болмаса ол ортада ғылыми 

мәдениет жетілмеген. Ұлтымыздың руха-

ни к"семі, ғалым Ахмет Байтұрсыновтың 

«әлеуметке дегенін істету үшін айтылған 

с"з ауызша болса - шешенс"з, жазбаша 

болса – к"семс"з» деген тұжырымын ары 

қарай ғылыми дәлелдеумен келемін. Осы 

бағытта тілімізде бар осы шешенс"зге 

қатысты үғымдар мен түсініктерді, атау-

лар мен аталымдарды ғылыми айналымға 

қосуға күш салып келемін. Біз айту, айту-

шы, айташы, айтаман, айтқыш, айтым-

паз, айтарман, айтылым, айтар немесе 

аттан, ұран, ант, серт, уәде, наз, лебіз, 

лепес, т.б. деген атаулардың астарына 

к"п мән бере бермейміз. Осылардың 

әрқайсысының айқындамасын жасап, 

мектеп қабырғасынан бастап ұрпақ са-

насына сіңіре беруіміз керек. Tйткені 

кешегі жазу мен сызу кенжелеп қалған за-

мандарда ата-бабаларымыз ақпараттарды 

ауызша жеткізу арқылы қоғамдық санаға 

қозғау салып отырған. Біз осы дәстүрімізді 

қайта қалпына келтіру арқылы ұлттық 

кодымыздың тағы бір нүктесін іске 

қосамыз. Осы шешенс"зді зерттеу ба-

рысында қоғамдық санаға қозғау салу 

тек айтумен немесе жазумен ғана жүзеге 

аспайтынына к"зім жетті. Қоғамдық 

санаға қозғау салуды дыбыс арқылы да, 

қимыл арқылы да, бейне арқылы да жүзеге 

асыруға болады екен. Сонда біздің бұған 

дейін қолданып келген «публицистика» 

деген атауымыздың аясы таршылық ететін 

болады. Tйткені біз публицистиканы тек 

«к"семс"з» деп, яғни жазба публицисти-

каны ғана қозғап келдік. Қазір қоғамдық 

санаға ақпаратты қимылс"з, дыбысс"з, 

бейнес"з, шешенс"з, к"семс"з арқылы 

тарату нәтижесінде қозғау салу "нерінің 

жиынтық атауын «Заманс"з» деп атау 

ғылыми айналымға енді. 

– Сіз кәсіби қызметіңізді Алматы облыс-
тық «Жетісу» газетінде коррек тор лықтан 
бастадыңыз. Одан кейін республикалық 
«0нер» баспасында баспагерлік-редак-
торлық жолмен жалғастырдыңыз. Ғылым 
ака демиясында ғылыми ортада шыңдал-
дыңыз. Журналистік қызметіңіз алашқа 
«Ана тілі» ұлт апталығы арқылы танылды. 
Қазір ұстазсыз. 0зіңіз білім алған қасиетті 
шаңыраққа барғалы да жиырма жылдан 
асып қалыпты. Онда да біраз сатылардан 
)ттіңіз. Бірнеше оқу құралын шығардыңыз. 
Баспа ісі кафедрасы жанынан «Дизайн» 
мамандығын ашуға мұрындық болдыңыз. 
Қазір жоспарыңызда не бар?

– Жақында «Басылымды редакторлық 

әзірлеу ерекшеліктері» деген оқу құралым 

екінші рет ҚР БжҒ министрлігінің қол-

дауымен жарық к"рді. Алда «Заманс"з: 

гензис және типология» деген оқу құралым 

және «Журналистік шеберлік: таным мен 

талғам» атты екі томдық хрестоматиям 

жарық к"рмек. 

– Шәкірттерімен мақтанатын ұстазсыз.
–Мен «ұстаз» және «шәкірт» деген 

үғымдарға "те нәзік к"ңілмен қарайтын 

адаммын. Егер бір жас мені «ұстазым» 

деп қабылдаса, «шынымен мен оған ұстаз 

бола алдым ба» деп ойланамын. Tзім 

сабақ берген жастардың бәрін шәкіртім 

деуге де талғаммен қараймын. Ұстаз болу 

үшін дәрісханада сабақ беру шарт емес. 

Мен, мысалы, Дәркембай Шоқпарұлын, 

Жәнібек Кәрменовті, Сағат 	шімбаевты, 

М ы р з а б е к  Д ү й с е н о в т і ,  Р а х м а н қ ұ л 

Бердібаевты, Кеңес Нұрпейісовті, Байұзақ 

Қожабекұлын ұстаз тұтқам. Бірақ олардың 

бірде-бірі маған аудиторияда дәріс берген 

емес...

– Қазір қазақ журналистикасының қара 
шаңырағы – Журналистика факультетін 
басқарып отырсыз...

–  Б а с қ а р у  і с і н д е  м е н  С а ғ а д а т 

Нұрмағанбетов ағамыздың айтқанын 

ұстанамын. Ол кісі: «басқару – бұйрық 

беру емес, қарамағыңдағылармен ақылдаса 

жүріп нәтижеге жету» деген. 

– /ңгімеңізге к)п рахмет!

/ңгімелескен
Жанарбек /ШІМЖАН

ӘР ТАСЫ
ТҰНҒАН ТАРИХ...

Раушан Молдахметқызының сұхбатынан 
оқып қалдым... 

– Ел кезіп жүргенде кірген үйімнің 

еденінде жатқан текемет я сырмақтың, 

керегесіндегі тұскиіздің, басқа да заттар 

бетіндегі оюлардың бұрын "зіме кездес-

пеген үлгілерін дереу қағазға түсіріп, сол 

жерде ойып алатын әдетім бар. 1990 жыл-

дары «Tнер» баспасында редактор болып 

жүргенімде мені Ресейдегі Таулы Алтай 

қазақтарының арасында ұлттық "нерді 

насихаттайтын үлкен шара ұйымдастырып 

қайту үшін іссапарға жіберді. Бірінші 

барған үйім Қосағаш аудандық атқару 

комитетінің т"рағасы Оралхан Бапи-

нов деген азаматтікі еді. Есіктің алдына 

аяқкиім шешер жерге т"селген кішігірім 

сырмақты к"ріп аңтарылып қалдым. 

Табаныммен басарымды не баспасымды 

білмей, аяқкиімімді сырмақтан алы-

стау жерге шешіп есік аштым. Япыр-ау, 

«орыстанып кеткен» деген жердегі ою 

мен "рнектердің к"здің жауын алар-

дай айшықты нұсқаларына қарап аң-

таңмын. Есіктен т"рге дейін ою мен "рнек 

салынған сырмақ, текемет, киіз, т"сеніш, 

т"р к"рпе, тұскиіз "зіндік мәнерімен 

тартымды-ақ. Мен осы үйдің отанасына 

разы болдым, «не деген шебер адам» деп 

сүйсіндім. К"ңіліме ерекше әсер еткен 

сырмақтың бетіндегі оюдың қағаз үлгісін 

жасап алдым. Бұл үйден к"ргендерім ою 

мен "рнектің шеті ғана екен. Қосағашта 

әр үй осылай безендіріледі екен. Бірінен 

бірі "теді. С"йтсем, тіл мен дін жойылып 

бара жатқан соң, қазақтар саналы түрде 

тым болмаса қол "неріміз жойылмасын 

деп сырмақ сыру, текемет басу, к"рпе 

тігу, киіз басуды үзілмес салтқа, айнымас 

дәстүрге айналдырған. Бойжеткен қыз 

"з жасауын "зі жасайды екен. Оны бүкіл 

ауыл арнайы сарапқа салып, бағалайды 

жетілдіруі, әр б"лшегінің атауы, атауының 

этимологиясы, атқаратын қызметі "лшемі, 

орналасуы, құрастырылуы кәдімгідей 

зерттеуге тұрарлық болды. Үлгісін "з 

қолыммен сызып шықтым. С"йтіп, 1996 

жылы «Домбыра» деген кітап дүниеге 

келді. Бұл бұған дейін жарық к"рген 

Болат Сарыбаевтың зерттеу кітаптарынан 

"згеше болып шықты. Бәлки домбыраның 

неден, қалай құрастырылуын айтатын 

алғашқы кітап-ау деймін. Кейін шебер 

О.Бейсенбекұлымен бірігіп «Сазды 

аспаптар сыры» деген кітап шығардық.

Қ а з і р  т е к  д о м б ы р а  е м е с ,  б а р л ы қ 

аспаптарды аспаптанушылық және 

аспапжасаушылық таным тұрғысынан 

зерттеуді аяқтап қалдым. Енді әл-Фараби 

бабамыздың «Музыка туралы үлкен 

кітабындағы» аспаптармен салыстырып 

одан сайын толықтырмақпын. Ал енді 

домбыра жинау мәселесіне келсек. Ол 

істі бастағаныммен жалғастыра алмадым. 

Оның да әртүрлі себептері бар. Екі домбыра 

туралы айырықша айта кеткім келеді. 

Бірі – Қапез Байғабылұлы ұстаған қалақ 

домбыра. Оны бетқақпағы жоқ күйінше ел 

ішінен тауып аспап жасаушы шеберлерге 

берген едім. Tтпелі кезең жылдары бір-

бірімізден адасып қалдық. Ол домбыраның 

тағдыры не күйде екенін білмеймін.Бірақ 

сызба үлгісін жоғарыда айтқан «Домбыра» 

деген кітабыма енгізген едім. Соған 

қарап отырып қайта жасатсам ба деймін. 

Екіншісі – бір "зі жеті-сегіз қиссаны 

жадына сақтап, кейінгіге жеткізген 

жалаңаштық Нұрақын Қасымбекұлы деген 

жыршының "з қолымен шауып жасаған 

домбырасы. Ол балам Мақсаттың «	лем 

халықтарының музыка аспаптары» деген 

коллекциясының құрамында.

– Жуырда біздің газетте «Аятхан»деген 
эссеңіз жарияланды. Онда Жетісудағы 

ішінен үйреніп келіп талантты әнші, 

т а н ы м ы  т е р е ң  з е р т т е у ш і  қ ы р ш ы н 

кеткен Ғалымжан Досанұлына үйреттім. 

О л  Қ ұ р м а н ғ а з ы  а т ы н д а ғ ы  Ұ л т т ы қ 

консерваторияның фольклор кабинетіне 

жаздырды, әр жерде "зі де орындай 

бастады. Ал Қапез әндерінің бүкіл қазаққа 

мәшһүр болуына дарынды, қайраткер 

әнші Рамазан Стамғазиев ерекше еңбек 

сіңірді. 1990 жылдан бастап шындап 

ел аралауға кірістім. 1995 жылы ғалым 

Тоқтар 	лібек, әнші Ғалымжан Досанұлы 

үшеуміз арнайы оператор және к"лік 

жалдап, фольклорлық-этнографиялық 

экспедиция ұйымдастырдық.Экспедияция 

бір айға созылды. Келе сала ұстазым, қазақ 

фольклортану ғылымының қара нары 

Рахманқұл аға басқаратын қалалық М. 

	уезов атындағы Халық университетінде 

«Айтылмай жүрген ақындар мен әншілер» 

атты дәріс-концерт "ткіздік. Одан кейін 

қала зиялылары к"п қатысқан «Қайта 

оралған Қарқара саздары» атты ашық 

дәріс-концерт "ткіздік. Оған сексеннен 

асқан Ыбырайымхан Мергенбайұлы, 

жетпісті алқымдаған Омархан Керім-

құлұлы, алпысқа үзеңгі артқан Сауқынбек 

Шаханұлы, елуді еңсерген Ермұрат Үсенов, 

қырықтың қырқасына шыққан Базаралы 

Мүптекеев, отызда орда бүзған Керім 

Елемес секілді күйші-домбырашылар 

қатысып, атадан балаға сабақтастығы 

үзілмеген күйшілік-домбырашылық 

дәстүрдің  б ірнеше мектебінің  бар 

екенін дәлелдедік. Осындай қоғамдық 

м о й ы н д а т у л а р д а н  к е й і н  ж и н а ғ а н 

мұраларды жеке-жеке кітап етіп шығару 

күн тәртібіне қойылды. Оған бірден-бір 

бастамашы болған Рахманқұл Бердібаев еді. 

«Tнер» баспасынан сол дәріске қатысқан 

Бас редактор Тұрлыбек Мамасейітов: 

«Кітап етіп шығаруды біз мойнымызға 

аламыз!» деді. С"йтіп, кітап дайындауға 

кірісіп кеттік. Менің бағыма қарай Қожеке 

мұраларынан диплом қорғаймын деп 

жаяу-жалпы ел кезіп, күй жинап жүрген 

талантты музыкант, домбырашы Базаралы 

Мүптекеұлы екеуміздің арман-мұратымыз 

бір болып шықты. Алты ай біздің үйде бар 

жиған-тергендерімізді күні-түні отырып 

хатқа түсірумен айналыстық. Базкеңді 

екен. Қыз жасауының "зара бәсекесі 

қалыптасқан. Ал енді киіз үй ішінің жа-

сау жабдығы кешегі ғасырлардан жеткен 

үрдіс бойынша безендіріледі. Сол сапарда 

Оралхан ағайдың үйіндегі Зина жеңгей 

сырған сырмақтың әлгі үлгісін үйге кел-

ген соң үлкен етіп қайта ойдым. Ой-

дым да ойға қалдым. Мына иірімдер мен 

қайырымдарда, оюдың түрінде, жиегінде, 

"рісінде бір бейнелер елестегендей болды. 

Сол елестерді жан-жануарлармен салыс-

тырып к"рдім. К"бі ұқсайды екен. С"йтіп, 

қиялыма қиял қосылып, шағын ертегі 

дүниеге келді. 

Ер адамның ою оюы әлдекімдерге 

тосын к"рінуі мүмкін. Тосырқаудың 

қажеті жоқ. Ол – біздің т"л "неріміз. 

Арғы Балуан Шолақ бабамыз да, бергі 

Бауыржан Момышұлы атамыз да ою 

ойған. Тіпті, бұрын әр қазақ ою ойған 

ба деп қаласың. Себебі ағашты оймыш-

та ған, тасты бә діз деген, темірді ше-

кімелеген, те ріні батыр ма лаған әр шебер 

оя білмесе жа са ған бұйымын қалай 

безендіре алады. Біз оюды сән дік үшін 

ғана емес, бір-бірі мізбен ақпарат алмасу 

үшін де пайдаланғанбыз. Бірақ оюға 

қарап ой оқитын қабілетімізден кеңестік 

тоталитарлық жүйе ажыратып жіберді. 

Десе де, соңғы жылдары жастардың ұлттық 

ою-"рнегімізге ден қойып келе жатқаны 

қуантады. Киген киімдеріне, ұстаған 

бұйымдарына ұлттық ою нақыштарын 

қосуды сәнге айналдыруда. Ою – иірімінде 

ұлттық кодымыз жатқан тарихи тылсым 

құндылық. Сондықтан да оны бағалау 

арқылы ұлттық кодтарымыздың оянуына 

ықпал етеміз.. 

– Сізді ана жылдары домбыра жинайды 
деп естіп ек... Оған қоса «Ана тілі» газетінде 
«Ал, қолыма тидің бе, қарағайым...», одан 
кейін «Қыл қобызға жағады қарағайдың 
шайырын...» де ген ғылыми та нымдық 
мақа ла ларыңыз да жарық к)рген. Екеуі де 
ұлттық му зыка аспаптары туралы болатын...

– Бала күннен домбыра ұстап "стім 

ғой. Атам Сабырбек те, әкем Медеубек 

те домбыра тартады. Оларға еліктеп мен 

де домбыра тартып үйрендім. 3-сыныпта 

алғаш домбырамен сахнаға шықтым. 

Есбол ұстазымыз ұймдастырған 60 адамнан 

тұратын мектеп оркестрінің мүшесі 

болдым. Сонда мені қызықтыратын бір 

сұрақ бар еді. «Осы екі ішектен осынша 

дыбыс қалай шығады?» Құпиясын білгім-

ақ келетін. 	рине, физикадан заттардың 

дыбыс "ткізгіштік мүмкіндігін оқығанбыз. 

Акустика заңдылықтарынан там-тұм 

хабар алғанбыз. Ал енді мына аспаптың 

сыры неде екенін білуге деген құштарлық 

кейін "зіме домбыра жасап к"руге 

итермеледі. Сатыш Кенжеғараев деген 

аспап жасаушы шебермен бірге ақылдаса 

отырып домбыра жасадым. Талай домбыра 

жасаушы шеберлермен таныстым. Ақыры 

мен домбыраның әр б"лшегін жеке-

жеке зерттеп к"рдім. Домбыра атауының 

этимологиясы,  домбыраның шығу 

тарихы, таралуы, типологиясы, жасалуы, 

күйшілік-домбырашылық дәстүрді биікке 
к)терген Мергенбай мектебінің кейінгі 
)кілдерінің бірі – Аятхан Омарханұлы тура-
лы оқушы кезіңізде )зіңіз куә болған оқиға 
желісі бойынша талай мәселе айтыпсыз. 
Айтыңызшы, ұлттық музыкатану ғылымы 
мен білімінің ақтаңдақ беттерін толтыруға 
бірден-бір негіз болған «Жетісудың күйлері» 
және «Жетісу әуендері» атты екі том 
академиялық жинақтың дүниеге келуіне 
Сіздің домбыраға құштарлығыңыз себеп 
болды ма әлде басқа да мәселелер ықпал 
етті ме?

– 	рине. Сәби кезімнен атамның, 

әкемнің тартқандарынан құлағыма сіңісті 

болған күйлерді радиодан естімейтінмін. 

Оқушы кезімде аруағынан айналайын 

академик Ахмет Жұбановтың «Ғасырлар 

пернесі» және «Замана бұлбұлдары» деген 

кітаптарын жата-жастана оқитынмын. 

Ондағы күйші-композиторлардың, әнші-

композиторлардың "міріне қатысты 

қызықты оқиғаларды ауызашарда, 

құрдастарым «Сағатбектің тұңғышы» 

атап кетті. О кезде ол бойдақ болатын. 

Осы жерде айырықша айта кететінім – 

егер Базаралы жолықпаса ол кітаптар 

шықпас еді. Tйткені ол музыкатанудың 

теориясын жетік білетінімен танылғаны 

"з алдына, бір естігенін бірден жадына 

сақтап ала қоятын құймақұлақтығымен 

де мені таңғалдырған да сүйсіндірген. 

Шындығында менің түңғышымдай 

болып кеткен Базкең марқұмды сағынып 

жүрмін қазір. Ол Кореяға барып, ғылыми 

конференцияға қатысып жүрген жерінде 

аяқ астынан денсаулығы сыр беріп, 

ақыры елге келіп к"з жұмды. Қазақ деген 

ұлы халықтың күйшілік және әншілік 

мұраларының тасқа басылып, хатқа түсіп, 

тарихта қалуына "лшеусіз үлес қосқан сол 

Базаралы Мүптекеевтің есімі мәңгі есте 

қалдыруға тұрарлық деп білемін. Сол екі 

жинақтың арқасында қазір Қазақстандағы 

барлық музыкалық оқу орындарында 

Жетісудің күйшілік-домбырашылық 

соғымбасын бергенде жиналғандардың 

алдында  айта  отырып орындап та 

беретінмін. Ондағы кейіпкерлердің әндері 

мен күйлері радиодан жиі орындалып 

жататын. Құрманғазы атындағы Қазақ 

мемлекеттің ұлт аспаптары оркестрінің 

орындауындағы «Қазақ күйлерінің 

антологиясы» деген плас  тинкалар 

топтамасынан да құлағымның құрышы 

қанғанша тыңдайтынмын.  Ал енді 

солардың арасынан отбасында естіп 

жүрген күйлерді кездестіре алмайтынмын. 

Оған бала к"ңіл мән бермейтін де. 

Қ ұ р м а н ғ а з ы н ы ң ,  Д ә у л е т к е р е й д і ң , 

Тәттімбеттің, Қазанғаптың, Түркештің, 

Динаның күйлерін, Ақан серінің, Біржан 

салдың, Жаяу Мұсаның, Кененнің әндерін 

оқушы кезде-ақ үйреніп алғанмын. Маған 

«атамның, әкемнің тартқан күйлерін 

оркестр неге орындамайды екен?» деген 

сұрақтың жауабын ешкім айтқан жоқ. 

Жауабын кейін "зім таптым. С"йтсем, 

Жетісу "лкесінің күйлері мен әндерінің 

жоқшысы болмаған. Ізделмегеннен кейін, 

жарияланбаған соң оларды кім елесін, 

ескерсін. Тіпті ол кезде «қазақтың күйі 

Батыста, әні Арқада, айтысы Жетісуда 

дамыған» деген біржақты пікірлер 

қалыптасып қалған еді. 1988 жылдан 

«халық жауы» болып кеткен арыстар 

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

Ормановты, Қапез Байғабыловты, 	бен 

Атамқұловты іздеуге шыққанмын. С"йтіп, 

Қапездің әндері табылды. Оларды ел 

мектептері мен Жетісудың әншілік-

орындаушылық мектептері арнайы оқыла 

бастады.

– Бәрекелді! Сағатбек аға, Сізді жұрт 
бірде журналист дейді, бірде баспагер-
редактор дейді, енді бірі этнограф дейді, 
кейде ақын деп те жатады. Сазгерлігіңізді 
де біледі. Ғалымдығыңызды ел мойындаған. 
0зіңіздің жан жүрегіңізге осылардың 
қайсысы жақын?

– Журналист деген ат жаныма жақын. 

Журналист деп атаса мен кәдімгідей 

қуанып қаламын. Tйткені ол бала күнгі 

арманым еді. Сол арманыма "мірімнің 

соңына дейін адал болсам деп келемін. 

Егер мен бейнелеу "неріне жақын болсам, 

музыка "неріне ынтық болсам, фольклор-

ды жанымдай жақсы к"рсем, қол "неріне 

ынтызар болсам, оның бәрі журналист 

деген мамандыққа сай болуыма қызмет 

етіп келеді. 7-сыныпта «кім болам?» деген 

шығармамда «журналист болам» дегенмін. 

Ұстазым Тұрсынхан Шәлдибекова «жур-

налист жан-жақты болуы керек» деген 

еді. Сол жан-жақты болуға әлі күнге 

тырысып келе мін. Ал ғалымдыққа итер-

мелеп әкелген де сол журналистік қызмет. 

Tйткені ұстаздарым |Тауман Амандосов 

та, Темірбек Қожакеев те «журналист 

таңдаған тақырыбын зерттеп, деректерді 

барынша анықтап барып жазуы керек» 

деген болатын. Сол кез келген деректің 

анық-қанығына жетемін деп жүріп қалай 

зерттеушілікке түсіп кеткенімді білмей 

Фестивальдің  шымылдығын 

ашқан Тілдерді дамыту ж"ніндегі 

б а с қ а р  м а  н ы ң  б а с ш ы с ы  	 с и я 

Қыстаубаева қатысушыларды ата-

улы күнмен құттықтап, Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің Құрмет грамота-

сын Атырау облыстық мәдениет, 

мұра ғаттар және құжаттама басқар-

масының Атырау облысы мемлекеттік 

мұрағатының басшысы 	білсейіт 

Мұхтарға табыстады. Махамбет 

аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту б"лімінің басшысы Нұрғали 

Аруев Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлігі Тіл 

саясаты комитетінің Құрмет грамота-

сымен марапатталды. 

«Довира» украин этномәдени 

бірлестігінен Светлана Петрова, 

Алена Пономаренко, «Татулық» 

татар этно-мәдени бірлестігінен 

Миляуша Фаттахова, Лиана Подряд-

чикова, «Светоч» славян этномәдени 

б і р л е с т і г і н е н  М ә у л е н  Р а ш е в а , 

«Тхоньил» корей этномәдени бір-

лест іг інен Ли Тэ  Ген,  Валерия 

Афанасьева, «Таврос» армян этно-

мәдени бірлестігінен Грета Габриэлян, 

Эрик Мартиросян, «Былина» орыс 

этномәдени бірлестігінен Марина 

Соло довникова, 	сем Асқарова, «Ын-

тымақ» "збек этномәдени бірлестігінен 

Муаттар 	зизова, Мүнира Абдол-

хамитовалар облыстық тілдерді дамыту 

ж"ніндегі басқарманың Алғыс хатын 

алып, мерейлері "сті.

Облыстық мәслихат депутаты 

Гүлнәр Сәдуақасова №15 мектептің 

қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі 

Н ә й л ә  Қ ұ м а р о в а ғ а ,  « А т ы р а у » 

телеар  на сының редакторы Эльвира 

Сәменоваға, «Атырау» телеарнасының 

редакторы Жұлдыз Қайратқызына, 

облыстық тілдерді дамыту ж"ніндегі 

басқарманың инспекторы Назерке 

Адайбекқызына, Мақат аудандық 

мәдениет және тілдерді  дамыту 

б"лімінің маманы Гүлім Абзалқызына 

Атырау облыстық мәслихатының 

Алғыс хатын табыстады.

Гүлзада НИЕТҚАЛИЕВА
АТЫРАУ

«Ағайынбыз бәріміз...»

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА
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МӨЛТЕК СЫР

«Жай тау емес, 
Ұлытаудың ұлымын!»

Ал керек болса... Бұған не дейсің енді?! 

Ақынның меңзеп отырғаны не екен сонда? 

Ол түсінікті ғой. «Таудың тау екенін шын 

сезінгің, ұғынғың келсе маңдайыңды алды-

мен Ұлытауға тіре, атыңның басын Ұлытауға 

бұр» деп тұр ғой ақын. Жыр жолдарынан 

айрықша, менмұндалап к"зге ұрып тұрғаны, ол 

– туған жерге деген жүрекжарды ықылас, ыстық 

сүйіспеншілік.

Tлең былай аяқталады:

Қымбат маған Ұлытаудың әр тасы,

Ақ қайыңы, жасыл терек, шыршасы.

Саф ауасы, самал желі, сағымы

Ақпандағы аппақ қары, баршасы. 

Ұлағатын ұғып "скен ұлының,

Қанып ішкен «Тасбұлақтың» тұнығын,

Шынымды айтсам бақыттымын мен шексіз,

Жай тау емес, Ұлытаудың ұлымын!

Расында да Батекең бақытты. Ол жырға қос-

қандай жай тау емес, Ұлытаудың ұлы. Ұлы тауға 

бас имейтін қазақ жоқ. Ұлытау ұлт бірлі гіне, 

ынтымақ пен татулыққа ұйытқы болған жер. 

Қазақтың басына ауыр күн туғанда бабала рымыз 

Ұлытауға жина лып, кеңес құрған, тығы рықтан 

шығу дың жолдарын саралаған. Үш жүздің басын 

қосқан Ұлытау деп айтылуы да содан. 

Шіркін дейсің,  әр қазақ баласының 

бойындағы атамекенге, кіндік қаны тамған 

туған жерге деген жүрек лүпілі осылай сезіліп 

тұрса онда мемлекетіміз отаншыл, елшіл аза-

маттардан кенде болмас еді ғой. Мұның "зі 

алтын бесік – туған елдің одан әрі гүлденіп, 

к"ркеюіне мейлінше әсер етері анық. Ақын 

жырынан түйгеніміз осы болды.

Бүгінде жетпіс жастың жотасына к"теріліп 

отырған Ұлытау түлегі – Батырбек Мырзабеков 

бүкіл ғұмырын баспас"з саласына арнап келе 

жатыр десек қателесе қоймаспыз. Алғашқы 

кездерде аудандық Мәдениет үйінің директоры, 

аудандық атқару комитетінің б"лім меңгерушісі 

болып қызмет атқарғаны болмаса, к"зін ашып, 

к"ріп келе жатқаны, жанына серік еткені, 

"мірлік азық болғаны – газет-журнал... Бұған 

мына қызметтер тізімін түзіп жіберсек "зіңіз 

де куә боласыз: Жезді аудандық «Октябрь хат-

шысы» газетінің, Ұлытау аудандық «Ұлытау 

"ңірі» газетінің жауапты хатшысы, облыстық 

«Жезқазған туы» газетінің б"лім меңгерушісі, 

қалалық «Сарыарқа», «Жезказганская правда» 

газеттері редакторының орынбасары, «Наз», 

«Дауа» газеттерінің редакторы. 2006 жыл-

К"шербай 

Дәметов – ағыл-

шын тілінің маманы. Бүгінде 

алпыстың жуан ортасынан асып кет-

кен ағамыз Жамбыл облысы Мойынқұм 

ауданы Бірлік ауылындағы Қайрат 

Рысқұлбеков атындағы орта мектепте 

ұзақ уақыт ұстаздық қызметті абыроймен 

атқарды.

К"шекең бір қызық, әрі жақсы 

мағынасында мазасыз адам. К"п оқиды, 

к"п біледі, сонысымен әрдайым "зінің 

ойын дәлелдей с"йлейді, арғы-бергіні 

тереңнен қозғап, ақтарыла әңгіме ай-

тады, соғыс алаңына атойлап шыққан 

баяғының батырларынша кейде қып-

қызыл шайқасқа – пікірталасқа түсіп, 

қарсыласын шаң қаптырып кететін кезі 

аз емес. 

ТҰСАУКЕСЕР

ҚАЛАМ КИЕСІ

дан «Қазақ газеттері» ЖШС-нің Қарағанды 

облысындағы "кілі. Бұған қосымша «Ұлытау 

және Ұлт» республикалық тарихи-танымдық, 

к"ркемдік-әдеби журналының директорлығын 

атқарып жүр.

Батекеңнің жазған дүниелерімен жергілікті 

тұрғындар жақсы таныс. К"пшілік оның "лке та-

рихына қатысты зерттеу мақалаларына қызығу-

шылық танытады. Осының "зі қаламгердің 

Ұлытау-Жезқазған "ңірінің кешегісі мен бүгіні-

нен жақсы хабардар екендігін аңғартса керек. 

К"ңілге демеу болатыны шығарма шылық 

саладағы к"п жылғы еңбегі елеусіз қалып жатқан 

жоқ. Бұған дәлел – «Қазақ станның құрметті 

журналисі», «Қазақстан Журналистер одағы 

сыйлығының лауреаты», «Жезқазған қаласы 

әкімі сыйлығының иегері» атақтарын иемденуі. 

Марапаттар легі одан әрі жалғаса береді.

Батырбектің "мірінен байқалатыны, журна-

листика оның поэзиясына кедергі жасаған емес. 

Қайта екі сала бірін бірі толықтырып, жандан-

дырып отыратын секілді. Мәселен, журналисти-

ка – "мір, жаңалық, "згерістер. Сол "згерістерді 

ретін, жүйесін тауып поэзияда ұштастырса оның 

несі ерсі? Қайта "лең нің салмағы арта түспей 

ме? Ал поэзияның журналистикаға титімдей де 

зияны жоқ. Жүректі тербеген ой-толғаныстарды 

қағазға түсіргенде немесе жеке адамдар туралы 

газеттің «жұлдызды» жанрлары – очерк, кор-

респонденция жазғанда поэзияның к"мегі зор. 

Поэзия, ол – шабыт, к"ркем с"з, ақжарма к"ңіл. 

Осыларды әлгіндегі газет материалдарының "н 

бойына сіңіріп отырса жазбаңыздың жаны кіріп 

жүре беретіні еш күмәнсіз. 

Батекең үлкен-кіші сүйсініп оқитын жыр-

ларды тудырған ақын ретінде де танымал. 

Сексенінші жылдары бұған дейін елене бермей, 

қайта қолға алынған с"з сайысы – айтысы-

мыз сахнадан бой к"рсеткенде арқасы қозып, 

қолына домбыра алған алғашқы айтыскер 

ақын дардың бірі Батырбек болатын. «Мені 

ортаға алып шыққан – намыс. Сол кездері 

айтыс ақындарын іздеп әуре болдық қой. 

Менің ұмтылыс танытқанымның себебі – ел 

ішінде ондай адамдардың бар екенін, айтыс 

шоғының "шпегенін к"рсеткім келді» дейді 

"ткен күндерді к"з алдынан "ткізіп.

Оның "леңдері жергілікті басылымдарда 

жиі жарияланады. Республикалық, облыстық 

мүшәй ралардың лауреаты да атанып жүр. 

Кейбір поэзия жинақтарынан ақын "леңдерін 

кездестіре аласыз. «Тасбұлақ», «Ұлытаудың 

ұлы мын», «Алты белдің асуы» атты жыр жинақ-

тары "мірге келді. Реті келгенде айта кетсек, 

ол поэзиямен қатар әдебиеттің "зге жанрлары 

– әңгіме, пьеса, сықақ... жазуға да шебер. Tзі 

қандай шапшаң болса, тайпалаған жорғадай 

қаламы да жүйрік. «Журналға мынандай 

тақырыпта бір дастан керек еді» десеңіз, әлгі 

дүниені жарты сағатта-ақ т"гіп тастауы мүмкін. 

Артық айтқандық емес, шыны осы.

Бүгінде қалам иесінің қоржынында "з 

қолынан шыққан он екі кітап бар. Олар әртүрлі 

жанрда. Тарихи туындыларын айтпағанда, 

«Аңшының әңгімелері» атты екі томдық 

кітабының "зі сізді талай қызықты жайттарға 

қанықтырады. Бұл әңгімелер де жайдан-жай 

жазылған жоқ. Негіз бар. Батырбектің атасы 

Мырзабек Ұлытау-Торғай "ңіріне әйгілі мерген 

болған. Заманында Аманкелді, Кейкілермен 

қатар тұрып, нысана к"здеп аты шыққан. 

«Жарыс қа түскен кезде ешкімге есесін жібермей-

тін» дейді білетіндер. «Аңшының әңгіме ле-

ріндегі» бірқатар дүниелер мерген атасынан 

есті ген қызықты оқиғалар. Қаламгердің жазсам, 

қолға алсам деген тақырыптары жетерлік. «Алла 

амандық берсе, ол шығармаларды да оқыр ман 

қауымға ұсынсам» дейді. Біздің тілейті німіз тек 

сәттілік.

Батекең – бүгінде ел ағасы, т"ңірегін дегі-

лердің сый-құрметіне б"ленген ардақ ты аза-

мат. Жергілікті жерде қандай да бір маңызды 

іс-шара "тетін болса, ескерусіз, шақырусыз 

қалған емес. Ондай басқосуларда ағалық ақ 

тілегін айтады, жүректі жарып шыққан "леңін 

оқиды. Ел-жұртының шапағатына б"ленгендігі 

емес пе – жерлестерінің қолдауымен Жезқазған 

қаласының және Ұлытау ауданының Құрметті 

азаматы атанды.

 Осыдан алты жыл бұрынғы бұл оқиға 

оның есінде ұмытылмастай қалды. Республи-

ка жұртшылығына жақсы мәлім, 2012 жылдың 

шілдесінде бүкіл ел болып құлақ түрген Жезқаз-

ған-Бейнеу теміржол құрылысы пайда лануға 

берілді. Оның тұсауы Қазақ стан Прези денті 

Н.Назарбаев қатысқан Индустрия лық форум да 

кесілді. Сол жиында бүкіл жезқаз ған  дықтар аты-

нан Елбасы алдында с"з с"йлеу құр метіне Ба-

тырбек ие болып еді. Бұл да тегіннен-тегін емес.

Біріншіден, әрине "ңірде абыройлы, беделді. 

К"птің құрметтісі. Екінші жағы да бар. Ол – 

с"зге шешендігі. С"з болғанда мәнсіз, татымсыз 

нәрсе емес, ойлы, толғамды с"з. Жұрттың айтуы 

бойынша бұл қасиет бабаларынан дарыған. 

Арғы атасы елге мәлім атақты Шегір би. Бұл кісі 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында "мір сүрген. 

Найман ішіндегі Бағаналы руынан. 	ділдігі мен 

дуалы ауыз шешендігі үшін Бағаналының т"рт 

босағасының бірі атанған. Жасы үлкен билердің 

"зі шешуі қиын мәселенің т"релігін Шегір 

биге айтқызатын болған. Демек, шешендік, 

суырыпсалмалық о баста қанда бар деген с"з. 

Сол жиында Елбасы алдында тосылма-

ды: «Теміржол магистралі – ғасырдың ора-

сан зор жобасы. Мұндай теміржол бұрынғы 

Кеңес Одағы кезінде де салынбаған. Бұл – ата-

бабамыздың талай жыл армандаған ел тәуел-

сіздігінің арқасы, Сіздің дана саясатыңыздың 

нәтижесі. Еліміздің болашағы бүгінгіден де 

жарқын болатынына сеніміміз мол» деп, елдің 

с"зін іркілмей, кідірмей айтып шықты.

 Расында да бұл ғасыр жобасы деуге негіз 

бар ірі құрылыс еді. Жолдың ұзындығы мың 

шақырым. Тауар экспортын еуропалық бағытта 

және Парсы шығанағы жағына шығаруға толық 

мүмкіндік бар. Осының "зі ел үшін үлкен 

жетістік болатын.

Ол "з отбасын ерекше қадірлейді. «Маған 

шабыт беретін, қамқоршым, жанашырым Майра 

ғой» деп бір жағы әзіл, бір жағы шыны, туған-

туысқа, айналасына сыйлы зайыбын к"кке 

к"теріп отыратыны бар. Бүгінде балалардың 

әрқайсысы жеке шаңырақ к"терген. Алды 

Астанада, кейінгілері Жезқазған т"ңірегінде 

жауапты қызметтер атқарады. Немерелер де 

"сіп, ержетіп азамат қатарына қосылып жатыр. 

Отбасы бақыты деген, міне, осы.

Батырбектің анасы Мәнуар апаны к"зіміз 

к"рді, қолынан дәм таттық. Ол кісі жергілікті 

жерде аты шыққан Жауғаш ақынның қызы. 

Апамыз ұлы бес баланың әкесі болса да әлі сол 

баяғы бала Батырбектей к"ре ме: «Батырбегімді 

рен жітпеңдер. Қамқорлыққа алып жүріңдер» 

дей тін. Қайран, ана к"ңілі-ай... Ұлының ер 

жетіп, азамат болып, оның "зі де т"ңірегіне аға-

лық, үл кен дік қасиет танытып жүргенін қайдан 

білсін...

Батырбек кейін жұмыс бабымен Жезқазған 

қаласына к"шіп келді. Бірақ Ұлытауда тұратын 

анасын бір сәт те жадынан шығарған емес. 

	йтеуір уақыт тауып, жиі ат ізін салып тұратын. 

Бір с"збен айтқанда, ол ана алдындағы 

перзенттік парызын "згелерге үлгі болатындай 

жағдайда "тей білді.

Ұлытаудың ұлы болу мақтаныш, әрине. Бұл 

қазақтың ұлы болу дегенді аңғартады. Осының 

"зі иыққа батпандай жүк артатындай. Біздің 

кейіпкеріміз болса мұны жақсы сезініп, азамат 

ретінде де, қаламгер ретінде де сенім биігінен 

к"рініп келеді. Бұған біз де қуанамыз.

Серік ТІЛЕУБАЕВ, 
Ұлытау ауданының Құрметті азаматы, 

ҚР Мәдениет қайраткері

Нұрперзент ДОМБАЙ,
журналист

Игі  жақсылардың басын қосқан жиында 

қаламгердің «Міржақыптың оралуы», «Безінген 

ләйлек», «Tз "рмегім», «Қызбелдің Қайсары» сияқты 

жинақтардың тұсауы кесіліп, оқырманға ұсынылды. 

Аталған алты томдық кітаптың т"ртеуі «Ана тілі» 

баспасынан шығып отыр. Соның бірі «Tз "рмегім» 

деп аталатын күнделіктерінің қос томдығы. Кітаптың 

біріншісі – 1964-2005 жылдарды, екіншісі – 2006-

2017 жылдарды қамтиды. Осы орайда баспаның 

басшысы Жақау Дәуренбек қаламгердің кітаптарын 

оқып, сапалы басылуын "зі қадағалағанын атап "тті. 

«Tз "рмегім» дейтін 2 томдық кітабына "те риза бол-

дым. Онда "з "мірінен бастап, еліміздегі к"птеген 

оқиғалар қамтылады. Оның ішіндегі ең қызықтысы, 

осы қазақ журналистерінің бәрі аталады. К"птеген 

журналистерге, "зінің қатарластарына, әріптестеріне, 

жазушыларға деген к"зқарасы осы кітапта дерек-

термен айтылады. Бұл кітап осынысымен құнды. 

Атының "зі айтып тұрғандай, жазушы "з "мірінің 

"рмегімен қатар, Президенттен бастап, еліміздегі 

елеулі жағдайларды тізіп шығады. Кітапты оқып 

отырғанда к"з алдыңыздан экрандағыдай "тіп жата-

ды» деді ол. 

1992 жылы қыркүйек айында Торғай облысынан 

жасақталған арнайы экспедиция мүшелері: алматылық 

ғалым Марат 	бсеметов, «Егемен Қазақстан» газетінің 

тілшісі Қайсар 	лім, Жангелдин аудандық жастар 

ісі ж"ніндегі комитеттің т"рағасы Айдар Талпақов, 

милиция капитаны Серік Асқаров, Арқалық автобус 

паркінің жүргізушілері Кеңесбай Меркин мен Хамит 

Райымханов Міржақып Дулатұлының сүйегін Карельден 

туған топырағына жеткізген еді. Міне, арада ширек ғасыр 

уақыт "ткенде «Міржақыптың оралуы. Возвращение 

Миржакипа» хикаят-сапарнамасы қос тілде жарық к"ріп 

отыр. Алғыс"зін Гүлнар Міржақыпқызы Дулатова жазған 

екен. Кітаптың тұсаукесерінде Қазақстан Жазушылар 

одағы Басқармасы т"рағасының орынбасары Бауыржан 

Жақып былай деді: 

«Шын мәнінде Қайсар 	лімнің есімін оқырман 

қауым жақсы біледі. «Егемен Қазақстанда» жазған 

дүниелері біз үшін құнды. «Міржақыптың оралуы» де-

ген кітабының атауының "зі баршамызды елең еткізіп 

отыр. Бұл құнды дүниелер келер ұрпаққа керек».

Сондай-ақ тұсауы кесілген кітаптардың қатарында 

«Безінген ләйлек» кітабына жазушының хикаяттар, 

әңгімелер, пьеса, эсселер, сапарнамалар жинағы 

топтастырылған. Ал «Қызбелдінің Қайсары» атты 

кітабында жазушының шығармашылығы туралы 

баяндалады. Онда қаламгерлер Қайсар 	лім туралы 

естеліктерімен б"ліскен.

Іс-шара соңында режиссер Қалила Омаровтың 

«Қалам киесі» деректі фильмінің тұсауы кесілді. 

Деректі фильм түсіруде "зіндік қолтаңбасы бар ре-

жиссер Қ.	лімнің "мірі мен шығармашылық бейнесін 

к"рсеткен. Деректі фильмде жазушының Тәуелсіздік 

жолындағы қызметі, Алаш арыстарының арман-

мүддесіне адалдығы, ұлт-азаттық қозғалысының тыл-

сым ақиқатына терең бойлауы, Астана тақырыптары 

мен отансүйгіштігі негізге алынып, жан-жақты 

қырынан ашылған. 

Ақбота ҚУАТОВА

Тілге тиек етіп отырған бұл "леңіміз былай 

басталатынын айта кетейік.

Ұлылықтың жүрегі

Алатауды,

Қаратауды,

К"кшетауды к"рдің де,

Тау біткеннің бәрін бірдей,

К"рдім деп сен сендің бе?

Кешір досым, 

Кешір мені әйтсе де,

Ұлытауға келіп сәлем бердің бе?

Ұлытауда болмасаң сен бір рет,

Басқа тауды к"рмедің не, к"рдің не...

Ол 

кісімен жа-

қ ы н д а  А л м а т ы д а 

кездесіп қалдық. Елге қайтып 

барады екен, екпіні қатты, желпіне, 

желдірте әңгімелей ж"нелді.

– Мынаны біраздан бері табанымнан 

таусылып таппай жүр едім, – деп ол сон-

да қолындағы кітабын мұрнымызға тақап 

мақтана к"рсетті. – К"рдің бе, інім, 

іздеген табады, қуған жетеді, айласын 

асырған алға асып кетеді, сан асудан сас-

пай "теді. Ал енді мұны мен қалай қолға 

түсірдім? Ендеше, құлағыңды салып 

тыңда. Тұп-тура автордың үйіне барып, 

бала-шағасынан сұрап алдым. Tздері бір 

жақсы иманжүзді жандар к"рінеді. Қатты 

риза болдым. Ал...

– Оу, К"шеке, асықпай айтсаңызшы, 

– дедік біз бастырмалата с"йлеген оны 

әрең тоқтатып. – Кәне, беріңізші, 

байқайық не кітап екенін.

С"йтсек, бұл 2008 жылы Астанадағы 

«Фолиант» баспасынан жарық к"рген, 

Кеңесбай Табылдиев құрастырған 

«Қазақ батырлары» атты кітап болып 

шықты.

Шынымызды айтсақ, "зіміз де оқуға 

құмар, жазу-сызудың адамы болға-

нымызбен бұл кітапты бірінші рет к"ріп 

тұрмыз. Оның үстіне қазір баспа да 

к"п, олардың «"німі» де к"п, былайша 

айтқанда, шалқыған кітап мұхитының 

бетінде қалқып жүріп, кейде анық адасып 

кеткендей күй кешетініміз де рас қой...

– К"шеке, – дедік сонан соң,– мы-

наны бір-екі күнге бере тұрсаңыз, оқып 

шыққаннан кейін қатынаған біреуден 

беріп жібереміз.

– Жоқ, болмайды! – деп шарт ете 

қалды ол кісі к"зі алайып. – Tзім әрең 

дегенде тапсам. Мұның не?

Бірақ сәл ойланып барып:

– Жарайды, жақсы к"ретін інімнің 

бірі едің, ала ғой, алайда, ұзатпа, түсіндің 

бе? – деді сұқ саусағын жоғары шошай-

тып.

– Болды, бітті, – дедік біз де ол кісінің 

лезде жібігеніне риза кейіппен.

Шынында да, бұл оқуға тұрар лық 

кітап екен. Автор ерінбей жалық пай, 

аянбай тер т"гіп, к"з майын тауыса 

еліне қорған болған ерен ерлерді – 

қазақтың 410 батырын тізіп шығыпты. 

	рине, құр тізім емес, әліпби тәртібімен 

бәрінің дерлік "мірі, ерлік істері жай-

лы деректер, мәліметтер келтірілген. 

Абат батырдан (XIV ғасыр, атақты 

Асан қайғының баласы) басталып, 

Ысқақ батырмен (1887-1912 ж.ж.) аяқ-

талыпты. Тек қара басын ойламай, 

туған халқының қамы үшін, ел шетіне 

тиген жаумен арыстандай айқасқан 

батыр бабаларымыз жайында байыпты 

баяндаған кітап қалың оқырман тара-

пынан үлкен сұранысқа ие болып, алты 

рет қайта басылып (біз соның біреуін де 

к"рмеппіз... 	рине, бұл жерде таралым 

деген пәленің де «кінәсі» бар ғой...) 

шығыпты.

Құрастырушы Тараз қаласында туған, 

марқұм Кеңесбай Табылдиев геология-

минералогия ғылымының докторы екен, 

Ш.Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік 

университетінің профессоры атанып-

ты. Қаратау кен-химия комбинатын-

да жұмыс істеген, к"п жыл Қ.Сәтбаев 

атындағы геология ғылыми-зерттеу 

институтында қызмет еткен.

«Кезінде қызмет бабымен мен Ресей, 

Украина, Грузия, Армения, 	зірбайжан 

елдерінде болғаным бар, – деп жазады 

автор кітабының алғыс"зінде. – Сон-

да ресми кездесуден тыс уақыттағы 

әңгіме үстінде олардың маған қоятын 

сұрақтарының б ір і :  «Осы с іздер, 

қазақтар, сан жағынан аз болсаңыздар 

да, ата-бабаларыңыз осынша үлкен 

к"лемді жерді қалай сақтап қалған?» 

дегенге саятын. «Иә, – дейтінмін мен, 

– барлығыңызға белгілі, біздің жеріміз 

к"лемі бойынша Ұлыбритания, Фран-

ция, ФРГ, Испания, Австрия, Голлан-

дия және Дания мемлекеттерін қосып 

алғанда, солардың к"леміне тең. Жал-

пы, қазақ халқы басынан батыр халық 

болған. Осыншама телегей теңіздей 

жерді иемденіп, қорғап-қоршаған небір 

батыр бабаларымыз "ткен...

…Елімізді, жерімізді қасық қаны 

қалғанша қорғаған, ұл-қыздарымызды 

құлдықтан, күңдіктен құтқарған қазақ 

батырлары туралы аз айтылып, жазылып 

жатқан жоқ...

...Мен қалың оқырман назарына 

батыр бабаларымыз туралы қолдағы 

бар деректерді топтастырып, басылым 

ретінде бергенді дұрыс к"ріп отыр-

мын. 	рине, қазақ батырларының саны 

кітапта к"рсетілгеннен әлдеқайда к"п...»

Сонымен, біздің к"п с"зіміздің д"п 

қорытындысы не? Ол, әрине, алдымен 

баһадүр батыр бабаларымыз жайлы 

дерек, мәлімет жинақталған осындай 

кітап (бұл туралы бұрын да айтылған, 

жазылған шығар, бірақ мұндай ізгі іс 

жайында қайталау артықтық етпейді де-

ген ойдамыз) барын тағы да еске салу еді. 

Сонымен қатар, қазіргідей ғаламтордың 

ғажайып иірімдеріне еріксіз еніп кет-

кен адамдарымыздан б"лек К"шербай 

ағамыздай кітап құмарлардың, ілім мен 

білімді кітап бетінен маржандай сүзіп 

алатын азаматтарымыздың әлі де аз емес 

екенін атап айту еді.

...К"шекеңнің кітабын ұзатпай беріп 

жібердік. Іле телефонмен тілдескенімізде 

ол кісі әдеттегіндей асығып-аптығып 

тез-тез с"йлеп: «Қалай, ұнады ма, 

айттым ғой, оқитын дүние деп. Риза 

болған шығарсың, мен оны еш жерден 

кездестірмеген соң, алыстан ат ары-

тып, тон тоздырып дегендей, ерінбей-

жалықпай,ұялмай-қызармай автордың 

Алматыдағы Таугүл ықшам ауданындағы 

үйіне барып, сұрап алдым ғой. Солай, ба-

уырым, аса қажет кезде осылай да әрекет 

жасау керек» деп зорға тоқтады...

Берікбай ҚАДЫҚОВ, 
журналист 

Алматы облысы

Қарасай ауданы

Елбасы Жезқазғанда 
болғанда. Оң жақта бірінші 

тұрған Б.Мырзабеков. 
2014 ж.
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Мақаласының соңында автор былай деп 

тұжырымдайды:

«Біздің мақсат – осы тіз імдегі  қазақ 
оқығандарының жоғары оқу  орындарын 
бітіргеннен кейінгі тағдыры қалай болды, олар 
немен айналысты, қазақ қоғамына қандай еңбек 
сіңірді деген сауалдарға жауап табу. Егер осы 
тізімдегі кісілердің туған-туысқандары, ұрпағы 
табылып жатса, олар )з білгендерін редакцияға 
жолдаса, құба-құп болар еді. Мұны түптің түбінде 
)зіміздің тариxымызды түгендеу жолындағы мың 
сан ізденістің бір мысқалы деп білген ж)н. Газет 
бастамасына үн қосып, тілек білдіріп, xабар 
беріп жатқандар болса оған біз дереу үн қатуға 
даярмыз. Алаш оқығандары туралы естеліктер, 
мақалалар, фотодеректер, олардың тағдыр-
талайына қатысты басқа да жәдігерлік құнды ма-
териалдар болса, оның бәрін жедеғабыл оқырман 
назарына ұсынбақпыз». 

Жоғарыда аты-ж"ні келтірілген О.Есенқұлов 

жайында біраз деректерді бұған дейін де 

оқығаным бар еді. Сәкен Сейфуллиннің «Тар 

жол, тайғақ кешу» тарихи-мемуарлық рома-

нында былай делінеді:

«Жалпы Ресейлік «Алаш» партиясы аты-
нан 1917 жылғы желтоқсан айында Орынбор 
қаласында )ткен учредительный собраниеге 
Орал облысынан Қалел Досмұқамбетұлы, Жан-
ша Досмұқамбетұлы, Нұрғали Ермағамбетұлы, 
Ғұбайдулла /лбекұлы, Сәлімкерей Қаратілеуұлы, 
Омар Есенқұлұлы, Ғайса Қашқынбайұлы қа тыс-
қан» («Жазушы» баспасы – 1977 жыл, 67 бет).

 Абдуллах Дастанов «Мысты "ңір» газетінде 

(2009 жыл, 21 тамыз, №33, 5 бет) т"мендегідей 

мағлұмат келтірді:

«1917 жылғы 2-8 сәуірде Орынборда )ткен 
Торғай облыстық қырғыз, яғни қазақ сье зін де 
Аxмет Байтұрсынов баяндама жасайды. Сьезд 
жалпықазақ сьезін шақыру ж)нінде қаулы 
қабылдап, бұл үшін 8 адамнан тұратын айрық-
ша ұйымдастыру бюросын құрады. Осы бюро-
ның құрамына /лиxан Б)кейxанов, Аxмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтармен бірге 
сегіз адамның бірі болып Омар Есенқұлов та 
кіреді». 

 «Батыс Қазақстан» энциклопедиясында 

(Алматы, 2002 жыл, 249-250 беттер) біршама 

мол деректер бар:

«Есенғұлов Гұмар Қожахметұлы 1886 
жылы 15 мамырда Орал облысы Темір уезінде 
дүниеге келді. Батыс Қазақстан ордасының 
қайраткері. Тұңғыш қазақтан шыққан жоғары 
білімді дәрігерлердің бірі. Есенғұлов облыстық 
Романов атындағы орыс-қазақ училищесін 
бітіргеннен кейін Оралдағы әскери учили-
щеге түседі. 1910 жылы )зімен бірге оқыған  
Б.Бисенов, Ы.Шұғыловтармен бірге Саратов 
университетінің медицина факультетіне оқуға 
түседі. Университетті аяқтағаннан кейін 1914-
1916 жылдары Саратов қаласында Земгорск 
лазареттер одағында дәрігер-ординатор болып 
қызмет жасайды. 1916 жылы Орынбор қаласында 
жедел жәрдем станциясында дәрігер болып 
қызметке орналасады. 1917 жылы сәуір айының 
басында Орынборда )ткен Торғай және Орал 
облыстарының қазақтарының съезіне қатысады. 
Съездің ұйымдастыру бюросының мүшелігіне 
сайланып, керекті күрделі мәселелерді дайын-
дап, оларды талқылайтын уақыты мен орынын 
белгілеп, хабарландырулар таратты. Қазақтардың 
Оралда )ткен бірінші съезіне қатысып, ішкі 
Жайық қазақтарының комитетіне мүше болып 
сайланады. Есенқұлов Гұмар Темір уезінде 
дәрігер-эпидемиолог болып қызметке орына-
ласады. 1920 жылы қаңтар айында денсаулық 
сақтау б)лімінің меңгерушісі Н. Қалменовтің 
ұсынысымен эпидемиология отрядының бас-
шысы болып тағайындалады. Облыстық партия 
комитетінің шешімімен 1920 жылы маусым 

беріліпті: «Амбулаторияның балалар к)з дәрігері 
ретінде Исенғұлов Гумар Кожахметович )зінің 
ар наулы мамандығын орынды пайдалана оты-
рып, жүктелген міндетті ойдағыдай орындай-
ды» (Мемлекеттік мұрағаттың 55 қоры, 1 бет, 

2.37.38).

Ақт"бе губерниясының денсаулық сақтау 

б"лімінің меңгерушісі Ирина Григорьев-

на Вышконың 1926 жылғы 9-қазанындағы 

бұйрығының к"шірмесі бойынша Орталық 

амбулаторияның балалар дәрігері Гумар Есен-

гулов тұтқындалған. (Мұрағаттан – 55 қор, 1 

бет, 1,6).

Біздің аймақта "лкетанушылық қызметімен 

танылған азамат Бекарыстан Мырзабаев 

Кеңес үкіметі орнағаннан кейін Алашорда 

қайраткерлеріне ешқандай жазықсыз айып 

тағылып, қуғын-сүргінге ұшырағанын ай-

тады. Соның бір дәлелі ретінде мұрағаттан 

табылған Темір уезінде жер мәселесіне қатысты 

тіркелген Жекей-Назар қақтығысына қатысты 

Ақт"бе губерниялық партия бюросы жабық 

мәжілісінің хаттамасынан т"мендегі үзіндіні 

келтірейік: «Исенгулов Гумар Кожахмедович 
Ақт)бе губерниясының Темір уезінің Эмба-
Темір болысының 3-ауылында дүниеге келген. 
39 жаста. Руы – Назар. Жоғары білімді дәрігер. 
Тұтқындалғанға дейін дәрігер болып қызмет 
жасаған. 7 айдан 11 жасқа дейінгі 6 баласы бар. 

да сол жолмен кері қарай Құмжарған арқылы 

Кеңқияқ кентіне келдім.

Ниетім – Сейдахметтің Сұлтаны ның қызы, 

жасы 92-дегі Алмаш апаймен жүздесу. Бұл 

кісі әңгімемізге себепші болған Омардың не-

мере қарындасы. Қайынатасы Балт" ре мен 

Омар үзеңгілес дос ретінде араласқан, кезінде 

ауқатты болыпты, болыстыққа сайланады. 

Сотталып, мерзімін Башқұртстанда "теген, 1947 

жылы елге оралады. 	ңгімеге тартқанымызда 

апамыздың есте сақтау қабілеті жақсы болып 

шықты. «Омар ағам біздің сегізінші ауылға 

(қазіргі Байғанин ауданында бұрынғы «Алтай» 

кеңшарының аумағы, Балт"ре ұрпағымен осын-

да тұрған - С.Б.) келіп, бір айдай қонақ болды» 

деді Алмаш апа. Омар айдаудан бостандыққа 

шыққасын Назардың Бәшен б"лімінде То-

лыбай тармағының қызы, 1914 жылы туған 

Қалиламен бас қосады, "мірінің соңғы кезеңін 

Ембі қаласында "ткізіпті. Tкініштісі – бұл не-

кеден бала болмаған.

Кейіпкеріміз Саратов универси тетінің 

медицина факультетінде оқып жүргенде татар 

қызымен шаңырақ к"терген. Алмаш апа бұл 

кісінің бәй бішеден, яғни татар әйелінен 	нуар, 

Талғат деген екі ұл және Нәпиза, Қапиза, 	лия 

есімді үш қыз к"ргенін айтты. Омар тұтқында 

жүргенде бәйбіше қайтыс болып, біз атап 

"ткен перзенттері отағасының нағашыларында 

тәрбиеленеді. 

Бізге алғашқы деректерді берген Мұхамбет-

керей ақсақалдың айтуынша, Омардың наға-

шы лары Назардың Сәңкібайында Құлан 

аталы ғынан, Ресейдің Орск (бұрынғы атауы 

Жаманқала – С.Б.) қаласында тұрыпты. Жоға-

рыда зираттағы белгі таста «Талғат» деген 

есім   барлығын баяндадық. Ол – Омардың 

бел  баласы, «аузы қисық,кемістеу еді» дейді. 

Татар қызына үйленіп, Ақт"беде тұрған. 

«	кесі қайтқанда топырақ салуға үлгермеді. 

Мәйітті үйден шығарып кеткеннен кейін 

келген. К"біне-к"п орыс ағайынның ортасын-

да "скесін шығар, перзенттерінің бірде-бірі 

«Мен Омардың баласы едім» деп, хабарла-

сып тұрған жоқ. Соның салдары – асылдың 

жұр нақтарымен қарым-қатынас үзілді» деді 

Мұхамбеткерей ақсақал.

Омардың ағайын-туыстарымен, оны білетін 

басқа да бірқатар адамдармен жолығысып, сыр 

тартқанымда фотосуреті еш жерде сақталмапты. 

Мақаланы жансыз бейнесімен толықтыруды 

ж"н к"рдім. Облыстық мемлекеттік мұрағаттан, 

облыстық ішкі істер департаментінің мұраға-

тынан фотосурет табылмады. «Есенғұлов 1955-

1965 жылдар аралығында Ақт"бе қаласының 

іргесіндегі Қурайлы ауылында дәрігерлік 

қызмет атқарған» деген әңгімені анықтау 

үшін арнайы осында келіп, емханада болдым. 

Тіркеуші қызметіндегі Гүлнәр ауылдың ескі 

тұрғындарының біразын білетін болып шықты. 

Сол кісінің сілтеуімен Павел Николаевич 

Забосинге жолығуға келдім. Оның анасы 

Людмила Павловна ертеректе Қурайлыда 

медбике болып жұмыс істеген. Павел үйінде 

б о л м а й  ш ы қ т ы ,  з а й ы б ы  С в е т л а н а н ы ң 

айтуынша енесі осы ауылда біраз жыл еңбек 

еткен. Ғұмырының соңғы кезеңінде Орынбор 

облысында қызы Елена Сотникованың 

қолында болып, дүниеден "тіпті. Светлана 

бала шағында Омарды к"ргенін де айтты. 

«Фотосурет Еленаның үйінде болуы мүмкін» 

деп топшылады. Мұны естіген соң байыз 

таппай Бузулук қаласында тұратын Еленамен 

электронды пошта арқылы хабарластым. 

Tркені "скір тілегімді жерге тастамай анасының 

жеке мұрағатынан Омардың Қурайлыда тұрған 

сәтінен фотосуретті менің мекенжайыма салып 

жіберді. Баға жетпес олжаға кенелткені үшін 

бейтаныс Сотниковаға алғысымды жаудырып 

жатырмын. 

	лгі тіркеуші Гүлнәрдің нұсқауымен Қурай-

лының байырғы тұрғындарының бірі Ханшайым 

Құспановаға жолықтым. Апамыз 1964 жылы 

отағасымен бірге осы ауылда қоныстанған. 

«Бір-бірінен едәуір қашық Хлебодар мен 

Қурайлыда жалғыз дәрігер Омар атамыз еді. 

«Ат арбасымен екі ауылды аралап, тұрғындарды 

емдеп жүрді. 	лденеше рет үйінде қонақ 

болдық. Қалима апамыз күйеуінен айтарлықтай 

жас еді. Қожайын бірбеткей, к"біне-к"п ішін 

бермейтін жан. Tздерімен бірге Ескендір деген 

немересі болды. Жаңылмасам, 1965 жылы туған 

аулына к"шіп кетті» деді Ханшайым апай. 

Жоға ры да біз с"з еткен Светлана Забосина 1975 

жылы тұрмысқа шыққанда Омардың немересі 

Ескен дір күйеужолдас болыпты. Екеуі де 1951 

жылы туған құрдастар, бір мектепте, бір класта 

оқыған.

Омар туралы деректерге іздестіруге кіріскен 

бастапқы шақта Ресейдегі Саратов облыстық 

мемлекеттік мұра ғатына сұраныс жібергенмін. 

Хатыма жауап 9-шілдеде келді. Қуа нышты 

жағдай – Омардың Орал қа ласында 1910 жылы 

түскен фото суреті Саратов мұрағатынан та-

былды. Бұдан "зге Орал қаласында орыс-қазақ 

мектебін бітіргені туралы куәлік, басқа да 

бірқатар құжаттар анықталды.

Тоқсан ауыз с"здің тобықтай түйіні – Омар 

Есенқұлов белгілі Алаш қайраткерлері Ахмет 

Байтұрсынұлымен, Міржақып Дулатовпен, 

	лихан Б"кейхановпен бірге қимылдап, 

Алаш партиясымен Үкіметін құруға сүбелі 

үлес қосқан тарихи тұлға, қазақтан шыққан 

алғашқы жоғары білімді дәрігерлердің бірі. 

«Есіл азамат ел есінен шығып барады-ау» 

деген мазасыз ой к"кіректі кернейді. Кезінде 

Омар сияқты ұлтжанды азаматтардың соңына 

түсіп, жазықсыз қуғынға ұшыратқан Ряхов 

дегенге Ақт"бе қаласында бір к"ше берілген. 

Ал Есенқұловты ешкім аузына алмайды. 

Облыс орталығында ғана емес, Ембі, Темір 

қалаларында мектепке немесе к"шеге атын 

беріп жатсақ кім орынсыз дей алады?

Туған халқына барынша адалдықпен қызмет 

еткен Омар Есенқұлов сияқты сайпқырандар 

халық жадынан ешқашан "шпек емес.

Садыр БАЙҚАДАМОВ,
Қазақстан Республикасының 

Құрметті жер қойнауын
барлаушысы, зейнеткер

АҚТTБЕ

ОМАРДЫ

айын да Орынбор-Торғай губерниясының атқару 
комитетіне мүше болып сайланады. 1925 жылдан 
Ақт)бе қаласындағы Орталық амбулатория-
да дәрігер болып қызмет істейді. 1929 жылы 
ұсталып, Воронеж қаласына жер аударылады. 
1930 жылы елге оралып, дәрігер болып жүріп, 
қайтыс болады».

Мәселені басынан ашып айтқан дұрыс 

– менің Есенқұлов жайында ізденуіме 

ықпал еткен жай – ол кісі менің анамның 

анасының, яғни нағашы әжемнің ағасы еді, 

кейіпкерімізді алғаш рет "ткен ғасырдың ал-

пысыншы жылдарының орта тұсында к"рдім.

Темір ауданының Шұбарши поселкесінде 

14-15 жас шамасында жас"спіріммін. 	кем 

Сағиым Байқадамов сауатты, к"зі ашық адам 

еді, мектепте оқу ісінің меңгерушісі болып 

қызмет етеді. Нағашы әжем Ғайнижамал (ауыл-

дағылар Жамал деп атап кеткен – С.Б.) Шектінің 

Назар тайпасынан тарайтын Шерін руынан 

еді. Ара-тұра әңгімесінде ағасы Омар 

жайында айтып қоятын. Кеңес 

үкіметі  орнағаннан 

кейін жазықсыз айып 

тағылған, қуғын-

сүргін к"ріпті. Сол 

к і с і  а я қ  а с т ы -

н а н  ү й і м і з г е 

келе  қал  ғаны. 

Туған бауы рымен к"птен кездесе алмай әбден 

сағынған екен, жарықтық әжем дауыс шы-

ғарып к"рісті. Бидай "ңді бойшаң кісі екен. 

Үстін дегі ақ бешпет – шалбары, басындағы ақ 

кепкісі "зіне жарасып тұр. 	кем бойға сіңген 

дағдысымен мал сойып, қонақасы берді.

Атын сыртынан естігеніміз болмаса алғаш 

к"ріп тұрған мейманымыз әңгімені тігісін 

жатқыза айтады екен. Қажырлылығы байқалып-

ақ тұр, жапа шеккеніне налыған сыңай таныт-

пады. К"леңкелеп жатып, айтқан әңгімесінен 

ұққанымыз – бостандыққа шыққан соң Ақт"бе 

облысының Темір ауданындағы Шұбарқұдық 

кентінде, Мәрт"к ауданының Қурайлы аулында 

дәрігер болыпты. 

Енді туған анам, жоғарыда біз әңгімелеген 

Омардың туған жиені Алмаш Сағидуллақызын 

(қазір жасы 92-де, күй-қуаты б"тен емес – С.Б.) 

тыңдап к"рейік.

– Нағашыларымның бай-шонжар болғаны 

салқынын тигізді ме, әкем Сағидолла 1937 

жылы ұсталып, сол кеткенінен оралмады, – 

дейді анам.

– Балалығымнан шығар, нағашы жұртқа 

ренішім к"пке дейін тарқа мады. Үйімізге 

келгенінде Омар наға шым мені қасына шақыр-

ғанда бармағаным содан.

Назардың Шерінінен Мұхамбет керейді 

(былайғы жұрт Керей деп атайды, Алматы 

қаласында тұрады, 1927 жылы туған – С.Б. ) 

әңгімеге шақырғанымда былай деді:

– Есенқұлдан Қожахмет, Сейдахмет, 

Т"реахмет деген үш ұл туған. Сенің Жамал 

әжең Қожахметтің бәйбішесінен "рбісе, тоқалы 

Қамардан Мария, Сафура есімді екі қыз және 

Рахымберді деген ұл дүниеге келді. Рахым берді 

жастай бақилық болған. Сейдахметтен ағайын-

ды бес ұл: Сұлтан, Сыдық, Омар, Құсайын және 

Мұхтар. Т"рахметтен – Ақу, Т"кен. Сейдахмет 

Омар деген баласын інісі Қожахметке кішкене 

күнде-ақ бауырына басуға беріпті.

Қожахмет ауқатты, ел-жұртқа беделді адам 

болса керек, болыстыққа екі мәрте сайла-

ныпты. Жем бойындағы К"күй, Шеңгелши, 

Құмжарған, Жағабұлақ деп аталатын мекендерді 

жайлаған. Даңқының шарықтағаны сондай – 

1913 жылы Романовтар әулетінің патшалық 

құрғанына үш жүз жыл толуына арналған 

салтанатқа қатысты деседі.

– Мынаны әкеме Петерборға барғанында 

патша атынан сыйға тартқан, – дейтін әжем 

келіншек болып түскендегі жасауы – асүй 

ыдыс-аяқтарының жиынтығын нұсқап.

Біздің осы мақаламыздың негізгі кейіпкері 

туралы біраз деректер Ақт"бе облыстық 

мемлекеттік мұрағатының қорында сақталған. 

Соның бірінде қысқаша т"мендегідей мінездеме 

Партияда жоқ. Алашорда уақытша Үкіметінің ко-
миссары болған. 3-ауылда жылжымалы мүлкі бар. 
1922-1923 жылдары Назар руының қолбасшысы 
ретінде Темір уезінен тыс жерге жер аударылған» 

(облыстық мемлекеттік мұрағат, 5П қор, 1 жаз-

ба, 1243 құжат, 40 бет).

Зерделі оқырман жоғарыда баяндалған 

мұрағаттық құжаттардан кейіпкеріміздің сол 

кезеңдегі к"птеген тұстастарынан әлдеқайда 

озық тұрғанын, дүниетанымы тереңдігін 

аңғарса керек. Бұл бір жағынан Ресейдің 

жоғары оқу орнында білім алуының, екінші 

жағынан Алаш қайраткерлерімен мүдделес, 

мақсаттас болып, емен-жарқын араласуының 

нәтижесі. Осындай ерекшеліктері менің бой-

ымда әйгілі тұлға жайында мағлұматтар жинауға 

ынта-ықылас қалыптастырды.

Омар атамыздың жерленген орны туралы 

ішінара естіп жүретінмін. 2018 жылдың 4-ма-

мырында ертелетіп Ембі қаласына келдім. 

Кеше Есен құлдан тараған ұрпақтың бір "кілі 

Жұбатқанмен телефон арқылы с"йлесіп, 

марқұмның басына баруға уағдаласқанмын. 

Жұбатқан – Есенқұл дың Сейдахмет деген ба-

ласынан туған Сыдықтың ұлы Баптың перзенті, 

жасы 67-де. «Бала кезімде әкемнің қа сында 

жүріп, осы Ащының бойында қой бағыс қан -

мын. Омар атамның сонау Ембіден торы бие-

сіне арба жегіп, біз отырған Аққораға сан мәрте 

келгенін к"ргенмін» деді ол. Айтуынша, ата 

жер ленген аумақты жақсы біледі екен. Ертеңгі 

шәйдан соң кідірмей жолға шықтық. Ембіден 

Жағабұлақ арқылы Құмжарғанға келдік. 

Елуден астам үйі, бірнеше әлеуметтік ны-

сандары бар ауыл. Соңғы жылдары табиғи газ 

желісіне қосылған. Мектептің жаңа ғимараты 

салынып жатыр. Ауыл мен "зен аттас. Құмды 

қақ жарып аққан "зен мекен сәнін келтіріп-ақ 

тұр. Tзеннен "тіп ауылдың үстімен Шеңгелшиге 

бет алдық.

К"ктемнің жайма-шуақ күні. Қызғалдақтар 

бүршік жарған. 	уеде бозторғай шырылдайды. 

Жаманбұйраттағы Аққора тұсындағы "ткелден 

Ащыны кесіп "ттік. Шамасы бір шақырымдай 

жер, Құмжарғаннан он үш шақырым екен, 

зираттың дәл үстінен шығыппыз. Темір 

шарбақпен қоршалған, табиғи тас белгіде 

әріптер әрең к"рінеді. Қына басып кеткен. Пы-

шақпен қырып тазартқан соң оқуға мүм кіндік 

туды. «Руы Назар. Шерін. Жалымбет аумағы. 
Есенқұлұлы Омар. 1886 жылы туған. 1970 жылы 
28 июльде опат болды. Тас қоюшы әйелі Қалила. 
Баласы Талғат» деп жазылған. Зират Жем 

"зенінен т"рт-бес, ал Жалымбет тамынан жеті 

шақырымдай жерде. Аруаққа дұға бағыштадық. 

К"ңілде жүрген бір шаруа орындалды. 

Жұбатқанды Ембіге апарып қалдырдым 

ҰЛЫҚТАЙ 
АЛДЫҚ ПА?

Есенқұлов Омардың Қурайлы селосында дәрігер болып жұмыс жасап жүрген кезі.
Сурет Елена Николаева Сотникованың анасының жеке мұрағатынан алынды. 1950 жылдардың орта тұсы.

Есенқұлов Омар. 
1910 жыл. Орал қаласы. 
Сурет Саратов облыстық мемлекеттік 
мұрағатынан алынды.

Ұлт газеті «Ана 
тілінің» 2012 жылғы 2 

ақпандағы нөмірінде белгілі 
журналист, марқұм Жұмабек 

Кенжалиннің мақаласы жарияланды. 
Мақалада автор Қазан төңкерісіне 

дейінгі кезеңде Ресейдің және басқа 
шет мемлекеттердің жоғары оқу 

орындарында оқыған қазақтар жайында 
қызықты деректер ұсынды. Міржақып 

Дулатов, Ахмет Байтұрсынов және 
басқа зиялылар қатарында ақтөбелік, 

Саратов университетінің медицина 
факультетін 1914 жылы 
бітірген Омар Есенқұлов 

та аталыпты.

Іс-шараның ашылуында Мемлекеттік хатшы рәсімге 

қатысушыларға Елбасы Н.	.Назарбаевтың құттықтау 

с"зін оқып берді. Онда отбасы институтын нығайту 

тәуелсіздік жылдары мемлекетіміздің әлеуметтік сая-

сатына айналғаны айтылған. Бұл бағытта маңызды 

ш е ш і м д е р  қ а б ы л д а н д ы .  Е л і м і з д е  ж ы л  с а й ы н 

Отбасы күні мейрамын атап "ту, «Мерейлі отбасы» 

ұлттық конкурсын ұйымдастыру дәстүрге айналды. 

Бүгінде жүзеге асырылып жатқан «Президенттің бес 

әлеуметтік бастамасы» сияқты жалпыұлттық жобалар 

қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған. 

Олар жаһандық үрдістерге сүйене отырып, қамқорлық 

пен к"мекті ұдайы жалғастыруда. Отансүйгіштік, 

еңбекқорлық, мейірімділік пен қайырымдылық сияқты 

киелі құндылықтарды бойына сіңірген отбасылардың 

"кілдері конкурс жеңімпаздары болады. 

Салтанатты іс-шара аясында Мемлекеттік хатшы 

ақырғы кезеңге "ткен әрбір отбасыға диплом мен бағалы 

сыйлық тапсырды.

Жеңімпаз отбасы конкурстың 31 тамыз бен 7 қыркүйек 

аралығында sms/интернет арқылы дауыс берілген соңғы 

кезеңінің қорытындысы бойынша анықталды. Жамбыл 

облысынан қатысқан Ниязқұловтар әулеті «Мерейлі 

отбасы» ұлттық конкурсының 2018 жылғы лауреаты 

атанды. Отағасы Ниязқұлов Үмен (83 жаста) 40 жылдан 

астам уақыт ауыл мектебінде мұғалім, директор болып 

еңбек еткен. Зайыбы Ниязқұлова Баян (80 жаста) 26 

жыл бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істеген. 

Аға буынның педагогикалық қызметін балалары мен 

немерелері жалғастыруда. 	улеттің 3 буынының жалпы 

педагогикалық "тілі – 198жыл. Ерлі-зайыптылар 62 жыл 

бірге "мір сүріп келеді, 12 бала, 32 немере, 20 ш"бере 

тәрбиелеп-"сіріп отыр.

ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.	бдіқалықова жеңімпаз 

отбасыға салтанатты түрде естелік мүсінше мен авток"лік 

кілтін табыс етті. 

Марапаттау рәсімі қазақстандық танымал эстрада 

артистері қатысқан мерекелік концертпен аяқталды.

Смайыл БАЗАРБАЙ

ҚҰРМЕТ

«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ»

Алайда, Қазақстан Республикасының аумағында тұрып 

жатқан 100-ден астам этностардың бұл бағыттағы жетістіктерін 

бір күндік концерттік бағдарлама шеңберіне сыйдыру мүмкін 

емес. Сондықтан жоғарыда аталған «Тілдер онкүндігі» 

шеңберінде "ңіріміздегі қалалар мен аудандарда бірлік пен 

келісімді білдіретін шаралар аясында "нер шеберлерінің 

концерттері, тілдерді меңгеру бойынша конкурс тар, д"ңгелек 

үстел мен тіл апталықтары, фестивальдер ұйымдастырылды. 

Ана сүті арқылы бойға дарыған тіл ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасып, ол байланыс құралы ғана емес, тарихымыздың 

ажырамас б"лігі, діліміздің тірегі, мәдениет пен әдебиеттің 

биік тұғыры болып саналады. Осы мақсатта жыл сайын бұл 

мереке Қазақстанда тұратын ұлт "кілдері мен ұлыстарды 

мәдени-рухани қолдау бағытында аясы кеңіп, алар асуын 

айқындаған игі шара ретінде биыл Қазақстан бойынша 20-шы 

рет "ткізілуде.

Мерекелік шара барысында шақырылған қонақтар үшін 

қазақ ұлттық аспаптар ансамблінің орындауында қазақ 

әуендері шырқалып тұрса, фойеде этномәдени бірлестіктерінің 

қолданбалы "нер к"рмесі ұйымдастырылды. 

Концерттік бағдарламаның ашылу салтанатының 

алғы с"зін облыс әкімінің орынбасары М.Бегентаев алып, 

ұлтаралық бірлікті нығайтудағы мемлекеттік тілдің маңызына 

тоқталып, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге, 

ұлтаралық келісімді нығайтуға үлес қосқан облыстың бірқатар 

азаматтарын Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің және Тіл саясаты комитетінің Құрмет грамо-

таларымен, сондай-ақ облыс әкімінің Құрмет грамотасымен 

және Алғыс хатымен марапаттады.

Аталған іс-шараға  этномәдени бірлестіктерінің 

жетекшілері, "ңіріміздің тіл жанашырлары, зиялы қауым, 

бұқаралық ақпарат құралдарының "кілдері, мекеме және ұйым 

басшылары, мәдениет және тілдерді дамыту б"лімдерінің бас-

шылары мен мамандары, барлығы 300-ге жуық адам қатысты. 

Этномәдени бірлестіктерінің шығармашылық ұжымдары 

концерттік бағдарлама аясында к"рермендерді "з "нерлерімен 

тамсандырып, ерекше к"теріңкі к"ңіл күй сыйлады. 

Нұркен ЖАНД/УЛЕТҰЛЫ

ШАРА

ТІЛДЕР 
ОНКҮНДІГІ
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П Р О З А

Белгілі ақын Жадыра Дәрібаева 
оқырманға өзінің «Гүлжайна», 
«Мейір», «Біздің жақтың аспаны», 
«Қасиеттілік шырағы» атты жыр 
жинақтары, «Ақ бура сезімдер» 
деп аталатын әңгімелер және бір 
томдық шығармалар кітаптары 
арқылы таныс.
Еліміздің тәуелсіздігінің тұғыры 
биік, келешегі жарқын болуы 
үшін өткенімізді саралап, ба-
сымыздан кешкен қиын-қыстау 
сәттерді естен шығармауға тиіспіз. 
Қоғамымыздың бір формациядан 
екіншісіне өту кезеңіндегі әрқилы 
келеңсіздіктер мен қиындықтарға 
халқымыз бойындағы бар 
күш-жігерімен төтеп беріп, 
парасаттылық пен бірлігін, 
болашаққа зор сенімін сақтай 
отырып, өзінің ерен еңбегінің Ота-
нына деген ұлы сүйіспеншілігінің 
арқасында игіліктерге жете баста-
ды. 
Осының бәрін тұлғалық, аналық 
болмысымен терең ұғып, елінің 
мұңымен мұңайып, қуанышына 
шаттанған ақынның жақында 
жарық көрген «Қос қанатты дүние» 
атты таңдамалы жинағында 
еліміздің тәуелсіздігінің 1991жыл-
дан бастап әр жылдары жазылған 
жырларымен қатар, қазіргі за-
ман тынысымен тыныстаған көңіл 
толғаныстары шынайы берілген. 
Елге, жерге, халқына деген ыстық, 
сырлы сезіммен шабыттана 
жырлаған ақын оқырманын асқақ 
рухқа бөлеп, ізгі құндылықтарға 
ұмтылдырады. 
Бұл жинақта Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы ая-
сында Ұлы дала елінің қасиеті мен 
киесін, халқымыздың қастерлі 
ұғымдары мен дүниетанымын 
айшықтайтын шығармалар 
баршылық.
Төменде қаламгердің жаңа кітапқа 
енген әңгімелерінің бірі оқырман 
назарына ұсынылып отыр.

Жадыра 
ДӘРІБАЕВА

түсетін, к"здері мойылдай, қасы қар-

лығаштың қанатындай, қараторы 

жас келіншекпен бас қосты. Ол бала 

к"термеген соң, күйеуі басқа әйелге 

үйленіп кеткен екен. Айымторы 

Жамал мен Қуатқа анасының орнына 

ана болуға тырысты. Екеуіне киім 

сатып алып беріп, қолынан келгенінше 

к"ңілдерін аулап, мейірімін т"гіп, 

айтқандарын екі етпейтін. Бір жылдан 

кейін дүниеге осы Бағлан атты ұл 

келген. Онымен бірге үйге береке, 

ынтымақ, қуаныш кіре бастаған еді. 

Қайғыдан құлазыған жүректері жібіп, 

Жамал мен Қуат нәрестені кезек-

кезек келіп қолдарына алып, сүйіп-

сүйіп кетеді. Tскен сайын қылығы 

артып бара жатқан Бағланды к"рмесе 

тұра алмайтын олар мектептен үйге 

жеткенше асығады. Бағлан екі жасқа 

к"ктемде ғана толған еді, "зі балпақтай 

болып, былдырлап с"йлеп, «тәтелеп», 

«ағалап» екеуінің соңынан қалмай, 

тәлтіректеп жүретін. Енді, міне, сол 

балдай бүлдіршін інісінен к"зді ашып-

жұмғанша қапелімде айырылып, 

Жамал еңіреп жағада аласұрып жүгіріп 

жүр.

Шамалы уақыт ішінде ауыл жақтан 

Майжармаға бірнеше адам жанталаса 

жүгіріп жеткен еді. Бірінші болып, 

майлы қарны бүлкілдеп, табаны жерге 

тимей енгезердей Ерболат келеді, 

оның артынан "кшелей басып алқына 

ентіккен Айымторы, олардан кейін 

қас-қабағын тарс түйіп, қос танауынан 

бірдей дем алған Ханша және бірнеше 

к"рші әйел-еркектер жағаға жеткен. 

Ерболат балалардан мән-жәйды сұрап 

алып, "зі суға сүңгіп жүріп, біраз 

жерді сүзіп шықты. Бірнеше жігіт 

онымен бірге іздеп жүр. Тағы біреулері 

каналдың т"менгі сағасын к"руге кетті. 

Бір кезде аласа бойлы тапалтаң келген 

қара жігіт к"з жасын тия алмай, екі 

қолымен Бағланның жансыз денесін 

к"теріп сол жақтан келе жатқанын 

к"ргенде, әйел, бала-шаға ойбайлап 

қоя берді. Ерболат баланы қолына 

алды да, бауырына қысып, екі иығы 

селкілдеп к"зінен жас парлап, аһ ұрып 

тұр. Іріленіп, ісініп кеткен Бағланды 

к"рген Айымторы талып қалды. Оның 

бетіне су бүркіп Ханша мен екі-үш әйел 

жүгіріп жүр. Майжарманың жағасы 

улап-шулап  кетті. Жамал жақындауға 

қорқып каналдың жоғары жағына 

қарай кеткен. Сәуле мен Ұрқия екеуі 

оны іздеп артынан барды. Жамалдың 

бетінде қан-с"л жоқ, аяқ-қолы сіресіп 

қалған, жылап та отырған жоқ. Ол 

үнсіз бір нүктеге қадалып, судан к"зін 

алмай есеңгіреп қалғандай.

Ж и н а л ғ а н  ж ұ р т  Е р б о л а т п е н 

Айымторыны жұбатқан болады: – Бұл 

Алланың ісі. Ол періште ғой, күнәсіз 

күйінде Жаратқанға керек болған 

шығар. Tздерің аман болсаңдар, әлі 

Құдай берер. Анау Жамалың мен 

Қуатың бар ғой, – деген бір әйелдің 

с"зін б"ліп, Ерболат дереу жұлып 

алғандай: – Қайда ол қыз "зі. Оңбаған 

неме! Есіл-дерті су болып жүріп, ақыры 

баланы жұтып тынды ма? Шақырыңдар 

бері, келсін, к"зімен к"рсін "зінің 

ісін,  – деді  дірілдеген дауысын 

к"теріп. Жұрт демдерін ішіне тартып, 

үн-түнсіз тұр. Бір кезде есін жиған 

Айымторының әлсіз дауысы естілді: – 

Қой, тиіспе Жамалға. Ол кінәлі емес, 

әдейі істеген жоқ. Бағланжанның 

маңдайына о баста осылай жазылған. 

Екі-ақ жыл бізді қуантып, к"рген 

түстей, кетіп қалуы керек болған. 

Жамал байғұстан несіне к"ресің, бұл 

Құдайдың мені жазалағаны болуы 

керек, – деп, солқылдап жылайды. 

Сонда Миуа атты Ерболаттың туысқан 

жеңгесі тұрып: – Ей, Мырзажігіт! 

Бір балам "лді деп, анасынан жас 

қалған Жамалдың т"бесін ойып 

жіберетіндей, қаһарланғаның болмас. 

Мына с"здеріңді ол қыз естімей-ақ 

қойсын. Tзі іштен тынып тұрған ол, 

қорланып, бір жамандыққа ұшырап 

қалар. Қой, ашуыңды бас, – дегеннен 

соң, Ерболат сабасына түсті. 

Бұл оқиғадан кейін Жамал бірден 

есейген. Ол енді байыппен с"йлейді, 

орынсыз күлмейді, Айымторының 

қас-қабағына қарап, оның айтқанын 

екі етпейді. Айымторы да оны ерке-

леткісі келіп, мейірлене қарайды, бірақ 

ол к"мейіне келіп тұрған жылы с"зін 

Жамалға айта алмай қиналады. Бұлар 

екеуі түсінісіп, бір-бірін жақсы к"ріп 

кеткен. Бір жыл "ткен соң Айымторы 

және бір ұл тапты, оның атын Жұбан 

деп Жамал қойған. Содан кейін 

Ерболаттың отбасына және ұл, қыз 

келді. «Құдай адамның пейіліне қарай 

береді» деген осы шығар. Мектеп 

бітірісімен Жамал тұрмысқа шығып 

кетті. Қуат Алматыға институтқа оқуға 

түсті. Айымторы Жамалды да, Қуатты 

да "з балаларынан артық к"рмесе, 

кем к"рген жоқ. Олар да Айымторыға 

бауыр басқаны сонша, кейін бала-

шағалы болғанда да сағынып, «апалап» 

келіп, аунап-қунап кетпесе, к"ңілдері 

к"ншімейтін.

Айымторының үлкен адамгер-

шілігі мен пайым-парасатына, жай-

дарлылығына ағайын-туыс, ауыл-

дастары да тәнті. Ол сыйлы әже, 

қадірлі жан болып ғұмыр кешті. Сол 

кезде, тұңғышы Бағланынан айы-

рылып тұрып, Жамалдың да, "зінің 

де  болашағына сызат  түсірмей, 

сабырлылықпен ақыл сақтауының 

"зі – Айымторының болмысының 

тектілігін танытқан еді.

Ш
ілденің аптабы жер-

дегінің бәрін шыжы-

тып, қуырып барады. 

Шағын Терең"зек ауылында мұндай 

кезде қыбыр естілмейді. Иттің де 

үруге, мысықтың да мияулауға ша-

масы келмейді. Тірі жан атаулының 

бәрі қуыс-қуысқа кіріп кеткен. Аласа 

тамдардың алдында саялайтын к"леңке 

де табылмайды. Кейбір аулада ғана 

азын-аулақ қарағаш "сіп тұрғаны бол-

маса, ағаш түгілі, жерде к"к ш"п жоқ. 

Судың тапшылығына жұрт та к"нген, 

әйтпесе, ауданнан жеті шақырымдай 

жердегі Сырдария "зенінен орталыққа 

су тартқызуға да болар еді. Оны қолға 

алатын басшылардың бәрі жоғары 

биліктегілерге тәуелді, "з беттерімен 

ештеңе шеше алмайды. Қызылорда 

облысы, оның ішінде Терең"зек те 

күріш "сіретін аймақ болғандықтан, 

Сырдың суы да есептеулі,  оның 

үстіне дарияның жоғары жағындағы 

Tзбекстан мақтасына да су керек. 

Сондықтан аудан орталығында бау-

бақша "сіру оңай емес, тек қана Май-

жарма каналының бойындағылардың 

есіктерінің алдында мәуе, шие, алма, 

алмұрт сияқты жеміс ағаштары бар. 

Жаздыгүні  оның да суы азайып 

қалады. Жұрт дария жаққа барып ек-

кен бақшасын мал, құстан қорып күзге 

дейін басында жатады. Сол саз құмды 

жерде "скен қарбыз, қауындардың 

уылжыған тәтті дәмі жегендердің 

аузынан кете ме, сірә! Қауындардың 

ішінде, әсіресе «әміре», «торлама», 

«күлябі» сорттарының жұпар иістері 

бұрқырағанда танауың ды жарып жібере 

жаздайды. Ал ғашқы болып пісетін 

сап-сары тостағандай әңгелектерді: 

«пейіш жемісі де осындай-ақ болар. 

Иә, Алла, биылғы бұл несібеңе де 

жеткізгеніңе, шүкір» деп, үлкендер 

аруақтарға бағыштап, осы құмды, 

тұзды далиған даланың нәрін бойына 

сіңірген сараң табиғаттың мына сыйы-

на елжірей, қуана отырып, оның әрбір 

тілігін тәубешілік сезіммен қолына 

алады.

Сырдарияның жағалауында, сирек 

болса да, жыңғыл, жиде, шеңгел 

қамыс "седі,  оның ағысы қатты 

болғандықтан, суы лай, иірімдерінің 

екпінінің күштілігі сонша, қарауға 

дәтің шыдамайды. Үлкен қайық 

сияқты жайындар жағада судан басын 

шығарып, қыздырынып жатады, 

сосын су ішуге келген бұзауды, 

қ о й д ы  о л а р  қ ұ й р ы ғ ы м е н  ұ р ы п 

құлатып түсіреді де, қылғытып жұта 

салады. Осындай лақа, жайындарды 

аулайтын балықшыларды мемлекет 

қаржыландырып отырады. Жайын 

аулау "те қиын. Оған арнайы қатты 

темірден үлкен қармақ жасалынады, 

үзілмейтін капрон жіптен жуан 

арқан еседі, оны мотоциклге мықтап 

байлайды. Қармаққа қоян немесе 

балықтың етін іледі. Жайынның басы 

қармаққа ілінісімен, оны балталап 

шаба бастайды да, мотоциклмен 

жағаға тартып, сүйрете ж"неледі. 

Бірде, сондай жайынды балталап 

сойғанда, ішінен әйелдің ұзын шашы 

мен сағаты шыққаннан кейін жұрт 

оның етін жемейтін болды. Дарияға 

б"гет салынғаннан соң жайындар, 

бірен-саран болмаса, келе алмай 

қалды. 

Үлкендер балаларды дария жаққа 

жібермейді. Бірақ олар жасырынып, 

ағысы бәсеңдеу жерге барып, шо-

мылады. Жылда бір-екі бала суға 

кетіп жоғалып, ата-анасы зар илеп 

жатқандары.

Қысы адуынды, қарлы, боран-

ды, күзі мен к"ктемінің алғашқы 

айлары жанға дауа, қоңыр желі жу-

сан, жалбыз, жиде сияқты неше 

түрлі қыр "сімдіктерінің бұрқыраған 

иісімен к"ңіліңді к"теріп, серпілтсе, 

ал жазы, бар к"к біткенді күйдіріп, 

жерді кептіріп, қаңсытып жіберетін 

осы "р даланың адамдарының да 

болмысы туған табиғатпен астарлас 

сияқты. Қуанса, т"бесі к"кке жет-

кендей, қолындағы барын шашу ғып 

шаша салатын, ашуланса, қараспан 

үстінен т"нгендей, бұлқан-талқан бо-

латын, бірақ кешірімшіл де мейірімді, 

арқасынан біреу қағып, жылы с"з айт-

са, бала сияқты аңқылдап, жарқылдап 

шыға келетін, менмендікті осалдық, 

жағымпаздықты бейшаралық деп 

санайтын, қолынан келсе, аянбай 

жақсылық жасай алатын, жүздері 

қатал, жандары жайсаң адамдар осы 

Сыр бойында, біздің заманымызға 

дейін "мір сүрген сақтар мен сарматтар 

жерінде тұрады.

Бүгін де сондай ыстықтан мезі 

болған жұрт, самарқау қозғалып, 

денелері дел-сал болып, мынадай 

аспан айналып жерге түсер ыстықта, 

кесек тамдарына кіріп алып, есік-

терезелерін қап-қараңғы ғып қымтап 

тастап, күн қайтқанша жатқан. 

Ауданның шетіндегі, дариядан 

тартылған канал жаз бойы құжынаған 

бала-шағаға толы. Оның бастау 

жағында қамыс, қоға қаулап "сіп кет-

кен, олардың арасында жабайы үйрек 

тығылады, майда шабақ балықты 

да балалар сол арадан аулайды. 

Каналдың ортасына қарай айдыны 

жазық, жағасының кейбір жерлерінде 

шеге құмы бар, жұрт сонда шомы-

лады, суды да жазда осы каналдың 

бас жағынан тасып ішеді. Аудандағы 

құбырдың аздығынан, әсіресе қыстың 

күндері, жұрт айналдырған т"рт-бес 

құдықты жағалап, су іздеп сүрлігіп 

жүргендері. Құмды жер болғандықтан, 

тереңдетіп құдық қазу қиын. Малға 

да, адамға да су жеткізе алмай, күн 

суыта бастағаннан әбігер-сарсаңға 

түскен қатын-қалаш, бала-шаға құдық 

түбіндегі лайға дейін еселеп тартып 

тұрғандары.

1962 жылдың сондай бір аптап-

ты жазы Сәуленің к"з алдынан ке-

тер емес. 	деттегідей, түс бесінге 

ауа, ұйқыдан денелері дел-сал бо-

лып тұрған  балалар,  б ір ін -б ір і 

шақырып, Майжармаға бет алды. 

Оның ұлты татар, бұрын, к"бінесе, ол 

орысша с"йлейтін. Tзінің айтуынша, 

соғыс кезінде бұлар оқып жатқан мек-

тепке бомба түскен екен, содан болар, 

есі түзу емес, бірақ кейбір кездерде, 

санасы сауларды мың орап алатын 

ой айтады. К"рші балаларды жи-

нап алып, Ұрқия неше түрлі әңгімені 

"тірігін шындай ғып соға береді, оған 

тыңдайтын адам болса болғаны. Оның 

Терең"зекте тұрып жатқанына да 

жиыр ма жылдай болып қалған екен, 

қазір қазақша с"йлегенде алдына жан 

салмайды. Тәуіп әже қолқанат, әрі 

серік болсын деп оны қолына алған, 

сол кісінің бір б"лмесінде тұрады. 

Тәуіп әже Ұрқияны суық күндері қуып 

жүріп жуындыруы қиын, ал жаз болса, 

оны Майжарманың суынан шығара 

бір-екі баланы Ерболаттың үйіне хабар 

беруге жүгіртіп жіберген. 

Сәуле мен Ұрқияның құты қашып, 

әр жаққа зыр жүгіріп, баланы іздеп 

жүр. «Масқара, Бағлан табылмаса, 

Жамалдың жағдайы не болады, мама-

сы "гей ғой» дейді Сәуле. «Енді Жамал-

ды папасы "лтіреді» деген Ұрқияның 

с"зінен кейін, онсыз да қорыққанынан 

қалш-қалш етіп тұрған Сәуленің, 

бетінен қаны қашып боп-боз болып 

кеткен. «Жамалды "лтірмесе де, енді 

"гей шеше оңдырмайды ғой, анасы 

жоқ болған қандай жаман» деп, іштей 

ойлаған Сәуленің Жамал құрбысына 

жаны ашып кетті. 

Сәуленің к"з алдына Жамалдың 

анасы Нұрхатша апай келді. Ол кісі 

Сәуленің екінші әкесі Жармағанбеттің 

Жамалдың «келіншектік» дәурені 

ұзаққа созылмай, бұлар басқа ойынға 

кіріседі. Есіктің алдындағы бес-алты 

қарағаштың екеуіне Жармағанбет 

к"кесі жуан арқан байлап қойған, 

оның ортасына кішкене ескі к"рпеше 

салып, балалар таласып-тармасып 

«әткеншек» тебеді. «Тығылмақ», 

« қ у ы с п а қ » ,  « ж а л а қ »  о й н а й д ы . 

Ойынның неше түрлісін ойлап та-

батын да сол Жамал. Tзі анасына 

ұқсайды, бойы да сұңғақ, кішкене 

қара к"здері де күлімдеп, нұр шашып 

тұрады, бірақ әкесіне тартқан бидай 

"ңді. Нұрхатша апай сияқты бұл да 

сауықшыл.

Қыс түскенде қонақ азаяды, ол 

кезде балалар қар атыспақ ойнап, ша-

намен сырғанап рахаттанады. Осын-

дай балалық шақтың қызыққа толы 

кездері де к"зден жарқ еткендей бо-

лып, Жамал үшін бір күнде, анасы 

аяқ астынан ауырмай-сырқамай отыз 

тоғыз жасында қайтыс болғанда, оны-

мен бірге келмеске кеткендей. Тамыз 

айының соңғы күндерінің бірінде, 

Нұрхатшаны жер қойнына тапсырып 

келгеннен кейін жұрттың бәрі Жа-

мал мен оның он жасар Қуат інісін 

құшақтап к"ріскенде, әйелдер безеріп 

тұрған Жамалға таң қалған: «Мына 

қыз тасжүрек екен, к"зіне жас алмады 

ғой. Сақтай г"р мұндайдан» дегендері 

де бар. Кейбіреулері: «Қайтсін, байғұс 

алмай әлек. Түс қайта жұрттың үйіне 

су тасып беруге кетіп, кеш қарая бір-

ақ келетін Ұрқияға Тәуіп әже жекіп 

жүргені. Ондайда Ұрқия бұртиып, 

алдына қойған асқа да қарамай, жа-

тып алатыны бар. Сосын Тәуіп әже: 

«Бұл байғұсқа несіне ұрысамын. Бұл 

да бір үйірінен адасқан үйрек қой. Ел-

жұртынан, әке-шеше, бауырдан айы-

рылып, қайта жер басып тірі жүргеніне 

шүкір. Құдай жалғыздықты ешкімнің 

басына бермесін, оның тауқыметін 

"зім де тартып, қу басым қақшиып, 

отағасыны да, балаларды да соғысқа 

беріп, отырғаным мынау емес пе» 

деп уһілеп келіп Ұрқияның басынан 

сипап, айналып-толғанып, тамағын 

ішкізеді. С"йтіп, «екі жарты – бір 

бүтін» болып олар бірге "мір сүріп 

келеді. Tзі бойшаң келген, оқтаудай 

тіп-тік, ашаң жүзді, жаз бойы ұзын 

бүрме к"йлек пен қара қамзол киіп, 

ақ кимешегін басынан шешпейтін, 

кейуананы емшілік қасиеті үшін ауыл-

дастары «Тәуіп әже» деп атап кеткен. 

Балалар ауырса, бұл кісі дем салып, 

ш"птен жасаған тұндырма береді, 

«тіл-к"зді» дұға оқып алып тастайды, 

с"йтіп, емі шипа болып, келгендер 

дертінен айығып кетеді. 

Суға қойып кеткісі келіп "зі зорға 

шыдап отырған Жамалдың жанына 

Ерсін деген кластасы келіп: «Судың 

шетінде шомпылдатып жатып-ақ 

ініңе қарауға болады ғой. Ол жағада 

ойнап отыра берсін немесе оны да 

суға шомылдырып алайық, кел, мен 

саған к"мектесейін» деп Бағланды 

қолына алып суға бір сүңгітіп еді, 

бала «шар» етіп бақырған соң оны су 

жиегіне қайтып отырғызды да, Ерсін 

"зі каналдың ортасына қарай жүзіп 

кетті. Жамал шыдай алмай шешініп, 

жұқа сарғыш мая матадан тігілген ішкі 

к"йлегімен судың шетіне түскен, бірақ 

екі к"зі жиекте отырған інісінде. Сәуле 

және бір-екі құрбылары суда жүріп 

Жамалға бірдеңе деген болады, бірақ 

балалардың шаңқылдаған дауыста-

рынан ештеңе естілмейді. Бағлан да 

қолын балаларға бұлғап, мәз-мәйрам 

болып шықылықтап күледі. Жамал 

артына қарап бұрылып, қыздармен 

с"йлесіп, бір-біріне су шашысып жа-

тып, баланы бір сәт к"зден таса етіп 

алған. Ол жан-жаққа к"з жүгіртіп 

к"ріп еді, Бағлан еш жерде к"рінбейді. 

Бір кезде судан атылып шықты да, 

үрейлене бақырып жіберді: «Ойбай! 

Бағлан, Бағлан қайда?! Бағлан! Бағлан! 

Қайдасың?!» деп жанұшыра "кіріп, 

жағада жүгіріп жүрген Жамалдың жа-

нына балалар жиналып, бәрі жағаны 

да, суды да шарлап, іздеп жүр, бала еш 

жерде жоқ. Үлкендерден бір-екі суға 

келген әйел, жағдайды естіп: «Жаңа 

ғана су шетінде ойнап отырса, суға 

кеткен ғой, ойбай, судан іздеңдер!»  

деп, ересектеу бозбалаларды суға 

сүңгітіп еді, олар таба алмаған соң, 

рулас қарындасы болатын. Tзі "те 

сұлу, талдырмаш, ұзын бойлы, дене 

бітімінде бір үйлесім бар, ақ қайыңдай 

сымбатты Нұрхатшаның қою қара 

к"здері күлімдеп, ақша жүзі жарқырап 

тұратын еді. Ерболат екеуі қол ұстасып, 

Жамалымен Қуат атты ұлын ертіп, 

жиі қонаққа баратын. Жұрт оларды 

«Қыз Жібек пен Т"леген» деп кеткен. 

Ерболат аудандық сот, Нұрхатша 

кітапханашы болып істейді.

Рыскүл әжесі қайтыс болғаннан 

кейін Сәуле Дархан атасы екеуі 

Ханша апасы мен Жармағанбет 

к"кесінің үйіне келіп бірге тұрып 

жатқан. Олардың т"рт баласы бар, 

"здері үш б"лмелі кесек тамда тұрады. 

Осы кішкентай үй демалыс сайын 

қонақтан арылмайды. Жармағанбет 

орман шаруашылығында инженер бо-

лып істейді. Құс, аң аулап, саятшылық 

жасап, қырғауыл, қоянның етіне 

туған-туыс, к"ршілерді қарық қылып 

жүреді. Қонақтың аяғы саябырлап 

қалса, оларды шақырып алатын 

Жармағанбет пен Ханша «"ле жеген-

ше, б"ле жеу керек» деген қағиданы 

берік ұстанған. Қырғауылдан жасалған 

қуырдақ, палау ерекше дәмді. Қысы-

жазы аптаның соңына қарай, осы 

үйге жиналған туыс, жолдастардың 

әйелдері Ханшаға к"мектесіп, да-

старханды ортаға жайып жіберіп, 

ентігін баса алмай тұрған самау-

рыннан шәй ішіп, бірде қуырдақ, 

кейде палау, не қуырылған сазан 

балыққа тойып алып, әңгіме-дүкен 

құрып, әзіл-қалжыңдары жарасып, 

бәрі мәз-мәйрам болып отыратын. 

Басқа б"лмеде балаларға да дастарқан 

жайылады. Тамақтарын ішіп болып, 

Сәуле олармен бірге далаға шығып 

ойнайды. 	сіресе, Жамал екеуі дос 

болып алды. Олар әңгімелесіп к"рген-

білгендерін айтады, сосын резеңке до-

пты дуалға лақтырып, қағып алу, одан 

кейін он т"ртбұрыштан бір аяқпен 

секіріп шығу сияқты неше түрлі ой-

ындар ойнайды. Жамал «үй, отбасы» 

ойын дарын ұнататын, керілген жіпке 

ескі перделерді іліп, жасап қойған 

«шымылдық» ішінде оның сызы-

лып, ұялып т"мен қарап, келіншек 

болып отырғанын к"ріп, жас бала-

лар: «Tлә, Жамалды қараңдар, байға 

шыққысы келіп жүр екен, күйеуің 

қайда, келіншек?» деп келемеждеп, 

әрқайсысы бір келіп «шымылдықты» 

ашып, Жамал оларға ұмтыла берген-

де, қаша ж"неледі, с"йтіп жүргенде, 

онысы сусып жерге түсіп қалады. 

«Күйеу» табу қиын, еркек баланың 

бәрі ондайдан ат-тонын ала қашады, 

сондықтан Сәуленің кішкентай т"рт 

жасар Бақыт інісін бұлар «күйеу» етіп 

сайлап, оны шымылдықтың ішіне 

кіргізіп қойса, балалар «ұят болады, 

қыздардың қасында отырма», деп, 

оны да азғырып шығарып алады, со-

нымен ойынының шырқы бұзылып, 

қыз ішінен түйіліп қалды-ау, онан 

да ішіндегі зарын сыртқа шығарып 

алғаны дұрыс болар еді ғой. Он екіде 

бір гүлі ашылмаған жас қыз дертті 

болып қалмасын» деп "рімдей, он 

екі жасар Жамалды аяп жатыр. Қуат 

еңіреп, біраз күнге дейін қоймай жы-

лады. Жамал оған: «Жігіт емессің бе, 

қойсай енді. Жалғыз сен бе, анасыз 

қалған. Сенен кішкентайында жетім 

қалғандар қаншама» деп жекіген бо-

лады. С"йтіп, "зі оңаша бір жаққа 

кетіп қалады да, бір қуысқа тығылып, 

үнсіз жылайды. Үйге келгенде к"з 

жасын к"рсетпей, ешкімнің с"зіне 

жауап қатпай, сазарады да жүреді. 

Сәуле құрбысының қандай к"ңіл-

күйде жүргенін сезеді, бірақ қалай 

к"мектесерін білмей қиналады. 

Оқыған кітаптары туралы айта баста-

са, Жамал, мұның с"зін б"ліп жібереді: 

«Жарайды, Сәуле, менің жұмыстарым 

бар, қазір Қуат сабақтан келеді, тамақ 

беруім керек» деп бұрылып кетеді. 

Осылай жүргенде Нұрхатша апайдың 

қырқы да, жүзі де "тті. Бір күні Сәуле 

құрбысының мынандай халіне шыдай 

алмай кетті де: – Жамал, сен ешкімді 

де жақсы к"рмейтін сияқтысың. 

	йтпесе, "зіңді осылай ұстамаған 

болар едің. Папаң мен Қуаттың, туыс-

жанашырларыңның да саған қарап 

жүректері ауырып, не істерлерін 

білмей жүр. Ешкіммен с"йлеспей, 

тұнжырайсың да жүресің. «Tзіңнің 

қайғы-қасіретіңді жаныңдағыларға 

артпай, басыңа түскен қиындықты 

мойныңмен к"тере біл» дейді атам. 

Сен "зіңді ғана ойлайды екенсің. 

Сонда саған жаны ашып жүргендер 

жау ма? Жарайды, мен енді саған 

ештеңе айтып, мазаңды алмаймын, 

– деп Сәуле орнынан тұрып кетуге 

ыңғайланған. Сонда Жамал: – Сәуле, 

кетпеші! – деп жылап жіберді. – Мен 

мамамды сағындым. Күнде оның 

дауысын естимін, сенесің бе. Сосын 

ол келіп басымнан сипап, еркелетіп: 

«Жамалым, жаным, әппағым» деп 

бауырына қысады. – Осылай мен 

оны күнде к"ремін». Жасқа булыққан 

қ ұ р б ы с ы н  қ ұ ш а қ т а п ,  С ә у л е  д е 

егіл-тегіл болды. Түсте үйге келіп, 

Сәуле Жамалдың жағдайын атасы-

на жеткізген. Ол кісі бұл жағдайды 

естіп, толқып: «Мұндайда молдаға дем 

салдыру керек, бірақ Ерболат к"нер 

ме екен, "кімет адамы ғой, түсінбей 

жүрсе, ыңғайсыз бола ма, қайдан 

білейін. Айтып к"рейін, Жамалды 

бұл жағдайдан шығармаса, дертті 

болып қалуы мүмкін» деген. Атасы 

с"йлескеннен кейін, Ерболат Жамал-

ды емдетуге келісіпті, содан астыртын 

бір молдаға үш күн дем салдырған соң, 

Жамал "з-"зіне келіп, адамдармен 

с"йлесе бастады. 

Араға екі жыл салып, Ерболат 

Айым  торы деген отыз екі жастағы, 

орта бойлы, қап-қара шашы жерге 

Жұрт «кеңкелес» санайтын, Ресейден 

соғыс кезінде жер ауып келген, жасы 

отыз алтылар шамасындағы Ұрқияны 

ертіп, Сәуле де, түрлі түсті бояу-

мен сыртына майда гүлдер салынған 

иінағашқа ілінген бос шелектерін сал-

дыратып, Ерболаттың үйіне, Жамал-

ды "здерімен бірге алып шығу үшін, 

соқты. Ол екі жасар Бағланмен отыр 

екен, «үйде бұған қарайтын ешкім жоқ, 

папам мен мамам жұмыста, балалар 

совхоздағы туысқандарға қыдырып 

кеткен» деп, Жамал інісін арқасына 

мінгізіп алды да, есігін құлыптап, 

дарбазасын бекітіп, Сәулелерге ілесті. 

Жолда бұларға біраз қыздар мен ба-

лалар қосылып, бәрі каналға пы-

сынап жеткен бойда, апыл-ғұпыл 

шешіне сала, суға қойып кетті. Жамал 

Бағланды алып, жағаға жайғасып, 

саз құмды ойып, оны суға толтырып, 

інісін ойнатқан болады, бірақ екі к"зі 

шомпылдап рахатқа батып жүрген 

құрбыларында. Оларға қызығып, суға 

«күмп» бергісі келіп, әрең отыр. Ұрқия 

келіп Бағланның томпиған беттерін 

екі  алақанымен қысып-қысып, 

маңдайынан иіскеп, құшырланып 

сүйіп-сүйіп алды да, қолын бұлғап, ол 

да к"йлегінің етегі парашют сияқты 

жазылып, суға кірісімен жүзе ж"нелді. 

Балалар қазір жазғы демалыс-

та. Сәуле алтыншы класта, Жамал 

жетіншіде оқиды. Екеуінің үйіндегі 

үлкендер бір-бірімен туыстық қарым-

қатынаста болған соң, бұлар да "зара 

араласады. Ал Ұрқияны Сәуле аяйды, 

ешкімге тигізбей, жанына ертіп жүреді. 
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Назгүл Кенжетай – халықаралық 
әскери тілші, фотограф-журналист. 
Оның фотосуреттері  BBC ақпараттық 
агенттігінің сайтында жарияланған, 
Катар, Түркия және Еуропа елдерінде 
өткен көрмелерге қойылған. Түрік 
бұқаралық ақпарат құралдары 
Назгүлді Қазақстаннан шыққан 
тұңғыш әскери тілші әйел ретінде 
таниды. 23 жастағы бойжеткен 
босқындардың шынайы өмір салтын 
көрсету үшін БҰҰ мен ЮНИСЕФ-
пен бірлесе отырып, бірнеше рет 
Түркия мен Сирияның шекарасына 
арнайы барған. Өзінің айтуынша, 
мақсаты – Отанынан, түп қазығынан 
айырылған адамдардың 
тағдырына әлемнің назарын 
аудару, сол арқылы бейбітшілікті 
насихаттау. Назгүлмен 
босқындар лагеріндегі жобасы 
және оның маңыздылығы 
туралы сөйлеспек болып 
хабарласқанымызда 
Стамбұлдан Киевке жол жүріп 
барады екен. Соған қарамастан, 
сұхбат беруге уақыт тапты. 

М Ә Д Е Н И Е Т

жақындарымыздың қуанышын б"лісуге кел-

генде неге асықпаймыз? Асқа кешікпесек те, 

тойға кешігіп барамыз. Неге? Бұл сұрақтың 

жауабын іздегенде ең бірінші белгілі қаламгер 

Нұрт"ре Жүсіптің «"з бақытына кешігетін 

ұлттың келешегі бола ма?» деген с"зі ойға 

оралып отыр. Этнограф Бабақұмар Хинаяттың 

айтуынша, қазір жұрт тойға барғысы келмейді 

екен. Tйткені дарақылық, сол ас мәзір, сол 

с"з, сол ән, сол би, бәрі жаттанды дүние. 

«Бүгінде тек тойдың иесінен ұят болмасын 

деген оймен т"бе к"рсетуге ғана баратыны-

мыз жасырын емес. Той – қазақ қоғамының, 

қазақ халқының рухани-мәдени деңгейінің 

к"рсеткіші. Ал мұнда неше түрлі мәнсіз-

мағынасыз әндер, билер. Қазақ ел болам 

десе, тойын түзеу керек. Тойдың мәнін, 

бағдарламасын, мәзірін, айтылар с"зін, 

ж"ндеуіміз керек» дейді этнограф. 

Тойдың асабасы – халықтық мінбер. 

Бірқатар тойларда күлдірем деп бүлдіріп 

жүрген асабаларды к"ріп жүрміз. Асабалардың 

"зі ұлттық дәстүрімізді, мәдениетімізді жақсы 

білуі керек. Осы орайда тойдың жаңа формат-

тары туралы ұсыныс жасап жүрген қаламгер 

Марат Тоқашбаев Мәдениет министрлігі 

а с а б а л ы қ т ы  қ о л ғ а  а л а т ы н  к у р с т а р д ы 

ұйымдастыруы керек деген пікірді айтады. 

«Сонда той жүргізуге лицензия алған адамдарға 

рұқсат беруі керек, "зінің жұмысы, қызметі 

ретінде салық т"лейтін болуы керек. Бұл да 

ұсақ-түйек к"рінгенімен, үлкен мәселе» дейді 

қаламгер. Ал асаба Болатбек Оразбаев асаба 

таңдауда той иелерінің "здері қателеспеуін 

сұрайды. Той иесі той басқарғанын "з к"зімен 

– Сізді түрік бұқаралық ақпарат құралдары 
Қазақстаннан шыққан тұңғыш әскери тілші әйел 
ретінде жазады екен.  Фотожурналист ретінде 
қызметіңіз қалай басталды? Алғаш түсірген 
суретіңіз есіңізде ме?

– Түркияға оқуға келгенмін. Журналис-

тика мамандығын оқып, биыл тәмамдадым. 

Енді білімімді Еуропадағы ең үздік жоғары оқу 

орындарының бірінде жалғастыруды жоспарлап 

жүрмін. Қазір соған қызу дайындық үстіндемін. 

Бұған қоса фрилансер журналист ретінде жұмыс 

істеймін. Tзіңізге мәлім, журналистиканың 

к"птеген салалары бар. Соның ішінде әскери 

журналистика Қазақстанда аса қатты дамымаған. 

Дегенмен АҚШ, Франция, Ресей, Түркияда та-

нымал. Мысалы, Кевин Картердің 1993 жылы 

Суданда түсірген суреті бүкіл әлемнің назарын 

аударған еді. Онда аштан әлсіреп жатқан бала 

мен оның жан тапсыруын күтіп отырған  құзғын 

бейнеленген болатын. Фотографқа осы суреті 

үшін Пулитцер сыйлығы берілген. 

Жалпы журналистика мамандығында оқысам 

да, "зіме саяси-әскери тақырыптар жақын. 

Барлық тәжірибем осы тақырып т"ңірегінде. 

Негізінен барлық журналистің жетік меңгерген 

бір саласы болуы шарт. Қазіргі бәсекелестік 

заманы осыны талап етеді. Сол себепті де 

бес жылға созылған студенттік "мірімде тек 

қана теориялық тұрғыда оқумен шектеліп 

қалмай, Кіші Азияның ішкі-сыртқы саясатын, 

қақтығыстарын, "зекті мәселелерін, медиа-

сын, демократиясын, жасырын диктатурасын, 

халқын, тұрмыс-салтын зерттей бастадым. 

Жасаған сараптамалық мақалаларымды осы 

саланың мықтыларымен бірге к"птеген халық-

аралық конференцияларда жұрт назарына 

ұсындық. Саяси қақтығыстар – "те ауқымды 

тақырып. Біз оны ешкімге зияны тимейтіндей 

етіп ашып к"рсетуге тырысамыз. Мен соның 

ішінде босқын аналар мен сәбилердің тағдырына 

алаңдаймын. 	лем оларды керексіз етіп, елеусіз 

қалдырмаса екен деймін. 	лемнің назарын осы 

бір жағдайға аударғым келді. Ол үшін фотоны 

таңдадым. Сол арқылы соғыстың к"леңкелі 

жағын, одан зардап шеккен тағдырларды, 

босқындар шатырындағы шынайы "мірді 

к"рсетуді қолға алдым. Соғыс салдарынан 

үйсіз-күйсіз қалған бейкүнә адамдардың 

жанайқайын үнсіз суреттері арқылы жеткізгім 

келеді. Білесіздер, Сирияда қақтығыс баста-

ақпаратты дұрыс жеткізу керек. Жылы Отанын 

тастап, қолына қару алып, жат жұрттықтар 

қатарына қосылып жатқан отандастарымыз 

қаншама?! Не үшін деп ойлайсыз? 	рине, ба-

ратын жерінде оны не күтіп тұрғанын білмегені 

үшін. 	лемде не болып жатқанынан хабардар 

болмағаны үшін. Медиа дегеніміз тек ақпарат 

таратушы ғана емес, халықтың санасын ашу 

үшін қолданылатын құрал емес пе? Ендеше, неге 

біз соны дұрыстап пайдаланбаймыз? Күнделікті 

жоспарды орындап, бір мақала бергеніңе мәз 

болып отыра бергеннен не пайда? Егер ол да 

бір жоспарды орындау үшін ұйымдастырылған 

қатардағы к"п жиынның бірі туралы болса... 

Қазіргі таңда бұл – үлкен мәселелердің бірі. Біз 

медианы дұрыс қолданбаймыз. Халықпен дұрыс 

жұмыс жасай алмаймыз.

Әскери тілші 
Назгүл Кенжетаймен 
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ТАҒДЫРҒА 
АРАША ТҮСУ

те емес едім. Бірақ ЮНИСЕФ, БҰҰ сияқты 

ұйым дарға мақалаларымды жіберіп, түрлі 

конферен цияларға қатысып, бірнеше рет 

"тініш жазу арқылы итшілеп жүріп, БҰҰ мен 

Түркия басшылығынан зерттеу жұмысы үшін 

рұқсат алдым. Осылайша, фотокамерам 

екеуіміздің сапарымыз басталды. Түркия 

мен Сирияның шекарасына аттандым. 

Алғашқы түнде-ақ менің тамағым мен 

ақшамды ұрлап кетті, ал фотоаппаратқа 

тиіспеген. 

Бастапқыда суреттерімді тек әлеумет-

тік желілерде жариялап жүрдім. Кейін 

түрік бұқаралық ақпарат құралдары 

қызығушылық танытып, серіктес болу-

ды ұсынды. Олар тек қаламақы т"лейтін, ал 

басқа шығындар "з қалтамнан шықты. Бірде 

әлеуметтік желідегі парақшамда босқындар 

лагеріндегі балалардың суретін салып, оған 

әлемдегі барлық үлкен БАҚ-тарды белгіледім. 

BBC соны к"ріп, "здерінің сайтында менің 

суреттерімді б"ліскісі келетіндерін жеткізді. Бұл  

жұмыстарымды жалғастыруға үлкен мотивация 

берді. 

– БАҚ босқындар туралы қанша адамның бо-
сып кеткені туралы ғана жалаң ақпарат береді. Ал 

шын мәнінде босқындардың )мірі қандай? 
– Кіндік қаның тамған елден,  ата 

қонысыңнан амалсыздан бір сәтте қол үзіп, 

болашағың бұлыңғыр күйі жат елге босып 

– Есіңізде қалған ең әсерлі жағдайлар туралы 
айтып беріңізші...

– Бұл жобаның әрбір деталі есімде. Босқындар 

лагеріндегі к"зқарастар, шарасыздық, үмітке 

толы к"здер... 	рине, маған балалармен жұмыс 

істеген әлдеқайда жеңіл болды. Олармен тіл 

табысу үшін араб тілін үйрендім. 	ріптестерім 

де к"мектесті. Бірақ суыққанды және "зімшіл 

болмасаң, босқындармен жұмыс істеу қиын. 

2015 жылы Түркияның Хатай "ңірінде болған 

жарылыстан отбасын жоғалтып алған алты жасар 

баланың с"здері әлі құлағымда жаңғырып тұр. Ол 

ешқандай адам баласын бейтарап қалдырмайды. 

«Тезірек "ліп, жұмақта отбасыммен қауышқым 

келеді» деген еді сол бейкүнә сәби... Қазір ол 

босқын балаларға арналған жетімханада. 

Осындай к"ріністерді к"зіммен к"ріп, олар-

ды объективіме іліндіргеніммен, кейбіреуін 

жариялау қолымнан келмейді. Себебі бір 

адамның азап шеккенін к"рсету арқылы атым-

ды шығарып, мақтау естігім келмейді. Бұл 

журналис ке жараспас еді.

– Қандай суреттеріңіз жарияланбай қалған еді?
– Мен жоба жасаған лагерь БҰҰ к"мегімен 

құрылған. Сол себепті онда түсірілген барлық 

суреттерді БҰҰ рұқсатынсыз жариялауға тыйым 

салынған. Бұл да – үлкен процедура. Мысалы, 

кә ме летке толмаған "те жас қыздың босану ба-

ры сында түсірген суреттерім тек "з архивімде 

қалды. 

– Сіздің бұл қызметіңізді отбасыңыз қолдай 
ма? Қанша дегенмен, қыз баласыз. Қауіпті де-
гендей... Фотожурналист ретінде қауіпсіздігіңіз 
қаншалықты кепілдендірілген?

– Қауіпсіздік туралы айтар болсақ, бұл 

"мірде ешкімге кепілдік берілмеген. Бүгін бар-

мыз, ертең жоқ болуымыз да мүмкін. 	рине, 

қауіпті, дегенмен біреу бұл жұмысты жасауы 

керек. Қоғам үшін, әлем үшін, адамзаттың 

болашағы үшін... Ешқандай журналистің, ешбір 

фототілшінің қауіпті жерде аман қалатынына 

кепілдік жоқ. Ол үшін тек суыққандылық қажет. 

Tмірдегі ұстанымың мықты болуы тиіс. Ал от-

басым мені әрдайым қолдап отырады. 	сіресе, 

анам – ең үлкен мотиваторым. 

– «Отансыздық жүзі» деген кітап шығармақ 
екенсіз. Ол не туралы? Маңызы қандай болмақ?

– Иә, бұл кітапты жазып жатырмын. Ол 

босқындардың, әсіресе балалардың қазіргі 

жағдайы туралы жасалған журналистік зерттеу 

форматында шығатын деректі кітап болады. 

Бұған дейін Қазақстанда дәл осы тақырыпта 

бірде-бір кітап шықпаған екен. Бұл – жаңа фор-

мат, жасырын шындық...

– Бір сұхбатыңызда Қорқыт ата туралы түрік 
тілінде комикс шығарғыңыз келетінін айтыпсыз. 
Толығырақ айтып бересіз бе? Одан басқа қандай 
жоспарларыңыз бар? Шынайы )мірді фото 
арқылы к)рсету үшін тағы қандай тақырыптарды 
түсіргіңіз келеді?

– Қазіргі таңда к"птеген жобаларды жасау-

мен айналысып жүрмін. Солардың бірі – "зіңіз 

айтып отырған комикс кітаптар. Тарихымыздың 

тереңінде қалған кейіпкерлерді бүгінгі күннің 

адамдарымен қауыштыру да маңызды. Қазіргі 

таңда оның 2 сериясы бітті. Жалғастырудамыз. 

Кітап қазақ, орыс, ағылшын және түрік 

тілдерінде жарық к"реді. 

Одан да басқа жоспарларым к"п. Моңғолия-

да "мір сүріп жатқан қазақтар туралы да фото-

жур налистикалық зерттеу жұмыстарын жасау 

туралы ойлап жүрмін. Мен бұл салада әлі де 

еңбектене беремін. Суреттерімді жариялауға 

рұқсат алған кезде Қазақстанда халықаралық 

к"рме "ткізгім келеді. 	лемге Қазақстанды со-

ғыс қа қарсы ел ретінде танытсам деймін.

/ңгімелескен 
/сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

лысымен, Түркия сыртқы саясаттың қыспағы, 

дағдарыс – ешнәрсеге қарамастан, барлық 

босқындарға есік ашты. Оларға әлі күнге дейін 

к"мек к"рсетіп келеді. Қазіргі таңда бұл ел 5 

миллионға жуық босқынға пана болып отыр. Бұл 

– бір мемлекет үшін үлкен күйзеліс. К"птеген 

экономикалық дағдарыстарға себепші болады, 

"мір сүру деңгейі құлдырады. Олар 2 доллар 

үшін кез келген қара жұмысты істеуге әзір. Ал 

ол тек нанға ғана жетеді. К"шелерде қайыр 

сұраған кішкентай балалардың санына жету 

мүмкін емес. Ең алғаш рет қолындағы нанын 

маған б"ліп бермекші болған сәбидің портретін 

түсірдім. Сол кезде бар жан-тәніммен түсіндім: 

Бала – бұл әлемнің болашағы. Ал қайыр сұрап, 

аштықтан, соғыстан әбден титықтап, шарасыз 

күйге түскен, тағдырдың тәлкегіне тасталған 

сәбилерді құтқару болашағымызды құтқарумен 

бірдей. 

– Босқындар лагеріне қалай кірдіңіз?
– Оған кіру оңай болған жоқ. Себебі 

әлі күнге дейін тілші екенімді дәлелдейтін 

құжатым жоқ. Ол кезде фрилансер журналист 

кету... Ешқандай құқығың, пікір айту хақыңның, 

бағаңның болмауы... «Отансыз адам – орман-

сыз бұлбұл» деген текке айтылмаған ғой. 	лем 

мұны білуі керек. 	леуметтік, психологиялық, 

саяси-тарихи тұрғыдан  – қай жағынан алып 

қарасақ та, біз тек қара басымыздың қамын ғана 

күйттемей, жер-жаһанда не болып жатқанынан 

хабардар болуымыз керек. 	р нәрсенің парқы 

бар. Бұл біздің Отанымызды бағалай түсуімізге 

себеп болады. Қолда бар алтынымыздың қадірін 

білдіреді. Кімнің кім екенін білу, олар туралы 

ТОЙЫМЫЗДАН 
ОЙЫМЫЗ ОЗЫҚ БОЛСЫН

–Қазақтың тойына қатысты мынадай 
нәрселерді қосқым келеді: дәстүрлі әншілерді 
к!бірек шақырсақ, ұлттық ойындар ойналса 
деймін. Ұлттық ойындардың да тойдың форма-
тына келетін, оның ішінде де сақина салу, сұрақ-
жауап... Орнынан к!п тұрғыза бермейтіндей ойын-
дар к!п қой. Халыққа да салмақ түспейтіндей, 
елдің алдында ұятты боп қалмайтындай ойындар 
болса. Сосын қазір беташарда түскен ақшаны 
«келіннің алғашқы табысы» деп келіннің !зіне 
береді. Мен бұған қарсымын. Бұл қазақтың 
бұрынғы дәстүрінде де, салтында да болмаған. 
Баяғы ақындарға бет аштырған кезде астына ат 
мінгізіп, шапанын жауып, құрметтеп шығарып 
салған. Қазіргі уақытта келінді келген жерімен 
таныстырып, к!рсеткеннің к!рімдігінің !теуі 
ретінде «ақынның таңдай с!зі – маңдай тері» 
деп, келінге түскен к!рімдікті ақынның !зіне беру 
керек. 4з қаржысын !зіне беру деген с!з, бұл – 
келіннің сәлемін сатып алумен тең. Сондықтан да 
осы мәселеге жұртшылық түсіністікпен қараса 
деген тілегім бар.

–Қазақтың тойында, дастарқанында доза 
деген нәрсе болуы керек. Кез келген нәрсе дәрі, 
оның бір дозасы ем жасайды, к!п дозасы у жа-
сайды. Dр нәрсенің м!лшері болуы керек. Мен 
!з басым қазіргі аста-т!к дастарқанымызды 
ашаршылықтың синдромы деймін. Халқымыз 
ашаршылық кезеңді бастан !ткергеннен кейін 
оның салдары 20-25 жылға дейін созылды. Содан 
кейін соғыс болды, сосын шаруашылықты қалпына 
келтіру, колхоздастыру кезеңдері болды, бұл 
жағдайдың барлығы қазақтың дастарқанының 
мол болуына мүмкіндік бермеді. 1960 жылдардың 
ортасында, халықтың тұрмысы түзеле бастаған 
кезде дастарқанды мол қып жасайық, ашаршы-
лықтан шыққан халыққа беретініміз к!п бол-
сын, дастарқанымыз мол екенін к!ріп, риза 
болсын деген оймен дастарқанға қоймайтын 
нәрсенің бәрін қояды. Мысалы, дастарқанға 
жемістерді, тамақтар мен тәттілерді, шайды 
қабаттастырады. Ал қазақтың т!л дәстүрлері 
сақталған Қытайдағы, Түркиядағы, басқа 
шетелдегі қазақтың тойларының дастарқанында 
аста-т!к тамақ болмайды. Дастарқан үсті 
бос тұрады. Қалағаныңызша, аз-аздан әкеледі, 
есесіне сіздің талғамыңызға сай. Енді қазақтың 
дастарқанын дозамен (м!лшермен) жүргізуді 
үйрету керек. Тамақты !те мол қоюдан қашу ке-
рек. Сағат кешкі 5-ке деп шақырған тойға, жұрт 
7-8-де жиналып, той 8-9-да басталды. Тамақтар 
алдын ала дайындалады, салаттардың к!пшілігінде 
майонез болады. Ал осыдан кейін тамақтардың 
сапасы сын к!термейді деп той иесіне де, той-
хана қызметкеріне де айта алмай, іштен тынып 
қайтамыз. 

(Басы 1-бетте)

к"рген асабаны емес, желіден видеоларын 

к"ріп, бағасы арзандауын таңдауға тырысады. 

Ал жүктелген видеолардың тек әсерлі жерлері 

монтаждалып алынатынын ескермейді. 

Оның айтуынша, к"п той дұрыс "тіп жүрген 

жоқ. Салт-дәстүрлерді орынсыз қолданып 

жүргендер де бар. Мәселен, қыз ұзатуда жа-

салу керек салттар үйлену тойында, үйлену 

тойында айтылу керек әңгімелер кейде қыз 

ұзатуда кездесіп қалады. Тойдың жақсы "туі 

асабаға да тікелей байланысты екені рас. 

«Мысалы, ұзату той болса, ұзатылып бара 

жатқан қыздың мойнында қандай жүк барын 

айту, миын ашыту емес, әзіл-ойын ретінде. 

Қазір интерактивті тақталар к"п қой, жайлап, 

сыналап болса да қыздың санасына сіңіру 

керек. Егер дұрысырақ асаба таңдаса, асабаға 

уақытты к"бірек қалдыру керек. Бәрінің 

айтатыны бір тілек, қайталайтыны бір с"з. 

Қайталанған жерде жалығу болады, жалыққан 

жерде тойдың берекесі де кетеді» дейді ол.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ана тілі»

Болатбек 
ОРАЗБАЕВ, 

асаба:

Бабақұмар 
ХИНАЯТ, 
этнограф:

Марат 
ТОҚАШБАЕВ, 
қаламгер:

– Жемейтін, жеуге жарамайтын ас-тағам-
ның барлығын үйіп-т!гіп дастарқан ның үстіне 
қоюдың молшылыққа қандай қатысы бар? Бұл 
сонау орта ғасырдың жоқшылық заманындағы 
ұғым ғой. Мысалы, Еуропада той дастарқанының 
мәзірін !зіңіз қалағандай жасап береді. Сіздің 
алдыңызға бес түрлі салат, он түрлі дәмді тағам 
«жесең же, жемесең қой» демейді. Бізде қай тойға 
барсаңыз да сол ысырап, қалың консерванттар, 
сол ш!птер. Олардың сапасы, қайдан шыққаны 
белгісіз. Санитарлық-гигиеналық жағынан сай 
келе ме, жоқ па, ешкімнің шаруасы жоқ. Қазақтың 
ұғымы үстелдің үстін толтырып қою. Бұл ХХІ 
ғасырда мәдениетке, !ркениетке жатпайтын 
нәрсе. Той иесі «тойға сізді шақырамыз, қандай 
тамақ жейсіз, нені қалайсыз, мынадай-мынадай 
мүмкіндік бар» деп алдын ала айтсын. Қазір аста 
да, ақшада да, адамда да, мәдениетте де құн жоқ. 
Осындай бір дарақылыққа, даңғазалыққа жол 
беріліп жүр. Тойға адам қарын тойғызу үшін емес, 
жақсы ниетін білдіру, к!ңіл к!теру, тәлім-!неге 
алу, ахуалды сезіну, тағылым алу үшін барады. 

Той – халықтың қуанышы, бақыты. Ба-

рын тойға сақтайды, тойға шашады. Бірақ 

ОЙТҮРТКІ
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САЙЫС

«Қазақ газеттері» ЖШС Бас дирек-

торының орынбасары Ләззат Ноғайбаева 

қатысушыларға сәттілік тілей отырып, 

жарысты салтанатты түрде ашты. ҚР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын 

Есенғали Раушанов, жазушының жары 

Есімкүл Болысбайқызы Тәкен 	лімқұлов 

туралы жүрекжарды естеліктермен б"лісті.

Ойынға қатысушылар намысты қолдан 

бермеуге тырысты. Дегенмен, ойынның 

аты – ойын, онда жеңімпаз да болады, 

жеңілген де болады. Шахматтың бір қиын 

жері – мың түрлі нұсқадан тек бір ғана 

жүрістің таңдап алынатыны ғой. Сол жүріс 

бүкіл ойынның тағдырын шешіп кетуі 

ғажап емес. Ойын барысында жүрістен 

жаңылып, «әттеген-ай» дегендер де, 

қиыннан қиыстырып, сәтті шешім таба 

білген ойыншылар да болды.

Тартысты "ткен шахмат сайысының 

қо рытындысында «Қазақ газеттері» Серік-

тестігіне қарасты «Үркер» журналы-

ның б"лім меңгерушісі Нұрлан Құмар 

жеңімпаз деп танылды. Екінші орынды 

З е й н е л  Ж е к е й ұ л ы ,  ү ш і н ш і  о р ы н ғ а 

Тілек Абдрахимов ие болды. Сондай-ақ 

ынталандыру сыйлықтарына Данияр 

Сейсенбаев,  Ғабит  Қарабаев  және 

ардагер жазушы Тәжібай Жанаев лайық 

деп танылды. Наурызбай ауданы «Жас 

Отан» жастар қанатының т"рағасы Ернар 

Айдаров турнирде белсенділік танытқан 

жас журналистерге Алғыс хат табыс етті. 

Шараға жиналған журналистер қауымы 

зейінділік пен жылдам ойлауға негізделген 

логикалық ойынның оларға жат емес 

екенін, ақ қағаз бен к"к қалам ғана емес, 

шахмат тақтасы майданының да белсенді 

жауынгерлері екенін дәлелдеді. Турнир 

соңында т"реші Дәулет Иманберлиновке, 

турнирдің дайындық жұмыстарына 

қолдау к"рсеткені үшін Б.Сарыбайға 

және Т.	лімқұловтың зайыбы Есімкүл 

Болысбайқызына алғыс хаттар табыс етілді.

Міне, шахмат осындай керемет ойын 

әрі "мірдің дәл "зі. Неше жүрістен кейін, 

қай жерде, қалай, қай фигурамен мат 

қылатыны алдын ала есептеледі. Бұл жос-

парсыз ойнауға болмайтын саяси ойын. 

Шахмат ежелде Үндістан жерінде пайда 

болып, кейін Парсы, Араб, Еуропа және 

Азия елдеріне кеңінен тараған деседі. 

Бірақ атауы парсы тілінде сақталған. 

«Шах-мат», қазақша «Хан-"лді» деген 

мағынаны білдіреді. Аты жақсы емес. 

	йтсе де,  ойынның адамның ойлау 

жүйесіне әсері зор. 	ртүрлі фигуралар, 

олардың дәрежелері, атқаратын қызметі, 

қимыл-қозғалысы, "з жерін қорғаудағы 

белсенділігі, қарсыласқа қауіптілігі, бәрі де 

шебер ұйымдастырылған. Осындай күрделі 
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К)п қылшықтылар класына жататын 
құрттардың бір түрі құмқазарлар деп атала-
ды. Оның тіршілігі құм қабатын аударысумен 
)теді.

Құмқазар "те еңбекқор құрт. Оның 

біреуі тәулігіне 40 грамм құмды ішегінен 

"ткізіп, құм бетіне аударысады. Егер теңіз 

түбіндегі әрбір шаршы метр жерде орташа 

40 құмқазар тіршілік ететіндігі белгілі бол-

са, олар тәулігіне 1 600 грамм құмды ішегі 

арқылы "ткізеді. Сол м"лшермен теңіз 

түбінің 1 гектар жеріндегі құмды құмқазарлардың нешеуі ішегі 

арқылы "ткізетіндігін есептеп к"ріңіздерші! Ал сол құмқазарлар 

бір тәулікте 16 тонна құмды ішегінен "ткізіп аударысады екен! 

Құмқазарлар – балықтың сүйікті қорегі. Балықшылар құмқазарды 

қармаққа іліп, балық аулайды. Треске, навага балықтары 

құмқазарды жақсы қабады.

.../лемде 6000-нан астам тіл болса, солардың 600-не ғана жойылу 
қаупі т)нбейді екен (2700 – негізгі тіл, 4000-ға жуығы – сол тілдердің 
диа лектісі). Кейбір болжамдар бойынша, ХХІ ғасырдың аяғына та-
ман үркердей топ – негізгі тілдер ғана қалып, қалғандары жойылып 
кетпек. 

Тілді ажал аузында деп қай кезде айтуға болады? Сол тілде с"й-

лей тін жас ұрпақ одан безінген кезде. «Ал оны «"лімнен» сақтау 

үшін неше адам ол тілде с"йлеуі керек?» деген сауалға, тіпті 500 

адам с"йлесе де, ол тілді ажал аузынан аман алып қалуға болады 

екен. 	лемде 100 миллионнан астам с"йлеушісі бар 9 ірі тіл бар. 

Олар – қытай, испан, ағылшын, бенгал, хинди, португал, араб, 

орыс, жапон тілдері. Осы 8 тілде 2 миллиард 500 миллион адам 

с"йлейді. Алайда осы 8 тілдің қатарына 12 тілді қосып, 20 тілді «ірі 

тіл» деп атаса, сол 20 тілде бүгінде 3 миллиард 300 миллион адам 

с"йлейді екен. Яғни жер бетіндегі халықтың 40 пайызына жуығы. 

Лингвист Майкл Краустың пікірінше, адамзат тілінің 90 

пайызы "леді. 	лемде 600 тіл қалады. Солтүстік Америкада 187 

жергілікті тіл бар. Сол 187 тілдің бәріне қазір ағылшын тілі қауіп 

т"ндіруде. Яғни, олар жойылудың алдында тұр. 

Техник-метеоролог дегеніміз – тех ни-
калық орта білімі бар кең про фильді ма-
ман. 0зі жұмыс істейтін метеоро ло гиялық 
станцияның немесе ауа райы бюросының 
сипатына қарай оның жұмыстары к)п-ақ.

Мәселен, бақылау жүргізу, жабдықты 

және приборларды күтіп ұстау, есеп до-

кументациясын жүргізу, айлық кестелерді 

толтыру, бақылау материалдарын "ңдеу, 

ауа райының карталарын жасау, бақы лау-

шылардың жұмысын қадағалау, тұтыну-

шы ларға метеоинформация беру үшін мәліметтер әзірлеу сияқты 

әрқилы міндеті болуы мүмкін. Техник-метеоролог жер үсті 

метеоро логиялық бақылауларын орындаудың және олардың 

нәти желерін "ңдеудің, сондай-ақ оларды аға мамандардың одан 

әрі талдауы үшін әзірлеп берудің барлық мәселесі бойынша білікті 

болуы тиіс. 

Иіс түйсіктерінің келесі зерттеулерін 
иістің пайда болу теориясын ашқан ағыл-
шын ғалымы доктор Н.Амор жүргізді. Ол 
600-дей иісті органикалық қосын дыға талдау 
жасау арқылы негізгі иістер кемпір қосақтық 
7 түсіндей бар, қалған дары – белгілі бір 
пропорцияда араласқан қосынды деген 
тұжырымға келеді. 

Tнеркәсіптік химия 30 мыңнан астам 

әртүрлі иістердің қисындасатынын біледі. 

Кейбір иістер, мәселен, гортензия мен 

апельсиннің иістері қарама-қарсы электр зарядындай "зара 

«н"лге» жетіп жойылады. 

Иіс түйсіктерінің органдарына толық зерттеулер жүргізілгеннен 

кейін олардың бізге жиірек қызмет ететіні анықталды. К"птеген 

иістерді біз дәмін татып білгендей сезінеміз. Мәселен, қуырылған 

саңырауқұлақты жегенде ол алдымен біздің иіс түйсігімізге әсер 

етеді, ал тіл тек қана дәмдердің қоспасын: тұздыны, тәттіні, 

қышқылды және ащыны сезеді. Неғұрлым күшті «дәм түйсігі» 

жеміс-жидек не к"к"ніс, яғни ананас, қауын немесе апельсинді 

жегенде байқалады. Міне, сондықтан тамағымыз қатты ауырғанда 

иіс түйсігі органдарымыз бітеліп қалып бізге жидек жесек те, алма 

жесек те бәрі бірдей дәмсіз болып к"рінеді. 

Шырылдауық әні бар

Секіргішті тауып ал!

(Шегіртке)

Техник-метеоролог деген кімдер?

Иіс түйсіктері

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

/зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Құмқазар

Тіл – байланыс құралы

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

Толы тостағандар жұп – тақ.

Жұтқышбек жұптап жұтпақ.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

ойын қаламгерлерге жат емес. Tйткені 

шахмат бір жағынан спорт болса, екінші 

жағынан творчествоға негізделген. 

Осылайша республикалық «Ақиқат» 

журналының жүлдесі үшін журналистер ара-

сында бесінші рет "ткізілген шахмат турнирі 

"з мәресіне жетті. Қалам мен с"зді қару 

еткен журналистер қауымы, шахматтан да 

осал емес екендіктерін байқатты. Биыл ұта 

алмағандары келесі жылғы жарыста міндетті 

түрде жеңіске жетеміз деп жігерленіп 

қайтты. Қалай десек те, спорт – мереке. Ал 

осы мерекенің бел ортасында жүрген ойын-

шылар, яғни журналис тер қауымы интел-

лектуалдар ойынының жарқын үлгісін та-

нытты. Аталмыш жарыс дәстүрге айналмақ. 

Келесі жылы да қаламгерлер арасында ой 

спортынан жарыс "теді. Шахмат жарысы 

тек Алматыда ғана емес, еліміздің басқа да 

қалаларында "ткізілсе нұр үстіне нұр.

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Қырғызстанның Шолпан ата қаласында III Дүниежүзілік 
к)шпенділер ойыны )з мәресіне жетті. Байрақты бәсекеге 
80-нен астам елден 3000-ға жуық спортшы қатысып, 
спорттың 37 түрінен бақ сынады. Халықаралық маңызды 
шарада  Қазақстанның намысын 34 спорт түрінен 134 
спортшы қорғады.

Бәсекелі жарыста ел құрамасының нәтижесі к"ңілге 

қонарлық болды. 18 алтын, 24 күміс, 30 қола жалпы саны 

72 медальға ие болған Қазақстан жалпы есепте екінші 

орынға жайғасты. Бірінші орынды Қырғызстан құрамасы 

иеленді. Олар 37 спорт түрінен 40 алтын, 32 күміс, 31 қола,  

103 медальді жеңіп алды. 17 алтын, 24 күміс, 27 қола, жал-

пы саны 56 медальмен үздік үштікті Ресей Федерациясы 

қорытындылады. 

Қысқа аралықтағы ат жарысы құнан бәйгеде (1600 метр) 

	ділет Шынайдаровтың сәйгүлігі «Падиша Нури» қоланы 

қоржынға түсірді. Ал 2400 метр қашықтықтағы ат жарысынан 

шабандоз Мерхан Бұлғынов «Дичато» арғымағымен алтын 

жүлдені иеленді. Қырғыздың орда (асық ату) ойынында 

қазақстандық асықшылар қола жүлдені иеленді. Жамбы ату 

спортында Абзал Тұлыбеков күміс, Айк"з Ерланхан қоланы 

иеленді. Бас жүлде Мажарстан мемлекетінің спортшысына 

бұйырды. Түріктің аба күресінде 65 келі салмақта 	уесхан 

Құрбанқұлов алтын медаль жеңіп алды. Тәжіктің гюреш 

күресінде 80 келі салмақ дәрежесінде қырғыз палуанымен 

күрескен Алмас Амалбек күміс медальдің иегері атанды. Ал 

60 келі салмақта Елдос 	бікенов қола медальді қанағат тұтты.

Додаға дүниежүзінің 40 елінен 200-ден астам балуан 

қатысқан екен. 100 келі салмақта белдескен Серік 

Бердімұратұлы әуелі жергілікті сумошыны жығып, келесі 

белдесуде грузин балуанымен жолы түйісті. Оны да 

жеңген жас қазақ "з тобының шешуші сынында ресейлік 

балуаннан айласын асырды. С"йтіп, чемпиондық белдік 

үшін жапондық балуан, студенттер арасындағы әлем 

чемпионы Онами Ашихашимен күш сынасып, оны бар-

жоғы екі минутта «т"ңкеріп» тастады. Ат үстінде садақ 

ату сайысында республикалық «Ұлттық және ат спорты 

түрлері орталығының» жамбы атудан жастар құрамасының 

аға жаттықтырушысы Елдос Бадашевтің жетекшілігімен 

Ұлттық құраманың сапында "нер к"рсеткен Орталықтың 

тәлімгерлері Айк"з Ералхан үшінші орын және Сарыбай 

Айтбек т"ртінші орын иеленді. Ал екінші орынды Қазақстан 

құрамасының сапында "нер к"рсеткен Абзал Тұлыбеков 

қанжығасына байлады.

Сайыстың соңғы күнінде ел қоржынына екі алтын, бір 

қола медаль түсті. Овари ойынының (африкалық ұлттық 

ойын) қыздар командасы алтынды иеленсе, 	сел Далиева 

жекелей есепте де алтын медаль алды. Айта кетейік, бұл 

	сел дің осы жарыстағы т"ртінші алтын медалі. Бұған дейін 

ол мангала, тоғызқұмалақтан жоғары дәрежелі медальді енші-

ле ген болатын. Диана Кенина болса, қола медаль иемденді. 

Нұрлан ҚҰМАР

Жүлделі орыннан көріндік

Суреттерді түсірген Азамат Құсайынов


