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ДӘСТҮРЛІ ӨНЕРДІҢ 
ӨРІСІ КЕҢ

НАМЫСЫҢ ҚАЙДА, 
ШЕНЕУНІК?!

ҚҰРМЕТ Бүгінгі санда:

Бала күнімнен 
намыс алауын 
жағып келемін

«Байғанин мен 
үшін Скифия, мен – 
Еврипидпін»

Желтоқсан – 175

3-бет

6-7-бет

8-бет

Түркі елдерінен жиналған 

�нер  паздар алдымен Абай атын-

дағы опера және балет театры-

нан бастап, Панфилов, Жібек 

жолы к�шелерін әнге б�леп, 

алматылықтарды ән-жырмен 

тербеді. К�ше бойын аралап, �нер-

лерін к�рсеткен �нер паз дар ды 

қала тұрғын дары жылы қарсы 

алды. 

Келесі күні ұйымдастырушылар 

мен қатысушылар баспас�з жиы-

нын �ткізіп, БАҚ �кілдері алдында 

дәстүрлі �нер фестивалі туралы 

ойларымен б�лісті. 

Баспас�з жиынында  «Алатау» 

дәстүрлі  �нер театры дирек-

т о р ы н ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 

 ж� ніндегі орынбасары Азамат 

Ақан жыр фестивалінің �туіне 

қолдау к�рсетіп отыр ған Алматы 

қаласының әкімі Бауыржан Бай-

бекке, ТҮРКСОЙ ұйымының Бас 

хатшысы Дүйсен Қасейіновке 

алғысын білдірді.

– Жалпы «Алатау алабында» 

деген брендтік атау болып отыр, 

кез келген әлемдік іс-шарамызға 

осы атауды береміз. Мұндағы 

мақсат  – түркі әлемінің �нерін 

бүкіл әлемге паш ету. Сондай-ақ 

түбі бір түркі елдерінің �нері қай 

деңгейде екенін, айырмашылығы 

немесе ортақ тұстары қандай деген 

сұраққа к�рермен осы фестивальге 

бастан-аяқ қатысқанда �здері к�з 

жеткізіп, к�кейдегі сұрақтарына 

жауап таба алды деп ойлаймыз, – 

деді Азамат Ақан.

Фестивальде Қазақстанның әр 

�ңіріне тән дәстүрлі ән мектептері 

таныстырылды. Атап айтқанда, 

Қаратау-Сарысу мектебінен Саян 

Ақмолда Ықыластың «Жалғыз 

аяқ» күйін,  Жетісу  �ңірінен 

Тілеулес Құрманғалиев Бармақтың 

«Мәті дәуренін», Қарағанды-

Семей �ңірінен Клара Т�ленбаева 

 Ша шу байдың «Ақ қайыңын», 

Сыр �ңірінен Ұлжан  Байбосынова 

«К�рұғлы» жырынан үз інді , 

Оңтүстік Қазақстан �ңірінен 

Жәкен Омаров Майлықожаның 

«Ата-ананың қадірі» термесін, 

Маң ғыстау  �ңір інен  Нұрым 

Асқанов Н.Шыршықұлының «На-

сихатын», Арқа �ңірінен Ардақ 

И с а т а е в а  Ү к і л і  Ы б ы р а й д ы ң 

«Гәккуін», Батыс �ңірінен Қайрат 

Кәкімов Мұхиттың «Кіші айдай-

ын» �з мақамдарында орындап, 

к�птің к�ңілінен шыға білді. 

(Жалғасы 12-бетте)

қызметі мемлекеттік тілде жүргізілуі 

тиіс» деді. Еліміздің жоғары билігіне 

осындай талап қойылып отырғанда 

бұл т�мендегілерге де қатысты екендігі 

әбден түсінікті. >лде олар Президенттің 

«>кімдіктердің жұмысы да мемлекеттік 

тілде жүргізілуі тиіс» деген тапсырмасын 

күтіп отыр ма екен?!

Елбасының с�зін ең алдымен жүзеге 

асы ратын, халыққа жеткізетін – мем ле-

кеттік қызметшілер. Олар басқаларға үлгі 

к�рсетулері тиіс. Ал үлгінің түрі жаңа-

ғыдай болып тұрғаны �зекті �ртейді.

Елбасын да түсіну керек. Мем-

лекет басшысы құдайдың құтты күні 

«Қазақ тілін біліңдер. Қазақ тілінде с�й-

леңдер» деп айтып отыра алмайды. Ол 

кісінің әрбір с�зі – назарда, қада ға-

лауда. Тіл – нәзік нәрсе. Одан ши шы-

ғып кетсе, жан-жағын жалынға орайды. 

Сондықтан ымның �зін түсініп, қаре кет-

ке барған абзал. Бұған негіз де бар. Қан-

дастарымыздың саны республикамыз да 

жетпіс пайыздан асып отырғанда мем ле-

кеттік мәртебесі бар ана тіліміздің �з елін-

де, �з топырағында �гейлік күйін ке шіп 

отырғандығы кешірілместік жағдай.

П а р л а м е н т к е  қ а й т а  о р а л а й ы қ . 

Бақытбек  Смағұл  айтарын айтып 

болғаннан кейін с�з алған жиынды 

жүргізуші Гүлмира Исимбаева үштілділік 

саясатын алға тартып, екі орынбасардың 

қылығын ақтауға тырысты. «Қазір 

әрқайсымыздың екі тілде, тіпті үш тілде 

с�йлеуге құқымыз бар. Қанша тіл білеміз, 

сонша тілде. Енді келген азаматтардың 

барлығы қазақ тілін білмейді деп айта 

алмаймыз, бәрі біледі. Тек �з ойларын 

жеткізу үшін біздің аудармаға кішкене 

сеніңкіремей, орыс тілінде с�йлегені ғой» 

дейді Гүлекең. 

Ж�н с�зді айтып тұрған әріптесін 

қолдаудың орнына Мәжіліс т�рағасы-

ның орынбасары осылай деді. Осы-

дан кейін қайтіп тіліміздің бағы жана-

ды? С�з жоқ, кім кімнің де қай тілде 

с�йлеймін десе де еркі. Алайда Парла-

мент дегеніңіз – отбасы, адамдар сапы-

рылысып жатқан к�ше, алаң не алаңқай 

емес қой. Ата Заңымызды, басқа да іргелі 

заңдарымызды бекітіп отырған жоғары 

билік органы. Еліміздің мемлекеттік 

тілі осы жерде үстемдік етпесе, қай 

жерде к�рініс таппақ? Парламенттегі 

аудар маның халі мүшкіл болса, оған 

кім кінәлі? Неге талаптағыдай орнына 

қой масқа. Басқасын тізбегенде, �зіміз, 

қазақ қазақша с�йлемесе �згелер бұл 

тілді қалай үйренбек? Үйренеді деп айта 

алмаймыз.

Тілімізге байланысты �кпе-назды 

қарапайым халық арасынан жиі естіп 

қаламыз.  Енді  осыған байланыс-

ты Парламент депутатының намыс-

ты қамшылайтын с�з айтқаны �те 

қолдарлық. Тілге қатысты қонымды, 

сананы селт еткізер серпінді с�здер 

жоғары жақтан ауық-ауық естіліп жатса 

нұр үстіне нұр.
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DANALYQ MÁIEGIҚАЙНАЙДЫ ҚАНЫҢ...МӘДЕНИЕТ

АНА – ӨМІР БАСТАУЫ

Екі шенеуніктің әлгі әрекеттеріне 

шыдай алмаған Мәжіліс  депутаты 

Бақытбек Смағұл қатты айтса да, дұрыс 

с�зді жеткізді: «...Екі облыс әкімі орын-

басарының мемлекеттік тілде с�й лемегені 

ұят нәрсе. Олар сонда мем лекеттік тілді 

менсінбей ме, әлде Елбасының мақсат-

мұраттарын құлақ та рына ілмегендері ме? 

Түсінбей отырмын. Ұят нәрсе. Сіздер 

Парламентке келіп отырсыздар. Бір ауыз 

қазақша амандасу да жоқ. Ұят емес пе? 

Намыс қайда?» деді ол.

>рине, ұят. Олар Ресейдің Парла-

ментіне келіп отырған жоқ. Оның үстіне 

басқа ұлттың �кілі болса кешірімді болар. 

Cзіміздің қара к�з қандастарымыз. Қайта 

бұл намысшылдықты, азамат тық ты, 

патриоттықты к�рсететін жер емес пе? 

Б.Смағұл:  «Елбасының мақсат-

мұраттарын құлақтарына ілмеген дері 

ме?» деген с�зді жайдан-жай айта салма-

ды. Мемлекет басшысы Қазақстанның 

болашағы қазақ т ілінде екендіг ін 

айтудай-ақ айтып келеді. Президент 

биылғы жылдың наурыз айының басында 

республиканың Ақпарат және комму-

никациялар министрі Дәурен Абаевты 

қабылдағанда: «Парламент пен Үкіметтің 

Орталық алдында сәби к�тер-

ген ананың еңселі ескерткіші орна-

тылған, ғимараттың сыртқы пішіні 

әйелдің жаулығын сипаттаса, ішкі 

қабырғаларында шолпы, сырға және 

басқа әшекей бұйымдар суреттері. 

Жалпы интерьер дизайны Аида 

Тілегенова  ның қолынан шыққан. 

Үш қабатты ғимараттың жоғары 

б�лігінде үш зал бар. «Ана даңқы» 

музей-галереясында келушілер ұлы 

тұлғалардың аналары туралы мағлұмат 

алады,  келешекте  онда іл інген 

портреттер толықтырыла бермек. 

Хореографияға арналған келесі зал 

исі қазақтың мақтанышы, Ақт�бе 

�ңірінің айтулы перзенті Нұрсұлу 

Тапалованың есімімен аталады. 

Екінші қабаттағы тақырыптық ка-

бинеттерде 7-17 жас аралығындағы 

қыз балалар үшін арнайы сабақтар 

�ткізіледі. 

Осы ретте мына деректі келтірген 

артық болмас. Облыста тұратын 863 

мыңнан астам халықтың 445 мың 

511-і әйелдер, оның ішінде 11629-

ы – к�п балалы аналар. Елбасының 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

жүзеге асыру аясында дүниеге келген 

бірегей кешен аналар мен қыздардың 

басын қосып, олардың санасына 

рухани құндылықтарды сіңіруді 

к�здейді. Қазан айының 1-інен бас тап 

қолға алынатын «Қыз – елдің к�ркі» 

бағдарламасының мақсаты осындай.

Cткен аптаның жұма күнінде 

ертеңгілік кешеннің ашылу сал-

танатына облыстың үлкен-кіші 

тұрғындарымен бірге,  еліміздің 

бірқатар аймақтарынан және Аста-

на, Алматы, Шымкент қалаларынан 

қонақтар жиналды. >демі ниетті Алла 

қабыл еткендей күн ашық, алуан 

ұлттардың әртүрлі жастағы �кілдері 

бірін-бірі құшақтай амандасып, арқа-

жарқа болып жатыр. 

(Жалғасы 2-бетте)

Облыс басшысының жеке баста-

масымен және тікелей жетекшілі гі-

мен қолға алынған «Анаға тағзым» 

ор талығы жобасының жалпы құны 350 

миллион теңгеге жуықтады. Жобалау-

шы – «Регион Строй Проект» ЖШС, 

мердігер компания «ЕСАТ» ЖШС. 

Ұйым дастыру-түсінік жұмыстары-

ның нәтижесінде он мыңға тарта адам 

ортақ қорға �з мүмкіндігінше үлес 

қосты. Бізге жеткен дерек бойынша 

мұндай кешен Қытайдың Бейжің 

(Пекин) қаласында және Ресейдің бір 

қаласында бар екен. 

Мүсілім ДАЙЫРБЕКОВ:

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»
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ТАЛҚЫ

АЛҚАЛЫ ЖИЫН

БАҚ ӨКІЛДЕРІ БАС ҚОСТЫ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУГЕ 
ДАЙЫНДЫҚ ЖАСАЛУДА

(Басы 1-бетте)

Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев 

қысқаша с�з с�йлеп, ортақ ша руаға бюд-

жеттен ешқандай қаржы шықпағанын атап 

к�рсетті, идеяны дұрыс түсініп, қолдаған 

барлық азаматтарға, кәсіпкерлерге шын 

к�ңілден рақмет айтты. 

– Басшысын сыйлап, мынадай к�р-

кем ғимаратты салған ағайынға қалай 

риза бол майсың. Рухани байлығы жоға-

ры хал қымыз бар екенін тағы да к�рдік, 

– деп к�рнекті жазушы, Парламенттің 

экс-депутаты, «Қазақстан әйелдері» жур-

на  лының Президенті – Бас редакторы 

Алтын шаш Жағанова лебізін тебірене 

жеткізді. 

 Кемеңгер тұлғамыз >біш Кекіл баев-

тың жары, денсаулық сақтау сала сы ның 

ардагері Клара Жұмабаева ның құттықтау 

с�зін к�пшілік қуана қабыл алды. 

Кешеннің ашылу кермежібін қиған 

аналар атағынан ат үркердей: хал қы-

мыздың бұлбұл әншісі, Социа листік 

Еңбек Ері, Қазақстанның халық артисі 

Бибігүл Т�легенова, Социалистік Еңбек 

Ері, Біріккен Ұлттар Ұйымының «Пла-

нетаның таңдаулы әйелдері» кіта бына 

Қазақстаннан енгізілген бірден-бір 

әйел Вера Сидорова, ақын, Қазақстан 

 Республикасы Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Марфуға Айтқожина, жазушы, 

Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп 

Ахметова.

Мұнан кейін салтанатты шара «Cнер 

орталығы» ғимаратында �ткіз ілген 

республикалық Аналар слетіне жалғасты. 

>білқайыр хан даңғылындағы 1200 

орындық сымбаты айрықша, акустикасы 

талапқа сай ғимаратты облыс жұрт шы-

Сондықтан халық мәдениетінің ерек-

ше б�лігі болып табылатын айма ғы-

мыздың жер-су атауларын зерттеу, ел ба-

сынан �ткерген қиын-қыстау заманның 

тәлкегінен жоғалуға жақын қалған ата-

уларды келешек ұрпақ қа үзігін жалғап 

жеткізу – осы дәуірде �мір сүріп отырған 

барша азаматтың міндеті.

Сол себепті соңғы үш жыл ішінде 

ономастикалық атауларды �згертуге 

жарияланған мораторий алынысы-

мен Павлодар �ңірінің азаматтары 

бірауыздық танытып, тарихи атаулардың 

қайтарылуына ден қой ғандығы біршама 

жұмыстың басын қайыруға үлкен септігін 

 ти гізген еді. К�п жылдар бойғы к�п-

ші ліктің қалауын іске асыруға, ең ал-

д ы м е н ,  Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 

Президенті >кімшілігі Басшысы болған 

>.Жақсыбековтің ел Тәуелсіздігінің 

25 жылдығы қарсаңындағы тапсыр-

масы мен бүгінгі күні жүзеге асыры-

лып жатқан идеологиялық тұрғыдан 
ескірген,қайталанатын атауларды тарихи 

жер-су атаулары және ұлттық танымға 

жақын дәстүрлі атаулармен �згерту ту-

ралы Елбасымыздың 2017 жылғы 28 

ақпанда берген №17-388-5 тапсырмасы 

ықпал болды. 

Осындай мемлекеттік маңызы бар 

тапсырмаларды негізге ала отырып, Пав-

лодар облысы Қашыр (Качир) ауданына 

тарихи атауы болып табылатын Тереңк�л 

атауын, Лебяжі ауданына Аққулы атауын 

қайтару бойынша жұмыстарын тиімді 

аяқтап үлгерді. Оның біріншісі Качир 

ауданының  атауын қайта атау мәселесі 

2007 жылы 14 желтоқсанда облыстық 

мәслихаттың шешімімен (№50/3) 

Қазақстан Рес публикасының Үкіметіне 

жолданып, 2009 жылы Республикалық 

ономастика комиссиясында қолдау 

тапқан еді. Алайда түрлі себептермен 

жарияланған мораторийдің салдарынан 

құжат кері қайтарылған болатын. 

Кейін ономастика саласына қатысты 

заңнамалық актілерге �згерістер мен 

толықтырулар енгізілгендіктен аталған 

мәселеге қатысты жұмысты қайта басы-

нан бастауға тура келді.

Ауданның тарихи атауының шығу 

т�ркініне тоқталар болсақ, ғылыми 

сараптамаларға сәйкес ертеректе Обь 

�зені Тереңк�л ауданының маңындағы 

Ұзынқамыс к�ліне дейін келіп, мына 

жақтан Ертіс ернеуінен асып екі �зен 

қосылған тұста үлкен к�л пайда болып, 

«Astana Media Week» медиааптасы 

– кең к�лемдегі салалық іс-шаралар 

с е р и я с ы ,  ж ы л  с а й ы н  Қ а з а қ с т а н 

 Республикасы Ақпарат және коммуни-

кациялар министрлігінің тапсырысымен 

�ткізілетін Орталық Азиядағы ең ірі 

медиа-оқиға. Шараны ҚР Ақпарат және 

коммуникациялар министрі Дәурен 

Абаев ашты. 

– Барлығыңызды Astana Media Week 

салтанатты шарасының ашылуымен 

құттықтаймын. Елбасымыз отандық 

медиа саласының дамуына әрдайым 

айрықша к�ңіл б�ліп отырады. Прези-

дент Қазақстандағы бұқаралық ақпарат 

құралдарын қоғамның бірлігін нығай-

татын, болашаққа сенімді қадам басуын 

қамтамасыз ететін к�пір ретінде к�ріп 

отыр. Осымен екінші жыл �тетін ауқымды 

кең шара еліміздегі ғана емес, аймақтағы 

медиа нарықты қалыптастыруға және 

одан әрі дамытуға серпін береді деп 

сенеміз. Бұл жиын – қазақстандық БАҚ 

саласының �кілдерінен б�лек, шетелдік 

әріптестердің де ойларын ортаға сала-

тын алаң. Шараның басты мақсаты – 

отандық медиа нарықты жан-жақты да-

мыту ғана емес, мәдени және ақпараттық 

байланыстарды да тереңдету. Байланы-

сы мықты мемлекеттің қорғанысы да 

қуатты. Жылдан-жылға осы апталыққа 

қатысуға ықылас білдірген елдердің 

саны артып келеді. Бұл сіз бен біздің 

бірігіп атқарып отырған істеріміздің оң 

нәтижесін беруіне септігін тигізеді деп 

сенемін. Сондықтан да бұл апталық – 

қатысушылар үшін озық тәжірибемен 

алмасып, шығармашылық шеберліктерін 

шыңдауға,  жаңа технологияларды 

ел игілігіне жаратуға берілген үлкен 

мүмкіндік. Жиынның табысты �туіне 

тілектеспін, – деді Д.Абаев.

Ақпарат және коммуникациялар 

министрі дәстүрлі түрде �тетін шара 

ауқымды мәселелерде конструтивті 

диалогқа дайын кәсіби мамандарды 

 жинап отырғанын айтты.

– БАҚ саласы қоғамның дамуын-

дағы ең маңызды компонентке айналды. 

Сіздердің әр еңбектеріңіз ақпараттық 

ландшафты ғана емес, сондай-ақ саясат-

тан – қаржыға, ауыл шаруашылығынан 

спортқа дейінгі салалардың дамуына 

серпін береді. Astana Media Week тек 

қана журналистерді емес, сондай-

ақ мемлекеттік орган �кілдерін, са-

рапшыларды, шетелдік қонақтарды 

жинайды. Бір жыл бұрын осы шара 

аясында елімізде алғаш рет 100-ден 

астам продакш-компаниялар үшін 

контент маркет �тізілді. Республикалық 

телеарналар «продакшн» индустрия-

мен біріге отырып, к�птеген қызықты, 

креативті дүниелер тудырды. Сонымен 

бірге Белоруссия, Ресей, Cзбекстан, 

Түркия �кілдері де қатысады. Бұл алаң 

дәстүрлі түрде жалғасып, жылдан-

жылға маңызы арта түседі деп ойлай-

мын, – деп с�зін түйіндеді министр.

Шараның бірінші күні медиа-кон-

тентке тапсырыс берушілердің, ірі 

телевизиялық және радио-компания-

лар, сонымен қатар �ндірістің жеке 

нарығы �кілдері: продакшн-студия-

лардың, шығармашылық ұжым  дардың, 

продюсерлік орталық тардың, ақпарат, 

медиа-сауық, музыка және кино 

салаларын дағы автор лық жобалардың 

арасында пәрменді диалогтық алаң 

құруға арналды. Сонымен қатар білікті 

мамандардың қатысуымен Media 

Talks ұйымдастырылды. Онда Рахым 

Ошақбаев болашақ экономикасы, 

Ләззат Танысбай медиа менеджмент, 

Нариман Қойшыбаев �мірді продюс-

серлеу, Альмира Тұрсын адамның 

мүмкіндіктері,  Азамат Байғалиев 

фантасттардың дәуірі туралы �з ойла-

рын ортаға салды. 

Екінші күнінде ҚР Ақпарат және 

коммуникациялар министрлігі ұлттық 

БАҚ баспа нарығының дамуының ең 

�ткір мәселелерін, жаңа конвергентті 

формаларға �ту кезіндегі қиындықтар 

мен мүмкіндіктерді талқылау мақса-

тын да Қазақстан бұқаралық ақпарат 

құ ралдарының �ңірлік Форумын �ткізді. 

Үшінші күнге Astana Digital Forum 

жоспарланған. Ол кең спектрлі мәсе-

лелер бойынша – сандық маркетинг 

құрал  дарынан бастап криптовалюта 

нарығына шолуға дейін пікір алмасу 

мүм кіндігімен халықаралық деңгейдегі 

спикерлердің с�з с�йлеуіне арналатын 

болады. 

Еске сала кетейік, Astana Media Week 

апталығы 26 қыркүйек күні бастал-

ды. Айтулы шара 28 қыркүйекке дейін 

жалғасады. 

Латын әліпбиіне жүйелі түрде к�шу 
күн тәртібінен түспеген мәселе. Бұл 
орайда педагогикалық жоғары оқу 
орында білім алып жүрген жастардың, 
бүгінгі оқытушылардың алар орны 
ерекше. Түркістан облысының 
әкімдігі де түрлі іс-шаралар �ткізіп, 
латын әліпбиін енгізу бойынша білім 
мекемелеріне қолдау к�рсетіп келеді.  

Солардың бір дәлеліндей, жуырда 

«Cрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығының» Түркістан облысындағы 

және Шымкент, Тараз қаласындағы 

филиалдары бірігіп, «Латын әліпбиі – 

мектепалды даярлық үрдісінде» атты 

республикалық деңгейде д�ңгелек үстел 

�ткізді. Ұйымдастырушылардың айту-

ынша, жыл соңында латын әліпбиіне 

негізделген қазақ жазуының емле ере-

жесі бекітіледі. Ал келесі жылдан бастап, 

мектепалды даярлық оқушыларына 

жаңа әліпби негізінде арнайы оқулықтар 

әзірленеді. Нәтижесінде, 2019 жылдың 

қыркүйек айынан бастап, мектепалды 

даярлық оқушылары жаңа оқулықпен 

қамтамасыз етіледі. А.Байтұрсынұлы 

атындағы тіл білімі институты фонетика 

б�лімінің меңгерушісі Айсәуле Аманбае-

ва басқосу барысында қазіргі таңда Аста-

нада «Тіл қазына»  орталығы емле ережесі  

бойынша жұмысын бастағанын атап 

�тті. Ол орталықта арнайы  жасақталған 

«орфографиялық», «терминологиялық», 

«әдістеме» топтары латын әліпбиінің 

дамуына сеп болмақ. 

Түркістан облысы және Шымкент, 

Тараз қалаларынан ғалымдар арнайы 

шақырылған жиынға қатысушылар 

латын әліпбиінің ғылыми теориялық 

негіздерімен қоса, �ткен тарихы ж�нінде 

с�з қозғады. Халқымыздың ертедегі ла-

тын әліпбиін қолданған кездегі жай-күйі 

мен тілдік саясаты да тілге тиек етілді. 

Жаңа жүйеге сәйкес, педагогтардың 

біліктіліктерін арттыру мәселелері де на-

зардан тыс қалған жоқ. «Күн тәртібінде 

кезек күттірмейтін 3 мәселе болып отыр. 

Оның біріншісі: маман даярлау. Екіншісі 

білім бағдарламасын жаңғырту және 

үшіншісі білім ресурстарын дайындау. 

Міне осының бәрі қыруар жұмысты 

талап етеді» деді басқосу барысында 

«Жамбыл Cрлеу» ПҚ БАИ кафедра 

меңгерушісі Махаббат Оспанбаева. 

Ал «Cрлеу» БАҰО» АҚ Түркістан 

облысы және Шымкент қаласы бой-

ынша басқару және білім беру сапа-

сы кафедрасының меңгерушісі Меру-

ерт Медетбекованың айтуынша, ла-

тын әліпбиімен жасақталған арнайы 

кітаптармен оқыту мәселесі қазір күн 

тәртбіне қойылған. Жиында мүғалімдер  

латын әліпбиін мектепалды даярлық 

үрдісіне енгізудің тиімді жолдарын 

айқын дау мақсатында латын әліпбиіне 

к� шудің психологиялық-педагогикалық 

стратегиялары туралы идеяларымен 

б�лісті. 

Е.&БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

лығына тарту еткен – мұнай-газ �ндіруші 

«СНПС-Ақт�бе» акционерлік қоғамы 

екенін, оның салынуына Б.Сапарбаев 

ұйытқы болғанын атап к�рсеткен ж�н.

Ұлттық үлгідегі сахналық қойы лым-

дармен, жас �нерпаздардың ән-жырымен 

әдіптелген басқосуда жиналған қауым 

еңбекте де, күнделікті тірлікте де жасампаз 

ісімен, к�ркем мінезімен ел аузына іліккен 

замандастарымызбен бетпе-бет жүздесіп, 

ой б�лісті. Бірқатарының лебіздерін 

қысқаша түйіндейік. 

 Сәуле Айтбаева – қазақ әйелдерінен 

шыққан жалғыз генерал, Парламент 

Сенатының депутаты, Қазақстан Респуб-

ликасының бала құқықтары ж�ніндегі 

уәкілі:

– Ақт�беде қанат қаққан осы игілікті 
шараны �зге �ңірлердің басшылары қолдап, 
жалғастырса келешек ұрпақ тәрбиесіне 
айрықша ықпал етері, ұлттық кодымыздың 
сақталуына пайдасы зор болары с�зсіз.

Зейнеп Ахметова – даңқты Баукең нің 

батасын алған келіні, кемел ойлы жазушы: 

– Мұндай тың идеялар қашан да 
қуанышқа б�лейді. Билік тұтқаларында, 
жалпы іс басында рухани жағынан кемел-
денген озық ойлы азаматтар к�бейе берсін.

Сәлима Жұмабекова – Социалистік 

Еңбек Ері, даңғайыр күрішші, он бір бала-

ны �мірге әкелген «Батыр Ана»:

– Адал еңбекті �мірімізге азық еттік. 
Жұмыстан қол үзбей жүріп, ұрпақ �сірдік. 
&ке-шеше мейірімінен жаралған бала еш 
уақытта қор болмайды. 

 Клара Жұмабаева – денсаулық сақтау 

саласының ардагері: 

– Енем қолымызда қырық жыл бірге 
тұрып,  98  жасында дүниеден  озды. 
Жарықтық қажыр-қайратымен, ұла ғатты 

ақыл-кеңесімен күш берді. *зім хал қына Алла 
сыйлаған &бекеңнің – &біш Кекілбаевтың 
қосағы екенімді естен шығарған жоқпын, 
к�ңілін табуға күш салдым. 

Слетте облыс әкімі Бердібек Сапарбаев 

Елбасы Нұрсұлтан >бішұлы Назарбаевтың 

құттықтауын оқып берді. Алдағы жоспар-

лар жайында мағыналы әңгіме айтқан 

әкім мемлекетке, �ңірге айрықша еңбек 

сіңірген аналарды, қыз-келіншектерді 

арнайы «Еңбек даңқы» т�сбелгісімен 

 марапаттау к�зделіп отырғанын жеткізді. 

Слетке қатысушылар Үндеуі қабыл-

данды. Оны облыстық мәслихаттың депу-

таты, Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген қайраткері, белгілі әнші Светлана 

Айтбаева оқып берді.

Қолға жиі түсе бермейтін мәртебелі 

меймандар «Cнер орталығына» таяу 

маңда бой к�терген «Неке сарайында» қол 

ұстасып келешекке бірге аттанғалы тұрған 

жас жұбайларға салтанатты жағдайда неке 

куәлігін, к�п балалы аналардың бір тобына 

медаль тапсырды. 

Бағдарлама бойынша жоғары оқу 

түсінік темесінде «Қашыр» – с�зі бие 

мен есек айғырының шағылысуынан 

туған мал деген ұғымды білдіреді дей 

келе, «Қашыр атауын аудан атауы ретінде 

ресми түрде қолданылуын орынсыз 

деп санаймыз» деген тоқтамға келеді. 

Осындай деректер мен мұрағаттық 

анықтамаларды негізге ала отырып, 

негативті семантикалық ассоциациялар-

ды тудырып, құлаққа жағымсыз болып 

естілетін Қашыр атауы «Тереңк�л» тари-

хи атауымен алмастырылғанда жергілікті 

тұрғындардың  қуаны  шы н да шек болмап 

орындарында, әлеуметтік қызмет ны-

сандарында ұйымдастырылған семи-

нарларда, кездесулер мен секцияларда 

слет қонақтары Ақт�бе қаласының және 

аудандардың �кілдерімен ашық-жарқын 

әңгімелесті, к�пшіліктің �здерін мазалап 

жүрген сауалдарына жауап қайтарды. 

Слетке еліміздің бірқатар аймақ-

тарынан арнайы шақырумен келген де-

легациялар облыс орталығында еңбек 

ұжымдарымен кездесті, к�рікті нысандар-

ды тамашалады. Солардың бірі Ақмола 

облысының �кілдері Қазақстан халқы 

Ассамблеясының ғимаратында болып, 

этномәдени бірлестіктер қызметімен 

танысты, жергілікті басшылық тарапы-

нан жасалған қамқорлыққа ризашылық 

білдірді. Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 

Ақт�бе облыстық ұйымының жұмысына 

оң баға берді. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті

журналисі
АҚТCБЕ

�згертілді.  Павлодар қаласының ең 

үлкен к�шесі (11 км) болып саналатын 

осы Кутузов к�шесі 1960 жылға дейін 

Меридианал к�шесі деп аталса, 1960 

жылы Победа даңғылына �згертіліп, 

1962 жылдан бастап 56 жыл бойы орыс 

қолбасшысы және фельдмаршалы Ми-

хаил Куту зовтың есімімен аталып келген 

болатын. Облыс орталығының ең ба-

сты к�шесінің атауын �згерту мәселесі 

Кеңестік кезеңде қозғалмағанымен, 

еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін зиялы 

қауым �кілдері тарапынан �тініштер жиі 

түскен болатын. Алайда түрлі себептермен 

кейінге шегеріліп, түйіні шешілмей келген 

к�шенің атауы Тәуелсіздік атауын алып 

қана қоймай, к�шеден даңғыл мәртебесіне 

�згертілгендігі облысымыздағы бүкіл рухы 

қазақ азаматтардың қуанышын еселей 

түсті. Оның үстіне Тәуелсіздік даңғылына 

қатар орналасқан Павлодар қаласы ның 

ең ескі к�шесі болып саналатын Ленин 

к�шесі Елордамыздың 20 жылдық ме-

рейтойына орай Астана болып қайта 

аталған еді. 1919 жылдан бастап Больше-

виктер партиясының ұйымдастырушысы 

және 1917-1924 жылдар аралығындағы 

Кеңес Үкіметінің басшысы Владимир 

Ильич Лениннің құрметіне аталып, 99 

жыл бойы  Ленин есімімен аталып келген 

бұл к�не к�шені �згерту қиынға түссе де 

Павлодар облысы мен қаласының �кілді 

және атқарушы органдарының зиялы 

қауым �кілдерімен бірлесе отырып жұмыс 

жүргізуі нәтижесінде Астана атауымен 

алмастырылған болатын. Дәл осындай 

жүйелі жұмыстар аймағымыздың �зге де 

қала мен аудандарында жүргізіліп, соңғы 

2 жылдың ішінде Ленин есімімен аталатын 

30 к�ше, Советов атауымен аталатын 15 

к�ше, Октябрь – 12, Целина – 15, Ком-

сомольская – 10 к�ше ұлттық танымға 

қатысты атаулармен алмастырылды. Жал-

пы алғанда 2015 жылдан бүгінгі күнге 

дейін шамамен 450-ге жуық к�шенің 

атауы �згертіліп, Абай Құнанбаев, Ыбы-

рай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, 

Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мәшһүр Жүсіп 

К�пеев, Ілияс Жансүгіров, Жамбыл Жаба-

ев, Қаныш Сәтбаев, >лихан Б�кейханов, 

Шоқан Уалиханов тәрізді ұлылар мен 

Жұмат Шанин, Шәкен Айманов, Кәукен 

Кенжетаев, Қуат >бусейітов сынды �нер 

тарландарының,  Бауыржан Момышұлы, 

>лия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, 

Құдайберген Сұрағанов, Қанаш Қамзин, 

Серікбай Мүткенов, Махмет Қайырбаев, 

Хиуаз Доспанова, Григорий Кравчен-

ко сынды Кеңес Одағы батырларының 

есімдері берілген болатын.

Бұдан �зге қыркүйек айында �ткелі 

отырған облыстық ономастика комис-

сиясына елді мекендерге қарасты 100-

ге жуық к�шенің атауын ауыстыруға 

қатысты құжаттар ұсынылып, қазіргі 

таңда тапсырылған құжаттарға пысықтау 

жұмыстары жүргізілу үстінде. Сондай-

ақ Павлодар қаласындағы Суворов 

к�шесіне Малайсары батыр мен қаланың 

кіре берісіндегі атауы жоқ к�шеге Баян 

батырдың есімін беруге байланысты 

құжаттар тиісті заңнамалық актілерге 

сәйкес іске асырылып, Қазақстан Ре-

спубликасы Үкіметінің жанындағы 

Республикалық ономастика комиссия-

сына жолданды.

Батырбек ҚАЙЫР,
Павлодар облысы Тілдерді 

дамыту ж�ніндегі басқарманың 
ономастика жұмыстары 

б�лімі басшысы

ҰЛТТЫҚ АТАУЛАР – 
ҰЛТ АЙНАСЫ 

Ана – өмір бастауы

оны халық Тереңк�л деп атап кеткен. 

Осыдан сол мекеннің, кейіннен болыстың 

да атаулары Тереңк�л болып аталған.

Бұған қоса Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлігінің 

Орталық мемлекеттік мұрағатының 

анықтамасында «1921 жылғы мәліметтер 

бойынша Семей губерниясы Павлодар 

уезі Тереңк�л болыстығының орталығы 

Тереңк�л және Песчанский болысының 

ор талығы Качир селосы болады. 1928 

жылғы аудандастыру кезінде Октябрь, 

Песчан, Б�рліт�бе болыстарының кейбір 

б�ліктерінен Федоров ауданы құрылған. 

1928 жылғы 23 маусымда Қазақ АССР 

Орталық Атқару комитетінің қаулысымен 

Федоров ауданын Максим-Горький ау-

даны деп �згертеді. Тереңк�л елді мекені 

де Максим-Горький ауданына қарады. 

1931 жылы Максим-Горкий ауданының 

орталығы Качир елді мекені болып 

бекітіледі» делінген. Дәл осындай мәлімет 

Шығыс Қазақстан облысы мәдениет, ар-

хивтер және құжаттама басқармасының 

«Қазіргі заман тарихын құжаттандыру 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің берген анықтамасында 

к�рсетілген. Сондықтан екі мұрағат-

тық анықтама да Қашыр ауданының 

тарихи атауы Тереңк�л екендігіне сайып 

соғады. Сондықтан ауданның тари-

хи атауын қайтару бір мәселе болса, 

екіншіден ұзақ жылдар бойы аталып 

келген мағынасы жағымсыз болып табы-

латын Қашыр атауынан арылу болатын. 

Бұл ж�нінде А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты ресми түрде берген 

еді. Оның үстіне Елбасының Жарлығы 

бойынша  ау дан ның қазақша нұсқасымен 

қатар орысша нұсқасында да қазақ 

тіліндегі т�л табиғаты сақталып, орыс 

тілінің «-ский» жұрнағынсыз «Тереңк�л» 

болып ауыстырылғандығы қуантарлық 

жағдай. 

Бұдан �зге жергілікті тұрғындардың 

п і к і р і  м е н  ұ с ы н ы с т а р ы  н е г і з і н д е 

 Б а я н а у ы л  а у д а н ы н ы ң  Б о л ь ш е в и к 

 ауылы – «Шоманк�л», ЦЭС ауылы – 

«Майк�бе», ТЭЦ ауылы – «Үйтас», Пав-

лодар ауданына қарасты Березовка ау-

ылы – «Үміт апа», Ақтоғай ауданының 

Ивановка ауылы – «Жалаулы», Ақсу 

қаласына қарасты Парамоновка ауы-

лы – «Береке», Железин ауданының 

Березовка ауылы – «Ақтау» атаулары-

мен қайта аталып, қазақша елді мекен 

атауларының саны арта түсті. Сонымен 

қатар ұлы тұлғаларымыздың мерей-

тойы қарсаңында  Баянауыл ауданының 

Жаңажол елді мекені – Мәшһүр Жүсіп 

ауылы, Теңдік ауылы – Мұса Шорман ау-

ылы, Қараащы ауылы – Қаныш Сәтбаев 

ауылы деп қайта атау туралы мәселелер 

облыстық ономастика комиссиясының 

отырысында қаралып, оң қорытындыға 

ие болған еді. Бүгінгі таңда �ңіріміздегі 

 Баянауыл, Май аудандарының елді 

мекендері мен құрамдас б�лік атаулары 

толықтай қазақшаға �згертілді деп айтуға 

болады. 

Павлодар қаласының Дерибас к�шесі 

Кеңес Одағының Батыры Құдайберген 

Сұрағановтың есімімен қайта аталып, 

Кутузов к�шесі Тәуелсіздік даңғылына 

ҚҰРМЕТ

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»
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Мүсілім ДАЙЫРБЕКОВ:

– Тіс дәрігері болсаңыз да, тағды-
рыңыз қатардағы дәрігерлерден ерек-
ше...  

– Жастайымыздан қиыншылықта 

�стік. Соғыстан кейінгі балалармыз 

ғой. Жағдайымыз ауыр еді. Балалар 

мектепке жалаңаяқ баратынбыз. Тек 

қыздар мен совхоз бастықтарының 

балалары ғана аяқтарына бірдеңе 

іліп барғандай болатын. С�йтіп, 

аяқтан сыз �тіп, �кпе қабынып, 

бірнеше ай оқуымды үзуге тура  кел-

ген күндер болды... Десе де әкеміз 

соның бәріне мойымауға, адалдың 

еңбегін жемеуге, тірі жан баласы-

на қиянат жасамауға тәрбиеледі. 

Кейін үлкендердің кеңесімен тіс 

дәрігерін даярлайтын медициналық 

техникумға оқуға түстім. Оны 

бітірген соң, жолдамамен Алматыға 

келдім. Осында Алматы медици-

на институтының стоматология 

факультетінде білімімді жетілдірдім. 

Мен ешқашан адамның қыз-

ме тіне, шеніне қарап араласқан 

жоқ пын. Қызметтік сатысының 

жоғары болғаны үшін жан баласына 

жағым пазданған кезім болған емес. 

Тек жаны жайсаң адамдарға жақын 

жүрдім, солармен сырлас болуға 

ұмтылдым. 

 – Сізді к�пшілік Дінмұхаммед 
Қонаев, Асанбай Асқаров сынды ел 
тізгінін ұстаған азаматтармен қатар 
жүрген дос-таныстары ретінде біледі. 
&ңгімемізді сол біртуар азаматтармен 
таныстығыңыз туралы бастасақ... 
Ол кісілер жайында бүгінгі ұрпақ 
білмейтін естеліктеріңіз де бар шығар?

– Мен Дінмұхаммед Ахметұлы 

Қонаевпен ол кісі қызмет бабын-

да жүргенде араласпадым. Тек 

зейнеткерлікке шыққанда танысып, 

аралас-құралас болғаным рас. Інісі 

Асқармен араластым. Дегенмен 

ел ішінде мен туралы «Димекеңе 

алтыннан бюст жасапты» деген 

алып-қашпа әңгімелер бар, оның 

бәрі – бос с�з. 

Дінмұхаммед Ахметұлы Сая-

си Бюроның түрік халықтарының 

і ш і н д е  б і р і н ш і  м ү ш е с і  б о л -

ды. Ол кісі �зінің тазалығымен, 

адамгершілігімен, азаматтығымен, 

саясаткерлігімен біздің тарихымызда 

үлкен орын алды. Нысапшылдықтың 

эталоны болды. Ешқандай дүние 

жинамады, қызылға қызықпады. 

Cте таза, пәк адам болып �тті. Он-

дай болу барлық адамның қолынан 

келе бермейді. К�бі дүниеге келген-

де әлсіз, жылтырға құмар болады, 

қалай сұғынып кеткенін білмей 

қалады. Димекең ондай болған жоқ. 

Сол себепті де есімі ұлт жүрегінде 

алтын әріптермен жазылып қалды.

А л  А с а н б а й  А с қ а р ұ л ы м е н 

аралас қаным рас. Ол кісінің күйеу 

баласы менің қол астымда жұмыс 

істеді. Бір күні сол күйеу баласы 

мені қонаққа шақырды. Барсам, 

Асанбай Асқарұлы да бар екен. 

Таныстық, әңгімелестік. Мен та-

рихи тақырыптарды қалай жақсы 

к�рсем, ол кісі де дәл сондай екен. 

С�зіміз бірден жараса кетті. Ол �те 

алғыр адам болды. Асекең туралы 

бір досымның ағасы айтқан естелік 

есімде. Ол Мәскеудегі КОКП ОК-да 

бір сектордың бастығы еді. Сол ай-

тады: «Бір күні еңбек демалысында 

жүрсем, б�лім бастығы  хабарласты: 

«Ертең бізге бір мықты тұлға келеді. 

Келіп, сол кісіні тыңда. Оның 

айтқаны бәріңе керек болады» деді. 

Бардым. Келген Асанбай Асқаров 

екен. Екі сағаттан артық с�з с�йлесе 

де, бір рет те қағазға қараған жоқ. 

Дауыс мәнері қандай! Левитанның 

дауысындай болатын. Не деген эру-

диция?! Аузынан шыққан әр с�зін 

ұйып тыңдадық. Оның білімділігіне, 

жүріс-тұрысына қарап, қазақта 

қандай ғажайып, мінсіз адамдар бар 

екеніне к�зіміз жетті» дейді. 

Асанбай Асқарұлы аздап қатал-

дау еді. Сұсты болды. К�пшілік 

сонысынан именетін. «Тәртіпке 

бағынған құл болмайды» дегендей, 

бәрін ортақ тәртіпке бағындыратын. 

Соның арқасында Шымкент, Жам-

был, Алматы облыстарын к�ркейтіп 

кетті. Дегенмен, қаталдығын орын-

ды к�рсететін. Компартияның 

екінші  хатшысы орыс болған 

ғой. Сол бір жиналыста Асанбай 

Асқаровқа бір ұйымның басшысы 

да, орынбасары да қазақ болғаны 

үшін «әңгіме» айтыпты. Сонда 

Асекең мұндай ереженің нақты қай 

заңда жазылғанын сұрап, басшысы 

да, орынбасары да, бас бухгалтері 

де орыс ұйымдардың к�п екенін, 

баршаға ортақ тәртіп болуы үшін сол 

адамдарды да жұмыстан шығару ке-

рек екенін айтыпты. Сонда анау кісі 

үндей алмай қалыпты. Бұл туралы 

жұрттың бәрі біледі.

Қазақтардың бір сорлы жеріміз 

бар. Біз мықты адамдарды �зіміздің 

руымыздан к�ргіміз келеді. >йтпесе, 

Кіші жүз де, Орта жүз де, Ұлы жүз де 

таланттан кенде емес қой. Десе де 

к�пшілік «>ттең, Димаш Ахметұлы 

БАЛА КҮНІМНЕН 
НАМЫС АЛАУЫН 
ЖАҒЫП КЕЛЕМІН

біздің рудан емес», «>ттең, Асан-

бай Асқаров та бізден емес» дейді. 

С�йтіп, �здерінің руынан болмағаны 

үшін-ақ олар туралы айтылған қаңқу 

с�зге сенеді. Cздерінің руынан басқа 

бір адам шықса екен деп, іздейді. 

Бұл турасында Қадыр Мырза >лінің 

бір мақаласы ұнады. Жалпы алғанда 

мағынасы: «Қазақ барлығын �зіне 

тартады. Ол – біздің сорлылығымыз. 

Мен Батыс Қазақстаннанмын. Елге 

барғанда: «Қазақты кім билесін?» 

деп сұрасам, 70 проценті – «біздің 

рудан» деп жауап береді, 10 проценті 

– «Кіші жүз», тағы бір оншақты 

проценті «Ақылды адамдар билесін» 

дейді. Сол «ақылды адамдар билесін» 

дейтін топ аз болып тұр» деген-

ге саяды. Қазақтар неге үш жүзге 

б�лінген? Анау Тәуке ханның зама-

нында да, одан бұрындары да, оның 

екі себебі болған. Біріншісі – салық 

жинау үшін. Батыстан Шығысқа 

дейін созылған ұлан-ғайыр атырап-

та салық жинау қиын болатын. Сол 

себепті де тұрғындарды топтасты-

рып, үшке б�лген. Екіншісі – соғыс 

бола қалса, әскер жинап алу үшін. 

Ал орыстар болса, сол б�лінгенімізді 

пайдаланып, арамызға от жағу 

арқылы бір-бірімізге қарсы қойып, 

бізді биледі. «Б�ліп ал да, билей 

бер» деп, біздің сорлылығымызды 

пайдаланды. 

Мен Т�ле бидің жетінші ұрпа-

ғымын. Біздің әулеттің аналары – 

Қаз дауысты Қазыбек пен >йтеке 

бидің немере-ш�белері. Тек бір 

рет Ұлы жүз бен Қожа араласқан. 

Сондықтан да болар, әкем: «Қазақты 

б�луге хақымыз жоқ. «Б�лінгенді 

б�рі жейді». Қазақтың үлкені – ағам, 

кішісі – інім» дейтін. Сондықтан да 

Димекең мен Асекеңді белгілі бір 

рудың адамы ретінде танитындарға 

қарсымын. Олар екеуі де – қазақтың 

біртуар азаматтары, ұлтқа ортақ ұлы 

тұлғалар. 

Саяси басшылардан б�лек, 

ғарышкерлермен де етене арала-

стым. Мәскеулік атақты генерал  

Чембровскиймен туған ағамдай ара-

ластым. Ол – атышулы «Катюшаны» 

ойлап тапқандардың бірі. Бірнеше 

т�рағасы: «Дайырбеков – қауіпті 

қылмыскер, жұрттың бәрін сатып 

жатыр» деп мәлімдеме жасағанда, 

сеніп қалған едім. Тергеу жұмысы 

аяқталысымен оның ісін алды-

рып, оқып к�рдім. Мүсілімнің 

ешкімді сатпағанына к�зім жетті» 

деген.  Кейін �зімен кездесіп, 

с�йлескенде де: «Мүсілім, айна-

лайын, сенімен бұрын араласпасақ 

та, сені жақсы білемін. Адал жігіт 

екенсің, ешкімді сатпадың» деді. 

Шынында да, менің бар кінәм – 

ешкімді сатпағаным еді. Сол үшін 

12 жылға бас бостандығымнан 

 айырды. Соның алты жарым жы-

лын түрмеде �ткіздім. Сол уақыттың 

ішінде Кеңес одағы кезіндегі барлық 

абақтыны шарлап  шыққан болар-

мын? КГБ-ның әйгілі Лефортовасы, 

«Матросская тишина», «Бутыр-

ка», Мордавиядағы Потьма, Ява-

са, Леплей, Самара, Құсмұрын... 

Осылай тізе беруге болады. Менің 

темір тордан тірі шықпауымды 

қалады ма, кілең баскесерлермен 

отырғызатын. Сол кезде спортқа 

жағынан шыққан адам психологиялық 
тұрғыдан �згеріске ұшырап, зар-
дап шегіп шығады. Одан шыққан 
соң, қоғамға қосыла алмай кетеді, 
ішкілікке салынып кетеді деген...

– Иә, мен ондай адамдарды к�п 

к�рдім...

– Ал сіз, керісінше, қайырымды-
лықпен айналысып, рухани дүниенің 
ж а н а ш ы р ы  б о л ы п  ш ы қ т ы ң ы з . 
Сіздің сол алты жарым жыл ішінде 
психологиялық тұрғыдан сынып ке-
туден не сақтады?

– Мені сақтаған бірінші – Құдай, 

екінші – үш жүздің аруағы. КГБ 

адамдары қолымды қайырып, әкетіп 

бара жатқанда әкем: «Айналайын, 

сені үш жүздің аруағына тапсыр-

дым» деп бата берді. Сол үш жүздің 

аруағы қолдады. 

Абақтыдан азаттық шыққан соң 

қатардағы дәрігер болып қызмет 

еттім. Бір күні жаңадан поликли-

ника ашылатынын естідім. Сол 

қызметке шақыртылдым. Ме-

нен б�лек үміткер 5-6 адам бол-

ды. Бәрінің жанкүйерлері бар еді. 

құбырларын �згерттік. Жолдас-

тарым барлығын тегін жасады. 

Кейін Гүлшара Қасымова: «Бітіп 

тұрған поликлиникаға кіре алмай 

отырған адамдар бар. Ал Мүсілім 

бітпеген поликлиниканы іске қосты. 

Іскерлігінің арқасы» деп мақтады.  

Тек дәрігерлік қызметпен ай-

налысып қана қоймай, шетелдегі: 

Ингушетиядағы, Астраханьдағы, 

Самарадағы, Челябиндегі, Бар-

науыл дағы қазақтардың елге к�шуге 

қолғабыс еттім. Сол келгендердің бір 

қызына үйлендім. Жаман кемпірім 

– солардың бірі. Қазір екеуіміз – 

ш�бере сүйіп отырған ата мен әжеміз. 

– Сіз туралы Брежневтің тісін 
салған деген аңыз бар...

– Ол – �тірік әңгіме... Мен бала 

күнімнен қазақтың намысы бар 

жерде жүрдім. Сегіз олимпиадаға, 

>лем, Еуропа, Азия чемпионатта-

рына, турнирлерге  бардым. Cзімнің 

сегіз спорт түрінен разрядым болған. 

– &ңгіме ауаны спортқа ауғанда, 
сұрайын. Соңғы уақытта ел ауызын-
да жүрген жекпе-жек Головкин- 
Альварес кездесуін к�рген болар-
сыз? Қандай баға бересіз? Жұрт шу-
лағандай әділетсіздік болды ма?

 – Негізі бәрі адал �тті. Генна-

дий Головкин жеңілді. Бір сарапшы 

т�рт раунд Головкин, сегіз раунд 

 Альварес жеңді деп баға берген. Тағы 

бірі бес раундты Головкинге, жетеуін 

Альвареске берді. Бірақ Головкин 

шаршы алаңда қолын к�теріп, 

бетіп жауып бокстасуы керек еді. 

Бірақ олай істемеді. Себебі бауырын 

қорғады. Альварес бауырдан соғудан 

нокаутер болатын. Содан да GGG 

бетінен к�п соққы алды. 

– Бүгінгі бокстың деңгейі қандай 
деп ойлайсыз? Кешегі Джакартада 
�ткен Азия ойындарында боксшыла-
рымыз екі күмісті қанағат тұтты...

–  Біздің боксшыларымызды 

қысты. Себебі қазақ т�реші жоқ. 

Бұрын болатын. Қазаққа әді лет-

сіздік жасайын десе, солардан 

тартынатын, ұялатын. Қазір еш-

кім жоқ. Сосын Джакартаға мық-

тылардың бәрі барған жоқ қой. 

Ауыр салмақтағыларды жібермеді. 

Бокстың деңгейі т�мен деп айта 

алмаймын. 

– &ңгімеңізге рақмет!

&ңгімелескен 
&сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

ж ы л  ғ а р ы ш к е р л е р  к о м и т е т і н 

басқарды. Басқа ғарышкерлермен 

де араласып кетуіме сол кісі себеп 

болды. 

– Сол Дінмұхаммед Қонаев пен 
Асанбай Асқаровтың ісін сізге жаппақ 
болып, сотталған да екенсіз...

– Иә, сотталып шыққаным рас. 

1983 жылы бас дәрігер болып қызмет 

атқарып жүрген едім. Мен туралы 

«үйінен алтын толы қап табылды», 

«Қонаевқа алтыннан бюст жасап-

ты», «Мәскеуге барғанда ұшақ тра-

пында кілем жайып қарсы алыпты» 

дегендей ұзын саны жиырмадан 

астам әңгіме шықты. Барлығы да 

жала еді. Менің кеңестік заманның 

қоғамдық қалыбына тән емес бір 

ғана айыбым болды. Ол – елдің 

бәрін жалақыға тәуелді етіп қойған 

заманда емін-еркін қимылдағаным, 

жоқшылыққа бой алдырмағаным 

шығар. Сол кездегі КГБ басшысы 

Кмалдиновке осыным ұнамады. 

Менің ісіммен айналысу үшін 16 

тергеуші тағайындалды. Оның 

жетеуі мәс кеуден келген еді. Сонда 

маған «Қонаевқа, оның к�мекшісі 

Дүй сетайға, Асқаровқа бәле жап, 

сонда сені бостамыз» дегендері 

де болды. Мен оған к�нбедім. Ол 

 туралы Димаш Ахметұлы да �зінің 

естеліктерінің бірінде: «Жігіттердің 

б а с ы н а  і с  т ү с і п ,  қ и н а л ғ а н д а 

�з жағдайларын жеңілдету үшін 

бір-бірін сатты. Ешкімді сатпай, 

бар ауыртпалықты �з мойнымен 

к�терген бір адамды білемін. Ол 

– Мүсілім. Арнайы қызметтің ара-

ласпайтын жері жоқ. Ол ж�нінде 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 

бейімділігім к�мектесті. Ешкімнен 

таяқ деген жоқпын. Керісінше, 

мүйізділердің мүйізін қағып ала-

тынмын. Түрменің медпунктінде 

жұмыс істедім. Бір-бірімен т�блесіп, 

тісі, жағы сынғандарға ота жа-

сап, емдейтінмін. >лсіздерге қол 

ұшын созып жүрдім. 1986 жылы 

Желтоқсан к�терілісі болғанда мен 

Қостанайдағы Құсмұрын түрмесінде 

отырған едім. Сондағы қазақтарды 

да к�теріп жібереді деп қорқып, 

мені Мордовияға ауыстырды. Сол 

абақтыға «желтоқсаншы» деген 

 айыппен бірнеше жігітті де қамады. 

Ішінде Құрманғазы деген жігіт есімде 

қалыпты. Алматыдағы Cнер инсти-

тутында оқиды екен. Астың ең жама-

нын, жұмыстың ең қиынын, киімнің 

ең ескісін соларға беретін. Солар-

ды қақпайлап, тамағын ж�ндеп 

бергізуге тырыстым, киімдерін 

бүтіндеп беруге барымды сал-

дым. Қазақтарға күн к�рсетпейтін 

бандиттерден қорғадым... Одан 

б�лек Астрахань, Саратов, Омбы, 

Қазақстан қазақтарының басын 

қостым. Үнемі бірге жүретінбіз. 

Қазақ, қырғыз, �збек, түрікмен, та-

тарлар – барлығымыз бірігіп кеттік. 

Сосын Асанбай Асқаровпен 

к�рші камерада болдым. Соны 

білгенде оған: «Аға, мойымаңыз. Бәрі 

де жақсы болады» деп дауыстағаным 

бар. Ол кезде Асекең үндемеген еді. 

Кейін бостандыққа шыққанда сол 

с�зімді естігенін, бірақ оған дауыстап 

с�йлеуге тыйым салынғандықтан, 

жауап бере алмағанын айтып, к�зіне 

жас алған еді. 

– Аға, әдетте, темір тордың ар 

Тек қалалық денсаулық сақтау 

басқармасының бастығы Гүлшара 

Қасымова ғана менің қолымнан іс 

келетінін білетін. Бірақ аудандық 

атқару комитеті, аудандық партия 

комитеті – бәрі маған қарсы болды. 

Мені жаңылдыратын, шалынды-

ратын сұрақтар қойды. «Түрмеден 

шыққан адам моральді тұрғыда бас 

дәрігер бола ала ма?» деп сұрады. 

Мен: «Ондай сұрақты Рейганға 

да қойған. Рейган: «Мен барлық 

р�лдерді ойнадым. Президентті 

де ойнап шығуға тырысамын» деп 

жауап берген. Ол Президентті ке-

ремет қылып ойнап шықты да. Бұл 

да – менің бұрын ойнап кеткен 

р�лім» дедім. Барлығы ду күлді. 

Басқа сұрақтарына да мүдірмей 

жауап бердім. С�йтіп, жұрттың бәрі 

менің жағыма шығып кетті. С�йтіп, 

осы поликлиникаға (қазіргі «Шипа-

Дент» стоматологиясы) бас дәрігер 

болып тағайындалдым. Ол кезде 

мұның қабырғасы қаланғанымен, 

іші бітпеген екен. Аяқтауға  Үкіметте 

ақша жоқ. С�йтіп, жоғарыдан келе-

тін қаражатты күтіп отырмастан, 

«Алматықұрылыстың», «Алматы 

жылу жүйелерінің» бастығын, теле-

фон желісінің бас инженерін к�мекке 

шақырдым. Барлығы менің таныс-

тарым еді. Ол кезде мұнда жарық та 

жоқ болатын. Құрылыстан қалып 

кеткен қораптардың үстіне газет 

т�сеп, достарымды жайғастырдым. 

Ақылдастық. Аяғымызға резеңке 

е т і к  к и і п ,  ж е р т � л е г е  т ү с с е к , 

ондағы судың деңгейі етігіміздің 

қонышына сәл жетпейді екен. Оны 

бірнеше күн сордырып, тазалап, 
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«Қазақ тілі мен әдебиеті» бірлестігінің 

мұғалімдері ұйымдастырған шараның 

мақсаты – қазақ тілінің құндылықтарын 

насихаттау, �зге ұлт �кілдерінің тілге 

деген сүйіспеншілігін арттыру. Кездесу 

барысында лицей оқушылары тіл тура-

лы �леңдер оқыды. Cнерлі шәкірттер 

Қазақстанға күштеп жер аударған 

жандардың �мірінен алынған «Құшағы 

кең қазағым» атты сахналық к�рінісін 

қойды. 

Асылы >лиқызы қазақ халқының 

қ о н а қ ж а й л ы ғ ы  т у р а л ы :  « А л т а й -

дан Атырауға дейінгі тұлпар шапса 

тұяғы тозатын, сұңқар ұшса қанаты 

талатын байтақ жерге ие болуының 

�зі – қазақтың пейіліне қарай біткен 

байлығы. Адамгершілігі асқақ, тумысы-

нан таза, қиянаттан шет, �зі дара, жүрегі 

бала халық – қазақ  халқы. Пейілі кең 

қазақ халқы жер аударылып келген-

дерге бір б�лмелі үйінің бір бұрышын, 

екі б�лмелі үйінің бір б�лмесін бо-

сатып беріп, бүтінін б�ліп, жарты-

сын жарып беріп, аман-есен бейбіт 

күнге жеткізді. Сондықтан да қазақ 

халқына мәңгі қарыздармыз. Ұлтым 

Салтанатты іс-шараға Қазақстан-

дағы >зербайжан елшілігінің Алматы-

дағы �кілі Рамиль Рзаев, «Деде Гор-

гуд» ұлттық қорының президенті, 

«>зербайжан дүниясы» халықаралық 

журналының құрылтайшысы және бас 

редакторы Эльдар Исмаилов, Түркі 

халықтары мәдени қорының президенті, 

Халықаралық «Түркі әлемі» газетінің 

бас редакторы Ахмет Дағдұран және 

Алматыдағы «Озан» >зербайжан мәдени 

орталығының �кілдері қатысты.  

Жиында қор президенті Эльдар 

Исмаилов қазақ және әзербайжан 

елдерінің қарым-қатынасына тоқтала 

келе, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Шараға «Алматытелеком» �ңір лік 

теле коммуникация дирекциясы құры-

лымдық б�лімшелерінің қызмет керлері 

қатысып, ал қонақ ретінде мемлекеттік 

орган дар мен БАҚ �кіл дері және ком-

пания басшылары келді. Мерекелік 

ша раны құттықтау с�зімен ашқан ме-

кеме басшысы оның маңыз дылығына 

тоқталды.

– Осындай жиындар ұжым қыз-

меткерлері арасында корпоратив тік 

рухты күйшейтеді. Ал жылда �т кізілетін 

тілдер фестивалі – бай ланыс шылардың 

к�пұлтты ұжым бірлігінің белгісі. Біздің 

филиалда түрлі ұлт �кілдері жұмыс 

істейді және барлығымыз бір үйдің 

баласындай �з қызметімізді атқарып, 

тұрғын дарды телекоммуникация қызме-

тімен қамтамасыз етеміз, – деді «Алма-

тытелеком» CТД-ның Бас директоры 

Шерхан Раздықов.

Салтанатты түрде, к�ркем безен-

дірілген алаңда ұлттық киімдерін ки-

ген филиал �кілдері қазақ, ұйғыр, 

�збек, орыс, украин, татар, неміс, 

кавказ халықтарының мәдениетін, 

�нерін, салт-дәстүрлерін де ортаға са-

лып, �з �нерлерін к�рсетті. Қазылар 

алқасы сәлемдесу, халық әні мен биі, 

ұлттық тағам аталымдары бойынша 

әр елдің �неріне баға берді. Қазақстан 

АРТЫҚ ӘРІПТІҢ 
ҚАЖЕТІ БАР МА?

Байланысшылар – 
қазақ тілінің жанашыры

ӘСЕРЛІ ӘҢГІМЕНІҢ 
ҒИБРАТЫ МОЛ

ЕҢБЕГІ ЕЛЕНДІ

КЕЗДЕСУ

БАЙҚАУ

БӘРЕКЕЛДІ!

(Basy 1-bette)
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әзербайжан болғанымен, қазақтың 

қадірлі қызы болып жүргенім қазақ 

тілінің арқасы. Қазақтың топырағын 

басып, суын ішіп жүрген әрбір азамат 

қазақ тілін білуі тиіс.Тіл адамдарды бір-

біріне жақындастырады, мейірлендіреді, 

ұйыстырады» дей келе, мемлекеттік 

тіліміз �з тұғырына қону керектігін 

айтты.  

Асылы >лиқызы оқушылардың 

к�кейінде жүрген сұрақтарға бар ынта-

сымен, �ткір жауап беріп, оқушыларды 

таңғалдырды. Апайдың қазақ тілінде 

шұрайлы с�з саптауы, тіл туралы мәнді 

де мағыналы с�здері оқушылар үшін 

үлкен сабақ болды. Cзге ұлт балалары 

Асылы >лиқызының әр с�зіне мән 

беріп, ұйып тыңдады.  

Кеш соңында мектеп директоры 

Айсұлу Темірғалиқызы Асылы >лиқы-

зының білім ошағына келіп, ғибратқа 

толы ой-пікірлерін ортаға салғаны үшін 

алғысын білдірді. 

Гүлнұр КАЙЫПОВА, 
Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі

Назарбаевтың бүкіл түркі халықтарына 

ортақ тұлға екенін атап айтты. Cзінің 

«Dede Qorqud» ұлттық қорының «Алтын 

жүрек» медалін тапсыру үшін Алматыға 

арнайы келгенін жеткізген қонақ екі 

елге бейбіт �мір, ынтымақ пен игілік 

тіледі. Жалпы, әзербайжандықтардың 

қайраткер қазақ қызына мұндай қошамет 

білдіруі тегін емес. >зербайжан еліндегі 

Ходжалы трагедиясы кезінде �зіндік 

азаматтық үнін қосқан Насиха Кенжина 

туыс елдің тыныс- тіршілігі жайлы «Баку 

қазақстандықтың к�зімен» атты кітап 

жазған болатын.  

Дана СЕРІК

халқы тілдері күні мерекесінің ая-

сында �ткізілетін Тіл фес тиваліне 

биыл үшінші рет қатысып отырған 

Басқарма т�рағасының кеңес ші сі қазақ 

тілінің �ркендеуіне әрбір аза маттың, 

компанияның әрбір қызмет керлерінің 

үлесі зор екенін айтты.

– Бүгінгі фестиваль мемлекеттік 

тіліміздің мәртебесін к�теру бағытында 

атқарылып жатқан іс-шаралардың 

жемісі, мемлекеттік тілімізге осы фи-

лиал басшылығы к�рсетіп отырған 

қолдаудың нақты нәтижесі деуге бо-

лады. Біздің ұжым ғана емес, барша 

қазақстандықтар үшін қазақ тілі – 

руханиятымыздың, мемлекеттігіміздің, 

тәуелсіздігіміздің басты тірегі. Жал-

пы компаниямызда тіл т�ңірегінде 

осы уақытқа дейін қан шама жүйелі, 

жан-жақты жұмыстар атқарылды. 

Осы жұмыстардың нәтижесі – бүгінгі 

таңда Қазақтелеком салада ғана емес, 

«Самұрық-Қазына» АҚ порт фелдік 

компаниялары арасында да мемлекеттік 

тілді енгізу және дамыту жағынан к�ш 

бастап тұр, – деді Басқарма т�рағасының 

кеңесшісі Сайлаухан Райымбеков.

Астананың 20 жылдығына арналған 

шарада мерекелік қойы лым дар да 

ұсынылды. Бірі – тарихи оқиғаларды к�з 

алдымызға келтірсе, бірі – әдемі әзілі-

мен жеткізе білді. Барлық қатысушылар 

алғыс хаттармен, қаржылай сыйлықпен 

марапатталды.
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Бетті дайындаған <теген Н&УКИЕВ 
Атырау облысы

ТІЛІН БІЛГЕН ТҮБІН БІЛЕДІ

Тілдерді  қолдану мен дамы-

ту мемлекеттік саясаттың маңызды 

б�лігіне айналып, тіл саясаты оның 

ішінде мемлекеттік тілдің проблема-

лары еліміздің қауіпсіздігіне, оның 

мемлекеттілігінің нығаюына тікелей 

қатысты мәселе ретінде басымдық 

алды. Президентіміз Н.Назарбаев 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясы 

– қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» атты Жолдауында: 

«Тілге деген к�зқарас, шындап кел-

генде елге деген к�зқарас екені даусыз. 

Сондықтан оған бейжай қарамаймыз. 

Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне 

айналып, шын мәнінде мемлекеттік 

тіл мәртебесіне к�терілгенде, елімізді 

Қазақ мемлекеті деп атайтын бола-

мыз» деуі де к�п нәрсені ұғындырады. 

ХІХ ғасырдың басында кемеңгер 

зиялымыз Ахмет Байтұрсыновтың 

«Ұлттың сақталуына да, жоғалмауына 

д а  с е б е п  б о л а т ы н  н ә р с е н і ң  е ң 

қуаттысы – тіл» деген нақыл с�зі 

�з �міршеңдігін әлі де жойған жоқ. 

Ата Заң аясында бақ-берекетіміздің 

сақталып отырғаны тіл саясатын 

дұрыс жүргізудің жемісі екені с�зсіз. 

Қазақ тілі – тек қазақ халқының тілі 

емес, мемлекеттік тіл – ортақ тіліміз. 

Қазақстанда тұратын, оны Отаным 

деп қабылдайтын, �зін Қазақстанның 

 патриоты деп есептейтін азаматтардың 

тілі .  «Тілдің мәселесі  – ұлттың 

мәселесі» деп білетін әр отандасы-

мыз оның құтын қашырмай, мерейін 

«Ұшқыр ой мен шешен тіл» тақыры-

бымен �ткен сайысқа облыстағы бар 

ауданнан және Атырау қаласының 

кітапханасынан қызметкерлер қатысты. 

Үміткерлер қазақ �нері мен мәдениетінен 

біліктіліктерін ортаға салып, жанкүйер-

лерін де шабыттандыра білді. Cйткені 

кітапхана – оқырманмен кітап арасын-

дағы алтын к�пір болса, кітап пен кітап-

хананың тіршілігіне жан беретін, ұлттық 

құндылықтар мен оқырмандар арасын 

жалғастырушы кітапханашылар.

Мемлекеттік тілдің қолдану аясын 

Тіл тағдыры – халық тағдырымен 

де  ег із .  Ұлттың т іл і  болмаса,  ол 

х а л ы қ т ы ң  � м і р д е г і  о р н ы  д а  б о с 

қалып, ізі де, мәдениеті де жоғалар 

еді. Алаш ардақтысы, тілші ғалым 

А.Байтұрсынұлы: «С�зі жоғалған жұрт-

тың �зі де жоғалады» деген екен. Бұдан 

түйетініміз – оның қоғамдағы орнының 

орасан зор екенін, тіл – ұлт байлығы, 

халық қазынасы, �мірдің шынайы 

к�рінісі екенін танимыз.

Адамзат  баласы барлық асыл 

қасиеттерді тілдің жан тебірентер 

құдіретті күшінен алады. Ана тілі 

арқылы бойымызға ұлттық рухтың 

нәрі тамып, жан дүниеміз толығып, 

қалыптасып, жеке тұлға �се, дами келе 

ұлт деген үлкен бүтіннің кіш кентай ғана 

ажырамас б�лігіне айналады. Ұлттық 

рухта тәрбиеленіп, одан нәр алып, 

оның дәмін сезініп, сусындап �скен 

ер азамат �згеден үйренген нәрсесін 

бойына таратып, жүрегіне жаратып, 

тартуға тырысады. Сондықтан жас 

ұрпақты – қазіргі буынды ана тілінде 

тәрбиелеп, туған елінің тілінде с�йлеуге, 

�мір сүруге жетелеудің мәні зор. Бұған 

бүгінгі қоғам, ата-аналар, ұстаздар 

қауымы, басшылық, одан қалды Үкімет 

мүдделі болуға тиіс. 

Cкінішке қарай, бұл мәселеде әлі 

де артта қалудамыз. Оның бірден-бір 

себебі, елімізде аралас мектептердің 

с а н ы  а з а й м а у д а .  С о н а у  ж ы л д а -

ры Мемлекеттік сыйлықтың иегері 

халық жазушысы Фариза апамыз 

(Оңғарсынова) «Егемен Қазақстанда» 

«Аралас мектеп – қазақ тілінің жауы» 

деп мәселе к�терген-ді. Ойланатын, 

ойландыратын жайт емес пе?

Жалпы бала тәрбиесінің негізі бес 

жасқа дейін қалыптасады. Осы саладағы 

мамандар бес жасқа дейін жүргізілген 

тәрбие, білім бүкіл тәрбие ісінің 90%-

ын құрайтынын айтады. Олай болса, 

Шынтуайтына келгенде жаңғыруды 

– ұлттық ата-тегімізге қайта оралу-

дан бастау керек. Тегімізге «ов», «ев» 

деп жалғау ешбір салтымызда жоқ. 

Мұны тоталитарлық жүйенің қалдығы 

деп санаймын. Одан тезірек арылуы-

мыз қажет. Мысалы, әлі күнге кейбір 

құжаттарда «Ж» әрпінің алдына «Д» 

салып жазады. «Джомартов», «Джан-

сугыров» деп. Бабаларымыз қашан 

бұлай жазып еді? «Джомарт» деген ат 

болмаған. «Джансугыр» емес, Жансүгір 

ғой. Cзіміздің ұлттық кодымыз бар. Сол 

кодтың басы �зіміздің аты-ж�німіз. 

Оны қазақшалап жазып, жоғарыда 

айтқан жалғауларды алып тастайық. 

Біз еліміздегі �зге ұлттар мемлекеттік 

тілде с�йлемейді деп қынжыламыз, ал, 

�зіміз «ов», «ев», «ин» жалғауларынан 

арыла алмай жүрміз. Олар аты-тегін 

«Осипян»,  «Башкидзе» деп Одақ 

Ұшқыр ой мен 
шешендік сынға түсті

Ұлт байлығы

Тегімізді реттесек...

Баршаға ортақ 
қасиетті құндылық

ӨЗ ТІЛІҢЕ ҚҰРМЕТ – ӨЗІҢЕ ҚҰРМЕТ

асыруға міндетті. Қазақстанның азама-

ты саналатын кез келген адам, кез кел-

ген этностың �кілі барлық �ркениетті 

елдердегідей мемлекеттік тілді �з тілім 

деп қабылдауға тиіс. Сонда ғана шын 

мәніндегі татулық пен тұрақтылыққа 

қол жеткізе алатындығымызды естен 

шығармауы керек.

Тілдерді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасында елімізді мекендейтін 

барша этнос �кілдерінің мүдделері де 

ескерілген. Бізде орыс тілін айтпағанда 

�збек, ұйғыр, тәжік, украин тілдерінде 

оқытатын мектептер бар. Жалпы білім 

беретін мектептерде дербес пән ретінде 

15 ана тілдері оқытылады. Бұл олардың 

тілін сақтап қана қоймай, сонымен 

бірге ұлттық ерекшелігінің, әдет-

ғұрпының, мәдениетінің жоғалмауына 

септігін тигізеді. Аталған мектептер 

оқу курстарына қазақ тілін енгізіп, 

мем лекеттік тілді игеруге де мүмкіндік 

жасап отыр. Бұл тілді дамытуға жасал-

ған дұрыс қадамдардың бірі. Себебі 

жоға рыда айтып кеткенімдей, �зін 

 Қа зақ станның азаматымын деп санай-

тын әрбір адам мемлекеттік тілді білуі 

шарт. 

Елімізде саны жағынан орыстардан 

кейінгі орынды �збек диаспорасы ала-

ды. Тәуелсіз қазақ елінің оңтүстік �ңірі 

�збек ағайындармен тарихи шекара-

лас, к�ршілес болғандықтан олардың 

басым б�лігі осында қоныс тепкен. 

Ресми емес деректерді с�з етсек, 

�зағаңдар Оңтүстік Қазақстан, қазіргі 

кеңейту, оның мәртебесі мен маңызын 

кеңінен насихаттау және тілдік қарым-

қатынас мәдениетін қалыптастырып, 

қазақстандық патриотизмді нығайту 

мақсатында ұйымдастырылған кітап-

хана шылар байқауын аудан әкімінің 

орынбасары Нұрлан Ерғалиев құттықтау 

лебізімен ашып, барлық қатысушыларға 

сәттілік тіледі.

 Бес б�лімнен құралған байқауда 

кітапханашылар білім деңгейлерімен 

қатар, �нерден де кенде емес екенін 

дәлелдей білді. Қай уақытта да кітап-

бес жасқа дейінгі баланы �з ана тілінде, 

қазақ тілінде оқып, жазуға тәрбиелеген 

ж�н. Балаға ана тілі – ана сүтімен дари-

ды. «Сүтке сің ген мінез сүйекпен кетеді» 

деген қа натты тіркес те текке айтылмаса 

керек. Қазіргі тіліміздің дамып жетілуі 

мен тілдік қолданысымыздың тың да 

серпінді дамуы, әрине, к�з қуантады. 

Дегенмен, әттеген-ай дегізерлік тұстары 

да молынан жетіп артылады.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-

да �здері орысша тәрбие алса да, ұл-

қыздарын қазақ мекте біне бергендерін 

к�ріп, шүкір, қаза қыланып келеміз 

деп б�ркімізді аспанға атқанымыз рас. 

Алайда соңғы жылдары қазақ отбасын-

да, балабақшада, мектепте, тіпті қо ғамда 

ілгерілеуден г�рі, іркіліс басым сыңай-

лы. Қолтығына «>ліппе» қысып, мек теп 

табалдырығын аттайтын қара дома-

лақтарымыз «Букварды» серік етуде.

Мемлекеттік тіл – еліміздің егемен-

дігінің, тәуелсіздігінің белгісі. Оның 

дамуы ұлтымыз үшін тиімді. Ал ол 

үшін, ең алдымен, ұл-қыздарымызды 

қазақ балабақшасына, қазақ мектебіне 

жетелеп апаруымыз міндет. Cйткені 

тіліміздің тағдыры, болашағы, �мір сүру 

�лшемі �зімізге, яғни қазақтарға тікелей 

 байланысты. >р қазақ �зінің ана тілі 

алдында борыштар, оған арымен, ож-

данымен қызмет етуі керек. Ұлтыңның 

болашағы – ұрпағыңның келешегі, 

еліміздің ертеңі, ұлттық құжатымыз – 

туған тілімізді қадірлей білу бәрімізге 

ортақ міндет. Оның �сіп-�ркендеуіне 

�з үлесіңді қос, мәңгілік Елдің мәңгі 

�лмес Мәңгілік тілінің иесі – Қазағым! 

Ол – жазылмаған заң, ата-бабаң аңсаған 

болашақ ұрпақ үміт ететін тәуелсіздік 

алдындағы борышың!

Нариманбек ШОЛТЫРҰЛЫ,
ардагер-ұстаз

Бірлік ауылы

тұсынан �згертпей келеді. Кейбір 

адамдарға: «Тегіңнің алдына неге «Д» 

саласың?» деп сұрасаң «Құжатта со-

лай жазылған ғой. Cзгертсең кейбір 

мекемелер қабылдамайды» деп жауап 

қайтарады. Осындай нәрселер к�ңілге 

кірбің салып, қазақ тілінің қазіргі 

кездегі қолданылу деңгейі әлі де т�мен 

екендігіне қынжыласың. Біз унитарлық 

мемлекетпіз бе, әлде қос тілді елміз бе, 

ұғыну қиын. Ақпарат к�здері үш мил-

лион қазақ �з тілінде с�йлемейтінін 

айтады. Бірінші ана тілімізде соларды 

с�йлетіп алмайынша ештеңе �нбейді. 

Мемлекеттік тілге деген қажеттілікті 

туғызбайынша, тіліміздің мәселесін 

шеше алмаймыз.

<тежан ДАЙЫНОВ,
кәсіпкер

Құрманғазы ауданы

Түркістан облысының 50 пайызға 

жуығын мекендейді екен. Cздерінің 

таза �збек тілінде оқытатын 64 мектеп, 

аралас оқытылатын 75 мектеп жұмыс 

жасайды. Cңірде �збек тілінде газет-

журналдар басылып шығып, облыстық 

«Қазақстан-Шымкент», «Отырар», 

«Сайрам ақшамы» сияқты телеарна-

ларында �збекше жаңалықтар мен 

бағдарламалар таратылады. 

Екінші бір саны жағынан к�п бо-

лып келетін ұйғыр диаспорасы ежел-

ден Алматы облысы Ұйғыр  ауданы 

аумағында шоғырланған.  Шамамен 

240 мыңдай адамның басын біріктіреді. 

Қазақстанда таза  ұйғыр тілінде 

оқытатын 14 орта білім беретін және 

70-ке тарта аралас сыныпты мектептер 

бар. Диаспора тілінде шығатын «Уйғур 

авази» газеті �ңірдегі мемлекеттік не-

месе ресми тілдегі бұқаралық ақпарат 

құралдарының қай-қайсысынан да 

кем емес. Аптасына бір рет түрлі-түсті 

12 бетті болып, 11 мың дана к�лемінде 

таралады. Алматы облыстық телеарна-

сы мен жергілікті радиолардан ұйғыр 

тілінде хабарлар беріледі. >лемдегі 

жалғыз музыкалық комедиялық 

ұйғыр театры да осында жұмыс 

істейді. Республикалық ұйғыр мәдени 

орталығының деректері бойын ша, 

Қазақстандағы ұйғырлардың бәрі 

дерлік туған тілінде с�йлейді, қазақ 

тілін де жақсы меңгерген.

Қазақстандағы неміс диаспора сы-

ның тарихы 200 жылдан астам уақытты 

алып жатыр. Қазіргі кезде елімізде 

220 мыңнан астам неміс ұлтының 

�кілдері тұрады. Елімізде ұлы Гетенің 

тілін тереңдете оқытатын 6 мектеп 

жұмыс істеп келеді. Ал 84 жексенбілік 

мектепте 3000-нан астам бала оқиды. 

Неміс тілінде «Deutcshe Allgemeine 

Zeitung» республикалық газеті мен 

«Феникс» әдебиет альманахы басылып 

шығарылуда. Бұдан �зге «Kasachstan 

im Blickpunkt» телебағдарламасы, 

танымдық радиохабарлар диаспо-

ра �кілдеріне ұсынылады. Алма-

ха нашыға қойылатын талап к�п. Ол 

білімді, ақылды, сабырлы, �нерлі болса, 

жұмысының жанғаны.

«Мен және менің �лкем» тақыры-

бымен таныстыру б�лімін әр қатысушы 

�зінше қорғап шықты. Жалпы бүгінгі 

заманауи құрылғыларды пайдалана біліп, 

оны туған жермен тоғыстыра білгендер 

к�п болмады. 

Рухани қазына ордасында қызмет 

етуші қызметкерлер оқырман алдында 

әдебиетке, ғылымға жақындығымен 

ерекшеленері с�зсіз. Сондықтан келесі 

кезеңде биылғы жалпыхалықтық оқуға 

таңдалған авторлардың бірі Шәкәрім 

Құдайбердіұлының 160 жылдығына орай 

«Еңлік-Кебек» дастанынан берілген 

шумақты әрі қарай жалғастыру тапсырыл-

ды. Бұл жерде мүдірушілер де к�п болды. 

Cйткені түгел дастанды жатқа білудің �зі 

– �нер.

Байқаудың келесі «Алтын қалам» 

аталған кезеңінде Қазақстан Республика-

сы Ұлттық академиялық кітапханасының 

бастамасымен елімізде  2007 жыл -

дан бастап ұйымдастырылып келе 

жатқан «Бір ел – бір кітап» акциясын-

да таңдап алынған үш кітап: Шәкәрім 

Құдайбердіұлының шығармалары, Немат 

Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді» және 

Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» 

шығармалары насихатталды. Яғни аталған 

шығармаларды нақышына келтіре орын-

дау тапсырылды. Немат Келімбетовтің 

«Үміт үзгім келмейді» шығармасындағы 

басты кейіпкерлер образына ене білген 

байқау үміткерлерінің �нері к�рерменнің 

к�зіне еріксіз жас үйірді. «Асыл с�здің 

алдаспаны» аталған кезеңде қатысушылар 

аты аңызға айналған қазақтың қаhарман 

батыры Бауыржан Момышұлының 

шығармаларын насихаттады. Соңғы 

кезеңде тіл туралы мақал-мәтелдерден 

біліктіліктері сыналды. 

ты қаласында неміс драма театры 

�з қойылымдарын к�рсетіп, неміс 

халқының салт-дәстүрін, мәдениеті 

мен тілін сақтап қалу бағытында 

мақсатты жұмыс істейді.

Мұндай қамқорлықтар Қазақ-

стандағы этно-мәдени орталықтардың 

барлығына да жасалынып отыр. 

Олардың тілін дамытулары, салт-

дәстүрі мен мәдениетінің жойы-

лып кетпеулері мемлекет назары-

нан тыс қалмайды. Тілдерді дамы-

ту – елдегі мемлекеттік саясаттың 

аса маңызды бағыттарының бірі. Тіл 

саясатын толыққанды жүзеге асы-

ру бұл бұқаралық іске айналғанда 

ғана к�здеген мақсатына жете ала-

ды. Еліміздегі диаспора �кілдері �з 

тілдеріне немқұрайдылық танытпай, 

оның маңыздылығына жете мән беріп, 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыра білулері 

керек. Қазақстанда тілге қысымшылық 

к�рсету деген атымен жоқ. Соның 

арқасында еліміз достықтың, тыныш-

тықтың, тұрақтылықтың мекеніне 

айналды. Тоқсан ауыз с�здің тобықтай 

түйініне келсек, �з тіліңе деген құрмет 

– �зіңе деген құрмет. Тіл мәртебесі 

– ұлт мерейі. Ана тілінсіз қай ұлттың 

да �мір сүруі мүмкін емес. Cз тіліңде 

с�йлегенге не жетсін?!

Айбек Н&ЖІМОВ

Құрманғазы ауданы

Байқау нәтижесінде бас жүлдені 

Мақат аудандық орталық кітапхананың 

кітапханашысы Қарак�з Ақтаева, І дә-

режелі дипломмен №1 қалалық орта-

лықтандырылған кітапханалар жүйесі 

мемлекеттік мекемесінің кітапхананы 

дамыту, әдістеме-библиографиялық 

жұмыс б�лімінің әдіскері  Гүлнұр 

Құспанова, ІІ дәрежелі дипломды 

Қызылқоға аудандық мәдениет және 

тілдерді дамыту б�ліміне қарасты 

О й ы л  а у ы л д ы қ  к і т а п х а н а с ы н ы ң 

кітапханашысы Ажар Шоңбасова ие-

ленсе, ІІІ дәрежелі дипломды Махам-

бет аудандық орталықтандырылған 

кі тапханалар жүйесінің оқырмандарға 

қызмет к�рсету б�лімінің кітапханашысы 

Гүлзира >лібекқызы иеленді. 

Барлық қатысушылар да аудан әкімдігі 

және аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту б�лімінің арнайы дайындаған 

сыйлықтарына ие болды. Сайыс соңынан 

аудандық мәдениет және тілдерді дамы-

ту б�лімінің басшысы шараны �ткізуге 

атсалысқан ұжымға алғысын білдірді. 

>рине, мұндай шараларды �ткізудің 

мамандардың біліктілігін к�теруде 

маңызы зор екенін құптаған к�рермен 

к�теріңкі к�ңіл күйде тарқасты.

Гүлзада САЛИКОВА
Мақат ауданы
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Жазушы. Журналист. 
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ХIX 

«БАЙҒАНИН
МЕН ҮШІН

МЕН –

Сауатты жазу – 
білімділік белгісі

ҚҰРМЕТ

Жиынға қоғам қайраткерлері, 

зиялы қауым �кілдері, бұқаралық 

ақпарат құралдарының �кілдері және 

К.Тоқаевтың ұрпақтары, немере-

ш�берелері қатысты. 

ҚазҰУ-дың ректоры Ғалым-

қайыр Мұтанов кіріспе с�з с�йлеп, 

қаламгердің �мір жолына тоқ талып,  

мемлекет қайраткерінің �міршең 

туындылары бүгінгі күн рухымен 

үндесіп, отаншыл жас ұрпақтың ру-

хани игілігіне айналып отырғанын 

атап �тті.

Кемел Тоқаевтың ұрпақтары 

аты нан мінбеге к�терілген Қарлыға 

Кемелқызы және саясат тану ғы-

лы мының докторы, Қазақстанның 

тұңғыш елшісі Ақмарал Арыстан-

бекова «Cнегелі �мір» сериясы-

мен жарық к�рген «Кемел Тоқаев» 

атты еңбектің лентасын қиды. Жү-

рек жарды қуанышымен б�ліскен 

А.Арыстанбекова ардақты азаматтың 

еліне сіңірген еңбегін атап �тіп, «ол 

кісімен танысу қуанышы бұйырмаса 

да, есімі с�нбес тұлғаның ұл-қызда-

рын бір кісідей білемін. Қасым-

Жомарт Кемелұлымен талай уақыт 

бірге жұмыс істедік. >кесінің ізін 

жалғаған ұрпақтары да бүгінде мем-

лекет, ұлт мүддесі үшін ауқымды істер 

атқаруда. Бүгінгі әдебиет айдынына 

қосылған кезекті құнды кітаптың 

жарық к�руімен баршаңызды шын 

жүректен құттықтаймын» деп ізгі 

тілегін жеткізді. 

Жазушының �мірі мен шығар-

ма шылығына арналған негізгі баян-

даманы белгілі сыншы, «Парасат» 

орденінің иегері Бақыт Сарбалаев 

жасады. 

Кемел Тоқаевтың шәкірті, Қазақ-

стан Жазушылар одағының мүшесі, 

ақын Рафаэль Ниязбек «Кемел Тоқаев 

– �зі �мір сүрген қоғамның кескін-

келбетін шынайы к�рсетіп, шытыр-

ман оқиғаларға желі етіп, сабақ алар, 

салмақты мұра қалдырған дарын иесі. 

Оның қаламынан туған еңбектерінде 

отаншылдық рух, ұлттық патриотизм 

тайға таңба басқандай анық к�рініп 

тұр. Болашақ ұрпағына мәңгі �лмес 

мұра қалдырған тұлғаның туынды-

ларынан бүгінгі буын нәр алып, су-

сындап �сіп келеді» деп, жазушының 

адамгершілік қырларына мән бере 

отырып, «Кемел Тоқаев – детектив 

жанрының атасы» деген баға берді. 

>дебиет зерттеушісі, филоло-

гия ғылымының докторы Жанғара 

Дәдебаев «Cнегелі �мір» сериясы-

мен шыққан кітапта Кемел Тоқаев-

тың �мірі, шығармалары жайлы жа-

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
ұйым дастыруымен еліміздің барлық 
�ңір лерінде түрлі этнос �кілдері 
«Астана – бейбітшілік бесігі!» та-
қы  рыбындағы ашық диктант жаз-
ды. 

«Мың бала» республикалық мә-

дени-ағарту жобасы шеңберінде 

�ткен шара Түркістан облысының 

кітапханаларында, жоғары және ар-

наулы оқу орындары мен мектептер-

де ұйым дастырылды. Мемлекеттік 

тілде жазылған диктант барлық қаты-

су шылардың сауаттылығын артты-

рып, с�здік қорларын байытқаны 

мәлім. Диктантты жаздыру арқылы 

іс-шараға қатысқан этнос �кілдерінің 

мемлекеттік тілді қаншалықты дең -

гейде игергендігі тексерілді. Елі-

мізде �мір сүріп жатқан этнос �кіл  -

дерінің мемлекеттік тілге деген 

қызығушылығын арттыру арқылы 

қазақстандық бірегейлікті қалып-

тас тыруды, елордамыз Астананың 

мәртебесін асқақтатуды к�здейтін 

іс-шараға �ңірдегі мәдени бірлестік 

�кілдері, студенттер, мектеп оқу-

шылары және ниет білдіруші азаматтар 

қатысты. Мемлекеттік тілден диктант 

Шымкент қаласындағы «Қазақстан 

халқы Ассамблеясы» ғимаратында да 

жазылды. Оған қатысушылар қазақ 

тілінде таза с�йлеу, сауатты жазу әр 

қазақстандықтың міндеті деп санай-

тынын білдірді. 

Іс-шараға Түркістан облысы-

нан 36 251 азамат қатысты. Диктант 

жаз ғандардың басым б�лігі, яғни 

зылуы, �зінің еңбектерінің, қалам-

дастарының, достарының жазған 

есте ліктері, солардың жариялануы 

 жастар үшін құнды еңбек екенін әңгіме 

�зегіне айналдырды.

«Бұл университетті бітірген аза-

мат тардың ішінде Кемел Тоқаев 

�зінің �мірінің ерекшелігімен біздің 

ұрпақтың ойында, к�кірегінде дара 

тұлға болып қалады» деген пікір айта 

келе, аталған кітапты мемлекеттік 

тапсырыспен шығарып, еліміздегі 

жоғары оқу орындарына к�птеп тарату 

керектігін тілге тиек етті. 

К.Тоқаев атындағы қоғамдық қор-

дың �кілі Нұрғиса Дәуешов қордың 

атқарып отырған жұмысына тоқталды. 

Бұған дейін Кемел Тоқаевтың �мірі 

мен шығармашылығына арналған 

студент, магистрант, PhD-докто-

рант тар мен жас ғалымдар арасында 

жарияланған «Елім деп соққан жүрегі» 

атты байқаудың жеңімпаздарын 

 марапаттап, сертификат пен арнайы 

ақшалай сыйлық табыс етті. 

***

Ғылым ордасында қазақ проза-

сын дағы детектив жанрының негізін 

салушы Кемел Тоқаевтың бес томдық 

жинағының тұсаукесері �тті. Жинақ 

«Ана тілі» баспасынан жарыққа 

шыққан. 

Тұсаукесерге зиялы қауым �кіл-

дері, ғалымдар мен ақын-жазушы лар 

қа тысты. Шара барысында жазу-

шы, Қазақстан Республикасы ның 

Мем  лекеттік сыйлығының лауреаты 

>лібек Асқаров К.Тоқаевтың �мірі 

мен шы ғармашылық жолынан сыр 

шертті.

Аталған бес томдықтың алғашқы 

томына К.Тоқаевтың сүбелі шығар-

ма сы «Солдат соғысқа кетті» романы 

берілсе, т�ртінші томына «Сарғабанда 

болған оқиға», «К�шпенді үйдің қо-

ны сы қайда?», «Таудағы жаңғырық», 

«К�мескі із», «Солдат қабірінің ба-

сында» секілді шытырман оқиғалы 

повес тері енген. Сондай-ақ жинақта 

«Заман  дастар сыры» деп аталатын 

Қасым Қайсенов туралы деректі пове-

сімен бірге, жазушының �мірі мен 

шы  ғар машылығы туралы замандаста-

ры мен қаламдастарының естеліктері 

бар. 

15 572-сі «жақсы» деген баға алса, 

10 357-сі «�те жақсы», 10 322-сінің 

еңбегі  «орташа» деп бағаланды. 

Жоғары баға алғандардың арасы-

нан �збек этносының �кілі Навруз 

Искандерованың, түрік этносының 

�кілі Сальви Хирадинова, ұйғыр 

этносының �кілі Дильназ Талипова-

ның дик танттары тазалығымен де, 

жазуының к�ркемдігімен де ерек-

шеленген. «Қазақ тілін жетік мең-

гергенмін, кішкентай кезімнен қа-

зақ тілі мен әдебиетінен �тетін түрлі 

бай қауларға қатысып, жүлде алып 

жүрмін. Мемлекеттік тілге деген 

сүйіс  пеншілігімді одан әрі арттырып 

отырған «Мың бала» жобасына алғы-

сым шексіз» дейді үздіктердің бірі, 

түрік этномәдени бірлесті жастар қа-

на тының мүшесі Сальви Хирадинова.

Қоғамда тіл мәдениетінің дамуы-

на, сауаттылықты арттыруға, әдеби тіл 

мен оның нормаларына, жазу емлесін 

қатаң сақтауға назар аударылып келе 

жатқаны к�ңілге демеу.

Е.&БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

ШАРА

>ркімнің �з әлемі бар, перілердің 

�з әлемі бар, бірақ саналы пендемен 

кездестірмейді, себебі Құдай әдейі шек-

теу жасап қойған. Біздің �мір сүріп 

о т ы р ғ а н ы м ы з  м а т е р и а л д ы қ  ә л е м , 

сондықтан қоғамдағы адамдардың 

к�пшілігі дүние қуып кетеді. «Алтын 

к�рсе періште жолдан таяды». Мәңгі 

�мір сүретіндер бұл әлемде �мір сүре ал-

майды, �йткені бұл реалды әлем. Демек, 

әрқайсысының �з уақыты бар. Материал-

ды әлем алма-кезек, циклді қайталанып 

дамиды, ал рухани әлем тігінен тіп-тік, 

вертикалды дамиды. Материалды әлем 

бірде �рлеп, бірде құлдиласа, рухани 

әлем бірқалыпты биіктеген үстіне биіктей 

береді. Біреулердің стихиясы рухани 

әлемде жүруге лайық болса, екіншілері – 

материалды әлемге бейім тұрады. Осыдан 

келіп қоғам ішіндегі жұмыр басты пен-

делер арасында дүниетанымы мен мінез-

құлқында едәуір қайшылық туады. Cтежан 

Нұрғалиевтің болмыс-бітімі мен табиғаты 

рухани әлемде �мір сүруге жаралған 

саналы қоғамдағы �те сирек құбылыс. 

Оны жер-к�кке сыйғызбай, ұдайы байыз 

таптырмайтын, бойына дарыған киелі 

�нердің жойқын күші �згеден оқшаулап 

тұратын еді. 

Бұдан 35–36 жыл бұрын Алматының 

орталығындағы «Академкітап» атала-

тын сауда орталығында Cтеағаңмен жиі 

кездесетінім тап қазіргідей к�з  алдымда. 

Ат шаптырым ғимарат ішіндегі ғылымның 

сан қилы саласын қамтитын тақырып 

б о й ы н  ш а  ж и ы л ғ а н  с і р е с к е н  к і т а п 

с�релерінің жанында екі-үш сағат бойы 

ол тігінен тік шаншылған күйі, тапжылма-

стан үнемі құныға кітап оқып тұрады. Мені 

к�рген сәтте ол: 

– >кең тірі ме?! – деп к�ктен түскендей 

к�ңілге қарамай қойып қалады. Мен 

тіксінгенімді білдірмей, 

– Иә, �зіңіз к�ргендей шауып жүр, 

– деп дереу жауап қайтарсам да, әлгі 

к�ңілімді осып �ткен жайсыз сұрақ әжеп-

тәуір жанымды жаралап, жасытып-ақ 

тастайды. Бір жолы Cтеағаң қолындағы 

оқып тұрған кітәбін нұсқап: 

– Жуық арада Мәскеуде басылды, 

орыс газеттері мақтауын асырып, жарыса 

жарнамалады. Cзі у-у-дай қымбат. Күнде 

кітәп қараған сыңай танытып, аяғына 

дейін оқып шықтым, – деді. Оның да-

уысынан іштей к�ңілі толмағандығы 

анық байқалып тұрды. Бұл Cтеағаңның 

қоғамдық ғылымның қай саласында бол-

масын дүниедегі жаңалық атаулыны қалт 

жібермей, ұдайы қадағалап, бақылауда 

ұстайтын білімпаздығының бір қыры. Ол: 

 – Дүниеде мақтау қиын ғой! Жалпы, 

мақтау  – түгел �тірік болады,   – деді бай-

ыпты күйге к�шіп, жәдіг�йлікке т�збейтін 

кәдуілгі қайсар мінезіне тартып. 

Оның шындықты жасырмайтын тура-

шылдығы, ешкімнің к�ңіліне қара майтын, 

бетің бар, жүзің бар демейтін тік мінезі мен 

қиқарлығы айналасындағылардың бәрін 

�зіне қарсы �шіктіріп, дұшпан қылды. 

Осы табиғи жаратылысы Cтеағаңның 

қоғамдағы орны мен шығармашылық 

жолындағы �су баспалдағына кәдімгідей 

кері әсер етті. Тіпті бірнеше жыл бойы 

қазақ әдебиетінің даму үдеріс інде 

Cтежан Нұрғалиев есімі әдейі тыйым 

салғандай мүлдем атаусыз қалды. Бір 

қызығы, ол ондай-мұндай ұсақ-түйек 

пендешілік атаулыға мұрнын шүйіріп, 

пысқырып та қарамай, мүлде елеген де 

жоқ. Cтеағаңның принципі бойынша 

қазақтың түбіне жететін бос с�з бен �тірік 

мақтан. Ол кез келген мәселеге реал-

ды жағдай тұрғысынан қарауды мақсат 

етті. Сондықтан Cтежан Нұрғалиевті 

жақын білетіндер оның тегіне тартқан 

шыншылдық, сыншылдық, міншілдік 

қадір-қасиетін ризашылық сезіммен, 

түсіністікпен қабылдайды. 

Алматыдағы «Жұлдыз» кафесінде 

(27.11.03) Жұмекен Нәжімеденовтің 

соңында қалған бала-шағасы ас беріп, еске 

түсіру жиынын �ткізді. Есенғали Раушанов 

тамадалық қызмет етті. Жиналған жұрт 

сараңдау с�йлеп, к�ңілді толқытарлық 

сыр шертілмегендей әсерде қалдырды. 

Асқа келгендер арасында Жұмекеннің 

қанаттас достары Қадыр Мырза >лі, 

Қабдеш Жұмаділ, >кім Тарази, Мұқтар 

Мағауин,  Марал Сқақбаев,  Сайын 

Мұратбеков, т.б. �здерінің к�кейінде 

жүрген естеліктерімен б�лісті. Енді ғана 

шешіле с�йлей бастаған зиялы қауым 

әңгімесіне б�гет жасаған молдаекеңнің 

назарын бірден аударатын тізеден т�мен 

түрлі-түсті жылтыраған түйме қадалған 

аспан к�к кең балақ шалбары, д�ңгелек 

аққұба жүзіне біткен отты жанары, қап-

қара бакенбарды мен жұп-жұқа тебіндеген 

мұрты оны денешынықтырудан г�рі сән 

үлгісінен дәріс беретін мұғалімге к�бірек 

ұқсайтын. Алғашқы денешынықтыру 

сабағында ұстазымыз мектеп ауласына 

алып шығып, футбол ойнауға еркімізге қоя 

берді. Допқа таласып жүріп «ер шекіспей 

бекіспейді» демекші Жайлыбаев Ержан 

досым екеуміз жұдырықтасып, т�белесіп 

қалдық. Ағайымыз табан астында бурадай 

буырқанып:   

– Бар бәлені бастаған сенсің, жүгенсіз, 

сотқар!.. Сенің жеке тәртібің туралы 

мектепте арнайы мәселе к�теремін,   егер 

ата-анаңды ертіп келмесең, ендігі са-

бақ қа мүлдем кірмейсің,  – деп, ашуға 

бу лығып, маған қатты шүйлікті. Мен 

үйден анамды шақырып, екінші рет бұза-

қы лықты қайталамауға уәде бергенім 

бар. Cтеағаңның ҚазМУ-ді бітіріп, жол-

дама бойынша ауданға келісімен мектеп 

бағдарламасындағы әдебиет пәніне түзету 

енгізіп, реформа жасамақ ниетін желдей 

да әйгілі Алаштың ардақты азаматы 

 Халел Досмұхамедұлымен бірге жүрген. 

Құсни атасының інісі Нұғымединов Оқас 

ауымаған Лев Толстой сияқты сақалы 

аппақ күмістей зиялы кісі-тұғын. Ол – 

ауыз әдебиетінің үлгілерін, Махамбет 

жырларын бастан-аяқ жатқа білетін аса 

зерек, қиялы жүйрік, ізденімпаз жан екен. 

Күләш апай осы кісінің тәрбиесі мен 

қамқорлығында �скен. Cтеағаңның бабы 

мен шығармашылығына жағдай жасауға 

және �леңдерінің алғашқы тыңдаушысы 

мен сыншысы да Күләш апай болатын.

Cтежан Нұрғалиевтің тырнақалды жыр 

жинағы «Менің махаббатым» 1962 жылы 

студенттік кезінде жарық к�рді. Оның 

алдында «Жырға сапар» атты жинақта бір 

топ �леңдері жарияланды. Зерттеушілер 

Cтежан еңбегін үшке б�леді. Бірінші – ли-

рикасы, екінші – �мірбаяндық балладала-

ры («Соғыстың соңғы жазы»), үшіншісі – 

философия тақырыбына жазылған «Афи-

на мектебі». Ақын қаламынан туған отызға 

жуық жыр жинағы басылды. Олар: «Менің 

махаббатым», «Түрлі-түсті кітәп», «Ақ 

н�сер», «Н�серден кейін», «Кемпірқосақ», 

«Қайыңды тоғай», «Ай астында ақ боз 

аяқ астынан асығыстығы болды ма деймін, 

әйтеуір Құран оқылысымен бәрі орында-

рынан дүр етіп к�теріліп, кетуге оқталды. 

Жұмекеннің зайыбы Несіп жеңгей: «Уа, 

ағайын, асықпаңыздар?!» дегенмен ел 

орнынан бір тұрған соң қайтадан отыруға 

бет бұрмады.

>лгінде жұрт Жұмекен туралы лебіз 

білдіре бастағанда к�зк�рген әріптесі, 

қатар жүрген рухтас ақын хақында бір 

ауыз пікір айтуға ыңғай таныта қоймаған 

үстел басында отырған Cтекеңнің жанына 

келдім. >рі-беріден соң мен:

 – Қаламдас ақын жайында Сіз ләм-

мим демедіңіз ғой?! – деп одан сыр тарт-

тым. Ол:

 – Жаңағылардың с�здерінен кейін 

с�йлеуге ықыласым болмай қалды. С�з 

берсе, амалсыз с�йлер де едім. Алайда 

с�здің қадірін кетірмейін деп, ішімнен 

с�йлеп отырдым, – деді Cтеағаң. Бұл 

с�здің қасиетін кие тұтқан арынды ақын-

ның имандай шыны, кез келген ортада 

ж�нді-ж�нсіз мұрнын сұғып, к�рініп 

қалуға, ұпай жинауға ұмтыла қоймайтын 

қанына біткен тәкаппарлық мінезі. 

Бәлкім, айтса шындықты жағдайға қарай 

бұрмалап, бұқпантайламайтын жаратылы-

сы біреулердің к�ңіліне тиіп, қаяу түсіруді 

қош к�рмеді ме кім білсін!?

1 9 6 4 - 1 9 6 5 - ш і  о қ у  ж ы л ы .  М е н 

Жарқамыс орта мектебінде 5-класты 

қазақша оқыдым. Ауданның орталығы 

Темірге к�шуіне байланысты мен оқыған 

орыс класы жабылған еді. Cтеағаң бізге 

денешынықтыру пәнінен, Күләш апай 

биологиядан сабақ берді. >лі есімде 

ағайымыздың үстінде кинофильмнен 

к�ретін қызыл комиссарлар киетін су жаңа 

қара былғары күрте, басында күнқағары 

бар қара былғары кепкі және үлкен-кішінің 

ескен ұзынқұлақтан кейінірек естідік. 

Аудандық оқу б�лімінің басшылығы жас 

маманның асқақтаған бұл әрекетінен 

секемденіп, әдейі әдебиеттің орнына 

денешынықтыру пәнін беріп қойған 

екен. Cтеағаң Алматыда жүздескен сай-

ын балалық балдәурен шақтағы сол бір 

күлкілі оқиғаны ұмытпай, еске салғанды 

ұнататын. 

Cтежан ылғи да ашық түсті жарқыраған 

киім киюге әуес. Жұрт қара, қоңыр аяқ 

киім кисе, Cтеағаң ешкімде жоқ жасыл 

к�к немесе ақ туфлимен ерекшеленетін 

әдеті. Оның талғампаздығы сондай – 

үстіне қона қалатын түрлі-түсті бояуы 

қанық, ажар-к�ркін ашатын тапсырыспен 

тігілген стильдік киім үлгісі әрдайым за-

мандас әріптестері жанында маңғаз, сым-

батты етіп тұратын. Бір жолы Cтеағаңнан 

осы дресс-код таңдаудың сырын б�лісуді 

сұрадым. Ол:

 – Мен киімді әуелден �з қалауыммен 

таңдаймын. К�п жылдан бері «Мода» жур-

налын үзбей аламын. Кедей адамға моды 

қуған �те тиімді. Себебі – әрі жарасымды, 

әрі сәнді, әрі арзанға түседі ғой, – дейді.

Cтеағаңның елу жыл отасқан жары 

Күләш апай:

 – Cтежан Нұрғалиев – 1938 жылы 

15-тамызда Ақт�бе облысы Байғанин 

ауданының Ақжар елді мекенінде дүниеге 

келген. >кесі Нұрғали Қалниязұлы екінші 

дүниежүзілік соғыста хабар-ошарсыз 

кеткен. Анасы Ақб�пе Қалнияз келіні, 

әжесі Үзілдік – жетім қалған үш қызбен 

жалғыз немересін тәрбиелеп �сірген. 

>жесі керемет қайратты, сұлу, ісмер жан 

болған. Түр-тұлғасы атақты күйші Дина 

әжеміздің дәл �зі дерлік. Үзілдік анамызды 

– ел Мәме дейді екен. Ер мінезді, халық 

қамқоршысы болған деседі. Қоныс тепкен 

Ақжар жері, Т�бегең маңы – кең жазира, 

к�галды алқап. Ш�птің неше түрі �седі, 

сол ш�птердің атын, қай жерде �сетінін 

тап басып, жинап, бүкіл елге сабын жа-

сап береді. Ұлы Нұрғалидан қалған алты 

қанат шаңырақты �ле-�лгенше к�зінің 

қарашығындай сақтап, к�ктем келгенде 

сол киіз үйді тігіп, күзге дейін отыратын. 

Аса құрметтейтін сол   – үлкен анамыз 1964 

жылы күзде 89 жасында бақилыққа аттан-

ды. Cтежан ақ жуып, арулап еліне жерледі. 

Мәмеміздің бір жылын �ткізіп, Алматыға 

к�шіп кеттік, – дейді. 

«Екі баланың ортасындағы қарт – бала 

болады, екі қарттың ортасындағы бала – 

дана болады» демекші Cтежан шыр етіп 

жерге түскеннен ж�ргегінде ел-жұртының 

зұлматтан шеккен зар-запыран, құса-

мұңы, соғыс ылаңы салған қайғы-қасірет, 

шер-шемені, тылдағылардың тынымсыз 

ауыр тұрмыс тауқыметін жүрегімен нәзік 

сезініп, екі анасының тәрбиесінде ерте 

есейіп, �мірге қанат қақты. Cз әжесі 

– Үзілдік пен анасы – Ақб�пе «тұлпар 

орнын тай басар» деген үкілі үмітпен 

тарықтырған, торықтырған жоқшылық, 

таршылық кезеңнің қиыншылығы қысқан 

алапат сынға мойымай, жалғыз ұлды 

бетінен қақпай �сіреді. 

Ақынның жары – Күләш апайдың 

шыққан ортасы да тәрбиелі, текті ата-

дан. >кесі Мүниянов >білқаш – ма-

тематик, оқу-ағарту саласында ұзақ 

жыл қызмет еткен. Атасы Құсни Орал-

үй», «Таңдамалы», «Соғыстың соңғы 

жазы» (4 кітәп), «Афина мектебі», тағы 

басқа еңбектері. Cмірінің соңғы жылдары 

1000-ға жуық �лең-балладалар жазған, 

�кініштісі, ақын мұрасы әліге толық 

күйінде жарыққа шықпады... 

...Cтекең оқыстан сырқаттанғанын, 

шұғыл аурухананың жансақтау б�ліміне 

түскенін күрмелген тілі кекештеніп, үзіп-

үзіп, әрең баяндады:

– Мынау дүниенің �тірік екенін 

білемін ғой!.. Сонда да, сол жалған дүниеде 

істеген ісің еш кетіп, жазған еңбектерің 

жарыққа шықпағанын мен ойламаймын, 

маған бәрібір сияқты, бірақ адамда екі ми 

болады: біреуі – жаңағы ештеңе ойламай-

ды, екіншісі – алдын ала бағдарламалап 

қояды, сол орындалмаса, қайғырады, 

қамы ғады. Содан болар?! – деді ол �з 

дертінің дауасын.

– Ол менің шындығым. >ркімнің �з 

шын дығы бар ғой! Бұл менің шындығым. 

Мен сол �зімнің шындығым тұрғысынан 

айтамын...

«Тарбағатайда тұрғам жоқ 

Таулары тума орманмен.

Жетісуда да туғам жоқ     –

Жәннаті жердің болғанмен.

К�гілдір Жемнің бойында

Жарқамыс дейтін ауыл бар.

Мен �стім соның қойнында 

Мен сонда тудым, бауырлар...» – деп 

Cтежан Нұрғалиев жырлаған Жем �зені, 

Байғанин топырағы талай тарихтың куәсі. 

Ол туралы байыпты зерттеу жүргізу алдағы 

уақыттың еншісіндегі игілікті іс.

...Бұрынғыдай Жем �зені де толықсып, 

шалқып, д�ңгеленіп ақпайды. Арнасы 

айтса сенгісіз тартылып, кей тұстарда 

сыздықтап жылап ағып, жылғаланып, 

құмға сіңіп барады. Бір кездегі Жем 

жағалай �скен тобылғы, шілік, тал-терек, 

қоға-қамыстың бүгін тұқымы жоғалып, ізі 

де қалмағандай. Сумен бірге тайдай тулаған 

ақсазаны, жайыны, шортаны, ақтабаны 

мен ақбалығы, маңайды у-шуға б�леген 

ақшағалалардың қиқуы да бұрынғыдан бе-

тер азайған. Сонау кезде геологиялық бар-

лау жұмысына қаптаған орыстарды қарық 

қылып, балалық аңғалдықпен шелектеп 

жинап беретін құйрығы сом алтындай 

жалт-жұлт еткен шаян, жағалауда жүзетін 

сүліктер де к�зден бұл-бұл ұшып, ғайып 

бола бастаған. Сиырсалғанның жал-жал 

құмын ұстап тұрған иісі мұрынды жаратын 

�сімдік әлемі, қалың шағыр мен жыңғыл, 

адыраспан мен жантақ, құмаршық пен 

жабайы жуа, итсигек пен сүттіген, жиде 

ағаштары да оталып, селдіреген. Табиғи 

тепе-теңдік бұзылған соң к�шкен құм 

сусып, ауылды басып, Жемді жұтуға қауіп 

т�ндірген. Жем �зенін жағалай шұрық-

тесік қазып, тереңнен шикі мұнай тартқан 

қадау-қадау геологтар мұнарасы қоршаған 

ортаның экожүйесіне қаншалықты зиян 

келтіргенін бір Құдай ғана біледі. Оған 

қоса Кеңес одағы тұсында дәл осы аймақта 

бірнеше мәрте жер асты атом бомбасы 

жарылғаны мәлім. Бұл табиғат экологиясы 

�ңірдегі мекендеген елдің денсаулығына, 

рухани-әлеуметтік жан дүниесіне зор 

әсер етті. Ұлыт мәдениеті мен әдебиетіне 

�лшеусіз үлес қосқан шығармашылық 

тұлғалар Тобық Жармағанбетов, Сағи Жи-

Өтежан Нұрғалиев. 1978 жыл. 
Суретті түсірген Аманқос Мектеп-тегі.  

Өтежан Нұрғалиевтің қолтаңбасы.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»
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БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

Межелі міндеттер 
орындалуда

СКИФИЯ,
ЕВРИПИДПІН»
енбаев, Cтежан Нұрғалиев, Сәбит Баймол-

дин, Есенбай Дүйсенбаев, Бәкір Тәжібаев, 

Қажығали Мұқанбетқалиев, Мәди Айым-

бетов сынды ақын-жазушыларды дүниеге 

әкелген Жем атырабынан соңғы жылдары 

қолына қалам ұстаған, с�з �нерімен ел 

мерейін �сірген, мәртебесін к�терген 

азаматтар тым сиреді. 1995 жылы жаз 

айларының бірінде Есағаңа – Есенбай 

Дүйсенбайұлынан «осының себеп сыры 

неде?» деп ойлайсыз» дедім оңашада 

пікірін білмек болып. Есағаң үстел үстінде 

жатқан «Беломордың» қорабын қағып 

қалып, біреуін аузына салды. Папиросты 

құшырлана тістеп, шырпымен тұтатты да 

ол қою қара түтінді бұрық еткізе ашырқана 

сорып, әңгімесін сабақтады.

« Б і з  м е к т е п т е  о қ ы п  ж ү р г е н д е 

Тобықтың әңгімесі жарық к�рді. Гени-

альный әңгіме. Сол «Екі жүрек» аталатын 

әңгімесі  – бізге үлкен ой салды. 

Тобық Жарқамыста әдебиеттен сабақ 

берді. Ол бірден әдебиет үйірмесін қолға 

алды. Сонда �лең, әңгіме жазып жүрген 

жігіттерді, әдебиетке бейімі бар жастар-

ды, жалпы, Байғанин ауданында тұратын 

әдебиетке әуестенушілердің бәрін жинап 

алды. >дебиет үйірмесіне трактордың 

тіркеушісі болып жүрген Cтежанның 

�зі қатысып тұрды. Аптасына бір рет пе, 

екі рет пе әдебиет үйірмесі жұмыс істеді. 

Сонда Тоқаң шығармашылық қадамын 

енді бастаған қауырсын қанат жастардың 

�леңдерін оқытып, талқылайды. Кемшілігі 

неде, жетістігі неде, сонан кейін Фё-

дор Иванович Тютчев, Сергей Алексан-

дрович Есенин, тағысын тағы дүниеде 

ақындар болғанын біз ең алғаш Тоқаңнан 

естідік. Тобық солардың кітәптарын 

алып келіп, кәдімгі ашып қойып, оқып 

беретін еді. Тобықтың Жарқамыс ел-

жұрты ның эстетикалық тәрбиесіне 

қос қан үлесі сұмдық қой! Жазушылар, 

ақындар, Қасымдар туралы айтқанда... 

>ліге дейін жадымызда. Содан біз жазып 

жүргендеріміздің түкке тұрмайтынын 

Тобық арқылы білдік, балалықпен, 

жастықпен, біресе фольклорға еліктеп, 

шұбыртпалы ұйқаспен айдап «Одағым 

десем, ойыма шалқыған шалқар к�л 

түсер» деп Жамбылшылап айта беретін 

едік. Сол кезде кәдімгідей нағыз болары 

болып, бояуы сіңіп, әбден қалыптасып 

алған ақын Cтежан екен ғой. Бұл Cтежан 

5 кластан бастап бүкіл Еуропалық по-

эзияны меңгеріп алған екен. Cтежанның 

1958 жылы «Жұлдызда», «Лениншіл жа-

ста» жарияланған �леңдері қарап отырсаң 

қазірдің �зінде классика, – деп к�к бұйра 

түтінді аузынан будақтата, іштегі бұққан, 

булыққан ойын лек-легімен Есағаң 

жігерлене жалғастырды:

«Жап-жас жігіт қой, сол �леңдері 

қазірдің �зінде классика.. .  сұмдық 

енді. Сонда Тобық: «Қазақ әдебиетінде 

мұндай ұлыттық бояуымен поэзияны 

әбден меңгерген Қасымнан кейінгі ірі 

құбылыс» деп әділ бағасын беріп, Қуандық 

Шаңғытбаев редактор екен, хат жазып, 

�зінің шығуға әзір тұрған әңгімесін бе, 

повесін бе алдырып тастап, орнына 

Cтежанның �леңдерін бастырды ғой. 

Ал енді мен осы таңғаламын, қалай бұл 

бірден классик болып әдебиетке келді 

ғой. >дебиетте жарып шыққан ақын, 

жалғыз осы Cтежан. Мұндай бірден үздік 

шыққан ақын жоқ. Т�леген Айбергенов 

те, Мұқағали Мақатаев та қалыптасу 

мектебінен �ткен ақындар. Ал енді 

Cтежан бірден дүрілдетіп, «Социалистік 

Қазақстан», «Лениншіл жас» газеттері 1958 

жылы «қазақ әдебиетіне Пушкин келді» деп 

шаттана жазды ғой. >бділда Тәжібаевтың 

�зі таңдайын қағып: «Ақт�беден, ойбай, 

Cтежан Нұрғалиев деген сұмдық ақын 

шығыпты!» деді ғой. Соған қарағанда сол 

топырақтың бір қасиеті, құдіреті болу 

керек. Оны әрине, зерттеген абзал. Неге 

олай? Және табиғаттың таңғажайып 

жыршылары шығады. Құмнан басқа түгі 

жоқ. Жемнің �зі құмға сіңіп, сол кезде 

құруға бағыт алған еді. Ал енді сондай 

жерден ғажайып, кәдімгідей бұлбұлдай 

жыршылардың шығуының не сыры бар? 

Мұнда бір әлеуметтік мән бар ма, әлде бір 

басқа себебі бар ма? Соның себеп-салда-

рын білу қажет. 

Сағидың поэзиясын қараңызшы, 

сыңғырлап тұр! Кәдімгідей керемет, м�п-

м�лдір т�гіліп тұр емес пе?! Аспан мен 

жердің арасын толтырып тұрған даланың 

бояуын Сағилар әдебиетке алып келді.

Тобықтың әңгімелерін қарап отырсаң, 

Тобықта да лирика тұнып тұр ғой! Тобық 

қаламынан даланың кәдімгі итсигегі 

мен алабұтасы, қара шағырына дейін 

қасиетті, түгін тартсаң майы шығатындай 

поэзияның объектісіне айналып кетеді...», 

– деп Есағаң тамсана толғанды. 

 Cтеағаңның «Соғыстың соңғы жазы» 

кітәбінен «Концерт» атты балладасын ең 

алғаш оқығанда, балалық шақтағы куә 

болған к�ріністі жадымда жарқ еткізіп, 

жаңғыртып �тті. О заманда облыстан кон-

церт қоюға әртістердің гастролдік сапар-

мен ауылға келуі – үлкен �нер мерекесіне 

айналатұғын. Жарқамыстың үлкен-

кішісі, тайлы-таяғы қалмай концертті 

тамашалауға орталық клубқа ағылатын. 

>лбетте, клуб іші ине шаншарға орын 

табылмай, аузы-мұрнынан шығатын. 

Мұндайда желдеткіштің болмауынан 

ба екен, іште дем алатын ауа жетпей 

�нерге сусаған жұрт амалсыз есік-терезені 

жұлып алатын. Халықтың шексіз махаб-

батына б�леніп, есімдері аңызға айналған 

Ғарифолла Құрманғалиев пен атақты биші 

Шара Жиенқұлованың �нерін қызықтау 

бақыты – �ң мен түстей к�ңіл түкпірінде 

сағымданады. Шат-шадыман ойын-

сауықтың әбден қызған, марқайтқан рақат 

сезімнің ләззатына б�ленген шағында, 

сахнаның қақ т�ріне бәтіңкенің сыңары 

топ ете түсті де түпкі жақтан абыр-дабыр 

дауыстар естіліп, іле-шала конферанцқа 

бой бермей бір аяғы бәтіңкесіз Cтежанның 

атып шыққаны... Жиналған қауымның 

жанары түгел сахнаға қадалып, ес-түссіз 

тамашаға беріліп, елтіп кеткені сондай 

– кәпелімде істің мән-жайына түсінбей, 

тосын «қойылымға» аң-таң қалысты...

 «... Арға түскен сол бір дағын күйенің,

Шамам келсе еске алмауды сүйемін.

Еске алмауға дәтім және жетпейді

Ал, еске алсам – сырқырайды сүйегім.

...Сол концертке бармай қалған 

адам жоқ

Қыбырлаған, тұяқ серіпкен, 

жан серіпкен.

Қарамайтын жанып тұрған отқа да,

Жатыр едік сабан той ғып топ бала...

Біреу тұрып: «Жетер енді тарайық,

Тарамайық, тағы бірден алайық,

Алайық та, Cтекеңді ертіп ап,

Ақт�бенің концертіне барайық?!

К�бімізге ұнап мынау ұсыныс

Сыртқа шықтық – 

кетіп бойдан қысылыс...

...Айтуынша, «Тым жақсы боп 

қарқындап, 

С�з бастаппын сахнадан жарқылдап».

Сонан кейін билеп кете беріппін –

Екі аяғым әр жерден бір тарпылдап.

...Д�ң айбат қып, 

біреу маған ұрсып қап...

Біреу мені алдап-сулап... ұшықтап...

Біреу мені к�теріп ап ж�нелген

Бір бәтеңкем сол арада түсіп қап...» 

деп, ақын �ткен күннің елесін құдды, 

айнаға түскендей бейнелейді.

Cтекеңнің �лең жолдарын логика лық 

екпін тәртібін сақтамай оқыса, фило-

софиялық астары ашылмай, эмоцио-

налдық-экспрессивтік күші әлсіреп, 

к�ркемдік-эстетикалық әсері мен бояуы 

солғын тартады. Ендеше, тарлан ақын ның 

шығармашылық шеберлігі – оқыр манды 

�лең оқу мәдениетіне тәрбиелейді.

Ақынның жұптаған �лең жолдарын 

оқып отырып, дыбыстық �лшемі жағынан 

үндестік ырғағы мен әуезі, сазы мен 

мақамы Сүгір жыраудың термелерінің 

әуенін құлаққа әкеледі. Демек, Оның 

поэзиясы Жер-Ананың т�сінен қайнап 

шыққан бұлақтай м�лдір. Ағамыздың �зі 

де осыған орай сұрағанымызда поэзия-

сын дағы мұндай құбылысты сезбейтінін 

білдірді. >рине, табиғи талант, санаткер 

суреткер біреуге солықтау үшін емес, 

шығармашылық толғақ қысқанда ғана 

ақжаңбырдай т�гіліп-т�гіліп, арқасын 

«... Ағлепесің – 120 килограмм 

таза салмақ тартатын

Жылтыр шеке, қып-қызыл бет 

болып алған сар тақым...

Сол Ағылепес айтса – болды, 

заң болатын Сам жақта,

Құр айқайдың �зі заң ғой 

қараңғыда заң жоқта.

Одан әрі әңгіме жоқ, 

Ағылепестей адам бар,

Ат үстінде билік айтқан �ткен 

сол бір замандар.

Пәленшенің �зі айтты деп, 

жалғыз ғана беделге 

Сүйенетін болған дейді 

тіріде де �лерде...» 

– деп ол жырға қосты.

 Жалпы «Афина мектебі» қуатты ойдың 

тасқыны, әрбір шумақтың астарында 

ұлыттың тағдыр-тауқыметі мен ақыл-

парасаты, �мірдің �зіндей қарапайым 

даналық тағылымын, тарихи шежіресін 

қамшы �ргендей грек ойшылдарымен 

қатар егіздеп, аңыздай к�ркем кестелеген.

Достық пен Т�ле би к�шелерінің 

қиылысында ақынның бір б�лмелі ескі 

пәтерінде дастарқан басында шай ішіп, 

әңгіме-дүкен құрып отырдық. Cтекең: 

«Менің жазғаным мен баспадан жарық 

к�рген «Афина мектебінің» арасында 

елеулі �згешілік бар. Егер сен менің ба-

спадан жарық к�рген жыр жинақтарыма 

ғылыми текстологиялық талдау жасасаң, 

Cтежантануға қосылар елеулі үлес болар 

еді», –    деп, «Сүйікті шәкіртім Аманғос 

Мектеповке – автор. 5.1.99 жыл, Алматы», 

– деген қолтаңбасын қалдырып, қолын 

қойған «Афина мектебі» кітәбін сыйға 

тартты. 

Мен Cтекеңе Кеңес дәуірінде жарық 

к�рген �лең жинақтарының к�птеген 

тақырыптық-мазмұндық жағынан Ленин-

ге, коммунистік партияға арналған ды-

ғының себебін сұрадым. Сонда Cтеағаң: 

«Бұл �леңдер мені Кеңес дәуірінде асы-

рады ғой. Ленинді, коммунистік парти-
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қас жүйріктерше емін-еркін жазады. 

Бәлкім, шеберліктің шыңы да сол – жа-

сампаз тұлғалар �нерінің үндестігі табиғи 

заңдылық болар. Дегенмен, Cтеағаң 

менің қойған сауалыма «Сен �зің ішкі 

музыкалық қабілетің бар екен ғой?!» 

деп жанары к�з шарасынан т�гілердей 

таңданыспен қарағаны бар.

Антикалық әдебиет пен �нердің, 

ғылым мен мәдениеттің ірі �кілдерімен 

Қазақстанның шалғай шетіндегі кіп-

кішкене бір ауылдың тағдыр-талайын, 

ондағы �мірде болған адамдардың 

поэтикалық бейнесін қатар қиюластырып, 

әдемі шендестіре философиялық аста-

рын қат-қабат айшықтаған. Бұл қазақ 

әдебиетінде бұрын-соңды болмаған 

жаңалық, ұлыттың к�ркемдік-эстети-

калық, тарихи танымын және бір биік 

сатыға к�терген талантты дүние.

Сезіміңді шым-шытырық асау ойдың 

толқынымен тербетіп, даналықтың 

тұңғиық тереңіне батырып, шырқау 

шыңына шығаратын �релі де �р ақынның 

еркін әрі эпикалық кең тынысы, табиғи 

қуаты қазақ әдебиетінің асқар тауындай 

дара құбылыс. Ақынның кейіпкерлері 

біздің бала кезімізден құлағымызға 

әбден қанық ұлыттың тәлім-тәрбиесінен 

уызданған, ерек �скен тау мүсін аңыз 

жандар. Балалық шаққа ойша саяхат 

жасап, Cтежан балладаларында типтік 

бейнеге айналдырған сол   – кейіпкерлер 

шын дығында, ешбір қоспасы жоқ қаз-

қал пында жырдың �зегіне негіз болған. 

Арада қаншама уақыт кеңістігі б�ліп тұрса 

да, ілгерідегі Жарқамыс тұрғындарының 

табиғи таным-түсінігі мен дара-дара 

мінез-құлықтары бүгінгі замандастармен 

салыс тырғанда айырмашылығы жер мен 

к�ктей елеулі �згешелігі тайға таңба бас-

қандай ап-айқын «мен мұндалап» тұрады. 

Кеңестік «жаңа адам» жасау идео логиялық 

саясаты білім мен тәрбиенің қазанында 

қайнаған пенденің санасын бірдей ойлап, 

қисындайтын биороботқа айнал дырғаны 

сондай – әдеттен тыс к�зқа растағы то-

сын пікір айтушыларды қоғам болып 

жабыла аластап, шошала тиген сиырдай 

шеттеткенін енді сезіне бастадық.

К�ргенін бейнетаспаға тартып алған-

дай жадында сақтайтын аңғарымпаздық 

зерде – Cтекеңе тән қасиет. Ол: «Сенің 

әкеңнің Жарқамысқа бірінші келгені 

дәл қазіргідей к�з алдымда. Қырқыншы 

жылдардың аяғы. Жарқамыстағы жалғыз 

дүкеннің алдына полуторка тоқтады. 

К�ліктің астауынан бейтаныс біреу түсе 

сап, дүкенге кірді. >лгі кісі дүкеннен біздің 

елдің дағдысына әлі ене қоймаған жеміс-

жидек алып, к�леңкеге шоқиып отыра 

ғап, шоқып-шоқып жей бастады. Біз, 

ауыл балалары, «ш�п-шаламды талғажау 

еткен» б�где жанға сырттай тосырқап, 

әрбір қимыл-қарекетіне қызықтап, 

бұрыш-бұрыштан ақырын сығалаймыз. 

Дүкен жанында ақ ешкі жайылып жүрген. 

Біреулердің «Ахаңның інісі» дегенін 

құлағым шалды. Ахаң – дегені Ағылепес 

екені ауыл-аймақтың үлкен-кішісіне 

түгел таныс...». Ақынның Ағылепес деп 

отырғаны менің атымды қойған атам. 

Cтекең кездескен сайын айрықша леппен: 

– Сенің атаң туралы «Афина мектебінде» 

жаздым ғой, – дейтін, жарықтық.

«7-20-25» БАҒДАРЛАМАСЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

атқарушы органдарға жүктеген бес 

әлеуметтік жаңа міндеттері серпін 

ала бастады. Бұқара халықтың қызу 

қолдауына ие болған Үндеу жария-

ланғаннан кейін Алматы облысының 

әкімдігі, Ұлттық банк, қаржы инс-

ти туттары, «Атамекен» Ұлттық кә-

сіп керлер палатасы, жоғары оқу 

орындарымен және басқа да мүдделі 

органдармен келісе отырып, Жол 

картасын әзірлеген болатын. Бұл, 

әсіресе баспанаға қол жеткізе алмай, 

жеткізгендерінің �зі үстемақысы к�п 

банктерге несиесін т�лей алмай, бе-

луардан қарызға батқандардың мұң-

зарын сәл де болса оңтайландыруға се-

беп болмақ. Президенттің, қолжетімді 

баспана «7-20-25» бағдарламасына 

қатысты биылғы жылы облыста 

пайдалануға берілетін тұрғын үйлер 

к�лемін 1 млн шаршы метрге жеткізу 

к�зделуде. 

Бұл бағытта Жетісу �ңірінің бас-

шысы Амандық Баталов жол картасы 

бойынша 2022 жылға қарай тұрғын 

үй кешендерінің құрылысы есебінен 

жалпы алаңы 2,3 млн шаршы метр 

болатын 18456 пәтерлік 953 үй салы-

нады деген жоспарларын жария етті. 

Бұл жұмысты қарқындатуға екінші 

деңгейлі банктердің несиелік тұрғын 

үй құрылысына белсенді түрде тарты-

луы қарастырылатын болды. Бүгінгі 

таңда осы «7-20-25» бағдарламасы ая-

сында құрылыс жүргізу үшін қосымша 

жер алқаптарын б�лу қарастырылуда. 

ШАҒЫН НЕСИЕ 
БЕРУДІ К<БЕЙТУ

Бүгінгі дәуірдің де, уақыт ағымы 

да кәсіпкерлік салаға ойысқан. Нарық 

жүйесінің талаптары тым қатқыл. 

« Қ о л ы  қ и м ы л д а й т ы н н ы ң  а у з ы 

қимылдайтыны» әлімсақтан белгілі. 

Алайда екінің бірі кәсіп ашып, оны 

д�ңгелетіп әкете алмайды. Кәсіп 

жұмысын жаңа бастағандардың 

к�рпесі к�сіліп кеткені шамалы. Себебі 

айтпаса да белгілі. Ашқан кәсібінің 

керегесін кеңейту үшін қаржы мәселесі 

қолбайлау болуда. Міне, осы орайда 

Елбасының кәсіпкерлерді қолдаудағы 

бастамасы �нім �ндіріп, я болмаса, 

сауда-саттықпен айналысып жүрген 

шағын кәсіп иелеріне үлкен қолдау 

болды. >кім-қараларды жағалап, том-

том қағаз жинап, банктердің есігін 

тоздырып, несие ала алмай жүргендер 

«Елбасының «Шағын несие беруді 

к�бейту» туралы бастамасы �те құнды» 

дейді. Бұған дейін де кәсіпкерлерді 

қолдау мақсатында шағын несиелер 

беріліп келген болатын. Мысалы, Ал-

маты облысында 2017 жылы 4,3 мил-

лиард теңге болатын 840 шағын несие 

берілген. Қаражаттың жетпеуінен 

3148 адам шағын несие ала алмаған. 

«Міне, енді Елбасының бастамасына 

сай, қосымша 20 миллиард теңге б�лу 

мәселесі к�терілді. «Біз �з кезегінде, 

осы қаражатты пайдалана отырып, 

шағын несие алуға ниет білдірген 

к�птеген тұрғындарды қамтитын бо-

ламыз» деді, �ңір басшысы Амандық 

Ғаббасұлы. 

МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТ 
Ж&НЕ ЖАТАҚХАНА

>рбір қазақстандық жастар білім 

алып, біліктілігін арттыруды арман-

дайды. Алайда оның бәрі мемлекеттік 

грантқа ілігіп кетуі екіталай. Грантқа 

қол жеткізе алмағандар ақылы оқу 

орындарын жағалап жүр. Олардың 

да бағасы аспандап тұр. Мұны әлеу-

меттік жағдайы т�мен отбасылар 

к�тере алмайды. >рі оқу ақысын 

бала-шаға сының аузынан жырып 

беріп т�леп отырған ата-аналардың 

студент балаларының жатақханаға 

қол жеткізе алмай пәтер жалдап 

жүргендері де жамбастарына аяз-

дай батып жүргені жасырын емес-

яны жырға қоспасаң кітәбіңді шығару о 

заманда қиямет-қайым болатын» деді. 

Мұнан ақын «пір тұттырған күн к�семді», 

«коммунистік партия» атын жамылып, 

насихаттаған болып, кеңестік цензураның 

сүзгісінен �зінің лирикалық �леңдері мен 

балладаларын сыналап енгізудің қулығы 

екенін байқатады. 

Cтеағаң хоббиінің бірі – кітәпқұмар-

лы ғы.  Ақын жеке  к ітапханасында 

А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, т.б. орыс 

классик терінің тұңғыш толық шығармалар 

жинағы мен �нер туындыларының кол-

лекциясын жинаудан рухани ләззат 

алатын. Оның сирек библиографиялық 

әдебиеттерді іздеп жүріп букинистен 

сатып алатынын және �згелермен 

кітәп ауыстырғанының талай мәрте 

куәсі болдым. Менің әйгілі тарихшы, 

шығыстанушы В.В.Бартольдтың тоғыз 

томдық шығармалар жинағының бес то-

мына Cтеағаңның құда түсіп, «Жоғалып 

кеткен Шығыс мәдениетінің ізімен», 

«>лем мәдениетінің тарихы» атты сери-

ямен басылған қырыққа жуық кітәптен 

тұратын еңбекке (05.01.1999) «башына 

баш» ауыстырған едік.

Cтеағаңның табиғи болмысын-

д а  м а ң а й ы н д а ғ ы л а р ғ а  к � ң і л і  т о л а 

қоймайтын тілінде ащы сарказм бар. 

Қиялгер-жазушы Абдол-Хамит Марха-

баевтан университеттегі «Жас қалам» 

қабырға газетінің Бас редакторы кезіндегі 

«Cтежанның одасы» пародиясын естігенім 

бар. Пародия студент Cтежанның ұстазы 

Белгібай Шалабаевтың 50 жасқа толған 

мерейтойына тартуы: 

«Біздің мынау Белгекең 

Асқар ма екен, бел ме екен?

Елу деген Бекеңе

Шаршататын жер ме екен?

Доцент болса бүгінде

Профессор да болады.

... ... ... ...

«Cмірде нелер болмайды»*

*(«тырнақшаға  алынған с�здер 

Белгібай Шалабаев кітабының аты»)...

Мен Cтежан ақынның қазасын елден 

жырақта Польшаның Познань қаласында 

«Шалқар» радиосынан берілген Марал-

тай Райымбергенұлының «Кіндігімді 

кескен жер» аталатын хабарынан естідім. 

Cтеағаңды ақтық сапарына шығарып сала 

алмағаныма қатты күйзелдім. Тегеурінді 

жыр жампозының к�зі тірісінде азаматтық 

ұстанымы мен шығармашылығына �з 

пікірімді білдіре алмағаныма жан дүнием 

езіліп, әттең-ай, – деп қатты қапаландым.

«... Дүние деген Д�ңгелек – 

бірімен-бірі ауысқан,

Қаспағы шығып үстіне, 

к�бігі кетіп астына,

Дүние деген қу к�бік – 

Астына... үсті ауысқан!

Жастары шығып үстіне, 

Асқары түсіп – астына,

Дүние деген Д�ңгелек – 

бірімен-бірі ауысқан...» – деп бұ 

дүниеге сыймай �ткен Cтежан Нұрғалиев 

қазақ рухани әлемінде жұлдызы биік 

м ә ң г і  � м і р  с ү р е р і  е ш  ш ү б ә с і з . . . 

Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дің доценті

ті. Міне, түйінді мәселерді шешуде 

 Елбасы тағы да к�регендік танытты 

деген жастар бұл бастаманы қызу 

қолдады. Бұл орайда да, Алматы 

облысының әкімдігі мемлекеттік 

гранттардың санын арттыру және 

білімгерлерді жатақханамен қамтуда 

кешенді жоспарларын бұқараға жа-

рия етуде. Мәселен, 2017 жылы об-

лыс мектептерін бітірген түлектердің 

3864-і мемлекеттік грантты иелен-

се, 2018-2019 жылы оқу жылында 

б�лінген гранттар саны 2 мыңға ар-

тып, грант иегерлерінің саны 5864-ке 

жететін болады. 

Оған қоса облыс әкімінің гран-

тымен жергілікті бюджет есебінен 

438 адам оқып жатыр. Биылғы жылы 

тағы 100 грант беру к�зделіп отыр.   

Білімге құштар жастардың түйінді 

мәселелерін шешу жіті талқыланып, 

облыстағы мемлекеттік 9 оқу ор-

нына 10 жатақхана салу қажеттілігі 

анықталды.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

м е м л е к е т т і к  у н и в е р с и т е т і н е 

жатақхана салу үшін Талдықорғандағы 

Оңтүстік Батыс шағын ауданынан жер 

телімі б�лінді. Қарасай ауданындағы 

Сүлеймен Демирел атындағы уни-

верситетте 2024 жылға дейін уни-

верситет әкімшілігі студенттерге 

арнап екі жатақхана салу жоспарлады. 

 Сонымен қатар облыстағы 7 колледж-

ге де жатақханалар салу к�зделуде. 

Тұрғызылатын жатақханалардағы 

жалпы орын саны 2650 болмақ. Бұл 

құрылыстар үшін жер телімдері 

қарастырылуда.

ГАЗДАНДЫРУ 
ЖҰМЫСЫ

Бесінші бастамада айтылған 

к�гілдір отынға қатысты Алматы об-

лысында 11 ауданында газдандыру 

жұмысы жүрізілуде. Оған 8,5 млрд 

теңге б�лінген. 

«Жетіген» АГБС пен «Байсер-

ке – Жетіген» жинақтаушы газ құ-

б ы р ы  і с к е  қ о с ы л ғ а н н а н  к е й і н 

Талғар мен Іле аудандарының 30 

мың халық тұратын 8 елді мекені 

газдандырылады. 2019-2020 жыл-

дары ауылішілік газ б�лу жүйелері 

құрылысы жобаларының жобалық-

сметалық құжаттары дайындалады 

және 2020 жылға қарай осы жоба-

ларды жеке инвестицияларды тарта 

отырып жүзеге асыру нәтижесінде 

Алматы агломерациясындағы 60 елді 

мекен газбен қамтылады деп жоспар-

лануда. Бүгінгі таңда, Талдықорған 

қаласында қалаішілік газдандыру 

жүйесінің бірінші кезегінің құрылыс-

монтаж жұмыстары аяқталып, 

екінші, үшінші кезектің құрылысы 

басталды. «Алматы – Талдықорған» 

 м а г и с т р а л д ы  г а з  қ ұ б ы р ы н ы ң 

жүктемесіне қатысты жұмыстар жүріп 

жатыр. Соның негізінде Талдықорған 

қала сымен қатар маңындағы саяжай-

ларды, Текелі қаласын және Қара-

тал, Балқаш, Ескелді, Кербұлақ, 

К�ксу аудандарының ауылдарын 

газдандыруға мүмкіндік туады. Алдағы 

уақытта «Талдықорған – Үшарал» МГ 

құрылысы жоспарланып отыр. Ал 

2019 жылы шекаралық аудандарға газ 

құбырын тарту жұмыстары басталады. 

Бұл бес бастама әлеуметтік са-

ланы к�теру үшін, тұрғындардың 

әл-ауқатын арттыру үшін үлкен мүм-

кіндіктерге жол ашады. Сондық тан 

мен тоқталған мәселе лерге қатысты 

әр бағыт бойынша нақты жоспар-

лар әзірленіп, оны жүзеге асыруда 

мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 

механизмін жандандыра беретін бо-

ламыз – деген, облыс әкімі Амандық 

Баталов Елбасының бес әлеуметтік 

бастамасы кезең-кезеңімен жүзеге 

асатынын айтты. 

Үстіміздегі жылдың қаңтар-ақпан 

айларында облыс орталығы мен 

 аудандарда к�мір тапшылығы сезіліп, 

ұзақ-сонар кезекке тұрған қара халық 

бір тонна к�мірді 40000-ға сатып 

алғандарын айтып мұңдарын шаққан-

ды. Енді к�гілдір газдың құбыры 

тартылып жатқан Талдықорған мен 

Текелі қаласы мен Ескелді, К�ксу 

аудандарының тұрғындары газға қол 

жететін күн де алыс емес деп қуануда. 

Оның арзан-қымбат боларын уақыт 

еншісіне қалдырдық.

Айтақын БҰЛҒАҚОВ 
Алматы облысы
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Бүгінгі мақаламды ұлт жанашырлары болып есептелетін 
әріптестеріме – мектеп мұғалімдеріне арнаймын. Біз �зіміз тұратын 
жердегі ұлт болмысының айнасымыз. Біз қазақы салт-дәстүрдің 
дұрыс-бұрыстығын түзетіп жүреміз. &рбіріміз салт-дәстүрді 
�скелең ұрпақтың санасына құйып, �з үлесімізді тигізіп жүрген 
жайымыз бар. &сіресе орыстілді ауылда қызмет атқарып жүрген 
ұстаздар менің айтқанымды жақсы түсінеді. Сондықтан мен бүгін 
�зіме тыныштық бермей жүрген �кпе-назымды сіздерге айтсам ба 
деп отырмын. 

К�зі ашық адам болсам да ұлт болмысын сақтауға бар күшімді са-

лып жүргенімді, кейбір әріптестерім бәлкім түсінер, бәлкім түсінбес. 

Бірақ ана ретінде, қазақ тілінің мұғалімі ретінде замандастарымды 

ойлануға шақырамын. >р нәрсенің шегі бар.

Қазір ұлттық киім мерекелер мен отбасылық мейрамдарда бол-

маса, күнделікті �мірде қолданудан қалды. Ұлттық нақыштағы киім 

үлгілері азын-аулақ уақытта қолданылатын болғандықтан, олардың 

мән-мағынасы мүлдем ескерілмей жүргенге ұқсайды. >сіресе сән 

үлгілерін жасаушы аға-апаларымыз ұлттық болмысты түбегейлі 

�згертуде. Олар батыс киімінің элементтерін қолдана отырып, �з са-

намызда қалыптасқан ұят, ар, намыстың қытығына әбден тиіп болды.  

>сіресе қыз-келіншектердің қамзолы мен бешпентіне қол салуы маза 

бермейді. Кішкентай кезімізде әжелеріміз қамзолдың қапсырмасын 

ұлдардың к�зінше шешпеңдер, әйел адам тек некелі жарының ал-

дында ғана қамзолының қапсырмасын не белдігін шешуіне болады 

деп құлағымызға құйып �сірді. Ал қазіргі қазақ киімдерінің батыс 

үлгісімен жасалған түрлерін к�рсең... >жем шошып, бетін басатын-

дай күйде. Болеро үлгісіндегі қамзолдар қапсырмамен жабылмақ 

түгілі, бір-біріне жақындамайды. Омырау тек к�йлекпен жабылып 

тұр. Бұл сонда не? Қазақ киімі ме? >лде к�рінгенге еліктеген батыс-

шыл санамыз ба? Ағайын, тоқтайық! Онсыз да батыстың бар киімін 

жылдың 365 күнінде киіп жүрміз ғой, ең құрығанда бір-екі рет киетін 

ұлттық киімді, таза, қазақы қалпында киейік! >рине, мұндай  дүбәра 

қазақ киіміне қыздар бұрым да �рмейді. Шашын жайып жіберіп, 

үстіне тақия, сәукеле бастырған болады. Менің білуімше, бұлай 

бақсылар ғана киінген. Егер осылай кете берсе, елу жылдан кейінгі 

ұрпағымыздың ұлттық киім туралы түсінігі қандай болатынын 

ойлаудың �зі қорқынышты. Ал сіз не дейсіз, замандас?

Г.&БДУАХИТОВА,
Воронеж орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі

Қостанай облысы

Федоров ауданы

Қазақтың бұрынғыдай екі кештің арасында киіз үйдің 
жаппасын ашып: «Құдайы қонақпыз» деп сау етіп кіріп 
келетін кезі келмеске кеткен. Құдайы конағына малын 
сойып, кұшақ жайып қарсы алатын мұсылман да жүзден 
біреу.
Осы күні алдын ала хабарын бермей, жетіп келетін 
қонақтың қадірі жоқ. Бір үйге тосыннан түспес бұрын 
«осым қалай болады?» деп толғанатын болдық. Құр қол 
баруға тағы болмайды. Сонау ғасырдың �зінде-ақ: «Ер 
жігітке кедейшілік намыс емес, жоқ болсаң жақының да 
таныс емес» ден Шал ақын жырға қосқан с�здің жаны 
бар. Бұл жайтты күнделікті �мірде жиі к�ріп жүрміз.
 Осы тақырыпта біраз мысал келтіргім келеді.

Жоқтық жанына батқан Алма:

— Ауылдан қалаға жұмыс іздеп, к�шіп келгеніме бес 

жылдай уақыт �тті. Қолымыздағы азын-аулақ малымызға 

үй сатып алдық. Жалғыз тайынша қалып еді, оны да 

соғымға сойдық. Cзім мамандығыма сай жұмыс таба алмай 

отырмын. Күйеуімнің кездейсоқ жұмыстарға жалданып 

тапқан нәпақасы ауыз шаюға тұрмайды. Бағымызға қарай 

екі бала мектеп-интернатта окып шықты. Біздің «шықпа, 

жаным, шықпамен» күй кешкен тұрмысымыздан хабардар 

ағайын да осы күні шаңырағымызға бас сұғуын қойды. 

Осындағы ауқатты туғандардың үйіне токтайтын к�рінеді. 

Оларға еш �кпем жоқ. Былқытып ет асып бермек түгілі, 

сүт қатқан қою шай беруге жағдайым жоқ мені ұялтқысы 

келмейтін шығар.

Ауылдан к�шкелі әлі дастарқан жайып, ағайынның ба-

сын қоспаппын. Cзім де ешқайда шықпадым. Қайран ауы-

лым, малдың арқасында дастарқанымнан сүт пен қаймақ, 

үйімнен қонақ арылмаушы еді. Жоқтық әбден жүйкемізді 

жеді, — деп мұңаяды.

Тұрмыстағы таршылық б�тен түгілі, бауырдың к�ңіліне 

қаяу салып, адамдардың психологиясына әсер ете 

бастағандай. Гүлсімнің айтқан әңгімесі соның бір айғағы.

– Туған аға-жеңгемнің менің үйіме бас сұқпағанына 

үш-т�рт жылдың жүзі болды. Кикілжіңнің бәрі баладан 

басталды. Олардың мектеп бітірген ұлы оқуға түсе алмады. 

>скер қатарына алып кетер деп қауіптенген ата-ана бала-

сын қарызданып, қауғаланып ақылы институтқа түсірді.

Сосын баласының менің үйімде тұрып оқуын �тінді. 

С�з арасында жеңгем:

— Бауыр сенікі, бірдеңе қылып оқытыңдар, – деп маған 

салмақ сала с�йледі. Жеңгемнің жайы белгілі. Баласын 

тапсырған соң шалғайдағы елді мекенде тым-тырыс жатып 

алады. К�мектесетін тұрмысы да шамалы.

Жасыратын не бар, баланың күнделікті тамағы мен жол 

ақысын қалай тауып берем деп қиналып, ойланып отырып 

қалдым. Үш баласын әзер асырап жүрген күйеуім де оң 

қабағын бермеді. Ақыры келіспейтінімді кесіп айттым.

Ой, сондағы жеңгемнің тұлан тұтқанын к�рсең! «Енді 

саған аға да жоқ, бауыр да жоқ» деп бәрін алдына салып 

алып, есікті тарс жапты. Содан қайтып келген емес.

Кейде туғанымды сағынғанда осылай жарымай күй 

кешіп отырған тірлігіме налимын. Бар болсам туысым 

алыстап кетпес еді ғой, — дейді Гүлсімнің к�ңілі босап.

Жақыныңды да жат еткен жоқтық-ай! Қай жерде бол-

са да қылаң етіп к�рініп қала береді-ау. Бірде танысыма 

баласының мектеп бітіруін құттықтамақ болып, телефон 

соқтым. Амандық-саулықтан соң:

— Құрбым, сен �кпелеме. Үйге кел деп айтуға ұятты 

болып тұрмын. Электр жарығына карызымыз бар 

еді, жарығымызды қиып кетті. Мана қайынсіңілім де 

құттықтап кіріп шыкпақ болып еді, �зім кейін хабарын 

беремін деп әзер құтылдым. >рі кісіні күтіп алуға қалтам 

к�термей тұр. Жақында жалақы аламыз ғой, — деп әбден 

ақталып, әбіржи с�йлеп, телефонды тастап жіберді.

Қонақ күтпеқ түгілі, тапқандары �здерінен артылмай 

отырған жандарға не деп кінә тағарсың?!

Рас, «Араласпасаң жақының да жат болады» дейді 

халық. Міне, осының бәрі жұмыссыздықтан, ақшаның 

жетіспеушілігінен туындап отырған мәселелер.

Қаламымнан:

Біреудің күні �ткен жылауменен,

Тәңірден бір жақсылық сұрауменен.

Біреудің бақ-дәулеті елден асып,

Жүр әне, мына жұртқа ұнауменен... – деген жолдар 

осындай китұрқы заманның қысастығынан туса керек.

Жұлдыз ТОЙБЕК

Ұлттық киім – 
ұлттық болмыс

Арақ – аздырады
ал одан сақтану шараларын қалай қолға аламыз?

Жоқтық 
жақыныңды 

жат етеді

Құрмет 
әлі де кемшін

«Алматы – оқырман қала» акциясы аясында Алма-

ты қалалық Орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің №4 

кітапхана-б�лімшесінде «Қазақстан – достық пен бейбітшіліктің 

жерұйығы» атты д�ңгелек үстел ұйымдастырылды. 

Д�ңгелек үстелдің  мақсаты – еліміздің �сіп-�ркендеуіне �з 

үлестерін қосып келе жатқан ұлттар мен ұлыстардың арасындағы достық 

пен ынтымақтастықты, еліміздегі бейбітшілікті дәріптеу, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының еліміздің саяси тұрақтылығын қамтамасыз етудегі алатын орнын атап 

к�рсету, жастарды Отанды сүюге, туған тілімізді құрметтеуге, достыққа, ұлтжандылыққа, 

ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу.

Д�ңгелек үстел шымылдығы «Домбыра – дастан» үйірмесінің мүшелері орындаған 

Құрманғазының «Балбырауын» күйімен ашылды. Мұнан соң кеш «Cрлеу» шығармашылық 

орталығының жас дарындары сахналаған «Қолғанаттың түсі» атты сахналық қойылымға, 

«Сүйемін ана тілім, туған тілім» деген әдеби-сазды композицияға жалғасты. 

Д�ңгелек үстелді жазушы Бердалы Оспан жүргізіп, алғашқы с�зді Асылы Осман апайға 

берді. Ол кісі с�зін: «Жүрегімнің жанартауы �шкенше мен – қазақ халқына қызмет етемін» 

деп бастап, «Қазақстанда тұратын әрбір азамат – қазақ тіліңде с�йлеуі керек, қазақ 

тілін құрметтеуі керек» деп түйіндеді. Ақын Мұратхан Шоқан  тіл туралы, еліміздегі 

бейбітшілік туралы парасатты ойларымен б�лісті. «Айды қонақ қылу» атты жырын 

тебіреніспен оқып берді. Алмалы ауданы ардагерлер кеңесі т�рағасының орынба-

сары Серік Ахметов, кеңес мүшелері Хадиша Сатыбалдина, Мадина  Ибраева 

еліміздегі халықтардың достығы, ынтымақ-бірлігі, мемлекеттік тілді 

�ркендету жолдары туралы әңгімелесе, ал �зге ұлт �кілі Руфина Сулеева 

қазақ тілін болашақта қалайда үйренгісі келетінін тілге тиек етті.  

Ақгүл АЙДАРБЕКОВА

АЛМАТЫ

ДОСТЫҚПЕН НҰРЛАНАМЫЗ

Ана тіліміз арқылы ғана біз халқымызды, Отанымызды та-
нып білеміз. &р адамның азаматтық қасиеті – �з халқын, 
атамекенін құлай сүюімен, ана тілін жақсы білуімен �лшенбек. 
&ркімнің тілге деген құрметін анасына, ұлтына, Отанына де-
ген к�зқарасынан білуге болады. <з ана тілін ұмытқан адам 
– халқының �ткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Мұны 
қазақ жастары түсінсе екен деймін. Алайда осыны ескер-
мей орыс тілінде шүлдірлеп, қазақ тіліндегі әнді тыңдағысы 
келмейтін жастарымыз қаншама?!

Кейбір мекемеге барсаң, орыс тілінде сауатты жазылған с�з 

қазақ тілінде мүлдем ұйқассыз аударылып, есіктерінде ілініп 

тұрады. Мұны к�ргендердің бірі езу тартып күліп, енді бірі оған 

мән бермейді де. Біздің қоғамның басты кемшілігі осы болар, 

бәлкім. Тәуелсіз Қазақстанның болашағы – біз, яғни қазақ 

жастары. Демек, біздің міндетіміз – қазақ тілінің мәртебесін 

асыру болмақ. Осы тұста Елбасының «Қазақ пен қазақ қазақша 

с�йлессін» деген ұлағатты с�зін ескермей кету мүмкін емес. 

Тәуелсіздік алғалы бері тіл саясаты жүргізілуде. Мемлекеттік 

тілдің қолданылу аясын кеңейту мен тілге деген құрметті арт-

тыру мақсатында к�птеген мемлекеттік бағдарламалар мен іс-

шаралар ұйымдастырылуда. Нәтиже де аз емес. Алайда жастар 

арасында, кейбір мекемелерде қазақ тілінің жайы ақсап тұр. 

Соны к�ріп жүрегің қан жылайды. Бұған себеп, әлі күнге дейін 

орыс тілінің ырқынан шыға алмай жүргендігімізден болар.

Расымен де, ата-бабамыз елін, жерін, тілін, дінін жаудан 

�ле-�лгенше қорғап �тті емес пе? Тілдің қамына бас ауыртатын 

ұлт жанашырларының саны қазіргі кезде некен-саяқ. Себебі 

әлі де баламызды орыс мектептеріне беріп жатырмыз. Қазақ 

халқының басында талай қиын нәубет, зұлматтың, қайғылы 

күндердің болғаны тарихтан белгілі. Еліміз жетпіс жылдай 

Кеңес Одағының қарамағында болды. Ата-әжелеріміз орыс тілін 

ұлықтады. Заман солай еді. Халқымыз �зінің тілін, ділін, тіпті 

салт-дәстүрін ұмытардай халге жетті. 

«Сабақты ине сәтімен» дегендей, еліміз сан ғасыр аңсаған 

тәуелсіздікке қол жеткізгеніне ширек ғасырдан асса да тіл 

мәселесі бізде әлі баяу. Тіліміздің түп-тамырымен жойылып 

кетпегеніне шүкіршілік етуіміз керек тәрізді. Сондай ауыр 

сәттерде, сын сағаттарда атамекен қонысын тастап, босқан 

халықтың �зімен бірге алып жүрген байлығы – ана сүтімен сана-

сына дарыған тілі ғана. «Cзге тілдің бәрін біл, �з тіліңді құрметте» 

дейді Қадыр ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді үйренуге еш шек 

қоймайды. Дегенмен, қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне 

к�теруге әрқайсысымыз үлесімізді қоссақ екен деймін.

Бауыржан МҰСАЕВ,
Панфилов атындағы орта 

 мектептің директоры
Атырау облысы

Адам ең бірінші кезекте нені қорғауға тиіс. &рине, 
Арымызды деп, жауап береміз. Адамның қорғауға 
тиіс ары не? Ол: ар-иманы (сенімі), атамекен 
туған жері, Отаны және отбасы. Қазіргі жағдайда 
бұлардың қатарына ата салтымыз бен дәстүрімізді, 
тіліміз бен дәстүрлі дінімізді қосуымыз керек. Адам-
да осылар болса және оны қорғай алатын сенімі бол-
са, ол адамның Арының бар болғаны. 

Осылардың бәрі немесе жартылай жоқ болса, ол 

адамның Ары жоқ, Арсыз болғаны. Ежелгі қазақтар 

бірімен-бірі кездесіп амандасқанда «Ар ма», яғни 

қорғайтын «Арың бар ма?» деп амандасып, оған «Бар 

бол», яғни «Арың бар болсын!» деп жауап берген. 

Мұндай амандасу салты «Қобыланды батыр» жырында 

т�рт рет қайталанып, айшықтап айтылады.

«Қол соңында барады,

Қара бұқан жаурыншы,

Бұқанға келді – «Ар ма!» деп,

«Алдыңда – кісі бар ма» деп.

Қарабұқан с�йледі:

«Жылқы ішінде аланы,

Жоқтап едік Қобылан баланы,

Артта қалар деймісің

Cзіңнен үлкен ағаны?!

Осынау белдің астында

Қосдәулет кетіп барады»,

Тайбурыл атты құтыртып,

Оғанда келді сыдыртып,

«Үлкен едің – ар ма» деп,

«Алдыңда – кісі бар ма» деп,

Ол да айтады – аланы,

«Жоқтап едік Қобылан баланы,

Қылшық жүнді қараны,

Осынау белдің астында

Аққозы кетіп барады»,

Тайбурылды құтыртып,

Оған да келді сыдыртып,

«Үлкен едің – ар ма» деп,

«Алдыңда – кісі бар ма» деп

Ол да айтады – аланы,

Қылшық жүнді қараны,

«Адасты деп ойлап ек

Қобыланды сынды баланы,

Осынау белдің астында

Қарақозы кетіп барады»,

Тайбурыл атты құтыртып,

Оған да келді сыпыртып,

«Үлкен едің – ар ма» деп,

«Алдыңда – кісі бар ма» деп (47-48 беттер).

Бұлай амандасу салты қазіргі таңда ұмытылып 

барады. Тек қана Бесқаладан (Қарақалпақстан) 

келген қазақтар арасында кездеседі. Бірақ олардың 

басым к�пшілігі бұл амандасуды «арыма» (Шарша-

ма) деп түсінеді. Дегенмен, бұл ұғым да сол ардан 

туындаған баламасы. Қазақ та адамдармен қорғалуға 

тиіс ұғымдардың бәрін Ар деп жалпылама атай береді. 

Мысалы, қыз баланың қорғауға тиіс ары – абыройы, 

ер-азаматтың ары – намысы, т.б. болып кете береді.

Бұл тұжырымның растығын айғақтайтын мынадай 

с�з бар. Үлкендер жастарға арыңды сақта, арыңды 

қорға деп жатады. Қорғай алмайтындарға «арсыз», 

«�й, оңбаған арсыз» деп ұрысады. Демек, бұл с�здің де 

негізгі мағынасы «Қорғайтын арың бар ма?» деген с�з 

болып шығады.

Меніңше, қазіргі таңда жоғарыда к�рсеткенімдей, 

«Қара қыпшақ Қобыланды батыр» атамыз сияқты, 

амандасу салты қазаққа ауадай қажет болып тұрған 

сыңайлы.

Мұхамбеткәрім ҚОЖЫРБАЙҰЛЫ

МАҢҒЫСТАУ

Пайғамбардың бұл тұжырымының шын-

дығын қазіргі таңда біз күнде к�ріп, естіп 

жүрміз. Ішімдік ішіп к�лік айдап, жол апаты-

на түсіп жатқандар қаншама? Араққа тойып 

алып, соғысып, бір-бірін пышақтап, атып, 

�лтіріп жатқандарды қайтеміз? Осы әзәзілдің 

суынан отбасылар ойран болып, бала жетім, 

ана жесір қалып жатыр. Арақтың кесірінен 

талай бала �мірге аурушаң болып келіп, 

зардабын ата-анасы ғана емес, қоғам болып 

тартуда. Ішімдіктің салдарынан елімізде 

жыл сайын мыңдаған адам денсаулығынан 

айырылып, мүгедек болып қалуда. Жалпы 

маскүнемдік мәселесі бізді ғана емес, әлемдік 

қауымдастықты алаңдатып отырғаны анық. 

Мәселен, БҰҰ әлемдегі 185 мемлекеттің 

халқы арасында зерттеу жүргізіп, Қазақстан-

ның арақ ішу ж�нінен алдыңғы ондыққа 

кіріп, 8-орыннан бірақ шыққанын анықта-

ған. Еліміздегі статистикалық деректерге 

сүйенсек, наркологиялық орталықтарда 

ресми тіркелген 130 мың маскүнем бар екен. 

Бұлар нарколог-дәрігерлердің к�мегіне 

жүгінген, ресми тіркелгендері ғана. Ал шын 

мәнінде маскүнемдіктің шегіне жетіп, күнде 

бас жазбаса тұра алмайтындардың саны 

бұдан әлдеқайда к�п екен. Баяғы қазақы 

менталитетімізге салып, наркологқа баруды 

ұят санап жүргендер миллионға жеткен. Нар-

колог-дәрігерлер бір қалыпты жұмыс істеп 

жүріп-ақ, 5-7 жыл арақты орташа дең гейде 

тұтыну маскүнемдіктің алғашқы са тысы деп 

есептейді. Ендеше, сексеннен асса да «бір 

сілтерім бар» деп, тартып жібере тіндерді не 

дейміз? Жиырма жасында арақтың дәмін 

татқан ол «аталарымыз» алпыс жылдан аса 

әзәзіл дің суын ішіп келе жатыр емес пе? 

>рине, барлық уақытта мас болмас. Алайда 

артық сілтеп, естерін білмей қалған, ертесі 

бастарын жазбаса, қалыптарына келе алмаған 

күндері болды ғой. Сонда оларды кім дейміз?..

Е ң  � к і н і ш т і с і ,  б ү г і н д е  е л і м і з д е 

спирттік ішімдікке үйір жастар к�бейген. 

Наркологтардың зерттеуіне сүйенсек, ба-

лалар 8-10 жасында қызығып, еліктеп, 

әуестікпен ішімдіктің «дәмін» татып к�ре 

бастайды екен. Ал әлеуметтік зерттеулердің 

деректеріне к�з салсақ, 13-15 жастағы ер 

балалардың 75 пайызы, қыздардың 40 

пайызы сырадан бастап, шарап, араққа 

дейінгі ішімдіктерді ішіп к�рген. 18-20 

жастағылардың 90 пайызы алкогольдің 

дәмін татқан болып отыр. Бұл енді дабыл 

қағарлық мәселе. Себебі жастардың спиртті 

ішімдікке қарсы тұру иммунитеті т�мен, 

олардың ағзалары араққа тез тәуелді болады. 

Алкоголь ағзадағы тірі тіндерді жойып, жа-

сушаларды жаңартпайды. Ішімдікті ерте ба-

стан тұтыну қыздарды бедеулікке, ұлдарды 

белсіздікке ұрындыратынын ғалымдар 

дәлелдеген. Жүктілік кезінде ішімдіктің 

жеңіл түрін ішкен әйелдердің болашақ 

сәбилерінің 40-60 пайызы ақыл-есі кем, 

дене мүшелері дұрыс дамымаған, аурушаң 

болып туатыны анықталған. Арақты үнемі 

тұтыну жүрек, қан айналысын бұзып, 

жүйке жүйесін зақымдап, түрлі ауруларға 

ұрындыратыны тағы белгілі. Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымының бекіткен 

м�лшері бойынша жан басына шаққанда 

бір жылда алкогольді ішімдікті 8 литрден 

к�п тұтынған елдің генофонды тоқырауға 

ұшырайды екен. Cкінішке қарай, елімізде 

бұл к�рсеткіш 12 литрден асып кетіпті. 

Қазақ еліне арақты алып келіп үйреткен 

Ресейдің �зінде бұл к�рсеткіш 10,5 литрмен 

түйінделіп, олар БҰҰ-ның зерттеуінде 22 

орында тұр. С�йтіп, қазақ елі «ұстаздарынан» 

озып кетіпті. Ел ішінде «орыстар бізге арақ 

ішуді үйретіпті де, қандай м�лшерде ішуді 

үйретпепті» деген бір әңгіме бар еді. Сол 

шындыққа айналыпты. Дегенмен, Ресей 

президенті В.Путин �ткен жылы алкоголизм 

мәселесін �те күрделі жағдайда деп, оған 

қарсы кешенді шараларды Ресей Үкіметінде 

қабылдаттырған болатын. Ал біздің елдің 

Үкіметі бұл мәселеде әлі үнсіз. Сонда кімді, 

нені күтіп отырғаны белгісіз?.. Рас, бірер 

жыл бұрын спиртті ішімдіктер мен темекіні 

жас�спірімдерге сатпау, түнгі сағат 24 пен 

күндізгі 12 арасында саудаламау ж�нінде 

қаулы шығарған. Алайда оны орындап 

жатқан дүкенді к�рмедік. Саудасын жүргізу 

үшін тәуліктің қай уақытында барсаңыз да 

есік ашық, қалағанын ала бер дейді. Ендеше, 

бақылау, тексеру керек емес пе? Сонымен 

қатар маскүнемдіктің алдын алу, одан емдеу 

шараларын кешенді жүргізу қажет. >йтпесе 

күні ертең кеш болуы мүмкін... Арақ адам ба-

ласын түбі аздырады. Сондықтан әзәзілден 

ұрпағымызды қорғап, иман жолын таңдайық 

ағайын!

Нұрболат АБАЙҰЛЫ

Ежелгі 
қазақтар қалай 

амандасқан?
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> дегеннен жаңа басшы �зі білетін, �зі та-

нитын елдің сан-салалы жұмысын бағдарлап, 

ділгір мәселелерді шешуге сыбанып кірісті. К�п 

ұзамай Одақ тарады. Шаруашылық байланыстары 

үзілді, ел шындап күйзеліске түсті. Ең ауыры – 

қоғамда, мемлекетте кісіге болмашы үміт сәулесін 

ұялататындай жылымықтың нышаны сезілмейді. 

Бірақ халықтың менталитеті �згеріссіз, олар 

«Үкімет асырайды» деген бұлжымайтындай 

к�рінген қағидамен бірінші басшының аузына 

қарайды. Үзілген үмітін жалғайды деп дәмеленеді.

Біз, журналистер, алқалы жиындарға жиі 

қатысамыз. Сейілбек аға ысылған идеологша ойын 

жүйе-жүйесімен, астарлы теңеумен жеткізеді. 

Шалғайына жабысқан «азаттықтарға» «кет әрі» 

демейді, дәйекті ой-орамдарымен ұстамдылыққа 

шақырады, әсершіл журналистерді �здерінің 

әдепсіз қойылған сауалдарымен сыпайы ғана 

сілкілеп алады. Қайтып сауал қоюға әлгілердің 

жүрегі дауаламайды. Ойсыз сауалға ойлы жауап 

беруге келгенде Шаухаманов зілденбейді, ашу 

шақырмайды. Баспас�з конференциясында 

журналистің демократия ұғымына қатысты 

�згені былай қойғанда �зі түсінбейтін бұлыңғыр 

сауалына облыс басшысы: «біз консерваторлар 

қатарынан боламыз» деген келте жауап қайтарды.

Сұрақ қойылды, жауап берілмеді. Жиналғандар 

аң-таң. Таңданатын дәнеңесі жоқ, үлкен тұлғалы 

басшы �зінің білімдарлығынан хабар берді. 

«Консерватизм» ескілікті аңсау емес, ағылшын 

консерватизмі �ткен мен бүгіннің дәнекері, осы 

сабақтастық ұлы халықты самғау биікке к�терді. 

Ғасырлар бойы соғысты, әлемнің үштен бірін 

отар лап, билеп т�стеді, жерін кеңейтті, империяға 

айналды. Патриотизм рухымен жігерленген 

ағылшын халқы тіпті Рим империясымен жан 

алысып, жан берісіп соғысты, әлемдік державаға 

айналды. Шаухаманов уақыттың тарлығынан 

әлгілерге осының барлығын тәптіштеп түсіндіре 

алмады. Дұрысы, түсіндіргісі келмеді. Бірақ біз ол 

кісіні үнсіз түсіндік, сол үшін сыйлап, құрметтедік. 

Бұл Шаухамановтың феномені!

Жаңа басшы �ңірдің басты идеологына ай-

налды. Шынтуайтына келгенде, оны идеолог 

болуға сол алмағайып уақыттың �зі мәжбүрлеген 

еді. Біз бойында қазақтың ділі мен дәстүрі тұнып 

тұрған, с�з саптауы б�лек, бейнелі тіркестерді 

қолданғанда аудиторияны тылсым күшпен 

билейтін алып тұлғаны к�рдік.

Кеңестік жүйе тарағанға дейін ол облыстық 

кеңестің т�рағасы қызметін бірінші хатшылыққа 

қосып атқарған болатын. Компартия тарағаннан 

кейін облыстық кеңестің т�рағасы болды. Сәл 

уақыттан кейін облыс әкімшілігінің басшысы, 

әкімдер институты енгізілген соң облыстың 

бірінші әкімі болып тағайындалды. Былайынша 

айтқанда, ол аймақты басқарған алты жыл-

дан астам уақыт ішінде бір креслода отырып, 

қызметтің атын бес рет �згертті. Ол барлығына 

үлгірді, уақыт тапты. Қызметтің түрі сан қырлы, 

бірақ ол барлығына жауап беретін бірінші басшы!

.. .1993 жылдың соңы қытымыр қысқа, 

саршұнақ аязға ұласты. Қар қалың жауды, соңы 

мұздаққа айналды. Бұл нағыз жұттың �зі еді. 

Онсыз да ортақ жоспарлау жүйесінің ыдырап, 

нарықтық қатынастардың қыспағында қалған 

облыс шаруашылықтарын т�тенше жағдай мүлдем 

күйзелтіп жіберді. Сырға республика үкіметі 

басшысының орынбасары Сергей  Кулагин 

келді. Үкімет басшысының орынбасары, об-

лыс әкімі және біз, журналистер, шағын топ-

пен аймақтың солтүстік �ңірлерін бетке алып, 

тікұшақпен ұшып шықтық. Үкімет басшы-

сы малшы қауымның күйзелген, тығырыққа 

тірелген сәтін к�зімен к�рді. Сонымен бірге ол 

елдегі ағайынның ауызбіршілігіне, қысылып-

қымтырылғанда бір-біріне қол ұшын беріп, 

қиындықпен б�лісуге деген жігерлі іс-қимылына 

тәнті болды. Қазалыда Жарылқасын Шәріпов, 

Аралда Биғали Қаюпов қытымыр қыстың 

қыспағынан т�зімді деген жылқы малының �зі 

іш тастап жатқанына алаңдаушылығын білдірді. 

Нарыққа к�шкенімізбен, ол кезде қоғам малын 

жекешелендіру тұтастай қолға алынбаған кез 

болатын. Қоғамдық малды аман сақтап қалу 

үшін ел ақсақалдары, белгілі азаматтар бел шеше 

кірісіп, әлжуаз уақ малды �з қораларына алып, 

�з жем-ш�бімен күтіп, баптап жатқан кезі еді. 

Бұл ерлікке теңейтіндей жанқиярлық тірлік бо-

латын. Үкімет басшысының орынбасары Аралда 

түйемен шығыршық айналдырып, жылым салған 

балықшылардың еңбегіне аса риза болды.

С.Кулагин Алматыға оралды. Бір неше күннен 

кейін үкімет басшысы Терещенконың қол қойған 

Қаулысы шықты. Мына кереметті қараңыз! 

Қыстың қытымырлығына байланысты т�тенше 

жағдайға арналған қордан Қазақстандағы 5 

облысқа қаралған материалдық, техникалық 

ресурстардың 80 пайызы Қызыл-орда облысының 

еншісіне бұйырды. Солтүстік аймақтардан 

мыңдаған тонна жем-ш�п, жүздеген техника, 

ауыр жол жағдайына бейімделген тракторлар 

мен жүк машиналары Сырға ағылды. Бұл белгілі 

мемлекет қайраткері Сағидолла Құбашевтің 

с�зімен айтқанда,  бейнебір сиқыр шыдай 

тығырықтан жол таба білетін, жоқтан бар жа-

сайтын Сыр еңбеккерлерінің ерен ерлігінің, 

облыс басшысы С.Шаухамановтың орасан зор 

ұйымдастырушылық қабілетінің, оның тағы бір 

феноменінің қыры еді. («Феномен» – грек тілінен 

алғанда кісі бойындағы жаратылыс сыйлаған 

айрықша құбылыс).

90-шы жылдардың басында Сыр елінде 

Қазақстан, Ресей, Cзбекстан, Қыр-ғызстан 

және Тәжікстан мемлекеттерінің басшылары бас 

қосты, Арал мәселесіне арналған Халықаралық 

конференция �тті. Жоғарғы дәрежедегі басқосуда 

�мірлік маңызды шешімдер қабылданды. Конфе-

ренция Аралды құтқару ж�ніндегі халықаралық 

қор мен оның басқармасын құрып, Ережесін 

бекітті. Халықаралық қордың бірінші президенті 

болып Н.>.Назарбаев сайланды. Арал теңізі 

бассейнінің мәселесі ж�нінде мемлекетаралық 

кеңес құрылып, оның құрамы бекітілді. Оған 

С.Шаухаманов мүше болып енді. Орталық 

Азия мемлекеттері мен Ресей федерациясы 

басшыларының Біріккен Ұлттар Ұйымының бас 

хатшысы Бутрос Галиге арнайы хаты қабылданып, 

бүкіл дүниежүзі халықтарының назарын Арал 

проблемасына аударды.

Сең бұзылды. Арал мәселесі әлемдік деңгейге 

к�терілді. «Арал апат аймағында тұратын халықты 

әлеуметтік қорғау» туралы Заң қабылданды. 

Конференцияны �ткізу айтуға жеңіл. Мұндай 

деңгейдегі мәртебелі қонақтарды күтудің ора-

сан зор тәжірибені қажет ететіні, бұл алымды, 

қарымды басшының ғана қолынан келетіні 

айқын еді. Осыған дейін қабыл данған одақтық, 

Республикалық сегіз қаулының бірде-біреуі 

орындалмай, экономика құлдыраған, жалақы, 

зейнетақы, жәрдемақы берешегі �скен ауыр 

кезеңде бұл заңның қабылдануы айтулы оқиға 

басып қалғандардың біразы бүгінде Сейілбек 

ағаға қарыздар ғой деп ойлаймыз. Себебі ол кісі 

кадр таңдауда барлығын елеп-екшеп отыратын, 

сонымен бірге кешірімшіл де болды. Совхоз ди-

ректоры, аупарткомның бірінші хатшысы кезінде 

де солай істеді. Кеңес кезінде «барлығын кадрлар 

шешеді» деген жақсы тәмсіл болды. Жақсы кадр 

елдің абыройы, оған халық сенсе, сол аумақта 

тыныштық болады. Шаухамановтың басты кре-

досы осы еді.

Кадр таңдаудағы аса ұқыптылық, тереңдік 

к�птеген түйінді мәселелерді, қажет десеңіз, 

кикілжіңдерді  шешуге  септіг ін  тиг ізеді . 

Алмағайып ауыр кезеңдерде Шаухамановтың 

кадрлары осы сыннан мүдірмей �тті. Себебі 

ол адам таныды, оларды іріктей, таңдай білді. 

Нәжмадин Мұсабаев, Жарылқасын Шәріпов, 

Қалқазбек >жібеков, Самұрат Имандосов, Жақай 

Бодықбаев, Ибрагим >бибуллаев, Алмагүл 

 Божанова, Бибіжан Жәукебаева, Фарид Фаткуль-

динов, Қорғанбек Қайруллаев, Донской, Мұқан 

>мірғалиев, тағысын-тағылар... >кім олардың 

к�пшілігінің жолын ашты десе де болады. Ал олар 

абыройлы еңбек етті, бүгіннің �зінде аттан түспей 

келе жатқан елдің беделді азаматтары.

Ол жай демократ емес, әлгі  Батыстың 

танауының астындағыны ғана к�ретін либерал-

ды демократынан айырмашылығы – ғылыми 

тұрғыда ғана емес, қазақтың, �з халқының табиғи 

болмысын, далалық даналығын бойына ана 

сүтімен сіңіре білген демократ тұлға. Бұл енді 

Шаухамановтың феномені!

туралы жазғандары к�ркемдігімен оқушысын 

баурап алады. Кісінің болмысын ашуға келгенде 

ол кісі керемет мүсінші, хас шебер. Журналист, 

редактор ретінде де шынайы к�ңіл сезімімен 

жазғандарын қысқартып, күзеп дегендей, арамтер 

болудың қажеті шамалы.

Сырдың, Қазақстанның абыз ақсақалдарының 

біріне айналған тұлғалы азаматтың �ткен қызмет 

жолдарын тізбелеудің �зіне үлкен газеттің үлкен 

беті де тарлық етеді. Комсомол хатшысы, совхоз 

директорлығынан бастап облыстың бірінші бас-

шысына дейін барлық қызмет сатысынан аттамай 

�тті. Кеңес Одағының және Қазақстан Ком-

партиясы Орталық Комитеттерінің мүшелігіне 

сайланды. «Қазан революциясы», «Еңбек Қызыл 

Ту», «Құрмет белгісі», «Халықтар достығы» 

ордендерімен марапатталды. Тәуелсіздік жылда-

ры отандық «Құрмет», «Парасат» ордендерінің 

иегері атанды. Қазақстан мен Cзбекстанның 

Құрмет грамоталарымен марапатталды. Қазақстан 

 Республикасы Парламентінің Сенат  депутаты 

болып сайланды. Хорезмнің,  Қызылорда 

облысының құрметті азаматы, Жаңақорған 

ауданының «Ғасыр адамы», Арал, Жалағаш, 

Сырдария, Шиелі, Жаңақорған аудандарының 

құрметті азаматы болды. Облыстық ардагерлер 

кеңесінің т�рағасы ретінде Ардагерлер ұйымын 

ұжымдастырып, елдің ауызбіршілігін сақтауда, 

салауатты �мір салтын қалыптастыруда сан 

қырлы жұмыстар атқарып келді. Облыстық арда-

герлер кеңесінің оңды жұмысы Орталық кеңесте 

мақұлданып, тәжірибесі республикаға таратылды.

Сейілбек аға: «Жарым Жұпаркүл – алтын 

босағам, кең керегем, ырыс-берекем, ақ дастар-

қа ным. Перзенттерім – Нағима, Фатима, Нұрлан, 

Шолпан, Ұлбосын, �мірім, �зім, к�зім, ізім. 

Отбасы ның темірқазығы – Нұрланжаным. Немере-

лерім – >ділет, Құдірет, Дінмұхаммед ұрпағым ның 

жалғасы» дейтін ерекше толқыныс сезімімен.

>кесі Шаухаман – 95 жас, анасы Айнакүл – 85 

жас жасады. >кесі «Алланың алдында, адамның 

алдында күнәм жоқ, ешкімнің алдында қарыздар 

емеспін, тек бір жағдай к�ңіліме к�леңке түсіріп 

жүр. Соғыс басталар алдында Ұлтуар деген 

қызыма біреу құда түсіп, азғантай қалың мал беріп 

еді. Сол жігіт соғыстан оралмады. Ата-анасы, 

туыстары қайтыс болып кетті. Артында іздеушісі 

жоқ. Ташкентке барып, сол жігіттің бір жақын 

туысын тауып, қарызымды �тесем деймін. Басқа 

мақсатым, арманым жоқ» деген еді. Сейілбек аға 

әкесінің бұл тілегін бұлжытпай орындайды.

«>кемнің шын к�ңілден айтқан с�зін �зіме па-

рыз, қарыз, аманат деп қабылдап, бойымды үлкен 

бір іс бітіргендей сезім билеп, �зімді әлемдегі ең 

бақытты адамдай сезіндім» деген еді Сейілбек аға, 

бізбен әңгімесінде. Міне, Сәкеңнің адалдығының 

тамыры қайда жатыр?!

Осыдан бірнеше жыл бұрын С.Шау ха манов-

тың жетпіске толған тойы рес пуб ли каға белгілі 

азаматтардың қатысуымен жоғары деңгейде 

мазмұнды �тті. Мемле кетіміздің, облысымыздың 

белгілі қоғам қайраткерлері құттықтау жолдады. 

Сол тойға белгілі ақын Иран-Ғайып арнайы 

құттықтау �лең шумақтарын жолдаған еді.

...Даналықтың нәріндейсің,

Ағалықтың >ріндейсің,

Тағылым – Тәрбие – Тәлімдейсің,

Тіршіліктің Мәніндейсің.

Нағашы!

 

К�семдіктің К�зіндейсің,

Шешендіктің С�зіндейсің,

Кір шалмаған Сезімдейсің,

Кісіліктің Cзіндейсің,

Нағашы! – делінген еді �лең жолдарында.

Иран-Ғайып айтқандай, к�семдіктің к�зі, 

шешендіктің с�зі болған Сейілбек ағаның �мірден 

озғанына да қырық күн болып қалыпты. Ол кісі 

екі облысты 8 жылдан астам басқарған уақытында 

Елбасынан, биліктен бірде-бір ескерту алмады. 

Осы уақытта жоғарыдан кадр мәселесі ж�нінде 

бірде-бір �тініш, бірде-бір ұсыныс түспеді. Ұлы 

Черчилль �сиет ретінде соңына «Политика – 

искусство возможного» деген керемет бейнелі 

с�з қалдырған екен. Қазақшалағанда: «Саясат – 

мүмкін болатынды жүзеге асыру �нері» дегенді 

білдіреді. С.Шаухаманов билік тұғырында болған 

ауыр кезеңде мүмкін болатынды, тіпті мүмкін 

болмайтынды да жүзеге асыра білген к�регенді 

басшы, саяси тұлға, еліміз сыйлап, құрметтеген 

абзал ақсақал бола білді.

 

Ержан У&ЙІС,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

Жолдасбек АҚСАҚАЛҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер

одағының мүшесі

болды. Үкіметті,  362 депутаттан тұратын 

Парламентті, Президентті осындай тағдырлы, 

тарихи шешім қабылдауға иландыру, к�ндіру 

Шаухаманов секілді тегеурінді, жігерлі басшының 

ғана қолынан келетін шаруа еді.

Бұл заңның ықпалымен бүгінгі күні облыс 

халқының қалтасына 9 миллиард теңге қосымша 

пайда түсіп, басқалардан 9 күн артық демалады.

Сыр �ңірінің Жезқазғанмен арадағы жер 

мәселесін түбегейлі шешуге қатысты мына 

оқиғаны елемей кетуге болмайды. Сол кез-

де Жезқазған, Солтүстік Қазақстан, Шығыс 

Қазақстан облыстарының әкімі, К�лік және ав-

томобиль жолдары министрі болған республикаға 

б е л г і л і  а з а м а т  Қ а ж ы м ұ р а т  Н а ғ ы м а н о в 

Қызылордаға келген бір сапарында: «Мен үш об-

лысты басқардым, министр болдым, президенттің 

қамқорлығы мен қолдауын к�п к�рдім, ешуақытта 

қойған мәселелерім мен ұсыныстарым пре-

зиденттен қолдау таппай қалған емес еді. Бірақ 

Қызылордамен арадағы жер мәселесіне келгенде 

С.Шаухамановтың мысы мені басып кетті» деген 

болатын.

Мойындай білу де кез келген басшының 

қолынан келе бермейтін мәрттік емес пе?! Бұл 

Нағымановтың шынайы к�ңілден шыққан рия-

сыз пікірі еді.

Біз, әдетте, кісі бойындағы, әсіресе тұлғалық 

бітімі б�лек азаматтың болмысын ашу үшін та-

рихи құбылыстарға жүгінеміз. Оның бойындағы 

сан құбылыстарды сана сүзгісінен �ткіземіз. 

Адамзат баласы жаратылғалы биліктің сан 

түрі �згерді. Cзгермеген бір-ақ нәрсе – билік 

жүрген жерде кәдімгі егіннің жауы арамш�п 

секілді жағымпаздардың, қызғаншақтардың, 

іштарлардың алшаң басатыны ақиқат. Бұл �мірдің 

заңдылығы. Сейілбек ағаның тағы бір феномені 

ол мұндайлардан �зін қашық ұстады. Тіпті �зінің 

алдындағы лауазымды қызмет атқарған елге сый-

лы ағаларының, жолдастарының, әріптестерінің 

�зі оның с�з таситындарды жақтырмайтынын 

біліп, қас-қабағына қарап, ештеңе айтпайтын. Ол 

с�зге еруді, біреудің ақылымен, айтуымен жүріп, 

оғаш қадам жасауды, үстірт шешім қабылдауды 

«�зін-�зі жоғалту» деп түсінді. Cмір ғой, осы 

пайым тұрғысынан келгенде, абайламай шоқ 

Кешірімді болды дегеннен шығады, облыстың 

қам-қаракетімен таршылық кезеңде аймақ бас-

шысы Қарағандыға сапар шекті. Шаруашылық 

байланыстары үзілген, басшы елдің мұқтажы 

үшін к�мір сұрап ел кезіп жүр. Бір әріптесіміз 

республикалық газетке Шаухамановты тіленші 

сипатында келемеждеп жазды. Оған да ренжімеді, 

қолында биліктің сан ықпал ету құралы болса 

да қудаламады, тіпті ешкімге телефон да шал-

мады. Сол жігіт қайтыс болғанда соңғы сапарға 

шығарып салу рәсімінде с�з с�йледі. Жақсы 

с�йледі. Кешірімшіл, кең болудың үлгісі деп осы-

ны айт! Мұны Шаухамановтың тағы бір феномені 

деп қойыңыз!

Ұлыбритания премьері Черчилль бір с�зінде: 

«Саясат та соғыс сияқты, алайда соғыста бір-ақ 

рет �лесің, ал саясатта қайта-қайта �луге тура 

келеді» депті. Ал біз білетін мемлекет қайраткері 

Сейілбек Шаухаманов сол саясат сахнасындағы 

жергілікті маңызы бар «соғыстарда» жақсы 

стратег болды деп айта аламыз. Оның саясат 

сахнасындағы қаруы – білімі, к�ре генділігі, 

адалдығы, әділдігі, түйткілді мәсе лелердің мүмкін 

болатын зардаптарын алдын ала сезіп отыратын 

аңғарымпаздығы еді.

Біз, журналистер қауымы, елмен жиі арала-

самыз, қоғамдық пікірге зейін қоямыз. Кейде 

�зінің ой жұтаңдығына қарамастан �згенің 

титімдей кемшілігін к�ріп, мін іздейтіндер бар. 

Cкініштісі, аймақты басқармақ түгіл саясат сахна-

сындағы эпизодтық р�лдерде жылт етіп к�рі ніп, 

лып етіп жоғалғанын сезбей қала тын әлгілер 

алқалы жиындар мен басқосуларда «Сейілбек 

аға с�йлейді» де геннен қуыстанып, жиырылып, 

қымты рылып қалатынын байқап жүрміз. Бұл 

ықтиярсыз іштей мойындау, себебі қаламаса да 

оларды Шаухамановтың мысы басып тұрады. 

Бейнелі теңеуге салсақ, ол кісі мұндайларға 

ешқашан мылтығын кезеп, оғын шығындамады, 

әлгі Черчилль айтқандай, саясаттағы соғыста �зін 

де, �згені де құрбандыққа шалмады.

Ол кісінің тағы бір феномені – керемет очер-

кист, публицист. Белгілі қоғам қайраткерлері 

>бдіжәміл Нұрпейісов, Сағидоллла Құбашев, 

Еркін >уелбеков,  Тәкей Есетов,  Исатай 

>бдікәрімов, Елеу К�шербаев, Ержігіт Бозғұлов 

СЕРПІН

Бүгінгі таңда бизнесті дамытып, аяқтан нық 
тұруға мемлекет тарапынан барлық жағдай жа-
салуда. <здеріңіз білетіндей, Қазақстан Респу-
бликасы Парламентінің біріккен отырысында 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бес әлеуметтік 
бастама жолдады. Бүгінде кәсіпкерлерге үлкен 
жауапкершілік артылуда. Қуатты ел болу – 
бәсекеге қабілетті болу деген с�з. Сондықтан 
осы тұста кәсіпкерлік �кілдерінің Президенттің 
әлеуметтік бастамаларын іске асырудағы орны 
мен маңызы ерекше.

Бастамалардың ішінде айтылған тұрғындар 

арасында жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін 

жеңілдетілген шағын несие беру бүгінгі таңда �ңіріміз 

үшін �зекті және кезек күттірмес мәселелердің бірі 

саналады. Бұл үшін облыс деңгейінде бизнес-

климатты жақсарту үшін бірқатар жүйелі шаралар 

жүзеге асырылуда. Кәсіпкерлер палатасы �ткен 

жылдан бастап «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту 

және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы ая-

сында «Бастау» жобасын іске асыра бастады. Аталған 

жоба аясында аудан орталықтары мен ауылдық 

округтерде жұмыссыз және кәсіпкерлікке ынтасы 

бар және �зін-�зі жұмыспен қамтыған азаматтарды 

кәсіпкерлік негіздеріне оқыту қарастырылған. 

«Бастау» жобасы бойынша оқуға қатысушылар 

бір ай ішінде бизнес ашу мен жүргізуді және 

салық, маркетинг, құқықтық сұрақтарды, бизнес 

жоспарлау ды үйренеді. Курс соңында қатысушыға 

шәкіртақы т�ленеді және бір жыл бойы жобаны 

сүйемелдеу жүргізіледі. Былтыр  облыста жоба 

бойын ша 1312 адам оқып, оның 285-і жалпы сомасы 

1,008 млрд теңге к�лемінде мемлекеттік қолдауға 

ие болды. Ал биыл «Бастау» жобасы бойынша 1681 

азамат оқуын тамамдап үлгерді. Оның ішінде 250-ге 

тарта қатысушы жалпы сомасы 984 млн теңге бола-

тын шағын несиеге қол жеткізді. 

Жалпы «Бастау» жобасы біз күткен нәтижелер-

ден асып түсті. Сондай-ақ ол қаржыландыру 

мен бизнесті қолдау құралдарын арттыру қажет 

екенін к�рсетті. Жақында Нұрсұлтан Назарбаев 

Маңғыстау облысына жұмыс сапарында �ңірлік 

әкім діктерді шағын және орта кәсіпкерліктің 

Алматы AlmaU университетінде ҚР 

Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры 

және Қазақстан жастарының конгресі 

республикалық «Jas Qalam» жастар 

журналистикасын дамыту жобасының 

форумы �тті. 

Отандық БАҚ-тың танымал жур-

налистері- «Informburo» бас редакторы 

Михаил Дорофеев, «КТК» телеарна-

сы жаңалықтарының шеф-редакторы 

Оразәлі  Баймұратов,  «31 арна» бас 

продюсері Нұржан Мұхамеджанова, та-

нымал журналистер Серік Ақышев, Дина 

Т�леп берген, Асқарбек Қазанғап және 

телерадио жүргізушілер Аяна Габдуллина, 

Назым Ғаділбек, >сет Рахманбердиев 

қаты сушылар үшін шеберлік сабақтарын 

�ткізді.

– Қазіргі журналистика мамандары 

тек негізімен шектелмей, жаңа заман 

ағымдарын жетік түсінуі керек, ал мұны іс 

жүзінде миллиондаған к� рермендер мен 

оқырмандардың жү регін жаулай алған жур-

налистер практика тұрғысынан к�рсетіп 

бере алады. Жобаның тұңғыш форумын 

біз Тараз қаласында �ткіздік. Алматыдан 

кейін Семей қаласында ұйымдастырамыз. 

Жоба нәтижесінде Қазақстанның 2 об-

лысы мен 2 қаласында 500-ге жуық жасқа 

практикалық сабақтар жүр гізіп, олардың 

медиа саласындағы прогрессін қадағалап, 

менторлық к�мек пен тапсырмалар арқылы 

қабілеттерін дамыту жоспарланған. Осылай 

олар алған білімдерін бекіте алатын бола-

ды, – дейді Қазақстан жастары конгресінің 

атқарушы директоры Тоқтар Болысов.

Жобаға 14 пен 29 жас аралығындағы 

жас журналистер және болашақта жур-

налист боламын деген жастар қатысты. 

Форумдардың үздік қатысушылары 

Астанада алдағы айдың басында �тетін 

республикалық форумға жолдама алды.

Алматы форумының 2 күнінде шара-

да 150 іріктелген жас журналист білі мін 

толықтыруға мүмкіндік алды. Ал респуб-

ликалық жобаның келесі аймақтық фору-

мы Семей қаласында �ткізілді. 

Нұрлан ҚҰМАР

дамуын белсенді қолдауға және кәсіпкерлік негіз-

дерін оқыту бағдарламалары бойынша к�мек 

к�рсетуге шақырды. Бес әлеуметтік бастама ая-

сында кәсіпкерлік субъектілері тұрғын үй құры-

лысына, жатақхана салу жұмыстарына да қарқынды 

қатысуда. 

Айта кетейін, сегіз айдың қорытындысы бойын-

ша облыста құрылыс-монтаж жұмыстары 1,3 

пайызға ұлғайып, 454 мың шаршы метр тұрғын 

үй пайдалануға берілді. Сонымен бірге «7-20-25» 

бағдарламасы аясында жыл соңына дейін 589 

пәтерлі 17 үйді іске қосу к�зделген. Шағын және 

орта бизнесті дамыту, отандық кәсіпкерлерге 

қолайлы жағдай жасау біздің негізгі міндетіміз. Осы 

бағыттағы бизнес �кілдері мен жергілікті атқарушы 

биліктің бірлескен жұмысы Мемлекет басшысының 

тапсырмаларын іске асыруға ықпал етеді деген 

сенімдеміз.

Нариман &БІЛШАЙЫҚОВ,
Алматы облыстық кәсіпкерлер 

палатасының басшысы

Әлеуметтік бастамаларды 
іске асыру маңызды

Қаламды серік еткен жастар
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СЫР ЕЛІ СҮЛЕЙІН 
АРДАҚТАДЫ

ҚАЛАМГЕРЛЕР 
ҚАНАТТАНҒАН АЛТЫН ҰЯ

 Қармақшы ауданының Ақт�бе ау-

ылы іргесіндегі Тұрымбет жыраудың 

кесенесі жанына алыс тан келген мей-

мандар мен ауыл тұрғындары, жырау 

ұрақтары зия рат етуге жиналды. Аудан 

әкімі Сұлтан Мақашов пен Тұрымбет 

жырау қорының президенті Ашабек 

Қисықовтар қысқа с�з с�йлеп, халық 

жүрегінен бір жарым ғасырдан бері 

ұмытылмай, мәңгі сақталып қалған сан 

қырлы �нер иесі жайлы терең толғамды 

пікірлерін айтты. Бұдан кейін имам 

аруаққа Құран бағыштады.

Қармақшы кентіне  бет  алған 

к�ліктер легі аудан орталығындағы 

Тұрымбет Салқынбаев атындағы әуез 

мектебінің алдына келіп тоқтады. 

Жырау тойы қарсаңында күрделі 

ж�ндеуден �ткен жаңа мектептің ал-

дында меймандарды осы ұжымның жас 

тәрбиеленуші-шәкірттері оркестрмен 

қарсы алып, ән-күйден шашу шашты. 

Бұдан кейін салтанатқа жиналғандарды 

мектеп директоры Талғат Қуаңбаев оку 

ордасының ішін аралауға шақырды. 

Кең мектептің ішіндегі домбыра, 

қобыз,баян және басқа да пәндерге 

ар налған б�лмелердің іштері жарық, 

безендірілуі де к�пшілікті ерекше жа-

дыратып  тастады.

Ұжымның әзірлеген мерекелік 

концертін белгілі  жырау >ділбек 

Сүлейменов Тұрымбет жыраудың 

«Күмісай»  әнін тамаша орында-

уы арқылы ашып берді. Бұдан кейін 

әуез мектебінің тәрбиеленушілері – 

аудандық, облыстық, республиалық 

және халықаралық байқаулардың бір 

топ жеңімпаздары мен жүлдегерлері 

�з �нерлерін к�рсетіп, жұртшылықты 

ерекше желпіндіріп тастады.

Ш а м ш а т  Т � л е п о в а  а т ы н  д а ғ ы 

аудандық Мәдениет үйінде �ткен Сыр 

Сүлейі Тұрым бет Сал қынбайұлының 

�мірі мен шығармашылығына арналған 

«Тау тұлға – Тұрымбет» атты ғылыми-

танымдық конференцияда аудан әкімі 

Сұлтан Мақашев жылы лебізін білдірді. 

Тағылымды  жиында облыс әкімі атынан 

«Нұр Отан» партиясы облыстық фили-

алы т�рағасының орынбасары Ержан 

Байтілес жүрекжарды құттықтауын 

айтып, жыр сүйер қауымға алғысын 

жеткізді. 

«Тұрымбет – қазақ тари хындағы 

к�рнекті жырау, ақын» тақырыбында 

ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о -

ры Темірхан Тебегенов, «Тұрымбет 

жыраудың ататек шежіресі  және 

жыраулық �нері» туралы ҚР Жазу-

шылар және Журналистер одағының 

мүшесі, этнограф-ғалым Тынышбек 

 Дайрабай, «Т.Салқын   байұ лының �скен 

ортасы, �мір жолы және ақындық 

қырлары» туралы осы жол дардың ав-

торы, «Жыршылық дәстүрдің бүгінгі 

таңдағы �зекті мәсе лелері» туралы 

К.Рүстембеков атын дағы Қармақшы 

аудандық Жыраулар үйінің директоры, 

белгілі жырау Серік Жақсығұловтар 

баяндамалар жасады. 

Тұрымбет жырауға арналған түскі 

астан кейін «Талайды таңырқатқан 

жырау едім» атты республикалық жыр-

шы-жыраулар байқауы �з жұмысын 

бастады. Бұл байқауға еліміздің түкпір-

түкпірінен 18-45 жас аралығындағы 

17 жырау қатысты. Жарыс шартына 

сәйкес, жыршы-жыраулар Тұрымбет 

жыраудың терме-толғауы мен �з 

еркіне қарай кез келген тарихи жыр-

дастаннан үзінді орындау керек еді. 

Қ а з ы л а р  а л қ а с ы н ы ң  ш е ш і м і м е н 

І орынды қызылордалық Бисенбек 

Т�леутай жеңіп алса, ІІ орынды Күнсұлу 

Түрікпен, ал ІІІ орынды аралдық Ай-

бек Тәңірбергенов пен қармақшылық 

Тоғжан Бақытова қанжығасына бай-

лады. Сондай-ақ байқаудың арнайы 

жүлдесі Марат Сүгірбай мен алматылық 

Мақпал Тоқтағановаға бұйырды. Соны-

мен қатар Батыс Қазақстан облысынан 

келген Тілек Базаров, астаналық Қоныс 

Жүсіпов, қызылордалық Нұрайым 

Ерталапқызы мен қар мақшылық Бо-

лат Баймұратовқа «Тұрымбет жырау» 

қорының, �зге де қатысушыларға ар-

найы диплом мен сый-сияпат табыс 

етілді.  

Т ұ р ы м б е т  ж ы р а у  1 9 4 6  ж ы л ы 

 ауырып, сексенге жуықтаған шағында 

Бозарқаштағы (Қазіргі Ақт�бе аул.) 

үйінің т�рт қабырғасына қарап жа-

т ы п ,  ж а н ы н д а ғ ы  і н і - қ а р ы н д а с , 

қыздарына: «Қарақтарым-ау, мына 

үйдің ішінде �лең �ріп жүр ғой.Теріп 

алсаңдаршы...» деген соңғы аманат 

с�зін айтып үлгеріпті. Сол аманатқа адал 

болу – ұрпақ парызы. Жырау мұраларын 

алдағы уақытта да жинап, толықтырып, 

ғылыми айналысқа айналдыру қажет.

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ,
жыраудың немересі, ақын, 

Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі

Университет тарихының барлық 

кезеңдерінде осы іргелі оқу орнының 

әлемге танымал классикалық және 

�ркениеттік биік деңгейде болуын-

да, әрине, оқытушы ұстаздардың 

жоғары сапалы білімділік, біліктілік 

қызметі халыққа айрықша танылды. 

Қазақстандағы орта мектептерге білікті 

мамандар даярлауда білім беру мен 

ғылыми-әдістемелік ізденістер үшін 

Бас орталық болып келе жатқан уни-

верситет – қазақ мәдениетінің ұлттық 

�ркендеуінің к�рнекті к�рсеткіші. 

Қарт ҚазПИ-дің жаңару, жаңғыру, 

�рлеу кезеңі – Қазақстан  Республикасы 

тәуелсіздігі жарияланған жылдар-

дан басталды. Қазіргі кезде универ-

ситет әлемдегі к�рнекті оқу орын-

д а р ы м е н  ж ә н е  ғ ы л ы м и - з е р т т е у 

орталықтарымен тәжірибе алмаса 

отырып, жаңа инновациялық-техно-

логиялық жетістіктерге жетуде. Бұл – 

Қазақстанның тәуелсіздік мұраттары 

жолындағы игі жұмыс тардың бірі.

Университеттің 90 жылдық тари-

хында қазақтың ұлттық с�з �нерінде, 

оның ішінде әдеби шығармашылық, 

әдебиеттану, фольклортану, журна-

листика салалары бойынша елеулі 

е ң б е к т е р і м е н  т а н ы м а л  б о л ғ а н 

қаламгерлер әуелгі жоғары білім 

негіздерін біздің оқу орнында игерді.

Қазақ мемлекетінің тұңғыш жоғары 

оқу орны алғашқы қалыптасу жылда-

рынан бастап ақын-жазушылардың, 

әдебиетші және тілші ғалымдардың, 

орта мектеп мұғалімдерінің талай буын 

�кілдерін қанаттандырды. >рине, 

тұңғыш жоғары оқу орынының қазақ 

мәдениетін �ркениеттік �ркендеу 

б и і к т е р і н е  к � т е р у і н д е  к � р н е к т і 

ұстаздардың еңбек еткені айрықша 

ықпал жасады. Ахмет Байтұрсынов 

(1928–1929), Молдағали Жолдыбаев 

(1928–1937), Cтебай Тұрманжанов 

(1928–1938), Халел Досмұхамедұлы 

(1928–1938), Сәкен Сейфуллин (1930–

1937), Саттар Ерубаев (1936–1937), 

Мұхтар >уезов (1937–1946), Сәбит 

Мұқанов (1937–1941) және тағы басқа 

к�рнекті қайраткерлер осы универси-

тетте дәрістер оқыған. Университеттің 

алғашқы және кейінгі толқын түлектері 

арасынан Отанымызға  танымал 

к�птеген тұлғалар шықты. Бірқатар 

ақын-жазушылар �здері бітірген осы 

университеттің қазақ әдебиеті кафед-

расында ұстаздық қызмет те атқарды. 

Мысалы, Хамза Есенжанов, Ғали 

 Орманов, Дүйсенбек Еркінбаеков, 

М ұ х т а р  Ж а н ғ а л и н ,  Е с м а ғ а м б е т 

 И с м а й ы л о в ,  М ә л і к  Ғ а б д у л л и н , 

Қалижан Бекхожин, >ли Есмәмбетов, 

Абдолла Жұмағалиев, Мұхамеджан 

Қаратаев, Белгібай Шалабаев, >ди 

Шәріпов және т.б. >рине, аталған 

қаламгерлердің қазақ с�з �нерінің 

қандай салаларында шығармашылық 

еңбек еткендері халқымызға мәлім.

Тұңғыш білім ордасында білім алған 

тағы бір буын қатарында Сағынғали 

Сейітов, Қайнекей Жармағамбетов, 

Ісләм Жарылғапов, Қапан  Сатыбалдин 

есімдері де қалың оқырмандарға 

 танымал. Бұлардың да әрқайсысының 

�зіндік шығармашылық мәнері бар.

ХХ ғасырдың 40-жылдарының бас 

кезінде Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті қабыр-

ғасынан тағы да бір шоғыр талантты 

қаламгерлер �сіп шықты.  Мысалы, 

академик, әдебиетші, ғалым-ұстаз 

Серік Қирабаев, прозашы, ғалым-ұстаз 

Нығмет Ғабдуллин, ғалым-сыншылар 

Айқын Нұрқатов, Баламер  Сахариев, 

прозашы Бердібек  Соқпақбаев, 

ақындар Ғафу Қайырбеков, Мыңбай 

Рәшев, >дібай  Табылдиев, Бәтима 

 Б а т ы р б е к о в а ,  з е р т т е у ш і  Т � к е н 

>бдірахманов және т.б. Бұл толқын 

қазақтың ұлттық әдебиеттану ғылымы 

м е н  к � р к е м  п р о з а н ы ң ,  п о э з и я 

жанрларының �ркендеуіне маңызды 

үлестерін қосты, бұл дәстүрді олардың 

бірқатары әлі де жалғастырып келеді.

ХХ ғасырдың 50-жылдарының ор-

тасынан бастап 60-жылдары Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінде 

білім алғандардың қатарынан да та-

лай к�рнекті ақын-жазушыларды, 

ғалымдарды мақтанышпен айтамыз. 

Мысалы, Шәміл Мұхамеджанов, Асқар 

Сүлейменов, Герольд Бельгер, >кім 

Тарази, Абдрахман Асылбеков, Нүкеш 

Бәдіғұлов,  Надежда  Лушникова, 

Қуандық Мәшһүр-Жүсіпов, Сейіт 

Қасқабасов, Темірхан  Медетбеков, 

Б а қ ы т к е р е й  Ы с қ а қ о в ,  Ж а н а т 

Елшібеков, Кеңесжан Шалқаров және 

т.б. 

Ал 70-90-жылдары білім алған 

шәкірттердің арасынан шыққан 

Сәрсембі Дәуітов, Серік Мақпырұлы, 

Ғұсман Жандыбаев, Серік Асылбеков, 

>нуар Тарақов және т.б. қаламгерлер 

бар.

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің 90 

жылдық тарихында шәкірттердің 

қаламгерлік қабілеттерін ұштауына 

Сәкен Сейфуллин атындағы әдеби 

шығармашылық �нер бірлестігінің 

ықпалы ешқашан бәсеңдеген жоқ. 

Шәкірттердің �здері қалыптастырған 

қоғамдық негіздегі әдеби шығарма-

шылық �нер бірлестігі университет 

тарихындағы алдыңғы және кейінгі 

толқын қаламгерлердің алғашқы 

қалыптасу баспалдағы болумен келеді. 

>деби бірлестік – университет тари-

хымен егіз шығармашылық орта. Оны 

әр жылдары Сәкен Сейфуллин, Саттар 

Ерубаев, Қажым Жұмалиев, Қайнекей 

Жармағамбетов,  Хасен >дібаев, 

Тұрсын Сыдықов сынды белгілі 

әдебиетшілер басқарған. 90-жылда-

ры осы бірлестіктегі шығармашылық 

ортаның жұмыстары ерекше қарқын 

танытты. Талантты жас ақындар Сер-

жан >тіков, Оразалы Досбосынов 

студенттік кезеңде-ақ республикалық 

ақындар айтыстарында жүлдегерлер 

атанды, жұртшылыққа танымал болды. 

Кейінгі жылдары олардың дәстүрін 

Айбек Ережепов, Смағұл Жұмаділов, 

т.б. жалғастырды.

> д е б и  б і р л е с т і к т е  ж ү р і п  т а -

нымал болған, баспас�зге �леңдері 

к�п жарияланған, кітаптары жарық 

к�рген талантты жас ақындар Бақыт 

Беделханұлы, Ержан Алаштуған, Саят 

Қамшыгер 2002 жылы Қазақстан 

 Жазушылар одағының мүшелері болып 

қабылданды. Бірлестіктің «Үкілі үміт» 

атты қабырға газетінде таланттардың 

балауса туындылары үнемі жарияланды. 

Университеттің республикаға тарайтын 

«Білім к�кжиегі» газетінде де қазіргі жас 

қаламгерлер туындылары жария лануда. 

Қазақ әдебиетінің к�рнекті тұлғалары 

З е й н о л л а  Қ а б д о л о в ,   А м а н ж о л 

 Шамкенов, Тұрсынбек Кәкішев, 

> з і л х а н  Н ұ р ш а й ы қ о в ,  М ы ң б а й 

Рәш, Мұхтар Мағауин, Бексұлтан 

Нұржекеев, Сейіт Қасқабасов, Рымғали 

Нұрғалиев, Нұрлан  Оразалин, Темірхан 

 Медетбеков, Марфуға Айтхожина, 

Надежда  Лушникова, Нағашыбек 

Қапалбекұлы, Кеңесжан Шалқаров, 

Т а л а п  т а н   А х м е т ж а н о в ,  Т ұ р с ы н 

Жұртбаев  ,   Бауыржан Жақыпов, 

 Дәулет бек Байтұр сынұлы секілді т.б. 

қалам герлермен �ткізілген әдеби 

кездесулер бірлестік мүшелеріне игі 

ықпалдарын тигізді. Бірлестіктің ар-

найы сұхбат-мәжілістеріндегі �зара 

пікірлесулер, балауса туындыларды 

тақлылаулар жаңа толқынды к�ркемдік 

ізденістерге жетелейді.

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің рек-

торы, педагогика ғылымының док-

торы, профессор Такир Балықбаев 

қарашаңырақ жоғары оқу орнының 

о т а н д ы қ  ж ә н е  ә л е м д і к  ә д е б и 

шығармашылық орталық тұғырындағы 

д ә с т ү р і н  ж а л ғ а с т ы р у  ж о л ы н д а 

к�птеген іс-шараларға ұйытқы бо-

лып отыр. Атап айтқанда, «Менің 

пірім – Сүйінбай» тақырыбымен 

с т у д е н т т е р д і ң  Р е с п у б л и к а л ы қ 

ақындар айтысының �ткізілуін жоғары 

деңгейде ұйымдастырды. Сонымен 

бірге университет түлектерінің арасы-

нан шыққан �нер қайраткерлерінің 

Қарашаңырақта бас қосуы да жүзеге 

асырылды. Жаңашыл ректордың 

 бастамасымен университеттің 90 

жылдық тарихындағы әр жылдары 

бітірген талантты, танымал түлектердің 

басын қосатын «Түлектер ассоци-

ациясы» да ұрпақтар жалғастығын, 

сабақтастығын нығайтатын ықпал-

дылығымен байқалып отыр. Бұл орай-

да, 2018 жылдың 19 қыркүйегінде Ал-

маты қаласындағы Ғалымдар үйінің 

мәжіліс залында Алматы жұртшы-

лығының алдында баяндама жасаған 

Т а к и р  О с п а н ұ л ы н ы ң  и г е р і л г е н 

жетістіктер және университет алдын-

да тұрған міндеттер туралы айтқаны 

халықтың ықыласына ие болды.

Қазақстандағы жоғары білім алу мен 

ғылыми ізденістердің қарашаңырақ 

– ордасы бұл күндері дәстүрлі жолын 

нығайта, кеңейте түсті. Шәкірттер 

университеттің мамандықтары бой-

ынша тиянақты білім алуды және 

ғылыми-зерттеулерді, сонымен бірге 

әдеби шығармашылық жұмыстарды 

да �зара сабақтастырудың талапта-

рын ұстанады.  90  жылдық тари-

хы бар Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінен білім 

алған шәкірттердің арасынан қазақ с�з 

�нерінің эстетикалық тағылымын ке-

лешекке ұластыратын талай талантты, 

дарынды қаламгерлер шығатынына 

кәміл сенеміз. >лем �ркениетіндегі 

�зіндік байыпты ұстанымымен зор бедел 

дегейіндегі тәуелсіз Қазақстанның даму 

жолын осындай жоғары сапалы маман 

ұрпақтарымыз жалғастыра береді.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
филология ғылымының 

докторы, профессор

БӘРЕКЕЛДІ!САЙЫС

Қазақ мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінің 
3-курс студенттері Жанар <теген 
мен Нұрай &мірқұл «Жүрек жылуы» 
атты республикалық пікірсайыс 
турнирінде бірінші орынға ие болды.

Халықаралық бизнес университе-

тінің пікірсайыс клубының ұйымдасты-

руымен �ткен шараға Астана, Қызыл-

орда, Шымкент және Алматы қалала-

рын  дағы 30-дан астам жоғары оқу 

орын дарынан келген 100-ге жуық 

студент қатысты. 

Шараның мақсаты жас тар ара-

сындағы к�шбасшылық бәсе ке лес тікті 

дамыту, шешендік қасиетті арттыру, 

қазіргі кезде жастар мен қоғам үшін аса 

�зекті мәселелерді талқылай отырып, 

саяси сауаттылықтың деңгейін к�теру. 

Дебат барысында Қыздар Уни-

верси те тінің студенттері бекітілген та-

қырып т�ңірегінде �з пайымдары мен 

пікірлерін нақты дәйектермен келтіріп, 

нақты ұсыныстарымен б�лісті. 

– Бүгінгі проблемаларға талдау 

жасау және оны бұқаралық талқылау 

арқылы студенттердің әлеуметтік және 

шығармашылық белсенділіктерін арт-

тыру, еліміздегі жастардың пікірсайыс 

қозғалысын дамытуды к�здеген 

турнирде Қыздар Университетінің 

білімгерлері �здерінің озық ойлы 

екендіктерін толықтай дәлелдеп, 

әлеуетінің жоғары екендігін к�рсетті, 

– дейді шара ұйым дастырушылары.

Пікірсайысқа қатысушылар қо-

ғам дағы �зекті мәселелерді талқы-

лап, оның шешу жолдарын ұсынды. 

Сонымен қатар турнир аясында тәтті 

та ғамдардың жәрмеңкесі ұйым дас-

тырылып, түскен қаражат к�мекке 

мұқтаж азаматқа турнирдің екінші күні 

ұсынылды.

Турнир биыл бесінші рет �ткізіліп 

отыр. Жеңімпаздарға арнайы кубок 

беріліп, қайырымдылық шарасынан 

түскен қаржы мұқтаж адамдарға табыс-

талады. 

Жандар АСАН,
Қыздар университетінің 

Баспас�з және қоғаммен байланыс 
б�лімінің басшысы

Аталған шараны Батыс Қазақ-

стан облыстық тілдерді дамыту 

басқармасының әлеуметтік жобалар-

ды жүзеге асыру тапсырысы негізінде 

«Еуразия әлеуметтік-гуманитарлық 

з е р т т е у  о р т а л ы ғ ы »  қ о ғ а м д ы қ 

бірлестігі ұйымдастырды. Оған облыс 

аудандары мен Орал қаласынан 18 

адам қатысты. 

«Үздік  аудармашы»  байқауы  

әлеуметтік  жобасының  маңыздылығы  

Қазақстан Республикасының  тіл  сая-

сатын  жүзеге  асыру,  тілді  меңгеруге  

деген  қызығушылықты ынталанды-

ру,  бәсекеге  қабілетті,  мемлекеттік 

тіл және ресми тілді меңгерген  үздік  

аудармашыларды  анықтау, аударма 

саласында тіл мәдениетін жетілдіруді 

насихаттау бағытында �тті. 

Байқау 4 кезең бойынша �ткізілді, 

атап айтқанда ресми  құжаттарды  

аудару, публицистика немесе к�ркем 

аударма,  ілеспе аударма,  жаңа  

терминдерді меңгеруі. 

Сайыс нәтижесінде І  орын-

ды Жансұлу Мұсақұлова иеленсе, 

ІІ орын Гүлдария Мұқатаева мен 

 Айдана Дүзбасоваға, ал ІІІ орын 

З а р и н а  Ы с қ а қ о в а  м е н  Ж а н а р 

Сәлекеноваға берілді. Жүлдегерлерге 

бағалы сыйлық пен арнайы диплом-

дар  табыс етілді. 

Рафхат ХАЛЕЛОВ

Жүлдегер атандыҮздік 
аудармашылар 

байқауы 

«Қазақ музыкасының антологи-

ясы» – клас сикалық және заманауи 

композициялардан құ ралған аспаптық 

шығармалардың 4К форматымен 

түсірілген кәсіби бейнежазбасы. Ан-

тологияда Құрманғазы атын дағы 

Қазақ Ұлттық кон серваториясының 

ұлт аспаптар оркестрі, жеке орын-

д а у ш ы л а р  м е н  ф о л ь к л о р л ы қ 

ансамбльдердің орындауында т�кпе 

(Құрманғазы, Дина) және  шертпе 

(Тәттімбет, >шімтай) күйшілік мек-

тептер �кілдері мен ХХ-ХХІ ғасыр 

композиторларының (Н.Тілендиев, 

Қ.Ахмедияров, А.Жайымов) шығар-

малары берілген. «Қазақ музыкасы ан-

тологиясы» айқындылығы �те жоғары 

бейнелерді бере алатын Full HD фор-

матында ұсынылып отыр.   

ҚАЗЫНАЛЫ ЖИНАҚ

ТҰСАУКЕСЕР

DVD-концерттер Жәния >убә-

кірова  ның �ткен жылдан бері Венадағы 

және Люксембург филармониясын-

да �ткен жеке концерттерінің жаз-

баларынан құралған.  Концерттік 

бағдарламаға И.С.Бахтың хоралдық 

прелюдиялары мен Шопеннің балла-

далары енген. 

Аталған екі жоба «ҚР Халық артисі 

Жәния >убәкірова шығармашы лығы-

ның 30 жылдығына арналған мерекелік 

іс-шаралар» бағдарламасына енгізілген 

болатын және оларды «Samruk-Kazyna 

Trust» әлеуметтік жобаларды дамы-

ту қоры мен ERG компаниясының  

қолдауымен «Классика «Музыкалық 

агентігі» жүзеге асырды. 

Дина ИМАМБАЕВА  
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Архив – өткен мен келешектің дерегі
Жуырда ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігі 
«Орталық мемлекеттік кино-
фотоқұжаттар мен дыбыс 
жазбалар архиві» РММ 75 
жылдық мерейтойы аясында 
«ҚР Ұлттық аудиовизуалды ар-
хив қорының �зекті мәселелері» 
атты конференция �тті.
Конференцияның ашылу сал-
танаты кезінде ҚР Мәдениет 
және спорт министрі Ары-
станбек Мұхамедиұлының 
құттықтау хаты тапсырылды. 

– Негізгі мақсат – жаңа заман-

дағы архив қызметіндегі мәсе-

лелерді айқындау, жетекші орнын 

белгілеу, сонымен бірге осы сала 

бойынша әлемдік тәжірибеге зер 

салу. Қазіргі заманғы архивтердің 

сандық жүйесін құру, жұмыс 

істеудің инновациялық нысан-

дары мен әдістерін енгізу архив 

саласы қызметкерлерінің кәсіптік 

құзыреттілігіне жоғарғы талаптар 

қоюда. Жаңа технологиялармен 

жұ мыс істеуде, оны меңгеруде ар-

хив қызметкерлерінің жан жақты 

бі лімі қажет. Қазіргі архивист 

жүйелі түрде �німді жұмыс жүргізе 

алатын, техникалық �згерістерге 

тез т� селетін, архив қызметін 

пайдалану шылармен ортақ тіл 

табыса алатын, білімді, іскер, ше-

бер болуы керек, – деді Орталық 

мемлекеттік кино-фотоқұжаттар 

мен дыбыс жазбалар архивінің 

директоры Тасқын Тойбаев.

Конференцияда қазіргі кездегі 

архив ісінің дамуы мен болашағы, 

отандық аудиовизуалды архив 

саласының жетістіктері, олар-

ды пай  даланудың жаңаша әдіс-

тә сілдері, «Цифрлы Қазақстан» 

бағдар ламасы аясында архивтер-

дің сандық жүйеге к�шуі, ақпарат-

тық жүйеде ретроспективті құжат-

тармен қамтамасыз етудің маңыз-

ды лығы, мем лекеттік архивтерді 

сандық жүйе ге келтіру мәселелері 

талқы ланды.

Конференция жұмысы бары-

сында Орталық мемлекеттік кино-

фотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар 

архивінің 75 жылдығына арнал ған 

«Тарих – тамырың, болашаққа 

та ғылым» атты к�п сериялы аль-

бом кітаптың тұсаукесері жа-

салды. Альбомға революцияға 

дейінгі Қазақстан тарихынан 

сыр шертетін,  бұрын-соңды 

жарияланбаған архив қорындағы 

маңызды деген суреттер ғана 

енгізілді. Алдағы уақытта альбом 

кітапты Қазақстан тарихын тарихи 

кезеңдерге б�ле отырып шығару 

к�зделіп отыр. 

Айта кетерлігі, 2012 жылы ар-

хив бірегей жаңа жабдыққа ие 

болды. Франция мемлекетінен 

әкелінген құрылғылар арқылы 

киноқұжаттарды ультрадыбыс 

арқылы тазартуға, сканерлеуге, 

құжаттың к�шірмесін сервер-

де сақтап, оны к�рсетуге, HD 

форматында к�шірмесін жасауға 

мүмкіндік туды. Қазіргі таңда 

құнды деген дүниелердің барлығы 

тазалаудан, �ңдеуден �ткізіліп, за-

манауи сақтағыштарға к�шірілуде.

Бүгінде Орталық мемлекеттік 

кино-фотоқұжаттар мен ды-

быс жазбалар архиві заманауи 

техникалармен жабдықталған 

әрі қолданушылардың архивтік 

а қ п а р а т т а р ғ а  к е ң  к � л е м д е 

қолжетімділігі қамтамасыз етілген.

Ж и ы н ғ а  Қ а з а қ с т а н  Р е -

спубликасы Президенті архиві 

д и р е к т о р ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы 

>.Х.Мұстафина, Алматы облы-

сы мемлекеттік архивінің бас 

директоры Г.Кұлмұханбетова, 

Алматы қаласы Орталық мем-

ле кеттік архивінің директоры 

А.Ботанов, Түркістан облысы 

мемлекеттік архивінің басшысы 

А.Исатаева, Қарағанды облыстық 

мемлекеттік архивінің басшысы 

Ж.Тұрсынова, Ақт�бе облысы 

мемлекеттік архивінің директоры 

М.Т�лебай, Шымкент қалалық 

мемлекеттік архивінің директо-

ры А.Шажалықызы, Қырғызстан 

Республикасының Орталық мемле-

кет тік кинофонофотоқұжаттар 

архиві директорының орынбасары 

М.Суваналиева, А.Тазабекова 

мен ғалымдар, ұстаздар, архив 

саласының мамандары қатысты.

Конференция жұмысының 

соңында архивтік мекемені ара-

лау кезінде Орталық мемлекеттік 

кино-фотоқұжаттар мен дыбыс 

жазбалар архивінің директо-

ры Тасқын Нұрбайұлы Тойба-

ев архивтік үде рістерді автомат-

тандыру мен компью терлендіру 

саласындағы �нім дер мен сандық 

жүйеге к�шіру жұ мыстарының ба-

рысымен таныс тырып, атқарылып 

жатқан ауқымды жұмыстарға 

тоқталып �тті. 

Ақбота ҚУАТОВА

маман», «Алаш ұстазы» т�сбелгісінің иегері 

Сайрагүл Алдынгурованың да зор еңбегін 

ерекше атап айтуға болады.

Ұстаз білгенін үйретуші ғана емес, тұла 

бойы тұнған �неге иесі. Шәкірті �зінен 

озған ұстаз – еңбегі ақталған ұстаз екені 

ақиқат. Ол үздіксіз ізденісте болып, қоғам 

сұранысына сай білімді, шығармашыл, �зін-

�зі дамытып, жетілдіре алатын, �зінен озған 

шәкірт тәрбиелеуге қабілеті бар шебер ұстаз 

деп ауыз толтыра айта аламыз. 

Біз, осы сыныптың ата-аналары, балала-

рымыздың білім есігін ашып, үлкен �мірге 

қадам басуына зор еңбек сіңіріп келе 

жатқан Сайрагүл Раметқызына алғысымыз 

шексіз.  Болашағынан мол үміт күтер 

балаларымыздың ұстазына білім биігінде 

әрдайым мерейіңіз үстем болсын деген 

жүрекжарды лебізімізді білдіреміз. Абырой 

биігінен түспеңіз, құрметті Ұстаз!

№159 Ы. Алтынсарин атындағы 
гимназияның 3«ә» сынып 

оқушыларының ата-аналары

АЛМАТЫ

Айтар 
алғысымыз шексіз

Осы орайда ұстаздар мерекесі қарсаңында 

қаламыздағы №159 Ы.Алтынсарин атындағы 

гимназияның жоғары деңгейдегі педагог, 

 шебер біліктілік санатындағы бастауыш 

сынып мұғалімі, білікті маман Сайрагүл 

Раметқызы жайында айтуды ж�н к�рдік. 

Бұл ретте оның «Үздік маман» республи-

калық үздік білім беру энциклопедия-

сына енуі де тегін емес. Сонымен қатар 

ғылыми жетістіктерімен де к�зге түсіп 

келе жатқан маман. «Алматыкітап» баспа-

сы» ЖШС-да сарапшылар мүшесі болып, 

оқулықтар мен оқу құралдарына сарапта-

ма жүргізуде де �зіндік қолтаңбасы бар. 

Сайрагүл Раметқызын жалпы білім беретін 

мектептердің мұғалімдеріне арналған оқу 

құралының авторы ретінде қашанда мақтан 

тұтамыз.

Орта мектептегі бар білімнің бастауы, 

қалыптасуы бастауыш сыныптардан баста-

латыны белгілі. Сол кезден берілген жүйелі 

білім, дұрыс бағыт-бағдар оқушының алдағы 

жетістіктерінің хабаршысы. Осы тұрғыдан 

келгенде, бұл салада отыз жылға жуық еңбек 

етіп келе жатқан тәжірибелі ұстаз, «ҚР Білім 

беру ісінің құрметті қызметкері», «Үздік 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ
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Сабын – сілтінің, сақардың және майдың 
қосындысынан жасалған қоймалжың сұйық 
зат. Бұл с�з тілімізге арабтың «сабун» деген 
с�зінен енген.

Сабын �ндірісі бұдан 6000 жыл бұрын 

жүзеге асқан. Гигиеналық, �неркәсіптік 

мақсатта қолдануға арналған. Күнделікті 

�мірде пайдаланып жүрген сабын туралы 

білетініміз к�п пе? Бір қарағанда, тұрмыста 

жиі қолданатын, аса мән берілмейтін құрал 

деуге болады. Бірақ адам �мірінде алатын 

р�лі үлкен. Себебі дене тазалығын сақтаудың негізгі гигиеналық 

құралы – сабын. Адам орташа есеппен алғанда күніне 3-4, жы-

лына 1460 рет қолын жуады екен. Сондықтан кез келген адам бұл 

маңызды тазалық құралы жайында білгені дұрыс.  

Бізге белгілі акулалардың 250 түрінің 
ішінде адамдарға шабуыл жасамайтын 
(мәселен, кит тәрізді акула немесе Солтүстік 
суларын мекендейтін теңіз түлкісі деп атала-
тын кішкентай акула) түрлері де кездеседі.

Алайда олардың ішінде адам үшін, 

әсіресе қан иісін сезсе �те қауіпті, адам 

жегіш,  яғни ақ акула деп аталатын 

жыртқыштары да бар. Акулалар еш уақытта 

�здігінен шабуыл жасамайды. >детте ол 

�з құрбандығының т�ңірегінде айналып 

жүріп, ауық-ауық оны тұмсығымен түртіп қояды. Жыртқыштың 

терісінде «сезгіш шұңқыры» бар. Ол құрбандықтың дәмін байқап 

білуге к�мектеседі. Резеңкеден жасалған жабдықтар сүңгушілерді 

осы әрекеттен сақтайды. 

Африканың оңтүстік жағасында неміс сүңгуір қайығы суға 

батырған Британияның «Жаңа Шотландия» деп аталатын жолау-

шылар кемесіне 60 минуттан кейін-ақ к�мек келді. Оның бортында  

899 адам бар еді, одан тек 192 адам ғана құтқарылды. Қалғандары 

акулалар құрбаны болған.  

Синоптиктер бұрқасынды ауа райының карталарын талдау 
арқылы болжап айтады. Бұл карталарда бұрқасынның таралу аймағы 
мен бағыт-бағдары айқын к�рінеді. 

Қажетті есептеулерін жүргізіп, синоптиктер алдағы сағаттарда, 

тіпті тәулік ішінде қай тұста бұрқасын болатынын анық айта 

алады. Алайда бұрқасын тек бір жерден екінші жерге к�шіп қана 

жүрмейді, қолайлы жағдай туса пайда болып та жатады; олар да 

қарқынын �згертіп, күшейтеді немесе бәсеңдейді, сондай-ақ 

мүлдем басылып қалады. Сондықтан синоптиктер бұрқасынның 

пайда болуына қолайлы жағдайлар туып қалуын, яғни соған апа-

рып соғатын метеорологиялық �лшемдердің үйлесу мүмкіндігін де 

ескеріп отырады. 

&лемдегі ең к�не құрылыстардың бірі – 
пирамидаларды алайық. Тарихи деректерге 
қарағанда, олар біздің дәуірімізге дейін шама-
мен 2600 жыл бұрын, Ніл бойында мемлекет 
пайда болған кезде салынған. 

Пирамидалар! Соншалық ұзақ уақыттар 

бойы сақталып келе жатқан адам баласы 

жаратқан әлемдегі аз ғана таңғаларлық 

құрылыстардың бірі ғой. Мысырлықтарда 

мынадай к�не мақал бар: «Дүниедегілердің 

бәрі уақыттан қорқады, ал уақыт пирами-

далардан қорқады!..»

Атлантиданың бар екені туралы мәселеге қарағанда пирамида-

лар туралы мыңдаған, мүмкін одан да к�п томдар жазылған шығар. 

Және соған қарамастан Атлантида жағдайы сияқты пирамидалар 

құрылысының техникасы мен тәсілдеріне байланысты к�птеген 

жұмбақтар күні бүгінге дейін ашылған жоқ. Міне, осы жағдай 

жайлы американдық Эрик Норман 1970 жылы АҚШ-та басылып 

шыққан «Құдайлар, перілер және астронавтар» деген кітабында 

былай деп жазылады: «Пирамидалардың құрылыс тәсілдері туралы 

айтқанда (бұл жерде әңгіме Гизодағы Хеопстің Ұлы Пирамидасы 

жайлы с�з болып отыр) логикаға сүйенсек оның құпияға толы 

екенін к�з жеткіздім» депті.    

келешек ұрпақ санасына сіңіру. Мұның 

дәлелі осы халықаралық дәстүрлі �нер 

фестивалі екені с�зсіз.

Дүйсен 
ҚАСЕЙІНОВ, 
ТҮРКСОЙ 
Халықаралық 
ұйымының 
Бас хатшысы:

– Ж а һ а н д а н у 
д ә у і р і  ә р б і р  э т -
ностың алдына үлкен 
міндет тер қойып 

отыр. Бүгінде әрбір ұлт ірі мәде ниеттердің 
ықпалына түсіп, жойылып кетпеудің амал-
дарын жасап бағуда. Алайда осындай күрделі 
кезеңде бас-басына жеке сүрлеу іздегенше, түбі 
бір, тілі ортақ туысқан халықтар руханият 
саласында бірігіп қимылдау керек. Сонда ғана 
тығырықтан шығар жол табылады. Осындай 
жолдың бірі – дәстүрді дәріптеу. Оны келешек 
ұрпақ санасына сіңіру екені с�зсіз.

Сондай Ұлы мұралардың бірі қазақтың 
дәстүрлі �нері. Оны игеру, халықтың қажетіне 
жарату бәріміздің ортақ міндетіміз. Осы-
дан отыз жыл бұрын, сонау кеңес кезеңінде 
ұлттық музыка оқыту жүйесінің ұмытылуға 
шақ қалған уағында дәстүрлі ән мектептері 
мен ұлттық консерваториядан жеке кафедра 
ашқан басшы ретінде, бүгінгі дәстүрлі әншілік 
мектептердің қайтадан жаңғырып, дәстүрлі 
әншілердің жаңа толқыны қалыптасқанын 
к�ру мен үшін ерекше қуаныш.

Халықаралық фестивальге қатысқан 

Қырғыздың «АКАК» комузшы қыздары 

к�рерменнің ыстық ықыласына б�леніп, 

қырғыз күйшісі Ниязаалы Борошевтің «Кара 

озгой» күйін түрлі қимыл-әрекетпен орын-

дады. Сондай-ақ Таулы Алтайдан келген 

Чейнеш Байтушкина халық күйі «Ақ тілекті», 

бурятиялық Жаргал Омоктуев «Саянай-

мақтыаал» к�мей әнін, түркиялық Ченгиз 

бутун Түріктің халық әні «Ата Қорқытты», 

Татарстаннан келген Альфис Галиуллин 

«Татар халық саздарын», Алтай-Тарбағатай 

�ңірінен Қазыбек >дікей «Ағажай-Алтай» 

халық әнін орындаса, �збекстандық Рав-

шанжон Ильбаков «Зарбга-зарб» компози-

циясымен жиналған қауымның к�ңілін бір 

к�теріп тастады. Ал >зербайжаннан келген 

Чинара Гейдарова Шуштер стиліндегі им-

порвизация орындап, үлкен қошеметке ие 

болды. Ол Қазақстан мен >зербайжан елдері 

арасындағы достыққа шексіз риза екенін 

атап �тті.

– Қазақстанға келгелі үлкен қонақжай-

лылықты к�ріп жүрміз. Тәуелсіз, егемен, 

халықтар достығы жасаған мықты ел болса 

сіздердей-ақ болсын. Мен, әсіресе Ықылас 

атындағы Ұлттық музыкалық аспаптар 

мұражайында к�рген құнды дү ниелеріме 

таңғалдым. Мәселен, осы мұражайда түркі 

елдерінің ұлттық аспаптары қойылған арнайы 

Қимылдаса қос шебер,

Қыруар-қыруар іс �нер.

 (Қол)

Пирамидалардың құпиясы көп 
ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

&зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Сабын туралы не білеміз?

Акуланың барлық түрі қауіпті ме?

Бұрқасынды қалай анықтайды?

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ 

Кілт іздеген қара шал

Бұлт іздеген Бағашар

Бұлт іздеген жараспас, 

Кілт іздеген жарасар.

Кілт іздеген адамға

Бағашар да қарасар.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

БАСПАСӨЗ – 2018

Биылғы жылға жазылған оқыр мандарымызға 

шынайы риза шы лығымызды білдіре отырып, ұлт 

басылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу жыл бойы 

жүргізілетінін еске салғымыз келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы Тәуел сіздігі-

міз дің, ел бірлігінің тірегі – мемлекеттік тілдің 

жай-күйі бол ғанымен, к�теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік жағ дай, 

мәдениет, әдебиет, тарих және басқа да рухани 

мәселелер бар. 

Баспас�зге жазылу секілді маңызды істі 

жұртшы лықтың қолдау-к�мегінсіз жүргізу қиын. 

Олай болса ұлтқа, руха ниятқа жанашыр жандар 

«Ана тілінің» ел ішін де к�птеп таралуына лайықты 

үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«АНА ТІЛІНЕ» ЖЫЛ БОЙЫ ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3202,40 3314,20
12 ай 6404,80 6628,40

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16

ҚАЗПОШТА

бұрыш бар екен. Соның ішінде >зербайжан 

елінің де халық аспабын к�ріп дән риза 

болдым. Мен осы фестивальде қанон аспа-

бымен �нер к�рсетемін, бұл біздің ұлттың 

мақтан етер музыкалық аспабы. Осындай 

түркі елдерінің �нерпаздарының басын 

қосқан ұйымдастырушыларға алғысымды 

білдіргім келеді, – деді әзербайжандық Чи-

нара  Гейдарова.

С о н д а й - а қ  С а х а  қ ы з ы  Ю л и я н а 

 Кри вошап  кинаның «Отанымның сұлулығы 

композициясы» ерекше ықыласқа б�ленді. 

Якутиялық �нерпаз �з композициясында 

жылдың т�рт мезгілін айшықтайтын табиғат 

дауыстарын шаңқобызбен к�рсетті. Сондай-

ақ түркі жұртына тән тотемдік бейнелерді, 

бұлбұл, К�кб�рі, жылқы дауыс тарын ерек-

ше орындады. Шаңқобызда шебер ойнап, 

к�рермендер ықыласына б�ленді. 

І л е - А л т а й  � ң і р і н е н  қ а н д а с ы м ы з 

Сәулежан Тақзия «Гүлдариға» халық әнінен 

шашу шашса, Башқұртстаннан келген 

 Ишморат Ильбаков «Тавтилау» халық күйін 

ұсынды. Қурай аспабымен к�птің к�ңілінен 

шыға білген Ишморат Ильбаков елімізде 

сыбызғы аспабының қайта жаңғыруына 

бірден-бір үлес қосқан адам. Замандасы, ҚР 

Мәдениет қайраткері Талғат Мұқышевтің 

сыбызғы аспабын үйреніп, оны елімізге 

қайта әкелуде �зіндік ықпалын тигізген. 

Бабаларымыздың қайғысы мен қуанышын 

күймен насихаттаған «аспаптардың ата-

сы – қоңыр үнді қобыз болса, анасы – 

қасиетті домбыра, жан бауыры – сұлу сазды 

сыбызғы» деген с�з бар халық арасында. 

Қазақ музыкасының алтын тұғыры – ән 

мен күй. Аспаптық музыканың негізі күйден 

бас талады. Сыбызғы бертінде пайда болған 

аспап емес, пәлсапасы қобыз бен домбыра-

мен бірге басталып, бірге түйінделетін күллі 

түркі жұртына ортақ �нер. Бір кездері қазақ 

музыкасы мен мәдениетінде ұмыт қалып 

бара жатқан сыбызғы аспабы мен әуенін 

қайта жаңғырту және дамыту мақсатында 

1992 жылы ҚР Мәдениет министрлігінің 

жолдамасымен Талғат Мұқышев Башқұртс-

тандағы Уфа мемлекеттік консерватория-

сының қурай-сыбызғы сыныбында білім 

алады. 1995 жылы еліміздегі алғашқы кәсіби 

сыбызғышы ретінде Алматы мем лекеттік 

консерваториясының халық аспаптары 

факультетіне оқытушылыққа қабылданады. 

Кезінде академик А.Жұбанов, зерттеуші 

ғалым Б.Сарыбаев сынды �нер қайраткерлері 

бастаған игі шаралар қайта жанданып, 

оқу орнында сыбызғы сыныбын ашуға 

мүмкіндік туады. Т.Мұқышев 1997-2000 

жылдары Республикалық Ұлан президенттік 

оркестрінде жеке орындаушы-сыбызғышы 

болды. Құрманғазы атындағы академиялық 

ұлт аспаптар оркестрі және Н.Тілендиев 

атындағы академиялық фольклорлық-

этнографиялық оркестрлермен к�птеген 

концерттерге шығып, �нер к�рсетті. 1995 

жылдан Қазақ ұлттық консерваториясында 

сыбызғы сыныбы бойынша аға оқытушы бо-

лып келеді. Бүгінде қазақ жастарын сыбызғы 

сазымен тәрбиелеп жүрген ҚР Мәдениет 

қайраткері. Бұл туралы «Алатау алабында» 

халықаралық дәстүрлі �нер фестиваліне кел-

ген Башқұртстанның халық артисі Ишморат 

Ильбаков та еске алды. 

Ишморат ИЛЬБАКОВ, 
Башқұртстан Республикасының 
халық артисі:

–Біріншіден, шақырғандарыңыз үшін 
к�п алғыс айтқым келеді. Қазақстанға 
келудің �зі бір мейрам. Барлық ұлттар, 
халықтар жиналған фестиваль болып отыр. 
*те қуаныштымыз. Осындай фестиваль-
дер халықтардың бірлесуіне, мәдениетін 
дәріптеуде, әр ұлттың ұлттық аспаптарын 
к�рсетуде, бір-бірінің мәдениетімен танысу-
да �те үлкен маңызға ие.Мен қазақтың к�п 
үлкен, танымал артистерімен жақын таны-
спын. &сіресе Нұрғиса Тілендиевпен бұрыннан 
таныс болатынмын.

Сіздерде сыбызғы аспабының қайта 
жаң ғыр ғанына қуаныштымын. Талғат 
 Мұқы шевтің Башқұртстанға барып, сыбызғы 
аспабын оқып-тоқып, үйренгені ж�н болған 
екен. Бүгінде ол мықты маман, білікті 
педагог болып, талай жас �нерпаздарды 
тәрбиелеп жүр. &ріптестік байланыстың 
ұзағынан болғанына шын қуандым. Қазір 
Башқұртстанда бірнеше қазақ �нерпаздары 
үйреніп, білім алуда. Сол балалар сыбызғыда 
жақсы ойнайды. Осы дәстүр сақталып 
қалады деп сенемін. Бұл біздің ортақ �неріміз 
бір-бірімізге жақындастыра түсері с�зсіз. 
Бірлігіміз, достығымыз нығая берсін.

Алматының алатауын жырмен тербеген 

дәстүрлі кеш осылайша �з деңгейінде �тті. 

Елбасының «Мәдени мұра» бағдарламасы 

бойынша ұлтқа пайдасы зор талай тірліктер 

тындырылуда. Соның ішінде, әсіресе 

қазақтың дәстүрлі �нерінің �ркен жаюы на, 

олардың кейінгі ұрпаққа жетуіне жол ашатын 

қомақты шаруалар жасалуда. Соның бірі бір 

жыл бұрын ашылған, түркі халықтарының 

басын қосқан «Алатау» дәстүрлі �нер теа-

трында әлі талай жыр кеші болары хақ. Үлкен 

қолдау барда, іздеуші халқы барда дәстүрлі 

�нер ешқашан �лмек емес. 

Ұлжан БАЙБОСЫНОВА, 
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері:

– Жалпы бұл түркі идеологиясында сонау 
ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан 
біздің түркі халықтарының �нері, мәдениеті, 
мәдениетінің насихаты болып табылады. 
Түркі халықтарының �нерінің музыкасының, 
түптамыры тереңде жатқандығы белгілі. 
Қала берді осы халықтардың жалпы �нерінің 
ортақ екендігі, тіпті қолдарына ұстаған 
аспаптары, �лең, ән, жыр айтудағы үрдісі, 
барлығы бір арнада тоғысып жатқан жайы 
бар. *нерпаз ретінде бүгінгі күндегі дәстүрлі 
�неріміздің кең ауқымда дәріптелуіне, 
әрі қарай жалғасуына, келешек ұрпаққа 
жетуіне бұл үлкен насихат болары анық. 
Алатау дәстүрлі �нер театрын басқарып 
отырған азамат, дәстүрлі �нер майталманы 
Берік Жүсіп мырзаның мұрындық болуымен, 
ТҮРКСОЙ ұйымы мен Алматы қалалық 
әкімдігі қолдап �ткен бұл шара әрі қарай да 
жалғасын табады деп ойлаймын.

Альфис ГАЛИУЛЛИН, 
Татарстан �нерпазы:

– Татарстан  мен  Қазақстанның 
достығы жасай берсін. &ртүрлі елдерден кел-
ген �нерпаз дармен музыка арқылы бірігеміз. 
Тіліміз әртүрлі болғанымен, мәдениетіміз, 
музыкамыз ортақ деп білемін. *нерде шекара 
жоғын тағы бір дәлелдеп отырмыз. Мұндай 
шараларда түркі елдері бірігіп, бірлігімізді 
к�рсетсек, бізді ешкім басына алмайды. 
Аспаптарымыздың да ортақ екенін к�ріп 
отырсыздар. Мына мен ойнайтын баян аспабы 
Орта Азияда да, Еуропада да кеңінен тараған. 
Түркі елдерінің мәдениетін жалғастырушы біз 
болашақ ұрпаққа барымызды бағалай отырып 
жеткізе алсақ, ұтқанымыз сол болмақ.

Дәстүрлі өнердің өрісі кең

(Басы 1-бетте)

Жаһандану дәуірінде дәстүрлі �неріміз 

жат мәдениеттің тасасында қалып, жұтылып 

кетпеуі үшін ежелден қалыптасқан бұл 

мектептердің туындыларын халықаралық 

деңгейде насихаттау аса маңызды. Ұйымдас-

тырушылар да осы мақсатты негіз етіп, 

елімізде ғана емес, түркі елдеріне тереңнен 

наси хаттау жолында еңбек етіп келеді. 

Шараның �туіне ықпал еткен ТҮРКСОЙ 

ұйымы түркі халықтарының ортасындағы 

үзіліп қалған мәдени қатынастарды жандан-

дыру мақсатында құрылған. Түркі әлемінің 

ЮНЕСКО-сы деп танылған ұйымның негізгі 

мақсаты мен міндеті де осы түркітілдес 

халықтардың әлем мәдениетіне қосқан үлесін, 

мәдени мұраларымыздың ең озық үлгі ле-

рін алдымен түркітілдес халықтарға, сосын 

адамзатқа таныту және осы құндылықтарды 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ана тілі»


