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Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ DANALYQ MA’I’EGI

Birey’ler qudai’dan bala tilei’di. Ol balany ne 

qylady? O’lsem ornymdy bassyn dei’di, artymnan 

quran oqysyn dei’di, qartai’g’an ku’nimde asyrasyn 

dei’di. Osydan basqasy bar ma?

Balam ornymdy bassyn demek ne so’z? O’zin’nen 

qalg’an du’ni’e i’esiz qalar dei’sin’ be? Qalg’an 

du’ni’enin’ qamyn sen jemek pe edin’? O’lip bara 

jatqanda o’zgeden qyzg’anyp ai’tqanyn’ ba? O’zgege 

qi’mai’tug’yn senin’ ne qylg’an artyqs’a ornyn’ bar 

edi?

Balanyn’ jaqsysy – qyzyq, jamany– ku’i’ik, ne 

tu’rli bolaryn bilip suradyn’? Du’ni’ede o’zin’nin’ 

ko’rgen qorlyg’yn az boldy ma? O’zin’nin’ qylg’an 

i’ttigin’ az boldy ma? Endi bir bala ty’g’yzyp, ony da 

i’t qyly’g’a, og’an da qorlyq ko’rsety’ge muns’a nege 

qumar boldyn’?

Artymnan balam quran oqysyn desen’, tirlikte 

o’zin’nin’ jaqsylyq qylg’an kisin’ ko’p bolsa, kim 

quran oqymai’dy? Jamans’ylyqty ko’p qylsan’, 

balan’nyn’ qurany nege jetkizedi? Tirs’ilikte o’zin’ 

qylmag’an isti, o’lgen son’ sag’an balan’ ka’sip qylyp 

bere ala ma?

Ahi’ret u’s’in bala tilegenin’ – balam jasynda 

o’lsin degenin’. Egerde erjetsin desen’ , o’zi erjetip , 

ata-anasyn tuzaqtan qutqararlyq bala qazaqtan ty’a 

ma eken? Ondai’ balany sendei’ a’ke, senin’ elin’dei’ 

el asyrap o’sirmek pe eken?

Qartai’g’anda asyrasyn desen’, o da – bir bos 

so’z. A’y’eli – o’zin’ qary’yn’ qai’tarlyq qartai’y’g’a 

jetemisin’, joq pa? Ekins’i – balan’ mei’irimdi bolyp, 

asyrarlyq bolyp ty’a ma, joq pa? U’s’ins’i – malyn’ 

bolsa, kim asyramai’dy? Malyn’ joq bolsa, qai’ asyray’ 

tolymdy bolady? Balanyn’ mal tabarlyq bolary, mal 

s’as’arlyq bolary – ol da ekitalai’.

Hos’, qudai’ tag’ala bala berdi, ony o’zin’ 

jaqsy asyrai’ bilesin’ be? Bilmei’sin’ , buryng’y 

o’z ku’na’n’di o’zin’ ko’tergenin’menen turmai’, 

balan’nyn’ ku’na’sine tag’y da ortaq bolasyn’.

A’y’el balan’dy o’zin’ aldai’syn’: «A’ne, ony berem, 

mine, muny berem» dep. Basta balan’dy aldag’anyn’a 

bir ma’z bolasyn’. Son’yra balan’ aldamas’y bolsa, 

kimnen ko’rersin’? «Boqta!» dep, birey’di boqtatyp, 

«ka’pirqi’an’qy, osyg’an ti’men’ders’i» dep, ony 

masattandyryp, a’bden tentektikke u’i’retip qoi’yp, 

sabaqqa bergende, moldanyn’ en’ arzanyn izdep, hat 

tanysa bolady dep, qy’, sum bol dep, «pa’lens’enin’ 

balasy seni syrtyn’nan satyp ketedi» dep, tiri jang’a 

sendirmei’, jat minez qylyp, osy ma bergen ta’limin’? 

Osy baladan qai’yr ku’tesin’ be?

(Jalg’asy 4-bette)
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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Бүгінгі санда:

Аққулар оралады...

Сөзтаным

Жаңа жерді 
жатсынбасын десек...

Көші-қон мәселесінде 
көңіл бөлер жайттар бар

5-бет

8-бет

12-бет

Сонау 1960 жылдардың бас кезінде 

лицейде білім алып жүрген жас шәкірт 

ретінде жалпы түркі әлеміне деген 

қызығушылығым ерекше болатын. 

Бірде Измирдің жанындағы Салихли 

деген ауылда қазақтар бар дегенді 

естіп, аталған ауылды $з к$зіммен 

к$ріп қайту үшін жолға шықтым. 

Орта Азиядағы азаматтардың бет-

әлпеті Күлтегін, Білге қаған сияқты 

деп ойлайтынмын. Жаңылмаппын, 

Салихлидегі қазақтардың келбеті нен 

сол ұлы тұлғаларға деген ұқсастықты 

байқадым. Олар мен үшін кешегі 

Түркі қағанатының айбатты да те геу-

рінді адамдарындай болып к$рінді. 

/либек Хәкім есімді қазақпен та-

ныстым. /либек Хәкім Қытайдан 

Түркияға қоныс аударған қазақтар 

к$шін бастап келген азамат екен. 

Қазақтар ұсынған қазы-қартадан 

дәм татып, тұңғыш рет қымыз сусы-

нын іштім. Сол сәттен бастап менің 

бойымда қазақтардың $міріне, салт-

дәстүрі мен дүниетанымына деген 

қы зығушылығым арта түсті. 

Ақ олимпиадаға еліміздің аты-

нан 9 спорт түрі бойынша 57 спорт-

шы аттанған болатын. Қазақстан құ-

рамасының қоржынына ең алғашқы 

жүлдені  жарыстың үшінші  күні 

 фристайлшы Юлия Галышева салды. 

Бірінші іріктеу кезеңінде Юлия 

7-ші, ал екінші кезеңде 6-шы орын-

нан к$рінген. Ақтық сында 6 фрис-

тайлшы бақ сынасты. Барын салып 

баққан франциялық спортшы Перрин 

 Лаффон 78,65 ұпай жинап, алтын-

нан алқа тағынса, Канада  намысын 

«Түркістан – екі дүние есігі ғой, 

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой» деп 

жырлаған Мағжан туралы кітапты да 

оқып шыққан едім. Кітапты қоғам 

қайраткері Хасен Оралтай жазған 

екен. Жүректен-жүрекке жеткен $лең 

жолдары  санамда жатталып қалыпты. 

Кейіннен ғылым жолына түсіп, 

аспирантурада оқып жүрген ша ғымда 

Карс аймағы тұрғында рының диа-

лек тісі туралы диссертация жаздым. 

/зербайжан тілі мен Карс диалектісін 

салыстыра зерттеу үшін кириллицаны 

да үйрендім. 

1971 жылы докторлық диссер-

тациямды қорғаған соң Анкара 

қаласындағы Хажеттепе уни верси-

тетіне жұмысқа тұрдым. Осы қалада 

жүріп Ұядан Ақай есімді  қазақ 

ақсақалымен танысып, жақсы ара-

ласып кеттік. Бірде Нийде маңын-

дағы Алтай ауылы мен Салихлиге 

қайта жол түсті. Сапар барысында 

жергілікті қазақтармен әңгімелесіп, 

$зіме қажетті мәліметтерді қойын 

дәптеріме түртіп алып отырдым. 

қорғаған Жюстин  Дюфур-Лапуант 

2-ші орынды еншіледі.  Отандасымыз 

Юлия Галышева қола жүлдеге ие бол-

ды. С$йтіп, тәуелсіз Қазақстанның 

спорттық тарихында фристайлдан 

алғаш рет қола жүлдеге қолымыз 

жетті. 

Бұл 25 жастағы Юлия Галышева-

ның үшінші Олимпиадасы. Оның ар-

маны Олимпиада жүлдегері атану бо-

латын. Ол бүгінде сол арманына же-

тіп, жанкүйерлерінің сенімін ақтады. 

Жарайсың, Юлия! 
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ТҮБІ БІР ТҮРКІНІҢ – ТІЛІ БІРБӘРЕКЕЛДІ!

«Қазақтардың арасында...» деген 

тақырыптағы мақалам «Т$ре» журна-

лында жарық к$рді. Онда мен жалпы 

қазақтар туралы, олардың $мір салты 

жайында мәліметтер бердім. 

 Ғалым болғаннан кейін $зіңнің 

зерттеу жұмыстарыңа байланыс-

ты шетелге іссапарларға к$п шы-

ғамыз. . .  1976  жылы АҚШ-тың 

 Вашингтон университетінде болдым. 

Оқу орнының кітапханасында күт-

пеген жерден қазақтың к$рнекті 

жазушысы Мұхтар /уезовтың «Абай 

жолы» эпопеясын кезіктірдім. Оқып 

түсінуге тырыстым. Абай $леңдерімен 

де алғаш рет таныстым. Ақын жыр-

лары маған ерекше әсер етті.  Бейне 

бір ұлы даланың дауысындай, әсем 

ырғағындай елестеді .  Қазақтар 

әлеміне тереңірек бойлай баста дым. 

Қолыма  «Алпамыс» атты күйта-

бақ тиді. Күйтабақты қайта-қайта 

тыңдаудан жалықпадым. Оқылған 

шығармадан қатты әсер алдым. 

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ШАҢЫРАҚҚА
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«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

БАУЫРЛАСТЫҚ БАСТАУЫ

ЮЛИЯ СЕНІМДІ АҚТАДЫ!

АСТАНА КЕЛБЕТІ – 
ҰЛТ КЕЛБЕТІ 
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Кездесуде негізгі капиталға тартылған 

жеке инвестициялар к$лемінің ұлғайып, 

оның үлесі 70 пайызға артқаны айтылды. 

– Wткен жылы 2,4 миллион шаршы метр 

тұрғын үй салынып, жоғары к$рсеткішке қол 

жеткіздік. Біз қазір жеке инвесторлар мен 

ұлттық компаниялар есебінен қаланың т$рт 

ауданында құрылыс жұмыстарын жүргізіп 

жатырмыз, – дей келе, әкім елордадағы 

инфрақұрылымдық жобалардың іске асы-

рылу барысы мен қала маңында жаңа жолдар 

салу жоспары ж$нінде мәлім етті. 

Президент Н.Назарбаев елордада басқа 

$ңір лердің әкімдіктерімен бірлесіп салынған 

бірқатар әлеуметтік нысанның құрылысына 

қа тысты жұмыстарға оң баға беріп, алдағы 

атқа рылар шаруалар ж$нінде нақты тапсыр-

малар жүктеді.
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ТАРИХИ 
МҮМКІНДІКТЕРГЕ 

ЖОЛ АШАДЫ

Семейдегі серпіліс

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауына қатысты мәлімдемесін әдеттегідей 

зор ықыласпен тыңдадым. Президентіміз жыл сайынғы 

Жолдауларындағыдай бұл жолы да еліміздің дамуының басым 

бағыттарын к$регенділікпен д$п баса білген.

Жолдауда адами капиталдың жаңа сапасы $зекті мәселенің 

бірі ретінде қарастырылған. Елбасы атап к$рсеткендей, білім беру 

жүйесінің барлық деңгейі заманауи – экономикалық талаптарға 

жауап беруі тиіс. Міне, біз үшін алдағы жұмысымыздың басты 

бағдары осы бағыттармен үндес болуы қажет. «Отанымыздың 

к$ркеюі әркімнің жаңа «цифрлық дәуір» талаптарына сай болуы-

на байланысты» деген Президент тұжырымы әрбір қазақстандық 

азаматты ойландыруы тиіс. 

Нақты айтар болсақ, университетіміз айналдырған тоғыз 

жылдың ішінде Жолдауда қамтылған бағыттар бойынша 

жұмысты бастап та үлгерді, оның ішінде бейнелекцияларды 

 интернетке орналастыру, оқытушыларды қайта даярлықтан 

$ткізу, қолданбалы ғылыми-зерттеулерді ағылшын тіліне 

біртіндеп к$шіру іспетті шаралар атқарылуда.

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті (ХАТУ) 

шетелдердегі жоғары оқу орындарымен тығыз ынтымақ тастықта 

жұмыс істеуде, серіктестеріміз қатарында – Малай зияның жетекші 

University Kuala Lumpur, Limkokwing University, Universiti Tenaga 

Nasional университеттері бар. Сонымен қатар бүгінгі таңда «Жа-

сыл» технологияларға инвестиция салу үшін бизнесті ынталандыру 

маңызды екендігі айқын. Біздің студентіміз Айбек Рахым әкімшілік 

тарапынан $ткізілген  «Жастар – Отанға» байқауында 2-орынды 

иеленді, оның «Tazalyk» жүйесі азаматтардың экомәдениетін 

ынталандыруға бағытталған. 

Оқу орнымыздың профессорлық құрамы мен студенттерінің 

бірігіп жасаған ауқымды еңбектері қатарынан соңғы кезде 

халыққа танымал болған «Ақылды аялдама», «Робот-к$мекші» 

сынды жобаларды атап $туге болады. Және де ауыз толты-

рып айтарлық жобаның бірі – «50+ жасы жеткен тұлғаларды 

компьютерлік сауаттандыру». Ондағы мақсат, цифрландыру 

заманында халқымыздың ересек тұрғындарының жаңа заман 

тынысынан тыс қалмауына ықпал ету, олардың заман ағымына 

сай сапалы, мәнді $мір сүруін қамтамасыз ету.

Елбасының биылғы Жолдауы атқарып отырған ісімізге жаңа 

бір тың серпін беріп отырғаны айдан анық.

жеткізіп, түсіндіруге мемлекеттік 

ұйымдармен қатар Ассамблея мүшелері 

де атсалысу керектігін айтқан болатын. 

Осындай жұмыстардың арқасында 

к$птеген нәтижелі жұмыстарға қол 

жеткізілді. Тұрғындардың $тініші мен 

сұрауы бойынша Бобровка, Комсо-

мольский және т.б. елді мекендер-

де мектептер облыс әкімінің тікелей 

қадағалауының арқасында барынша 

қысқа мерзім ішінде пайдалануға берілді. 

Талай жылдар бойы шешілмей келген 

әлеуметтік мәселелер де $з шешімін 

табуда. Қаладағы әуежай ғимаратын 

қалпына келтіру жұмыстары да жа-

салуда. Бір с$збен айтқанда, Семей 

қаласында серпіліс бар. Қолға алынған 

нәтижелі жұмыстар соның дәлелі. Бар-

ды бар деп айту парыз. Елбасының 

биылғы Жолдауы мен «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасындағы игі  шаруалар 

қаланың әлеуметтік және рухани-мәдени 

тұрғыдан түлеуіне $з септігін тигізе 

беретіні с$зсіз. 

Орал Ш�РІПБАЕВ, 
Халықаралық «Қазақ тілі»

 қоғамының вице-президенті, 
Қазақстан халқы 

Ассамблеясының мүшесі

Дамир ШЫНЫБЕКОВ,
Халықаралық ақпараттық 
технологиялар университетінің 
ректоры, Алматы қаласы 
мәслихатының депутаты 

ОҢ БОЛСЫН!

БАСҚОСУ

Мәдина 
ӘБІЛҚАСЫМОВА – 
Қазақстан 
Республикасының 
Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау 
министрі

АУДАН ХАЛҚЫНЫҢ 
ЖАҒДАЙЫМЕН ТАНЫСТЫ

ҰСТАЗДАР ОЙ БӨЛІСТІ

-ЖҮЗДЕСУ

Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен Мәдина Ерасылқызы 
�білқасымова Қазақсан Республикасының 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрі болып тағайындалды.

Мәдина /білқасымова Қазақ мемлекеттік 

басқару академиясын, АҚШ-тың Колумбия және 

Гарвард университеттерін бітірген.

Еңбек жолын Стратегиялық жоспарлау 

агент тігінің бас маманы болып бастады. Кейін 

 Премьер-министр Кеңсесінің /леуметтік-

экономикалық б$лімі меңгерушісінің орынба-

сары, Президент /кімшілігінің Стратегиялық 

әзірлемелер және талдау орталығы меңгерушісінің 

орынбасары лауазымдарында қызмет атқарды.

Экономикалық даму және сауда вице-министрі, 

Экономика және бюджеттік жоспарлау вице-

министрі болып тағайындалған. 2014 жылғы 

тамыздан – Қазақстан Республика сының Ұлттық 

экономика вице-министрі. 

***

Мемлекет  басшысының Жарлығымен 

 Тамара Босымбекқызы Дүйсенова Қазақстан 

Республикасының Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрі қызметінен боса-

тылды.

Қостанайда «Нұр Отан» партиясы 
фракциясының мүшесі Наталья Таран және 
аудандық мәслихат депутаты Алпамыс 
Мұрзабаев Денисов ауданының тұрғындарымен 
кездесті. 

Кездесуде депутаттар Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев тың «Т$ртінші $неркәсіптік револю-

ция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

Жолдауында айтылған он міндет т$ңірегінде 

пікір алмасты. Президент Жолдауының негізгі 

міндеттері мен мақсаттары жайлы кеңінен 

әңгімелеп берді. Н.Таран Жолдаудағы мәдениет 

саласын дамытуға қатысты мәселелерге тоқталды. 

«Біз, ең алдымен, $зіміз тұрып жатқан елдің тари-

хын, тілін, мәдениетін біліп, сонымен бірге жаңа 

заманға лайық, шет тілдерін меңгеріп, озық және 

жаһандық к$зқарасы бар азамат болуымыз қажет» 

деді ол. Жүздесу аясында депутаттар сондай-ақ 

мүмкіндігі шектеулі азаматтардың тұрмысымен 

танысты, хал-жағдайларын білді. Толғандырған 

сауалдарына жауап берді. 

Ж.Елебеков атындағы Республикалық 
эстрада-цирк колледжі ұжымы Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Т9ртінші 9неркәсіптік 
революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты биылғы Жолдауын 
талқылауға арналған жиын 9ткізді. 

Ұстаздар $з ойларын ортаға салды. Колледж 

ди ректоры Дәлел Уәшев Елбасы Жолдауында 

білім, ғы лым мәселелерін дамытуға ерекше к$ңіл 

б$лінгенін айтты. «Білім беру саласына үлкен 

мән берілді. Ұстаздардың әлеуметтік жағдайын 

к$теру мақсатында жалақыларын 30 пайыз-

дан 50 пайызға дейін $сіру тапсырылды» деді. 

Талқылау барысында директордың оқу ісі және 

кәсіптік білім ж$ніндегі орынбасары А.Демешова 

биылғы Жолдау ұстаздар үшін зор маңызға ие 

болар құжат екенін тілгі тиек етсе, мекеменің 

әдістемелік жұмыс және тәрбие ісі ж$ніндегі 

орынбасары Е.Алданазаров, әлемдегі техно-

логиялар күн сайын жаңарып жатқан заманда 

бәсекеге қабілетті болудың маңыздылығы туралы 

айтты. Психолог маман Р.Болатхан $з с$зінде 

білікті мамандар даярлауға, жастардың жаңа 

білімдерді меңгеруіне баса назар аударуымыздың 

қажеттілігіне тоқталды. 

Жұмыла көтерген жүк жеңіл

ӨҢІР ТЫНЫСЫЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тың 
т9рағалығымен 9ткен Үкімет отырысында 
9ткен жылы атқарылған жұмыстарға есеп 
беріліп, Үкіметтің алдында тұрған индус-
трияландыру, цифрландыру, медициналық 
сақтандыру, тұрғын үй, т.б. кезек күттірмей 
шешілуі тиіс мәселелерге мән беріліп, оның 
мақсат-мүддесі айқындалды. 

Алқалы отырыста елдің жалпы экономика-

лық к$рсеткіштері ж$нінде Үкімет басшысы 

Бақытжан Сағынтаев, бюджеттің атқарылуы 

жайында Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов, 

қаржы саласының ахуалы ж$нінде Ұлттық банк 

т$рағасы Данияр Ақышев, сондай-ақ Премьер-

министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев, 

«Атамекен» ҰКП басқарма т$рағасы Абылай 

Мырзахметов, Қарағанды облысының әкімі 

Ерлан Қошанов, Қызылорда облысының әкімі 

Қырымбек К$шербаев атқарылған жұмыстар 

туралы баяндама жасады.

Баяндамашылардың әр с$зін қалт жібермей, 

мұқият тыңдаған Елбасы еліміздегі экономи-

калық дамудың к$рсеткішіне тоқталды. 

«Қазіргі таңда дүниежүзіндегі ахуал біршама 

жақсарып келе жатқанын бәріміз білеміз. 

Оның бізге де $зіндік әсері бар. /лемдегі 

дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін әлі 

де талай ауқымды жұмыстар атқаруымыз ке-

рек. Оған қажетті бағдарламалар мен заңдар 

қабылданды. Тиісті реформалар да жүргізіліп 

жатыр. Үшінші жаңғырудан бастап, цифрлы 

экономикаға қарай бет түзей бастадық. Биылғы 

Жолдауымда т$ртінші $неркәсіптік револю-

ция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері 

айқындалып, соның т$ңірегінде жұмыс істеу 

басталды. Сондықтан дамудың қарқынын 

үдету керек. Жақсы жасалған шаруа ешқайда 

кетпейді. Енді кем-кетігімізге к$ңіл б$ліп, 

алда тұрған маңызды міндеттерді орындау-

ды жалғастыруымыз қажет. Бағдарламаның 

бәрін сапалы жүзеге асыру, оларға б$лініп 

жатқан қыруар қаржыны тиімді пайдалану осы 

АЛҚАЛЫ ЖИЫН

– Цифрландыру тұрғысынан түсіндіру жұмыстары 

арнайы әзірленген ақпараттық стратегия және 2018 

жылға арналған Бірыңғай республикалық медиажоспар 

аясында іске асырылады. Біз барлық іс-шаралардың PR 

әлеуетін бағаладық, негізгі мақсатты топтар мен басты 

месседждер анықталды, коммуникацияның оңтайлы 

арналары таңдалды, – деді Д.Абаев.

Биыл жоспарға сәйкес жылдың соңына дейін 10 

млн адамдық аудиторияны қамтитын 1,5 мың түрлі 

ақпараттық $нім шығарылатынын, цифрландыру 

саласында мемлекеттік органдардың ақпараттық 

$зара іс-қимылының алгоритмі әзірленетіндігін, 

2021 жылға қарай министрлік 1249 ауылды жоғары 

жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етуді жос-

парлап отырғандығын, қамту аймағында шамамен 

2,5 млн адам тұратындығын тілге тиек ете келе, 

цифр ландыруды халыққа түсіндіру жұмыстарының 

маңызына тоқталды. 

Министрліктің керекті  мамандарды даяр-

лау мақсатында цифрландыру офистерінде барлық 

мемлекеттік органдардың қызметкерлері үшін оқыту 

семинарларын $ткізгенін, Президент жанындағы 

Мемлекеттік басқару академиясы, Назарбаев 

университеті және «Зерде» холдингі базасында «Oracle», 

«IBM», «Microsoft» сияқты халықаралық компанияларды 

тарту арқылы оқыту кестесі жасалғандығын, Ақпараттық 

технологияларды пайдалану құзыреттері қарастырылған 

білім беру бағдарламалары бойынша оқытушыларға 

біліктілікті арттыру курстары мен арнайы дәрістер 

$ткізуге басым бағыт беріліп отырғандығын тілге тиек 

етті. Нәтижелі жұмыс жүргізілу үшін жоғары оқу орын-

дарында құзырет орталықтарын және кәсіпорындарда 

ІТ кафедраларын ашу жоспарда тұрғандығын атап $тті.

Жиын барысында Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрі Мәдина /білқасымова, Білім және 

ғылым министрі Ерлан Сағадиев, Денсаулық сақтау 

вице-министрі Алексей Цой, Мәдениет және спорт 

вице-министрі Ерлан Қожағапанов с$з с$йлеп, 

сала- сала бойынша атқарылған жұмыстары жай-

лы әңгімеледі. Ұлттық экономика министрі Ти-

мур Сүлейменовтің,  Қаржы министрі  Бақыт 

Сұлтановтың, Инвестияция лар және даму министрі 

Жеңіс Қасымбектің, Энергетика министрі Қанат 

Бозымбаевтың баяндамалары тыңдалып, Премьер-

министрдің орынбасары – Ауыл шаруашылығы 

министрі Wмірзақ Шүкеев, «Самұрық – Қазына» Ұ/Қ 

басқарма т$рағасы Ахметжан Есімов және т.б. Елбасы 

тапсырмасын орындауға барынша күш-жігерін салуға 

ниетті екендіктерін жеткізіп, ел мүддесі жолында 

сенімнен шығатындарына сендірді.

Жиынды қорытындылаған Үкімет басшысы 

жұмыстың нәтижелі болуын Елбасы басты назарда 

ұстап отырғандығын айтып, 2018 жылға арналған 

жұмыс жоспарына толықтырулар енгізіп, Үкіметтің 

қарауына тапсыруды міндеттеді.

Гүл МҰРАТҚЫЗЫ

ЦИФРЛАНДЫРУ АЯСЫ 
КЕҢЕЙМЕК
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БІЛІМ

ЗАМАНАУИ КІТАПХАНА
«Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасы аясында болашақ ұрпақтың 
ақпараттық сауаттылығын және мәдениетін 
қалыптастыру мақсатында әл-Фараби 
атындағы кітапханада физика-техника 
факультетінің 1-2 курс студенттері үшін 
«Студенттердің ақпараттық-кітапханалық 
сауаттылығы» тақырыбында семинар-тренинг 
9тті.

Шараны $ткізудің мақсаты студенттің 

ақпараттық дүниетанымының қалыптасуына 

ж ә р д е м д е с у ,  о қ у  ж ә н е  ғ ы л ы м и - з е р т т е у 

қызметінде ақпараттық $з-$зін қамтамасыз 

етуде икемділікті және дағдыны игеру. Семи-

нар барысында студенттер кітапхана сайты-

мен және оның мүмкіндіктерімен танысып, 

ИРБИС электрондық каталогта «іздеудің» 

негізгі принциптерін, $зге де электрондық 

базаларға тіркелуді және жұмыс істеуді үйренді. 

Студенттер, сонымен қатар ашық оқу залын-

да әдебиеттерді қалай іздеу керектігін және 

кітаптарды электронды беру, сканерлеу, к$шірме 

жасау жұмыстарын меңгерді.

отырған барлық азаматтың басты міндеті» деді 

 Президент. 

Кеңейтілген мәжілісте Мемлекет басшысы 

Үкіметтің алдында тұрған шешімін табуы тиіс 

мәселелерге тоқталып, б$лінген қаржыны тек 

мақ сатты түрде пайдалы істерге ғана жұмсау 

қажеттігін атап $тті. 

Индустрияландыру – экономиканы 

дамыту дың қозғаушы күші екендігін алға тар-

тып, заманауи технологиямен жұмыс істеп, 

экспорттық $нім шығаратын кәсіпорын-

дарға қолдау к$рсету қажеттігін тілге тиек 

етті. Осы уақыт аралығында к$птеген $ндіріс 

орын дары салынып, жаңа жұмыс орындары 

пайда болғандығын, тәжірибе жинап, жеткен 

жетістіктерімізге тоқмейілсімей, алға қойған 

мақсатқа жетуде бірлесе еңбек ету қажеттігіне 

тоқталды. 

Бүгінде елімізде жүргізіліп жатқан цифр -

ландыру технологиясының маңызды тұс-

тарын халық әлі де болса толық түсіне  алмай 

жатыр. Бұл тұрғыда Президент халыққа 

к$рсетілетін мемлекеттік қызметтің ашық 

әрі әділ болуына ықпал ететін цифрлан-

дыру жүйесінің тиімділігін әрбір азамат 

түсінуі керектігін жеткізді. Жұмыс автомат-

ты түрде жүретіндіктен кен $ндіру саласына 

ақпараттық теxнологияларды енгізу арқылы 

еңбек $німділігін еселеуге болатындығын, 

денсаулық сақтау мен білім беру саласына 

цифрландыруды енгізу арқылы шалғай ауылда 

отырған адам ның денсаулығын  онлайн режімде 

бақылау ға, дәрігер мен мұғалім қағазбастылық-

тан құтылып, білімін арттыруға мүмкіндік мол 

екендігін және т.б. бірнеше мысал келтіре 

отырып, мемлекеттік қызметшілерді жаппай 

цифрландыруға үйретуді қолға алу қажеттігін 

атап $тті. 

Үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру, тұрғын 

үй, сондай-ақ заңның үстемдігі мен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері де с$з 

болды. 

«Шаруа аз емес. Күнделікті жасалып жат-

қан жұмыс та жетерлік. Халықтың әл-ауқатын 

жақсарту жолындағы мақсат-міндеттерімізді 

абыроймен орындауға әрқайсымыз міндеттіміз 

және алдағы мұрат-мақсатымызға жетеміз 

деген ойдамын. Жұмыстарыңызға сәт тілік ті-

леймін» деп жиынды қорытындылаған  Елбасы 

қабылданған бағдарламалар мен Жолдау да 

к$рсетілген міндеттерді бірлесе орындауға 

шақырды. 

***

Елбасы облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдерімен кездесті.

Жиын барысында Мемлекет  бас шысы 

елімізді дамыту жобалары мен бағдар ла ма-

ларының мән-маңызына тоқталып, оны іске 

асыру, халыққа түсіндіру қажет екендігін атап 

$тті. Азық-түлік бағасының тұрақтылығын 

бақылау, тарифтерді реттеу, жылыту мау-

сымының маңыздылығы, к$ктемгі су тас-

қынының алдын алу, т.б. бүгінгі күннің $зекті 

мәселелері қаралып, аймақ басшыларына 

тапсырылған міндеттерді басты назарда ұстау 

қажеттігін алға тартты. 

***

Қазақстан Президенті  Сыртқы істер 

министрі Қайрат /бдірахмановты қабылдады.

Кездесу барысында Қайрат /бдірахманов 

Мемлекет басшысына Сыртқы істер министр-

лігіндегі атқарылып жатқан жұмыстар жайлы 

баяндап, алдағы жоспарларымен таныстырды. 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев Азиядағы 

$зара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі 

мен Каспий маңы мемлекеттері басшыларының 

саммитіне дайындық барысын назарда ұстап, 

сыртқы саясат ведомствосы экономикамыздың 

басты салаларына шетелдік инвестиция тарту 

үдерісінде ерекше р$л атқарып отырғандығын 

тілге тиек етті. Сондай-ақ алдағы уақытта 

атқарылатын іс-шараларға байланысты бірқатар 

нақты тапсырма берді.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

және емдеудің инновациялық техноло-

гияларын меңгеру бойынша Англияда 

болып, 3 ай к$лемінде біліктіліктерін 

арттырып келген. 6 маманның тіл курс-

тарында білім алуына жағдай жасалған. 

Орталық басшысы Архат Құдайбердіұлы 

бірнеше тілді меңгерген азамат. 

Шаһарға келіп бірқатар әлеуметтік 

нысандарды аралап, $ңірдің жай-

күйімен танысқан аймақ басшысы Семей 

қаласының әкімі Ермак Салимовтың 

тұрғындар алдындағы есеп беру жиы-

нына да қатысты. Қала әкімінің есебін 

тыңдаған Даниял Кенжетайұлы қаланың 

әлеуметтік дамыту к$рсеткіштерінде 

ілгерілеушілік бар екенін айтып, 

Е.Салимовтың бір жыл бойы атқарған 

жұмыстарына оң баға берді. 

С е м е й  қ а л а с ы  қ а з і р г і  т а ң д а 

$ркендеп, дамып келеді. Халықты 

әрдайым толғандырып келген жылу-

мен қамта масыз ету мәселесі шешілді. 

Қала жол дары ж$нделуде. Жаңадан 

мектеп, балабақшалар бой к$теруде. 

Қаладағы жаңа аудан – Қарағайлының 

да инфрақұрылымы дамытылуда. 

Елбасы Н.Назарбаевтың Қазақстан 

халқы Ассамблеясының сессиясында 

«Мәңгілік ел» патриоттық актісін жүзеге 

асыруға, ел саясатын жұртшылыққа 

Қазіргі таңда қалада 5 мың орынға 

есептелген «Абай Арена» мәдени ойын-

сауық спорт кешенін салу жұмыстары 

басталып кетті. Ол Қарағайлы шағын 

 ауданында орналасады. Жыл соңына 

дейін «Азия», «Сәт Транс» ЖШС 

құрылыс мекемелері кешенмен қатар 

к$п қабатты үйлер тұрғызуды жоспарлап 

отыр. Дегенмен, шағын ауданға ерекше 

сән беріп, алыстан к$з тартатын ғажап 

ғимарат «Абай Арена» болмақ. «Жоба 

күрделі болғанымен оны іске асыру 

жолында тиісті құрылыс жұмыстарын 

жүргізуге әзірміз» дейді «Азия» ЖШС 

директоры С.Доскунжанова. Облыс 

басшысы, сондай-ақ салынып жатқан 

балабақша құрылысының жұмысына 

ризашылығын білдіріп, осы жерге 12 

қабат тұрғын үй құрылысын салуды жос-

парлау керектігін айтты. 

Сапар аясында Д.Ахметов тұрғын-

дарға к$рсетілетін медициналық к$мек 

мә селелеріне де назар аударды. Бұл 

орайда ол Перинатарлық орталықтың 

жұмысымен танысты. 

Перинатарлық орталықтың маманда-

ры әрдайым $з біліктіліктерін шыңдауға 

к$ңіл б$ліп келетінін айта кеткеніміз 

ж$н. Мәселен, орталықтың 9 маманы 

перинатарлық аурулардың алдын алу 
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ЗИЯТКЕРЛІК ОЙЫН 

БАСҚОСУ

ЫНТЫМАҚ

КЕЗДЕСУ

ЖАЗУШЫЛАР ЖИЫНЫ

«КӨҢІЛ КӨГІНДЕ»

ТАҒЫЛЫМДЫ 
КӨРКЕМ ДҮНИЕЛЕР

«Қазақша сайра!» жобасы тіл үйретуге бағытталған

Таяуда Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының IV пленумы 9тті. Оны 
Жазушылар одағы басқармасының 
т9рағасы Нұрлан Оразалин ашып, 
жүргізіп отырды. 

Жиында екі мәселе қаралды: екі мерзім 

аралығындағы басқарма жұмысына баға беру 

және Қазақстан Жазушылар одағының XV 

құрылтайының $тетін мерзімін белгілеу.

Бірінші мәселе бойынша Қазақстан 

 Жазушылар одағы басқармасы т$рағасының 

бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбай баян-

дама жасады.

Жарысс$з басталмас бұрын с$з алған 

одақ тың басқарма т$рағасы Н.Оразалин бұл 

қыз метті жиырма екі жыл атқарғанын, $зіне 

се нім артқан Елбасына алғысын білдіре оты-

рып, алдағы құрылтайда сайлауға түспейтінін 

мәлімдеді.

Жиналысқа қатысушылар арасынан жа-

зушылар С.Досанов, М.Ысқақбай, Т./бдік, 

Д.Исабеков, Б.Нұржекеұлы, С.Елубаев, 

Т.Сәукетаев, А.Ашири, М.Тоқашбаев, 

К./мірбек, ҚР Мәдениет және спорт 

 ми нистр лі гінің жауапты хатшысы Қ.Уәлиев, 

ақындар Т.Медетбек, И.Оразбаев, Н.Айтұлы, 

С.Ақсұңқарұлы, М.Рәш, С.Оспан, Р.Ниязбек, 

З.Тілеужанов және басқалар с$з алып, одақ 

жұмысына қатысты ой-пікірлерін білдірді.

Жиын барысында назар аударарлық 

екі мәселе болды. Оның бірі жазушы 

Б.Нұржекеұлының с$зінде айтылды. Ол үш 

тілді білім беру реформасы ж$нінде. «Үш 

тілді білім беруге қарсы емеспін. Тек бұл 

реформа бастауыш сыныптан кейін ғана 

енгізілсе деген ойым бар» деді қаламгер. Ал 

жазушы Смағұл Елубаев «Жазушылар үйі 

соңғы кездері қолға алынып жатқан киелі 

мекендердің қатарына енгізілсе екен» деген 

ойын жеткізді.

Жазушылар одағының құрылтайы үсті-

міздегі жылдың 12 наурызында $тетін болды.

Алматыда Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, белгілі қаламгер 
Ғаббас Қабышұлының түрік тіліне 
аударылған «К9ңіл к9гінде» атты эсселер 
жинағының тұсаукесер рәсімі 9ткізілді. 

Аталған шара Ұлттық кітапхананың 

Н . Д ә у л е т о в а  а т ы н д а ғ ы  з а л ы н д а 

ұйымдастырылды. Кітаптың аударылуы-

на Қазақстанның Түркиядағы Елшілігі 

мен Еуразия Жазушылар қауымдастығы 

мұрындық болған. Тұсаукесерге Анкара-

дан арнайы келген елшілік қызметкері, 

дипломат,  жазушы Мәлік  Отарбаев 

Қазақстанның Түркиядағы Елшісі  Абзал 

Сапарбекұлының құттықтауын оқып берді. 

М.Отарбаев туынды Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Т$ртінші $неркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауы мен 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында түрік  т іл іне 

аударылғанын айтты.

�л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің журналистика 
факультетінде к9рнекті жазушы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
Қазақстан Журналистер академиясының 
академигі �лібек Асқаровтың жаңа 
кітаптарының таныстырылымы 9тті.

«Фолиант» баспасынан жарық к$рген 

бұл дестелер «К$кк$л»,  «Аспантау», 

«Шанағаты», «Шабанбай», «Қазығұрт», 

«Мұзтау» атты бірнеше кітаптан тұрады. 

Басқосуды әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университет і  журналис  тика 

факультетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы 

ашып, жүргізіп отырды. С$з алған жазушы 

/лібек Асқаров басқосудың «Туған жерге 

туың тік!» бағдарламасы аясында $ткізіліп 

отырғанына тоқталып, шығармаларына 

қысқаша шолу жасады. Аталған кітаптар 

«Қазақ жерінің құпия сырлары» атты сери-

ямен жарық к$рген. К$пшілік оқырманды 

эстетикалық ләззатқа б$леп қана қоймай, 

к$птеген тың мағлұматпен байытатын бұл 

кітаптарды оқырман олжасы деуге әбден 

лайық. Қаламгер туындыларына к$птеген 

рухани тақырыптар $зек болған. 

Б а с қ о с у д а  қ а л а м г е р л е р  К $ л б а й 

 Адырбеков,  Қали Сәрсенбай,  Еркін 

Нұразхан және т.б. с$з с$йлеп, жазушының 

шығар ма шылығы хақында ой-пікірлерін 

білдірді. 

ҚАЗАҚ ТІЛІН 
қызғыштай қорғаған...
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ИГІ ІС

 Тіліміздің бар байлығын пайдала-

на отырып, кейбір терминдері аударуға 

болады, ал аударуға келмейтін, бұрын 

ұғымымызда болмаған,  заманауи, 

ғылыми терминдер мен кірме с$здерді 

қабылдауда қазақ тілінің дыбыс 

жүйесіне бағындырып, қазақ тілінің 

заңдылығымен айтылып, жазылуы-

на мән берген дұрыс. Тілімізді жат 

тілдердің ықпалынан сақтап,  дамыту, 

байыту азаматтық міндетіміз. Қазақ 

әліпбиін латын жазуына ауыс тыру 

үдерісінде, жаңа емле-ереже дайын-

дауда осы мәселелер ескерілуі тиіс. 

«Ендігі жерде әрбір терминді бекітуде 

оның орыс, түрік, еуропа тілдеріндегі 

нұсқаларына салыстырмалы талдау 

жасап, қазақ тілінің тілдік нормасына 

сәйкесін ғана қабылдаған ж$н».

Ана тілін менсінбейтін, білуге 

тырыспайтын интеллигенттерді 

жұртшылық алдында сынау қажет дей 

отырып, /бекең: «Қазақ тілі елімізде 
коммунизм құру ісіне үлкен қызмет 
етіп отырған мықты, бай тілдердің 
қатарынан орын алады. Қазақ тілі 
еліміздегі халықтар достығының 
мықты құралдарының бірі» деп атап 

к$рсетеді. Бұл пікірлер Елбасы-

ның «Қазақстанның болашағы-

қазақ тілінде», «Мемлекеттік тіл 

қазақстандықтарды біріктіруші басты 

фактор» деген пікірлерімен үндесіп 

жатыр.

Ғалымды жастар тәрбиесі де 

қатты алаңдатқан және тәрбие діңгегі 

ана тіл екенін баса айтып отырады: 

«Қазіргі қаулап �сіп келе жатқан қазақ 
жастарының ана тілін міндетті түрде 
жақсы білуін қамтамасыз ету бүкіл 
халықтық, мемлекеттік зор маңызы бар 
іс. Бұл ж�нінде жекелеген адамдардың 
теріс әрекеттерін, түсінік-ұғымдарын 
сынаумен іс бітпейді. Сонымен бірге 
осы бағыттағы тәлім-тәрбие, үгіт 
жұмысын да күшейту аса қажет. 
Жастарды ана тілін сүюге тәрбиелеуге 
к�пшілік, қоғам ұйымдары, тәрбие, 
оқу орындарымен бірге баспас�з де 
атсалысуға міндетті».

Оқу орындары дегенде тәуелсіздік 

алғалы реформадан к$з ашпаған білім 

беру саласы ойға оралады. Бұл сала-

да қордалаған мәселелер жетерлік. 

Қазіргі таңда орта мектептерде 5-7 сы-

ныптар жаңартылған бағдарламамен, 

жаңа мазмұнмен оқуға кірісіп кетті. 

Осы мәселеде қазақ мектебінің 

$зінде қазақ тілі мен әдебиеті қандай 

дәрежеде оқытылып жатыр деген ой 

барша зиялыны ойлантуға тиіс. Руха-

ни жаңғырудың $зегі – қазақ тілі мен 

қазақ әдебиеті, қазақ тарихы, яғни 

гуманитарлық білімдер. Жаңартылған 

мазмұнға к$шу – сырттан алған 

білім беру тәжірибесінің $зін руха-

ни тамырға икемдеу. Бұл тұрғыда 

да Елбасы: «Біз тарих, саясаттану, 

әлеуметтану, философия, психоло-

гия, мәдениеттану және филология 

ғылымдары бойынша студенттерге 

толыққанды білім беруге қажетті 

барлық жағдайды жасауға тиіспіз» деп 

атап $тті.

Қорыта айтқанда тіл үшін күрескен 

/.Нарымбетов сияқты алдыңғы 

жақсылардың $кшесін басып келе 

жатқан ел ағаларының алдында туған 

тіл мен әдебиеттің мүддесі үшін 

арғымақтың баласындай аз оттап, к$п 

жусайтын, азамат ердің баласындай 

аз ұйықтап, к$п жортатын күн, уақыт 

енді туды. Тіл үшін күрес – мәңгілік 

үшін күрес. Келер ұрпақ жаһандануға 

жамырап, $зге мәдениетке исініп 

кетпесін десек «ұлттық болмыстың 

$зегін сақтау» (Н.Назарбаев) басты 

парыз. 

Мұрат САБЫР,
филология ғылымының 

докторы, профессор
ОРАЛ 

сіңірген құм баласының арманы 

асқар таудай еді. Мектепті жақсы 

тамамдап,  Республикамыздағы 

байырғы жоғары оқу орындарының 

бірегейі А.С.Пушкин атындағы Орал 

педагогикалық институтында «қазақ 

тілі мен әдебиеті» мамандығы бойын-

ша оқыды. Елімізге белгілі Сәрсен 

Ақмурзин, Ғабдікәрім /буханов 

сияқты тілші, әдебиетші ғалымдардан 

дәріс алды. Ұстазы жақсының ұстамы 

жақсы екені аян. Жасынан ғылымға 

құштар /бділхамит 1948 жылы 

 институтты үздік дипломмен бітіріп, 

Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл 

және әдебиет институтының аспи-

рантурасына қабылданады. Акаде-

мик Қ.Жұмалиевтің жетекшілігімен 

әдебиеттану ғылымына бас қояды. 

1954 жылы «20-30 жылдардағы қазақ 

кеңес поэмасы» деген тақырып-

та  филология ғылымы бойын-

ша кандидаттық диссертациясын 

сәтті қорғайды. Ұлыларға шәкірт, 

қазақтың игі жақсыларымен заман-

дас, қаламдас бола жүріп, филология 

ғылымының докторы /.Нарымбетов 

б е л г і л і  ә д е б и е т т а н у ш ы  б о -

лып қалыптасты. Ерен еңбегі де 

бағаланды. Қазақ ССР Ғылым акаде-

миясы Шоқан Уәлиханов атындағы 

сыйлықтың лауреаты болды. Wмір 

бойы М.О./уезов атындағы /дебиет 

және $нер институтында жұмыс жа-

сады. Оның артында қалған 45 кітап, 

т$рт жүзден астам мақала қажырлы 

еңбектің нәтижесі. 

Бар саналы ғұмырын ғылымға 

арнаған /бділхамит Қуанұлы қазақ 

әдебиеттану ғылымында ұшан-теңіз 

еңбек етіп, ұлтқа қызмет етті, арты-

на мол мұра қалдырды. Ал «Ұлттық 

қызмет ету білімнен емес, мінезден» 

( / . Б $ к е й х а н о в ) .  Ж а й ш ы л ы қ т а 

қарапайым, кішіпейіл к$рінетін 

/бекеңнің мінезді болғанын 1956 

жылы 1 маусымда «Қазақ әдебиеті» 

газетіне жарияланған «Ана тілін 

ардақтайық» атты бір мақаласынан 

ғана к$руге  болады.  Бұл кезең 

Кеңес үкіметінің орыстандыру сая-

саты күшейіп, Қазақстан даласы 

ұлттар достығының лаборатория-

сына айналып, миллиондаған тың 

игерушілер келіп, қазақ мектептері 

жаппай жабылып жатқан тұс. Елбасы 

Н./.Назарбаев «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласында «$ткен ХХ ғасыр 

халқымыз үшін қасіретке толы, 

зобалаң да, зұлмат ғасыр болды... 

Шараны «Теңізшевройл» компаниясының 

Үкіметпен және жұртшылықпен байланыс б$лімінің 

бас менеджері Рзабек Артығалиев жүргізіп отырды. 

Ол былтырғы жыл «Теңізшевройл» (ТШО) үшін $те 

сәтті жыл болғандығын атап $тіп, аталмыш ком-

пания 2013 жылдан қазірге дейін журналистермен 

тұрақты түрде осындай құрамда кездесу $ткізіп келе 

жатқанын тілге тиек етті. С$з алған «Теңізшевройл» 

ЖШС-ның бас директоры Тед Этчисон былтырғы 

жылдың қорытындылары, биылғы атқарылар 

міндеттер ж$нінде әңгімеледі. Биыл ұжым алдында 

$ндірістік әлеуетті арттыру және қызметтің барлық 

бағыты бойынша жаңа белестерді бағындыру 

міндеттері тұрғанын айтты. Компания басшысы 

с$зінің соңында журналистер қойған сауалдарға 

жауап берді. 

қазақтың тілі мен мәдениеті құрдымға 

кете жаздады» деп ашық айтты. 

Осындай жанталас сәтте /бділхамит 

сияқты ұлтшыл азаматтардың саяси 

қуғынға ұшырайтынын біле тұра $з 

пікірін білдіруі заңды құбылыс және 

ерлік деп бағалауға болады.

Мақалаға үңілсек, ана тілінің 

тағдыры үшін немқұрайлы қарай 

шыларымыз алдымен �здері қазақ тілін 
ұмытса, жоғарыдағы ой әркімге-ақ 
келуі мүмкін». Тәуелсіздігіміздің 26 

жылдығын тойлап отырған Қазақ 

қоғамы осы кемшіліктерден арылып 

болды ма деген сұраққа тұшымды 

жауап бере аламыз ба? Біз әлі күнге 

мемлекеттік тілді білуге міндетті 

мемлекеттік қызметтердің тізімін 

де бекіте алмай отырмыз. К$ңілге 

бір медет Елбасы Н.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласы болып отыр. Бұл құжатта 

м е м л е к е т  қ ұ р а у ш ы  ұ л т ,  қ а з а қ 

қауымы к$птен күтіп жүрген құнды 

мәселелер к$терілді. Елбасы рухани 

жаңғырудың басты қағидаларын, 

алдағы міндеттерді елеп-екшеп берді. 

«/жептәуір жаңғырған қоғамның 

$зінің тамыры тарихының тереңінен 

Құрманғазы мен Динаның дауыл-

паз күйлері осы Нарыннан күллі 

қазақ даласына тарады, ұлттық 

рухқа дән екті. Осындай дүбірлі $л-

кенің құмында, бүгінгі Жаңақала 

ауданының Мәстексай ауылын-

да 1928 жылы /бділхамит ағамыз 

дүниеге келген. Қасиетті жерде туған, 

ұлт дәстүрі мен мәдениетін бойына 

алмайтын ғалымның жан-айқайын 

аңғарамыз: «&рбір азамат �зінің ана 
тілін жақсы білуге міндетті. Оны 
білмейтін кісіні нағыз мәдениетті 
адам қатарына қосу қыйын. Біздің 
елімізде әрбір халықтың �з тілінде 
оқып, білім алуына мүмкіндік бар. Амал 
не, �зінің ана тілін білмейтін қазақ 
интеллигенттерін жиі кездестіріп 
жүрміз .  Бұл  �те �кінішті  жай. 
Мәдениеттің, прогрестің шыңына 
к�терілу деген – �з ана тілін ұмыту 
емес  екен ін  марксизм-ленинизм 
классиктері талай айтқан». Тәуелсіз 

Қазақстанның үстіміздегі жылы-

нан санасақ бақандай 62 жыл бұрын 

жазылған осы мақаланың к$терген 

проблемасы бүгінгі күнде де $зекті. 

/бекеңнің пікіріне құлақ түрсек: 

«Кейбір қазақ жастарының �з ана тілін 
білмеуінің, біздіңше, әртүрлі себебі бар. 
Бәрінен бұрын біраз жолдастардың 
«қазақ тілі келешексіз, �мірсіз тіл» 
деп есептейтінін айтуымыз керек. 
Шынында олардың бұлай ойлауына 
дәлел бар сияқты. Бізде к�п жағдайда 
қазақ тіліне деген немқұрайлы к�зқарас 
орын алулы. Егер бірде-бір жиналыс, не 
мемлекеттік қаулы-қағаздар, указ-
дар, қатынас қағаздар о баста қазақ 
тілінде жасалып к�рмесе, кейбір бас-

бастау алатын рухани коды болады. 

Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты 

шарты – сол ұлттық кодты сақтай 

білу» деп атап к$рсетті. Ұлттық код 

неге сүйенеді деген сұрақ туындайды. 

С$з жоқ ұлттық кодтың басты тірегі 

тіл, әдебиет, тарих, ұлттық мәдениет, 

ата-баба  дәстүрі .  ХХІ  ғасырда 

жаһандануға жұтылып кетпеу үшін 

ана тіліміздің, мемлекеттік тіліміздің 

әлеуеті, қызметі әлеуметтік $мірдің 

бар саласында $ркендеуі қажет. 

Кезінде А.Твардовский «Пушкинсіз 

барған коммунизмнен не үміт, не 

қайыр» деген еді. Біз «Мәңгілік елге» 

$з әдебиетімізбен, Абайымызбен, 

/уезовпен баруымыз керек. Сананы 

жаңғыртып, «талап, еңбек, терең 

ой, қанағат, рақым» ойлап қою үшін 

Абайға жүгінуіміз шарт.

 /.Нарымбетовтың мақаласында 

тағы бір к$терілген $зекті мәселе 

– термин мәселесі. «Қазақ тілінің 
бай қорының үлкен бір саласы – 
терминдердің қайта қарайтын, 
о й л а с а т ы н  ж а қ т а р ы  а з  е м е с . 
Қазақ тілі терминдерінің қолдану, 
жазу тәртібінің асығыс шешілген 
мәселелерін қайтадан дұрыс қалыпқа 
келтіру үшін жиналыстарда, баспас�з 
бетінде әлі де кең пікір алысу қажет» 

деп $з ұсыныстарын білдіреді . 
Иә, қазақ тілінде термин мәселесі 

қашанда $зекті болып келеді. Тіліміз 

әлемдік  т ілдермен араласпай, 

олардан кірме с$здер, терминдер 

қабылдамай томаға тұйық отыра 

алмайды. Бұл – табиғи заңдылық. 

Бірақ осы терминдерді қабылдауда 

қазақ тілінің мүддесін жат тілдің 

ықпалына жығып берген тұстармыз 

да к$п. Елбасы биылғы Жолдауында 

да бұл мәселеге арнайы тоқталды. «...

терминология тұрғысынан қазақ тілін 
халықаралық деңгейге жақындату ке-
рек» деп ерекше атап к$рсетті. Елба-

сы сыны терминдерді мүлде аударуға 

болмайды деген с$з емес. Мәселе 

қалай аударуда, қалай қабылдауда. 

Бұл $зекті мәселеге ұлы Мұхтар 

/уезов те $з тұсында пікір білдірген: 

«Орыс тілі мен  шетелдер тілінен 

алынған атаулардың орфография-

сы бізде әлі дұрыс жолға қойылып 

болмаған сияқты. Мысалы, орыс 

тіліне француз, ағылшын, неміс, 

латыннан кірген ұшан-теңіз с$здер 

бар екен. Олар орыс тілінің заңына 

бағынып айтылады да, жазылады 

да. Біздің грамматикамызда осы 

ж$нінде асыра сілтеу, сыңаржақтық 

бар сияқты».

1993 жылдан бастап ТШО $з қызметкерлері 

мен жергілікті тұрғындардың игілігі үшін Аты-

рау облысының әртүрлі әлеуметтік жобаларына 

1,4 миллиард АҚШ долларынан астам қаржы 

жұмсады. 2017 жылы «Игілік» ерікті әлеуметтік 

инфрақұрылым бағдарламасының бюджеті 25 мил-

лион АҚШ доллары болды. Аталмыш қаржының 

негізгі б$лігі Атырау облысындағы балабақшалар, 

мектептер және басқа да әлеуметтік нысандардың 

құрылысына жұмсалды.

Wткен жылы аталған облыстың денсаулық 

сақтау және білім беру салаларына қолдау к$рсету 

мақсатында компанияның әлеуметтік инвестиция-

лар бағдарламасына 1,06 миллион АҚШ доллары 

шамасында қаржы б$лінген болатын. 

Компания 1993 жылы инвестиция к$лемі 50 

млн АҚШ долларын құраған 5 жылдық «Аты-

рау бонус қоры» бағдарламасын жүзеге асыруды 

қолға алды, ол Теңіз жобасы ж$ніндегі шарттың 

бір б$лігі болғандықтан, Атырау қаласы мен 

 Жылыой ауданының инфрақұрылымын жақсартуға 

бағытталды. Облыс әкімдігімен бірлесе жұмыс істей 

отырып, қала мен  Жылыой ауданының денсаулық 

сақтау мекемелері мен инфрақұрылым нысандарын 

жақсартуға бағытталған маңыздылығы жағынан 

басым әлеуметтік жобалар іріктелді. Барлық жоба 

1998 жылы сәтті аяқталды. 

Сол жылы ТШО басшылығы «Игілік» ерікті 

әлеуметтік-инфрақұрылымдық бағдарламасы 

 туралы бастама к$теріп, ол ТШО серіктестері тара-

пынан бекітілді. Жоба 1999 жылдан бастап жүзеге 

асырыла бастады. «Игілік» бағдарламасының ая-

сында қала келбетін $згерткен және адамдардың 

$мірін сапа жағынан жақсартқан к$птеген жо-

балар жүзеге асырылды. Бұлар – заманауи мек-

тептер мен балабақшалар, Құлсары қаласындағы 

колледж, Атырау қаласындағы сүзгі станциясы, 

ауылдардағы емханалар мен отбасылық-дәрігерлік 

амбулаториялар, қаланы газдандыруға  атсалысу, 

Атырау қаласының оң жағалауын жылумен 

қамтамасыз ету мақсатында фин қазандығын және 

дене шынықтыру және сауықтыру кешенін салу, 

Құлсары қаласының сумен жабдықтау жүйесін 

қайта жаңғырту сияқты адамдардың $мірі үшін 

маңызды к$птеген әлеуметтік жобалар. 

Сонымен қатар ТШО елді мекендердегі 

әлеуметтік инфрақұрылымның ағымдағы жағдайы 

туралы мейлінші толық ақпарат алу мақсатында 

үш жыл сайын тұрғындар қажеттіліктеріне орай 

тәуелсіз бағалау жүргізеді. 

Осы бағалау барысында сарапшылар халықтың 

түрлі топтарымен кездесіп, тез арада шешімін талап 

ететін және ТШО тарапынан қолдауды қажет ететін 

ағымдағы мәселелер туралы жан-жақты қанығады. 

«Теңізшевройлда» қазір к$птеген игі жобалар 

жүзеге асырылуда. Соның бірі – «Қазақша сай-

ра!» жобасы. Бұл жобаның мақсаты – қазақ тілін 

үйренудің электрондық нұсқаларын жасау және 

оларды әлеуметтік желілерде орналастыру арқылы 

Атырау облысы халқы арасында мемлекеттік тілді 

дамыту және насихаттау. 

Аталмыш компания, сондай-ақ қызмет-

керлердің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны 

қорғау жайына к$п к$ңіл б$леді. К$птеген 

игілікті әлеуметтік-экономикалық мәселелерді 

оңтайландыру мен жақсартуды к$здеп отырған 

«Теңізшевройл» компаниясының болашағы 

жарқын екендігіне сенім мол. 

Нұрлан ҚҰМАР
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(Basy 1-bette)

Ja’ne mal tilei’sin’der, nege kerek qylai’yn dep 

tilei’sin’der? A’y’eli, qudai’dan tilei’misin’? Tilei’sin’. 

Qudai’ berdi, bergenin almai’syn’. Qudai’ tag’ala 

sag’an en’bek qylyp mal tabarlyq qy’at berdi. Ol 

qy’atty halal ka’sip qylarlyq oryng’a jumsai’mysyn’? 

Jumsamai’syn’. Ol qy’atty ornyn tay’yp saryp qylardy 

bilerlik g’ylym berdi, ony oqymai’syn’. Ol g’ylymdy 

oqysa, ug’arlyq aqyl berdi, qai’da jibergenin’di kim 

biledi? Erinbei’ en’bek qylsa, tu’n’ilmei’ izdese, ornyn 

tay’yp istese, kim bai’ bolmai’dy? Onyn’ sag’an keregi 

joq. Seniki – birey’den qorqytyp alsan’, birey’den 

jalynyp alsan’, birey’den aldap alsan’ bolg’any, 

izdegenin’ – sol.Bul – qudai’dan tilegen emes. Bul – 

abyroi’yn, aryn satyp, adam jay’lag’andyq, tilens’ilik.

Hos’, su’i’tip ju’rip-aq mal taptyn’ bai’ydyn’. 

Sol maldy saryp qylyp, g’ylym taby’ kerek. O’zin’e 

tabylmasa balan’ tapsyn. G’ylymsyz ahi’ret te joq, 

du’ni’e de joq. G’ylymsyz oqyg’an namaz, tutqan 

ry’za, qylg’an qaj es’bir g’i’badat ornyna barmai’dy. 

Es’bir qazaq ko’rmedim, maldy i’ttikpen tapsa da, 

adams’ylyqpen jumsag’an. Ba’ri de i’ttikpen tabady, 

i’ttikpenen ai’rylady. Bei’net, ku’i’igi, yzasy – sol 

u’s’ey’inen basqa es’na’rse boi’ynda qalmai’dy

Barynda bai’myn dep maqtanady. Jog’ynda 

«mag’an da bai’ag’yda mal bitip edi» dep maqtanady. 

Kedei’ bolg’an son’ tag’y qai’yrs’ylyqqa tu’sedi.

ХАТ ЖОЛДАРЫНАНDANALYQ MA’I’EGI

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...
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(Басы 1-бетте)

М е н і ң  қ а з а қ т а р д ы  т а н у ы м  о с ы -

лай басталған еді. Бұл бағытта к$птеген 

шығармашылық байланыстарды атап 

$туге болады. /рқайсысы $зінің жемісін, 

нәтижесін берді. Гази университетінде 

Түркітану кафедрасының меңгерушісі 

 болып жүрген кезімде де түркі әлеміне 

қатысты дүниелерді кеңінен  зерттеуге 

м ү м к і н д і к  т у д ы .  Ш ә к і р т і м   Ф е р х а т 

Тамирдың дипломдық тақырыбы қа-

зақтың ханы Абылай туралы болатын. 

Осы тақырыпты зерттеу барысында ол 

да қазақ тілін үйреніп алды. /рі қарай 

«Барк$л қазақтары тілінің диалектілік 

е р е к ш е л і к т е р і »  д е г е н  т а қ ы р ы п т а 

магистрлық жұмыс дайындады. Докторлық 

дал саясат ұстануымен ерекшеленеді. Бұл 

– қазақ елінің, оның к$шбасында тұрған 

Елбасының таңдаған жолы деп білемін. 

Н./.Назарбаевтың бастамасымен қолға 

алынған «Болашақ» бағдарламасының 

негізінде қазақстандық жастар әлемнің үздік 

университеттерінде білім алып, сол алған 

білімдерінің негізінде елдің дамуына $з 

үлестерін қосуда. «Болашақ» бағдарламасы 

әріден ойлайтын ұлт к$шбасшысының 

к$регенді шешімі болды. АҚШ, Канада, 

Қытай, Еуропа елдерінің алдыңғы қатарлы 

оқу орындарында біліктіліктерін шыңдаған 

жастар $з саласында үлкен жетістіктерге 

қол жеткізді. 

/лбетте әлемдік деңгейдегі үдеріс пен 

$згеріс те алаңдатпай қоймайды. Бұған 

да мойын бұрып, бағыт-бағдары мен 

Ұстаздардың алдындағы аса жауапты міндет – 

мемлекеттік тілді қандай әдіс-тәсілдерімен жас ұрпаққа 

меңгерте аламыз деген мәселе. Себебі біз, ұстаздар 

қауымы, к$ркем с$здің әсері арқылы жас ұрпақтың са-

насына адамгершілік нәрін құюға тиіспіз. Күнделікті 

тәжірибемізден байқағанымыз, мемлекеттік тілді меңгерту 

үшін мұғалім енжарлыққа салынбай, ізденімпаздық танытса 

ғана нәтижеге жетпек. Ең алдымен, қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінен дәріс беретін ұстаз $з ұлтының патриоты болуы 

керек. Сонда ғана бала бойына ұлтжандылықты, елге, 

тілге деген құрметті дарыта алады. Мұғалімнің бір бағдары 

– оқушыларды к$ркем с$з арқылы тәрбиелеу. К$ркем 

әдебиеттер оқытуды, с$здердің мән-мағынасын түсіндіру 

маңызды мәселелер деп білемін. 

Қазақ қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда тың идея-

ларды жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жол-

дарын тауып, бұл бағытта жүйелі жұмыстар атқару да заман 

талабына айналып отыр.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында әлемдегі 

100 оқулықты қазақ тіліне аудару да қолға алынып жатқаны 

қуанышты жайт. Сапалы аударма жасалып, сол кітаптар 

арқылы оқушылардың білімін шыңдайтын болсақ, нұр 

үстіне нұр болар еді. К$штен қалмай, әлемдік дәрежедегі 

қажетті материалдарды дер кезінде оқуға мүмкіндік 

аламыз. Оның үстіне құнды және пайдалы кітаптар 

қазақ тілінде жарық к$ретіні қандай ғанибет. Оқулықтар 

әртүрлі тілдерден қазақ тіліне тәржімаланып, жастарымыз 

дүниежүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алатын 

болады. Мұндай бұрын арман болушы еді...

Аңсаған Тәуелсіздікке қол жеткізген кезден бастап 

$скелең ұрпақ $з тілінде оқуға мүмкіндік алды. Жүздеген 

мектептер ашылды. Т$л кітаптарымыз молынан шығарыла 

бастады. Сол арқылы тіліміздің де мәртебесі артып 

келеді. Қазіргі таңда қазақ тілін латын әліпбиіне к$шіру 

жұмыстары да кезең-кезеңімен қолға алынуда. Қазақ тілі 

және әдебиет пәнінің мұғалімі ретінде мұндай бастамаларға 

қолдау білдіремін. 

Ерб9пе АЛИМОВ
Алматы облысы 

Тасқарасу ауылы

Тіл қадірін сезініп 9су адамның жас кезінен басталатыны 
анық. Бұл тұрғыдан алғанда ауылдағы тәрбие тіл қадірін 
білуге ерекше әсер етеді ғой деп ойлаймын. 

Ауыл – қазақтың алтын бесігі деп жайдан-жай айтылмаса 

керек-ті. Бала кезімізде ауылдағы ақсақалдардың ғибратты 

әңгімелерін естіп $стік. /женің әңгімесі, ағаларымыздың 

айтқан аңыздары мен хикаялары – бәрі-бәрі қызық еді ғой. 

Түсінбеген с$зіміз болса, бірден сұрап, мағынасын білуге 

тырысатынбыз. 

Сонда байқайтыным, бір жылдың ішінде тілдік қорымыз 

кәдімгідей байып қалатын. /рі қарай $зіміз де талпынып, 

ертегілер оқып, жұмбақтар мен жаңылтпаштар жаттап 

жүретінбіз. Бүгінде қазақ тілінде бір кісідей с$йлесек, ол, 

ең алдымен, ата-анамыздың арқасы, екіншіден, алтын 

бесік – ауылдың арқасы деп білемін. Қазақтың қаймағы 

ауылда ғой. Сол себептен қалада тұратын балаларды жазғы 

демалыста ауылға апарып, ауылдың $мірін таныстырып, 

сол арқылы ана тілдерін де терең меңгерту керек. Тағы бір 

айтар ұсынысым, ауылдарға жазғы лагерлер ұйымдастырып, 

тіл үйренгісі келетін балаларға мүмкіндіктер жасалса деп 

ойлаймын. 

Бейсен С�ТИЕВ

тауып, ресми түрде қабылдады.  Алайда 

ә дыбысының  түрінде таңбалануын 

қабылдамаймыз деді де, қазіргі қазақшаға 

ұқсатып ә түрінде қабылдады. 1993 жылы 

Түркіменстан да аталмыш әліпбиге ұқсас 

әліпбиді қабылдады. Ал Wзбекстан басқаша 

жол таңдап, басқаша таңбалауды ж$н деп 

шешті. Бұл кешегі $зіміз куә болған тарихи 

жағдайлар еді... Енді бүгінгі және ертеңгі 

күн талаптарымен ұштасатын мәселелерге 

де мән беруіміз керек. 

Жалпы айтқанда, біз Қазақстанды түркі 

әлемінің темірқазығындай к$реміз. Қазақ 

мемлекеті шынайы Темірқазыққа ұқсап 

солтүстікте тұрып, оңтүстіктегі бауырлас 

елдерімен байланыс жасауды назардан тыс 

қалдырған емес. Бұған қоса тәуелсіздіктің 

ұшқыны Қазақ елінен тұтанған еді. Ұлы 

т$рткүл түркі еліне, атқамінер азаматта-

рына қарап тұрғандай әсер қалдырады...

Түркітанушылардың еңбегінің ізденісі 

арқасында к$птеген тақырыптар зерттелді. 

Ғылыми мәселелер қозғалды. Соның бәрі 

ортақ мұралардың қыр-сырын танып білуде 

үлкен даңғыл жол ашты деп есептеймін. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік 

дәрежедегі саясаткер. Қазақстанның 

Тәуелсіздік жылдарында алдымен эконо-

микалық дамуға жете мән берілгенін білеміз. 

Осындай реформалардың нәтижесінде 

Қазақстан алға қарай серпінді қадамдар 

жасады. «Қазақстан – 2030», «Қазақстан 

– 2050» Стратегиялық бағдарла малары 

қабылданды. Президенттің  «Бо лашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағ дарламалалық 

мақаласы да рухани-мәдени мұраларды 

БАУЫРЛАСТЫҚ БАСТАУЫ
тақырыбын Мағжан Жұмабайұлының 

шығармашылығымен байланыстыр-

ды. Ақынның бірқатар $леңдерін жат-

тап алып, Түркияда тұңғыш рет Мағжан 

есімін  насихаттап, $леңдерін жариялады. 

Сол жылдары Алматыдан т$те жазумен 

шығатын бір газет алып тұратынмын. Қазақ 

тілін үйренгісі келетін жастарға осы басы-

лымды беретінмін. Осылайша қазақ елімен 

де қарым-қатынасымыз нығая түсті. 

Қазақстанда ұйымдастырылған ғылыми 

конференцияларға шақырту алдым. Бірі 

– Қожа Ахмет Ясауиге арналған конфе-

ренция Түркістан шаһарында, екіншісі 

– к$нетүркі ескерткіштеріне арналған 

алқалы жиын Алматы қаласында $тті. 

Бұл Кеңес Одағы құламаған кез болатын. 

Дінге де, түркологияға да ресми түрде 

тыйым салынған кез еді. Екі шараның 

$ткізілуіне мұрындық болған – Ерден 

Қажыбек есімді жас ғалым болатын. 

Аталған жиындардан к$птеген пайдалы 

мағлұматтар алып, түркітанушылармен 

танысып, тәжірибе алмастық. 1991 жылы 

Ерден Қажыбек екеуміз бірлесіп «Түркі 

тілдерінің салыстырмалы с$здігі» атты 

еңбекті дайындадық. 

Бұл ретте айтайын дегенім, қазақ 

ғалымдарымен ғылыми-шығармашылық 

бағыттағы жұмыстарымыз сан-салалы 

бағытта $рбіді. Латын әліпбиі туралы 

кеңінен с$з болды. Мұндай мәселелер 

«Қазіргі түркі елдері әліпбиі» симпозиумын-

да кеңінен талқыланды. Түркі елдерінен 

к$птеген тілші-әдебиетші ғалымдар келді. 

Үш күн бойы қызу пікірталас болды. 

 Ойымыз – бүкіл түркілерге әрі ортақ, әрі 

практикалық тұрғыда қолайлы әліпби табу. 

Түркия елінің әліпбиі 29 қаріпті, ал кейбір 

түркілерде е/ә тектес қосарланған дыбы-

стары бар. Ал қайсыбірінде қ дыбысы бар. 

Бұған 29 қаріптен тыс һ, ұ, және ң дыбысы 

бар түркілерді қосыңыз... Сонымен үздіксіз 

жұмыс нәтижесінде дүйім түркі жұртына 

ортақ 34 қаріптік ортақ түркі әліпбиінің 

сұлбасы к$рінгендей болды. /рбір түркі 

елі $зіне тиесілі тән әріп/дыбыс таңбасын 

осы 34 қаріптің ішінен таңдап алатын 

болып шештік. Тіпті аздаған принциптік 

қағидамыз да жоқ емес-ті: әрбір дыбыс/

таңба жүйесі бүкіл түркі елдерінің жазылу/

айтылу нормасына сәйкес келсін. Басқа 

бір принциптік к$зқарасымыз – атал-

мыш әліпбиді қандай да елге тиесілі етпеу 

және ғылыми әлеуеттің ұсынысы деп қана 

қабылдау. /рбір тәуелсіз республика $з 

әліпбиін таңдауда $з ықтиярлығы $зінде 

болуы қажет. Біз ғылыми қауым болып 

$з ұсынысымызды айттық және ғылыми 

тұрғыда дәлелдедік. Бірнеше айдың соңын 

ала келе /зербайжан осы әліпбиді ж$н деп 

Тарихқа зер салатын болсақ, 

$зге ұлт мектептерінде қазақ тілін 

оқыту, стандартқа сәйкес білім 

беру бастауын ХХ ғасырдың екінші 

ширегінен алды. Ең алғаш 1926 

жылы «Жавропалықтар үшін қазақ 

тілінің бағдарламасы» атты еңбек 

және осы жылы Қ.Кемеңгеровтің 

«Жавропалықтар үшін екі жылдық 

оқу құралы» атты кітаптар жарық 

к $ р д і .  І з і н  а л а  Т . А х м е т о в а , 

Т . Ш о н а н о в ,  С . Ж и е н б а е в , 

І.Кеңесбаев тар сан алуан қазақ 

тілін оқыту бағдарламаларын жа-

сап, ұлт тілінің болашағына бейқам 

қарай алмай тындарын паш етті. 

Тек кітап жазып, бағдарлама жа-

сап қана қоймай газет-журналдар-

да мақалалар жариялап отырды. 

Ш.Сарыбаев грамматика мен лекси-

каны, морфология мен синтаксисті 

қалай оқыту керектігі  туралы, 

ауызекі тілді дамытудың тәсілдерін 

Даланың еркіндігін аңсаған қазақтың ұл-

қыздары Желтоқсан оқиғасымен басқа 

бауырлас елдерге, дүйім түркі жұртына үлгі 

к$рсетіп, жол сілтегендей болды. Қазіргі 

түрік тілінде «қазақ» с$зінің түп мәні 

«тәуелсіз, дербес, еркін» мағынасына ие, 

бұл да бекер болмаса керек. 

Қазақстан мен қазақ жұртына үлкен 

үмітпен қарауымыз $те орынды және 

табиғи үрдіс. Түркілерге ортақ аталарымыз-

ды іздеуді қазақтар бастады. Алғашында 

Ғұбайдолла Айдаров, кейінірек Алтай 

 Аманжолов Қазақстанда Түркі қағанатының 

балбалтастары  туралы ғылыми еңбек 

ж а р и я  л а д ы .  І л е - ш а л а   М ы р з а т а й 

 Жолдасбеков аталмыш ескерткіштердің 

мәтінін әдеби тұрғыда зерттеудің жолын 

іздеді. Моңғолиядағы қазақтар да қалыс 

қалмады. Бұхатын Базылхан мен Қаржаубай 

Сартқожаұлы к$нетүркі руникалық жазба 

ескерткіштерінің әлем бойынша санау-

лы мамандары болды. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев түркі ескерткіштеріне ұдайы 

к$ңіл б$лді. Қазақ ғалымдары Моңғолияға 

ғылыми іссапармен барып, ал ол жақтағы 

әріптестер Астанаға келді. Л.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

қақ т$ріндегі Күлтегін ескерткіші сол бір 

түркі заманынан келгендей – $з сәнімен, 

$з айбатымен қазақтың ұлы даласынан 

атап к$лемді  мақала жарыққа 

шығарды.

Wзім сабақ беретін мамандан-

дырылған мектеп-лицей оқушы ла-

рының сабаққа деген ынтасы мен 

зейіні, жаңалыққа жаны құмарлығы 

к$з қуантады. Оқушылардың түрлі 

сайыстардан топ жаруы, олимпиада 

мен ғылыми жобалар қорғауда ал-

дына жан салмайтындығы $з алды-

на, сыныптан тыс іс-шаралар мен 

ертеңгіліктерге де белсене қатысады. 

Тек бір $кініштісі, үлгерімі, білім са-

пасы жоғары, грамматикадан жақсы 

дайындалатын, эссе, шығарма 

мен мазмұндама жазуға да талап-

ты балалардың ауызекі с$йлеуде 

мүдіріп қалуы к$ңілге қаяу салады. 

Ал жаңартылған оқу бағдарламасы 

осы олқылықтың орнын толтыруға 

бағытталған деп айтуға толықтай 

негіз бар. Тапсырмалардың әр 

алуандылығы, қойылған мақсат тар-

КӨРКЕМ СӨЗ КӨРІКТІ 
ОЙҒА ЖЕТЕЛЕЙДІ

АУЫЛ – ТӘРБИЕ 
МЕКТЕБІ

Жаңа әдістер – сапалы білім негізіABAI’
ONYNS’Y SO’Z

жаңғыртуда ерекше орын алды. Назар-

баев айтқандай, ұлы мақсатқа жету үшін 

әрдайым басты құндылығымыз білім мен 

парасаттылық болуы керек. Бұлар біртіндеп, 

сатылап іске асуда. Ұлттық мәдениет пен 

ұлттық ой-сана  заманауи талаптарға жа-

уап бере алуы қажет. Біріншіден, ел эко-

номикасы тұрақты  дамып, әлеуметтік 

күш-қуат пайда болады, әрі қарай рухани 

ой-сана мен мәдени жаңғыру қолға алына-

ды. Себебі халықтың санасы $згеруі керек, 

рухани жаңғыруды қолдайтын негізгі күш 

халықтың $зі болуға тиіс. 

Сарыарқа т$сінде бой к$терген Астана 

қаласы жайында да к$п айтуға болады. Аста-

на – ХХІ ғасырға нық сеніммен қарайтын, 

қарышты қадамдармен ілгерлейтін шаһарға 

айналды. Қысқа мерзімнің ішінде ғажайып 

қала $мірге келді. Біз әлемде сән-к$ркімен 

танымал қалаларды білеміз, ал Астананың 

түркі дүниесі үшін маңызы да, мағынасы да 

ерекше деп ойлаймын. 

Қазақстан к$пвекторлы саясат ұстанып 

келе жатқан ел ретінде танымал. /лемдегі 

бейбітшілікті жақтайтын мемлекет ретінде 

бұл бағытта к$п мәселелердің шешілуіне 

үлес қосып келеді. Түркі елдерімен де 

қарым-қатынасы жақсы. /ріптестік байла-

нысты орнатқан мемлекеттердің барлығына 

тең к$зқарас танытып, салиқалы да, сараб-

дың оқушы деңгейіне лайықтануы, 

ақпа раттардың танымдық, интел-

лек туалдық тұрғыдан сапалылығы, 

біз с$з етіп отырған, еркін ойлау мен 

шешім қабылдауға, қазақ тілінде 

ой қорытуға негізделеді. «Wз тілің 

бірлік үшін, $зге тіл тірлік үшін» 

десек те, қазақ тілін меңгерту біздің 

басты азаматтық борышымыз екені 

с$зсіз. 

Елбасы $з Жолдауында «Орыс 

тілді мектептер үшін қазақ тілін 

оқытудың жаңа әдістемесі әзірленіп, 

енгізілуде.  Егер біз  қазақ тілі 

ғұмырлы болсын десек, оны ж$нсіз 

терминологиямен қиындатпай, 

қазіргі  заманға лайықтауымыз 

қажет»  деген болатын.  Ахмет 

Байтұрсынұлының «Тіл – жұрттың 

жаны. Тілінен айырылған жұрт – 

жойылған жұрт» деген с$зі әрбір 

елім деген азаматтың санасында 

тұрғаны абзал. 

Мұхит МҰХАМЕТКЕРІМ, 
№90 мамандандырылған мектеп-

лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі

АЛМАТЫ 

салмағын межелеп қойған ж$н. Заманауи 

сұранысқа жауап бере алатын ұлттық код 

жасақтау қажет. Ол үшін ұлттық ой-сананы 

жаңғыртып қана қоймай жаңалау, ұштай 

түсу керектігі сезіледі. Ол $ткен мен осы 

күнді және болашақты бір-бірімен бай-

ланыстыратын күрмеуі к$п бағыт-бағдар 

болады. Ұлттық құндылықты әспеттей 

отырып, жалпыадамзаттық құндылықты да 

қаперден шығармау қажет. /ртүрлі ғылым 

саласындағы 100 кітап әлем тілдерінен 

қазақшаға аударылатыны да, қазақ тілінің 

латын әліпбиіне к$шетіні де елдің одан әрі 

дамуына серпіліс әкелетініне сенемін. 

Қазақстан түркі  әлемінің ең к$не 

қазыналарына ие ел. Ең к$не түркі жа-

зуы Есік Қорғанынан шыққан. Алтын 

Адамның бейітінен табылған құтыдағы 

26 қаріптік таңба түркі әлемінің ең к$не 

жазу-сызбасы. Қазақ ғалымдары осы жа-

зуды к$не түркі тілі деп танып, әлемге 

солай паш етті. Мен осы жазуды оқып, 

сұрыптап-сараладым, пікірімді білдірдім. 

Мырзатай Жолдасбековтың 80 жылдық 

мерейтойында Астанаға барып, баянда-

ма жасадым. Л.Гумилев атындағы Еура-

зия ұлттық университеті ғылыми жинақ 

шығарды. Біздің заманымызға дейінгі 

дәуірде т$рт ғасыр бұрын дүниеге келген 

Алтын Адам дүйім түркі жұртының ортақ 

мұрасы, рухани байлығы болып саналады. 

Қазақ ғалымдарымен қоса мен де осы пікірді 

қолдадым, соны жария еттік. Бұл пікір 

қазақ к$шбасшысының басшылығымен 

жүріп жатқан ұлттық мәдени іс-шаралар-

дың т$рінен орын алып, Есік Қорғаны 

зерттеулері одан әрі байи түседі, мазмұндық 

тақырыбы кеңейе түсіп, жалғасын табады 

деп ойлаймын және соған сенемін. 

К е з і н д е г і  Т ү р і к  Қ а ғ а н а т ы  з а м а -

ны, Қарахандық дәуірі аталарымыздан 

қалған «Диван-и Лұғат-ит Түрк», Түркістан 

қаласында $мір сүрген Қожа Ахмет Ясауи 

және оның «Хикметтері», «Оғыз Қаған» да-

станы, Қорқыт Ата, «Алпамыс батыр» жыры 

– бәрі-бәрі қазаққа тән, түркі дүниесіне 

ортақ жәдіргерлер. Ал бұл $з кезегінде, 

әлемге мақтан етерлік мәдени байлығымыз, 

материалдық емес құндылығымыздың эта-

лоны.

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  т ү р к і т і л д е с 

 ха    лық  тар дың ынтымақтастыққа негіздел-

ген байланыстары жылдан-жылға нығайып 

келеді. Рухани-мәдени саладағы әріптестік 

қарым-қатынастарымыз осының айқын 

дәлелі. 

Ахмет ЕРЖЫЛАСҰН,
түркітанушы, профессор

АНКАРА
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өзтанымөзтанымөзтаным

Қазақы дәстүрлі ортада тұрақтанып қалыптасқан моралдық 

нормалар мен ережелерден туындайтын қауым мүшелерінің 

мінез-құлқына қойылатын этикалық талапты әдеп-иба деп атайды. 

Ол бағзыдағы адамдардың дүниетанымдық пайымдаулары мен дәстүрлі 

ортадағы рухани, моральдық құндылықтарынан туындап, тарихи-мәдени 

даму барысында орныққан қоғам мүшелері арасындағы (түрлі деңгейдегі 

– жеке адам, ата, ру, қауым, этнос) қатынас нормаларын реттеу қызметін 

атқарады, яғни тіршілік қамы мәдениетінде $зіндік реттеуші «тетік» ретінде 

қарастырылады.

Қазақы түсінікте әдеп-иба сақтау адамның жеке басының моральдық 

қасиеттерін таныта білуі ғана емес, оның қоғамдағы орнын, абыройы мен 

беделінің к$рінісі. /сіресе әдептілік, ибалық қасиет қазақ әйелінің, 

жастардың табиғатына тән, олардың санасында берік қалыптасуы, 

оның ізгі, яғни жағымды деп қабылданған дәстүрлі құндылықтарға 

сай болуы талап етіледі. Қазақ әйелдері үлкеннің алдын кесіп 

$тпеу, дауыс к$теріп с$йлемеу,

қайын жұртындағы үлкен әрі сыйлы адамдардың 

атын атамау, ат тергеу сияқты әдептілікке 

қатысты ережелерді қатаң 

сақтаған. 

Әдептілік – адам көркі

АДАЛДЫҚ ҰҒЫМЫ

ССөз сырыөз сыры

ССіз білесіз бе?із білесіз бе?

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

Қазақтың адалдық жайында $зіндік 

пайым-түсінігі туралы ұлы Абай: «Ал-

дау қоспай, адал еңбегін сатқан, қолы 
�нерлі қазақтың әулиесі сол» дейді. 

Адамгершілік ұжымдық ортада бойы-

на сіңірген тәрбиесіне, біліміне, адал 

еңбектенуге байланысты қалыптасып, 

адамның жеке басы мен моральдық 

тұлғасын сипаттайды. Шәкәрім қажы 

адалдық турасында:

Мақтан үшін мал жима, жан үшін 
жи, 

Ғибадат пен пен адалдық ар үшін 
жи, – деп бақыттың $зі адалдыққа 

негізделетінін айта келіп, адалдықтың 

ар біліміне қатысына да ерекше к$ңіл 

б$леді. Адалдық қорғау қажетті-

гін, ол үшін адам бойындағы асыл 

қасиеттердің бірлікте болуын ашып 

к$рсетеді.

Тіліміздегі «Адалдық үшін ары-
дым деме». «Адалдық — ардың ісі, 
ауырды к�теру – нардың ісі». «Ала 
жіпті аттамағанның абыройы биік». 
«Асылдың бірі — адалдық». «Адалдық 
жүрген жерде, адамдық жүреді». «Адал 
істің әулие-пірі бар». «Адалдың арқаны 
ұзын». «Арамнан алған түйеден, адал-
дан алған түйме артық». «Адалдық 
аздырмас, арамдық бойды жаздырмас». 
«Арам, арам түбі – реніш, адал, адал 
түбі – кеніш». «Арамдықты адалдық 
жеңеді, жамандықты адамдық жеңеді» 

деген с$з қолданыстар адал істің аты 

тек жақсылық екенін мойындағанмен 

тең. 

Қазақ дүниетанымында адал 

дүниелер, адалдық түсінігі ғұрыптық 

жосын-жоралғыларда терең сақталған. 

Мысалы, «Ақ с$йле, атым!» – отау 

к$терген кезде ақ, пәк мәрттік үшін 

деп айтылатын дағдылы с$з. Оның 

адалдық, тазалық, отбасы бірлігін 

меңзейтін серт үшін айтылатын 

магиялық мәні бар. Осы жерде «атым» 

с$зі айтушы адам $зінің пәктігін, 

ақтығын айғақтау үшін $зін $зі сертке 

байлағандығын бейнелейді.

Баланы қырқынан шығарарда шо-

мылдыратын ыдыстың түбіне күміс 

жүзік, күміс білезік, күміс с$лкебай 

сияқты заттар салып, 40 қасық таза 

су құяды. Қазақ ұғымында күміс – 

адалдықтың белгісі, күміс салынған 

су – ең таза су (арам су, уланған ас 

құйылса күміс ыдыс қараяды) боп 

есеп  телінеді және оған жын-шайтан 

жоламайды.

Фольклорлық деректерде аспанға 

сабақпен оқ ату арқылы адамның 

кiнәсiн анықтау және жазалау салты 

жиi айтылады. Бұл салт бойынша 

адамның адалдығын тексеру мақ-

са тымен оған аспанға сабақпен оқ 

атқызады, егер адам $тiрiк айтқан бол-

са оқ оның т$бесiне түседi деп сенген, 

егер оқ оның жанына түссе онда оның 

адалдығының дәлелi деп санаған.

Қазақ қоғамында тағамға пайда-

ланылатын етті адал немесе арам деп 

б$леді. Бұл жануарлардың ш$п жей-

тіндері мен ет жейтіндеріне қатысты 

ажы ратылған. Ш$п жейтіндер адал жа-

нуарлар, ет жейтіндер жырт қыш аңдар 

болғандықтан арам деп танылған. 

Қазақта «адал жар», «адал мал», 
«адал құс», «адал ит», «адал іс», «адал 
кәсіп» тіркестерінің $зі таза ұғымымен 

ұш та сып жатыр. Рухани таза, «шы-

найы берілген» деген мағыналарды 

білдіреді. 

Адами құндылықтардың бірі – 

 намыс. Намыс адамның жан дүниесі 

мен Отанының, отбасының, ұлтының, 

қоршаған орта мен қоғамының мәнін 

сезінуімен оянып, соның амандығы 

мен бүтіндігі үшін күресінен к$рініс 

табады. Wзін-$зі  танудан бастау 

алған адамның рухани ізденісі оның 

қоршаған ортасын меңгеруіне ұласады.

Намыстың тағы бір к$рінісі – 

қоғамдағы $з орнын белгілегеннен 

кейінгі қауым алдындағы $зінің 

адам дық борышы, халқына еңбек 

ету бағытындағы адамның отансүй-

гіштік сезімі. Бұл оның ұлттық құн-

ды лықтарын түйсінуінен,  туған 

халқымен етенелігін сезініп, оның 

рухани мұраларына деген риясыз 

ықыласынан және туған елін қорғауға 

ұмтылысынан байқалады. Сондай-ақ 

отбасының мұң-мұқтажын қамтамасыз 

ету және оны қорғаумен байланыс-

ты намыс тағы да к$рініс береді. 

Адам $зі қымбат деп білген нәрсесін 

неғұрлым қастерлеп, құрметтесе 

және оған сүйіспеншілік сезіммен 

қараса – бұл намыстың белгісі. Демек, 

 намыс адамға тән асыл ізгі махаббат 

сезімімен тығыз байланысты. Махаб-

бат намыстың сезімдік қайнары болса, 

намыс махаббаттың құндылықтық 

мәні, әрекеттік қыры. намыс адамның 

жігерін жанып, ерлік пен тәуекелге 

жетелейтін, табандылығын арттырып, 

қажыр-қайрат беретін қуат. Намыс 

жайлы Мұхаммед пайғамбар(с.ғ.с.) 

хадисінде былай делінеді: «Ер жігіттің 
үш намысы бар: бірі – иманы, екіншісі 
– Отаны, үшіншісі – отбасы, �згесі 
жалған намыс». Яғни баянсыз нәрселер 

үшін бәсекеге түсу намыстың белгісі 

емес. Ал адам қадір-қасиеті мәлім 

нәрселерді сыртқы жаудан қорғаумен 

қатар, ішкі жаудан яғни адамның 

$з бойындағы ішкі кеселдерінен 

қорғауының да маңызы зор және 

бұған $те к$п күш-қайратын жұмсауға 

тура келеді. Намыс деңгейі адамның 

$ з  б о й ы н д а ғ ы  н ә п с і қ ұ м а р л ы қ , 

қиянатшылдықпен күресінен де 

к$рінеді. Себебі жоғарыда аталған 

құндылықтарға сыртқы дұшпанның 

жаулығынан г$рі адамның рухани 

азғындауымен ұштас қандай да бір 

қадірлі нәрсенің қасиетін жоятын 

нәпсіқұмарлықтың жаулығы басым. 

Қазақ дүниетанымында намыс 

ұғымы адамға тән ұлы қасиеттерді 

қорғау, құрметтеу, $згелерді де солай 

қадірлеуін талап ететін рухани күш 

ретінде түсініледі. Мысалы, «Ер — 
намысының құлы». «Ш�лдің қамысы 
болмайды, жаманның намысы болмай-
ды». «Жігітке жар қымбат, намыс пен 
ар қымбат» және т.б.

Қазақы дүниетанымда қалып-

тасып, ұлттық санаға сіңген түсінік 

бойынша ер жігіттің ел-жұрты ал-

дындағы намысы әр кез жоғары тұрды. 

Wйткені қазақта қашанда намысты 

жігіт әр кез қандай жағдай болмасын 

алдымен $зінің бағып-қаққан әке-

шешесінің, сосын $зі туып $скен 

жерінің, ел-жұртының, халқының 

 намысын жоғары қойды.
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Ата-бабадан мирас болып келе жатқан қағидаларды 
сақтамау және оларды 9рескел бұзу қатаң 
жазалауға ұшыратып отырды. Тарихи және тарихи-
этнографиялық сан алуан мәліметтер, әсіресе кісі 
9лтіру, зинақорлық жасау, ауылдың, әрісі рудың, 
тайпаның, елдің сыйлы немесе үлкен адамдарын қорлау, 
біреудің малын ұрлау, зорлықпен алып кету, я болма-
са нақақ барымталау «елдің (рудың) сүйегіне түскен 
таңба» ретінде бағаланып, күнәлілер ауыр жазаларға 
кесілгендігін дәлелдейді. Тіпті кінәлілер «іштен шыққан 
жау жаман» қағидасы бойынша күнәһар деп танылып, 
9лім жазасына кесіліп немесе елден (рудан) аластаты-
лып отырған. Ал қазақ қауымында адамның ел-жұрттан 
(рудан) аластатылуы, тіпті 9лім жазасынан да әсері 
күшті масқара жайт ретінде қабылданды. К9шпелі 
ортада «лімнен ұят күшті» деп осындай жайттарға 
байланыс ты айтылса керек.

Керегеге таңу – айыпты болған адамды керегеге байлау. 

Керегеге таңу – құқықтық жазаның бұрынғы заманда жиі 

қолданылған түрі. Билер, ақсақалдар шешімі шыққанға 

дейін жазаланатын адамды киіз үйдің керегесіне аяқ-

қолын байлап, таңып тастайды. Абайдың $леңінде:

Арсыз адам арсаңдап, арсылдайды,
&р жерде керегеге таңылса да, – деген жолдар осы 

жайтқа байланысты айтылса керек.

Ал ант, уәде, серт беру үрдісінде имандай шыны, иман-
дай сену сияқты тұрақты с$з тіркестері қолданылады. 

Құдайдан қорықпай, ар-ұяттан аттап кеткен адамға 

қарата – иманын ұмытты, иманнан безді, иманнан аттады, 
имансыз деген сияқты назалы с$з қолданады. «Ұят кімде 
болса, иман сонда», «иман кеткен жерден ұят кетеді», 
«имандының беті жарық, имансыздың беті – к�ншарық», 
«иман екі дүниеге де керек», «тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деген мақал-мәтелдер, сенімді адам туралы 

«аузында иманы бар», «иманжүзді», ал керісінше сенімсіз, 

ұятсыз адам туралы «имансыз» деген қазақтың с$здері 

осының дәлеліне жүре алады. Нығмет – адам баласына 

Алла тағаладан берілген барлық игілік, рақымшылық 

пен бақыт, иманның $зі де бір қарағанда адамның 

қолындағы дүние сияқты к$рінгенмен, о баста Алладан 

адамға берілген рухани нығмет. Иманды да Алла адамға 

бұйырғанымен, оның сақталуы, бұзылмай, кемімей, артып 

отыруы адамның қолында деп, иманды ұлы нығметтердің 

бірегейі ретінде сақтауға зор мән берген.

Жерге қаратты – этикалық мәнді метафоралық атау. 

Бұл ұғым жақынының жасаған жағымсыз әрекетінен 

туысқандарының ұятқа қалып, ел бетіне қарай алмай 

қалуы жайын білдіреді. Сондықтан жерге қаратты  деген 

сияқты т.б. осы тәрізді мағынада қолданылатын этноинъек -

тивалар жоғары-т$мен, биік-аласа, ақ-қара, жақсы-жаман 

сияқты дуалистік ілімге сай жұртшылық алдындағы 

жауапкершілікті сезінуінің психологиялық жай-күйі.

Ұятсыз қылықтар жасағаны үшін қазақта қатаң жаза-

лау амалдары болғаны да белгілі. Мысалы: 

Есекке теріс мінгізу – моральдық-этикалық нор-

маларды бұзған адамды жазалаудың дәстүрлі ортада 

қолданылған түрі. Мұндай жазалаудың түрін ар жазасы 

немесе масқаралау деп атаған. Ата-анасына тіл тигізген, 

ерсі іс істеп елге ұят келтірген, сүйекке таңба түсірген ұлды 

немесе қызды к$к есекке теріс қаратып мінгізіп, бетіне 

күйе жағып, есектің бауырының астынан арқан $ткізіп 

аяқтарын қосарлап байлап, мойнына құрым іліп, ауыл, 

үй аралатып мазақ етеді. Осылайша әбден қорлап, бетіне 

түкіріп, етегін кесіп елден шығарып жібереді. Бұл жаза 

түрі дәстүрлі ортада тәрбие құралы ретінде де маңызды 

р$л атқарған. Жазалаудың бұл түрін кей жерде қара сиырға 

теріс мінгізу деп те айтады.

Бетке салық, сүйекке таңба – салтқа, ж$н-жосыққа 

қатысты императивті этикалық нормалардың бұзылуымен 

байланысты тұтас бір әулеттің, тіпті рудың ар-намысына 

дақ түсіретін жағымсыз әрекеттің атауы. Ел ішінде 

қатаң сақталатын дәстүрді аттаған адамның жүзі қара 

есептелгендіктен ортадан аластаған белгісі ретінде етегін 

кесіп, елден қуу, бас құйқасын маңдайдан желкеге, оң 

самайдан сол самайға қарай қасқалап тілу (қасқалдақтау) 

сияқты әртүрлі масқаралау әрекеттері жасалған.

Ат-шапан айып – дәстүрлі әдет-ғұрып заңында 

жәбірленуші, жапа шегушіге айыпты деп танылған 

жақтан мал-мүлік (материалдық) түрінде т$ленетін кең 

тараған айып түрлерінің бірі. Айып к$бінесе біреудің ар-

намысына тіл тигізу, қалыптасқан моральдық-этикалық 

және құқықтық нормаларды $рескел бұзғандығы үшін 

айыпкерден алынады.

«Ат-шапан айып» дегеніміз не?

Қ а з а қ  –  т а б и ғ а т ы н д а  к е ң д і к т і , 

дарқан дықты жақсы к$ретін халық. 

Сон дықтан ұлымыздың қанындағы 

адами құндылықтар, барлық қасиеттер 

кең болу, жомарттық, адалдық, ар, на-

мыс, ұят, адамгершілік, абырой, тәрбие 

ұғымдарымен астасып жатыр. «Кең болсаң, 
кем болмайсың», «Біреудің ала жібін ат-
тама», «Малым – жанымның садақасы, 
жаным – арымның садақасы», «Жарлы 
болсаң да, арлы бол», «@лімнен ұят күшті», 
«Қолыңмен істегеніңді мойныңмен к�тер», 
«Ел болам десең, бесігіңді түзе» және т.б. 

мақал-мәтелдерді, даналық с$здерді 

құлағына құйып $сетін қазақ философия-

сы аталмыш адами құндылықтарды жоғары 

қояды. /сіресе ұят, абырой, адамгершілік 

намыс ұғымдарының тілдегі бейнеленуі, 

лингвофилософиялық к$рінісі кең әрі 

жан-жақты талдауды қажет етеді. Себебі 

с$з арқылы, с$здің астарымен мәні зор 

ұғымдарды жеткізудің шебері атанған 

қазақ халқының тілмен тәрбиелеу құдіреті 

күшті. Сондықтан қазақтың әрбір даналық 

с$зінде үлкен тарихи оқиға, философиялық 

терең ой, ұлттық тәрбие негізі жатыр. 

Қазақ қоғамдастығында қалыптасқан 

адамгершілік ұғымдары жалпыадамзаттың 

құндылықтарымен үндеседі. 

«/сіресе жас ұрпақтарды адамгерші-

лік ке тән құндылықтарға с$збен былайша 

тәрбиелейді:

– елді, жұртты сыйлау (к�пті жаман-
даған к�мусіз қалады, елді жамандаған 
елеусіз қалады, т.б.);

– ананы, қызды ардақтау (ананың ақ 
сүті, Меккеге жеті рет арқалап апарсаң 
да, анаңның алдындағы парызың �телмейді; 
Қызды с�кпе, тұзды т�кпе); 

– қарттарды құрметтеу (ақ сақалды, 
сары тісті бол; кәрілікке жет; ауылыңда 
қартың болса, жазып қойған хатпен тең, 
т.б.); 

– ұжымшыл болу (жалғыз жүріп жол 
тапқанша, к�ппен жүріп адас, у ішсең 
руыңмен),  досқа адалдық, к$ршімен 

сыйластыққа, т.б. тәрбиелеудің, яғни әлеу-

мет тендірудің негізі болды» («Қазақтың 

этнографиялық категориялар, ұғымдар 

мен атауларының дәстүрлi жүйесi», энцик-

лопедия, 1-том). 

Ұят  – ең қадірлі қасиет. Адамзат 

бойын да табиғи берілетін ұлы құндылық. 

Ұят – жасаған әрекетіңнің ж$нсіздігін 

түсінушілік. Намысқа кір келтірушілік, 

моральдық рухтың асқақтығын қорлау – 

масқара болушылық. Қазақта «@лімнен 
ұят күшті», «Ақылың болса арыңды сақта: 
ар-ұят керек әр уақытта», «Еңбек — �мірді 
ұзартады, ұят — бетті қызартады», «Бар 
барын жейді, ұятсыз арын жейді» деген 

мақалдар қазіргі уақытта жиі қолданылады. 

Бала тәрбиесінде де, отбасында да осындай 

тілдік құндылықтар арқылы ұлттық болмы-

сымызды дұрыс сақтауға тырысып келеміз.

 Ұят туралы ұлыларымыз да айтып 

кеткен. Хакім Абай атамыз отыз алтын-

шы қара с$зінде: «Кімнің ұяты жоқ болса, 
оның иманы да жоқ» деген. Халық жазу-

шысы /зілхан Нұршайықов: «Мен ұят 

деген с$зді $те жоғары бағалаймын. Ұят 

дегенді ұлы күш деп ойлаймын. Адам-

шы лықтың, адалдықтың, уәдешіліктің, 

тұрақтылықтың, тазалықтың түп қа-

зығы – ұят деп білемін. Ұяты жоқтан 

үміт күтпеймін. Ұры-қары, қарақшы, 

қаныпезерлер ұяты жоқтан шығады. 

Ұят – ең қымбат қасиет, ұяттыда иман 

бар» деп дәйектеп к$рсеткен болатын. 

Махмұд Қашқари «Ұяты бармен – ұрыс, 

Ұятсызбен – ұстаспа» десе,  Жүсіп 

Баласағұн «Бар бәледен ұят сақтайды. 

Барлық жақсы істің байламы да ұятта», 

«Ұят – жаман ойдың жүгені», «Пәле-

жала жолын ұят кеседі, Ұятсыздық-ердің 

емсіз кеселі. Ашық мінез, пәктік, ұят 

серік боп, Жарасады қуанышқа к$рік 

боп. Адал ар мен ақ к$ңіл де еленер – екі 

жалған бақытына б$ленер» деп даналық 

айтқан еді. С.Сараи «Ұятсыз адам иттен 

де жаман» деп теңеген болатын. /.Науаи 

«Опасызда ұят жоқ, Ұятсызда опа жоқ» 

деген еді. 

Шынында, ұяты мол адам жамандыққа 

бармайды. Себебі оның бойына ізгілік 

қасиет ұялаған. Ертеректе, «ұят болады» 

деген ырым-тыйымдармен жас ұрпақты 

әдепсіз қылықтардан аулақ болу үшін 

тәрбиелеп отырғаны да белгілі. Қазақы 

дәстүріміздегі әрбір жосын-жоралғы, 

тыйымдардың дұрыс орындалуының 

$зі ұят пен адалдықтың $лшемі болған. 

О п а с ы з д ы қ ,  д $ р е к і л і к ,  қ а с т а н д ы қ 

жасалғаны үшін ұялған жалпыадамзаттық 

болмысқа тән шығар. Ал қазақ үшін ұяттың 

шегі тым кең. Қазақ гигиеналық, дәстүрлік, 

сыйластық, ағайын-туыс арасындағы 

қарым-қатынас ретінің нормаларын «ұят 

болады», «әдепсіздік» деген түсінікпен 

тәрбиелеп отырған. 

Мысалы, қонаққа қоғамдағы әлеумет-

тік мәртебесіне сай, $зіне тиісті жілік 

мүшесін тартпау немесе шатастырып, 

ауыстырып жіберу ұят саналған және 

адамды қорлаудың белгісі болып санала-

ды. Мұндай жаңылыс қонақтардың $кпе-

ренішінің тууына әкеліп соғатын. Сондай-

ақ қазақта ас беруге қанша халық келсе де, 

олардың ешқайсысы ас беру барысында 

тамақтың тапшылығын сезбеуі тиіс. Бұл 

дәстүрлі ортада бұлжымас қағида болып 

орныққан.

Қонақты күту, сыйлау к$бінесе әйел 

адамға қатысты болады. Сондықтан 

қазақ әйелдері қонақты сыйлау, күту 

мәселесін терең меңгерген және оны бала 

тәрбиесінде қатаң ұстанады, егер үйде 

ата-анасы болмаған жағдайда баласы кел-

ген қонақты үйге кіргізіп, қонаққа шай 

береді. Қазақтар арасында келген қонақты 

үйге кіргізбей сырттан қайтару ұят болып 

есептелініп, ата-анасына сын болған. 

«Ұяда не к�рсең, ұшқанда соны ілесің» де-

ген халық даналығында отбасында алған 

тәрбиенің кез келген уақытта к$рініс 

табатындығын меңзейді. Сондай-ақ әйел 

адам қонақ келген кезде бала тәрбиесіне 

к$п к$ңіл б$леді, қонақ отырғанда бала-

сына ұрыспайды немесе дауысын к$теріп 

с$йлемейді. «Қонағын сүймеген, баласын 
ұрады не үйін сы пырады» деген мақал осыған 

қатысты айтылған.

Кісілік – адам бойындағы жақсы 

 қа сиеттердің жиынтығы. Ол – адамгерші-

ліктің қалыптасқан міндетті түрі. Адам 

болу физиологиялық, психологиялық 

құбылысқа байланысты болса, ал кісі 

болудың алғышарты – кішіпейілділік, яғни 

үлкен адамның беделі кішіпейілділікпен, 

парасаттылықпен, салиқалылықпен, 

саналылықпен баянды болу қажет. Нағыз 

кісі болу үшін үлкен адамның $негелік 

қасиеттері болу керек. Біз ұрпағымызға 

$зіміз $неге к$рсету арқылы нағыз кісілікті 

үйретеміз. «Үлкейсең үлгі к�рсет, �ссең �неге 
к�рсет» деп халқымыз кісілік парызын 

жоғары қояды. Кісілік тәрбиесі де «кішілік 
– кісілікке апаратын даңғыл жол» деген 

халық даналығынан басталады. Одан соң 

ұрпақтарға: «кең болсаң кем болмайсың», 
«ұлық болсаң – кішік бол» деп кішіпейіл, 

кешірімділік сияқты тамаша кісілік қасиет 

қалыптастырып, кекшіл болмай к$пшіл 

болуға, кешірерде кешірім сұрай да білетін 

жақсы азамат болып жетілуге тәрбиелейді. 

Жамандық істегендерге қолдан келгенше 

жақсылық жасап тату-тәтті береке-бірлігі 

жарасқан жақсы $мір салтын орнату-

ды дәріптейді. Ар-намыс – адам мінез-

құлқының к$ркі. Адамды адам қалпында 

ұстап тұратын алтын діңгек деп есептеп 

бүкіл тәлім-тәрбие, қоғамдық қарым-

қатынаста ар-намысты, адамгершілікті 

сақтауды дәріптейді. Дәстүрлі қазақы 

ортада «ата-баба жолының» қағидаларын 

берік ұстану кісіліктің ең басты кепілі 

болды.

Ар – азаматтың немесе заңды тұлғаның 

қоғамдағы қатынасын анықтайтын 

және  жеке тұлғаға берілетін әділ баға, бұл 

моральдік және тағы да басқа қасиеттеріне 

берілетін әлеуметтік баға.

Ар – адамның адамгершілік қасиетін 

бейнелейтін басқа категориялар және 

ұғымдармен $зара себеп-салдарлық 

байланыстағы, яғни құрылым жағынан 

күрделі этикалық категория. Мазмұны 

мен қолданыс аясы адамаралық немесе 

адам және объект арасындағы, басқаша 

айтқанда, субъектаралық және субъект-

объектаралық қатынастардың ахуалдық 

сипатына байланысты нақтыланып оты-

рады. «Малым жанымның садағасы, жаным 
арымның садағасы» деп келетін белгілі 

фразеологизм қазақы ортада ар категория-

сы кісіліктің ең биік моральдық-этикалық 

$лшемі болғандығын айғақтайды. Ар 

ауқымдылығы соншалықты к$бінесе 

ұят, намыс және адамгершіліктің нор-

малары мен принциптерінің бірыңғай 

семантикалық баламасы ретінде де 

қолданыла береді. Сонымен қатар ар ауыс-

палы «арнайы» мағынада да қолданылды. 

Мысалы, ар ұяттың немесе кісіліктің бала-

масы ретінде жүрді деген сияқты.

Ұлттық рухани құндылықтардың 

бірі – абырой. Қазақта абырой с$зі кең 

мағынасында – ар-ұят, бедел, құрмет, 

қадір-қасиет ұғымдарының жиынтық 

мазмұнын білдіреді, тар мағынасында – 

сәттілік, істің к$ңілдегідей, ойдағыдай 

шығуы, тиімділік ұғымдарының баламасы 

ретінде қолданылады. Абыройдың ауызекі 

тілдегі «әбүйір» тұлғасы к$біне осы соңғы 

мәндерін білдіреді. Абырой философия-

да моральдық ұғым, этикалық категория 

тұрғысынан қарастырылады. Абырой –  

адам бойындағы ең асыл құндылықтардың 

бірі; кісілік, адамгершіліктің тірегі.

Қорыта келгенде, қазақтың философия-

лық ұғымдары адамды даналыққа, $негелі 

болуға, сыйластыққа, кішіпейілділік пен 

қарапайымдылыққа, қамқор болуға, жа-

нашыр болуға, шынайы, адал болуға, 

намысшыл, қайсар болуға, әділ болуға 

тәрбиелейді. Халық ауыз әдебиетінде 

с а қ т а л ғ а н  а д а м и  қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы ң 

кереметтілігі қазақтың рухани филосо-

фиясын бесік жырынан бастап, адамды 

о дүниеге аттандыру ғұрпына дейін әрбір 

жырына, әрбір дәстүріне, әрбір ырымына, 

әрбір даналық с$зіне жақсылыққа баулу 

мүддесімен сіңген. 

Сондықтан қазақтың танымы – фило-

софиялық таным. Қазақтың с$зі – дана 

с$з. 

АР МЕН ҰЖДАН 
қазақтың дәстүрлі танымындағы адами құндылықтар

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Нысанбаев Ә Қазақ философиясының рухани бастаулары //Егемен 
Қазақстан. 17 шілде 2013ж; 2.Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен 
атауларының дәстүрлi жүйесi. Энциклопедия. 1-том. – Алматы: DPS, 2011. – 738 бет.
3.Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлi жүйесi. 
Энциклопедия. 2-том. – Алматы: DPS, 2011; 4.Бабалар сөзi: Көп томдық / М.О. 
Әуезов атын. әдебиет және өнер ин-ты; - Астана: Фолиант, 2002
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Павлодарда «Зерттелмеген Баян-

ауыл» атты фотосуреттер к$рмесі 

ашылды. Тұмса табиғат пен ауыл 

$мірінен сыр шертетін к$рмеге 

әуесқой фотографтар әкелі-балалы 

Есен Жүсіпбаев пен Ілияс Қанаттың 

40-тан астам еңбектері қойылған. 

Онда Ертіс $ңірінің әсем табиғаты 

кеңінен к$рініс тапқан. Сондай-ақ 

к$кпар тарту, теңге алу сынды ұлттық 

салт-дәстүрімізге ерекше мән берілген. 

Айта кетейік, әуесқой фото-

графтар  $з  еңбектерін  облыс 

орталығында алғаш рет к$рсетіп 

отыр. Ертіс $ңірінен шыққан атақты 

фотограф Дмитрий Бағаевтың музей 

үйі «Рухани жаңғыру» жобасы ая-

сында осындай ауыл суретшілерінің 

к$рмесін к$птеп $ткізуді қолға 

алмақ. 

Балнұр РЫСБЕРГЕН

БАЯНАУЫЛ БОЯУЛАРЫ
     .     

   –      
.      - ,   

,   .   
     . 

КӨРМЕ

ДАНАЛЫҚ ҰЛАҒАТЫ 

Сапар аясында ж$ндеуден $ткі -

зілген Мырза Мұхаммед Хайдар 

 Дулати қабірінің басындағы ақ па-

раттық тақтаның ашылу рә сіміне, 

со нымен қатар Кашмир уни верси-

теті Орталық Азияны зерттеу ор-

талығы мен М.Х.Дулати атындағы 

Тараз мемлекеттік универси теті бі-

рігіп ұйымдастырған «М.Х.Дулати 

– Қазақстан мен Үндістан арасын 

бай  ла ныстырушы алтын к$пір» атты 

халықаралық конференция жұмысына 

қатысты. 

Университет делегациясының 

Сринагар қаласындағы баба зиратына 

баруы бұдан 19 жыл бұрын, яғни 1999 

жылы мамыр айында М.Х.Дулатидің 

ЮНЕСКО к$лемінде кеңінен аталып 

$ту қарсаңында жүзеге асқан болатын. 

Осы іссапар барысында Қазақстан 

тарабынан Индияның жоғары оқу 

орындары, ғылыми орталықтарымен 

әріптестік байланыс орнату, ең басты-

сы, Үнді жеріне жерленген ұлы баба-

мыз М.Х.Дулатидің басына тағзым ету 

болатын. Делегация Делидегі Сихития 

академиясында, Дели, Джавахарлал 

Неру және Кашмир университетінде 

бірнеше ғылыми конференциялар 

$ткізіп, «Мазар-и салатин» атақты 

а д а м д а р ,  п а т ш а л а р  ж е р л е н г е н 

қорымдағы Дулати зиратына барып, 

баба рухымен тұңғыш рет табысқан еді. 

Бұл – Тәуелсіз Қазақстанның ғылымы 

мен мәдени-рухани $міріндегі үлкен 

жаңалық болды. 

Міне, содан бері баба атын ием-

денген Тараз мемлекеттік университеті 

к$рнекті қайраткер, тарихшы ғалым, 

жазушы Мырза Мұхаммед Хайдар 

Дулати мұрасын зерттеуші, насихат-

таушы ғылыми орталыққа айналды. 

2 жылда бір рет халықаралық Дулати 

оқуларын $ткізу, жыл сайын 1-ші 

курсқа қабылданған студенттерге уни-

верситет ректорының М.Х.Дулатидің 

$мірі мен мұрасына арналған дәстүрлі 

лекциясының оқылуы қалыпты 

сипатқа айналған. 

Бұл жолғы сапардың ж$ні $згеше 

болды. Үндістан Республикасындағы 

Қазақ стан Республикасының Елші-

лігі екі жылдың үстінде қажырлы 

жұмыс тар жүргізе отырып, Мырза 

Мұхаммед Хайдар Дулати қабірін 

қайта ж$ндеуден $ткізіп, басына 

ақпарат тық тақта орнатты. Бұл $те 

қажетті жұмыс болатын. Wйткені 

к$неден жол тартқан «Мазар-и Сала-

тин» қабірстаны ескі қорым болатын, 

сырт к$з к$пшілік ол жерде қазақ 

халқының ұлы тұлғасы, тарихшы 

ғалым, жазушы М.Х.Дулатидің қабірі 

барын біле бермейді. Міне, осы жай-

ды ескерген елші Болат Сәрсенбаев 

бастаған Үндістандағы Қазақстан 

Республикасының Елшілігі  баба 

қабірін ж$ндеу, Ақпараттық тақта 

қою және мемлекет тарапынан қорғау 

есебіне алу жайын к$теріп, сәтті орын-

дап шықты.

«Мазар-и салатин» қорымындағы 

М.Х.Дулати қабірінің ж$ндеуден 

$туі, оған мемлекеттік дәрежеде 

мән берілуі – қазақ халқының үлкен 

қуанышы. Ж$ндеу жұмыстарына 

ҮР «Үндістанның археологиялық 

Wз к$зіме $зім сенбей тағы да анықтап 

қарадым. Жоқ, к$зім алдамапты,  «Жалел 

ад-Дин» деп тайға таңба басқандай 

 жазулы тұр. Сонда бұл кім болды екен 

деп отырған шығарсыз? Айтайын. Жалел 

ад-Дин Менгуберді – әйгілі Хорезм-

шах Мұхаммедтің мұрагері, Хорезм 

мемлекетінің соңғы билеушісі. Отанын 

моңғол шапқыншылығынан қорғаған һас 

батыр. Басқыншы Шыңғысханға бас имей 

он жылдан астам уақыт бойы арыстанша 

алысып, ақыры 1231 жылы күрдтердің 

опасыздығынан қаза тапқан қаһарман.

Ең ғажабы $з ағамыз $збектер қайсар 

жүректі ұлы бабаларының алдында қарызда 

қалмапты. Жалел ад-Динге $зі қорғаған 

Үргеніш қаласының т$рінен зәулім 

ескерткіш орнатып, оның жасаған ерлік 

ісін мәңгі $шпестей етіп тасқа қашапты. 

Осы ретте Wзбекстан мемлекеті 1999 

жылы баһадүр бабаларының 800 жылдық 

мерейтойын үлкен ұйымшылдықпен 

сырнайлатып-кернейлетіп атап $ткенін 

айтып $тсек артық емес. Ал 2000 жылы 

оның құрметіне ерлік пен батырлықтың 

үлгісін к$рсеткен әскери қызметкерлерге 

берілетін «Жалоладдин Менгуберди» 

орденін тағайындады. /рине, «Бәрекелді!» 

дейміз. Бұл нені к$рсетеді? Бұл – $збек 

ағайындардың парасат-пайымының жоға-

рылығын, $з тарихы мен тарихи тұлға ларын 

лайықты құрметтей алатынын, жас $збек 

патриоттарын сол тарихи тұлғаларының 

ерлік істері үлгі сінде тәрбиелеп, $негеге 

баулып жатқа нын к$рсетеді. Бұл, с$з 

жоқ, ел болғысы келе тін, ерлікті, $рлікті 

к$ксеген ұлттың таңдауы. Сүйінесің, 

қызығасың, қызғанасың!

Енді $зімізге келейікші. Ежелден 

еркіндік аңсаған Қазақ елінің бұл тұрғы-

дағы бәсі қандай дәрежеде? Wкі нішке 

орай, біз $з тарихымыз бен тарихи тұлға-

лары мызды, ұлттық құндылық тары мыз-

ды тиісінше бағалау, құрметтеу, даңқын 

асқақтату, жас ұрпақты солардың қаһар-

мандық ісі үлгісінде тәрбиелеу мәселесіне 

келгенде шамадан тыс салқындылық 

танытып жүрген сияқты к$рінеміз. 

Солқылдақ мінез к$рсетіп жүргендейміз. 

Осыны ойлағанда, әлгі $зім жазсам 

ба, жазбасам ба деп жүрген тақырыпты 

біржола жазып тастауға бел байладым.

Тарихта ғасырлар жүгін арқалап, ар-

тында $шпес із қалдырған ұлы тұлғалар аз 

емес. Ол – адамзаттан ақылы асқан ғұлама, 

қаһарынан жер қайысқан жаһангер немесе 

бүтін дүниені бір-біріне соғып т$ңкерген 

революционер болып тізіле береді. 

 Дегенмен, ғылыми философияға сенсек, 

бұл уақытша $мірде уақыттан асқан қатал 

сыншы жоқ. Күні кеше мерейі к$кте, есімі 

к$птің аузында жүрген кісің қоғам мен 

жүйе бір аунап түскенде сол уақыттың 

елегінен $тпей қалуы әбден мүмкін. 

Оған мысалдар жеткілікті. Ал енді арадан 

ғасырлар $тіп, небір аласапыран дауылдар 

мен жауындарды бастан кешсе де қадір-

қасиеті бір мысқал да кемімеген, қайта 

уақыт алға жылжыған сайын халықтың 

құрметі мен ілтипаты арта түсетін ерек-

ше тұлғалар болады. Олардың есімдерін 

ұмыттыру үшін қаншама талпыныс жа-

салды, алайда ұлт үшін осы бір қадірлі 

есімдерді халық жадынан бәрібір $шіре 

алған жоқ. Ендігі $шіре алмайтын да 

шығар. Мінеки, $шпес ерліктің $негесін 

к$рсетіп, әлемдік тарихнамадан ойып 

тұрып орын алған сондай сирек есімнің 

бірі де бірегейі – ұлы Отырар қаласының 

даңқты әкімі Қайырхан.

Қайырхан кім? Ол тарихта қандай 

ісімен қалды? Қайырхан есімі әртүрлі 

тарихи еңбектерде «Отырар ойраны» 

атанып кеткен және қазақ тарихындағы 

елеулі оқиғалардың бірі болып табыла-

тын Отырар апатымен тікелей байла-

нысты. Бұл оқиға ХІІI ғасырдың басын-

да қазіргі Орта Азия мен Қазақстанда 

мекендейтін халықтарды тізе бүктіру үшін 

Шыңғысхан бастаған қанқұйлы моңғол 

шапқыншылығына қайсарлықпен қарсы 
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жасалған қиратушылық, ойрандатушылық 

іс-әрекеттері отырарлықтарға жақсы 

мәлім еді. С$йтіп, олар $ліспей беріспеуге 

бекінді. Қамал қабырғаларының беріктігі, 

әскерінің сайдың тасындай іріктелген 

жігіттерден жасақталғаны да оның сенімін 

күшейте түсті. Оның үстіне Үргеніштен 

к$мекке 20000 қосымша күштің шыққаны 

туралы хабар да жасақтың еркіне жігер 

қосты, алған бетінен қайтпауға үндеді. 

Алайда, к$п ұзамай аласапыран сұмдықты 

$з к$зімен к$руге және жанынан түңілуге 

мәжбүр болды.

Қала тынымсыз атқылаған тас топ-

тар мен гүрсілдеп жарылған отты най-

зағай астында қалды... Қаншама құрылыс 

нысандарын қиратып, таяу т$ңіректегі 

шаһарды $ртке ораған, қарулы және 

қарусыз қаншама жанға шығын әкелген 

бұл үрейлі ұрыс машығы бірнеше күнге 

созылса керек. Содан кейін қала қа-

бырғасына тікелей шабуыл басталды. Екі 

жақтан бірдей жанталас, айқай-шу, тірі 

қалу үшін арпалыс... Ұлы Отырардың 

биік те берік қабырғалары шыдап бағады. 

Арадан апталар, айлар $тті. Үргеніштен 

күткен қосымша күш туралы хабар бос 

с$зге айналып, үздіксіз атылған от пен 

топ, мың сан ысқырған жебе астындағы 

қорғаншылардың к$ңілін күмән жайлай 

бастайды. Қаладағы моңғол жансыз-

дары Отырардың су к$зіне апаратын 

жер асты жолын біліп қалып, амалын 

тауып оны сыртынан бекітіп тастайды. 

Соның кесірінен азық-түлік таусылып, 

су тапшылығы орын алады. Содан кейін 

жағдай мүлдем ауырлап кетті. «Азық тау-

сылды. Адамдар аштан қырыла бастады. 

Қаланың к$шелері мен аулалары $лікке 

толды» деп жазады к$не жәдігерлер. 

Деректерге сенсек, отырарлықтар екі ай 

бойы нәр татпаған.

Осылайша отырарлықтар тығырыққа 

тіреліп,  үміт кесілген шақта ендігі 

қарсыласуды бекершілік деп түсінген 

түменбасы Қараджа – Қажып (Қараша 

– Хажып деп те жазылады) қорғанысты 

тоқтатып, кеңшілік сұрап, жауға берілу 

туралы ұсыныс жасайды. Алайда Отырар 

әкімі келтесінен қайырады: «Егер $зіміздің 

сұлтанымызға опасыздық жасасақ, 

қарабет боламыз және бүкіл мұсылман 

қауымының қарғысына ұшыраймыз» деп 

жауап береді. «Қараджа – Қажып қарсы 

уәж айтпастан, тек қараңғы түсуді күтті. 

Сосын күн ұясына батып, т$ңіректе қара 

түнек басқан шақта, тосынан к$теріліп, 

Сұпы – Қан (Суфи – Хан) қақпасынан 

шыға берді» деп баяндайды деректе. Сол 

сәтте аңдысын аңдып жатқан моңғолдар 

Қараджа – Қажыпты тосынан тұтқынға 

алады.

Осы тұста айта кету керек, бірқатар 

зерттеушілер Қараджа опасыздық жа-

сап, моңғолдармен астыртын келісс$з 

жүргізді, ақыр соңында Сұпы – Қан 

қақпасын ашып берді деп айғақтайды. 

Алайда осы оқиғадағы ең негізгі дерек к$зі 

қамалдың ішіне басып кірді. Қайырхан 

екі н$керімен бірге қисардың т$бесіне 

шығып кетті. Сол арада екі серігі де шейіт 

болып, енді Қайырхан жалғыздан жалғыз 

қалды, бірақ бәрібір берілмеді. Сол кез-

де оған әйелдері мен қыздары к$мекке 

келіп, бұзылған сарай қабырғасынан 

кірпіш әперіп тұрды, соған қарамай оны 

дұшпандары қоршап алды. Соның алдын-

да ғана Отырар әкімін $лтірмей, тірідей 

ұстау ж$нінде жарлық түскен еді. Осы 

кезде қисарға Wкетай мен Шағатай да 

жеткен болатын. Қараса екі қолына екі 

қылыш ұстаған Қайырхан $зіне жақындап 

келе жатқан ханзадаларға тап берді. 

Оны байқап қалған бір моңғол мергені 

Қайырханды садақпен атып жаралай-

ды. Бірақ ержүрек Қайырхан сонда да 

берілмейді, жаралы жолбарыстай ақырып 

айқаса береді. Алайда әбден әлі құрыған 

Қайырханның мыңдаған жауға жалғыз 

шамасы келмей, ақыры тұтқынға түседі, 

аяқ-қолына ауыр бұғау салынады.

Бұдан соң Қайырханды мойны-

на қандала кигізіп, сонау Самарқан 

қаласын қоршап, қанға б$ктіріп жатқан 

ҚАҺАРМАНДЫҚҚАҺАРМАНДЫҚ
қызметке кірмек ниетін білдірген». 

/рине,  к$не жазбалардан басқаша 

қорытынды жасау мүмкін де емес. Ханза-

далар тұтқындардан мұхият жауап алады. 

Қоршаудағы қамалдың жай-жапсары, 

жалпы ішкі ахуал, адамдардың к$ңіл-күйі, 

әскер күші туралы сұрап, жағдайды түп-

түгел біледі. Содан соң айтыпты: «Сен 

$зіңе алған міндет-парызыңды аяқ асты 

қылып, басыңа т$ккен бар жақсылығын 

ұмытып, $з сұлтаныңа опасыздық жа-

садың, бізге де адал боларыңа, сатып 

кет пейтініңе сенім жоқ» депті. Сол жер-

де Қараджа – Қажыпты, басқа да ұлық 

н$керлерімен қоса түгелдей бастарын 

алуға бұйырыпты.

Жувейнидің к$рсетуі бойынша, бұл 

оқиға былайша $рбиді: Қараджа – Қажып 

жау құрсауын жарып $тіп, қаладан шыға 

қашпақ болғанда, тышқанның қимылын, 

шыбынның ызыңын аңдып отырған 

моңғолдар оны Сұпы – Қан қақпасы ал-

дында тұтқиылдан қолға түсірген. Кейбір 

зерттеушілер осы деректі алға тартып, 

қақпаны Қараджа – Қажып ашып берді, 

с$йтіп, опасыздық жасады деп жазып жүр. 

Шындығында Қараджа – Қажып қаланы 

тастап қашпақ болды ма, әлде қақпаны 

әдейі ашып берді ме – анық-қанығы әлі 

күнге дейін белгісіз. Белгілісі осы Сұпы 

– Қан қақпасы арқылы ішке құйылған 

моңғолдар қамал қорғаушыларын аяусыз 

қырғынға ұшыратты. Отырар тұрғындары 

– шал-кемпір, бала-шаға, қатын-қалаш 

демей әрбір к$ше, әрбір үй, әрбір мұнара 

үшін шайқасқа түсті. Алайда күш тең 

емес еді. Шапқыншылар біртіндеп күш 

алып, сусыз, нәрсіз, аштықтан әбден 

қалжыраған отырарлықтар ығыса бастай-

ды. Біраздасын байтақ шаһар тұтасымен 

қолға түсіп, Иналшық Қайырхан жиырма 

мың қолымен қисарға – ішкі қамалға 

шегініп кетеді. Сонан соң не болды дейсіз 

ғой?.. Моңғолдар Отырардың қырғыннан 

тірі қалған барлық халқын түгелімен 

қала сыртына айдап шығып, қан жоса 

етіп  турап тастайды. Wздері иесіз қалған 

қаланы талауға түсіреді.

«Қабырғасы биік әрі бекем қисарға 

бекінген Қайырханның жиырма мыңдығы 

қарсылығын бір сәтке де тоқтатпайды. 

Бұлардың бәрі де арыстан еді, бәрі де бас 

байлап, ақырғы демі қалғанша $ліспей 

беріспеуге бекінді» деп кейіптейді к$не 

жазбалар. «Олар жаудың қолына түспеу 

үшін түрлі іс-әрекеттерге барса керек. 

Бірімен-бірі қоштасып, әр жолы елу-елу 

адамнан бірігіп, қамалдан атып шығып, 

алдындағы жауға тап берді, $здері найзаға 

ілінді, қылышқа шалынды. Сол айқаста 

$здері де $лім құшты, дұшпандарын да ала 

кетті». Осылайша, бұрын-соңды болмаған 

қанды шайқас тұтасымен бір айға созыл-

ды, ақырында ұрыс алаңында Қайырхан 

мен оның екі серігі ғана қалды. Бұл үшеуі 

қанішер жаудан сонда да қаймықпады, 

сырт айналып қашпады, одан әрмен арыс-

танша айқаса берді. Ақыры моңғолдар 

Шыңғысханның алдына жеткізеді. Кейбір 

деректердің к$рсетуінше, Шыңғысхан 

о н ы  Х о р е з м ш а х т ы ң  р е з и д е н ц и я -

сы болған К$к – Сарайда ауызы мен 

құлағына балқытылған қорғасын (кейбір 

жәдігерлерде күміс делінеді) құйып, асқан 

жауыздықпен азаптап $лтірген.

Мінеки, әйгілі Отырар қорғанысы 

мен оның қаһарман әкімі Қайырханның 

$ліміне қатысты к$не жәдігерлерден 

жеткен негізгі мағлұматтар осындай. Егер 

бұдан да анығырақ тәпсірлейтін болсақ, 

бұл мәліметтер сол кезеңнің әйгілі жылна-

машылары Ибн /л-Асырдың «Кәмил ат – 

Тәбәрик», Ахмед әл – Нессауидің «Сұлтан 

Желал-уд-дин Мангибурти», Алай-уд-дин 

Жувейнидің «Тарих-и-Джихангуша», т.б. 

араб-парсы және қытай тілінде жазылған 

еңбектері арқылы жеткен. Олардан кейін 

жалғас заманда ғұмыр кешкен Рашид-

ад-Дин Файзолла Хамаданидің «Жами-

ат – тауарих» атты әйгілі еңбегінде мұны 

с$збе с$з қайталайды. Одан кейінгі 

тарихшы-шежірешілердің бәрі, мысалы, 

Сафи-ад-дин Қойлақи («Насабнаме»), 

Шараф-ад-дин /ли Язди («Зафарнаме»), 

/білғазы Баһадурхан («Түрік шежіресі»), 

т.б. ішінара $згерістерге қарамастан осы 

нұсқадан ауытқымаған десе болады. 

Осы таңғажайып ерлік – бес ай сыртқы 

қамалда, бір ай бойы ішкі қисардағы 

табанды күресі, қайтпас қайсарлығы 

Қайырхан даңқын бүкіл әлемге жайды.

Осы жерде бір нәрсені ескерте кеткіміз 

келеді. /ңгіме тек әйгілі Отырар қаласы-

ның даңқты әкімі Қайырхан туралы 

ғана болып отыр. Яғни біз бұл мақаланы 

жазғандағы мақсатымыз – Шыңғысханды 

қаралап, иә, болмаса, Қайырханды 

ақтау емес, негізінен қазақ жеріндегі 

отырарлықтардың жанқиярлық ерлігін 

к$рсетіп, отансүйгіштік қасиеттің қандай 

ұлы сезім екенін паш ету. Сондықтан 

«Отырар ойраны» туралы с$з болғанда, 

туғанда «уысына қан шеңгелдеп» $мірге 

келген, тарихтағы ең атышулы әмірші 

Шыңғысхан тұлғасын да айналып $те 

алмаймыз.

/йгілі моңғол шыңысхантанушысы 

Эренжен Хара-Даван $зінің «Чингисхан 

как полководец и его наследие» (Алматы, 

«Санат», 1992 ж.) деген еңбегінде бұл 

оқиға туралы былай дейді: «Хорезмшах 

Мұхаммедтің бұйрығымен Отырарға 

келген 450 саудагердің $лтірілуі, шын 

мәнінде Шыңғысханның әріден ойлаған 

жоспары еді, тек Отырар әкімінің бұл 

әрекеті оның Батысқа шапқыншылын 

тездетті». Тарихтың осы кезеңін індете 

қопарып жүрген зерттеушілер негізінен 

осы уәжге тоқтайды. Шыңғысхан Батысқа 

шапқыншылық жорығын бұл оқиға болса 

да, болмаса да тоқтатпайтын еді дейді олар. 

Wйткені Моңғол әміршісі бұл жорыққа 

сақадай сай отырған. Шыңғысхан алды-

мен кәдуілгі сыннан $ткен айлаға басады. 

Ол қандай айла? Сұлтан Мұхаммедке 

хат жазып, елшілері мен саудагерлерін 

$лтірген «опасыз» Қайырханды ұстап, 

$зіне беруін талап етеді. Ол – ол ма, хатты 

жеткізгені $з алдына, Моңғол ханының 

елшілері Хорезмшахтың алдында $здерін 

тым тәккаппар, менмен ұстайды. Оған 

қатты ашуланған сұлтан екі с$зге келмес-

тен бас елшінің басын алуды бұйырып, ал 

серігін елден масқаралап қуып шығуды 

тапсырады. Кейбір зерттеушілердің 

дәлелдеуінше, «мәселе тіпті де саудагер-

лерде емес еді, Шыңғысхан жолдаған 

хаттың мазмұнында болатын» дейді. 

Wйткені Моңғол әміршісі Хорезмшахқа 
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агенттігі» (Агенттік – Archaeological 

Survey of India) директоры Р.Тивари 

мырза Қазақстан Елшілігінің ықпа-

лымен атсалысты. 

Делегация 23 қаңтар күні Алматы-

дан Нью-Делиге ұшып келді. 24 күні 

Джамму және Кашмир штатының 

Сринагар қаласында болып,  25 

қаңтарда Сринагар қаласындағы 

а т а қ т ы  а д а м д а р  м е н  п а т ш а л а р 

қорымы «Мазар-и Салатинде» қайта 

ж$ндеуден $ткен және ақпараттық 

т а қ т а  о р н а т ы л ғ а н  М . Х . Д у л а т и 

қабірі басындағы рәсімге қатысты. 

Онда Үндістан Республикасындағы 

Қазақстан Республикасының елшісі 

Б.Сәрсенбаев  с$з  с$йлеп,  баба 

зиратының ж$ндеуден $тіп, басы-

на тақта орнатылудың оңайлықпен 

жүзеге аспағанын, бірақ мұның $те 

қажеттілігін айтып, ағылшын, урду 

тілінде жазылған Ақпараттық тақтаның 

мазмұнымен к$пшілікті таныстыр-

ды. Онда «қазақ халқының к$рнекті 

тұлғасы» деген с$з бар. Шығыстанушы 

ғалым, М.Х.Дулати мұрасын терең 

зерттеуші /.Дербісәлі ғалым мұра-

сының дүниежүзілік маңызына тоқ-

талды. М.Х.Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік университетінің рек-

торы М.Сарыбеков Қазақстан мен 

Үндістан арасындағы мәдени-ғылыми 

қарым-қатыста М.Х.Дулатидің алтын 

к$пірге айналып отырғанын, оның 

күреске толы $мірі мен мұрасының 

әлі ашылмаған қырларының мол 

екендігін құрмет сезіммен атап $тті. 

Баба рухына Құран бағышталды. 

Бұдан соң делегация ҚР-ның 

Үндістандағы Елшілігі мен Кашмир 

университеті Орта Азияны зерттеу 

орталығының қолдауымен $ткен 

«Мұхаммед Хайдар Дулати – Индия 

мен Қазақстан арасындағы алтын 

к$пір» атты халықаралық ғылыми кон-

ференция жұмысына қатысты. 

Конференцияда М.Х.Дулати 

а т ы н д а ғ ы  Т а р М У  м е н  К а ш м и р 

университеті және оның жанындағы 

Орта Азияны зерттеу орталығымен 

білім беру, ғылыми қарым-қатынасты 

дамыту бағытында екіжақты меморан-

думге қол қойылды.

Делиде М.Х.Дулати мұрасын зерт-

теуші қарт ғалым Мансура Хайдар-

мен кездесу болды. Ол М.Х.Дулатиге 

арнаған екінші кітабын аяқтағанын 

айтты. Бұл кітаптың маңызы үнді архиві 

материалдарына негізделгендігінде 

еді. /.Дербісәлі мен М.Сарыбеков 

кітапты басып шығаруға автордың 

келісімін алды.

«Мәдениет және $нер» кафедра-

сының меңгерушісі ,  профессор 

А.Кабиева бастаған студенттер Айша 

Бошкулова, Қуат Рахманбердиев, 

Замир /уелбеков қазақ халқының 

әндері мен күйлерін, биін тамаша 

орындап, үнділіктерді ұлттық $нердің 

$зіндік қайталанбас иірімдерімен, 

нақыштарымен таныстырды.

Сәмен ҚҰЛБАРАҚ,
филология ғылымының докторы, 

профессор, «Дулатитану» 
ғылыми-зерттеу орталығының 

директоры

тұрып, ұлы Отырар қаласын 6 ай бойы 

жауға бермей, жанкештілікпен қорғаған 

ерендердің ерлігі мен $рлігі жайындағы 

үлкен хикая.

«Отырар ойранын» мейлінше әділ 

бағалап,  шыншыл баяндайтын сол 

уақыттан жеткен к$нек$з деректерде оны 

былайша тәпсірлейді:

Отырардың тақау т$ңірегі кең дала 

теңіздей толқыған сансыз әскерге толып 

кетті, сауыт жапқан аттардың кісінеген 

дыбысы, мұздай құрсанған, арыстан 

кейіпті адамдардың айғайы аспанға та-

ласты... Сол кездің рәсімі бойынша ал-

дымен шаһардың қарсылықсыз берілуі 

туралы с$з салынды, елші аттандырыл-

ды. «Қарсылықсыз берілсеңдер, қаланы 

қиратпаймыз, $здеріңді $лтірмей аман 

алып қаламыз» десті. Бірақ ешқандай 

келісімнің болуы мүмкін емес еді. Себебі 

Отырардың әкімі Қайырхан моңғолдармен 

қарым-қатынас жасау $те қауіпті, олар 

екіжүзді, сұрқия, аяушылығы жоқ қатыгез, 

аяр халық әрі қаңлы-қыпшақтардың 

досы емес, жауы деп білді. Қалай де-

генде, моңғол әскерінің хайуандықтан 

– Жувейнидің еңбегінен аңдалатындай, 

Қараджа опасыздық жасамаған, тек аш-

жалаңаш үмітсіз жағдайдағы қамалдан 

қашып шығып, бас сауғаламақ болғанға 

ұқсайды. Күндіз-түні қамалдағы қалт 

еткен қимылды бағып отырған моңғол 

жасақтары, оны тұп-тура дарбаза ашылған 

сәтте тұтқиылдап тап беріп, қолға түсірген. 

Тұтқынға алынған Қараджа – Қажып 

пен қасындағы тағы бірнеше лауазымды 

н$керлерімен қоса Wкетай (Үгедей деп 

жазылып жүр) мен Шағатайдың алдына 

жеткізеді. Ханзадалар алғашқыда оны 

жақсы қарсы алып, $лтірмеуге уәде береді. 

Қараджа – Қажып сол кезде пұшайман 

халге түсіп, бағыныштылық танытып, 

қызметке сұранады. Бұл жағдайды арап-

парсы деректерін қопарып, түбегейлі 

зерттеген француз тарихшысы К.Д.Оссон 

$зінің «От Чингизхана до Тамерла-

на» деген (Алматы, «Санат»., 1996 ж.) 

еңбегінде былай баяндайды: «Қараджа 

түн қараңғылығын пайдаланып, таңдаулы 

жасағымен қаладан шығады, бірақ 

сәтсіздікке ұшырап, қолға түседі. Жанын 

сақтау үшін Шыңғысханның құзырына 

 : 
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1964 жылы Шымкентте $ткен 

Оңтүстік Қазақстан $лкелік ақындар 

айтысында қазылар алқасы оны жас-

сынып, жүлдеден құр қалдырғанда 

батыр Бауыржан Момышұлы ор-

нынан қарғып тұрып, қазылар 

алқасына: «Бармақтай ғана орыс 

қызы сенің ана тіліңде асқақтата 

жыр т$гіп, қазақтың айтыс $нерін 

айбарландырып отырғанда оның 

$нерін неге бағаламайсыңдар?!» деп 

Надеждаға білегіндегі алтын сағатын 

шешіп бергені туралы әңгіме халық 

арасында әлі күнге дейін аңыз бо-

лып айтылады. Бұл ж$нінде «Ақиқат 

пен аңыз» романында халық жазу-

шысы /.Нұршайықов та т$гілдіріп 

жазған еді. Батыр Баукеңнің 30 

томдық шығармалар жинағында да 

оның Н.Лушникова туралы жақсы 

пікірлері бар.

Надежда Лушникованың белгілі 

халық ақындары Мұқаш Байбатыров-

пен, Манап К$кеновпен, /бдікәрім 

Манаповпен сайыстары қазақ ай-

тысының классикалық үлгілеріне 

айналды. Надежда Лушникова белгілі 

а қ ы н - ж ы р а у л а р  С ү й і н б а й д ы ң , 

 Жам был дың, Үмбетәлінің әдеби мұ-

раларын халық арасында насихат-

тауға бүкіл $мірін арнап келеді. Оның 

тікелей бастамасымен, ізденуімен 

Алматы облысы Жамбыл ауданында 

халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаевтың 

мұражайы ашылып, ол халық игілігі 

үшін қызмет етуде...

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

п е д а г о г и к а л ы қ  у н и в е р с и т е т і 

Шетелдік азаматтарға арналған 

және жоғары оқу орнына дейінгі 

дайындық факуль тетінің деканы 

Ғалия Таубаева ұйымдастырған 

Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген қайраткері,  Қазақстан 

 Ленин комсомолы сыйлығының 

лауреаты, ҚазПИ-дың түлегі, ақын 

Н.Лушниковамен кездесуге арналған 

«Қазақтың бір қызымын» сырласу 

кешін ашқан университет  ректоры, 

п р о ф е с с о р  Т а к и р  Б а л ы қ б а е в 

ақынның шығармашылық жолына 

қысқаша шолу жасады.

«Надежда апамыз $зінің бүкіл 

саналы ғұмырын қазақ $нерінің жа-

лындап жанып, қарыштап дамуы-

на арнаған тұлға» деді Т.Балықбаев. 

– Біздің университетімізді бітіріп, 

ең алғашқы еңбек жолын ауыл мек-

тептерінде шәкірт тәрбиелеуден 

бастаған ол жас ұрпаққа білім бере 

жүріп $зінің шығармашылығын одан 

әрі дамытты. Қазақтың кең жазира 

даласына, халықтың дарқан пейіліне 

деген махаббатынан туған «Елім 

менің» атты жыр жинағы дүниеге 

келді. Ол қазақтың суырыпсалма ай-

тыс $нерінің дамуына да $лшеусіз үлес 

қосты. Wзінің қара тасты қақ жаратын 

суырыпсалмалық, шешендік $нерінің 

арқасында талай дүлдүлдің аптығын 

басты. 

Ол қазақ әдебиетінің жанашыры 

ретінде қазақ жазушылары Ғабит 

Мүсірепов, Сафуан Шаймерденов, 

/кім Тарази шығармаларын орыс 

тіліне аударып, т$л мұрамыздың одан 

әрі танылуына $лшеусіз үлес қосқан 

саңлақ. Оның қаламынан туған «Елім 

менің», «К$ңіл қошы» және басқа да 

жыр жинақтары қазақ поэзиясының 

антологиясына енгізілді. Бүгінгі кезде-

су жас ұрпаққа Надежда апайы мыздың 

$мір жолын үлгі ету мақсатында 

ұйым дастырылып отыр. Оның еліміз 

үшін атқарған еңбектері мемлекет 

тарапынан да лайықты бағасын алып, 

құрметке б$ленуде. Соның бір дәлелі, 

былтырғы жылы ҚР Президентінің 

Жарлығымен «Құрмет» орденімен 

марапатталуы. Бұл Сіздің еңбегіңіздің 

лайықты бағасы деп білеміз».

Р е к т о р  а қ ы н  Н а д е ж д а 

 Лушни кова  ға университеттің Абай 

атын дағы ме да лін тапсырып, үстіне 

қамзол жапты. Филология ғылымы-

ның докторы, профессор Темірхан 

 Тебегенов Н.Лушникованың шығар-

ма шы лығы туралы баяндама жасады. 

Wз кезегінде Надежда Лушникова 

қазақтың айтыс $нері, $зі ұстаз тұтқан 

халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаев 

шы ғармашылығы, жыр саңлақтары 

Сүйінбай мен Жамбылдың ақындық 

дәстүрлері, әсіресе осы $ңірден шық-

қан Нүрила қыздың ақындық әлеуеті 

туралы сыр шертті. Wзінің орыс тілінде 

жазатын ақын қызы Қарлығаш (Але-

на) Нұрбекованың $леңдерін оқыды. 

Университеттің талантты шәкірттері 

Надежда апасын $з $нерлерімен 

қуантты. 

Мырзахан АХМЕТОВ,
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың
қоғаммен байланыс б9лімінің 

бастығы

«ҚАЗАҚТЫҢ БІР ҚЫЗЫ...»
         , 

         
.         

   60-70-     
      . 

Наурыз айына дейін жалғасын та-

батын іс-шара барысында «Шілде», 

«Қайрат», «Шұға», «Студент» және 

т.б. к$ркем дүниелер к$рсетіліп, 

ре жиссер шығармашылығы туралы 

д$ңгелек үстел $ткізілмек. 

Дәрежен Wмірбаевтың алғашқы 

мамандығы математика пәнінің 

мұғалімі болса да, балалық шағын-

дағы арманы кино әлеміне жетелеп, 

ол $мір жолын осы салаға арнауды 

ж$н к$рді. Режиссер фильм дері 

$зіндік үндестік пен сырға толы 

туындылар қатарынан сана лады. 

Солардың ішінде қыс қаметражды 

«Шілде» фильмін ай туымызға бо-

лады. Апталық аясында кеңінен 

таныстырылған туынды к$рермен 

қауымды ерекше әсерге б$леді. 

Оқиға желісі жаздың ең ыстық 

айында шалғайдағы қазақ ауы-

лында $рбиді. Екі жас$спірімнің 

балалықпен жасаған түрлі іс-әре кет-

тері к$рерменге к$теріңкі к$ңіл күй 

сыйлайды. Режиссер түрлі детальдар 

мен к$ріністерді шебер пайдала-

на отырып, шілде айының аптап 

ыстығын сәтті түсіре білген. Мұндай 

туындылардан Wмірбаевтың $зіне 

ғана тән авторлық қолтаңбасын аң-

ғарамыз. Сонымен қатар оның жан-

жақты қызығушылығын белгілі бір 

мағынаға ие фотосуреттері ар қылы 

к$реміз. 

Қ а з і р г і  т а ң д а  Д . W м і р б а е в 

оқытушы ретінде $нер академия-

сында жас шәкірттерге кино $нері-

нің қыр-сырын таныстырып келеді. 

Ш.Айманов атындағы «Қазақ фильм» 

киностудиясындағы «Дебют» шы-

ғармашылық-$ндірістік бірлес-

тігінің к$ркемдік жетекшісі ретінде 

де қызмет атқарады. 

Кино тілімен айтқанда, «ретрос-

пек тиваның» маңыздылығы режис-

сер фильмдерін қайта к$ру арқылы 

жаңа әсер мен жаңа к$зқарасты 

қалыптастыруда болып отыр. Ав-

торлық кино туындының сипаты 

осынысымен ерекшеленеді. Алдағы 

уа қытта сапалы шығар ма лардың 

саны артса,  қазақ киносының 

қоржыны да олжалы дүниелермен 

байи түсетіні с$зсіз. 

�йгерім ЖҰМАСАҒИЕВА

ӨМІРБАЕВ 
ҚОЛТАҢБАСЫ

.        
     -

 ,      
   . 

ТАНЫТҚАН ҚАЙЫРХАНТАНЫТҚАН ҚАЙЫРХАН

тоғышарлар үшін Қайырханның бұл ісі 

мәнсіз, мағынасыз к$рінуі әбден мүмкін. 

Шындығында, оның ұлылығы да осында 

емес пе – ол істегенді екінің бірі істей 

алмайтындығында. Ол ақиқат жолындағы 

ш ы н д ы қ  ү ш і н  ж а л ғ а н  д ү н и е м е н , 

жасампаздық үшін  жауыздықпен, 

адамгершілік үшін қара ниетпен, асқақ 

арман үшін тоғышарлықпен айқасқа 

түсті. Түсінгенге, бұл теңдессіз ерлік. 

Жүрек жұтқандық! Қайырхан ерлігі бізге 

сол үшін де қадірлі. Расында, Қайырхан 

ол ерлікті істегенде Хорезм үшін емес 

(Мұхаммед сұлтанды с$з етпесек те бо-

лады), Отаны, $зіне сенім артып отырған 

елі үшін, келесі келетін ұрпақ алдында 

жерге қарамау үшін істеді. Wнеге ме? 

Wнеге. Wнеге болғанда қандай!.. Реті 

келгенде айтып $тейік, оның жасаған 

ерлік ісі арадан мың жыл $тсе де әлі 

күнге дейін күн тәртібінен түскен жоқ. 

Қайта қазіргі к$птеген әкімдердің бой-

ында сондай бір ерекше қасиет жетіспей 

тұрғандай к$рінетіні бар кейде. Ендеше, 

Қайырхан тұлғасын қайдағы бір жел с$зге 

байлап беріп, құлдық ой-танымға тұтқын 

қылуға болмайды. Қайырханның ерлігі 

әшейін бір жайшылықта айтыла салатын 

к$пірме с$з де емес, ол қайшылықта 

туған символ. Ол – жай ойната келген 

басқыншылыққа қарсы сүйіспеншілікке 

толы кеудесін қаймықпай тосқан мәңгілік 

күрестің ұлы қаһарманы. Ол жасаған ерлік 

істі жаһандану идеясының тұтқынында 

жазған хаттарында оны «Менің сүйікті 

ұлым» деп атаған екен. Бұл жайтқа 

қазақ тарихының үлкен білгірі, жазушы 

/біш Кекілбаев былайша баға береді: 

«Қайырханның атына батыс тарихшы-

лары тарапынан айтылып жүрген әңгіме 

– әлі де болса оның баяғыдағы саяси 

дұшпандары айтқан қаңқудың сарыны-

нан шыға алмаушылық болып табыла-

ды... Шыңғысханның біреудің үмбетін 

жазалауға тырысқаны да халықаралық 

құқыққа томпақ келетін оғаш қылық 

еді. Оны мұндай қылыққа итермелеп 

тұрған, шынына келсек, Қайырхан 

емес, Шыңғысханның $зі еді. Wзімен 

дәрежелес падишаға «сүйікті ұлым» деп 

хат жазған сол еді. Ол әлі жаулап ал-

май тұрып «бағыныштымысың?» деп 

басынғандық болатын. Бұл қай дер-

бес мемлекет үшін де заңсыз соғыс 

ашқанға бар-бар озбырлық саналатын» 

(/.Кекілбаев. «Талайғы Тараз», 2002ж.). 

Бұл мәліметтен к$ріп отырғанымыздай, 

шын мәнінде Шыңғысханның негізгі 

мақсаты – жарасу, бейбіт келісімге келу, 

немесе достық қарым-қатынас орнату 

емес, мемлекет ішіне іріткі салу еді. 

 Жалпы мұндай арандатушылық аяр әдісті 

Шыңғысхан барлық жорықтарының ал-

дында қолданып отырған. Реті келгенде 

айтып $тетін нәрсе, Шыңғысхан осындай 

мазмұндағы хатты сұлтан Мұхаммедтің 

анасы, әлем әйелдерінің падишасы 

(Худовенд – Жиһан) деген атағы бар – 

танытқан күрескерлердің к$зімен қарап, 

баға беріп, түсіндіруді үйренуіміз керек 

деп есептеймін. Аталған мақаланы жазу-

дағы негізгі к$здеген мақсатымыз да осы.

Жалпы Шыңғысханның пендеші-

лігі мен жауыздығын айтып, қаралау 

біздің бүгінгі мақаламыздың мінде тіне 

кірмейтінін жоғарыда айтып $ттік. Мұн -

дағы негізгі мақсат – шапқын шылықпен 

келген зұлым күшке қаймықпай қарсы 

тұрған отырарлықтар мен Қайырхандай 

$шпес ерлік иесін $кше басар ұрпаққа 

$неге ету, халық жадында мәңгі қалдыру. 

Халқымыздың ұлы батырларының бірі 

ретінде тану, ер тұлғасын паш ету.

Олай болса «Отырар ойраны» және 

оның қаһарман әкімі Қайырхан тура-

лы с$з еткенде, ел арасында біріне бірі 

қайшы келетін, кейбір жағдайда бірін-

бірі мүлде жоққа шығаратын сан алуан 

пікірлердің бар екенін айта кетуіміз керек. 

Екі ұдай мұндай пікірлер әлі де орын алып 

келеді. Осы сан алуан пікірлердің бас-

аяғын жинақтап, басын қосып ой қорытар 

болсақ, мынадай үлкен екі түрлі тоқтамға 

тоғысар еді. Біріншілері – Отырардың 

қақпасын Шыңғысханға қарсыласпай $зі 

ашып беруі керек еді, сонда байтақ қала 

талан-таражға түспес еді, ел қырғынға 

ұшырамас еді, сондықтан «Отырар ойра-

ны» Шыңғысханның емес, Қайырханның 

қателігі десе, екіншілері – Қайырхан 

ерлігін – қазақ ерлігінің бір символы 

ретінде танып, оны елін, жерін сүйген 

қалың ортасындағы Отырар қаласына 

тек басқыншылық қара ниетпен келгенін 

тек тоқмейілсіген тоңмойындар ғана 

мойындамауы мүмкін екенін еске салып 

$тсек артық емес. Осылайша, Қайыр-

хан басқыншылыққа тап болған елін 

қ о р ғ а й м ы н ,  з о р л ы қ - з о м б ы л ы қ т а н 

құтқарамын деп жүріп ерлікпен қаза 

тапты.

Ал Отырар қаласы қай кезеңде де 

(қазір де) қазақтың қалың ортасында 

жатқан сулы, нулы, шұрайлы жер жаннаты 

есебінде саналған.

Отырар аймағы – барлық кезеңде 

шығыстан батысқа, батыстан шығысқа, 

оңтүстіктен солтүстікке, яки, солтүстіктен 

оңтүстікке немесе керісінше ағылып 

жатқан керуен жолдарының тоғысқан, 

түйіскен жері болды. Мұнда сауда мен 

қол$нер,  ғылым мен білім жоғары 

деңгейде дамыды. Осы жерден тең-тең жүк 

артқан керуендер жан-жаққа ағылып жат-

ты. Отырардан шыққан бір жол Шауғарға 

шығып, одан әрі Жанкентке баратын. 

Жанкент қаласы отырықшылар мен 

к$шпенділердің мидай болып араласқан 

жері еді. Екінші бір үлкен жол Сырдария 

арқылы $тіп, Весидж (Басшы) шаһарына 

апаратын. Бұл қала шығыстың ұлы ғұлама 

ғалымы /бу Насыр әл-Фарабидің туған 

жері ретінде белгілі. Одан шыққан керуен 

Сырдарияның жоғарғы жағымен жүріп 

отырып, Сүткент арқылы Шашқа, одан 

т$менірек Жент шаһарына баратын. Осы 

ӨНЕР

қалған біздің замандастарымыздың бәрі 

бірдей қабылдай бермеуі сондықтан.

Біздіңше, Қайырханның іс-әрекеті 

Отан мен осы жерді Отаным деп санайтын 

және солай екендігіне сенген адамдардың 

алдындағы $з жаупкершілігін сезінудің 

жарқын үлгісі. Ерлік үлгісін мақтаныш ету 

бізге парыз ғана емес, міндет болуы керек. 

Олай болса, нағыз отанқорғаушының 

ерен ерлігі неге ескерілмейді? Отырар 

қазақтың қаласы болса, ұлы Отырардан 

шыққан әлемнің ұстазы (екінші емес 

екенін ескертемін!) /бу Насыр әл-Фараби 

қазақтың ғұламасы болса, онда осы Оты-

рардан шыққан, Отырарды соңғы демі 

қалғанша $ліспей беріспей қорғаған арыс-

тан жүректі қаһарман бабамыз Қайырхан 

неге қазақтың ұлттық батыры ретінде 

ұлықтамайды? Оның еңселі ескерткіші 

$зі жаудан қорғаған киелі $лкенің т$рінде 

неге асқақтап тұрмайды? Егер қазақ тари-

хында елеулі із қалдырған тұлғаларымызды 

танытуға дәл осылай құлықсыздыққа жол 

беріле беретін болса, елдің елдігі, биліктің 

биліктігі қайда демей ме жұрт?..

/герәки, Қайырхан сонау ХІІІ ғасырда 

жасаған сол жанкешті ерлігін дәл бүгінгі 

күні жасағанда, не болар еді деп ойлаймын 

кейде. С$з жоқ, жер-к$кке сыйғызбай 

мақтап, мадақтап, қоладан биік етіп 

ескерткіш тұрғызып, к$шелер мен меке-

мелерге есімін беріп, аспандатып қояр 

едік.

Қалай десек те, Қайырхан – $лу 

арқылы $лмеуді паш еткен сирек тұлға. 

Wлім – жеңілу емес, $лім – жеңіске жетудің 

де құралы бола алатынын дәлелдеген 

ер. Ол $з Отанының алдында перзенттік 

адалдығын ақырына дейін сақтаған нағыз 

патриот ретінде тарихтан $з орнын ойып 

тұрып алған батыр.

Сондықтан Қайырханнан опасыз, 

саясаттан хабары жоқ нақұрыс жасаудың 

керегі жоқ. Қайта оның ерлік тұлғасы – 

отаншылдықтың ең жоғарғы к$рсеткіші 

ретінде кейінгілерге үлгі етілуі керек. Wз 

халқының нағыз ержүрек қаһарманы 

ретінде дәріптелуі тиіс.

Бір нәрсе анық, 1220 жылы аса 

қатыгездікпен азаптап $лт ір ілген 

Қайырхан енді тірілмейді. Бірақ селдей 

қаптаған басқыншылыққа қайыспай 

қарсы тұрған қаһарман ұлдың ерлігі, 

оның $ршіл рухы әлі тірі жүр. Яғни 

оның рухы мен тарихи тұлғасын қайта 

тірілтуге болады. Ондай мүмкіндік бізде 

бар. Олай болса қазақ тарихында елеулі 

орны бар к$птеген шежірелерде «Оты-

рар ойраны» атанып кеткен Отырар 

апатының орын алғанына және туған 

жерін  сүюдің,  Отанын қорғаудың 

ерен үлгісін к$рсеткен Қайырханның 

айуандықпен $лтірілгендігінің, яғни 

опат болғандығының 800 жылдығында 

(апат 1220 жылы орын алған) сол бір 

ерлік рухты ұрпаққа паш етіп тұратын 

бір зәулім ескерткіш асқақтап тұрса нұр 

үстіне нұр болар еді. Бүкіл қазақтың 

абыройы асып, даңқы артар еді. Себебі 

Қайырхан бір рудың, бір тайпаның ба-

тыры емес, бүкіл қазақ нәсілінің ортақ 

қаһарманы. Ал әзірге батыр бабамызға 

қатысты бүкіл іс қолында билігі бар әкім-

қаралардың ықылас пейілі мен қолында, 

қаржысы бар азаматтардың патша к$ңілі 

мен жанашырлығына тіреулі тұр. /рине, 

игілікті іс жалғасын табады, түптің түбінде 

әділет жеңеді, ақиқат мұратына жетеді – 

оған ешкімнің күмәні болмауы тиіс.

Болат ШАРАХЫМБАЙ

Тұрқан Қатын (Түркен Хатун) мен Хорезм 

мемлекетінің бас қолбасшысы /мин 

Мәлікке да жазғаны белгілі.

/рине, $зіне сенген әмірші ғана 

шапқыншылық жорыққа шығады. Сол 

секілді Шыңғысхан да $зіне сенгендіктен 

неше түрлі айла-амалды пайдаланғаны 

с$зсіз. Керек десеңіз соғысқа сылтау табу 

үшін тіпті $з саудагерлері мен елшілерін 

жансыздары арқылы $зі қырып  тастауы 

да мүмкін деп болжамайтын тарих-

шылар да бар. Бұл ойды ортағасырлық 

араб  тарихшысы Ибн Батутадан  бастап, 

 жазушы Шыңғыс Айтматов, орыс әскери 

ғалымы М.Иванин, тағы басқалар 

қуаттайды. Олар Қайырханның 450 

саудагерді $лтірмегеніне сенімді, бұл 

жағдай соғысқа арандату мақсатында 

әріден ойластырылып, мақсатты түрде 

жасалған саяси акция дегенді айтады. 

Ал ұлы жаулаушының $з қаныпезерлігін 

жасыру үшін, ойдан аңыз құрастырып, 

мұны «$ш алу» жорығы деп атауы әбден 

мүмкін. Қай дерек дұрыс, қай дерек 

бұрыс, оның анық-қанығын дәл анықтау 

бүгінде мүмкін емес. /йтсе де бір нәрсе 

анық – алдына қойған мақсатына 

жету үшін монархтар (шексіз билік 

иелері) алған бетінен қайтпағаны және 

 талай-талай айла-шарғыларға барғаны 

с$зсіз. Қысқасы, к$птеген мамандар: 

«Шыңғысхан батысқа шапқыншылық 

жорығын бұл оқиға болса да, болма-

са да тоқтатпайтын еді» дейді. Белгілі 

шыңғысхантанушы И.П.Петрушевский 

бұл жайт туралы былайша жазғаны 

бар: «Іс жүзінде бұл соғыстың бастама-

шысы Шыңғысхан болды. Ол барлық 

кінәні Хорезмшахқа артып сап, $зін 

жергілікті мұсылман тұрғындары алдын-

да исламның жауы емес қылып к$рсете 

алатындай етіп әзірлей білді». Бұл уәжге 

сенбеуге бізде ешқандай негіз жоқ, еріксіз 

келісесің.

Бір нәрсе анық, Шыңғысхан – күрделі 

тұлға. Бір қалыпқа сыймайтын, қарама-

қайшылығы мол жан-жақты тұлға. Мұндай 

күрделі тұлғаға бір жақты қарап, баға беру 

де оңай емес. Айтайын дегеніміз, біз $ткен 

тарихымызға басқыншылардың к$зімен 

қарап, бағалап, түсіндіріп, насихаттау-

ды жалғастыра беретін болсақ, түптің 

түбінде $зімізде сол басқыншылардың 

$зіне қалай айналып кеткенімізді білмей 

қалуымыз мүмкін. Сондықтан қазақ тари-

хын, оның ішінде, әсіресе «Отырар ойра-

нын» жеңімпаз Шыңғысханның к$зімен 

емес, басқыншылыққа қарсы жанкештілік 

нағыз ержүрек батыр, ұлы патриот деп 

мақтаныш тұтады.

Ендеше біз осы екі түрлі к$зқарастың 

қайсыбіріне тоқталғанымыз абзал?

Ол үшін біздің әңгімемізге $зек болып 

отырған Отырар әкімі Қайырханның кім 

екендігіне қысқаша тоқталып $тейік. 

Қайырханның $мір сүрген кезеңі шама-

мен 1165-1220 жылдар аралығына тура 

келеді. Ол Отырар шаһарында дүниеге 

келіп, бүкіл саналы ғұмырын Отырар 

$ңірінің гүлденуіне, $сіп-$ркендеуіне, 

тұрғындардың бейбіт $мір сүруіне арнады. 

Қайырханның $з тұстастарының арасында 

ерекше қабілет иесі болғанын ол тура-

лы қалам тербеген жылнамашылардың 

бәрі бірауыздан мойындайды. Оның 

билік құрған тұсында Отырар ерекше 

архитектуралық сән-салтанатымен де аты 

шықты. Кітапхана, медресе, моншалар 

бой к$теріп, әлемді биік те сәулетті сым-

батымен таңғалдырып тұрды. Сондай-

ақ ол ішкі және сыртқы тәртіпті қатаң 

бақылауда ұстады. Wйткені заман талабы 

солай еді. /сіресе Отырар шетелдік сау-

дагерлер к$п түйісетін тоғыз жолдың 

торабы болғандықтан олармен істейтін 

қызмет жұмысын одан әрі жетілдіре 

түсіп, жеке қадағалап отырды. К$не де-

рек к$здерінің к$рсетуінше, Қайырхан 

қажырлы, ержүрек, қайсар, алғыр және 

әділдігімен аты шыққан адам болған. Ол 

Отырарға әкім болып бекіген кезеңде жан-

жақтан анталаған жаулар – шығыс тұстан 

қарақытайлар, моңғолдар, оңтүстіктен 

парсылар, қызылбастар к$здерін алар-

тып, үлкен қауіп тудырып тұрған бола-

тын. Осы қауіптің алдын алу үшін қалада 

әскери гарнизон ұйымдастырып, жасақ 

санын 30000-ға дейін жеткізіп, қорғаныс 

жұмыстарын сол кездегі уақыт талабы-

на сай етіп үзбей жетілдіріп отырған. 

Қылышынан қан тамған ол заманда кез 

келген күтпеген жағдайға сақадай сай 

болып тұрмасаң, анталаған жау бас салып, 

иелігіңді тартып алады. Міне, осындай 

жоғары $ркениеттік деңгейде $мір сүріп 

жатқан Отырарға Шыңғысхан әскері 

тұтқиылдан шапқыншылық жасап, күл-

талқанын шығарып қиратты. Wкінішке 

орай, шыңғысханшыл зерттеушілер 

«к$ңірсіген иісті» моңғолдардың осынау 

қазақ тарихының бастауында тұрған Оты-

рар $ркениетін күл-талқанын шығарып 

қиратқанын білмеген, байқамаған, 

түсінбеген болады. Жоғарғы мәдениетті 

$лтіргенін мойындамайды. Шындығында, 

бес қаруы сай Шыңғысханның қазақтың 

жерден Қызылқұм сахарасы арқылы Хо-

резмге, Үргенішке, одан әрі қарай Еділ 

бойына шығып, Қапқаз бен Қырымға 

және Ежелгі Русь қалалары мен Еуропа 

елдеріне жол тартатын. Жібек жолының 

Шаштан шыққан б$лігі  оңтүстікте 

Иран, одан әрі Ауғанстан, Үндістан, 

оңтүстік – батыста Бұқара, Самарқан 

арқылы Сирия, Мысыр, Бағдат, Византия 

елдерінің бай қалаларымен байланысып 

жатты. Шығысқа қарай шыққан үшінші 

жол Сауран, Тараз, Алмалық арқылы 

Қытай, Тибет, одан әрі оңтүстік – шығыс 

елдеріне бағыт алатын. Бір с$збен Оты-

рар – саяси-экономикалық тұрғыдан да, 

әскери-стратегиялық тұрғыдан да $те 

маңызды плацдарм болып, үлкен р$л 

атқарды. Сондықтан да бұл $ңір ұзақ 

уақыт бойы түрлі мемлекеттердің к$з 

алартқан аймағы, сонымен бірге кімнің 

кім екенін айқындайтын ұрыс алаңы 

болып келді. Отырар аймағына кім ие 

болса Жібек жолының сүбелі бір б$лігі 

соның бақылауында болды. Ал Жібек 

жолы деген не? Ол – к$л-к$сір байлық, 

миллиондаған қаржы еді. Ал мұндай 

стратегиялық маңызды плацдармға иелік 

ету кез келген $зіне сенген монархтың аң-

саған арманы болатын. Осындай маңызы 

зор байтақ қаланы $зіне қаратуды сұңғыла 

Шыңғысхан армандамады десек, жұм-

сартып айтқанда, $тірік болар еді. Кім не 

десе де, аяр Шыңғысхан ең алдымен осы 

Сыр бойындағы к$л-к$сір байлыққа кене-

ліп отырған сауда қалаларын, сонымен 

бірге ең маңызды керуен жолдары $тетін 

аймақты жаулап алуға ұмтылғаны анық.

Енді ойланыңыз: егер Қайырхан бас-

таған қаһарман бабаларымыз болмаса, 

олар Отырардай ұлы қалаларын $лер-

мендікпен қорғамаса, с$йтіп ауызбір-

ші ліктің үлгісін к$рсетпесе, туған жерді 

сүюдің, Отанды қорғаудың қандай асыл 

сезім екенін кейінгілерге $неге етпесе, 

қазақ халқының болашағы не болар еді?.. 

Егер шапқыншылықпен келген жауға 

қарсы күреспей, қорқақтық танытып, 

туған қаласының қақпасын айқара ашып 

берсе, қандай атаққа ілінер еді?.. Сенген 

еліне сатқындық жасады, сұлтанына 

опасыздық танытты, адамгершілікті ат-

тап $тті деген жалаға қалар еді. Ол бүкіл 

қазақтың сүйегіне түскен қара таңба 

болып ғасырдан-ғасырға жалғасар еді. 

Оны ешқашан ештеңемен жуып кетіре 

алмас едік. Ендеше, айтыңызшы, осындай 

 бейопа атақ бізге керек пе?..

К е й б і р  т ү с і н г і с і  к е л м е й т і н 
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Оңтүстік Африкадағы саяси 
ахуал күннен-күнге ушығып 
барады. Биліктегі партия же-
текшісі Сирил Рамафоса ел 
президенті Джейкоб Зуманың 
биліктен кетуін талап етті. 

Депутаттардың айтуын-

ша, Президент қаржылық 

қи тұрқылыққа барып, жем-

қорлыққа жол берген. Сон-

дықтан заң талаптарына сай биліктен кетуі керек.

«Жемқорлықпен күресті жалғастыра береміз. 

Қарапайым халықтың еңбегін жеп, қаржысын 

жымқырғандар міндетті түрде жауапқа тартылады. 

Бізге тиесілі саяси институттарға қарсы жасалған 

кез келген әрекетке қарымта жауап қайтарамыз» 

дейді «Африканың ұлттық конгресі» партиясының 

жетекшісі С.Рамафоса.

 �зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

АФРИКА

Саяси дағдарыс ушығуда

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Синай түбегінде лаңкестерге қарсы арнайы операция 
бастаған Египет әскері 16 содырдың к9зін жойып, 90-
нан астам күдіктіні қолға түсірді. �уе соққылары кезінде 
қарулы топтардың 60-тан астам жасырын орны мен 
қару-жарақ қоймалары жойылған. Сондай-ақ лаңкестер 
пайдаланып келген жерасты жолы табылған. 

Жақында Египет әскері елдің Синай түбегіндегі 

қарулы топтарға қарсы операция бастағандығын айта 

кеткен ж$н. Шара түбектің солтүстігі мен орталық 

б$лігінде, Ніл $зенінің сағасы мен одан батысқа 

қарай ш$лейт аудандарда жүргізіліп жатыр. Себебі 

2014 жылдан бастап аймақта қарулы топтардың 

белсенділігі артып, ел аумағында терактілер жиілеген. 

Осыған байланысты президент Абдель Фаттах 

 ас-Сиси әскерилерге түбекке тығылған лаңкестерді 

жоюға күш салуды бұйырған болатын.

Бразилиядағы босқын дар -
дың к9бісі к9рші елдердің тұр-
ғындары. Отанында тұр мы сы 
ауыр болғандықтан, осы елге 
бас сауғалап келген. 

Мәселен, ауыр дағдарысқа 

тап болған Венесуэладан 20 

мың нан аса адам к$шіп барып-

ты. Алайда Бразилияда жайлы 

$мір сүруі екіталай. Wйткені 

жер гілікті халықтың біразы олардың елге келуіне 

 наразы. Сарапшылардың айтуынша, босқындар ле-

гі нің артуы Бразилиядағы жағдайды ушықтыруы 

мүмкін. Ел асып келген келімсектер, ең алдымен 

азық-түлік пен дәрі-дәрмек сұрайтын к$рінеді. Со-

дан кейін жұмыс іздей бастайды. Екі қолға бір күрек 

таппағаны қа рақшылық жасап күнін к$ретіндігі 

белгілі болып отыр.

МЫСЫР

ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

Лаңкестерге соққы берілді

Босқындар ахуалы

Мәскеу маңында апатқа ұшыраған Ан-148 ұшағының 
«қара жәшігі» табылды. Оны ресейлік құтқарушылар 
іздеу жұмысы барысында тапқан.

Мәскеу облыстық ТЖМ басқармасының бас-

шысы С.Полетыкин іздеу жұмыстары жүріп жатқан 

18 сектордан қара жәшік табылғандығын, қазіргі 

уақытта мамандар ақпараттар сақталған жабдықты 

анықтап, идентификациялық жұмыстар жүргізіп 

жатқанын тілге тиек етті. Оның айтуынша, ұшақ 

қирандыларының шашырау шекарасын нақтылау 

және зерттеу үшін тоғыз арнайы ұшатын аппарат 

қолданылуда. 

Қытай полициясы қыл-
мыскерлерді  анықтау үшін 
адам дардың бет-әлпетін ска-
нер лейтін к9зілдірік пайдала-
на бастады. Жаңа құрылғы 
таратылған алғашқы күндері 
қылмыстық топтың жеті мүшесі 
мен жалған т9лқұжаты бар 26 
адам анықталған. 

«LLVision Technology» не-

міс компаниясы жасап шығарған бұл к$зілдірік жеке 

аза маттарға сатылмайды және тек құқық қорғаушы 

органдарға жеткізіледі екен. Дегенмен, аталған ком-

пания бұл сынақ ретіндегі үлгілер екендігін айтуда.

Мұнда қазір 10 мың адамның дерегі сақталған. 

К$зілдірік кісі тұлғасын 100 миллисекундтың ішінде 

анықтай алады. Ал компанияның атқарушы дирек-

торы Ву Феи қылмыскерді дәл анықтауға «қоршаған 

ортадағы шу» кері әсерін тигізуі мүмкіндігін атап $тті. 

Қазіргі уақытта қытайлық ғалымдар құрылғының де-

ректер базасына 1,3 млрд тұрғынға қатысты ақпаратты 

енгізумен айналысып жатыр.

Тоқтамай жауған қалың қарға байланысты Париж-
дегі Эйфель мұнарасы уақытша жабылды. Компанияның 
сайтында «Ауа райының қолайсыздығына байланысты 
жұма, сенбі күндері Эйфель мұнарасы уақытша жабы-
лады» деп жазылған. 

Тарихи нысанды мұздан тазалау $те қиын да 

күрделі жұмыс. Себебі темірден құрастырылған 

ғимараттың алаңшаларына тұз себуге болмайды, 

мұзға құм себуге де тыйым салынған, себебі құм 

түйіршіктері лифт жолдарын зақымдайтын к$рінеді.

РЕСЕЙ

ШЫҢ ЕЛІ

БАТЫС ЕУРОПА

«Қара жәшік» табылды

 «Ақылды» көзілдірік

Уақытша жабылды
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ЖАҢА ЖЕРДІ 
ЖАТСЫНБАСЫН ДЕСЕК...

 «ЕР БАУЫРҒА 
ШЫДАМАЙДЫ...»

Көші-қон мәселесінде көңіл бөлер жайттар бар

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

Мәселен, ауданымыздағы медициналық 

мекемелерге дәрігерлер, ал білім беру саласына 

тәрбиешілер мен мұғалімдер, жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік пен ауыл шаруашылығы 

жеке кәсіпкеріне дәне керлеуші не механиза-

тор қажет делік. Жұмыспен қамту орталығы 

аудан бойынша бос жұмыс орындары туралы 

мәліметтерді жинақтап, жұмыс берушілермен 

бірлесіп, оңтүстік аймақтардың бірінде «Бос 

жұмыс орындары жәрмеңкесін» $ткізеді екен. 

Wз мамандығы бойынша Қостанай облысының 

Қарабалық ауданында жұмыс істеуге ниетті 

азаматтарға квота бойынша к$шіп келу тәртібі 

егжей-тегжей түсіндіріледі.

 Квотамен к$шіп келудің тағы бір жолы 

бар. Мысалы, оңтүстік тұрғыны солтүстікке 

облыстық жұмыспен қамту орталықтарына 

хабарласып, бос жұмыс орны бар-жоғын 

сұрастырып, түйіндемесін (резюме) факс 

 немесе электрондық пошта арқылы жібереді. 

Оның түйіндемесі аудан, ауыл әкімдік теріне, 

кәсіпорындарға, кәсіп керлерге таратылады. 

Іздеген маман дығына сәйкес жұмыс табылған 

жағдайда, жұмысқа орналасуға ниетті азаматқа 

хабарланады, оның отбасына «к$ші-қон» кво-

тасы б$лінеді. Бұл екі мысалда да жұмыс іздеуші 

$з отбасымен бұрын-соңды к$рмеген бейтаныс, 

беймәлім ортаға тәуекел етіп к$шіп барады.

Биыл – 2018 жылға, Қостанай облысы 

бойынша 272 бос орынға квота б$лінген. 

Соның ішінде Қарабалық ауданындағы 

жұмыс берушілердің талап-тілегіне байла-

нысты жұмыс күшін тарту мақсатында 11 

отбасыға ғана квота тиесілі екен. Жұмыс 

күшін тарту – 1954 жылы тың к$тергендегі 

сияқты «топтап», «к$птеп» шақыру емес, 

жай ғана, «ана ауылдағы», «мына ауылдағы» 

жеке кәсіпкерлерге, жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктерге және аудан орталығындағы 

мемлекеттік мекемелерге қажет бос жұмыс 

орындары бойынша ғана сұрау салу екен. 

Дәл осы жол еңбек ресурстарына қатысты 

тапшылықты шешетін шығар, бірақ бұл 

тәсілмен солтүстіктегі демографиялық ахуал-

Ж а ң а  о р т а ғ а  т е з  с і ң і с т і . 

Мұхаметжан Тынышпаев атындағы 

Қазақ мемле кет тік к$лік және комму-

никациялар академиясында  кафедра 

меңгерушісі. Атамекенмен де бай-

ланысын үзген жоқ. Wткен жылы 

Ақт$беге екі рет арнайы келді. Бірінде 

облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың 

ұйытқы болуымен «Туған жер-

ге тағзым» акциясы шеңберінде 

$ткізілген республикалық «Ақт$бе – 

құтты мекен» форумына осы $ңірдің 

танымал перзенттерінің бірі ретінде 

шақырумен қатысты, екіншісінде 

әкеміз  Жұмағали Қабақбаевқа 

Шалқар қаласында к$ше атауы 

берілуіне орай ұйымдастырылған 

аста болды. Ара-тұра телефонмен 

қоңырау шалатыны бар. Ең соңғы 

тілдескенімізде $зі алдырып оқитын 

«Ана тілі» газетінен облысымызда 

жүзеге асырылып жатқан шаралар 

туралы оқығанын айтып, сүйінішін 

жеткізді.

Енді мынау. Қаңтардың 16-сында 

мәңгілікке к$з жазып қалдық. 

Жыладық-сық тадық. Інімізді 

Алматы іргесіндегі  «Кеңсай-2» 

қорымында жер қойнына тапсырдық. 

Қадірсіз болмапты. Қызметтестері, 

сан тараудан келген азаматтар, құда-

жегжаттары, к$ршілері барынша 

ды жақсарту мүмкін емес және мемлекеттік 

тілдің қолданыс аясын кеңейтуге де септігі 

тиеді деп айту қиын. Себебі к$шіп келген 

отбасылы маман к$шіп кеткен отбасылы 

маманның орнын ауыстырады, «басы артық» 

адам келмейді. 

Сондықтан «жұмыс бар, квота б$лінді, ба-

спана $темақысын алады, енді не керек?» деп, 

мәселені жылы жауып қоюға болмас. Бұл мәселе 

$те күрделі болғандықтан оны жан-жақты 

ойласып шешу керек. Жоғарыда атап $ткен 

демография мен тіл мәселесінен $зге, бұл жерде 

кеудесінде жаны, жүрегінде сезімі бар адам-

дар мен олардың отбасыларының тағдырына 

алаңдау да жоқ емес. Олар климатында, 

менталитетінде, табиғатында ерекшеліктер бар 

аймаққа келеді. /сіресе солтүстік аймақтарда 

ауылды жерлерде мемлекеттік тілде білім 

беретін мектептер жоқтың қасы, қазақтілді 

балабақша не қазақ тобы ашылмаған ауыл-

дар к$п екендігін, араласатын к$ршілері мен 

 ауылдастары арасында туған-туыс, таныстары 

жоқ, не қазақша с$йлемейтін жаңа ортаға, жаңа 

жерге үйренгенше қаһарлы қыс түсетінін еске-

ру керек. К$шіп келгеніне $кініп, жерсінбей, 

қайта к$шіп кету фактілері де жоқ емес. Бұл 

– отбасы үшін к$п шығын, әрқайсымыз үшін 

үлкен сынақ. Қазақы ортада тәрбиеленген от-

басылар келетін болғандықтан олардың бала-

ларына қазақ мектебі мен ана тілінде тәрбие 

беретін балабақшаның болуы маңызды екенін 

ескеруге болмас па еді?

Енді «Не істеу керек?» деген дағдылы 

сұраққа жауап беріп к$релік. Бұл жерде 

к$ші-қонға Үкіметтің оң к$зқарас танытып 

отырғанын атап $ткіміз келеді. К$ші-қон 

мәселесі нәтижелі болуы үшін, атап айтқанда, 

демография жақсарып, мемлекеттік тіліміздің 

рухы к$терілуі үшін нақты ұсыныстар бар. 

Мысалы, к$шіп келушілерді жоғарыда атап 

$ткеніміздей тек «ана жердегі», «мына жердегі», 

«ана ауылдағы», «мына шаруашылықтағы» 

бос жұмыс орындарына «шашыратып» ор-

наластыра бермей, бір-біріне демеу, бір-

біріне қорған болатындай, бір ауылға топ-

тап қоныстандыруды ойластыру туралы ой-

пікірлер соңғы кездері жиі айтылып жүр. 

Бұл пікір к$птеген азаматтардың к$ңілінен 

шығады. Осы мақсатта әр ауданда бір-екі 

негізгі ауыл осындай жағдайға бейімделуі 

тиіс. «К$ші-қон плацдармы» болуға кандидат 

ауыл кем дегенде 10-15 отбасын қабылдай 

алатын ауыл болуы тиіс. Жалпы мәселе атауда 

емес, қызметінде болмақ. Нақтырақ айтсақ, 

с$зіміз түсінікті болуы үшін Қостанай облысы 

кәсіпкерлер палатасы ұйымдастыратын 

«Бизнес-бастау» курстары арқылы оқып, $з 

кәсіптерін бастауға дайын болады. 

«Оңтүст ікт ің  филиалы» («К$ші-қон 

плацдармы») дегеніміз – к$шіп келушілерді 

жұмыспен қамту мақсатында $з кәсібін 

ашу үшін оңтүстіктің қалталы азаматтары 

«Wрнек» ауылына инвестиция салып, $здерінің 

бұрынғы жерлестері, туыстары арқылы мал 

шаруашылығын, егін шаруашылығын, құс 

шаруашы лығын, омарташылықты, балық-

шылықты дамытып, тіпті санаторий ашуға, 

балалардың жазда демалатын лагерін ашуына 

мүмкіндік ашылар еді, қосымша үйлер салып, 

жұмыс күшін шақыруға болар еді.

Бұл жерде жергілікті билік те, оңтүстік 

 аудандары билігі де к$ші-қонға мүдделі болуы 

тиіс. Оларға қойылатын талаптар:

Аудан бойынша бос жұмыс орындарын ба-

рынша к$птеп ашу ниеті болуы: вакансияларға 

сұ раныспен шектелмей, ауданның болашағы – 

халық санын к$бейту, еліміздің болашағы – қа зақ 

тілі қолданыс аясын кеңейту мақсатын к$здеу; 

Солтүстіктегі демография ахуалын жақсарту 

және мемлекеттік тілді дамыту мәселелерін шешу 

– солтүстік аймақтың ғана мәселесі емес, ел 

болашағының мәселесі, тәуелсіздікті нығайту ша-

расы екенін түсінуіміз керек. «Оны шешу бойын-

ша әр аймақ қандай к$мек к$рсете алады?» деген 

мәселе к$теріп, халықтан ұсыныстар қабылдау;

К$ші-қонның жандануына солтүстік аудан 

әкімдігі мен мәслихаты ақша б$ліп немесе 

жергілікті кәсіпкерлермен тіл табыса отырып, 

бәлкім, «әлеуметтік жауапкершілік» аясын-

да жоғарыда аталған 20-ға жуық баспананы 

ж$ндеп берсе, нұр үстіне нұр. 

Ал к$шіп келушілерді  $здерінің туған 

жеріндегі аудандық әкімдік пен мәслихаттары 

кәсіпкерлерімен келісіп, жанар-жағар  майын шы-

ғарып, бірнеше жүк к$лігін б$ліп, жаңа қо ныс қа 

шығарып салып, к$шіп келуін жеңілдетер еді.

Сонымен, Wрнек ауылын к$шіп келушілердің 

тұрақтанатын жері ретінде пайдалану ұсынылады. 

15 отбасы бір жерге шоғырланып тұрса, олар бірі-

біріне демеу болады, олар «далада» қалғандай 

сезінбес еді, жаңа мектеп ғимараты бұзылудан 

аман қалып, ауыл халқы к$бейіп, халықтың 

ауыл болашағына сенімі артары анық. Алдағы 

уақытта осы ауылды жағалап, $зге ауылда-

стары да жетер деп үміттенесің. Жергілікті 

халықпен араласып, құда-жегжат болмас па еді. 

Кейін келгендері к$рші ауылдарға орнығып, 

ауылдар, ауылшаруашылығы да дами баста-

май ма? Оңтүстіктен келіп жатқан ағайынның 

қалталы туыстары осы ауылға инвестиция са-

лып, егін шаруашылығын дамытып, жылқы, қой 

шаруашылығын дамытпас па?.. 

Міне, солтүстікте, шығыста демография 

да осы жолмен жақсарар. Мемлекеттік тілдің 

$рісі кеңейер. Шекаралық аудандар мәселесі, 

бала саны аз мектептер мәселесі, ауыл мәселесі, 

әлеуметтік мәселелер, азық-түлік қауіпсіздігі, т.б. 

мәселелердің шешілуіне үлкен қадам жасалар. 

Осылай боларына еш күмән жоқ. Бұл – Елбасы-

мыз айтқан «Рухани жаңғыруға» қосқан үлесіміз 

болар еді.

Т9лен РАМАЗАНҰЛЫ
Қостанай облысы 

Қарабалық ауданы

Қарабалық ауданын мысалға алайық. Ауданы-

мызда қазақы ауылдардан қалғаны осы – Wрнек 

ауылын солай бағыттасақ дұрыс болар еді. 

Ауыл жағдайы:

– Мектеп ғимараты жаңа десек те болады. 

Қазір бос тұр. Мектеп осыдан 30 жыл бұрын 200 

балаға шақтап салынған. Мектеп қайта ашылса, 

бұл – орта мектеп мұғалімдеріне дайын тұрған 

бос жұмыс орындары.

– Ауылда әртүрлі ж$ндеуді қажет ететін 20-

ға жуық баспана бос тұр. Бұл – мұғалімдердің 

отбасыларына баспана бола алатын үй-жайлар.

– Табиғаты к$ркем. Аққайыңды орман, 

ш$бі шүйгін, шие, жидек, саңырауқұлақ к$п 

$седі. Жабайы аңдар мен құстар к$п. Бұғы, елік, 

түлкі, қоян, қарсақ, кірпі, қабан, тоқылдақ, 

к$кек, тырна, аққу, қаз, үйрек, т.б.

– Емдік қасиетті тұзды к$л бар. Ем-шара 

санаторийін ашуға болады.

– Егістік алқаптары, шабындық, жайылым-

дық жерлер бар.

– Мал шаруашылығын дамытуға қолайлы 

жер.

– Құс шаруашылығын дамытуға болады.

– Омарташылық, балықшылық.

– Қол$нерді дамыту... т.б.

Біздің пікірімізше, к$шіп келушілерге 

қойылатын ұсыныс-талаптар:

– Кем дегенде 15-16 отбасы к$шіп келуі;

– К$шіп келетін отбасылардың 10-12-сі 

мұға лімдер (орта мектеп пәндері бойынша) от-

басы болуы. /ртүрлі пән мұғалімдері болуы да 

шарт;

– К$пбалалы (кемінде 3-4 бала) жас отба-

сылар болуы;

– Мектепке техникалық қызмет к$рсететін 

к$пбалалы (кемі 4-5 баласы бар) отбасылардан 

5-6 отбасыны шақыру.

Осы талап-ұсыныстарды орындасақ, ауылда 

мектеп ашылып, к$шіп келушілердің әр от-

басында тұрақты жұмыс істейтін тым болмаса 

бір адам болар еді. Балалары $з ауылында, ата-

аналары жанында білім алар еді.

К$шіп келушілердің $зге ересек мүшелері 

құрмет к$рсетіп, жұбату с$здерін 

айтты.

Халқымызда «Ер бауырға шы-

дамайды, ат жауырға шыдамайды» 

деген қанатты с$з бар. Тете $скен 

інім нің қылықтары к$з алдыма келіп, 

әңгімелері құлақ түбінде тұрғандай. 

Ол бала күнінен алғыр, ілім-

білімге құштар болды. Содан да 

шығар, жарықтық әке-шешеміз 

ститутында стажер-оқытушы бол-

ды. Институт аспирантурасының 

күндізгі б$лімінде дифференциалдық 

теңдеулер бойынша оқыды.

1992 жылдың жазында зайы-

бым Бәдигүл екеуміз екі кіш-

к е н т а й  қ ы з ы м ы з д ы  е р т і п , 

Мәскеуге  сапар шектік. Ниетіміз 

– Сәтбайдың  физика-математика 

ғылымдарының кандидаттығына 

жолына бекер түспеген екен. Енді кең 

отырып к$сілуден басқа амал жоқ» 

деген әңгімесі сайрап-ақ тұр. 

Сәтбай бұдан кейінгі жолдарда 

да сыр берместен талай асуларды 

бағындырды. Ғылым докторы атан-

ды, Санкт-Петербург қаласындағы 

Х а л ы қ а р а л ы қ  э к о л о г и я ,  $ м і р 

қауіпсіздігі Академиясының мүше-

корреспонденті болды. Елуден астам 

ғылыми жұмыстар жазды.

Ол оқытушылық және ғылыми 

ж ұ м ы с т а р д ы  ж ү р г і з у м е н  б і р г е 

 а у д а р м а м е н  д е  ш ұ ғ ы л д а н д ы . 

 Абстрактылы алгебра мамандарының 

к$рнекті $кілі, профессор Питер 

Кэмеронның «Алгебраға кіріспе» 

оқулығын ағылшын тілінен қазақ 

тіліне аударып, 2013 жылы баспа-

дан шығарды. В.П.Монсик пен 

А.А.Скрынниковтың «Ықтималдық 

және статистика» оқулығын қазақ 

тіліне аударып, 2012 жылы 1500 дана 

таралыммен жұртшылыққа ұсынды. 

Бұл саладағы жемісті еңбегінің тағы 

бір нәтижесі – Энтони Крофт пен 

Роберт Дэвисонның «Математика 

негіздері» деп аталатын 324 беттік 

к$лемді еңбегін қазақша с$йлетуі 

болды.

Ақт$бе жұртшылығы Сәтбайдың 

шебер ұйымдастырушылық қабілетін, 

қоғамдық-саяси жұмыстарға белсе-

не қатысқанын сүйсіне айтады. Ол 

жаңадан ашылған Орталық Азия 

университетінің Ақт$бе филиалында 

директор және осы оқу орнының 

Батыс аймақ бойынша ректоры 

қызметін атқарды. 1995-2000 жыл-

дар аралығында алғашқы сайланған 

Ақт$бе қалалық мәслихатының де-

путаты болды. Таяуда менің жұмыс 

орныма арнайы к$ңіл айта кел-

ген бір топ азаматтар оның $ткен 

ғасырдың тоқсаныншы жылдарында 

«Азат» қозғалысының алғы шебінен 

к$рініп, тілімізді, діліміз бен дінімізді 

асқақтату жолында аянбағанын айт-

ты.

Ініміздің және бір қасиеті – ғылым 

мен әдебиеттің к$рнекті тұлғаларына 

жақындасуға ұмтылатын. Осын-

дай ырымшылдығымен ұлтымыз 

мақтан еткен тұлғалардың бірі 

Мақаш Тәтімовтен немерелерінің 

есімін қоюды $тінді. Қазір бала-

сы Ақанның шаңырағында қадірлі 

Мәкең атау берген Тілеу, Медеу, 

Демеу азамат боп $сіп келеді. Ал 

$зінің кенже баласының атын 

«Абай» деп қойған аруағынан айна-

лайын азамат ағамыз Мұхтар Арын 

еді. Бауырымызды мәңгілік сапарға 

шығарып салып, елге оралғанымда 

алғашқы к$ңіл айтқандардың бірі 

Аманкелді  Айталы ағамыз бол-

ды. Ол телефонның арғы жағында 

Сәтбайдың жақсы қылықтарынан 

үзінді келтірді, бергі бетінде мен 

егіліп тұрдым. 

Алматыда марқұмды ақыретке 

ж$нелту барысында $зі қызмет ет-

кен академия ректоры, техника 

ғылымының докторы, профессор 

Бақытжан Қуанышев пен академия 

профессоры Нұридин Балқияұлының, 

Ұлт газеті «Ана тілінің» бас редак-

торы Самат Ибраимның, басқа да 

әріптестерімнің ықыласпен қатысуы 

қайғымызды жеңілдеткендей.

Ол $зі шұғылданған физика-ма-

тематика саласын жанындай сүйді. 

Шабыттанғанда айтар тіркесі: «Ариф-

метика – царица математики, мате-

матика – царица наук» болатын...

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ

АҚТWБЕ 

кенжесінің ықыласына қарсылық 

келтірмей $рісінің ұзарғанын тіледі. 

Шалқар қаласында №2 мектептің 

9-10 сыныптарында оқып жүргенінде 

сыныптастары Еркін Б$рібаев, 

Жеткерген Елемесов, Құрманғали 

Мұзбаев,  Сауда Самаевтармен 

бірге жүріп, күн сайын ертеңгі 

сабаққа тиянақты дайындалаты-

нын, $зара пікірталасқа түсетінін 

к$ріп, сүйсінуші едік. Электр тоғына 

қосылған самаурын түбінде достар 

айнала отырып шай ішеді, әлдебір 

есептерді шығарады, қазақ әдебиеті 

пәні бойынша шығарма жазады. 

Бірін-бірі әспеттей отырып, матема-

тикадан теңдеулер шешеді. Wздерінің 

есімдерінің бас әріптерімен баста-

латын сандарды біріктіріп, топқа 

«278840» деп атау қойғаны да жады-

мызда. Орталарынан Сәтбайды алға 

ұстайтын. Нәтижесінде бесеуі де 

мектеп оқушыларының алды болды, 

бауырым болса сол мектепті бірінші 

рет «Алтын медальмен» бітірген түлек 

атанды.

Қазіргі күнде әл-Фараби есімімен 

а т а л а т ы н  Қ а з а қ  м е м л е к е т т і к 

универси тетінің механика-матема-

тика факуль тетін үздік үлгеріммен 

бітірді. Бірнеше жыл жоғары оқу 

орнында қызмет етіп, тәжірибе 

жинақтаған соң жолдамамен Мәскеу 

қаласында Ф.Э.Дзержинский атын-

дағы темір жол инженерлері ин-

диссертация қорғау сәтіне жанкүйер 

ретінде қатысу. Оқу залында – кеше 

ғана тәуелсіздік алған $з елімізден 

$зге Wзбекстан, Қырғыз Республи-

касы, Тәжікстан, Түркіменстаннан 

келіп оқып жатқан аспиранттар, 

$здері Сәтбайды аға тұтады екен. 

Т$рде ғылыми кеңестің жауапты 

хатшысы мен диссертанттың ресми 

оппоненттері – мүйізі қарағайдай 

ғылым докторлары, біреуі Ресей 

Ғылым академиясының академигі. 

Қорғау да, талқылау да бірыңғай 

орыс тілінде жүргізілді. Тақтаға әлде 

бір ұзын-сонар теңдеулер  жазылып, 

соның шешімін дұрыс табу қажет. 

Мен – журналиспін, Бәдигүл – 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі. Түсінсек бұйырмасын. 

Бірнеше сағаттан кейін әлгі ай-

дарынан жел ескен ғалымдар ау-

зынан бауырымыздың ғылыми 

еңбегіне жоғары бағаны естігенде 

«Уһ» дестік.  Тыңдап отырған 

аспиранттар «Ураны» айтып, қол 

шапалақтады.

Ғ ы л ы м и  к е ң е с  м ә ж і л і с і н е н 

кейін олар дың бір кісідей жұмылып, 

дас тарқан мәзірін қамдағаны әлі 

күнге к$з алдымызда. /лгіде ғана 

т$рде ішін бермей отырған қасқабас 

ғалымдардың бірі  айтқан:  «Сіз 

кешіріңіз, бір қалада тұрғанмен біздің 

мұндай ұшырасуымыз сирек. Ініңіздің 

ізденісіне шынымен қуандық, ғылым 
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ҚАЗАҚ 
ТОПЫРАҒЫНДАҒЫ КАНТ

Жастай тері т�гілді,
Жақсылыққа жегілді.

Жұртқа Кантты танытып,
Жазды сосын Гегельді.

(Тақырыптың тұздығы)

Бүгінгі қазақ ғылымында $зі де, с$зі 
де орнықты, әр ісінен тиянақтылық 
танылып тұратын тұғырлы тұлғалар 
баршылық. /сіресе кемел жасқа жетіп, 
ақсақалдықтың ауылына еркін ен-
ген, соған қарамастан ширақтығымен 
ерекшеленетін, санасы сергек аға буын 
$кілдері кейінгі ұрпаққа үнемі үлгі болып 
келеді. Орнымен с$йлейді, $рісті $негесін 
к$рсетеді. Талай белестен абыроймен 
$ткен ардақты ағалардың әлі күнге дейін 
сынын бұзбай, сипатын $згертпей ба-
бында келе жатқанына әрі қызығасың, 
әрі қайран қаласың. Оларды $зі айналы-
сатын ғылым саласының к$ш басында 
тұратындығы үшін де құрмет тұтасың. Ұлт 
болып ұлықтайтын сондай азаматтардың 
бірі және бірегейі – Қазақстан Ұлттық 
ғылым академиясының академигі, фило-
софия ғылымының докторы, профессор 
Жабайхан /бділдин. 

Ол – біздің еліміздегі $те танымал 
ғалымның бірі. Тек қазақ жұртына ғана 
емес, бірқатар мемлекеттерге ғылыми 
е ң б е к т е р і  к е ң  т а р а л ғ а н .  / л е м д і к 
ф и л о с о ф и я н ы ң  б ү г і н г і  с е р к е л е р і 
 назар аударатындай жаңалығы мол 
дүниелерді к$птеп ұсынған ғалым. 
Жер-жаһанға танымал болатындай реті 
бар. Қазақ топырағында аса етене емес 
философияның классикалық бағыттарын 
зерттеуге жас күнінен ден қойды. Мәскеу 
мемлекеттік университетінің аспи-
рантурасын бітіріп, «Нақты ұғымның 
гносеологиялық р$лі» деп аталатын 
кандидаттық диссертациясын қорғады. 
Жиырма беске жаңа толған қазақтың 
жас ғалымы үшін бұл үлкен жетістік еді. 
Ғылым академиясының құрылғанына он 
екі-ақ жыл $ткен бастапқы кезеңде ұлттық 
ғылымның тегеурінді жастармен толығуы 
қоғамдағы елеулі жаңалық болатын.

О т ы з  б е с  ж а с ы н д а  ф и л о с о ф и я 
ғылымы ның докторы атанды. Жазған 
еңбегіңді жіліктеп тұрып талдайтын 
кеңестік кезеңде мұндай биікке жету 
оңай емес-ті. Ол кездің талабы бойынша, 
жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болып та-
нылып, қатарыңнан қара үзіп шығуың ке-
рек. Ғылыми жұмыстары диалектикалық 
логиканың проблемаларын жан-жақты 
зерделеуге арналды. Бұл жалпы жұрттың 
тісі бата бермейтін күрделі ілім саласы 
екенін к$зі қарақты жандар жақсы біледі. 
Жас философ ғылымның нағыз майтал-
мандары ғана несібесін теретін осы салаға 
түрен салды.

Ғылымдағы алғашқы темірқазығы 
болған нақты ұғым мәселесін бар 
қырынан қарастырды. Бұл тақырыпқа 
арнап бірнеше еңбектер топтамасын жа-
риялады. «Нақты ұғымның танымдағы 
р$лі», «Гегель ұғымның нақтылығы 
 туралы», «Гегельдің нақтылық принципі 
ж$ніндегі түсінігі», «Нақты ұғым логи-
калық пайымның фор масы ретінде», 
«Абстрактіліктен нақты лыққа $рлеу», т.б. 
мақалалары осы мәсе лені біліктілікпен 
талдағандығымен құнды.

Нақты ұғымды зерттеген соң нақты-
лық оған үнемі серік болды. С$зі сал-
мақты, ісі тиянақты, жауапкершілігі 
жоғары философ ғалым басқару жұмыс-
тарына да бейімділігін к$рсетті. Қазақстан 
Ғылым академиясының Философия және 
құқық институтының директорлығына 
тағайындалды. Кейіннен Қоғамдық ғы-
лымдар б$лімшесінің академик-хат-
шысы қызметін атқарды. Ғылым акаде-
миясының вице-президенті ретінде бұл 
саланы ұйымдастыру ісіне $лшеусіз үлес 
қосты.

Ол мемлекет пен қоғам жұмысына бел-
сене араласып, Тәуелсіз Қазақстанның да-
муына аянбай атсалысты. Қазақстанның 
Жоғарғы Кеңесіне де, Парламент Се-
натына да депутат болды. Сенаттың 
Халықаралық істер, қорғаныс және 
қауіпсіздік коми тетінің т$рағасы ретінде 
еліміздег і  заң шығару  органының 
қалыптасуына зор еңбек сіңірді. Прези-
дент /кімшілігінде қызмет істеп, басқару 
жүйесі мектебінде жас әріптестеріне 
тәжірибесін үйретті.

Ерен еңбегіне сай лайықты мара-
паттан қай кезде де кенде болған жоқ. 
Қоғамдық ғылымдар саласындағы үздік 
ғылыми жұмыстар үшін берілетін Шоқан 
Уәлиханов атындағы сыйлықты иеленді. 
Wз саласындағы жоғары жетістіктері үшін 
Қазақстанның Мемлекеттік сыйлығын 
а л д ы .  К е й і н н е н  о ғ а н  Қ а з а қ с т а н 
 Прези денті нің Бейбітшілік және руха-
ни татулық сыйлығы берілді. «Еңбек 
Қызыл ту», «Құрмет белгісі», «Достық», 
ІІ дәрежелі «Барыс» ордендерімен мара-
патталды. 

Жабайхан /бділдиннің аты аталғанда 
әлемге әйгілі философтар Иммануил 
Кант пен Георг Вильгельм Фридрих 
Гегельдің аты қоса айтылады. Ол осы 
екі ғұламаның мұрасына айрықша ден 
қойды. Барлық ғылыми еңбектерін 
солардың шығармаларын зерделеуге 
арнады. Wмір құбылыстары мен рухани 
құндылықтарды талдап-түсіндіргенде 
білімі түпсіз тұңғиық, дана тұлғалардың 
теңдессіз еңбектеріне сүйенді. «Жас 
философтардың арасында, мәселен, 
Мүбәрактың Жабайханы сол кездің 
$зінде қазақ топырағындағы Кант атана 
бастаған», – деп академик Зейнолла 
Қабдолов жазғандай, ұлы ойшылдардың 
ұлағаты оқымысты ғалымның рухани 
$міріне азық болды. 

Қазіргі күні терең білім игеріп, кемел 
жасқа келгенімен Жабайхан Мүбәракұлын 
да тығырыққа тірейтін сауалдар жетіп 
артылады. Сондайда ол $зінің әйгілі 
ақылшыларына жүгінеді. Ақылшылары 
дегеніміз – Аристотель, Платон, Гегель, 
Кант... Wзіміздің ұлы Абай, ғұлама Шоқан, 
дана /уезов... Солармен армансыз сырла-
сады. Кітаптарын қайта ақтарады. Сан 
рет оқыған дүниелері. Жарты ғасырдан 
астам уақыт бойы қолынан тастамай 
келе жатқан құндылықтары. Олардың 
әр с$зі санасында әбден жатталған десе 
де болады. Бірақ әр үңілген сайын тап 
бүгін оқығандай әсер қалдыратынын 
қайтерсің. Қайта қараған сайын $зге 
қыры ашыла түседі. Ұлылықтың шегі 
жоқ екен! Жабайхан Мүбәракұлы қалың 
елді білімге баулыса, ғибратты ғұламалар 
Жәкеңнің $зіне ілім үйретеді.  Сол 
данышпандарыңыз академиктің ат үркетін 
атағына қарамайды, даналық сабақтарын 
сәт сайын санаға сіңіреді. С$йтіп, сексен 
бестегі Жабайхан аға отыздағы Шоқаннан 
адамтану мен қоғамтанудың қағидаларын, 
ұлттану мен жұрттанудың үрдістерін $мір 
бойы үйреніп келеді.

Ең бастысы, ол «қазақ топырағындағы 
Кант» бола тұра, ілім-білімге сусындау-
ды ешқашан тоқтатпайды. Ұлылардан 
үйренгенін кейінгі буынның зердесіне 
құюға тырысады. С$йтіп, Жабайхан 
/бділдиннің білім алу – білім беру процесі 
бір сәтке де толастаған емес.

ЖЫР ӘЛЕМІНЕН – 
ОЙ ӘЛЕМІНЕ 

Атырды да ақ таңды,
Арманына аттанды.

Ақындықты қойды да,
Ақыл кенін ақтарды.

(Тақырыптың тұздығы)

Жабайхан Мүбәракұлы о бастан 
екі тілде еркін жазатын ғалым болып 
қалыптасты. Мақалалары бұрынғы 
одақтың беделді ғылыми басылымда-
рында жиі жарық к$ріп тұрды. Кезінде 
атасы Жәкеңнің әкесін таныс орысының 
үйіне тұрғызып, орысша оқытыпты. 
/кесі орысшаға жүйрік болған соң 
біздің кейіпкеріміз де бұл тілді $те жетік 
меңгерді. Ал оның атасы болыс болған 
деседі. Болыстардың бәрі де орысшаға $те 
икемді келетіні бесенеден белгілі. 

Жәкеңнің философияға келу тарихы 
да қызық. «Хабар» агенттігінің «К$зқарас» 
бағдарламасының жүргізушісі Ирак 
Елекеевтің: «Қанша мамандықтың ішінен 
философияны қалай таңдадыңыз $зі?», 
– деген сауалына академик: «Шынымды 
айтайын, мектепте оқып жүргенде мен 
фило софия дегеннің не екенін де білген 
жоқпын», – деп жауап берді. Шынды-
ғында, ол бала күнінде физиканы $те 
жақсы к$ріпті. Сондықтан келешекте 
физик болсам деген ой кеудесінде бүр жа-
рады. Бірақ оған қоса, тағы бір құмарлығы 
бой к$рсетіп келе жатады. Ұғымтал ұлан 
7-кластан бастап Абайдың шығармаларын 
қызыға оқиды. Wлеңдерін санасына сіңі-
реді. Поэмаларының сюжеттерінен сыр 
іздейді. Аудармаларының мінсіздігіне 
таңға лады. Қарас$здерін оқып, ойға 
беріледі. Қысқасы, ұлағатты ұл Абаймен 
жақсылап «ауырады». 

Енді оның физикадан г$рі поэзияға 
аңсары к$бірек ауды. Сабақты үздік 

оқитын физик-лирик елді  аузына 
қаратқан ақын болғысы келді. Сосын 
ептеп $лең жазуды дағдыға айналдырады. 
Тек жазып қана қойған жоқ, нағыз оқыған 
кәсіби ақын атанудың қамын қарастыра 
бастады. Жұрттан сұрастырып к$рсе, 
ол үшін не журналистика не филология 
факультетіне түсуің керек екен. «Сонымен 
физик болам ба, әлде әдебиетші болам ба 
деп жүрген жүрген кезім еді. Сол жылы 
университетте философия-экономика 
факультеті ашылып, бірінші рет сту-
дент қабылдайтын болыпты. Жарнамада 
жақшаның ішіне «ғалым тәрбиелейді» 
деп к$рсетіліпті. Қазақ ежелден ғалымды 
жақсы к$реді. «Білім-ғылым инемен 
құдық қазғандай» деп әжелеріміз айтып 
отыратын. Бұдан соң мен «философия 
деген не екен» деп іздене бастадым», – 
дейді $зі. Сол ізденгеннен мол ізденді. 
Оның ендігі $мір жолы тек қана фило-
софиямен байланысты болды. Ақыры, 
тынымсыз ізденіс оны $зі таңдаған ғылым 
саласының шырқау биігіне дейін алып 
шықты. 

Мектепте тарихшы мұғалімінен 
пәлсапаның мән-жайын сұрағанда, 
ұстазы: «Философия деген үлкен ғылым. 
Тарихта Аристотель, Сократ, Платон 
деген ғұламалар болған. Мына біздің 
Абайдың $зі үлкен философ», – депті. Бұл 
талабы таудай $рен үшін іздегенге сұраған 
еді. Wндіртіп $лең жазып жүрген ұланға 
сүйікті ақынын философ деген соң, одан 
сайын құлшына түспей ме?! /рі ақын, әрі 
философ болса, несі бар?! 

С$йтіп, ол ой әлеміне жыр әлемінен 
келді. К$п оқып, үздіксіз ізденген соң 
бірте-бірте $леңі азайып, ойы қоюлана 
түсті.  Кейде ойлаймыз, философия 
факультеті сол жылы ашылмай, бірер 
жыл кеш құрылғанда Жабайхан ағамыз 
журфактың немесе филфактың жігерлі 
студенті атанып, $з заманында жалын-
датып жыр жазып жүруі де мүмкін еді-ау. 
Шайырлықтың жолына шындап түскенде 
қандай ақын болар екен?! Кез келген 
шумағы ылғи бір философиялық иірімге 
толы, анау-мынау адам түсінбейтін, 
$ресі биік $леңдер жазатын салиқалы 
с$з зергері атанатын шығар. /йтеуір 
жұмбағы мол философия оны адуын-
ды ақындықтың ауылынан алыстатып 
әкетті. Ақын болмағанмен, поэзияны 
зерделей білетін ойлы оқымыстыға айнал-
ды. Абайды қайта-қайта оқыды, астары 
мен қатпарына барынша үңілді. Басқа 
ақындардың да жан дүниесіне терең бой-
лады. Wлең $ре білетін ғалым $леңтануды 
мүлде жатсына қойған жоқ.

/йгілі философтың $мірлік берік 
ұстанымы бар. Ол үшін философия 
қоғамдағы ең қастерлі құндылықтың бірі. 
/лемдегі ұлылардың бәрі осы ғылымның 
бесігінде тербелген. Оның тұжырымдауы 
бойынша, «Ақылсыз, ойсыз дүниеде 
ешнәрсе жасалмайды. Сондықтан қазаққа 
алдымен ой керек. Ол ой ел мүддесімен 
үндес болуы қажет». 

Жабайхан /бділдин – тәуелсіз елдің 
құндылықтарын қадірлейтін ғалым. 
Ол үнемі жас ұрпақты отаншылдыққа 
бау лиды. С$зі сенімді, пікірі пәрменді, 
тұжырымы тиянақты болып шығады. 
Жайшылықта күнде айтылып жүрген 
әңгіме Жәкеңнің таным таразысына 
салған кезде $згеше сипат алады. Ол кез 
келген мәселеге мүлде басқаша қырынан 
келеді. Бір сұхбатында «Тәуелсіздікті 

тек атқан таңмен, шыққан күнмен ғана 
салыстыруға болады», – деді. Қатардағы 
біреу айтса, салмағы сезіле қояр ма еді... 
Дуалы ауыздан шыққан соң түрлене 
түскендей әсер қалдырады. 

Ғылымға  адам әртүрлі  жолмен 
келеді. Біреу кәсіп іздейді, біреу нәсіп 
іздейді. Біреу кездейсоқ келеді, тағы біреу 
жанкештілікпен жылжып, $лермендікпен 
$ршелене қадам басады. Ал  Жабайхан 
/бділдин – $з саласына асқақ арманымен, 
шын ниетімен, зор ынта-ықыласымен, 
жүрек қалауымен келген ғалым. «Менің 
бала кезімде бүкіл жұртты аузына қаратқан 
радио тек ғалымдар туралы ғана айтатын», 
– дейді ол. Демек, оның жан дүниесін 
ғылымға деген құштарлық билеп алған.

Қазіргі алдыңғы қатарлы елдердің 
қатарына қосылу ж$ніндегі биік мақ-
сатымызға да $з ұстанымы тұрғы сынан 
к$зқарас танытады. «Бұл орайда да ғы-
лымсыз ешнәрсе шешілмейді. Жұрттың 
жасаған дүниесін алып келе бермей, $зіміз 
$ндіруіміз керек», – деген тұжырымға 
табан тірейді.

Ж а б а й х а н  а ғ а  б ү г і н г і  қ о ғ а м ы -
мыз дың ұстынына айналған рухани 
құндылықтарды да ұмытпайды. Бар ша-
мыздың бірлігімізді сетінетпей ұстап, 
ұйыстырып тұратын белгілі бір қа-
сиеттер бар. Сондықтан кейіпкеріміздің 
тұрымдауынша, ұлт адамына «Ақыл, 
адам гершілік, кісілік сезім керек. Осы 
үшеуін сіз қиын». 

Мұны балалықтан даналыққа дейін 
ой тербеген әйгілі философтың $мірлік 
ұстанымы десе де болғандай.

келбеті, құндылықтардың қажеттілігі ту-
ралы салмақты тұжырым дарын жариялап, 
жұртқа ұдайы ой салды. Нақтылық ұғымына 
терең бойлаған ғалым бұл дүниелерінде 
нақты мәселені ғана тілге тиек етеді. 
К$пс$зділікке ұрыну оның әдетінде жоқ. 
«Қазақ елі қайткенде $згелермен терезесін 
теңестіре алады? Ұлтымыздың сапасы 
қайткенде артады?» деген сауалдардың 
т$ңірегінде үнемі толғанады. Осы тұрғыдан 
алғанда, «Мемлекет және адам», «Мем-
лекет тірегі – кісілік», «Хакім боп $мір 
кешу», «Ой әлемінен с$з», «Уақыт және 
мәдениет», «Тағылым мен тағзым» атты 
танымдық еңбектері – оның ғалымдық 
к $ з қ а р а с ы н  ғ а н а  е м е с ,  а з а м а т т ы қ 
ұстанымын да айқындаған дүниелер.

Елең-алаң тұста қазақ әдебиетінің 
тари хындағы ақтаңдақтарды зерттеу оңай-
лықпен жүзеге аспағаны белгілі.  Алдымен 
Алаш арыстарының шығармаларын 
зерттеп, бағалайтын және оларды ақтау 
м ә с е л е с і м е н  а й н а л ы с а т ы н  а р н а й ы 
 комиссия құрылды. Сол комиссияны 
басқару академик Жабайхан /бділдиннің 
еншісіне бұйырыпты. Біраз уақыт жұмыс 
жүргізген топ Шәкәрім Құдайбердіұлы, 
Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып  Дулатов, 
М а ғ ж а н  Ж ұ м а б а е в  ж ә н е  Ж ү с і п б е к 
Аймауытовтың мұрағатта сақталған 
дүние лерін қайта зерделеп, жаңа таным 
сүзгісінен $ткізді. 1989 жылы комиссияның 
қорытындысы жарияланғанға дейін 
қыруар жұмыс атқарылды. Кейіпкеріміздің 
қазақ рухания тының жай-жапсарын жетік 
білетіндігі, қоғамдық ортадағы абырой-
беделі, сабырлы да салмақты мінезі 

тын диалектикалық логиканың тарихы 
мен $зекті мәселелерін қозғап, бүкіл жер 
жүзінің озық ойшылдарымен сұхбаттасып, 
ой жарыстырып, әлемдік философиялық 
ой майданында үзбей атой салып жүрген 
алыбымыз осы Жабайхан Мүбәракұлы 
/бділдин десек, артық айтқандық болмас», 
– деп ағынан жарылып жазды. 

Б е л г і л і  ғ а л ы м  М ұ р а т  а ғ а м ы з 
Ж.М./бділ дин нің бес жылда бір $тетін 
Бүкіл әлемдік философия конгресінің 
дәс түрлі жиындарына үзбей қатысып 
келе жатқан бірден-бір қазақ философы 
екенін айтады. Ол 1968 жылы Венада 
$ткен XIV мәжіліске отыз бес жасын-
да барыпты. Содан бері әлемнің қай 
түпкірінде $тсе де, бұл басқосудан қалыс 
қалған емес. Мұның $зі әлемдік деңгейде 
танылған қазақ ғалымына деген шынайы 
қадір-құрметтің к$рінісі. Сексеннің 
бесеуіне жеткен сүйегі асыл ағамыздың 
әлі де талай конгреске жолы түсетініне 
күмәніміз жоқ. 

Ғылыми еңбегін жұрт жұмыла оқи тын 
кейбір ғалымдар к$п алдында шешіліп 
с$йлей алмайды.  Керіс інше,  зерт-
теушілердің бір тобы елді елең еткізерліктей 
еңбек жазбағанымен, мінберге шықса 
қамшы салдырмайды. Жабайхан ағамыз 
қалам қарымы жағынан да, с$з саптауы 
жағынан да үнемі әріптестеріне үлгі болып 
келеді. К$ркем жазады, әсерлі с$йлейді. 
Аудиторияны бірден $зіне қаратып, 
үйіріп әкетеді. Жан сарайыңды ашады, 
қиялыңды қозғайды, санаңды оятады, ойға 
жетелейді. Ол с$йлеп тұрғанда, әңгімесінің 
жүйелілігіне қарап, жылдар бойы ғылыми 
ойлауға әбден машықтанғанын бірден 
аңғарасың. Сондайда ол бала кезіндегі 
арманын іске асырып, ақын немесе жур-
налист болғанда бұл саланың да дүлдүлі 
атанатынына күмән келтірмейсің.

Дүлдүл демекші... Бірде Астанадағы 
ұлттық академиялық кітапханада қазақ пен 
қырғыздың мәдени қарым-қатынастарына 
арналған жиын $тті. Сол басқосуда ака-
демик Жабайхан /бділдин с$з алды. 
Қашанғы әдетінше $з ойын байыппен 
баяндаған ол қырғыз ғана емес, қазақ 
үшінде қадірлі құндылық болып саналатын 
«Манас» эпосы туралы шешіліп бір с$йледі 
дейсің. Одан соң қысқа ғұмырында қазақ 
пен қырғыздың мол мұрасын жан-жақты 
зерттеп үлгерген Шоқанға ойысты. /лемдік 
деңгейде танылған шоң Шыңғысты да 
қалыс қалдырмады. Жиылған жұрт фило-
соф ғалымның асқан біліктілігіне, егіз 
елдің құндылықтарын жақсы білетініне 
риза болып, ұзақ қол соқты. Біз сол кеште 
оның әдебиет мәселелеріне де $те жетік 
екеніне к$з жеткіздік. 

Бір сұхбатында ұлттық идеяның мән-
мәнісін сұраған журналиске: «Біз алды-
мен ұлттық идеяның табиғатын түсініп 
алуымыз керек. Ол – ұлттың болмысы, 
психологиялық $зіндік ерекшелігі. Ұлт 
бар жерде ол да бар. Ұлтпен бірге $мір 
сүреді, жойылмайды, құбылып $згермейді. 
Менің түсінігімде ұлттық идея табиғи 
түрде пайда болады. Ол – ұлттың $мір 
сүруі, тілегі, ниеті, ойы», – деп  жауап 
берді .  Ұлттану үрдістері  Жабайхан 
/бділдин зерттеулерінде $згеше қырынан 
к$рінеді. Мәселеге байыппен үңіледі, 
салқындылықпен саралайды, тереңнен 
толғайды. Ұлтты ұрандатпай-ақ ұнатуға, 
жалаулатпай-ақ жақсы к$руге болатынын 
жайлап ұқтырады.

Тіршіліктің жағымды-жағымсыз 
құбы лыстарына да асқан сабырмен зер 
салады. Абай айтқандай, сол сабыр-
ды сақтайтын сауытының – салмақты 
мінезінің арқасында мән-жайға байсалды 
баға береді. Мәселен, жұрт «қайшылық» 
деген с$зді сан-саққа жүгіртіп, астарынан 
алуан түрлі сыр іздеп жатса, философ 
/бділдин: «Wмірде түрлі қайшылықтар бо-
лады. Қайшылық деген жаман нәрсе емес, 
одан қорқуға болмайды. Ол дамыған елде, 
дамыған ғылымда міндетті түрде болатын 
жағдай», – деп басалқылық танытады. 

Жабайхан /бділдинді академиктер 
әулетінің к$шбасшысы деуге болады. Інісі, 
танымал физик Мейірхан /бділдин де 
Ұлттық ғылым академиясының академигі 
атанды. Былтыр бұл әулетке үшінші ака-
демик қосылды. /кесінің жолын қуған 
философ ғалым Раушан /бділдина Ұлттық 
академияның толық мүшелігіне сайлан-
ды. Раушан Жабайханқызы – ілгеріде 
КСРО Ғылым академиясы Философия 
институтының аспирантурасын бітіріп, 
Ресей Ғылым академиясының академигі 
В.А.Лекторскийдің жетекшілігімен 
кандидаттық диссертациясын қорғаған-
ды. Кейін еліміздегі Философия және 
саясаттану институтында «Адамның, 
оның бостандығы мен даралығының 
мәдени-тарихи процесс контексіндегі 
эволюциясы» деген тақырыпта докторлық 
диссертациясын қорғап шықты. Қазір 
М.В.Ломоносов  атындағы Мәскеу 
мемлекеттік универси теті Қазақстан 
филиалының әлеуметтік-гума нитарлық 
пәндер кафедрасын бас қа рады. Фило-
соф Раушанның зерттеулері де әде биет 
әлеміне жат емес. Ол да Л.Толстой, 
Ш.Уәлиханов, Ш.Айтматов сынды шы-
ғар машылық алыптарының филосо фия-
лық к$зқарастарына тереңірек үңілді. 

Ғалымның ең сәтті жаңалығы – оның 
$мірге әкелген перзенті деген байырғы 
қағидаға жүгінсек, Раушан – Жабайхан 
ағаның әрі ұрпағы әрі шәкірті әрі ғылыми 
ғұмырнамасының жалғасы. 

О баста нақты ұғымды бекер зертте-
меген шығар, кейіпкеріміздің бүкіл бол-
мысы осы атауға керемет үйлесіп тұр атын 
секілді. Нақтылық формуласы с$зі де, ісі де 
нақтылықтың нағыз $лшеміндей к$рінетін 
Жабайхан Мүбәракұлының $мір салтына 
айналып кеткелі қашан?!

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

(Эс
се)

БЕС АРЫСТЫҢ БАҒАСЫ

Ойқастаса қаламы,
 Орындалар талабы.

Он миллион қазақты,
Ойландыра алады.

(Тақырыптың тұздығы)

Жабайхан Мүбәракұлының $мірдегі 
және ғылымдағы қызметі бұрынғы алып 
жүйенің к$бесі с$гіліп, жұрт жаңаруға бет 
алған кезеңге тұспа-тұс келді. Қоғамның 
даму заңдылықтарын жетік білетін фило-
соф ғалымдар осы сәтте $з к$зқарасын 
жан-жақты танытты. Олардың қай-
қайсысы да ел үшін сын болған күрделі 
мезгілде ауқымды міндет арқалады. 

Осы кезде біздің кейіпкеріміз де қоғам-
да ғы $релі $згерістерден ұлт мүддесін 
іздеп, азаматтық тұрғыдан үн қатты. 
Бел гілі ғалымның ұлттық ұстанымға та-
бан тіреген «Тарихсыз халық тұл», «ХХ 
ғасыр Қазақстан ғылымына не берді?», 
«Қазаққа алдымен ой керек», «Ой мұхиты» 
атты рухани-танымдық мақалалары 
жаңа сананы қалыптастыруға елеулі 
үлес қосты. Бұл жарияланымдардың 
бәрінде бағдарламалық мұраттар мен 
тиянақты тұжырымдар к$рініс тапты. 
Себебі тәуелсіздікке бағыт алған жыл-
дарда қазақ халқының алдына қандай 
міндеттер қойылуға тиіс екенін ойы 
озық ғалымдар күн ілгері аңғарған-ды. 
Сондықтан  Жабайхан аға бұл кезде 
қашаннан ғылымына серік болып келе 
жатқан Кант пен Гегельді қоя тұрып, 
ұлт ұпайын түгелдеуге кірісті. Қоя тұрды 
дегеніміз әншейін с$з ғана, қоғамның 
жалпы даму заңдылықтарын зерделеу үшін 
бәрібір сол данышпандардың еңбектеріне 
қайтып айналып соға беретіні анық-ты.

Қазақ философы $з мақалаларында 
қазақ әдебиетін жақсы білетінін де үнемі 
танытып отырады. Ол ұлт тарихында 
айрықша орны бар ұлы ағартушылардың 
мұрасын қоғамдық ойдың қозғаушы күші 
ретінде қарастырды. Бұл тақырыпқа ар-
нап, бірнеше ғылыми монография жазды. 
Ғалымның «Абай мұрасын игере білейік», 
«Абай ұлы ойшыл, гуманист ретінде», 
«Абай туралы с$з», «Шыңғыс Айтматовтың 
«Кассандра таңбасы» романы», «М./уезов 
– ұлы ойшыл және гуманист» атты 
мақалалары әдебиетті рухани құндылық 
ретінде зерделегенімен ерекшеленеді. 

Абайға әдебиетшінің к$зімен үңілу бір 
басқа да, философтың к$зімен қарағанның 
ж$ні б$лек. /дебиеттанушы с$здің аста-
рын к$бірек қаузаса, философ ойдың 
қатпарын терең қопарады. Алғашқысы ой 
түбінде жатқан с$зге мейлінше зер салса, 
соңғысы с$з түбінде жатқан ойға барын-
ша қадалады. Санасы сергек, зердесі ерек 
Жабайхан /бділдин осы екі қасиетті де 
бойына тоғыстыра алған сияқты к$рінеді 
бізге. С$здің сиқырын да аңғарады, ойдың 
орамын да қалт жібермейді. Wзі о бас-
тан аса жүйрік екі тілдің қайсысы оң 
жамбасқа келіп қалса, бірден соған к$шеді 
де, кең далада құйғытқан тұлпардай к$сіле 
ж$неледі. Сондайда Жамбыл атамның 
кезінде бүтіндей бір жүйенің билеушісіне 
арнаған «Ақылдың кені – данышпан» де-
ген әйгілі тіркесі Жабайхан ағамыз секілді 
бүгінгі ғибратты ғалымдардың табиғатын 
танытады екен-ау деген ой келеді. 

Ел еңсесін тіктеген соң  Жабайхан 
/бділдин мемлекеттіліктің негізгі қағи-
даттары, қоғамдағы адамның р$лі, кісілік 

мәселенің дер кезінде ж$німен шешілуіне 
септігін тигізді.

Бұл турасында кезінде  академик 
 Зейнолла Қабдолов: «Академик /бділдин-
нің кешегі алмағайып, аумалы-т$кпелі 
аласапыран тұста... арманда кеткен әде-
биет ардагерлерін ақтау комиссиясын 
бас қарып, сол комиссия мүшелерімен 
бірге «$лгенімізді тірілтіп, $шкенімізді 
жандыруы», – туған халқымыз бен т$л 
тарихымыздың алдындағы азаматтық 
ерлігі. Бұл үшін оған біз қалай риза 
болмайық! Бұған бүгін «тұлпардың тұяғы» 
туған күн деп, жер басып жүрген тірілер 
түгіл, жер астында жатқан сол бес арыстың 
аруақтары да тебірене толқып, бір-бір 
 аунап түскен шығар», –деп жазды. 

С$йтіп, мұралары ұзақ жылдар бойы 
қапасқа қамалған бес арыс лайықты 
бағасын алды. /рине, бұл ақтаңдақтардың 
қалпына келуін, арыстардың ақталуын 
уақыттың $зі талап еткен ақжолтай кезең 
болатын. Бұрынғы одақтан б$лінген 
елдердің бірқатары шығармаларына 
 тыйым салынған қаламгерлерін бірден-ақ 
санатқа қосып, қоғамдық ойдың айналы-
мына түсірген сәт еді. Сондықтан біздің 
комиссиядағы елге танымал азаматтар 
мәселені жан-жақты қарап, осы тарихи 
миссияны абыроймен орындап шықты.

Жабайхан аға қазір де елді іргелендіру 
ж$ніндегі қадамдарға лайықты үн қосып 
отырады. Қазақ жұртының болашағы 
 туралы жобаларға қатысты $з пікір-пайым-
да рын айтады. Мемлекеттік деңгей дегі 
бағдарламалардың мақсаты мен міндет-
те ріне терең талдау жасайды. Мұның 
халық қа берер пайдасын атап к$рсетуді де 
ұмытпайды.

Ойшыл, елшіл, қоғамшыл Жабайхан 
Мү бәракұлын осындай ширақтыққа же-
те  лейтін күш – сананың сергектігі деп 
білеміз. 

ҰЛТТАНУДЫҢ ҰЙТҚЫСЫ

Аға сыйлау – салтымыз,
Ардақтайды халқымыз.

Ал бүгінде ол біздің,
Арқа сүйер Кантымыз!

(Тақырыптың тұздығы)

Ол қарым-қабілетінің арқасында $з 
саласы бойынша биік белестерге к$терілді. 
Қоғамдық қызметте де танымал тұлғаға 
айналды. Жабайхан аға кеңестік кезеңде 
ғылым мен техника саласындағы Лениндік 
және КСРО Мемлекеттік сыйлықтары 
ж$ніндег і  комитетт ің  мүшесі  бол-
ды. Сондықтан бұрынғы одақтың ең ірі 
 марапатына ұсынылғандардың тағдырын 
шешетін алқалы жиынға жиі шақырылды. 
Мұндай құр метке ие болған қазақстандық-
тар аса к$п емес-ті. Олар ғылыми ортаның 
ең таң  даулы $кілдерінің ішінен іріктеп 
ұсынылатын. 

Тегінде, гуманитарлық ғылым са-
ласында халықаралық деңгейде танылу 
екінің бірінің маңдайына жазыла бер-
мейді. Wз еліңде дараланып, $зге елдерге 
ғылыми жаңалықтарыңды таныстыру 
үшін білім-білігің аса жоғары болуы шарт. 
Бұл жағынан Жабайхан /бділдиннің 
бағы бар. Академиктің әріптесі, фило-
софия ғылымының докторы, профессор 
Мұрат Сәбит ғалым туралы мақаласында 
«Қазақ философиясының туын к$те-
ріп, үнін әлемге естіртіп, әлемдік фило-
софияның ішкі арнасы болып табыла-
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ЖАҢА КІТАП

Тұңғышбек Сейсенұлы к$рші Шу ауданының 

 т у масы, 1974 ж ы лы Қ азақ мем лекет тік у ни-

в е р с и  т е т і н  т а р и х  п ә н і  б о й ы н ш а  б і т і р і п , 

Қордай ауданындағы Чапаев атындағы (қазір 

/біл Нүсіпбаев атында) мектепте еңбек жолын 

бастаған. Содан 1987 жылға дейін осы ауданның 

мектептерін де ұстаздық ет ті, содан да оның 

қордайлықтармен б$лісер естеліктері аз емес-ті. 

«Қордай» гуманитарлық колледжінің білімгерлері 

тарапынан қойылған к$птеген сұрақтарға жауап 

бере отырып, ол $мірінің балалық, жастық кезеңіне 

шолу жасады, бүгінгі жастарға тағылым боларлық 

ойларын ортаға салды. Бұл кездесу ұстаздың ел 

тарихын түгендеуге қосқан үлкен бір еңбегі – жаңа 

кітабының таныстырылымы түрде $ткенін айта 

кету керек. 

Т.Байқұлов қатардағы мұғалім бола жүріп, 

ұлттық тәлім-тәрбие,  тарих бағытында ғы-

Азалы жылдар шежіресі
лыми ізденістермен де айналысты. Ондағы ой-

тұжырымдары «Халық педагогикасын оқу-тәрбие 

жұмыстарында пайдаланудың кейбір мәселелері», 

«Қазақы тәрбие», «Түлектер», «Жамбыл $ңі-

ріндегі ашаршылық зардаптары» кітаптарына топ-

тастырылған, мақалалары республикалық басы-

лымдарда жиі жарық к$ріп тұрады. Тарихшы ұстаз 

соңғы жылдары халқымыздың басына қасірет болып 

т$нген сұрапыл ашаршылық тақырыбына ден қойып, 

бұған дейін айтылмай келген талай ақтаңдақтардың 

бетін ашты. Облыс аудандарын аралап, сол $ңірдегі 

ашаршылық оқиғалары туралы ауыздан-ауызға 

к$шкен естеліктерді, мұрағат құжаттары мен та-

рихи деректерді тірнектеп жинастырды. Соның 

нәтижесінде биыл Алматыдағы «Үш қиян» баспасы-

нан «/улие-Ата $ңіріндегі ашаршылық» деген кітабы 

жарық к$рді. «Тарихшылардың ұлттық конгресі» 

айдарымен мемлекеттік тапсырыспен шығарылған 

кітап еліміздің кітапханаларына таратылды. Бұл 

жинақта облыстағы барлық аймақ қамтылған, 

ашаршылық зобалаңының Қордай жеріндегі зардап-

тарына да жеке тарау арналған. Автор оқырмандарға 

кітаптың жазылу себебін түсіндіріп берді. 

– Жинақтың басты мақсаты – ашаршылық тари-

хын жалпы жұртшылыққа жеткізу арқылы бүгінгі және 

келешектегі ұрпақты туған жерін, тәуелсіз елін, Ота-

нын қадірлеп, құрметтеуге тәрбиелеу, – дейді  автор. 

Кітаптың тұсаукесері тамыз айында Алматыдағы 

Ғылым ордасының ғылыми кітапханасында $тіп, 

белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері, ғалымдар 

тарапынан лайықты бағасын алған болатын. Елбасы-

мыз Нұрсұлтан  Назарбаев ХХ ғасырдың отызыншы 

жылдарындағы алапат аштық кезінде орын алған аса 

зор адам шығынын «демографиялық апат» деп атаған 

болса, биылғы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласында патриотизмнің 

ең жақсы үлгісі орта мектепте туған жердің тарихын 

оқудан к$рініс табуы тиіс екенін ескертеді. Ал қазақ 

тарихының айтылмай, тоталитарлық жүйе айтқызбай 

келген ақтаңдақтары қатарында қазақ санының 

 миллиондап кемуіне әкеп соққан ашаршылық 

кезеңінің ащы шындықтары топтастырылған 

кітаптың ұлт болашағын қолдан жасалған осындай 

нәубеттерден сақтандыруда берері мол. 

Құрманбек �ЛІМЖАН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Жамбыл облысы

Қордай ауданы 

   «    
»    

  ,    ,  
     

     
   .

 

$ткендей», «Кавказ», «Степа», «Мадрид», 

«Түнек», т.б. әңгімелерін қазақшаладым. 

Буниннің шығармаларының біразын 

к$рнекті жазушы Қалихан Ысқақов 

аударған. «Арсеньевтің $мірі», «Суходол», 

«Митяның махаббаты» да керемет қой! 

А т а қ т ы  ж а з у ш ы л а р  А л е к с а н д р 

 Купринды, Владимир Короленконы, 

Сергей Довлатовты, жапон және қырғыз 

ертегілерін қазақшалады. Ол аудармалары 

мен қанатты с$здері «Фолиант» баспасы-

нан 2015 жылы жеке кітап болып шықты. 

Кенжебай ағаның талай жылдан 

 жазып жүрген қанатты с$здері қаншама. 

Солардың бірнешеуі т$мендегідей:

 Ұяты бар ұтылып жүреді, ұяты жоқ 

құтылып жүреді.

***

 К$п оқи беріп те $мірді бос $ткізіп 

алуға болады.

***

 Ұзақ с$йлесең де, ұсақ с$йлеме.

«БЕСТWБЕМ, 
МЕНІҢ БЕСТWБЕМ...»

 1978 жыл. Қыркүйек айының басы. 

Онда Ақмоладағы автомобиль жол-

құрылысы техникумының директоры 

еді. Техникум студенттері Макин ауда-

нында ауылшаруашылығы жұмыстарына 

қатысып, картоп жинап жүрген. Жастардың 

жұмысын к$руге бара жатқан. Р$лдегі шо-

фер жігіт – Темеш. Баратын жерлері – екі 

жүз шақырымнан астам жол. 

Күрең күз. Дала реңі қайта қоймаған. 

Түнде жақсы тынығып тұрған еді. /детте 

қат-қабат, қарбалас жұмыстан ұйқысы 

қанбай шаршаңқы жүретін. Мұндай жағдай 

ылғи бола бермейді... 

Бала кезден Абай, Біржан сал, Ақан 

сері, Жаяу Мұса әндерін сүйсіне тыңдап 

$ст і .  Абайдың «К$зімнің қарасы», 

«Қараңғы түнде тау қалғып» әндеріндегі 

тереңдік, кеңдік неткен десеңізші! Мұқан 

Т$лебаев, Сыдық Мұхамеджанов, Нұрғиса 

Тілендиевтің шығармашылығы ше?! Осы-

нау тұлғалардың әндерін бойына сіңірді, 

тәлім алды, үйренді. 

 Маң далаға машина терезесінен қарап 

халық әндерінің бірін жай ғана ыңылдап 

айтып отырған. Wнерді жанындай сүйетін 

ақынжанды жігіт қолы босай қалса, кітап 

оқуға отыратын. Кей кездері $лең жолда-

рын қағазға түсіріп те қоятын. 

Бест$бем, менің Бест$бем,

Бес тауым ғой бес т$бең.

Есігін алғаш мектептің,

Сенде ашып $скен ем.

Жастықтың салған іздерін,

Wзіңнен талай іздедім.

Жас сұлуға ең алғаш,

Ұсынғам сонда қыр гүлін, – деген $зі 

жазған $лең жолдары есіне түсті. Ырғақты, 

әсем саз тербеді жүрегін...  Машина 

моторы ның гуілі де әсер етіп, үндескендей 

ме, қалай?!.

Аздан соң қасындағы жігітке бұрылып:

– Тыңдашы, әнге ұқсай ма, қалай $зі? 

– деді ән әсеріне елітіп. 

– Естіп келем, қайталаңызшы тағы?

Дауысын шығарыңқырап айтып еді:

– /н ғой бұл, ән ғой! – деді шофер жігіт 

те жайдары жүзбен. 

Ұмытып қалмайын деп жол бойы 

ән әуенін қайталап айта берді. С$йтіп, 

Макин селосына жетіп, аудандық пар-

тия комитетіне кіріп шықты. Техникум 

студенттерінің хал-жағдайын білді. Сту-

денттер к$п талап қояды екен, бір қыз 

бала киіміміз су, соны кептіретін жер ке-

рек депті. Wзгеше $рескелдік, тәртіп бұзу 

фактілерін естімеді. 

Олар енді студенттер еңбек етіп жатқан 

позитор. Оның әндері мен романстары 

Ресей және Қазақстан ақындарының 

с$здеріне жазылған» деп жазады Қазақстан 

композиторлар одағының мүшесі, Қазақ 

ұлттық $нер университетінің профес-

соры, $нертану ғылымының кандидаты 

 Пернебек Шегебаев кітаптың алғы с$зінде. 

 Композитордың әндері мен романста-

ры ның музыкалық тілі қарапайым әрі 

ұғынықты, сол арқылы тыңдармандарға 

ерекше әсер қалдырады. /ндердің фор те-

пианолық сүйемелдеуі әуенді қолдап қана 

қоймай, кей жерлерде композитордың 

ойы мен ішкі сезімдерін толықтырып 

отырады.

К.Бекпаевтың бұл жолы ұсынып 

отырған жинағы т$рт романстан тұрады. 

Олар к$рнекті қазақ ақындары Қасым 

Аманжоловтың «Айтшы жаным», Фариза 

Оңғарсынованың «О дүние-ай, оралды 

к$ктемдерім», Сағи Жиенбаевтың «Дүние 

қалдырмады к$штен мені» және /бдікәрім 

ауылға жол тартты. Манағы әнді айтайын 

десе, әуен жоқ. 

– Оу, Темеш, жақсы деп ең?!. Қайда ол 

ән, қалайша ұмыттым, а?! – деді Кенжебай 

мұңайып. 

– Уайымдамаңыз... Қайтар жолда 

есіңізге түседі... 

Студенттердің арасында екі-үш күн 

болды, әңгімелесті, арасында картоп та 

терісті.

Целиноградқа қайтар жолда жаңа 

әннің әуенін еске түсіріп, қайыра айта 

бастады. Кешке қаладағы үйіне келді. Му-

зыкант Владимир Шевченко деген к$ршісі 

қолма-қол нотаға түсіріп, $ңдеген болды. 

С$йтіп, «Бест$бем, менің Бест$бем» атала-

тын алғашқы әні дүниеге келді. Содан бергі 

уақытта жан серігі – ән!.. 

/нсіз, әуенсіз $мірін елестете алмайды. 

/демі әуендер жан дүниесін тербейді, мы-

нау аппақ әлемге құштарлығын арттырады.

«ЖАНЫМДА СЕН ЕККЕН 
ЖАЗ ҚАЛСЫН...»

Кенжебай Бекпаевтың әндерін, сол 

кездегі Ақмола автомобиль жол-құрылысы 

техникумының оқытушылары Мүгілсім 

Асқарова, Татьяна Руднева, Жұлдыз 

 Осипова сынды әуесқой әншілер орын-

дады. К$птеген әндері облыстық радио 

мен теледидар бағдарламасынан жиі ай-

тылатын.

Композитор бүгінге дейін  Михаил 

 Лермонтов, Иван Бунин, Марина  Цветаева, 

Белла Ахмадуллина, Андрей Дементьев, 

Татьяна Снежина, т.б. орыс ақындарының 

с$здеріне әндер мен  романстар және фор-

тепианомен дауысқа арналған вокалдық 

шығармалар жазыпты. Ол әндері нота-

сымен бірге жеке-жеке жинақ. Сол ән-

романстарының бірнешеуі Ресей елінің 

Мәскеу, Воронеж, Брянск қалаларында, 

концерттерде айтылып жүр. 

Кейінгі кезде композитор қазақ ақын-

дарының $леңдеріне ән, романс жазуға 

ден қойды. 2015 жылы Қазақ радиосының 

музыка редакциясының тілшісімен 

болған сұхбаттан соң, 7 әні «Алтын 

қорға» жазыл ды. Олардың арасында Абай 

 Құнан бай ұлы, Мұқағали Мақатаев, Еркеш 

Ибраһим, Ұлықбек Есдәулет, Қанипа 

Бұғы баева, Марфуға Айтқожина, Рза 

Қунақова, Дүйсенбек Қанатбаев, Марфуға 

 Бек те мірова лардың с$здеріне жазылған 

әндері бар. 

Алдымда К.Бекпаевтың бірнеше ән 

жинақтары жатыр. Солардың бірі – 2012 

жылы жарыққа шыққан «Сыр бойы» деп 

аталатын романстар. 

«Кенжебай Бекпаев – танымал ком-

Бұрынғы Ленин ауданы, қазіргі 

Есіл ауданының Қарағаш ауылында 

1937 жылы дүниеге келген ол буыны 

бекімеген балаң кезінде бұралаңы мен 

шырғалаңы к$п тағдыр тауқыметін 

бір кісідей-ақ к$рген екен. Алты жа-

сында әкесі дүниеден озған оның 

арқа тұтар ағасы Мүбәрак соғыста от 

кешіп жүріп қаза тапты. Тағдырдың 

ауыр соққысына иілсе де сынбаған 

шешесі Бәтіш кенже ұлын аналық 

мейірімін т$гіп $сірді. Мүтәллап 

та ана иығындағы ауыртпалықты 

кішкентайынан сезініп, ересектермен 

бірге еңбекке ерте аралас ты, с$йте 

жүріп мектепті аяқтады. 

Туған ауылында соғыстан кейінгі 

алғашқы жылдары тракторшының 

к$мекшісі, кейін мектеп мұғалімі болып 

$мірді танып қалған жас жігіттің 1966 

жылы Солтүстік Қазақстан облыстық 

телестудиясына қызметке шақырылуы 

да кездейсоқтық емес. Wйткені біраз 

жыл ұстаздық етіп, кейін комсомол 

жұмысының к$рігінде шыңдалып жүріп, 

Қазақ мемлекеттік университетінің 

журналистика факультетін сырттай 

оқып бітірген Мүтәллаптың $леңдері 

сол кездері баспас$з бетінде жиі жария-

ланып, шығармашылық ортаға таны-

лып қалған кезі еді.

Содан бері осы ұжымда отыз жылдан 

аса табан аудармай еңбек етіп, облыстық 

т е л е р а д и о к о р п о р а ц и я с ы н ы ң 

т$рағалығына дейін к$терілген ол 

1998 жылы зейнетке шыққаннан кейін 

де поэзия мен прозаның тізгінін тең 

ұстап, орамды ойлары, отты жыр-

ларымен оқырмандарының жүрегін 

тербеп келеді. Мүкеңнің алғашқы 

«Аққайыңдар аралы» жыр жинағы 

1969 жылы жарық к$ріп, ақынның 

туған жеріне деген перзенттік ма-

хаббатын, Есілдің толқынындай 

тулаған ыстық сезімін $лең сүйер 

қауымға бірден танытқан еді. Содан 

кейінгі жылдары оның «Қызылжар», 

«К$корай шалғын», «Жыр-керуен», 

«Wмірім менің», т.б.  жи нақтары 

оқырмандарының ыстық ықы ласына 

б$ленді. Солардың біразы орыс тіліне 

аударылып, қазақтың $ршіл рухын 

$зге тілді отандастарымызға паш етті. 

Ал ақынның қазақтың ғана емес, 

тамыры терең түркі жұртының мақта-

Осы мақсатта ауданда ақпараттық-

насихаттық топ құрылған болатын. 

Топтың құрамына аудандық аурухана 

мен білім б$лімінің $кілдері енді. 

Негізгі мақсат – жастарды, оның 

ішінде қыз балаларды толғандырған 

сауалдарға кәсіби тұрғыдан жауап беру, 

медициналық, салауатты $мір салтына 

қатысты мәселелер бойынша кеңестер 

$ткізу. Бұл қазіргі таңда $зекті болып 

отырғаны с$зсіз. Wйткені ақпараттық-

насихаттық жұмыстардың кемшін 

соғуынан жастар әртүрлі жағдайларға 

да тап болып жатқаны жасырын емес. 

Кейбіреулері білместіктің салдарынан 

от басып, адасады. 

Т о п т ы ң  а л ғ а ш қ ы  к е з д е с у і 

Б.Жұмалиев атындағы орта мектепте 

ұйым  дас тырылды. Кездесуде білікті 

мамандар аталмыш тақырып аясын-

да $з ой-пікірлерімен б$лісті. Wзекті 

мәселелер ортаға салынды. 

Дәрігер С.Б$лекбаева статистика-

лық мәліметтерді келтірді. Оның ай-

туы бойынша, деректерге сүйенсек, 

облыста 2017 жылы 14 жасқа толмай 

нышы Мағжанға арнаған $леңдері мен 

зерттеу еңбектері бір т$бе. Оның әрбір 

жыр жолдарынан асқақ азаматтық 

тұлғаны, рухани тектілікті танимыз. 

«Ауылдастар, ортаңнан, 

Ой $ріп $скем, жыр қуып» деп, 

жерлестеріне деген жүрек лүпілін ақ 

қағазға т$гілткен ақынның алғашқы 

қадамы туралы $лең с$здің біртуар 

з е р г е р і  М ұ қ а ғ а л и  М а қ а т а е в т ы ң 

кезінде: «Мүтәллап $леңдері $зінің 

жылылығымен, ойлылығымен к$ңіл 

 аударады. /сіресе қуанарлық жайт – 

жас ақында азаматтық үн басым» деп 

баға беруі тегін емес еді.

Мүкеңнің жас буын үлгі тұтарлық 

азаматтық ұстанымын, парасатты бол-

мысын ақынның сексен жасқа то-

луына арналған салтанатты кеште 

Сәбит Мұқанов атындағы облыстық 

қазақ сазды-драма театрының сах-

насына к$терілген облыстық арда-

герлер кеңесінің т$рағасы Ескендір 

Елеусізов к$пшілікке жылы лебізімен 

жеткізіп, мерейтой иесінің омырауы-

на «Солтүстік Қазақстан облысының 

Құрметті ардагері» т$сбелгісін тақты. 

Облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың 

атынан құттықтаған әкімнің орын-

басары Мадияр Қожахметов, еңбек 

ардагерлері Құдайберген Қалиев, 

Қайырлы Едіресов,  «Қызылжар-

Ақпарат» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің директоры  Жарасбай 

Сүлейменов, Қазақстан Жазушы-

лар одағы мүшелерінің құттықтауын 

ж е т к і з г е н  « Е г е м е н  Қ а з а қ с т а н » 

газетінің тілшісі Жақсыбай Самрат, 

$зі еңбек еткен ұжымдағы әріптестері 

Мүтәллап Мұхамедиұлына қазақ жо-

лымен сый-сияпат жоралғысын жасап, 

жүрекжарды тілектерін арнады.

Қазақстан Жазушылар одағы-

ның мүшесі, «КСРО Телерадиосының 

үздігі», Солтүстік Қазақстан облы сы ның 

Құрметті азаматы Мүтәллап Мұхамеди-

ұлының $мірі к$пке үлгі. Сексенді 

еңсерсе де қолынан қаламы түспеген 

ақынның әлі де оқырмандарына айтар 

с$зі, т$гілтер жыры мол.

Марат ЕРМҰҚАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облыстық

ардагерлер кеңесінің баспас9з 
хатшысы 

түсік жасат қан 2 қыз, 15 жасқа тол-

май түсік жасатқан 5 қыз бала тір-

келген. «Мұның $зі баршамызды алаң-

датты» дейді ол. Орталық маманы 

/.Сейтназарова «Ұлт денсаулығы қыз-

дардың қолында», Ж.Мақашова «Жас-

$с пірімдер денсаулығы басты  на зарда», 

Ж.Қылышбаева «Ата-ана бала қорғаны» 

тақырыбында пікір б$лісті.

Жастар $здерін толғандырған 

сауал дар бойынша мамандардан тұ-

шымды жауап алды. «Жалын» жас-

тар театры ның күшімен қаламгер 

А.Қонарбаевтың  «Алданыш» спектаклі 

қойылды. 

«Бүгінгі басқосуды $ткізген жастар 

орталығына алғысым шексіз. Қыз – 

болашақ ана. Демек, олардың денсау-

лығы – ұлттың болашағы» деді шараға 

қатысқан Данагүл Оралқызы.

Дина WТЕПБЕРГЕНОВА,
Маңғыстау аудандық 

жастар ресурстық 
орталығының маманы

Маңғыстау облысы

Сексендегі сергектік

ШАРА

ҚҰРМЕТ
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Әңгіме өзегі – қыз тәрбиесі

Ахметовтың «Сыр бойы» с$здеріне 

жазылған.

Композитор «Дүние қалдырмады к$ш-

тен мені» романсын баллада стилінде жа-

зыл ған дейді. «Сыр бойы», «О дүние-ай, 

оралды к$ктемдерім» романстары лири-

калық әсем әуендерімен әсер қалдырса, 

«Айт шы жаным» романсы $зінің ерекше, 

жарқын музыкалық мәнерімен ерек-

шеленеді.

1980 жылдары к$рнекті $нер қайраткері, 

Қазақстан Композиторлар одағының 

т$рағасы Е.Рахмадиев Целиноградқа бір 

кел генінде, С.Сейфуллин атындағы кітап-

ханада жергілікті композиторлардың кон-

цертіне қатысты. 

Е.Рахмадиев педагогикалық институт-

тың музыка факультетінің оқытушысы 

Ғалия Тохтахунованың орындауындағы 

К.Бекпаевтың «О, жастық-ай!», (С$зі 

Қ.Мырзалиевтікі), «Жас шофер» (С$зі 

Т.Рахимовтікі) әндеріне жоғары баға берді. 

К.Бекпаевтың әндері мен романстары 

жайлы Қазақ ұлттық $нер университеті 

композиция кафедрасының меңгерушісі, 

композитор С./бдінұров, Қазақ ұлттық 

университеті музыкатану кафедрасының 

профессоры,  $нертану кандидаты, 

 Қазақ  стан  ның еңбек сіңірген қайраткері 

Г./лпейісова, т.б. $нер қайраткерлері 

жақсы пікір айтқан.

Бірде белгілі ақын, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты Нұрлан Оразалиннің 

жыр жинағын оқып отырған. К$зі «Анама» 

атты $леңге түсті.

Мен жоқта желменен сырласпа,

Жүрегім желді күн жылаған.

Жазбақ боп тумысы жыр басқа,

Жаза алмай жастыққа құлағам.

Айтамын бір с$зді қиылып:

«Жанымда сен еккен жаз қалсын,

Анажан! Кеудемнің күйін ұқ.

Сол күймен жүректер маздасын!..» 

деген жолдар жан дүниесін астаң-кестең 

етті. Неткен сырлы, сазды, мағынасы 

терең жолдар! Неше мәрте оқыды. Сол 

күні «Анама» әні дүниеге келді. Кейіннен 

2015 жылы жарық к$рген әндер жинағына 

нотасымен жарияланды.

«ІЗДЕНГЕННЕН ІЗ ҚАЛАДЫ...»

Кенжебай ағаның тағы бір сүйікті ісі 

– орыс жазушыларының шығармаларын 

қазақшаға тәржімалау. Бұл ретте сүйіп 

оқыған және алғаш аударған туынды лары 

– Иван Буниннің әңгімелері. 

– Иван Буниннің әңгімелері ғажап, 

– дейді Кенжебай аға. – Қайран қалам, 

бір әңгімесінің $зі бір повестке бергісіз, 

айтылмаған ән сияқты. Буниннің «Күн 

***

 Жастық шақта жанбаған, қартайғанда 

тұтанбайды.

***

 О қ ы ғ а н н ы ң  б ә р і  а қ ы л д ы  б о л а 

бермейді.

***

 Қартайғанда адам жалғыздыққа 

үйренбейді, к$неді.

***

 Ұл балаң – айбының, қыз балаң – ай-

күнің.

***

 Досың екеу болса, біреуі кітап болсын.

***

Ой – ойласаң келеді, ойламасаң қайдан 

келеді?

***

 Ізденгеннен із қалады.

***

Жақында Кенжебай ағаның үйіне бар-

дым. /деттегідей қуана қарсы алғанымен, 

к$ңіл-күйінің болмай тұрғанын шаршаңқы 

жүзінен байқамау мүмкін емес еді. 

– Назар аударма, – деді жуып-шайып. 

– Сырқат қой сыралғы... Мына К$кшетау 

$ңірінің тумасы, атақты Шал ақын, адам 

жасын санамалап келіп:

...Сексенде селкілдеген шал боласың,

Қайда деп он бес қайран дал боласың.

Тоқсанда $лі де емес, тірі де емес,

Бәріне к$рінгеннің таң боласың, – де-

ген ғой. Сол бабам айтқандай, тоқсан де-

генің аз жас па, қарағым?!. Кейінгі ай ларда 

к$ңілім ала, ұйқым шала, мазам кетіп жүр. 

– Сарыуайымшыл емес едім... Кейде 

үйде жалғыз қалғанда, сұрықсыз ойлар 

қамайтыны бар. Сыйлас достарымның 

к$бі дүние салды. Жұбайым Рәзияның 

$мір ден озғанына он екі жыл. /жік-күжік 

әң гімелесіп, шер тарқатар жан қалмады. 

Елеп-ескермейді ешкім... /ндерімді жа-

рық қа шығар деп $тініш айтқан кісілердің 

тү гелі ақша сұрайды, тиынсыз қия баспай-

ды. 

 Жүз елудей ән мен романс жазып-

пын. Солардың орындалуын қалаймын. 

Астанада жеке концертім $тсе деп арман-

даймын. 

– Қамыға бермеңіз, аға! Деніңіз сау 

болсын! Жиендеріңіз Кәмила мен /селдің 

қызығын к$ріңіз! «Ұл түтінге, қыз күтімге» 

дегендей, қызыңыз Гүлнар сізді қадірлеп, 

қас-қабағыңызға қарап отыр ғой. 

Ерте ме, кеш пе, әндеріңіз орындалар, 

жеке концертіңіз $тер, – дедім $мір мен 

$нерге ерекше құштар, рухы биік ақеділ 

ағаға тілек қосып.

Толымбек �БДІРАЙЫМ 
АСТАНА

-- ±±
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Тарихи тақырыпты арқау еткен туынды 
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Қай-қай спектакльге де 
суретші декорация жасайды. 
Ол үйлерді де, к9шелерді де, 
9зендер мен к9пірлерді де, 
т9белер мен ну ормандарды да 
қолдан орната алады. Б9л  ме-
лердің жиһазы, актер ұс тай-
тын кез келген бұйым су ретші 
назарынан қағыс қалмайды. 

Декорация жасамас бұрын 

суретші шығармада айтылатын дәуірдің тұрмыс-

салтын егжей-тегжейлі зерттеп алады, ол тұстағы 

адамдардың қалай киінгенін де сұрап біледі. Wйткені 

артистердің киімі де ол к$рсеткен үлгімен тігіледі. 

Спектакльдің ойдағыдай шығуы суретші-декоратор 

$неріне де к$п байланысты. Wйткені ол $з $нері 

арқылы спектакльдің негізгі рухын ашады. Қойылым 

декорациясын жасау тек үлкен шеберлердің ғана 

қолынан келеді. Шымылдық ашыла сала күллі 

залдың дуылдатып қол соғатынын жиі к$реміз. Ол – 

декоратор суретшінің $нері театрға келген қауымға 

бірден ұнағанының белгісі.

Антропология – жалпы биология ғылымының адам-
ның шығу тегін, дамуын, дене құрылысын, нәсіл дік 
ерекшеліктерін зерттейтін бір саласы. «Антро по логия» 
деген терминді тұңғыш рет Аристотель енгізген.

Дегенмен, антропология орта ғасырлардың 

аяғына дейін адамның физиологиясын, ішінара 

психологиясы мен этнологиялық ерекшеліктерін 

с и п а т т а й т ы н  ғ ы л ы м  б о л д ы .  Х І Х  ғ а с ы р д ы ң 

ортасынан бастап антропологияға  екі  түрлі 

к$зқарас қалыптасты. Француз ойшылдарының 

пікірі бойынша, антропология адамның бітімін, 

тіршілік әрекетін, тілін, мінез-құлқын, материалдық-

рухани құндылықтарын зерттеуге тиіс. Қазақтарды 

ғылыми тұрғыдан антропологиялық зерттеу ХІХ 

ғасырдың аяғында басталды. 1889 жылы орыс ғалымы 

Н.Харузиннің «Б$кей ордасының қырғыздары» деген 

еңбегінде 400-ден астам адамның морфологиялық 

бейнесі сипатталады. Қазақ ғалымдарының арасында 

бұл ғылымға ерекше ден қойып, к$п жұмыс бітірген 

Оразақ Смағұлов. 

Үндістерде футбол ойыны 
діни сипатта болды. Жарыс 
күрделі салт-жоралармен бас-
талып, ақыры қанға боялған 
құр бандықпен аяқталатын. Сол 
себепті де оған қатысушылардың 
шапшаң тәсілқойлығы, т9зімді 
әрекеттер к9рсететіндігі үшін 9з 
жанкүйерлері болатын. 

Испандар ойынға қосыл-

ған резеңке допқа таңдана қарады. Ол уақытта 

еуропалықтар допты теріден жасайтын. Жұмыр 

формалы оның іші шашпен немесе жүнмен нығыз-

далатын. Резеңке Еуропаға Америка ашылғанша мәлім 

емес еді. Үндістердің добы үлкен және ауыр болатын, 

бірақ сонда да биікке «секіретін». Колумбының 

$зімен бірге бір доп алып қайтқаны белгілі, ал оның 

теңізшілері $з сандықтарына кем дегенде ондаған 

доп салып қайтқан к$рінеді. Доп ойыны қызық бола 

бастады. Конкистадор Фернандо Кортес (1485-1547) 

оның ерен жақтаушысы еді.

Қос құлағы қамыстай, 

Шабады құстан қалыспай. 

Ол – адамның қанаты, 

Салсаң, озар жарысқа-ай. 

Бұл піл ұмтылды, 

Ол піл 

Бұл пілге ұмтылды. 

Бір піл іркілді, 

Бұл піл іркілмеді.

(Ат)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Көркемдеу өнері

Адамның шығу тегі

Үндістандағы футбол

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР 

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

Синоптиктер дегеніміз – 
атмосферадағы физикалық 
процестерді талдауға және ауа 
райының болашақ жағдайын 
болжауға маманданған метео-
рологтар. 

Олардың осы міндетті 

шешу ж$ніндегі жұмысының 

а с а  м а ң ы з д ы  э л е м е н т і  – 

синоптикалық карта, яғни 

белгілі бір үлкен аумақтағы ауа райының жағдайы 

белгіленген және бір мезгілде үлкен кеңістікте ауа 

райын шолуға мүмкіндік беретін географиялық 

карта. «Синоптикос» – грек тілінен аударғанда 

«бәрін бірге шолушы» деген мағынаны білдіреді. 

Метеоролог-синоптиктің мамандығының, ауа 

райының синоптикалық картасының және ауа райын 

алдын ала болжау ж$ніндегі ғылым – синоптиканың 

аты гректің осы с$зінен шыққан. Метеорологияға 

ЭВМ к$мегімен ауа райын алдын ала есептеу тәсілдері 

енгізілуге байланысты кейбір метеорологиялық 

элементтерді синоптикалық картасыз-ақ болжау 

міндетін шешу принципінде жүзеге асты. Бірақ күні 

бүгіндері де синоптикалық картасыз ауа райын толық 

болжап айту мүмкін емес. С$йтіп, қазіргі жағдайда да 

«синоптик» с$зі $зінің алғашқы мәніне сай келеді. 

«Синоптик» сөзінің мәні неде?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Соңғы жылдары отандық киноға деген сұраныс артып, 
к9рермен 9зіміздің 9німге қызығушылық таныта бастады. Сол 
себепті болар, телеарналарымыз жыл сайын телехикаялар 
мен фильмдер түсіруге баса назар аударып, санын ұлғайтты. 
Мәселен, 9ткен жылы «Хабар» арнасы оннан аса жаңа туынды 
к9рсетіпті. Осы жылғы эфирін де әлеуметтік маңызы бар жаңа 
жобалармен бастады. Солардың бірі – Отанын аңсап, елін 
іздеген қазақ баласының талайлы тағдыры туралы баяндайтын 
«Тас9ткел» тарихи драмасы. 12 б9лімнен тұратын картина 
к9рермен назарына ұсынылып, оң бағасын алып үлгерді. 

«Тас$ткел» фильмін к$ріп шықтым. Маған ұнады, $йт кені мен 

үшін қызықты тақырып. 1992 жылдан бастап 25 жыл Дүниежүзі 

қазақтары қауымдастығы Т$рағасының орынбасары болып 

жұмыс істедім. Сондықтан кейіпкерлердің бәрін білемін деуге 

болады. 1993-1995 жылдары Түркияға барып, біздің Аралдың 

бойы нан шыққан ағайындардың 300 үйін к$шіріп әкелген едік. 

Олар Қызылордадан шығып, Ауған асып, соғыс басталғаннан 

кейін Түркияға $ткен. Сондықтан осы мәселелерді білетін адам 

ретінде айтарым $те дұрыс қолға алынған жоба.

Фильмнің түсірілім тобы жастардан құралған екен. Жас буын 

тақырыпты жақсы игерген. Кино басында Түркиядан басталады, 

кейін Арал, Ауғанстанды бейнелеген, сол кезеңдердегі жағдайды 

к$рсету үшін аталмыш аймақтарға баруға қаржы б$лінгені 

қуантты» дейді Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазу-

шы, драматург Сұлтанәлі Балғабаев. 1993 жылы Түркиядан 

КӨЗАЙЫМ

– Гүлжан Ескендірқызы, әңгіме міз-
дің басында еліміздегі балалар хирур-
гия сының к9кейкесті мәселелері туралы 
айтып 9тсеңіз...

– Балалар хирургиясы бұрынғыдай 

емес, қазір заман талабына сай дамып 

келеді деп айтуымызға болады. Бұл 

салаға елімізде ерекше к$ңіл б$лініп 

отыр. Бүгінгі таңда науқасқа нақты 

диаг  ноз қоюға толық мүмкіндіктер 

бар. Шетелдік емханалармен, орта-

лық тармен де байланысымыз жақсы 

жолға қойылған. Кез келген уақытта 

бірлесе жұмыс атқаруға, $зара тәжірибе 

алмасуға жағдай жасалған. Қажет кезде 

интернеттің мүмкіндіктерін пайдалана 

отырып, «онлайн» жүйесі арқылы ті ке-

лей байланысқа шыға аламыз. Маман-

дармен бірге $ткізетін операция лар да 

болып тұрады. Италия, Польша, Корея, 

Украина және т.б. елдердің дәрі гер-

лерімен тәжірибе алмасып тұрамыз. 

Біздің орталығымызда кардиология, хи-

рургия және т.б. салалар бойынша $зін-

дік мектеп қалыптасқан. Есімі елі  мізде 

ғана емес, шетелге де кеңінен та  ны мал 

Камал Ормантаев, Нұрлан Ақпаров 

сын   ды білікті де білімді, тәжірибесі мол 

дәрігерлерден қашанда үйренеріміз к$п. 

Wзекті мәселелерге келетін бол-

сақ, ол, әрине, кадр тапшылығына 

қатысты деуімізге болады. Wйткені 

кезінде медициналық университет-

терде педиатрия мамандықтары жа-

былып қалды ғой. Соның салдары-

нан кадр тапшылығының мәселесі 

туындап отыр.  Бүг інде  педиатр 

мамандардың жетіспеушілігі айқын 

білінуде. Сонымен қатар кардиолог, 

неонтолог, реаниматолог мамандарға 

да зәрулік бар. Жұмыс ауқымы к$п 

болғаннан кейін дәрігерлерге де оңай 

емесі анық. Мысалы, б$лімшедегі 

реаниматологтарымыздың атқарып 

отырған еңбегі ерен. Оны бірі білсе, бірі 

білмеуі мүмкін. Олардың кейбір кез-

дерде 48 сағатқа дейін үздіксіз жұмыс 

істейтін кездері болады. Сәбидің жа-

нын сақтап, $лім аузынан аман алып 

қалу үшін реанимация б$лімінде жұмыс 

істейтін дәрігерлер мен медбикелер, 

$зге де қызметкерлер бар күш-жігерін 

салады. Уақытпен санаспайды, мақсат 

біреу ғана – денсаулығы нашарлаған 

нәрестені сақтау. Бір с$збен айтқанда, 

дәрігерлер $з мамандықтарына адал 

азаматтар. Сондықтан сіздер сияқты 

БАҚ $кілдері олардың жасап жатқан 

қажырлы еңбектерін жұртшылыққа 

жан-жақты таныстырып отыруы керек 

деп ойлаймын. 

– Балалар хирургиясы – 9те нәзік 
дүние екені с9зсіз. Осы салада қызмет 
етудің жауапкершілігі де ауыр болар...

Қазақстанға алғаш к$шіп келген қазақ ағайындардың бірі – 

Зейнел Абидин Рүстемұлы. Қазір Алматы облысына қарасты 

Қаскелең қаласында тұрады. Т$рт ұл, екі қыз $сірген қария 

бүгінде зейнеткер. Оның айтуынша, фильмде к$рсетілген оқи-

ғалардың барлығы рас. «Телехикаядағы жағдайдың бәрі бастан 

$ткерген тағдырымызға жақын. 1929 жылдары Ауғанстанға 

барғандар басында қиыншылық к$рген. Себебі біздің қазақ 

мал баққан ғой, ол елді, халқын білмейді, сауда жасау қолдары-

нан келмеген. Бертін келе кәсібін меңгеріп, кілем тоқып, етік 

тігіп, күндерін к$ре бастаған. Дегенмен, қанша қиыншылық 

к$рседе ешқашан ұрлық жасаған емес.Түркияға жетудің $зі де 

ауыртпашылыққа толы болған. Орыстардың оғынан қашып, 

ұзақ жолды к$тере алмай $лгендер де болды. /рине, Түркияда 

жағдайымыз жақсы, дегенмен туған елімізге қайтқымыз келді. 

Содан Қазақстан Тәуеліздігін алған соң Отанымызға оралуды 

ойладық» дейді қария. 

Естеріңізге сала кетейік, «Хабар» арнасында к$рсетілген 

«Тас$ткел» телехикаясында 1930 жылдары жат жұртты пана-

лап, босып кеткен халқымыздың тағдыры суреттеледі. Оқиға 

желісі бойынша жолда ата-анасынан айырылған Қасым есімді 

кішкентай бала Ауғанстанға жалғыз жетіп, сол жақта шебердің 

қолында $седі. Қолынан $нер тамған ұста, мылтық құрастырудың 

хас шебері ауғандық генералдың к$зіне түсіп, оның сенімді 

адамы болады. Алайда саяси тұрақсыздық кезінде генералға 

қастандық жасалып, бас кейіпкеріміз Түркияда бой тасалауға 

мәжбүр болады. Ол жақта да қол $нерінің арқасында тері цехын 

ашып, ауқатты кәсіпкерге айналады. Тағдыр жолы қиын болып, 

$зінің кім екенін, қайдан шыққанын ұмытып қалған Қасым егде 

тартқан шағында қасиетті қара домбыраның үнін естіп, балалығы 

мен қазақтың дарқан даласын есіне түсіреді.  Солай Қазақстанға 

оралады. 

Фильмнің режиссері Бақыттас Санитас, продюсері Мұрат 

Бидосов, ал сценарийін жас жазушы Сержан Закерұлы жазған.

К$рермен телетуындыны «Хабар» арнасының ресми сайтынан 

немесе «YouTube» әлеуметтік желісінен қарай алады. 
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арқасында үш жылдың ішінде б$лім 

меңгерушілігіне дейін к$терілді. Жанат 

Болатбекұлы Мәскеуде аспиранту-

раны тәмамдады. Отаны жақсы жа-

сап жүр. Соңымыздан ерген жастарға 

ақыл-кеңесімізді айтып, бағыт-бағдар 

сілтеп отырмыз. /рине, жоғарыда 

айтқанымдай, біздің салаға жақсы 

мамандар к$бірек келуі керек. Сон-

да балалардың денсаулығын сақтап, 

еліміздегі балалар хирургиясының даму 

к$кжиегін одан әрі кеңейтеміз. 

– Сіз еліміздегі «100 жаңа есімнің» 
қатарынан к9ріндіңіз. Бұл қажырлы 
еңбегіңіздің жемісі екені с9зсіз. Осы жо-
бада жеңімпаз атанғаныңызды естігенде 
қандай сезімде болдыңыз? Елбасымен 
9ткен кездесудегі әсеріңізбен б9ліссеңіз? 

– /рине, қатты қуандым. Себебі 

бұл салада 18 жылдан астам уақыт 

тер т$гіп келемін. Алғашында Тал-

ғардағы медициналық училище-

ге түсіп, 18 жасымда сол жердегі 

ау руханада ота жасайтын б$лмеде 

мейірбике болып жұмыс атқардым. 

2000 жылы С.Асфендияров атындағы 

Қазақ мемлекеттік медициналық уни-

верситетінің педиатрия, 2001 жылы 

осы оқу орнының бала хирургиясы 

интернатурасын бітіріп, Педиатрия 

және балалар хирургиясы ғылыми 

орталығының неонатология және 

нәрестелер хирургиясы б$лімшесінде 

балалар хирургы болып еңбек жолымды 

бастадым. 

Ол кезде жүрек ауруымен ауы-

ратын нәрестелер к$п түсетін. Оған 

оттек берілгенімен, жағдайы жақсара 

қоймайды. Сол мезетте «Болашақ» 

бағдарламасымен білім алуға мүмкіндік 

туып, мен бірден кардохирургия са-

ласын таңдадым. 2005-2008 жылдары 

Мәскеудегі А.Н.Бакулев атындағы 

Ж ү р е к  қ а н  т а м ы р л а р ы  ғ ы л ы м и 

орталығының аспирантурасында 

білім алып, нәрестелер б$лімшесінің 

кардиохирургия б$лімінде істедім. 

Дәрігерлермен бірге отаға кіріп, оның 

қалай жасалатынына, баламен қалай 

жұмыс жасау керектігіне қатты мән 

бердім. Кітапханаға жиі барып, қажет 

жерін к$шірме жасап алатынмын. 

Мәскеуде алған білімім Қазақстанға 

келгенде қажетіме жарарын білдім. 

Елге келгеннен кейін Аста надағы 

Ана мен бала орталығында, Алматы-

да ғы Педиатрия және балалар хи-

рургиясы орталығында жұмыс жа-

сап, алған білімімді елімнің болашағы 

үшін жұмсадым. Нәрестеге оттек 

берілмейтінін іс жүзінде дәлелдеп, 

талай сәбиді $лім аузынан аман алып 

қалдық. Қаладағы №2, 3, 5 перзент-

ханалармен тығыз қарым-қатынаста 

болдық. 100 баланың жоқ дегенде 20-

сын Ресейге, Түркияға және т.б. шет 

мемлекеттерге емделуге жіберетінбіз. 

2 0 1 2  ж ы л ы  П е д и а т р и я  ж ә н е 

 балалар хирургиясы орталығынан 

нәрестелерге ота жасайтын кардио-

хирургия б$лімшесін ашуға ұсыныс 

түскенде бірден келісім бердім. Білімім 

мен тәжірибеме сеніп, орталық ба-

засында бала кардиохирургиясы 

және интервенциялық кардиология 

б$лімшесінің негізін қалаушы әрі 

алғашқы мең геру шісі ретінде жұмысқа 

кірістік. 

Міне, «100 жаңа есім» жобасына 

енуім осы еңбектеріме берілген жоғары 

баға деп есептеймін. Еліме, Елбасы-

на рақмет айтамын. Ал Елбасымен 

болған кездесу менің $мірдегі жарқын 

белестерімнің бір парасы. Алған әсерім 

тіпті ерекше. Білімді жастарды к$рдім. 

Қарап отырып, оларды тыңдап отырып, 

сүйсінесің. Еліміздің болашағы – шын 

мәнінде жастардың қолында екендігіне 

тағы бір мәрте к$з жеткіздім. 

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен
 Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

– Дұрыс айтасыз. Бұл саланың $зіне 

тән жауапкершілігі болатыны с$зсіз. 

Бала денсаулығы бәрінен қымбат қой. 

Үлкен адамдар ауруға біршама т$зімді 

келуі мүмкін. Ал баланың ағзасы 

нәзік болғандықтан әрбір минут, тіпті 

әрбір секундтың $зі біз үшін мәні зор. 

Дұрыс шешім қабылдап, тез арада іс-

қимыл танытпасақ, нәресте $міріне 

айтарлықтай қауіп т$нуі әбден мүмкін. 

Сондықтан мұндай жауапкершіліктің 

жүгін бәріміз жақсы сезінеміз. 

Бойындағы дерті мазалаған әр бала-

ның жылаған дауысынан оның қай 

жері ауырып тұрғанын білікті маман 

бірден ажыратады. Тіпті нәрестенің 

бет-әлпетінен, к$зінен, тамақтануынан 

сырқатының елу пайызын анықтауға 

болады. К$пшілігі балалар дәрігері 

болуға жүрексінеді. Ал мен керісінше 

бала дәрігері болуды қаладым. /рине, 

қиындығы да, ауыртпалығы да мол 

мамандық. Бірақ дертінен құлан-таза 

айығып шыққан баланың қуанышын, 

ата-анасының алғысын к$ргенде, 

жасаған еңбегіңнің еш кетпегенін сез-

генде бұдан асқан мәртебе жоқ шығар. 

Нәрестенің ағзасы үлкендер тәрізді 

емес, к$п ауруға шалдыға бермейді. 

К$п болса, 3-5 ауру түрі жиі кездеседі. 

Сондықтан $з ісін жетік білетін маман 

оның сырқатын бірден анықтап, тиісті 

ем-дом шараларын жасайды. 

Біздің қызметімізде ең бастысы 

нәрестенің жан дүниесін түсіну ке-

рек. Кардиохирург жай хирургтен де, 

кардиологтан да жоғары тұруы тиіс. 

Мен, мысалы, ультрадыбыспен жұмыс 

істейтін кардиохирургпін. Елімізде 

мұндай мамандар жоқтың қасы. Бұл 

саланы Санкт-Петербург қаласына 

барып арнайы оқып келдім. Ультрады-

быспен жұмыс жасауды үйренуге тура 

келді. Wйткені оның бала денсаулығын 

сақтаудағы мүмкіндіктері мол. Кейде 

нәрестенің жүрегіндегі ақауды УЗИ 

құрылғысымен анықтау мүмкін болмай 

жатады. Осындай кезде ультрадыбыс 

к$мекке келеді. 

Жалпы менің ұғымымда, балалар 

дәрігері к$п ізденіп, к$п оқуы керек. 

Wйткені білім күн сайын жаңарып 

жатыр. К$птеген ғылыми жаңалықтар 

енгізілуде. Wз білімін үнемі жетілдіріп, 

кәсіби тұрғыдан шыңдалып отырған 

дәрігерлер ғана к$ш басында болады. 

Бүгінгі уақыт бізден соны талап етіп 

отыр. Жас мамандарға айтарым, кейбір 

дәрігерлер баланың денсаулығына 

қатысты мән-жайды толыққанды біл-

местен, бірден ота жасауға бейім болып 

тұрады. Бұл дұрыс емес. Баланың ағ-

засын жіті бақылап, содан кейін ғана 

іске кірісу керек. /йтпесе, сәтсіздікке 

бой алдыруы мүмкін. 

– Қазіргі таңда балалардың туа бітті 
аурулары не себептен к9бейіп бара жатыр 
деп ойлайсыз? Солардың ішінде жүрек-
қан тамырлары аурулары туралы не ай-
тасыз? Емдеу қалай жүргізілуде?

– Бұл мәселе әлемде де, біздің 

елімізде де 20 жылдан астам уақыттан 

бері тал қыланып келе жатыр. Рас, 

қазір балалардың туа бітті аурула-

ры $те к$п. Оның әртүрлі себептері 

бар. Біз жан-жақты талқылап, зерттеу 

жүргізіп, талдау жасап, саралап оты-

рамыз. /р аурудың себебін, салдарын 

іздейміз. Мәселен, жүрек-қан тамыр-

лары ауруларын алайық. Ең бірінші 

себебі – вирустық инфекция, яғни 

ағзадағы жұқпалы ауруды қоздырушы 

індет. Нәресте жүрегі ана құрсағында 

жатқанда 6-8 аптада жетіледі. Дәл осы 

кезеңде жеңіл тұмау, созылмалы тұмау, 

сәл суық тигізіп алу, дене қызуының 

к$терілуі, т.б. ағзада болған ақаулардың 

барлығы нәрестеге әсер етеді. Екінші – 

қан аздық. Үшінші – күйзеліске түсу. 

Сондай-ақ компьютерде к$п отыру 

да, экология да $з әсерін береді. Сон-

дықтан дені сау ананың баласы да сау. 

Ең алдымен, әр ата-ана $з денсау-

лығына мән беруі керек. 

Жылына жүрек қан-тамырлары 

ауруларына шалдыққан үш мыңдай 

нәресте $мірге келеді. Балалар кардио-

хирургиясы және интервенциялық 

кардиология б$лімшесінде нәрестелік 

кезеңнен бастап жасанды қан айнал-

дыру аппаратын қолдану және шағын 

инвазивтік эндоскопиялық араласу 

арқылы балалардың жүрек-қан та-

мырлары жүйесінің күрделі туа біткен 

даму ақауларына түзетулер жүргізіледі. 

Кардиохирургия б$лімі ашылғалы бері 

қарынша аралық қалқа ақауларын, 

жүрекше аралық қалқа ақауларын жабу, 

үлкен аорто$кпелік коллатеральдық 

артерия және ашық артериялық түтік 

кезінде эмболизация, ашық артериялық 

түтікті стенттеу және т.б. ота жасалып, 

1000-нан аса бала науқасынан айықты. 

Жылына орта есеппен жүрекке 400-ден 

астам ашық операция және 300-ден 

астам эндоваскулярлық операция жа-

салады. Бүгінгі күні кардиохирургияда 

нәрестелердегі жүректің күрделі ақауын 

түзету бойынша емдеудің жаңа техно-

логиялары енгізілді. 

– Жас аналарға қандай ақыл-кеңес 
бересіз? Жалпы бала денсаулығын күту 
үшін не істеу керек? Бала жүрегін қалай 
қорғауымыз керек? 

– Ата-ана денсаулығын күтуді 

$зінен бастауы керек. Қыз бала бой-

жеткен шағында да міндетті түрде 

емханадан тексерілуден $тіп тұрғаны 

ж$н. Қазір қан аздық, әртүрлі жұқпалы 

індеттер к$п. Асқындырып алмай, 

уақытында емделген дұрыс. Екіншіден 

айтарым, жас ана құрсағына нәресте 

біткен бойда тіркеуге тұруы тиіс. 

Сонда дер кезінде бақылаудан $тіп, 

дәрігерлердің қарауында болады. Бізде 

жүріп-жүріп, 9-шы айында келетіндер 

бар. Нәресте бойына біткеннен ба-

стап 16-18, 21-22, 34-35 жетіде УЗИ-ге 

түскенде, жүрек ақауы бар ма, жоқ па, 

анық к$рсетеді. Сон дықтан кез келген 

аурудың алдын алғаны ж$н. 

– Балалар хирургиясы саласына 
келіп жатқан білікті жас мамандардан 
кімдерді атар едіңіз?

–  Б а л а л а р  х и р у р г и я с ы н д а ғ ы 

білікті маман деп қазіргі таңда Алмас 

Бердібеков пен Жанат Болатбекұлын 

айтар едім. Алмас жас болса да, $зінің 

болашағынан мол үміт күттіретін ма-

ман екенін байқатты. Білім-білігінің 

I   –I   –
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Суретті түсірген Азамат Құсайынов
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Жинақтың таныстырылымына 

ақын $леңдерін түрік тіліне аударған 

Қазақстан елшілігінің дипломаты, жа-

зушы Мәлік Отарбаев, $ңдеуші редак-

тор, танымал ақын Атаман Калебозан, 

Еуразия Жазушылар қауымдастығы 

$кілі Хусейн Калебозан арнайы келді. 

Жамбыл ауданының әкімі Жандар-

бек Далабаев ақын шығармашылығы 

туралы с$з с$йлеп, жары Меңсұлу 

Нағашбековаға сый-құрмет к$рсетті.

Жинақтың жарық к$руіне мұ-

рындық болған руханият жанашыры 

Қайрат Сатыбалды мен Алматы об-

лыстық Мәдениет, архивтер және 

құжаттама басқармасының басшысы 

Ақан /бдуәліге, Жамбыл ауданының 

әкімі Жандарбек Далабаевқа Еуразия 

Жазушылар қауымдастығы атынан 

Алғыс хат тапсырылды. 

Бұдан соң ортаға шыққан Жам-

Олимпиадада қазақстандық жан-

к ү й е р  л е р  ш о р т - т р е к ш і л е р  м е н 

 биат лоншылардан үміт күтті. /йелдер 

ара сындағы 7,5 шақырымдық спринт 

жары сында Азия ойындарының т$рт 

дүркін чемпионы Галина Вишневская 

жүлдеге таласатындардың қатарында 

болған. Галина спринттік жарыста бірінші 

ату кезеңінде бес нысананың екеуіне 

тигізе алмай екі айып айналымын жүгіріп 

біраз уақыт жоғалтып алды. Ал екінші 

ату кезеңінде бес нысананың барлығына 

дәл тигізді. Бірақ алғашқы екі қателіктің 

кесірінен ол спринттік жарысты тек 

30-нәтижемен аяқтады. 

Спринттік жарысқа қатысқан қа-

зақстандық биатлоншылар Дарья Клими-

на, Ольга Полторанина, Алина Райкова 

елулікке де ене алған жоқ. Үшеуі де ату 

кезінде екі-үш қате жіберді. 

Шорт-тректен Қазақстан құрамасы-

ның мүшесі Нұрберген Жұмағазиев 1500 

метрлік жарыстың финалына шыға ал-

мады. Іріктеу сынында $з тобында екінші 

келе жатқан ол мәреге екі-үш айналым 

қалғанда мұзға шалынып құлап, жа-

рысты ерте аяқтады. Осы қашықтықта 

сынға түскен тағы бір қазақстандық 

 Денис Никиша да финалға $те алмады. 

5000 мың метрлік эстафета жарысында 

да команда капитаны Абзал /іжғалиев, 

Нұрберген Жұмағазиев, Денис Никиша 

және Еркебұлан Шамуханов т$ртінші 

орынмен жүлдегерлер қатырына енбей 

қалды. Дегенмен алда әлі 500, 1000 метр-

де жекелей сайыстар болады. Бұл сында 

спортшыларымыздан жүлде күтеміз. 

Тағы бір отандасымыз Қазақстан 

спортының тарихында шана спортынан 

олимпиадаға алғаш рет қатысқан 19 

жастағы Никита Копыренко да іріктеуде 

т$мен нәтиже к$рсетіп, финалдық сайы-

стан үмітін үзді. 

Қазақстандық биотлоншы Галина 

Вишневская 10 шақырымға із қуу жары-

сында да сәтті $нер к$рсете алмады. Ол 

бар-жоғы 20-шы орыннан к$рінді. Бұл 

сында неміс қызы Лаура Дальмайер топ 

жарды. Жарыс жолына Қазақстаннан екі 

спортшы шықты. Ату кезінде Галина бір 

рет қана қателескенмен, уақыт к$рсеткіші 

33:05,9 минутқа тең келіп, 20-шы орынға 

тұрақтады. 

Шаңғыдан әйелдер арасындағы 

7 , 5 + 7 , 5  ш а қ ы р ы м д ы қ  с к и а т л о н 

б ы л  Ж а б а е в  а т ы н д а ғ ы  қ о р д ы ң 

т$рағасы Манарбек Ізбасар мен жа-

з у ш ы  Н а ғ а ш ы б е к  Қ а п а л б е к ұ л ы 

 Атаман  Калебозан мен жазушы Мәлік 

Отарбаевқа халықаралық Жамбыл 

сыйлығын тапсырды. Бұл құрметке 

А.Калебозан ақын шығармаларын түрік 

тілінде насихаттағаны үшін ие болса, 

М.Отарбаевқа «Сүйінбай Аронұлы» 

$леңдер мен эссе жинағын және  Жамбыл 

$леңдері мен зерттеу мақалаларды түрік 

тіліне аударғаны үшін берілді.

Кеш барысында «Ан Арыс» бас-

пасынан шыққан «С$нген күннің 

сәулесі» жыр жинағының да таныс-

тырылымы $тті. Соңынан ақын шы-

ғармаларынан сахналық қойылым 

к$рсетіліп, концерттік бағдарлама 

ұсынылды. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

( ш а ң  ғ ы м е н  к л а с с и к а л ы қ  ә д і с п е н 

жүгіру+коньки әдісімен жүгіру) жары-

сында Анна Шевченко 36-шы орын, Еле-

на Коломина 54-ші орынмен шектелді. 

Қазақстандық фристайлшы  Дмитрий 

Рейхерд та фристайлдың  могул сайысы 

бойынша екінші финалдық кезеңде $з 

жаттығуын сәтті орындай алмай жарыс 

жолынан шығып қалды. Cекіру кезінде 

қателесіп, т$решілер тарапынан бар 

болғаны 58,64 ұпайға ие болды. Бұл сайыс 

түрінен Павел  Колмаков та жарыс жолы-

на шыққан болатын. Ол екінші финалдық 

кезеңде 76,10 ұпай жинап 7-орын алды. 

Жүлделі орынға таласу мүмкіндігін бір 

орын ғана б$лді. 

Пхенчхан Олимпиадасында  ерлер 

арасында шаңғы спорты  бойынша 

спринтерлік  сайыстардың ір іктеу 

кезеңінде қазақстандық шаңғышы 

 Алексей Полторанин ерлер арасында 13-

ші орынмен, ал шаңғы жарысы  бойынша 

әйелдер арасында спринтерлік сайыстың 

іріктеу кезеңдерінде отандасымыз Анна 

Шевченко 27-ші орынмен ширек финал-

ға жолдама алған. Дегенмен, ширек фи-

налда шаңғышымыз Анна  Шевченко 

6 - о р ы н д ы  м і с е  т ұ т ы п ,  ж а р т ы л а й 

финалға қол жеткізе алмады. Ал  Алексей 

 Полторанин классикалық спринттік 

сайыста финалға жетпей сүрінді. Ол 

классикалық спринттік сайыстың  ширек 

финалында т$ртінші орынға табан тіреді. 

Алайда финалға тек бірінші және екінші 

орындарға қол жеткізген спортшылар 

шығатын болғандықтан, бұл к$рсеткіш 

Полтораниннің финалға шығуына 

жеткіліксіз болды. 

Коньки спортынан сынға түскен 

Федор Мезенцев пен Денис Кузин де 

1500 метрге жүгіруден жарысты жүлдесіз 

аяқтады. 

Қазіргі уақытта Оңтүстік Кореяның 

Пхенчхан қаласындағы дүбірлі дода нақ 

қызған шағында. Қазақстан құрамасы 

жалпы ко мандалық есепте 19-шы орында 

келеді. К$ш басында 5 бірдей  алтыны 

бар Германия құрамасы. Үздік үштікте 

 Нидерланд пен АҚШ спортшыла-

ры. Қысқы ойындар 25 ақпанға дейін 

жалғасатынын ескерсек үздіктер арасын-

да алғашқы орындарға талас тартысты 

болмақ. 
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ANA TILI

Болған $мір ұқсайды болмағанға.

Сызат та жоқ бетінде, сызық та жоқ,

Айдынына аққуы қонбаған ба?! 

К$рермен назарына аққуы қонбаған ай-

дын к$л аясындағы саябақ к$рінісі ұсынылып, 

сол маңдағы тұрғындардың күнделікті тұрмыс-

тіршілігі к$рсетілді. Саябақ ішінде қол ұстасқан 

қос ғашықтың әсем бейнелері, жалғызбасты 

қарияның бақ ішінде терең ойға шомуы, бәрі-бәрі 

осы сахналық қойылымда к$рініс табады. Оқиға бір 

ауыл тұрғындарының т$ңірегінде $рбіп, сан түрлі 

мінез-құлық иелерінің образы ашылады. 

Спектакль к$рерменге отбасылық құндылықтар, 

ата-ананың алдындағы перзенттік парыз, жақын 

жандардың бір-бірін түсінуге талпынуы туралы ой 

салады. Сондықтан да жастар үшін тағылымдық 

мәні зор. 

Драмалық қойылымның авторы – жазушы-дра-

матург Нұрғали Ораз. Режиссері – Ержан Қауланов. 

Қоюшы суретшісі – Нұржан Сәменов. Басты р$лдегі 

қыз бен жігіттің р$лін Нұржамал /білқиясқызы 

мен Мерей /жібеков сомдады. Бас кейіпкерлері 

– балиғат жасына енді жеткен жас$спірімдер. Ал 

қарт адамның р$лінде Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері Жомарт Зейнәбіл ойнайды. Спектакльде 

Қазақстанның халық артисі, «Парасат», «Құрмет» 

ордендерінің иегері Роза /шірбекова, ҚР-ның 

еңбек сіңірген артисі, «Құрмет» орденінің иегері 

Кәдірбек Демесін, сонымен қатар Сүндет Бектау, 

Анар /ділова, Нұргүл Мыңғатова, Рахат Халық, 

Диас Мырзахмет, Олжас Сақ, Шыңғыс Жаңабай, 

Абзал Құралбаев, Шағуан Үмбетқалиев, Арайлым 

Оқас секілді талантты артистер $нер к$рсетті. 

Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» 

поэмасының мазмұны к$пшілікке жақсы таныс. 

Баласының $мірі үшін күрескен ана, айдынын-

да жүзген аққуын қимайтын Жетімк$л қасіреті 

жырланады. Ал қойылымға қазіргі заманның ащы 

шындығы, яғни жастардың басындағы сан түрлі 

күрмеулі мәселелер $зек болған. Жастардың бас-

панасыз сенделуі, жалақысының аздығы олардың 

ертеңгі күнге үмітпен қарауына кедергі болады. 

Жасанды түсік жасату мәселесі де, үлкенге деген 

құрметтің азаюы да осы к$рініс кезінде байқалады. 
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Жалғыз қалған адамның басындағы қиыншылық, 

$ткен күндерге деген сағыныш к$пті к$рген 

қарияның $зегін $ртейді. Жалғыз ұлы шетел асқан, 

кемпірі қайтыс болған, т$рт б$лмелі үйде бір $зі 

қалған қарияның жастармен арасындағы  диалогы 

тебірентпей қоймайды. Байлыққа мастанбай, 

қиындыққа, жоқшылыққа мойымай отбасылық 

$мірдің шырқын бұзбауға шақырады. 

Спектакльдің бір ерекшелігі – ақын мен кейіпкер 

қыздың бір-бірімен үн қатысуы. Кішкентай 

қызынан айырылған ақынның басындағы трагедия 

жаныңды жабырқатады. Бала жүзіндегі қуанышты, 

шаттықты ештеңеге де айырбастай алмайтынына 

осы жолы тағы бір к$з жеткізесің. 

«Аққу дегеніміз аңдап бақсаңдар құс қана 

емес, адам баласының к$ңіліндегі аппақ арма-

ны мен кіршіксіз таза сұлулықтың нышаны ғой. 

Сондықтан да мына хауызға олардың тезірек 

оралғанын тілеп аттанбақпын. Қош, сау болыңдар!» 

деп қойылымның шешуші б$лігі ақын с$зімен 

қорытындыланады. 

Қойылым соңында сан түрлі кедергілер мен 

қиындықтардан $ткен қос ғашыққа ақыл ай-

тып, тура жол сілтеген қария қыз бен жігітті $з 

қамқорлығына алады. Оларға пана болып, $зімен 

бірге бір шаңырақ астында тұруға шақырады. 

Нұрғали Ораз: «К$рермен спектакльді жақсы 

қабылдады. Бұл қойылымдағы негізгі айтар ойы-

мыз – ұрпақ мәселесі. Біз ұлт ретінде $зімізді-$зіміз 

сақтауымыз керек. Бүгінде ұрпақты тәрбиелеуге 

келгенде бір-біріне қарама-қайшы мәселелер бар. 

Қарапайым отбасынан шыққан екі жас қосылғысы 

келеді. Бірақ к$пшілігінің жағдайы жоқ. Бала асы-

рауды айтпағанда, $зін асырауға жағдайы әрең жетіп 

жүр. Баспанасы жоқ, әр жерде пәтер жалдайды. 

Ал бай отбасынан шыққан балалар шетелге кетіп 

қалып жатыр. Олардан тараған ұрпақ қазақ тілін, 

халқының ұлттық құндылықтарын білмей $седі. 

Бұл қойылымның басты мақсаты – жастарға аз 

да болса ой салу, жақсылыққа үгіттеу, насихаттау. 

Олардың $мірге деген құштарлығын арттыру» 

дей келе, спектакльді шебер сомдап шыққаны 

үшін театр ұжымы мен актерлеріне шын жүректен 

ризашылығын білдірді. 

Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық $нер 

академиясының студенті Шадияр Ғалымжанов $з 

пікірін былайша жеткізді. 

– Меніңше, қойылым к$пшіліктің к$ңілінен 

шықты. Қос ғашықтың арасындағы махаббатқа 

жоқшылық қарсы тұрғанын аңғардым. Қарияның 

жас жеткіншектерге жол сілтеп, ақыл-кеңесін айтуы 

да қазіргі жастарға айтылған $сиет іспетті болды, – 

дейді ол. 

«Аққулар ұйықтағанда» драмасының к$рермен 

қауымға ұнағанын олардың автор мен актерлерге 

к$рсеткен қошеметінен байқауға болады. Сахналық 

безендірулер де ерекше форматта жасалғаны бірден 

аңғарылады. Сюжет желісі к$ктемгі аспанда ары-

бері ж$ңкілген бұлттар арқылы ширыға түседі. Бұлт 

торлаған аспан сахна т$бесінде орнатылған үлкен 

жарықтың к$мегімен бейнеленеді. Найзағайдың 

жарқылы, күннің күркіреуі, саябақтың сыртқы 

к$рінісі к$рерменге ерекше әсер сыйлайды. 

С$з соңында айтпағымыз, «Аққулар ұйық-

тағанда» поэмасы мен драмалық қойылымның 

байланысы ж$нінде. Дастанда аққу мен баланың 

демі қатар үзілсе, қойылымда сәбидің жарық 

дүниеге келуі, аққудың к$лге қайта оралуы әдемі 

үйлесімділікті аңғартады. 

Поэмада оқиға: 

«Аққулар...

Аңыз к$п қой олар жайлы, 

К$зіңмен к$ргеніңдей бола алмайды. 

Тек қана тыныштықта ұйықтайды олар, 

Шошыса, енді қайтып оралмайды. 

Орнында екен «Жетім к$л», жоғалмапты

Ортаймапты немесе тола алмапты.

Жағалауын жауыпты жасыл жалбыз,

Қасиетті аққулар оралмапты» деп аяқталса, 

спектакльдің соңында бәрі керісінше – жақ-

сылықпен бітеді. Аққулар айдын к$ліне оралып, екі 

жас бақыт құшағында тербеледі. 

Спектакль к$рерменін шым-шытырық оқи-

ға ларға толы сериалдардан бетер буырқандырып, 

$зіне тартып әкетеді. Режиссер аталмыш қойы-

лымды к$рермендер қабылдауының жаңа пішіміне 

к$шіріп, мәтіндегі ойларды жеткізудің жаңа 

тәсілдерін іздестіруге әрекет еткені к$рініп тұр. 

Басты р$лді сомдаған қыз бен жігіт те, қария да 

$з кейіпкерлерін сәтті орындап шықты. Wзге 

уақыттың екпіні мен үрдістерін бере отырып, 

бүгінгі күннің $зекті мәселелерін шешуге деген 

талпыныс қойылымды қызықты әрі тартымды ете 

түскен.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Wзен де жоқ сыймаған арнасына,

Жылға да жоқ даламен жалғасуға.

Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай,

Қалай біткен мына к$л тау басына?!

М$лдірейді, қарайды қарға, шыңға,

Жалғыздықтан жамандық бар ма, сірә.

Қанша ғасыр $тті екен, қанша заман?

Қанша ұрпақ кетті екен, қаншама адам?

...Ортаймаған «Жетім к$л» толмаған да,

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ДҮБІРЛІ ДОДА

Аталған жұмыстың нәтижесін-

де «Жеке кеңістік» атты жи наққа 

А й ж а р ы қ  С ұ л т а н қ о ж а ,  А қ ж а н 

 Аманжол, /лия Жакеева, Айза 

Берікбол, Назым Сапарова, Ақерке 

Дәменова, /сем Мамежановалардың 

әңгімелері енді. 

«Қазірг і  таңда  Қазақстанда 

 дарынды жастарға арналған қазақ 

тіліндегі  жазушылық шеберлік 

курстары жоқтың қасы. Біз осы 

олқылықтың орнын толтыруға 

тырыстық және шеберханамыздың 

жұмысы нәтижелі болды деп айта 

аламыз. /ңгімелері жинаққа енген 

жеті автордың әрқайсысы да сапа-

лы дүние жаза алатынын к$рсетті. 

Қазақ тілінде жазатын басқа да жас 

авторларға қаламгерлік шеберлігін 

арттыруға мүмкіндік беру үшін 

осы жобаны әрі қарай дамытуды 

 жоспарлап отырмыз» дейді аталған 

курстың жетекшісі әрі оқытушысы 

Дина  Махметова. 

2016 -2017 ж ы л дары /дебиет 

шеберханасы т$рт рет ұйымдас-

тырылғанымен, осы жолы алғашқы 

рет қазақша жүргізілді. Сабақтар 

аптасына бір рет $тіп тұрды. Курсқа 

қатысушылар сабақ  барысын-

да әдебиет теория сын талдап қана 

қоймай, $зге де жазушылардың 

еңбектерімен танысты. Шығар-

машылық кездесулерде талапкерлер 

Ардақ Нұрғазы, Қойшыбек Мүбарак, 

Мақпал Жұмабай, /ннәс Бағдат 

сынды жазушылармен әдебиет 

жайында сұхбаттасуға мүмкіндік 

алды. Оқу барысында жастар про-

за жазудың алғышарттарын мең-

геріп, психологиялық, шытырман 

оқиғалы, детективті, мисти калық 

әң г і мелерд і ң ж а н рл ы қ за ң  д ы-

л ы қ тары мен тан ысы п, мәт і н д і 

 редакциялауды үйренді. 

Мархабат ЖҰМАБАЕВА

Суретті түсірген Азамат Құсайынов


