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Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ DANALYQ MÁ IEGI

Osy eldi   ú nem qylyp jú rgeni 
nemene? Eki ná rse. Á ý eli – urlyq. Ury 
urlyqpen mal tabam dep jú r. Mal esi 
artyltyp alyp ta  y da ba myn dep jú r. 
Ulyqtar alyp berem dep, daý gerdi jep, 
qutqaram dep uryny jep jú r. Qarapa ym 
jurt urlyq a typ mal alam dep, ury  a 
atymdy satyp «pa dalanam» dep, ne 
ó tkizbesin arzan  a tú sirip alam dep jú r. 
Ekinshi – buzaqylar bireý di   o ynda joq 
pá leni o yna salyp, bú tse   bek bolasy  , 
bú tse   kó p bolasy  , bú tse   kek alasy  , 
myqty atanasy   dep, aý qattylardy 
az  yr  aly á lek bolyp jú r. Kim azsa men 
so  an kerek bolamyn dep, k... qyzdyryp 
alyp, ó zin biraz  ana azyq qyla yn dep 
jú r.

Ulyqtar «pá li-pá li», bul tabyl  an 
aqyl eken, men seni bú tip sú e min 
dep, anany jep, seni bú tip sú e min 
dep, mynany jep jú r. Qara halyq meni   
sonsha ú im bar, sonsha aý yl ta a  y  dy 
so  a yn, daý y  dy a ta yn dep, qa  
kó p bergenge part alas bolamyn dep, 
quda  a jazyp, jatpa -turma  salyp jú rip 
basyn, aý ylyn, qatyn, balasyn satyp jú r.

Osy bir ury, buzaqy jo  alsa, jurtqa 
o  da tú ser edi. Sharý a da qylar edi. 
Ba  baryn ba  yp, kede  jo  yn izdep, el 
sekildenip talapqa, tileý ge kiriser edi.

Endi jurtty   bá ri osy eki bú lik 
iske ortaq, muny kim tú ze di? Antty  , 
sertti  , adaldyqty  , u atty   bir toqtaý syz 
ketkeni me? Uryny ty ý  da o  a  bolar 
edi, biraq osy buzaqyny   tiline eretu  yn, 
azatu  yn ba lardy kim ty ady?
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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Бүгінгі санда:

«Салбурын мереке ғой 
саятшыға...»

«Оян, қазақ!..» деп 
жар салған 

Міржақып есімінің білім ордасына 
берілуі құптарлық

Шаңырақ

3-бет

11-бет

12-бет

Тарихқа к	з салсақ,  латын 

әліпбиі әлемде кеңінен қолда ны-

лады. Б.з.б. VІІ ғасырда да Римде 

грек және этрус әліпбиінің тар-

мағы ретінде пайда болып, б.з. 

І ғасырында қалыптасты. Жазу 

оңнан солға немесе солдан оңға 

қарай (брустрофедон бойынша) жа-

зылып, бағыты әрдайым алмасып 

отырыпты. Б.з.б. ІV ғасырдан ба-

стап жазу тек солдан оңға қарай жа-

зылды. Орта ғасырда латын әліпбиі 

Еуропаға тарады, Африка, Америка 

және Азия халықтары пайдаланды, 

латын с	здерін оқуға негізделген 

әріп таңбалары қалыптасты.

Еліміздің латын әліпбиіне 

к	шуі ұлтымыз үшін ең маңызды 

шешімнің бірі  және бастысы. 

 Тарих қойнауына к	з жүгіртсек, 

е л д і ң  е л  б о л у ы  ү ш і н  	 з і н д і к 

тұғыры  болуы шарт. Біріншіден – 

аумағы, екіншіден –  Тәуелсіздігі, 

үшіншіден – мемлекеттік тілі. 

1929 жылы 7-тамызда КСРО 

Орталық Атқару Комитеті мен 

К С Р О  Х а л ы қ  К о м и с с а р л а р ы 

Кеңе  сінің Президиумы латын-

д а н  д ы р ы л ғ а н  ж а ң а  ә л і п б и  – 

«Біртұтас түркі алфавитін» енгізу 

Анкара қаласындағы Гази 
университетінде Алаштың ақиық 
ақыны Мағжан Жұмабайдың 125 
жасқа толуына орай халықаралық 
конференция $тті.

Мағжан Жұмабайдың қаламгер-

лігі мен қайраткерлігі туралы с	з 

с	йле ген Қазақстанның Түркиядағы 

елшісі А.Сапарбекұлы ақынның түркі 

бір лігіне, түркі ынтымақтастығына 

қосқан зор үлесін атап 	тті. Ақынның 

«Түркістан», «Алыстағы бауыры-

ма», «Пайғамбар» сынды 	леңдерінің 

қазақ пен түрік халықтарының ортақ 

мұрасына айналғандығын жеткізді. 

Сондай-ақ Мағжан мұраларының 

екі бауырлас елді елдестіретін, жұрт-

ты жалғайтын алтын к	пір екен-

дігін айтты. Қайраткер ақынның 

Тәуел сіздік жолындағы атқарған ерен 

еңбектерін атап 	ткен А.Сапарбекұлы 

туралы қаулы қабылдады. Латын 

әліпбиінің негізінде жасалған жазу 

үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін 

қолданылып, кейін ки риллицаға ау-

ыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада 

«Қазақ жазуын латындандырылған 

ә л і п б и д е н  о р ы с  г р а ф и к а с ы 

негізіндегі жаңа әліпбиге к	шіру 

туралы» Заң қабылданды.  Сол кезде 

қазақ тіліне жат, т	л дыбысымызға 

сай келмейтін ц, ю, я, ъ, ь, щ, э, ё, 

й, һ се кіл ді әріптер ен гізілді. Осы-

нау жылдары бұл мәселеге КСРО 

басшылығы үлкен дайын дықпен 

келді. Олай деуімізге себеп, 40-шы 

жылға дейін қазақтың маңдайалды 

к	ркем с	з майталмандарын, игі 

жақсыларын жаппай репрессияға 

ұшыратып 	з дегендерін жасады, 

яғни кириллицаны күштеп енгізді. 

Соның нәтижесінде біздің тілімізге 

жат, сәйкес келмейтін емле, ереже-

лер пайда болды. Біз бұдан сабақ 

алуға тиіспіз.

Қазіргі уақыт талабы да сәт 

сайын электронды құралдарды 

жаңғырту үстінде. Сондықтан заман 

қалауына, ақпараттық жүйелердің 

жетілуіне сай болу қажет. Осы-

ны ескерген халқымыз әлемдегі 

Қазақстанның ширек ғасырда қол 

жеткізген жетістіктері мен «Руха-

ни жаңғыру» бағдарламасы аясын-

да ат қарылған іс-шаралар туралы 

егжей-тегжей мәлімет берді. С	з 

соңында елші биылғы жылды «Мағжан 

Жұмабай жылы» етіп жариялаған 

Түркі мәде ниетін дамыту ұйымына 

алғыс айтты.  

Халықаралық жиынға қатысқан 

әдебиеттанушы ғалымдар мен түрік 

зиялы қауым 	кілдері ақын 	мірі мен 

шығармашылығы туралы баяндама жа-

сады. Сонымен қатар аталған шара ая-

сында Қазақстаннан келген қонақтар 

мен түрік зиялылары Анкараның 

Кечи	рен муниципалитетінде орна -

ласқан Мағжан Жұмабайдың ескерт-

кішіне гүл-шоқтарын қойып, ақынның 

биік рухына тағзым етті. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ
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ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫҚҰРМЕТ

озық елдер қатарынан табылу 

мақсатында латын әліпбиіне к	шуді 

қолдап отыр. Біз латын әліпбиіне 

к	шу арқылы, 	ркениетті елдердің 

қатарына қосылып, тіліміздегі ды-

быстық жүйелерін ретке келтіріп, 

қазақ тілінің жазылуы мен дыбыс-

талуындағы с	з қолданысында 

артық кірме с	здерден арыламыз. 

2006 жылы Елбасы Н.Назарбаев 

Қазақстан халықтары Ассамблея-

сының ХІІ сессиясында: «Қазақ 

әліпбиін латынға к	шіру ж	ніндегі 

мәсе леге қайта оралу керек. Бір 

кез дері біз оны кейінге қалдырған 

едік. 

Lйтсе де, латын қарпі коммуни-

кациялық кеңістікте басымдық қа 

ие және к	птеген елдер, соның 

ішінде посткеңестік елдердің ла-

тын қарпіне к	шуі кездейсоқтық 

емес. Мамандар жарты жылдың 

ішінде мәселені зерттеп, нақты 

ұсыныстармен шығуы тиіс» деді. 

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:
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Биылғы жылға жазылған оқыр-

мандарымызға шынайы риза шы-

лығымызды білдіре отырып, ұлт ба-

сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу 

жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі 

– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол-

ғанымен, к	теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 

жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және 

басқа да рухани мәселелер бар. 

Баспас	зге жазылу секілді маңызды 

істі жұртшылықтың қолдау-к	мегінсіз 

жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» 

ел ішінде к	птеп таралуына лайықты 

үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады
БАСПАСӨЗ – 2018

Биыл – Мағжан жылы 

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

ӨРКЕНИЕТКЕ БАСТАР ЖОЛ

ЖАЗУДЫ ЖАҢҒЫРТУ – 
ТІЛДІ ЖАҢҒЫРТУ
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Латын графикасына негіздел-

ген қазақ тілі әліпбиінің жаңа 

нұсқасымен танысқан бірқатар 

азаматтар оның оңтайлы екенін 

айтады. Бұл туралы ойын ҚР 

Ақпарат және коммуникациялар 

министрі Дәурен Абаев былайша 

білдіреді: «Менің ойымша, латын 

әліпбиінің жаңа нұсқасы тиімді әрі 

заман талабына сай. Осының 	зі 

Мемлекет басшысының маңызды 

стратегиялық шешім қабылдаған 

кезде қашанда қоғамның пікірін 

е с к е р е т і н і н  к 	 р с е т е д і .  Б ұ л 

мәселеде лингвист ғалымдардың 

пікірі ғана емес, IT мамандардың 

кеңестері де ескерілді. 

Осы жолы ұлттық комиссия 

аясын дағы топтар үлкен жұмыс 

атқарды. Lліпбидің жаңа нұсқасы 

қызу талқыланды. Мен латын 

графика сын енгізудің техникалық 

тобын басқардым. Біз латын 

әліпбиінің бұрынғы апострофты 

нұсқасын жан-жақты зерделедік. 

Апостроф қаріптен б	лек, жеке 

т а ң б а  р е т і н д е  ж а з ы л а т ы н ы 

белгілі. Оны қолданғанда бүтін 

с	здер дің арасы ашылып кетеді. 

Соның салдарынан қаржылық 

операциялар кезінде қиындық 

туады, ғаламторда мәтін дерді 

іздеу мәселесі қиындайды. Осы 

проб леманы к	тердік. Меніңше, 

ұсы нылып отырған жаңа нұсқа 

тех ни калық тұрғыдан оңтай-

лы әрі шығынды азырақ талап 

ететіндігімен де тиімді болып 

шықты». 

Орталық коммуникациялар 

қызметінде қазақ әліпбиінің ла-

тын қарпіндегі жаңа нұсқасына 

арналған баспас	з мәслихаты 

	тті. Онда с	з с	йлеген мем-

лекет және қоғам қайраткері 

Мырзатай Жолдасбеков былай 

деді: «Мен кириллицамен 	сіп-

	нген адаммын, бірақ бұл әліпби 

	зіміздің бауырлас елдерден 

б	лді. Ал қазақ әліпбиінің латын 

қарпіндегі нұсқалары да қоғам 

ортасында қызу талқыланғаны 

белгілі. Lрине, к	ппен кеңесе 

жасалған дүниенің баянды бола-

ры с	зсіз. Бұл жолғы Елбасының 

Жарлығымен жарияланған нұсқа 

к	ңілге қонымды. Ендігі әр Қазақ-

стан азаматының міндеті – осы 

әліпбиді халықтың санасына 

сіңіру». 

Кез келген ұлттың ұлттық 

тілін айшықтап тұратыны оның 

әліпбиі. Тілдің қанатын кеңге 

жаюы да, бәсекеге қабілетті бо-

луы да, 	міршеңдігі де әліпбидің 

орнықты түзілуімен, сапалы 

жасалуымен 	лшенетіні анық. 

Бұл тұрғыдан келгенде тілдің 

кемелденуінде әліпбидің ала-

тын орны да ерекше. Онымен 

тарихымыз қатталып, халықтың 

дүниетанымы қалыптасады. 

Жазу мәдениетіміз 	ркендейді. 

Lліпбидің білім мен ғылым са-

ласына тигізетін ықпал-әсері де 

аз емес.

Қазақ жазуын латын графика-

сына к	шіру – бұл жеңіл-желпі 

шаруа емес. Мұның ұлтымыздың 

сана-сезіміне,  мәдениетіне 

ықпалы зор. Бұл қазір білінбеуі 

де мүмкін. Алайда ертеңдері 

бұған к	зіміз анық жетеді. Бұл 

елдік істі тарихи маңызы зор 

оқиға деп те атауға болады. 

Содан да шығар латын гра-

фикасына негізделген қазақ 

тілі  әліпбиінің нұсқаларын 

талқылап, талдауға айрықша 

мән беріліп келеді. Бұл мәселе 

Елбасының әрдайымда наза-

рында екендігін айта кеткен ж	н.

Міне,  енді  осы жолы да 

мамандар дың,  к	пшіліктің 

пікірлері ескеріліп жаңа нұсқа 

қалың қауымға ұсынылып отыр. 

Lліпбидің бұл редакциясында бір 

дыбысты бір таңбамен белгілеу 

талабы барынша ескерілген. 

Жұртшылықтың күткені де осы. 

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі
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БІР ДЫБЫСҚА – 
БІР ТАҢБА

МАМАНДАР ПІКІРІ 
ЕСКЕРІЛГЕН

МӘДЕНИЕТ 
КЕМЕЛДІГІ 
ЖАЗУДАН 
БАСТАЛАДЫ

Күні кеше ғана Президенттің Жарлығымен жаңа әліпбиіміздің 

нұсқасы бекітілді. Осы кезге дейін әліпбидің екі нұсқасы 

ұсынылғанын білеміз.  Біріншісі – қосар әріптермен яғни ди-

графтармен берілген әліпби, ал екіншісі – апострофтармен 

берілген әліпби. Осы екі әліпбиді де тіл мамандары, к	пшілік 

	те қызу талқылады. Талқылау барысында к	птеген ұсыныстар, 

сын-пікірлер айтылды. Ұсыныс-пікірлердің ескерілгені жаңа 

әліпбидің 	згертілген нұсқасынан анық байқалады.  

Жаңа әліпбидің т	бесіндегі дәйекше алты әріпке қойылды. Ал 

Ч мен Ш қосар әріп арқылы берілген. Қалған әріптер сол күйінде 

қалды. Uйткені олардың барлығы осы уақытқа дейін жан-жақты 

талқыланған. Бастысы бір дыбысқа бір таңба сәйкес келіп тұр. 

Сондықтан бұл әліпби алғашқы нұсқаларына қарағанда едеуір 

жетілдірілген деп айтуға болады. 

Lліпбиіміздің тіліміздің дыбыстық жүйесіне қаншалықты 

шақ, қаншалықты дыбыстарымыз дәл келетіндігін оны 

қолданысқа енгізіле бастағанда анық к	ретін боламыз. Ендігі 

мамандардың алдында тұрған ең үлкен міндет емле с	здігі мен 

орфоэпиялық айтылу с	здіктерін сауатты және қысқа мерзімде 

жасау. Халықаралық терминдерді, кірме с	здерді тіліміздің 

дыбыстық жүйесіне икемдеп жазу да 	те маңызды. 

С	з соңында айтарымыз, әліпбиіміздің қандай да бір 

кемшіліктері, ескерілмеген тұстары болып жатса алдағы уақытта 

реттеліп бір жүйеге келеді деп ойлаймыз. Lліпбидің 	згертілген 

нұсқасы қабылданды. Оны жетілдіру, тілімізге икемдеп қолдану, 

осы әліпбиді 	зіміздің ұлтымыздың, тіліміздің мүддесіне сәйкес 

пайдалану бәріміздің ортақ міндетіміз. Lліпбиіміздің қадамы 

құтты болсын дейміз. 

Елбасы Жарлығымен бекітілген латын әліпбиінің жаңа 

нұсқасы бұрынғыға салыстырғанда барынша жетілдірілгені 

байқалады. Lрине, «к	ш жүре келе түзеледі» демекші, алдыңғы 

нұсқадағы кем-кетік тұстар ескеріліп, әріптерді таңбалауда едәуір 

	згерістер жасалған. Бұл, с	зсіз, жаңа әліпбидің тиімділігін арт-

тыра түсетіні анық. 

Латын графикасына к	шу мәселесінде жалпы халық та, 

сала мамандары да егжей-тегжейлі талқылау жүргізіп, қыруар 

шаруа атқарғаны белгілі. Елімізде латын графикасына к	шудің 

әлеуметтік, лингвистикалық, экономикалық, технологиялық, 

т.б. факторлары  сарапталды. Барлық 	ңірлерде арнайы ұлттық 

комиссия құрылып, ұсыныстардың барлығы екшеуден 	ткізілді. 

Бұл нұсқаның к	пшіліктің де, мамандардың да пікірлері 

ескеріліп қабылданғаны оң шешім болды. Қазақтың т	л дыбыс-

тары жеке таңбаланды. Lйтсе де, кейбір кемшін тұстарын тіл 

мамандары мен IT саласындағы мамандар латын әліпбиінің 

әлеуетін толық пайдалана отырып әлі де жетілдіреді деп ойлай-

мыз. Қазақтың «к	ш жүре түзеледі» деген к	шелі с	зі осындайда 

айтылса керек. 

Қысқасы, кез келген елдің тарихы мен мәдениетінің 

к	рсеткіші мемлекет тілінің, ұлт рухының к	терілген биігімен 

	лшенетіндігі анық. Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге 

Мәңгілік тіл болуы тиіс. Сондықтан латын әліпбиіне к	шуді 

– қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне лайық қолданылып, 

жаһандану үдерісіндегі ақпараттық кеңістікке кірігуіне жаңа 

мүмкіндіктердің ашылуы  деп білген ж	н. Сондай-ақ латын 

әліпбиіне к	шу – Қазақстан халқының алға ұмтылуына, жаңа 

заман талабына сай 	сіп-	ркендеуіне, болашақта еліміздің жан-

жақты дамуына үлкен үлес қосып, халық игілігіне қызмет етеді 

деп ойлаймыз.

Қазіргі қазақ қауымын жазу мәселесі бейжай қалдыра ал-

майды, 	йткені жазу – бұқаралық іс. «Lліпби деген тілдің негізгі 

дыбыстарына арналған таңбалардың жұмағы» деп жазған Ахмет 

Байтұрсынұлы әріптердің тіл дыбыстарын нақты таңбалауына, 

оқуға және жазуға жеңіл келуіне, үйретуге оңай болуына басты 

назар аударған. 

Жақында Елбасымыз «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан 

латын графикасына к	шіру туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына 

	згеріс енгізу туралы» Жарлығы осы үдеден шығады. Бұл 

нұсқаның алдыңғы ұсынылған нұсқамен салыстырғанда 

айырмашылығы к	п әрі бұл айырмашылық мәнді.  

Жаңа нұсқада 32 таңба берілген де, қазақ тіліндегі т	л 

дыбыстардың таңбалануы біршама оңайтылған, екі дыбыс 

 диграф арқылы таңбаланған. Ең бастысы, бұл бекітілген нұсқада 

ь, ъ, э, ю, я, щ, е, ц әріптері алынып тасталған. Мұның 	зі 

кеңестік саясат сіңген саналық құлдықтан шығаратын кезекті 

жетістігіміздің бірі деп санар едік. 

Х, Һ дыбыстарын бір һ таңбасымен берілуін де қолдауға 

болады. Ш дыбысы қазақ тілінде жиі қолданылады, оның басқа 

ды быстармен тіркесімділігін ескеретін болсақ, SH таңбасының 

қолданысы туралы жобаны жасаған ғалымдар біраз ойлана түсуі 

қажет еді.

Қазіргі қабылданып жатқан әліпби нұсқалары тек қазақ 

қауымына ғана қатысты болып к	рінгенімен, шетелдік 

ғалымдардың, әсіресе түркі тілдес ғалымдардың да үлкен 

қызығушылығын арттырып отырғанын байқадық. Қазақ тілінде 

жасалатын әліпбидің  анықтығы мен нақтылығы түркітанушы 

ғалымдарға да ой салары с	зсіз. Сондықтан қазақ әліпбиінің 

негізін жасап жүрген азаматтардың жауапкершілігі жоғары.

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,  
филология ғылымының докторы,
профессор, ҚР ҰҒА-ның 
корреспондент-мүшесі

Алтынай ТЫМБОЛОВА, 
Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университеті қазақ филологиясы және әлем 
тілдері факультетінің деканы, филология 
ғылымының докторы

Анар САЛҚЫНБАЙ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, 
филология ғылымының докторы

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Цифрландыру – өмірдің өзекті мәселесі
де, «Азаматтарға арналған үкімет» мем-

лекеттік  корпорациясының атқарып 

отырған жұмыстарына тоқтала кеткен 

ж	н. Аталған корпорация арқылы к	р-

сеті летін қызметтерді іріктеу ж	ніндегі ве-

домство аралық комиссияның қызметтерді 

оңтайландыру және автоматтандыру 

жұмыстарын оң бағалауға болады. Uткен 

жылы 415 мемлекеттік қызмет сарапқа салы-

нып, оның 206-сын оңтайландыру ж	нінде 

шешім шыққан. Жоба бойынша SMS ха-

барлама арқылы қызмет алушының рұқсаты 

расталған жағдайда үшінші тұлға электронды 

үкімет порталынан, яғни  «Анықтамасыз 

қызмет» – «Paper free» сервисінен толық 

ақпарат алуға мүмкіндігі бар.  

Алқалы жиында с	з алған «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік корпо-

рациясының басқарма т	рағасы Абылайхан 

Оспанов бүгінгі күнге дейінгі атқарылған 

жұмыстарына тоқталып, есеп берді. Uткен 

жылы 29 желтоқсанда іске қосылған бала 

туу бойынша проактивті қызмет туралы 

баяндап, осы жобаға сәйкес жаңа босан-

ған 34 мыңнан астам әйелге мемлекеттік 

қызметтерді телефон арқылы алу ұсы-

нысымен SMS хабарлама жолданғанын, 

оның 16 мыңнан астамы бұл мүмкіндікті 

тиімді пайдаланғанын тілге тиек етті. Жоба 

аясында үйден шықпай-ақ туу туралы куәлік 

пен тиісті жәрдемақыларды рәсімдеуге, 

сәбиді балабақшаға кезекке қоюға бола-

тынын ескертіп, 	мірге шыр етіп келген 

нәрестені SMS к	мегімен тұрғылықты 

жерге тіркеу қызметі де іске қосылғанын 

жеткізді. 

Басқарма т	рағасы алда тұрған жос-

парларымен таныстырып, атқарылар іс-

шаралардың бір б	лігін атап 	тті. 

Uз кезегінде Премьер-министрдің орын-

басары А.Жұмағалиев Халыққа қызмет 

к	рсету орталықтарындағы кезекті азайту 

үшін жұмыс атқарылып жатқандығын атап 

	тіп, авток	ліктерді рәсімдеуге қатысты 

құжаттарды да интернет арқылы реттеуге 

болатындығына мән берді. 

Б.МҰРАТҚЫЗЫ
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КӨРМЕ

К	рменің ашылуына арнайы Астанадан 

келген ҚР Президенті Кеңсесінің басшы-

сы – Елбасы кітапханасы директорының 

міндетін атқарушы Махмұт Қасымбеков 

Елбасының әлем алдындағы абырой-беделі 

мен еліміздің қалыптасу жолындағы тарихи 

тұлғасына тоқталып, к	рменің халқымыздың 

мәдениеті мен салт-дәстүрін берік ұстанған, 

ана тіліміз бен ұлттық құндылықтардың 

қаймағы бұзылмаған Шымкент 	ңірінде 

	туінің кездейсоқ еместігін тілге тиек етті.

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі 

Жансейіт Түймебаев к	шпелі к	рменің 

мән-маңызына тоқталып, Тәуелсіздік және 

Елбасы ажырамас ұғымға айналғанын, 

Мемлекет басшысының ел тарихындағы 

шешуші кезеңдерді, еркіндік пен тәуелсіздік 

жолындағы ерен еңбегін атап 	тіп, бұл 

к	рмені оңтүстік жұртшылығы жоғары 

бағалап, мақтан тұтатынын, үлгі ететінін 

жеткізсе,  ҚР Мәдениет  және  спорт 

министрлігінің Жауапты хатшысы Қуатжан 

Уәлиев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң  м а ң ы з д ы л ы ғ ы н а 

тоқталды. 

Игі іс М.Lуезов атындағы Оңтүстік 

Қазақ стан мемлекеттік университетінде 

жал ғасып, «Н.Назарбаев феномені: саяси 

ұстанымдар мен бастамалар» тақырыбында 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік кон-

ференция 	тті. АҚШ, Ресей, Ауғанстан, 

Тәжікстан, Қырғызстан елдерінен келген 

сарапшылар қатысқан жиында «Елбасы-

тану» ғылыми-әдістемелік орталығының 

тұсаукесер рәсімі болды. 

Конференция барысында негізгі баян-

даманы Елбасы кітапханасы директорының 

орынбасары, саяси ғылым докторы Lмірхан 

Рахымжанов жасап, М.Lуезов атындағы 

ОҚМУ ректоры, техника ғылымының док-

торы Жұмахан Мырхалықов Елбасы еңбек-

терінің қоғамдағы р	ліне тоқталып, оқу 

үдерісіне енгізіліп жатқанын мәлімдеді. 

Жоба аясында ғалымдарға, мектеп 

мұғалімдеріне, кітапхана, архив, музей 

қызметкерлеріне арналған «Елбасы кітап-

ханасының ақпараттық ресурстары» ай-

мақтық кәсіби сессиясы ұйымдастырылды.

Аталған к	рме жұмысы мамыр айына 

дейін жалғасады.

Гүл МҰРАТҚЫЗЫ

КӨШБАСШЫ 
ЖОЛЫ

Ұлттық қауіпсіздік – басты назарда
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Мемлекет басшысы былтыр қабылданған 

Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы туындайтын 

қауіптер мен сын-қатерлерді анықтауға 

және оларға уақтылы тойтарыс беру шара-

ларын қолдануға мүмкіндік беретінін атап 

	тті. 

– Былтыр біз ұлттық қауіпсіздікті қамта-

масыз ету саласында бағдарламалық құжат 

қабылдадық. Ұлттық қауіпсіздік қорғаныс 

немесе ішкі саясатта ғана емес, сонымен 

қатар экономика, 	скелең ұрпаққа тәрбие 

беру және басқа да барлық салаларда 

қамтамасыз етілуге тиіс, – деді Қазақстан 

Президенті.

Бұдан б	лек, жиын барысында Оңтүстік 

Қазақстан облысының әлеуметтік-эконо-

ми калық даму деңгейін к	теру, жаңа 

жұмыс орындарын ашу, инфрақұрылымды 

жетілдіру, сондай-ақ апатты жағдайдағы 

мектептерді қалпына келтіру, жаңа мектеп-

тер салу және 	ңірдегі діни экстремизмге 

қарсы іс-қимыл мәселелері талқыланды.

Отырыс қорытындысы бойынша Мем-

лекет басшысы орталық мемлекеттік және 

жергілікті атқарушы органдарға бірқатар 

нақты тапсырма берді. 

***

Елбасы мемлекет қайраткері Жәнібек 

Кәрібжановпен кездесті. Кездесу барысын-

да Н.Кәрібжановтың маңызды мемлекеттік 

лауазымды қызметтерде 	зіне жүктелген 

барлық міндетті зор жауапкершілікпен 

атқарғаны, Қа зақ станды дамытуға және 

ел тәуелсіздігін ны ғайтуға айрықша үлес 

қосқандығы айтылды. 

***

Мемлекет басшысының Uкімімен 

 Леонид Андреевич Прокопенко Қазақстан 

халқы Ассамблеясы Т	рағасының орынба-

сары, Қазақстан Республикасы Президенті 

Lкімшілігінің Қазақстан халқы Ассамблея-

сы хатшылығының меңгерушісі, ал  Наталья 

Николаевна Годунова Республика лық 

бюджеттің атқарылуын бақылау  ж	 нін дегі 

е с е п  к о м и  т е т і н і ң  т 	 р а й ы м ы  б о л ы п 

тағайындалды.  

***

Астанада Президент Lкімшілігінің Бас-

шысы Lділбек Жақсыбековтің т	рағалы-

ғымен 	ткен Қоғамдық сананы жаңғырту 

бағдарламасын іске асыру ж	ніндегі ұлттық 

комиссияның жиынында «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының жүзеге асу барысы, 

алдағы атқарылар іс-шаралардың мақсат-

мүддесі талқыланды.

L.Жақсыбеков «Рухани жаңғыру» 

бағ дар ламасы аясында бірқатар жұмыс 

атқарыл ғанын тілге тиек етті. Осы орай-

да комиссия жұ мысының жаңа кезеңі 

басталғандығын атап 	тті. 

Н е г і з г і  б а я н д а м а н ы  П р е з и д е н т 

Lкімшілігі Басшысының  орынбасары 

О ң д а с ы н  О р а з а л и н  ж а с а д ы .  О н ы ң 

а йтуынша, былтыр екі мыңнан астам шара 

ұйымдастырылып, 85 миллиард теңге 

б	лініп, оның 69 миллиарды демеушілер 

тарапынан қаржыландырылған.

«Туған жер» бағдарламасын жүзеге а сыру 

аясында 735 мәдени ескерткіш қалпына 

келтірілді, 86 монография жарияланып, 

134 археологиялық және этнографиялық 

экспедиция ұйымдастырылды. Спорттық 

кешендерді қолжетімді ету мақсатында 59 

жоба жүзеге асты. 

М ә д е н и е т  ж ә н е  с п о р т  м и н и с т р і 

А.Мұхамедиұлы еліміздегі киелі жерлерге 

этно-мәдени экспедициялар ұйымдас-

ты рылып, к	пфункционалды-виртуалды 

карта жасалғанын, тарихи-мәдени мұраны 

жүйелеудің нәтижесінде жалпыхалықтық 

оптикалық байланыс жүйесінің құрылысын 

бастайды. Жоба 2020 жылға дейін іске асы-

рылып, 1249 елді мекенді сапалы интернет-

пен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ ОТАU ТV 

спутникті байланысы Қазақстан аумағын 

түгел қамтиды. 2018 жылы аймақтарда 

хабар таратуды цифрлы эфирлік желіге 

к	шіру жұмыстары басталады. Осылай-

ша басқа спутниктік серіктердің жұмысы 

тоқтатылады» деп, елді мекенді сапалы 

интернетпен қамтамасыз ету шараларының 

жүргізіліп жатқанын жеткізді.

А қ п а р а т т ы қ  к е ң і с т і к т е г і  з а ң н ы ң 

сақталу нормалары кімді болса да бей-

жай қалдырмасы анық. Бұл тұрғыда был-

тыр терроризм мен діни экстремизмді, 

суицид, зорлық-зомбылықты насихаттай-

тын тоғыз мыңға жуық сайттың жұмысы 

тоқтатылып, әлеуметтік желілердегі 230 мың 

материалдың к	зі жойылған. Алдағы уақытта 

да жауапты орындар заң шеңберінде жұмыс 

жасайтындығы айқын. 

Шетелдегі  бауырларымызға елдегі 

«Мемлекет басшысы біздің алдымызға 

қойған барлық тапсырманы жүзеге асыруға 

кірістік. Бір жылдың ішінде жоспардағы 

шаруаларды толық атқардық деген ойда-

мын. Олардың арасында ақпарат саласы, 

байланыс, ақпараттандыру мен мемлекеттік 

қызмет бағыттары бар. Сонымен қатар 

ақпарат және коммуникация бойынша заң 

жобасына түзетулер енгізілді. Ең бастысы 

биыл «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасы қабылданды» дей келе, 

Ақпарат және коммуникациялар министрі 

Дәурен Абаев бағдарлама аясында жасалған 

іс-шаралардың мақсаты мен мән-маңызына 

тоқталды.

Э к о н о м и к а н ы  ц и ф р л а н д ы р у д ы ң 

нәтижесінде 2025 жылы 2 трлн теңге болатын 

үстеме құн табуға жол ашылып, мемлекеттік 

және жеке инвестицияның қайтарымы 

бес есеге артатынын тілге тиек еткен 

 министр, халықтың арасындағы түсіндіру 

жұмыстарының нәтижелілігін атап 	тті. 

Айтуынша, бүгінде халықтың цифрлық 

сауаттылық деңгейі 76 пайызға жеткен. Бұл 

к	рсеткіш 2013 жылдан бері 13 пайызға 

	скендігін білдіреді. 

Жиын барысында телекоммуникация-

лар қызметі, аймақтарда хабар таратуды 

цифрлы эфирлік желіге к	шіру, ақпараттық 

кеңістіктегі заңның сақталуы, медиа-	німнің 

тиімділігін есепке алатын индикаторлардың 

артықшылығы, шетелдік бауырларымызға 

елден шығатын баспас	здің жеткізілуі тәрізді 

бірнеше маңызды мәселе қаралып, баса 

 назар аударылды.

Ақпарат  және коммуникациялар 

министрі Д.Абаев «Биыл министрлік 

 ауылды аймақтарға арналған талшықты-

маңызы бар 100 кешеннің және 	ңірлік 

маңызы бар 456 нысанның тізімі анықтал-

ға нын атап 	тіп, тізімге енгізу жұмыстары 

жалғасатынын жеткізді. 

Президент Lкімшілігі Ішкі саясат б	лі-

мінің меңгерушісі Аида Балаева «Жаһандағы 

заманауи қазақстандық мәдениет» жоба-

сы аясында шығармашылық жұмыстар-

ды жүйелеу жұмыстарының алғашқы 

кезеңі аяқталғанын, «Театр зертханасы» 

және «Lдеби белдеу» жобаларының іске 

қосылатынын, еліміздегі музей қорларын 

ц и ф р л а н д ы р у  ж ұ м ы с т а р ы  б е л с е н д і 

жүргізіліп жатқанын әңгімеледі. 

Ақпарат  және коммуникациялар 

 ми нистрі Дәурен Абаев «Қазақстанның 

100 жаңа есімі» жобасының маңыздылы-

ғына тоқталып, оны жүзеге асыру үшін 

министрлік үш негізгі бағытты қамтитын 

жол картасын әзірлегенін, бүгінгі күні жаңа 

есімдердің бастамалары технологиялық ин-

новациядан бастап қайырымдылық жобала-

рына дейінгі салаларды қамтитынына мән 

беріп, «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

арнайы жобаларын жүргізу  жалғаса 

беретініне тоқталды.

 – Мұндай бастамаларды жүзеге асы-

ру үшін жергілікті органдардың қолдауы 

қажет. Осыған байланысты аталған жол 

картасы барлық мемлекеттік органдардың 

келісіміне жіберілді. Қазіргі таңда ол 

 Премьер-министр Кеңсесінің қарауында 

жатыр, – деді Д.Абаев. 

Ал Алматы және Атырау облыстары 

басшыларының баяндамалары бейне бай-

ланыс режімінде тыңдалды. 

Маңызды жиынды қорытындылаған 

Ұлттық комиссия т	рағасы L.Жақсыбеков 

бағдарламаны жүзеге асыру барысында 

сапаға баса мән бере отырып, межелеген 

мақсат-міндеттерді жүзеге асыру қажеттігін 

алға тартып, Мемлекет басшысының 	зі 

қатаң бақылауда ұстап отырғанын жеткізді.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

баспас	з 	німдерін жеткізу мәселелерін с	з 

еткен басшы, медиа-	німнің тиімділігін 

есепке алатын индикаторлардың артық-

шылықтарын да әңгімеледі. 

«Біз  	зге  мемлекетті  мекендейтін 

қандастарымыздың аудиториясын әрдайым 

естен шығармауымыз қажет. Бұл тура-

лы Мемлекет басшысы да бірнеше рет 

айтқан болатын. Сондықтан да к	рші 

мемлекеттердегі шағын ғана аумақты мекен-

деп отырған қазақтардың 	зіне біздің елде 

шығатын баспас	з жетуі қажет. Мемлекеттік 

арналар к	рсетілуі тиіс. Жылдың аяғына 

дейін осы салаға жауапты вице-министрге 

мемлекеттік арналармен, баспас	збен бірігіп 

тиісті мәселені шешуді тапсырамын» деген 

министр былтыр мемлекеттік тапсырыс ая-

сында 40 сериал түсірілгенін, оның он екісін 

коммерциялық арналар жүзеге асырып, Ре-

сей, Қытай, Қырғызстан және т.б. бірнеше 

мемлекет біздің сериалдарды к	рсетуге 

қызығушылық танытқанын атап 	тті. 

Цифрландыру жұмыстарын с	з еткен-
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ӘКІМ БОЛ, ХАЛҚЫҢА ЖАҚЫН БОЛ

КЕШ

АТАМЕКЕН

БАСҚОСУ

ӨНЕР

ТУҒАН ЖЕРДЕГІ 
ЖҮЗДЕСУ

БОРАЛДАЙДАҒЫ 
САҚ ҚОРҒАНДАРЫ

ТӘРБИЕ – ТАЛ БЕСІКТЕН

«ЖАЛЫН» – 
ЖАСТАР ТЕАТРЫ

Оңтүстік өңірі өркендеп келеді

І.Жан сүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік универси те тінде «Туған 
жер» жобасы бойынша қазіргі қазақ 
әдебиетінің үш буын – аға, орта, жас 
буын $кілдерімен «9дебиет – руха-
нияттың діңгегі» атты әдеби кеш 
$ткізілді. 

О б л ы с т ы қ  Т і л  б а с қ а р м а с ы н ы ң 

 бас та масымен тұңғыш рет қолға алынған 

жобаға Жетісу 	ңірінің перзенттері, белгілі 

 жазушы Жұмабай Шаштайұлы, «Абай.kz» 

порталының Бас редакторы Дәурен Қуат, 

жас ақын Айнұр Т	леу қатысты. 

К е ш т е  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  з е р т х а -

на, әдебиет пен идеология, руханият-

ты байытудағы әдебиеттің р	лі, сауатты 

оқырман қалып тастыру, әдеби сынды 

дамыту және басқа да та қырыптарда келелі 

әңгімелер қозғалды. 

Боралдайдағы сақ қорғандары елімізге 
кеңінен танымал туристік мекен екені 
белгілі. Сақ қорғандарының тарихы 
мен ерекшелігін таныстыру мақсатында 
«Visit Almaty» туристік ақпараттық 
орталығы арнайы шара ұйымдастырды. 

Олар келушілерді «Боралдайдағы сақ 

қорғандары» археологиялық кешеніндегі 

ескерткіштермен таныстырды. Туристік 

ақпараттық орталығының басшысы 

К.Лұқпанова «Боралдайдағы сақ қорған-

дары» маңызды тарихи ескерткіш екенін, 

аталған ескерткіш 2006 жылы 3D кар-

таларды модельдеу үшін жүргізілген 

авиатүсірілімдер кезінде анықталғанын 

атап 	тті. Дәл қазіргі уақытта нысан Ал-

маты қаласының және Алматы агломе-

рациясының туристік реестріне енген. 

Айта кетейік, Боралдай сақ қорғандары 

Алматы қаласының солтүстік батыс 

аймағында, Үлкен Алматы 	зенінің сол 

жақ жағалауында орналасқан. 

Павлодар қаласында «Рухани жаңғыру» 
бағ дарламасындағы «Тәрбие және білім» 
атты базалық бағдар аясында  мектепке 
дейін гі мекемелердің тәрбиешілеріне 
арнал ған тайм-менеджмент тренингі 
ұйымдастырылды.

Қазақстандық патриотизм рухындағы 

тәрбиенің р	лін күшейту, тәрбие мен 

оқытудың арасындағы сабақтастықты 

қамтамасыз ету мақсатында ұйымдас-

тырылған тайм-менеджмент тренингіне 

балабақша тәрбиешілері мен әдіскерлері 

қатысты. Шара барысында мектепке дейінгі 

білім беру саласындағы жас ұрпақтың туған 

	лкеге, тарихқа және мәдениетке деген 

құрметті, жалпыұлттық патриотизмді оқыту 

мен тәрбиелеуді қалыптастыруға бағыт-

талған 	зекті мәселелер қарастырылды. 

Маңғыстау ауданында әуесқой артис-
тер ден құралған «Жалын» атты жастар 
театры ашылды. 

Жастар ресурстық орталығы жаны-

нан құрылған 	нер мекемесінің басты 

мақсаты – Елбасы Н.Назарбаевтың «Руха-

ни жаңғыру» бағдарламасы аясында ауыл 

жастарының шығармашылық әлеуетін 

пайдалана отырып қоғамда кездесетін 

келеңсіз жайттарды сахналау, ой салу, пікір 

қалыптастыру. 

Алғашқы қойылымын Шетпедегі 

орта мектептен бастаған жас театрдың 

талабы зор. Болашақта театр ауқымын 

кеңейтіп, қанатын кеңге жаю жоспар-

ланып отыр. Театр құрамына қабылдау 

үшін мектеп оқушылары мен колледж 

студенттері арасында байқау жарияла-

нып, оншақты 	нерпаз іріктелген бо-

латын. «Lзірге шағын қойылымдарды 

ұсынуды ойластырып отырмыз. Театр 

шымылдығы жазушы А.Қонарбаевтың 

«Алданыш» драмасымен ашылды. Бұл 

драма қазіргі мектеп оқушыларының 

арасындағы 	зекті тақырыпты қозғайды» 

дейді театр режиссері, орталық маманы 

Дина Жолдасбайқызы. 

«ОЯН, ҚАЗАҚ!..» ДЕП 
ЖАР САЛҒАН 

Міржақып есімінің білім ордасына берілуі құптарлық
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С ұ л т а н м а х м ұ т  Т о р а й ғ ы р о в т ы ң 

	леңдері оқылды, Ахаңның Фай-

зол лаға жазған соңғы хаты жинал-

ғандарды ерекше тебірентті. 

«Онда Алаш арыстары тура-

лы ойлар түйінделіп, ең алдымен, 

олардың елдің басты қазынасы – жер 

мәселесін к	теріп, шешкені, халыққа, 

ұрпаққа үлгі-	неге болар саналы 

	мірі, дүние танымы, алға қойған 

мақсаттарына жету жолындағы 

қажымас ерік-жігері, қайсар мінезі, 

биік рухы, ұстанған тұтастық пен 

бірлік идеясы – ширек ғасырда 

болашағына үлкен қадам жасаған 

бүгінгі Қазақстанның экономикасы-

на рухани байлығы сай мемлекетке 

айналуына негіз болып отырғаны 

тілге тиек етілді. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында 

«Егер жаңғыру елдің ұлттық рухани 

тамырынан нәр алмаса, ол адасуға 

бастайды» делінген. Осы орайда, 

рухани жаңғыру кезеңінде де Алаш 

мұрасы ел тәуелсіздігін нығайтатын 

құнды қазына болып қала бермек» 

дейді мектеп басшысы.

Ал Шәріпхан Жәкенбаев былтыр 

қараша айында №68 орта мектептің 

мұғалімдері Амантай Искаков, Серік 

Рахметовтермен бірге «Бидайық» 

 ауылына сапар жасағанын да айта 

кетті. 

Жолы қиындау «Қызбел» 	ңірі 

бұларды қарлы жаңбырмен қарсы 

алғанымен, ағайындардың ақ пейілі, 

Міржақып секілді нар тұлғаға, оның 

рухына деген құрметі бас игізді. 

«Оян, қазақ!» 	леңінің шумақтары 

ойып жазылған қара мәрмәр таспен 

к	мкерілген Міржақып кесенесі бүкіл 

ғұмырын халқына арнаған есіл ердің 

рухын биіктете түскендей. 

Қатаң тәртіпте, жантүршігерлік 

жағдайда, бұрын монастырь болған 

тас үйлерде к	птеген саяси тұт-

қындармен бірге жазықсыз жапа 

шеккен Міржақып Дулатұлы ауыр 

нау қасқа ұшырап, 1935 жылы 5 қа-

занда Сосновец станциясындағы 

лагерьдің лазаретінде дүниеден 	тті. 

1988 жылы 4 қарашада Қазақ КСР 

Жоғарғы сотының коллегиясының 

үкімімен, қылмыс құрамы болмаған-

дықтан ақталды.

Иә, ақ пен қараны айыратын күн 

туды. Ақиқат алмас кездік сияқты, 

қын түбінде жатпайды, жарқ етіп, 

жарып шығады. 1992 жылдың күзінде 

белгілі ғалым Марат Lбсеметовтың 

ұсынысымен жасақталған арнайы 

топтың Міржақып Дулатұлының 

мүрдесін Карелия жерінен туған 

топырағына әкеліп жерлеуі,1995 

жылдың 8 қазанында 110 жылдығы 

аталып, асыл ерге кесене тұрғызылып, 

мұражайдың ашылуы, елордадағы 

№68 мектеп ұжымының қайраткер 

есімін ту етіп ұстануы халықтың ерек-

ше құрметінің белгісін паш ете түседі.

Тек енді Ономастикалық ко-

миссия ел тілегін жерге қаратпаса 

болғаны. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА

– 2011  жылы 2  қыркүйекте 

 Астана қаласы әкімдігінің «№68 орта 

 мектеп» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі ашылған соң, оқу-тәрбие 

үрдісі қызу басталды. Менің алдымда 

мектептің алғашқы директоры ретінде 

жаңа мектеп ұжымының мақсат-

міндеттерін айқындау, педа гогтар 

қауымдастығын, оқу шылар ұжымын 

қалыптастыру, ата-аналармен тығыз 

байланыс орнату жұмыстары тұрды. 

Мектеп директорының орынбасар-

ларын іріктеп, тағайындаған соң, 

мұғалімдермен жеке,  ұжымдық 

кездесу, жиналыстар 	ткізіп, жос-

парларыммен б	лістім, оларды 

тыңдап, пікір-ұсыныстарын назарға 

алдым.  Нәтижесінде  мектепте 

«Тәрбие – ұлттық, білім – жаһандық» 

ұстанымы қолдау тапты. Еліміздің 

барлық 	ңірінен келген балаларды 

елордалық мектеп ұжымы ретінде 

қалыптастыру үшін халқымыздың 

тілін, ділін, салт-дәстүрін, ұлы қазақ 

даласының хан-батырларының, 

билері мен ақын-жырауларының, 

Алаш арыстарының 	мір жолдарын, 

ел алдындағы еңбегін дәріптеуді 

таңдадық, – дейді ол.

Расында, осыдан бес-алты жыл 

бұрын К	ктал тұрғындары қазаққа 

қайта оралған Алаш арыстарының 

бірі – Міржақып Дулатұлының есімін 

мектепке беруді ұсынған болатын. 

Оқу орнының педагогикалық кеңесі 

2013-2014 оқу жылынан бастап мек-

тепте «Алаш жолы» тәжірибелік 

алаңын ашуды Астана қаласы Білім 

басқармасының қарауына енгізді, 

ұсыныс қолдау тауып, үш жылға 

бағдарлама жасалып, жүзеге асы-

рыла бастады. Ақберен ақындар 

Мағжан Жұмабаев пен Сұлтанмахмұт 

Торайғыров, «тірі болсам қазаққа 

қызмет етпей қоймаймын» деп 	ткен 

Lлихан Б	кейханов, «Оян, қазақ!» 

деп ел санасын тебірентіп-толқытқан 

а р ы с т а н  ж ү р е к т і  М і р ж а қ ы п 

Дулатұлы, ақыл-парасатымен, бүкіл 

ізгі ғұмырымен туған халқына қыз-

мет ету үлгісін к	рсеткен Ахмет 

Байтұрсынұлы, басқа да шоқтығы 

биік Алаш қайраткерлерінің 	мір 

жолы, рухани ұстанымы шәкірттерге 

үлкен ой салды, к	птеген ғылыми жо-

балар дүниеге келді. Тарихи семинар-

лар, сынып сағаттары мен кездесулер 

	ткенге салауаттылықпен қарап, ана 

тілімізге, ұлттық болмысымызға деген 

оқушылар құрметін күшейтуге жол 

ашты. Осыдан кейінгі үш оқу жылын-

да «Алаш жолы» тәжірибелік алаңы 

аясында к	птеген оқу-тәрбиелік 

і с - ш а р а л а р  	 т к і з і л і п ,  ж ұ м ы с 

 қо рытындысы ретінде 2016 жылдың 

10-желтоқсанында «Міржақып және 

Тәуелсіздік идеясы» тақырыбында 

бірінші қалалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 	ткізілді, мектепте 

Міржақып мұражайының негізі 

қаланды. 

Б ү г і н д е  с о л  м ұ р а ж а й д а н 

 Міржа қып Дулатұлы туралы к	птеген 

мағлұ маттар алуға болады. Оқушы-

ларды ұлтын сүйген ұлы тұлға 

арқылы тәрбиелеудің тамаша дәстүрі 

қалыптасты. Мәселен, мұражайдан 

жас жеткіншек Міржақып туралы 

мынадай деректерді таба алады.

«Ол Lлихан мен Ахметтен ұлт-

тық-демократиялық қозғалыстың 

сабақтарын алады, 	зінің 	ршіл 

ойын мақалалар арқылы білдіреді. 

1907 жылы Петерборда шыққан 

«Серке» газетінде «Жастарға» де-

ген 	леңін  бастырады, осы газеттің 

шықпай қалған екінші н	міріне 

«Біздің мақсатымыз» деген бас 

мақала әзірлейді. 1909 жылы Уфа 

Экономиканың 	рлеуіне серпін беретін 

тағы бір маңызды жоба – инвестицялар тарту 

екені белгілі. Облыс басшылығы бұл саланы 

да назардан тыс қалдырып отырмағанын 

аңғартты. Мәселен, аймақ экономикасы-

на 482 млрд теңге инвестиция бағытталып, 

к	рсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда 20,2 

пайызға артқан. Сонымен қатар 	ңірге ин-

вестиция тарту мақсатында 	ткен жылы 

шетел инвесторларымен 40-тан аса іскерлік 

кездесу 	ткізіліпті. Нәтижесінде Ресеймен 

кіші гидроэлектрстансасының құрылысы, 

Қ ы т а й м е н  –  б и о э т а н о л  м е н  ф о с ф о р 

тыңайтқышы зауыттары, күн сәулесінен 

электр қуатын 	ндіретін электр стансасының 

құрылыстарын жүргізу ж	нінде келісімдер 

жасалған. Істің к	зін табу деген осындай 

болса керек-ті. Ең бастысы, инвесторлар-

мен әріптестік байланысты нығайта оты-

рып, экономикалық жобалардың тиімділігін 

арттыру маңызды екені с	зсіз. Аймақтың 

агро	неркәсіп саласындағы жетістіктерді 

тілге тиек еткен Ж.Түймебаев мемлекеттік 

қолдаудың арқасында 522 млрд теңгенің 	німі 

	ндірілгенін айтты. Осы тұрғыдан келгенде 

облыс республикадағы үлесі бойынша екінші 

орында келеді. Аталған салаға 24,9 млрд теңге 

субсидия б	лініп, 40 мыңға жуық шаруаға 

қолдау к	рсетілген. 

Бүгінгі таңда елімізде агр	неркәсіп сала-

сын дамытуға  ерекше к	ңіл болып отырғаны 

белгілі. Uйткені оны 	ркендететін болсақ, 

экономикаға келетін пайда да шаш-етектен. 

Бұл бағытта нақты нәтиже беретін тиімді жоба-

қаласындағы баспадан «Оян, қазақ!» 

деген атпен 	леңдері, ой-пікірлері 

кітап болып басылып шығады. Қазақ 

халқының рухани азығы болған бұл 

кітап, ел арасына тез тарап, халыққа 

ой салғандықтан, патша 	кіметінің 

тарапынан қуғындалып, тәркіленеді». 

Немесе мынадай мәліметтер 

шәкірттер санасына ұялап, елім, 

жерім деп басын бәйгеге тіккен 	р 

азамат болмысынан хабар береді.

 «1922-1926 жылдары Міржақып 

Орынбордағы қазақтың халыққа білім 

беру институтында жұмыс істейді, 

онан соң «Еңбекші қазақ» газетінде 

жауапты қызметте болады. Осы жыл-

дары еңбегі жемісті болып, «Есеп 

құралы» оқулығын толықтырып, 

баспаға береді. «Қирағат кітабын» 

қайта бастырып шығарады. К	птеген 

оқу құралдарын қазақ тіліне аударып, 

елдегі мәдениет революциясына бел-

сене араласып жүргенде ол  Сталин 

мен Голощекиннің қармағына 

ілінеді, 1928 жылы желтоқсанда 

бір топ қазақ зиялыларымен бірге 

қамауға алынады. 1930 жылы ОГПУ 

коллегиясының үкімімен ату жаза-

сына кесіледі, кейін бұл үкім10 жыл 

абақты қамауына ауыс тырылып, 

Міржақып Карелияның Сосновец 

станциясының маңындағы Соловки 

лагеріне жіберіледі». 

Мұндай қысқа да нұсқа мұражай 

деректері түрлі тарихи суреттермен 

толықтырылып, балалардың жүрегіне 

от жағатын тәрбиелік мәнімен есте 

қалады.К	ктал тұрғындарының 

қалауын осылай 	здері жүзеге асыра 

лар керек. Ал бұл, байқағанымыздай, оңтүстік 

	ңірде аз емес. 

Облыс әкімінің есебінде айтылғандай, 

аймақта егін, малшаруашылығы саласында бала-

малы энергия к	здерін қолдану да жақсы жолға 

қойылған екен. Мәселен, табиғи ресурстардың 

к	мегімен 207,3 МВт бере алатын алты жоба іске 

асырылуда. Нақтылай айтқанда, Т	ле би ауда-

нында қуаты 2,5 МВт «Кеңес» шағын су электр 

стансасының, Сарыағаш ауданында жалпы қуаты 

5 МВт болатын екі шағын су электр стансасы, со-

нымен бірге «Жылға» ауылында қуаты 20 МВт күн 

электр стансасының құрылысы бас-талмақ. Бұл 

электр стансасы күн энергиясынан 	ндірілген 

электр энергияны теміржол к	лігі саласында 

пайдаланатын әлемдегі ең алғашқы жоба болып 

табылады. Жетісай қаласы маңында күн электр 

стансасы құрылысын жүргізу де  жоспарда тұр. 

Оңтүстік аймағының баламалы энергия 

к	здерін дамытуға басымдық беріп отырғаны 

қуантады. Себебі қазір бұл елімізде ғана емес, 

күллі әлем үшін де маңызды болып отыр. Былтыр 

Астана қаласындағы 	ткізілген халықаралық 

«ЭКСПО-2017» к	рмесінің негізгі тақырыбына 

осы мәселе арқау болмап па еді. Демек, оның 

маңыздылығы да ерекше.  

Индустриялық карта аясында іске қосылған 

жобалар жайына тоқталған облыс әкімі биыл 

40 млрд теңгеге тең 20 жоба іске асырылаты-

нын жеткізді. Соның нәтижесінде жаңадан 1,5 

мыңдай жұмыс орны ашылып, 	неркәсіп к	лемі 

920 млрд-ға жетпек. Бұл орайда облыс әкімі: 

-  Елбасы биылғы Қазақстан халқына 

арналған «Т	ртінші 	неркәсіптік революция 

бастаған №68 мектеп ұжымының 

игілікті ісі мұнымен тоқтап қалған 

жоқ. Олардың Міржақып атын оқу 

орнына беру туралы ұсынысын 

Астана қаласы Білім басқармасы 

мен Астана қаласы Тілдерді  дамыту 

басқармасы қолдады. С	йтіп, ол Аста-

на қаласының  ономастика комис-

сиясының 2016 жылғы 7 қыркүйек тегі 

 отырысында қа нағат   тан  дырылды. 

Қазақстан  Рес пуб ликасы Үкіметінің 

1996 жылғы 5 наурыз дағы №281 

қаулысына сәйкес, Астана қаласының 

әкімдігі қаулы етіп, Астана қаласының 

мәсли хаты шешімімен  Астана қаласы 

әкімдігінің «№68 орта мектеп» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 

Міржақып Дулатұлы есімін беру ту-

ралы ұсынысы қолдау тапты. Одан 

әрі ол Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен 

Қазақстан Республикасы Үкіметі 

жанын дағы Республикалық оно-

мастика ко миссиясының қарауына 

енгізілген болатын.

Б ү г і н д е  м е к т е п  б а с ш ы л ы ғ ы 

тізгініне ие Күнімбала Баяхметбаева 

осы ұсыныстың оң шешілетініне 

педагогикалық ұжым мен К	ктал 

тұрғындары үмітпен қарайтынын 

жеткізді. 

Айта кету керек, 2017 жылдың 7 

желтоқсанында Мәңгілік ел идея-

сымен сабақтасып жатқан,  Алашорда 

үкіметінің 100 жылдығына орай мек-

тепте «Рухани жаңғыру және Алаш 

қозғалысы» тақырыбына әдеби-сазды 

кеш 	ткізілген. Сонда Міржақып 

Дулатұлының, Мағжан Жұмабаевтың, 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

атты Жолдауында индустрияландыру жаңа тех-

нологияларды енгізудің к	шбасшысына айналуы 

тиіс деп атап к	рсеткен болатын. Осы орайда 

облыстағы 	неркәсіптік кәсіпорындарға әлемдегі 

жетекші 	ндірушілердің жаңа  цифрлы техно-

логиялары мен автоматтандырылған басқару 

жүйелерін кеңінен енгізуді жоспарлап отырмыз. 

Ал «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы 

аясында банк несиелері бойынша пайыздық 

м	лшерлемені субсидиялауға 3,4 млрд теңгеге 

350 жобаға қолдау к	рсету жоспарланған, – деді 

	ңір жетекшісі. 

Есептік кездесуінде Жансейіт Түймебаев 

облыста жастарды қолдауға бағытталған «Жас 

кәсіпкер» бағдарламасы тиімді жүзеге асы-

рылып жатқанын тілге тиек етті. Сондай-ақ 

шағын және орта кәсіпкерлікке «Оңтүстік» 

аймақтық инвестициялық орталығы арқылы 

4 млрд теңгеге к	мек к	рсету к	зделген. «Lр 

ауылға – 	з шебері» жобасы да нәтижелі орын-

далуда. Бұл жобаның негізгі мақсаты – аудан-

дар мен ауылдарға керекті мамандық түрлері 

анықталып, сол бойынша мамандар қысқа 

мерзімге оқуға жіберіледі. Бүгінгі таңда оқуға 

қабылданған 12 мың 159 азаматтың 8 мыңнан 

астамы тұрақты жұмыс тапқан. Жалпы, жыл 

басынан бері 82 мың 227 жаңа жұмыс орны 

ашылған. Аймақ басшысы «Нәтижелі жұмыспен 

қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 

2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» 

шеңберінде 9-шы, 11-сыныпты бітіргендер мен 

ешқандай мамандықты игермеген жастардың 

тізімін қалыптастыру мақсатында облыста 43 

мобильді топ жұмыс істеп жатқанын атап 	тті. 

Қорыта айтқанда, Оңтүстік Қазақстан 

облысындағы қолға алынған іс-шаралар 	ңірлік 

экономикаға серпін беріп, халықтың әл-ауқатын 

арттыруға бағытталып келеді. 

Дәуіржан ТBЛЕБАЕВ

Қазақстанның экономикалық әлеуетін 

арттыруда 	неркәсіптің қаншалықты маңызды 

екенін айтып жатудың қажеттілігі жоқ шығар. 

Себебі 	неркәсіп дегеніміз бұл нақты 	ндірілетін 

тауарлар, жаңадан ашылатын жұмыс орындары.  

Бұл сала 	ркендесе, елдің одан әрі еңсе тіктеуіне 

кәдімгідей сеп болары анық.  

Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев есептік 

баяндамасында нақты к	рсеткіштерге тоқталды. 

Мәселен, 	ткен жылға қарағанда 	неркәсіп 

саласындағы 	ндірілген 	німнің 69,5 млрд 

теңгеге 	скендігін атап 	тті. 

– 2017 жылы индустрияландыру карта-

сы аясында 36,4 млрд теңгеге 1 мыңға жуық 

жұмыс орнын құрайтын 18 жоба іске қосылды. 

Қазіргі таңда 11 индустриялық аймақтың 9-ы 

толыққанды жұмысқа к	шті. Бүгінде аймақтарда 

іске асырылған жобалар саны 78-ге жетіп, 35,9 

млрд теңге инвестиция тартылды. Осының 

нәтижесінде 4 мыңнан астам жұмыс орны ашыл-

ды, – деді аймақ басшысы. 
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Сәрсенғали ӘБДІМАНАПОВ,
Қазақ экономика, қаржы және 

халықаралық сауда университетінің
ректоры

(Басы 1-бетте)

Сонымен қатар Елбасы 2012 жылғы 

Қазақстан халқына арнаған Жолдауында 

да: «Біз 2025 жылдан  бастап әліпбиімізді 

л а т ы н  қ а р п і н е ,  л а т ы н  ә л і п б и і н е 

к	шіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт бо-

лып  шешуге тиіс принципті мәселе» 

екенін тұжырымдаған болатын. Қарап 

тұрсақ, Түркия, Германия, АҚШ, т.б. 

елдерде қазақ диаспорасы латын жазу-

ын пайдаланып жүргені белгілі. Енде-

ше латын әліпбиіне к	шу жалпы түркі 

халықтарымен болатын ықпалдастыққа 

да жол ашпақ.  Шын мәнінде, күнделікті 

қолданыста жүрген ұялы телефондардағы 

жарнамалар, хабарламалар да латын 

әліпбиімен жазылуда. Uздеріңізге мәлім, 

интернет желісінде де латын әліпбиіне 

аударатын транскрипция орнатылған. 

Латын әліпбиіне к	шудің баспалдағы 

орнығып, іргетасы қалана бастады, сол 

бағыттағы сәтті қадамдар 	мірге қадам 

басуда.

Жер бетінде латын әліпбиі барлық 

салада қолданылатыны байқалады. 

Барлық дәрі-дәрмек атаулары, мате-

матика, физика, химия формулалары, 

к	птеген терминдер, мамандықтарға 

қатысты ғылыми әдебиеттер – барлығы 

да осы әліпби негізінде. Lлбетте, жазу 

– барлық халыққа ортақ, мәдениеттерді 

ж а л ғ а с т ы р у ш ы ,  б а й л а н ы с т ы р у ш ы 

құндылықтардың бірі. Халықтың сан 

ғасырлық тарихы, мәдениеті, әдет-ғұрып, 

елдік құндылықтары, қысқаша айтқанда 

барлық жетістіктері жазу мұрасы арқылы 

танылады. Uткен ғасырдағы әліпбиді 

аз уақыт ішінде сан құбылтудың зия-

ны, яғни жазудың 	згертілуі халықтың 

мәдени 	міріне, әлеуметтік психология-

сына әсер еткені баршаға аян. Сол себепті 

мұндай құбылысқа аса абай болған ж	н. 

Ғалымдардың пайымдауынша, жазу мен 

әліпби мәселесі бір-бірімен тығыз бай-

ланысты болады. Демек, әуелі әр тілдің 

дыбыс қорын анықтап, содан кейін әр 

дыбысты әріптермен таңбалау, тілдің 

табиғатына сай келуі, 	зіндік дыбысталу 

ерекшеліктеріне кері әсер етпейтіндей 

мәселелер, жазу барысында әр әріптің 

	зара кездесу жиілігі де назарға алынуы 

тиіс.

Мұндай күрделі мәселеге аса мұ қият 

қарауымыз керек, 	йткені ол ұлттық 

мүддені, ұлттық сананы да қалыптас-

ты ратыны мәлім.  Елбасы аталмыш 

мақаласында:  «Егер жаңғыру елдің 

ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алма-

са, ол адасуға бастайды» дейді. Бұл салт-

дәстүр беріктігі, әсіресе ұлттық санаға 

тікелей әсер ететін ана тілімізге қатысты 

мәселе. Тілімізді реформалау – ұлттық 

сананы жаңа деңгейге к	теретін қадам. 

Туған тіліміздің баянды болуы үшін 

түбі бір Алаш жұртына ортақ әліпби 

таңдау керектігі айқын. Алаш жұрты 

деп отырғанымыз дүниенің шартара-

бында жүрген қандас бауырларымыз. 

Тарих талайында әрқилы заманды ба-

сынан кешірген қандас бауырларымыз 

Отанынан қол үзіп, кезіндегі астам-

шыл саясаттың құрбаны болды. Ел-

жұртымен қауышуға, тіпті бір жапырақ 

хат жазып амандық-саулық сұрасуға да 

зар болды. Оған жанама себептің бірі осы 

әліпби болды. Қазір бәрі басқаша. Еліміз 

Тәуелсіз, халықаралық қауымдастық 

мойындаған, 	зіндік даму бағыты бар, 

посткеңестік елдердің ішінде жетекші 

елдің біріне айналды. Қандас бауырла-

рымыз да 	здерінің тарихи Отанына, ая-

улы атамекеніне оралуда. Алайда шеттегі 

қазақ бауырларымызбен әлі күнге дейін 

	зара ақпарат алмасу мәселелерінде ту-

отырып, бізге беймәлім дүниелермен 

тыңғылықты танысуға мүмкіндік ала-

мыз.

Тағы бір мәселе, латын графикасына 

к	шуді жастардың қолдайтыны – латын 

әріптерінің прагматикалық ыңғайлы 

болуында. Lлемдегі инновациялық жаңа-

шылдықтардың барлығы, ең алдымен, 

латын графикасында жарияланады. Бір 

с	збен айтқанда, латын графикасы қазіргі 

замандағы технологиялық ортаның, ком-

муникация мен ғылымның ерекшелігіне 

айналып үлгеруде. Қайсыбір сарапшылар 

латын әліпбиіне к	шудің терең логикасы 

бар екенін сеніммен айтады. Сондай-

ақ бірқатар ғалымдар мен зиялы қауым 

	кілдері айтқан пікірлерге назар аударсақ, 

латын әліпбиіне к	шудің пайдасы – шет 

елдердегі (Қытай, Моңғолия, Түркия, т.б.) 

ындап отырған кедергілер баршылық. 

Оған себеп ортақ әліпбидің жоқтығы. 

Бүг інг і  таңда  есту імізше,  шеттег і 

Қытайдағы, Моңғолиядағы қазақ жұрты 

	зара ақпарат алмасуда латын әріптерін 

	здеріне ыңғайлы етіп қолданып жүр. 

Шетелдегі Қазақ жұрты осынау келелі 

мәселенің оң шешімін бізден, Қазақ 

елінен күтуде... Жаңа әліпби шетел-

де тұратын қандастарымыздың басын 

біріктіруші қызметін атқаратын басты 

фактор болмақ.

Lлем халықтарының 80 пайызы латын 

графикасын игеріп, игілігіне пайдаланып, 

әлемдік ақпараттың 70 пайызын осы 

таңбамен таратуда. Қазіргі таңда әлем 

халықтарының ішінде латын әліпбиін 

пайдаланатын халықтар саны – 1,5-2 

миллиардқа жуық. Кириллицаны ұстанып 

нылады (атап айтсақ, дәл осы жағынан 

аталған елдерде компьютерлендіру 

мәселесі шешілген), Латын Америкасы 

елдерінің барлығы дерлік латын әліпбиін 

iске асырды. Сондай-ақ Африка мен 

Океанияның тілдері дамыған халықтары 

да 	з кәдесіне жаратуда. Демек, бүгінгі 

таңда латын әмбебап халықаралық әліпби 

болып отыр, әрі оны қолдану «батысшыл» 

бағыттың белгісі емес, керісінше, бұл 

Қазақстанның әлемдік қауымдастықтың 

құрамына толыққанды мүшесі ретінде 

енуінің тағы бір мүмкіндігі іспетті.

Жаңа әліпбиге к	шу – бүгінгі қазақ 

қоғамына тың серпін беретін кең ауқымды 

жоба. Uйткені сол арқылы, әлемдік 

үдеріске, технология тіліне, тұтас түркі 

әлеміне жақындай түсеміз. Осылайша, 

әлемдік деңгейдегі сабақтастығымыз 

«Латыншаға к	шудің терең логи-

касы бар, – деді Мемлекет басшысы.  

 – Бұл қазіргі заманғы технологиялық 

ор та ның, коммуникацияның, сондай-ақ 

ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру 

үрдісінің ерекшеліктеріне байланысты». 

Дүниежүзінде ақпараттың басым б	лігі 

ағылшын тілінде таратылатынын ескер-

сек, латын әліпбиі қазақ жастарының 

әлемдік деңгейдегі биік белестерден 

к	рінуіне ғана емес, дүниежүзіндегі жа-

стармен тіл табыса алатын деңгейде бо-

луына, кез келген ақпаратты, ғаламдық 

	згерісті түпнұсқадан оқи алу дәрежесіне 

к	терілуіне қолдау болып табылады. 

Сондай-ақ латын әліпбиіне к	шу арқылы 

халқымыздың ғасырлар бойы ұрпақтан-

ұрпаққа беріліп, біздің заманымызға 

жеткен с	з 	нерін, қазақ әдебиетінің 

Жуырда Шымкент қалалық Тілдерді оқыту орталығы 
қаладағы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік 
мектебімен бірлесе отырып «Тілдерді үйрету: әдіс, тәжірибе, ин-
новация» атты біліктілікті арттыру семинар-тренингін $ткізді. 

Семинарға білім саласының (балабақша, мектеп, кол-

ледж, жоғары оқу орындары) оқытушылары, тілші-ғалымдар, 

жекеменшік тілдерді оқыту орталықтары мен кәсіпорындардың 

тілге жауапты мамандары, жекеменшік тіл орталықтарының 

әдіскерлері қатысты. 

Аталған жиында «Uрлеу» БАҰО» педагогикалық қызмет-

керлердің біліктілігін арттыру институтының мамандары, 

Тілдерді оқыту орталығының, Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

және жекеменшік оқыту орталықтарының мұғалімдері озық 

тәжірибелерімен б	лісті. Семинар-тренинг барысында ма-

мандар тілдерді оқытудағы қазіргі мәселелер, қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерін оқытатын оқытушылар арасында әдістемелік 

құралдарды пайдалану арқылы тілді үйрету тәжірибесі, тілдерді 

меңгеру талаптарын анықтайтын мемлекеттік стандарттарға 

сәйкес тілді деңгейлеп оқыту ерекшеліктері ж	нінде айтты. 

Атап айтар болсақ, қазақ тілі секциясында А.Туғанбаева, орыс 

тілі секциясында А.Тұрсынханова, ағылшын тілі секциясында 

С.Lйтімбетова шеберлік сыныптарын 	ткізді. 

Семинарға қатысушылар тілдерді үйретудің жаңа тың 

тәсілдері туралы теориялық білім алумен қатар тәжірибелік 

жұмыстарға да белсене қатысып, 	здерін толғандырып жүрген 

сұрақтарға жауап алды. 

Іс-шара соңында қатысушыларға Шымкент қалалық 

Тілдерді оқыту орталығы мен Шымкент қаласы химия-биология 

бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің сертификаттары 

табысталды.    

Айнаш ТУҒАНБАЕВА, 
Тілдерді оқыту орталығының 

оқытушысы 

лып, талдаған жұмыс тобы Елбасымызға 

т	л әліпбиіміздің екінші нұсқасын та-

ныстырды. Онда к	птеген халықаралық 

терминдерді жазуға керек болатын «в», 

«ф», «х», «һ» әріптері де ескерілген екен. 

Қазақ тілі ең бай к	ркем тіл десек те, 

ауыс-түйіс кезінде т	л дыбыстарымыздан 

айырылып қалмауды, артикуляциялық 

ерекшелігімізді толық к	рсететін, сингар-

монизм заңдылығын сақтайтын әліпбидің 

болғанын қалаймыз. Ұлттық сипаты-

мызды, қазақы келбетімізді танытатын, 

ауызекі айтуға жеңіл, жазуға қолайлы 

болғаны дұрыс болмақ. Сондай-ақ 

компьютердің шрифтін, пернетақтадағы 

белгілерді ауыстырмай-ақ қазақша мәтін 

басу жеңілдігін беретін әліпби к	ңілге 

қонары анық. Жаңа әліпби қосымша 

ешқандай драйверлерсіз-ақ  қазақ 

с	здерін тере беруге, ақпараттық техноло-

гияларда қазақ тілін кеңінен пайдалануға 

мүмкіндік бергеніне тілектеспіз. Кез кел-

ген әліпбиде терілген мәтінді ұялы теле-

фонда болмаса компьютерде болсын са-

наулы уақытта аударып шығуға мүмкіндік 

туғызып отырған IT-бағдарламасы 

мамандарының ұлттық руханияттың да-

муына қосып жатқан еңбектері 	лшеусіз. 

Lсіресе латын әліпбиіне к	шкен мезгілде 

кешегі, бүгінгі рухани дүниелеріміздің 

бәрін с ауатты қалпында аударып алу 

міндеті де ұмытылмауы ескерілуге тиіс.

Uйткені 2025 жылға қарай, латын 

әліпбиі, кирилл жазуымен қатар іс-жүргі-

зуге енгізіледі, сондай-ақ оқулықтар, 

мерзім дік басылымдар да осы жазуды 

қолданады. Демек, с	зден іске к	шуге де 

уақыт қажет.

Латын әліпбиіне к	шу – қазақ хал-

қының алға жылжуына, жаңа заман та-

лабына сай 	сіп-	ркендеуіне, болашақта 

еліміздің жан-жақты дамуына үлкен үлес 

қосады. Мемлекетіміздің елдігін сипат-

тайтын, ешкімге еліктемей ұлттық коды-

мызды одан әрі нық қалыптастыруға да 

септігін тигізері анық. Ертеңіміздің қандай 

болмағы бүгінгі қаланған іргетасымыздан 

басталады. Сол іргетас латын әліпбимен 

тағдырлас болып тұрғаны аян. Ендеше, 

мына қарбалас тірлік, әлемдік техни-

ка дәуірі тұсындағы бәсекеге неғұрлым 

бейімделген мамандарды даярлау осы 

әліпбимен келетініне күмән жоқ. Олай 

болса күрделі мәселені с	збұйдаға сала 

бермей жүйелі түрде, ғылыми негізде іске 

жедел асырудың маңызы қашанда зор. 

Елбасы осынау мемлекеттілік маңызы 

бар мәселеге аса жауапкершілікпен 

қарауды, жаңа әліпбиді үйрететін са-

палы мамандар дайындап, олардың 

қатарын к	бейтіп, мектептерге арналған 

оқулықтар дайындау қажеттілігін және 

оның кезең-кезеңмен жүзеге асырылу-

ын қамтамасыз етуді тапсырды. Соны-

мен, латын графикасына 	ту жасампаз 

халқымыз үшін біріншіден, болашақ жас 

мамандар жаңа сапалық деңгейде білім 

алуға, екіншіден, бұл – білім саласындағы 

жаһандық бәсекеге қабілетті неғұрлым 

бейімделген мамандарды даярлауға 

мүмкіндіктер ашылады. Оған қоса, 

жаңа мамандар ашықтық, прагматизм 

мен бәсекелік қабілет сияқты сананы 

жаңғыртудың негізгі қағидаларын қоғамда 

орнықтыратын басты күшке айналады. 

Үшіншіден, қазақ тілінің латын әліпбиіне 

к	шуі әлемдік ақпараттық кеңістікке 

еркін енуіне, Қазақстандағы ақпараттық 

және коммуникативтік технологиялардың 

кең таралуы мен дамуы на мүмкіндік 

береді. 

Міне, осы мақсатқа қол жеткізіп, 

соның жемісін к	ру үшін білікті тіл ма-

мандары мен оқытушы-профессорлар 

аянбай тер т	гуі керек. 

ӨРКЕНИЕТКЕ БАСТАР ЖОЛ
да нығаяды. Дегенмен, бір әліпбиден 

екіншісіне ауысу оңай шаруа емес. Ол 

– тұтас қоғамды, мемлекеттің әр азама-

тын қамтитын 	зекті әрі күрделі про-

цесс екенін білеміз. Сондықтан оның 

ақпараттық қауіпсіздігі де әрдайым назар-

да болмақ. Сол себепті, латын әліпбиіне 

к	шудің жұмысы рет-ретімен, кезең-

кезеңмен жүзеге асуы заңдылық. К	п 

жылғы тәжірибеме сүйене отырып, мына 

пікірімді де ортаға салуды ж	н к	рдім. 

Бүкіл түркі әлеміне ортақ, осыдан 2-3 

мың жыл бұрынғы құндылықтарды зерт-

теп жүрген ғалымдарымыз үшін де бұл 

аса пайдалы қадам болмақ. Uйткені 

мұрағаттардағы, сырт елдерден әкелінген 

деректерді зерттеп-зерделеу үшін әрі 

осы бағыттағы том-том қолжазбалар мен 

зерттеу еңбектерді жарыққа шығаруға жол 

ашылады. 

Қазіргі таңда біздің тарихымызға, 

м ә д е н и е т і м і з г е ,  т і л і м і з г е  ә л е м 

ғалымдары ның да қызығушылығы ар-

тып отыр. Себебі қазақ тілінің және 

оның жазу мәдениетінің тым тереңнен 

тамыр жайған 	те құнарлы, бай тарихы 

бар. Ежелгі дәуірлерде мәдениеті дамып, 

	ркениетке қол жеткізген халықтар 

санаулы болған. Солардың бірі біздің 

ататегіміз ежелгі сақтар мен түркілер. 

Демек, мәдени құндылықтарымыз сонау 

сақ заманынан бастау алады деген с	з. 

Есік қорғанынан табылған 26 таңбалы 

күміс тостағандағы жазу жоғарыдағы 

айтып отырғанымыздың айқын дәлелі 

болмақ. VI-VII ғасырлар – ерте орта 

ғасыр кезеңінде 	мір сүрген біздің түп 

тамырымыз ежелгі түркілердің рухани 

бай қазынасы – ауыз әдебиеті мен жазу 

мәдениетін мақтанышпен айтуымызға 

болады. Бүгінде «Орхон-Енисей жазуы», 

«руна жазуы» деп аталынып жүрген 

жазуды бабаларымыз «түрк бітіг» деп 

атаған. Бұл адамзат тарихындағы ең 

к	не әліпбилердің бірі ретінде белгілі. 

Қытайдың солтүстігінен Еуропаның 

солтүстік шығысына дейінгі ұлан-ғайыр 

жерді мекендеген туыстас тайпалар осы 

к	не түркі тілінде түсінісіп, хат алмасқан. 

Оған дәлел – Еуразияның әр тарапынан 

табылып жатқан жазба ескерткіштер, 

ондағы мағыналы жырлар мен даналық 

с	здер. Тарихқа к	з жүгіртсек, түркі 

тілдес елдердің мәдениеті, әдет-ғұрпы 

бір-біріне біте қайнасып жатқан. Осы 

ретте, қазіргі күллі түркі халықтары 

қабылдаған латын әліпбиіне к	ше 

қазақтармен мәдени, рухани байланыс 

нығайып, қазақ тілінің т	л дыбыстарын 

таңбалауда ұтымды мүмкіндіктер пайда 

болады. 

Латын әліпбиіне 	ткен мемлекеттердің 

тәжірибелерінде «латын әліпбиіне 	ту 

процессі орта есеппен 12-15 жыл уақыт 

талап етеді екен», ендеше, осы мерзімде 

қазақ тілінің үндестік заңдылықтарын 

сақтау қажеттігін есте ұстау абзал. Сол 

сияқты «латын әліпбиіне к	шу – түркі 

әлемі мен Қазақстанның бірігуі» дегенді 

дұрыс түсінікпен қабылдап, 	ркениет 

к	кжиегінің еліміздегі әлемдік деңгейін 

мейлінше кеңейтуге атсалысуымыз қажет. 

Жалпы біз 2050 жылға дейін әлемдегі 

д а м ы ғ а н  3 0  е л д і ң  қ а т а р ы н а  е н у д і 

жоспарлаған елміз. Латын әліпбиіне 

к	шуіміздің мәні де осы мүмкіндіктерге 

жол ашады деп ойлаймын. Сол арқылы 

дүниедегі озық білім мен ғылым, жаңа тех-

нологиялар негіздерін де тезірек игереміз. 

Латын әліпбиіне к	шу бастамасы 

Қазақстанның рухани болмысы мен 

қоғамдық ой-санасын 	згертіп, оны 

жаңғыртуға зор үлес қосары анық. Латын 

графикасы жер жаһанға кең таралғанының 

арқасында жастарымыз ғаламтор арқылы 

ақпарат айдынына еніп, білім мен ғылым 

саласындағы кеңістікке қол жеткізуде. 

Содан да болар, латын жазуына к	шуге 

жастар құлшынысы тым басым. Студент-

тер арасында 	ткізілген кездесулерде, 

жеке сұхбаттарда жастар оған  дайын 

екендігін нық сеніммен айтып отыр. Бұл 

қоғамдағы үлкен факторлардың бірі. 

Келесі фактор – ғаламтор арқылы әлемдік 

ақпараттануда еш кедергісіз, еркін және 

жылдам түрде қазақ тілінің орын алуы. 

Ол да латын жазуы арқылы іске асатын 

дүние. Сондықтан да мұны тілші-фонолог 

мамандар ескеріп, жаңа әліпбиді жа-

сауда бағдарламашылардың пікірімен 

санасуы, бірлесіп жұмыс жасауы қажет. 

Бұл толыққанды және еш кемшілігі жоқ 

әліпби жасауға септігін тигізері анық.

қайталанбас асыл мұрасын әлемге 

танытуға жол ашылып, қазақ елін әлем 

мемлекеттерімен жақындастырып, 

жарқын болашаққа бастайды. 

Еліміз бүгінгі таңда үш тілді оқытуға 

ерекше мән беріп отыр. Мемлекеттік тіл 

– қазақ тілімен қоса, орыс және ағылшын 

тілдері кең ауқымда оқу бағдарламаларына 

енгізілді. Ағылшын тілі әлемдік ақпараттар 

мен инновациялардың ағынына ілесуіне 

қолайлы мүмкіндік береді. Сонымен қатар 

ағылшын тілін білсең, әлемнің ең беделді 

жоғары оқу орындарында білім алуға 

мүмкіндік ашылады. Демек, латын әліпбиі 

шет тілдерді меңгеруге де оң септігін 

тигізбек. Ең бастысы, қазақ қоғамын шы-

найы рухани жаңғыруға әкеледі.

 Жаңа бастаманың қашанда к	кейге 

күмән ұялататыны бар.  Сондықтан 

к	пшілік арасында: «қазақ мектебін ла-

тынша бітірген ертеңгі жастарымыз елдегі 

жоғары оқу орындарында орысша ки-

риллицада оқытатын мамандықтарға 

түсе ала ма, білімін жетілдіру мәселесі 

қалай болмақ?» деген күдіктерін айтып 

жатады. Елдегі, Ресейдегі жоғары оқу 

орындарының дені ұлтаралық тілде екені 

шындық. Бірақ оған күдіктенудің қажеті 

жоқ. Себебі қазақ, орыс, ағылшын – үш 

тіл де мектептерде оқытылады. Бұл да 

болашақты ойлаған жүйелі жұмыс емес 

пе? Келешегін айқындаған жас	спірім 

оқитын тілін тереңірек игеруге жастайы-

нан ұмтылары хақ. 

Қазақ елі 	з Тәуелсіздігін жариялаған 

1991 жылдан бері латын графикасына 

к	шу тақырыбы қозғалып, жаңа серпін 

алуы кездейсоқтық емес. Халқымыздың 

ана тілі – қазақ тілінен айырылып қала 

жаздағанын кім білмейді? !  Елбасы 

Н.Назарбаев «Қазақстан-2050» Страте-

гиясын жариялаған кезде бұл идеяны 

қазақстандықтардың басым б	лігі дұрыс 

шешім деп бағалағаны осының айғағы. 

Жақында латын әліпбиінің ұзын-

ырғасы 300-ге тарта жобасын қарастыры-

отырғандар – 300 миллионды құрайды. 

Сондықтан тәуелсіз қазақ елі білімнің, 

ғылымның, IT технологияның т	ріне, 

	ркениеттің 	ріне жетелейтін т	те жолға 

түсуіміз керек. Бүгінгі таңда кирилли-

ца жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана 

пайдаланса, қалған мемлекеттердің к	бі 

латын әліпбиін қолданады. Lлемдегі 

ең дамыған 30 мемлекеттің 22-сі латын 

әліпбиін пайдаланады, ең мықты эко-

номикасы бар 10 мемлекеттің – 7-еуі, 

әлемдегі ең бай 20 мемлекеттің 18-і латын 

әліпбиін тұтынады. Дүниежүзінде бизнес 

жүргізуге ең қолайлы 30 мемлекеттің 25-і 

де – латын әліпбиін қолданушы елдер. 

Тағы бір дәйек, 2005-2015 жылдары 12,5 

миллион мақала шыққан екен, соның 

55-75%-ы – латын қарпінде жазылып-

ты. Ең к	п сілтеме жасалатын ғылыми 

мәтіндердің – 61 пайы зы латын, 2,7 пай-

ызы – кирилл қарпінде екенін ғалымдар 

мен сарапшылар алға тартып отырғаны 

қай-қайсысымызды да ойландырса керек. 

Демек, бұл – кең таралған жазу. Мұны, 

әсіресе жастар жақсы түсінеді. Бабамыз 

әл-Фарабидің «Дүниені 	згерткің келсе, 

алдымен 	зің 	згер» деген даналық с	зінің 

мәнісі де осы емес пе?! 

Латын әліпбиін алыс шет мемлекеттері, 

оның ішінде ислам әлемінде к	шбасшы 

орындарды алып отырған елдер (Түркия, 

Индонезия, Малайзия) қолданады. Азия 

құрлығының мұсылман емес б	лігінде 

Вьетнам мен Филиппин қолданса, Қытай 

мен Жапонияда иероглифтік жазумен 

қатар, латын транскрипциясы пайдала-
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ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫБАСҚОСУ

Тәжірибе ортаға салынды М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Жолқұдық – құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау жол (зат есім) және құдық 

(зат ееім) с	здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

К	не түркі тілінде жул – «жылға, бұлақ». 

Мағынасы: «жылғалы, бұлақты құдық».

Жосалы – т	бе. Абсолютті биіктігі – 268 

метр. Қарақия ауданында орналасқан. Жоса 

– «қызыл-сары түсті бояу топырақ». Т	бе 

маңында жосаның к	п болуымен байланысты 

аталған.

Жусандыой – құдық. Қарақия ауданын-

да орналасқан. Атау жусанды (сын есім) 

және ой (зат есім) с	здерінін бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «жусан қалың 	скен 

ойдан қазылған құдық».

Жұмаәулие – қорым. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Антропонекроним. Жұмабай – 

Адайдың Тобыш-Бектеміс атасынан шыққан 

әулие адам.

Жүзадым – құдық. Оңтүстік Үстіртте 

о р н а л а с қ а н .  М а ң ғ ы с т а у  а у д а н ы н д а 

орналасқан. Атау жүз (сан есім) және адым 

(зат есім) с	здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Тереңдігі жүз адым шамасында болуына бай-

ланысты аталған.

Жүзадыр – құдық. Қарақия ауданы, Батыс 

Үстірт кемерінің шығыс б	лігінде орналасқан. 

Атау жүз (сан есім) және адыр (зат есім) 

с	здерінің бірігуі арқылы жасалған. Құдык 

теңіз деңгейінен 200 метр биіктіктегі жазықта 

орналасқан. Сол себепті атаудың мағынасы: 

«д	ңесті, белесті, биік жердегі құдық» тәрізді.

Жыланды – мүйіс. Қарақия ауданы, 

Каспийдің шығыс жағалауында орналасқан. 

Атау жыланның сол жерде к	п болуына бай-

ланысты қойылған.

Жылқыбай – қорым. Түпқараған ауданын-

да орналасқан. Антропонекроним. Қорым 

XVIII-XIX ғасырдың бірінші жартысында 

	мір сүрген сәулетші шебер – Жылқыбай 

Доралұлының атымен аталуы мүмкін делінеді.

Жылқышы – тау. Биіктігі – 183 метр. 

Қарақия ауданында орналасқан. Жылқышы 

деген құс атауы кездеседі. Соған байланысты 

атаудың мағынасы: «жылқышы құсы к	п 

кездесетін тау» болуы мүмкін.

Жылыбауыр – қора, коныс. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау жылы (сын 

есім) және бауыр (зат есім) с	здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «қыратты 

жердің ой жағындағы жылы, ық жері».

Жылымшық – құмды алқап. Маңғыстау 

ауданы, Бозашы түбегінде орналасқан. Мағы-

на сы: «ауасы не құмы жылылау құмды алқап».

Жыңғылды – ауыл. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. «Жыңғыл қалың 	скен жердегі 

ауыл».

Жыңғылдықапы – сай. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Атау жыңғылды (сын есім) 

және қапы (зат есім) с	здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «жыңғыл қалың 	скен 

тау аңғарындағы сулы сай».

Жыңғылдысай – сай. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Атау жыңғылды (сын есім) 

және сай (зат есім) с	здерінің бірігуі арқылы 

жа салған. Мағынасы: «жыңғыл қалың 	скен 

сай».

Жыңғылдыой – сай. Бейнеу ауданын-

да орналасқан. Атау жыңғылды (сын есім) 

және ой (зат есім) с	здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «жыңғыл қалың 	скен 

сай».

Жыңғылой – қоныс. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау жыңғыл (зат есім) және ой 

(зат есім) с	здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «жыңғыл қалың 	скен ойдағы 

қоныс».

Жырықбұлақ – бұлақ. Маңғыстау ауда-

нын да орналасқан. Атау жырық (сын есім) 

және бұлақ (зат есім) с	здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «жерді жырып ағып 

жатқан бұлақ».

Жіңішкекебір – сор, қоныс. Бейнеу ауда-

нында орналасқан. Атау жіңішке (сын есім) 

және кебір (зат есім) с	здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «жіңішке келген кепкен 

сортаң жер».

Жіңішкеқұмақ – қоныс. Маңғыстау ау-

данында орналасқан. Атау жіңішке (сын 

есім) және құмақ (зат есім) с	здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «жіңішке кел-

ген ұсақ т	бешікті, жартылай 	сімдік басқан 

құмды қоныс».

Ижесор – сор.  Қаракия ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «ылғалды сор».

Изен – шатқал. Мұнайлы ауданында орна-

ласқан. Изен – «жіңішке жапырақты алабұта 

тұқымдасына жататын ш	птесін 	сімдік». 

Мағынасы: «изен ш	бі қалың 	скен шатқал».

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабынан
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Жанна:

Ешкім жетіскенінен қайыр тілемейді ғой. 
Демек, мәжбүр болған. Тағдыры солай жазылған. 
Қайырымдылық танытсақ, жақсы болар еді, 
қазағымызды қаңғытып, қайыр тілетпей. 

К"шеде қақырып-түкіретін, қоқысты 
қалай болса, солай тастайтындарды 
к"ргенде жағамды ұстаймын. Қаншама 
адам еңбектеніп, тер т"гіп, к"шелерді 
тазалайды. Солардың еңбегін ескерсе 
болар еді.

&меңгерлік салтын қазір ұстанатын 
қазақ жанұялары жоқ деп ойлаймын. 
 Не гі зінен мұндай салттың қазір де 
болғаны дұрыс сияқты.

Расында да, үлкеннің тәрбиесін к"рген 
балалар басқа болады екен. Соған к"зім 
жетті.

Жастарымыз әдептен жұрдай болып 
кеткен. Құлақтарына құлаққаптарын 
тығып алады да, білгендерін істейді.

Марқұм әжем атаммен әмеңгерлік 
салтымен қосылған екен. Мұны әжем 
"мірден "ткеннен кейін ғана білдім. Бала 
кезде мұндайды түсінбейтін едік. 2се 
келе, білдік. &жем к"пбалалы болған. 
Анам "з бауырларымен етене араласады. 
&келері б"лек болғанмен, барлығы бір-
біріне туғанындай қарайды.

Біздің елімізде де суицид деген үрейлі құбылыс 
к" бейіп кетті. Қалада болсын, ауылда болсын, 
жас тардың суицидке баруы азаймай тұр.

Валентин күнін атап "тетін қазақ жастары 
"згеге мазақ болып жүргендерін елемейді. Оларға 
бәрібір сияқты ғой.

Қариялардан, қарт әке-шешелерінен бас тар-
тып жатқан балаларының арына қалдырайық 
мұны. Қариялардың қайыр тілеуіне ең бірінші солар 
кінәлі ғой.

Жас"спірімдер арасындағы суицидтің алдын 
алуға барынша күш салу керек. Мектеп психо-
логтарының, осындай іске қатысы бар орталық-
тар дың жұмысын жетілдіру де артық болмайды.

Аялдамаларда, автобустарда құлақтарына тетікті тығып 
алып, түсініксіз ән тыңдайтын жастарды к"ргенде расында 
да к"ңілің қалады. Бұл да мәдениеттілікке жата ма екен? 
2здеріне білінбес, сырт к"з үшін ұнамсыз к"рініс.

Алдымен маман дайындап, одан кейін техниканы әкелу ке-
рек емес пе? Бізде керісінше. Техниканы шетелден алдырды, ал 
оның тілін білетін маман жоқ. 

Батысқа, шетелге еліктеудің салдары бұл. Даңғаза әуендер, 
құлағына, тіпті мұрындарына сырға таққан әлдебіреулер. Осы 
да үйренетін "неге ме?  

2ңірлер мен Астана,  Алматы қалаларындағы оқу 
орындарының материалдық базасында айырмашылық "те к"п. 
Мемлекет тарапынан бағытталған мұндай бағдарламалар 
нәтижелі болсын десек қалалық тіркеу дегенді жойып, ауылдан 
келген кез келген бала қалаған коллежде оқи алатындай жағдай 
жасауымыз керек.

Дайындаған Үміт ЖҰМАДІЛОВА,
 «Қазақ газеттері» ЖШС-нің веб-сайты
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Алматы қаласындағы Иранның 

Бас Консулдығы жанындағы мәдени 

	кілдігі Қазақстан мен Иран қарым-

қатынасы дамуының негізгі мәдени 

к	пірі десек те болады. Қазақстанда 

бастапқы кезде парсы тілі тек қана бір 

университетте оқытылды. Кейінірек 

Алматы қаласындағы бірнеше жоғары 

оқу орындарында және Астанадағы 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінде парсы тілін оқыту 

қолға алына бастады. 

Осы уақытқа дейін Иран мен 

Қазақстан арасындағы мәдени және 

ғылыми байланыстарды нығайту 

м а қ с а т ы н д а  к 	 п т е г е н  ж ұ м ы с т а р 

атқарылды. Бірнеше мәдени және 

әдеби кітаптар парсы тілінен қазақ 

тіліне аударылды. Қазақстан Республи-

касы Алматы қаласындағы Иранның 

Бас Консулдығы жанындағы мәдени 

	кілдігі  жоғары оқу орындарын-

да парсы тілін қосымша үйрететін 

курс тар ашып, студенттердің тілді 

мең геруіне мүмкіндік жасап отыр. 

Университеттердің кітапханасына 

қ ұ н д ы  ж ә н е  б а ғ а л ы  к і т а п т а р д ы 

сыйға беріп, қажетті оқулықтармен 

қамтамасыз етті. Студенттер мен оқы-

тушылардың тілдік және ғылыми 

әлеуетін к	теру үшін, оларды Иранға 

тіл ұстарту курстарына және ғылыми 

конференцияларға қатысуға жіберуде. 

Бүгінгі таңда екі елдің тарихи, 

мәдени, экономикалық байланыс-

тары нығайып келеді .  Иран мен 

Қазақстан мемлекеттерінің барлық са-

лаларында әріптестік байланыс жақсы 

жолға қойылған. Сондықтан болар 

Қазақстандағы к	птеген студенттер 

әуезді парсы тілін үйренгісі келеді. 

Ислам діні негізінен мистикалық 

дәстүрлер арқылы Иран мен Хорасан-

нан Орталық Азия елдеріне келгені 

мәлім. Бұл ұлан-ғайыр жерде Иран 

мен Тұран тайпалары алыс-беріс жа-

сап отырған. Lлі де осы кең байтақ 

пен әйгілі. Қазақ зиялы қауым 	кілдері 

шығыс шайырларының шығармалары 

арқылы Иран мәдениетімен де жете 

таныс деп айтуға болады. Хакім Омар 

Хайям Нишапуридің рубаяттары, 

Фирдоусидің «Шахнамасындағы» 

батырлар жыры, Хафиз ғазалдары, 

Саадидың нақыл с	здері және т.б. 

ақындардың шығармалары қазақ 

халқының санасында жақсы сақталған. 

Парсы поэзиясы әлем әдебиетінде 

де кеңінен танымал. Lдебиет сүйер 

қауым ұлы шығыс ақындарының поэ ти-

калық с	з иірімдері мен шебер лік терін 

	з ана тілінде де кездестіре алады. 

уәзінімен жыр жазды. Абай Хафизді 

	зінің рухани ұстазы деп білді және оған 

ерекше құрмет к	рсетті» дейді. 

Абайдың туысқан інісі Шәкәрім 

Құдайбердіұлы мен Хафиздің шығар-

малары мағынасы мен тақырыбы 

жағынан 	те ұқсас. Мүмкін ол Хафиз дің 

шығармаларын қазақ тіліне аударғаннан 

болар. Uйткені Шәкәрім Хафиздің он 

бір ғазалын қазақ тілінде с	йлеткен. 

Алғашқы кездерде олардың шы-

ғар ма ларының толық нұсқасы тек 

о р ы с  т і л і н е  а у д а р ы л ғ а н д ы қ т а н , 

қазақ оқырмандары ирандық ақын-

дарды орыс тілі  арқылы таныды. 

Lсіресе таңдамалы шығармалардан 

Фирдоусидің «Шаһнамасындағы» 

«Рүстем мен  Сохраб» дастаны орыс 

тіліне аударылды. Сонымен қатар 

қазақ оқырмандары Иран мәдениетінің 

негізін қалаушы әлем әдебиетінің таны-

мал шайырлары Фердоуси,  Хайям және 

Хафиз шығармаларымен жете таныс. 

Аталмыш шайырлардың шығармалары 

арқылы екі  елдің әдет-ғұрпында 

кездесетін «Наурыз» мерекесі және 

т.б. ұқсастықтардың бар екенін жақсы 

біледі. 

Мектептерде діни ілімдерді үйрену 

барысында Саадидің «Гүлстаны» мен 

«Бустанын», Маулавидің Мәснәуиі, 

Низамидің «Хамсесі» және Фирдоусидің 

«Шаһнамадағы» әдемі дастандарын 

оқыған. 

Қазіргі кезде де қазақ халқы үшін 

парсы тілінің орны бір б	лек. Сту-

денттер парсы тілін 	зінің арнайы 

мамандығына қажетті тіл ретінде 

таңдап, осы салада жұмыс істеп, екі 

елдің әдеби қарым-қатынасының ұзақ 

тарихи жақындастығын сақтау үшін 

тырысып келеді. Осыған байланысты 

Алматы қаласындағы Иранның Бас 

Консулдығы жанындағы мәдени 	кілдігі 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті, Абылай хан атындағы 

Қазақ халықаралық қатынастар және 

әлем тілдері университеті және Қазақ 

мемлекеттік Қыздар педагогикалық 

университеттерімен тығыз қарым-

қатынас  орнатқан және аталған 

университеттердің студенттеріне 

материалдық және рухани қолдау 

к	рсетеді. Қазақстандық студенттер 

үшін тіл ұстарту курстарына (Иранда, 

Қазақстанда) Саади Қоры демеушілік 

жасайды. Lлемдегі парсы тілін оқытуға 

жауап беретін бұл Қор осы саланың 

дамуына, 	рістеуіне 	з үлесін қосып 

отыр. Қазақстандық ғалымдар мен 

зиялы қауым 	кілдері  Иранның 

ғылыми орталықтары Деххода с	здік 

орталығында, Үлкен Исламдық энцик-

лопедия орталығында, Остан-э Кодс-э 

Разавиэ ғылыми-зерттеу қорында және 

тағы да басқа орындарында зерттеу 

жұмыстарын жүргізіп, Иран халқының 

тарихымен, мәде ние тімен, әдебиетімен 

және 	нерімен тереңірек танысқысы 

келеді. 

 Сейд Джавад Джалали КИАСАРИ,
Алматы қаласындағы 

Иранның Бас Консулдығы 
жанындағы мәдени 
$кілдіктің басшысы

РУХАНИ МҰРА 
САБАҚТАСТЫҒЫ

жердің түкпір-түкпірінен Иранның бай 

мәдениеті мен 	ркениетінің белгілерін 

к	руге болады. Бұл қазақ тілінде парсы 

тілі арқылы к	птеген діни терминдердің 

кіруіне себепші болды. Қазақ халқының 

к	пшілігі әлі күнге дейін 	з балаларына 

Рүстем, Аспандияр мен Бижан сияқты 

Иранның эпикалық батырларының 

ат тарын таңдап қояды. Мыңдаған 

пар сы с	здерінің қазақ тілінде бо-

луы ирандықтар мен түркітілдестер 

арасындағы қатынастардың ежелден 

келе жатқандығынан хабар береді.

Зерттеушілердің айтуынша, пар-

сының шамамен үш мыңнан аса кірме 

с	здері қазақ тілінде бар. «Құдай», 

«дұға», «ораза» және «Пайғамбар» 

сияқты с	здермен бірге, күнделікті 

қол даныстағы к	птеген с	здер де енді.

Дүниежүзінде парсы тілі поэзия тілі 

ретінде де белгілі. Рудаки,  Фирдоуси, 

Хайям, Маулави, Саади, Хафиз және 

Низами сынды ақын-жазушылар 

«Шығыстың жеті жұлдызы» деген ат-

«К	ркем с	з 	нері» – әдебиеттану, 

әдебиет теориясы саласындағы 

түркі тіліндегі тұңғыш туынды. 

Еңбекте автор поэзияның к	ркемдік 

заңдылықтарын, жеке с	здің 	лең 

құрылысындағы р	лін анықтаған.  

Трактатта 	леңнің түрлері, уәзіндері, 

әрбір с	здің терминдік мәні әрбір 

әріптің с	з  құраудағы міндеті 

пысықталып отырады. Сонымен 

қатар бұл еңбекте с	йлем, с	з, 

әріптердің бір-бірімен байланысы 

талданады.  Шейх Ахмет Құдайдад 

Тарази 	з тұжырымдарын түркі, 

парсы және араб тіліндегі 	лең жол-

дарымен қуаттап отырады. Шығарма 

түркі тілінде жазылғанымен аталған 

үш тілдің тарихи байланыстарына 

зер салуға мол мүмкіндік береді. Бұл 

еңбектің шығуына оны тауып, қазақ 

жеріне алып келген әдебиеттанушы 

қаламгер Кеңесбек Демеш және 

онымен бірлесіп аударма жасаған 

ш ы ғ ы с т а н у ш ы  ғ а л ы м  И с л а м 

 Жеменей айрықша еңбек сіңірді. 

Аталған шығарманың толық 

 аудармасы алғаш рет жарияланып 

отыр. Туынды бес тараудан тұрады. 

Кешті журналистика факульте-

тінің деканы Сағатбек Медеубекұлы 

жүргізіп отырды. Кеш барысын-

да филология ғылымының док-

торы, Мемлекеттік сыйлықтың 

 лауреаты Мекемтас Мырзахметұлы, 

М.Lуезов атындағы әдебиет және 

	 н е р  и н с т и т у т ы н ы ң  д и р е к т о -

Ақынды ауылдастары құшақ 

жайып қарсы алып, зор ілтипат 

к	рсетті. Сыр менен жырға толы 

кеш терде Гүлзада Ниетқалиева-

ның 	леңдері оқылып, 	мірінен, 

шы ғармашылығынан қойылымдар 

к	рсетіліп, ол әдеби-сазды бағдар-

ламаларға ұласты. 

Гүлзада ақынмен бірге оның  

достары, шығар ма шы лық тығыз 

байланыстағы адамдар, ағайын-

туыстары болды. Олардың ішінде 

белгілі 	нер қайраткерлері, сазгер-

ә н ш і л е р  С ә у л е  Ж а н п е й і с о в а , 

Гүлмайдан Сүндетова,  Х анзада 

С  а х и п о в а ,  	 н е р т а н у ш ы  А л м а 

 Андарбаева, ғылым кандидаты, 

 до цент Рысхан Тоқбергенова,  Атырау 

облыс тық зертхана басшысы, вете-

ринария ғылымының кандидаты 

Айжан Дәулетиярова бар. 

Ақын қыз «К	птоғай» 	ңірінің 

түлегі. К	ркі к	з жауын алатын 

шұрайлы аймақтан ақын қыздың 

шығуы заңдылық сияқты. Lкесі 

 Рахмет  Ниетқалиев  кездесуде: 

«Кішкентай кезінен қиялшыл болып 

	сті. Uз дегені болмаса айтқанға 

иіле қоюы қиын еді. Осы маңдағы 

к	лге жападан-жалғыз аққулардың 

таранғанын, шомылғанын, ұшқанын 

к	ремін деп кетіп қалушы еді» деп 

естелігімен б	лісті. 

К 	 п т о ғ а й л ы қ т а р  б ұ л  к е ш т і 

«Қарлығашы Қиғаштың» деп атапты. 

Ол Гүлзаданың әкесі, ұстаз әрі ақын 

Рахмет Ниетқалиевтың М.Уәлиевпен 

бірлесіп жазған «К	птоғайым» әнімен 

ұстаз М	лдір Оспанқызының орын-

дауында ашылды. 

Ағыл-тег іл  т ілектерге  кезек 

берілді. Ауыл ардагерлері кеңесінің 

т	рағасы, тарих пәнінен сабақ 

берген ұстазы Қайыржан Uтепов 

Қазақтың ақындары да 	з дәуірін-

де ирандық ақындардың шығарма-

ларымен жақсы таныс болды. Мысалы, 

к	рнекті ақын Шәкәрім Құдайберді ұлы 

Низами Ганжавидің «Ләйлі-Мәжнүн» 

ғашықтық дастанын аударған. XIX 

және XX ғасыр басында кейбір парсы 

әдебиетінің белгілі шығармалары қазақ 

тіліне аударылды. Осы кезеңдерде 

қазақ ақындарының ішінде парсы 

поэ зиясына қызығушылардың саны 

артты. Қазақтың ұлы ақыны Абай 

 Құнан бай ұлы алғаш рет 	з шығар-

маларында шығыстың классик ақын-

дарын пір тұтып мадақтайды. 

Кемеңгер қазақ жазушысы Мұхтар 

Lуезов: «Абайдың жастық шағында 

шығыс ақындары қатты әсер еткен, 

Фирдоуси, Хафиз, Низами, Саади, 

 Рудаки, Аттар және Мулана сияқты ұлы 

ақындардың 	леңдері мен әңгімелерін 

түпнұсқадан және шағатай тіліндегі 

аудармасынан оқыды, тіпті алғаш рет 

қазақ поэзиясында аруз (	лең 	лшемі) 

ры Уәлихан Қалижан, «Абайтану» 

институтының директоры, филоло-

гия ғылымының докторы, профес-

сор Жаңғара Дәдебаев, филология 

ғылымының докторы, профессор 

Шерубай Құрманбайұлы және т.б. 

с	з с	йлеп, жаңа жинақтағы к	ңіл 

аударар тұстарды ортаға салды. 

Белгілі аудармашы, әдебиет-

танушы, публицист, қоғам қайраткері 

Кеңесбек Демеш «Заңнама тілі» деп 

аталатын жобасына – кітаптар топ-

тамасына ресми ісқағаздарында жиі 

қолданылып жүрген термин с	здер 

мен с	з тіркестерінің жинағын, 

заңнама терминдерінің түсіндірме 

с	зд іг ін,  сондай-ақ  автордың 

 занама тіліне, к	ркем с	з 	неріне 

қатысты мақалаларын, эсселері мен 

 аудармаларын біріктіру к	зделген. 

Аталмыш еңбекте с	здікті пайда-

лану барысында ескеретін бірқатар 

жайттар жайлы жазылған. С	здік 

нормативтік құқықтық актілердің 

жобаларын әзірлеумен айналы-

сатын мамандарға, заңгерлерге, 

ау  дармашыларға,  ғалымдарға, 

 сту денттерге, сонымен қатар жалпы 

к	пшілік оқырманға арналған. 

Шара соңында К.Демеш кешке 

қатысушыларға алғысын білдіріп, 

журналистика факультетінің алдағы 

уақытта да зор табыстарға жете бе-

руіне тілектестігін жеткізді.

9білмансұр ЖАСАН

шәкіртінің 	те жақсы оқығанын 

айтты. Осы «К	птоғайдан» үш бірдей 

Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің депу-

таты шыққанын,  Арман есімді ауыл 

баласының бүгіндері Қызылқоға 

 ауданында әкім екендігін, сондай-ақ 

бүгінгі кеш кейіпкері ақын Гүлзаданы 

айрықша мақтан тұтатындықтарын 

әңгімеледі. Алма Андарбаева «Lкем 

қоңыр домбыраны әлемге танытса, 

біздің Гүлзада қазақ 	леңін Лондон 

жерінде асқақтатты» деді. 

Б е л г і л і  ә н ш і л е р  Г ү л м а й д а н 

Сүндетова шара иесінің с	зіне 

ж а з ы л ғ а н  « А с т а н а м  –  ә н і м » , 

 «Атырауым – мекенім», Ханзада 

 Сахипова «Жан әке» әнін орында-

ды. Ал Сәуле Жанпейісова Илья 

Ж а қ а н о в т ы ң  ә й г і л і  « Е д і л  м е н 

Жайығын» шырқады. Құрбысы, 

аудан дық білім б	лімінің меңгерушісі 

Гүлфара Құбаева  Ганюшкин  мектеп 

интер натындағы бірге қызмет істеген 

күндерінен әсерлі естеліктер 	ре 

білді. Lсіресе осы мектепке алғаш 

келген қазақтың  аяулы ақын Фариза 

Оңғарсыновамен болған Гүлзаданың 

жүздесуі, жарқын келешегіне жол 

ашқандай. 

Ақынмен болған қауышу әсерлі 

	тті. Балғын балалар жерлес ақын 

апаларының 	леңдерін оқыды. Округ 

әкімі Сағындық Мұратов, С.Мұқанов 

мектебінің директоры Күнсұлу 

Сүйінова «Естелік хат», сыйлықтар 

табыстады. 

Мұндай әсерлі  кездесу кеші 

К иров ауылдық округінде және аудан 

орталығында жалғасты. 

Таңатар Д9РЕЛҰЛЫ 

Атырау облысы 

Құрманғазы ауданы

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

ҚОС ЖИНАҚТЫҢ 
ТҰСАУКЕСЕРІ

ҚАРЛЫҒАШЫ ҚИҒАШТЫҢ...

 -      -
   «   »  « -

  »     . 

 
,  , 

 -
  
,  

 -
,  

« »  
  

  
  

 -
 , -

  -
  

 . 

ЖҮЗДЕСУ



6 №8 (1422)
22 – 28 ақпан

2018 жыл
ANA TILI  

БАҚ

Біз бүгін тараздық 	нертапқыш 

Пернебек Ахметовтың ізденісі 

жайлы айтып 	тпекпіз. Ол алты 

жылдан бері кәсіпкерлікке ден 

қойып, жиналмалы бесік жасаумен 

шұғылданып келеді. Uзінің айтуын-

ша, отандық телеарнаның бірінен 

ж	ргектің зияндылығын, бесіктің 

шектен тыс үлкен екендігі жай-

лы хабар к	ріп, бірден жиналмалы 

бесік жасауға бел буыпты. Басын-

да ештеңе қиюласпай, үйлеспей, 

біраз әбігерге түседі. Ақырында 

табандылығының арқасында жи-

налмалы бесік жасап, оған «Lсем 

бесік» деп ат қойып, 	зінің аты-

на патенттеп алады. Кейін мұндай 

бесікті Қытайдағы қандастарымыз 

жасамақ болған, олардікі сәтті шық-

паған екен. Ал қазір Пернебектің 

жиналмалы «Lсем бесігіне» еліміздің 

түкпір-түкпірінен сұраныс жасаушы-

лар, тапсырыс берушілер к	п. Бұл 

бесіктің ерекшелігі – жинасаңыз 

ықшамдалып, шағын с	мкеге  сыйып 

кетеді. Алыс ауылға қыдыратын 

болсаңыз, бесікті жинап алып, 

барған жеріңізде қайтадан құра сала-

сыз. Бесіктің тиімділігі осы. Мұндай 

бесікке қолы жеткендерге ж	ргек 

қолданудың қажеті жоқ.

Пернебектің ойы сан түрлі. 

Алдағы уақытта бесік тербелгенде күй 

ойнап тұратындай тәсіл ойластыру-

да. Құлағына бесіктен күй сіңген бала 

құймақұлақ болатын шығар. Қазіргі 

таңда Тараз қаласының мектептері 

қоңырау үнін күйге алмас тырды. 

Бесікте күй тыңдап, мектепте күй 

күмбірімен сабағын бастаған баладан 

жаманшылық шықпайтыны анық. 

Бүгінде бұл бесікке Америка, Герма-

ниядан сұраныс түсіп отыр. 

«Lке к	рген оқ жонар» демекші, 

қазір кәсіпкердің ұлы Аят та үстел, 

сақина, жүзік жасаумен айналысса, 

кезінде әкесі Қыдырбек он қолынан 

	нер тамған етікші болған екен. 

Кейіпкеріміз алдағы уақытта киіз 

үй, ер-тұрман, сүйектен домбыра 

жасағысы келетінін айтады. «Киіз 

үйге арналған д	ңгелек үстел жасау 

ойымда бар. Қазір к	п ел қолданып 

жүрген сопақ үстелдің зияны к	п. 

Қазақ ежелден малдас құрып отырған, 

жантайып жатып с	йлескен. Малдас 

құрып, қымыз ішіп 	скен қазақтың 

күші мығым, ақылы жоғары болған. 

Мен Отанымның патриотымын. 

Қазақтың қазақы болмыстан алшақ 

болмағанын қалаймын» дейді қолынан 

	нері тамған шебер.

Есет ДОСАЛЫ,
журналист

Жамбыл облысы

ЖИНАЛМАЛЫ БЕСІК
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ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ҰЛТТЫҚ АРНАНЫҢ 
айшықты белесі

Шара аясында журналистика 

факуль те тінде заманауи техника-

мен жабдықталған «Qazaqstan» оқу-

шығармашылық зертханасы салта-

натты түрде ашылды. 

Аталмыш ұстахананың ашы-

лу салтанатында «Қазақстан» рес-

публикалық телерадиокорпорация-

сы» АҚ Басқарма т	рағасының 

 бі рінші орынбасары Ләззат Жүнісова 

журналистика факультетінің сту-

дент теріне арналған байқау жеңім -

паздарына арнайы шәкіртақы 

табыстады. Шәкіртақы мен Lсет 

Ажиева «Lл-Фараби» фильмі, Ал-

тынай Мұсаева «Made in KAZNU» 

бағ дарламасында жүргізушілік 

қ ы з м е т і ,  А р у ж а н  Қ а р а т а е в а 

«Туған елге туыңды тік» авторлық 

телебағдарламасы, Назым Сәмет 

«Тылсым табиғат мекені» деректі 

фильмі ,  Абылайхан Uмірбаев 

«Қысқы универсиада» атты спорт 

бағдарламасы үшін марапатталды. 

Lл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

Ғылыми кітапханасында жалғасқан 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

кон ференцияға ҚазҰУ ректоры 

Ғ.Мұтанов, «Қазақстан» РТРК АҚ 

Бас қарма т	ра ға сының бірінші орын-

басары Л.Жүнісова, ҚР БҰҰ ақпарат 

бюро басшысы В.Самек, ЮНЕСКО 

Кластерлік бюросының коммуника-

ция және ақпарат б	лімінің маманы 

С.Карпов және т.б. қатысып, ой-

пікірлерін білдірді. 

Аталмыш конференцияда с	з 

алған Ғ.Мұтанов ұлттық арна 

қызметкерлерін мерейтоймен құт-

тықтап, телеарна мен білім орда-

сының арасында тығыз байланыс 

орнап отырғанына тоқталды. 

 «Іргесі 1958 жылы қаланған 

«Qazaqstan» телеарнасы мемле-

кетіміздің дамуына 	з үлесін қосып 

келеді. Тәуелсіз Қазақстандағы 

демократиялық жаңғыруларды, 

экноми кадағы, әлеуметтік-мәдени 

Ж
ал-жал толқындары бірде 

асып-тасып асау мінез таны-

татын, енді бірде сабасына 

түсіп, сабырлы қалпымен ж	ңкіле ағып 

жататын арнасы кең, айдыны шалқар 

Сырдария 	зенінің к	к құрақты жағасына 

келіп, иірім-иірім толқындармен сыр-

ласып, бір сәт терең ой кешіп отырудың 

	зі – бір үлкен ғанибет! Тым алыстан 

құлаққа етене таныс Сырдың терме 

сазының күмбір-күмбір сарыны келетін 

сияқты. Аталы 	сиеті мен баталы қасиетін 

айтпағанның 	зінде, 	мірдің нақ 	зінен 

алынған терең философиялық ойларды, 

биік адамгершілік, елдік асыл мұраттарды, 

берекелі тірлік пен бірлікті кестелі жыр, 

әсем әнмен әспеттеп,  қошеметшіл 

қауымды ерекше желпіндіріп тастайтын 

күміс к	мей жыраулардың терме сазының 

құдіретіне не жетсін?!

Қармақшы кентінің батыс бетінде 

бүкіл Түркі әлемінің абызы, күй тәңірі 

– Қорқыт Атаның кешенді кесенесі мен 

мұндалап тұр. Бір жағы – теміржол, бір 

жағы – авток	лік жолы бар бұл қасиетті 

орын Шығыс пен Батыстың құдды қақ-

пасы іспетті. Кесененің темір жолға жақын 

арғы бетінде Сырдария 	зені ж	ңкіле ағып 

жатыр. Бұл 	лкеге келген қадірлі мейман, 

жол жүрген жолаушының қайсыбірі бол-

масын, қасиетті Қорқыт Атаның жамбасы 

тиген киелі топыраққа тәу етпей кетпейді.

Б ұ л  м е к е н  –  б а қ - ы р ы с т ы ң ,  а қ 

күріштің ғана емес, гауһардай асыл әннің, 

жауһардай жасын жырдың Жерұйығына 

айналды. Басқасы басқа, осы құнарлы 

топырақтан елдің, жердің даңқын ай-

дай әлемге, ғасырдан-ғасырға асырған 

т	кпе ақындар мен күміс к	мей ақын-

жыраулардың жұлдызды шоғыры қаптап 

шыққан. Мұны киелі жердің, қасиетті 

	нердің шапағаты демей, не дейміз?!

Lрине, қазақтың байтақ даласы 

мұндай құндылықтарға 	те бай. Uнер 

– бар жұртқа тән. Және де ол ұрпақтан-

ұрпаққа мәңгі мирас болып келеді. Бұл 

ұрпақтар сабақтастығының жарқын бір 

ғана мысалы. Данышпан Абай ақын: 

«Мал жұтайса да, 	нер жұтаймайды» деген 

с	зді дәл айтқан ғой. Uнердің 	рісі кең, 

ол ешқашан да 	шпейді. Мұның жарқын 

мысалы «Сыр елі – жыр елі» атанған 

Қызылорда облысының барлық ауданда-

рына да тән.

Тұрымбет жырау Салқынбайұлы 1868 

жылы бұрынғы Қазалы уезінің (Қармақшы 

ауданы) Жамансыр болысы 3-ші ауылда 

дүниеге келген. Сол 	зінің туған ауылы – 

«Бозарқаш» колхозында (қазіргі Ақт	бе 

ауылы) 1946 жылы желтоқсан айында 78 

жасында қайтыс болған. Бейіті сондағы 

бабалар қорымында. Ұрпақтарының 

күшімен басы қарайтылып, күмбез 

орнатылған.

 Жыраудың ататег і  –  Кіші  жүз 

–  Алшын – Қаракесек – Ш	мен – 

Ш	мекей – Бозғыл – Қаратамыр – Қалпе 

(Жолақай) – Қанай – Матқұл – Тәуірбай 

– Салқынбай, одан Тұрымбет туады. 

Тұрымбеттен жалғыз бала – Бекмахан.

 Тұрымбет жырау Салқынбайұлы 

– кезінде тек 	з 	лкемізді емес, одан 

т ы с  А р қ а н ы ң  Ұ л ы т а у ,  С а р ы с у , 

батыстағы Ақт	бе, Ырғыз 	ңірлерін, 

сондай-ақ Uзбекстан, Қарақалпақстан, 

Түркіменстандағы қазақ ағайындарды 

к	п аралап жыр айтқан кісі. Ондай са-

парларда ол Сырдың сұлу терме сазын 

	зіндік ерекше мақаммен орындап, да-

рынды жырау атанған. Ол 	зінің және Сыр 

сүлейлерінің терме саздарын алыс жерлер-

ге кең насихаттаумен бірге, Шығыстың 

қызық сюжетті, қисса-дастандарын да 

күн-түн демей жалықпай орындайтын 

шеберлігімен талайды таңдай қақтырып 

келген. 

Сыр бойы ақын-жырауларының 

мұрасын к	зі тірісінде тірнектеп жинап, 

бір ізге түсіріп, оның бәрін Қазақ КСР 

Ғылым академиясы Lдебиет және 	нер 

институтының сирек қолжазбалар қорына 

табыстап кеткен белгілі әдебиет жанашы-

ры, шежіреші қарт Lлқуат Қайнарбаев 	з 

естелігінде (Қармақшы аудандық «Ком-

мунизм шамшырағы» газеті. 1970ж.  7 

сәуір): «Тұрымбет бала жастан 	лең-жырға 

әуестеніп, оларды жиын-тойда домбыраға 

қосып, мәпелеп айтатын болғандықтан 

бала жырау атанған. Содан кейін жиырма 

жасының шамасында-ақ, табанда суы-

рып салып айтатын сандуғаш дарынды 

жыраудың бірі болған» деп жазады. Lлқуат 

ақсақалдың 	зі де жас кезінде Тұрымбет 

жыраудың қасына еріп, оның және Сыр 

бойының к	п ақын-жырауларының 	лең-

жырлары мен дастандарын қағазға түсіріп 

отырған.

 « А қ ы н - ж ы р а у л а р »  ( « Ғ ы л ы м » 

 баспасы. Алматы. 1979 ж.) атты кітаптағы: 

«Салқынбаев Тұрымбет – Сыр бойы, 

Арқа, Қарақалпақстан, Түркіменстан, 

Uзбекстан жерлерін к	п аралап, жыр 

айтқан. «Зинарат қыз», «Lміре-Ұрлықа», 

«Ақтам сопы», «Lуезхан» сияқты к	п 

жыршы-жыраулар біле бермейтін, ұзақ 

әрі қызық сюжетті қисса, дастандар-

ды ел арасында бірден-бір таратушы 

жырау. Тұрымбет жыраулық 	неріне 

қоса ірі айтыс ақыны, революциядан 

бұрын  Жиенбай жырау, Кете Жүсіппен 

айтысқан. Ұлы Отан соғысы жылдарында 

халық ақындарының облыстық, аудандық, 

айтыстарына қатысқан. Шығармалары 

«Пернедегі термелер» (1965), «Айтыс» (2-

ші том, 1965) кітаптарында жарияланған» 

деп жазылған пікірлер анық растайды. 

Жыраудың әкесі Салқынбай Сыр 

бойындағы Қарақұм 	ңірін жайлаған 

орта дәулетті кісі болған. Қарақұмда 

« С а л қ ы н б а й  қ ұ м ы »  д е п  а т а л а т ы н 

ақ шағылды, биік жалды т	бе бар. 

Салқынбайдан – Жадыра, Тұрымбет, 

Қолдабек, Молдабек туады. Тұрымбет 

жырау – бала кезінен домбыра тартып, 

ән айтқан, с	зге жүйрік болған. Ағасы 

 Жадыра да үлкен шайыр болған кісі. Бірақ 

ол інісінің 	нері басым екендігін байқап: 

«Бір үйден екі жырау шыққанымыз 

ерсі болар» деп жолды талантты інісі 

Тұрымбетке беріп, шайырлықты қойып 

кетіпті. Қарттардан жеткен деректің бірі 

осы.

 Тұрымбет жырау бала кезінен бастап 

ескіше оқып, ауыл молдасынан сауа-

тын ашады. Одан әрі 	з бетінше ізденіп, 

Шығыс поэзиясының інжу-маржандарына 

 сусындайды. Жастайынан тақпақ, терме, 

толғау, айтыс, тойбастар, мақтау, сынау, 

мінеу сияқты 	леңдерді табанда шығарып 

айтуға 	те шебер болған. Бұған оның 

жасы үлкен ағалары Балқы  Базар, Дүр 

Оңғар, Даңмұрын сынды халыққа аса 

әйгілі ерен жүйріктердің соңдарынан еріп, 

үлкен сайыстарға қатысуы елеулі септігін 

тигізеді. Тұрымбеттің осындай жыраулық 

ән-мақамдары мен қайырымдарын 

кейіннен соңынан ерген шәкірттері 

Молдахмет, Сәрсенбай, Балқашбай, т.б. 

жырау лар әрмен қарай жалғастырып, 

бірінен соң бірі іліп әкеткен. Ол кісінің 

кезінде «Тұрымбет – ән атасы Кіші жүзде» 

деп айрықша бағалануының бір сыры осы.

 Бала жыраудың 	нерін Сыр, Ырғыз, 

Нұрата 	ңірлеріне белгілі Т	ребай би 

Пышанұлы да жоғары бағалаған. Ол 

Дүр Оңғарды бас ақын деп оң жағына, 

Тұрымбетті жас ақын деп сол жағына 

отырғызып, екеуіне де үлкен сый-

құрмет  жасаған.  Атақты Алмат би 

Тобабергенұлының бірде екі араздасқан 

елді бітістіріп, татуластыру мақсатында 

халыққа аса әйгілі Дүр Оңғар, Жиенбай, 

Тұрымбет жырауларды арнайы шақыртып 

Еңбекті байға сатпаңдар.

Байдың құл боп қолыңда,

Қойының жүріп соңында,

Жалшы боп малын баққандар.

Бізге сәуле бар ма деп,

Болмаса қорлық зар ма деп.

К	зінен жасы аққандар.

Жауыздың күнін батырған,

Жарлының таңын атырған,

Ерлерді есте сақтаңдар!» деп оларды 

жаңа заман орнату ісіне үндейді.

Қос дәуірдің жыршысы Тұрымбет 

жыраудың «Бай құдасына», «Аманбай 

байға айтқаны», «Бір ісім болыс, би-

лер, келді ортаңа», т.б. 	лең-жырлары 

Қазан т	ңкерісіне дейінгі, яғни патшалық 

дәуірдегі байлардың озбыр іс-әрекеттерін 

батыл әрі ашық әшкере еткен шығармалар 

б о л с а ,  « О з б ы р л ы қ  з а ң ы  	 з г е р і п » , 

«Топтастық кедей бірленіп», «Uмір 

нұры», т.б. к	птеген 	лең, толғаулары 

жаңа заман тақырыбына арналған. Осы 

орайда сол дәуірде 	мір сүрген қандай 

бір  ақын-жыраудың к	семдер мен 

партия тақырыбын айналып 	туге еш 

мүмкіндігі болмағандығы еріксіз еске 

түседі. Бұл тақырыптың да Тұрымбет 

жырау Салқынбайұлы шығармаларында 

да кең орын алғандығын осы тұрғыдан 

қарастырған ж	н.

Ақын немесе жырау қай дәуірде 	мір 

сүрмесін, ол 	з дәуіріндегі қарапайым 

қара халықтың мұңын жырлап, жоғын 

жоқтайды. Тұрымбет жырау 	зі 	мір 
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Ал белгілі жыршы-жырау, Сыр сүлей-

лерінің к	рнекті 	кілі Балқашбай Жүсіпов 

	зінің ұстаздарына арнаған термесінде:

«Тұрымбет – ән атасы Кіші жүздің,

Тоғытқан әннің кесте к	п 	рнегін» деп 

оның әншілік, сазгерлік қырын жоғары 

бағалайды. Жалпы қазақ әдебиетінің 

дамуы на Сыр сүлейлерінің қосқан 

ерекше үлесі мен 	згеше үрдісі жайлы 

қызылордалық белгілі әдебиеттанушы, 

ғалым, филология ғылымының  докторы, 

профессор Бағдат Кәрібозовтың салмақты 

пікірлер айтып, байыпты зерттеулер жасап 

жүргені белгілі. Осы беделді ғалымның Дүр 

Оңғар Дырқайұлының шығармашылығы 

хақында жазған «Киелі с	здің иесі» атты 

зерттеу мақаласында «Қазақ әдебиетінің 

құрамдас б	ліг і ,  ағысты арнасы – 

Сыр сүлейлерінің шығармашылығы 

әдебиетіміздің бүтін бір кезеңін, ХІХ 

ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басын 

барынша қамтып жатуымен бірге, жалпы 

к	ркем	неріміздің тарихы мен теория-

сы үшін мағыналы мазмұн, к	ркем түр, 

эстетикалық биік талап деңгейіндегі 

жоғары талғаммен дүниеге келген әдеби 

мұралар болып табылады» деп Сыр 	ңіріне 

тән ақындық, жыраулық 	нердің жалпы 

сипатын терең ашып к	рсетеді.

Осы тұрғыдан алып қарар болсақ, 

Тұрымбет жырау Салқынбайұлының 

шығармашылығы да 	з кезіндегі уақыт 

пен заманның тыныс-тіршілігімен үндес. 

Оның к	птеген 	лең, толғаулары жоғарыда 

айтылғандай, қазақ поэзиясындағы 

бұрынғы 	ткен ақындар мен жырау-

лар поэзиясына тән к	ркемдік тәсілдер 

мен айшықты нақыштарға толы. Бұған 

Тұрымбет жыраудағы:

«Келіңдер, бектер, келіңдер,

Қай пенде алдын болжасты.

Uздеріңе жақсылар,

Ұласып с	зім жалғасты.

Айрылысқан азып ақымақтың,

Талайы болған албасты.

Қосылған озып к	ркейіп,

Тойдырған неше қарны ашты.

Біршілікте-береке,

Қайда ұшсаң қанат талмас-ты».

Немесе:

«С	йле, тілім, шалықтап,

Қолға алып с	зден алмасты.

Кесе бір с	зің болмасын,

Қадамыма алғашқы.

Аруақты тербесем.

Оятармын жан-жақты» дегендей шы-

мыр шуақтарын к	птеп мысал етуге бо-

лады. 

Жастайынан ел ішіндегі сүреңсіз 

жағдайларды: жоқшылық пен ж	нсіздікті, 

байлардың озбыр әрекеттерін к	ріп, оның 

бәрін к	ңіліне түйіп келген Тұрымбет 

жырау Қазан т	ңкерісі әкелген жаңа 

	згерістерді қуаттап, кедей бұқараға теңдік 

әперген кеңес дәуірін жырлауға шабытта-

на үн қосады. Ол 	зінің «Тұрыңдар, кедей, 

жатпаңдар» деген толғауында:

«Тұрыңдар, кедей, жатпаңдар,

сүрген дәуірдегі қатаң әрі қасаң саясаттың 

кесірінен қарапайым халықтың басына 

қайғы-қасіреттің қара бұлтын үйіріп, сол 

халықты қасақана қан қақсатқан асыра 

сілтеу, ашаршылық, қуғын-сүргін сияқты 

қанды науқандардың жергілікті жерлердегі 

қолшоқпарлары – шолақ белсенділердің 

қанына тартпай, 	з басының қамы үшін 

ж	н-жосықсыз астамдық әрекеттерге 

барып жүргенін отты жырлары арқылы 

батыл сынайды. Бұған оның «Айттым с	з 

серлетпекке соңғы ұлыққа», «Қоштайсың 

бір-біріңді қулар кілең», «Белсенді 

келінге», т.б. 	лең-жырларын атап айтуға 

болады. Елдің үстінен күн к	ріп, тым 

есіріп кеткен билік басында жүрген шолақ 

белсенділерді жырау:

«Айттым с	з серлетпекке 

соңғы ұлыққа,

Астамдық аңлаған соң соңғылықта.

Байқаңдар басшы болған азаматтар,

Қынжылтып к	пшіліктің 

кеулін жықпа.

Қарсы с	з с	йлегенді құртамын деп,

Қорқытып құр зәріңді жайма жұртқа» 

деп жеріне жеткізе сынаса,келесі бір 

	леңінде:

«Қоштайсың бір-біріңді қулар кілең,

Жайыңды сендердің де жақсы білем.

Жұмыспен жұрт жұмылып 

жатқанында,

Тасалап жүресіңдер тартып күрең.

Еңбегің колхозшының қанамасаң,

Алар ма ең мыңдап сомға 

қос-қос кілем?

Тұскиіз, жібек к	рпе, парлап киім,

Жиғандай сонша дүние сен бір кім 

ең?!» деп тағы да сол ел үстінен күн к	рген 

басшысымақтардың теріс іс-әрекеттерін 

батыл әшкерелейді.

 «Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» 

деген қазақы қағиданы берік ұстанған 

Тұрымбет жыраудың сол кездегі шолақ 

белсенділердің әпербақан әрекеттерін 

к	пшілік атынан 	ткір сынап-мінеп 

жазған 	леңдері біреулерге ұнамай да 

қалады. Соның да әсері шығар, Тұрымбет 

жырау уақытша басқа жерге қоныс 

аударуға мәжбүр болады. С	йтіп, бір 

түнде отбасы, мал-мүлкімен к	теріліп, 

Uзбекстанның Тау-Елібай деген (Тамды 

ауданы) жеріне к	шіп кетеді. Барған соң 

ол жақтағы ағайындармен тез тіл табысып, 

сонда орнығып тұрып қалады.

Бірақ елмен байланысын үзбейді, 

Кейіннен жыраудың Сыр бойына кері 

оралуға жасаған ниеті бірден жүзеге 

аса қоймайды. Lрі мұнда ертіп келген 

ағайындарын қимай жүреді. Жыраудың 

сол тұста елді сағынып, ол жақтағы шәкірт 

інісі, діни ағартушы Ыспан қари Сүлеймен 

баласымен 	леңмен хат алысып тұруы 

туған жерге тезірек оралуларына елеулі 

түрткі жасағандай болады. Оны туған 

жерге деген ыстық сағыныштан туған 

мына жыр жолдарынан байқау қиын емес. 

Uлең-хаттың соңғы түйінінде жырау: 

«Қармақшының қаласы,

Жағалай біткен ағашы,

Сырдарияның саласы,

Оман дария аман ба?!

Жаптардың суы бұлтылдап,

Ақ күмістей жылтылдап,

Балығы ойнап бұрқылдап.

Бұлбұлдай сайрап құстары

Ертелі-кеш жыңқылдап,

К	л бетінде үйрек, қаз,

Аққулар ұшып сыңқылдап,

Тимей ме ешкім оларға?!

Шыбындар шағып шымши ма,

Шыдамай иттер қыңси ма?

      . 
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с а л а л а р д а ғ ы  ж а ң а л ы қ т а р д ы 

 к	 рерменнің к	кейіне жеткізу 

арқылы «Qazaqstan» телеарнасы 

бү гінде әрбір қазақстандықтың 

айнымас досына айналды. Еліміз-

дегі ұлтаралық татулық, ақпарат-

тық қауіпсіздік, мәдени рухани 

келісімнің салтанат құруында 

ұлт тық телеарнаның еңбегі зор 

екенін айтып 	ту керек. Бүгінде 

аталмыш телеарнаның еліміздегі 

барлық аймақтық арналарын-

да ҚазҰУ түлектері еңбек етеді. 

Алдағы уақытта да кәсіби маман-

дарды даярлауда бірлесе қызмет 

жасайтынымызға сеніміміз мол» 

деді университет басшысы.

Шара барысында «Тележурна-

л и с  т и   к а  н ы ң  н е г і з д е р і »  а т т ы 

шеберлік сыныптары 	тті. Онда 

ардагер журналистер Қ.Игісінов, 

Ф.Бегенбаева, Г.Барманбекова, 

М.Омаров,  Т.Смағұлұлы және 

телеарнаның бүгінгі қызметкерлері 

Г . С а л ы қ б а й ,  Ж . А с ы л б е к о в а , 

Б.Смайыл, Б.Құранбек, Е.Атамбай 

және басқалары «60 жыл 60 есім: 

т е л е л е н т а  т а р и х ы » ,  « Т е л е в и -

зия – әлеуметтік мүдделер алаңы: 

журналистік зертхана», «Иллюзия-

дан – шындыққа: тележурналистік 

сараптаулар»,  «Телевизиялық 

эстетика  туралы практикум», 

«Деректі-танымдық бағдарламалар: 

ерекшеліктері мен ақпарат к	здері» 

деген тақырыптарда дәріс оқыды.

Ж и н а л ғ а н  ж ұ р т ш ы л ы қ қ а 

«Qazaqstan» телеарнасы туралы 

 та нымдық деректі фильм к	рсетіліп, 

ұ л т т ы қ  а р н а ғ а  е ң б е г і  с і ң г е н 

тұлғаларға ҚазҰУ-дың мерейтойлық 

т	сбелгісі табысталды. 

Конференцияға қатысушылар 

уни верси теттің мұражайын аралап, 

ұлттық ар наға арналған фоток	рмені 

тамашалады. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

алып, үшеуіне бірдей бір ұйқас, бір 

ырғақпен 	лең айтқызып, с	з салмағын 

жұрт алдында сарапқа салғаны бар. Uзара 

араздасқан екі ел үш жыраудың тереңнен 

толғап айтқан с	здерінен кейін ақылға 

келіп, бір-бірімен шұрқырасып к	ріскен 

екен. Жыраулық 	нердің, с	здің құдіреті 

арқылы дала билері кезінде елді татулық 

пен бірлікке осылайша ұйыстырып 

отырған ғой.

 Тұрымбет Салқынбайұлының 	з 

тұстастары арасында шоқтығы биік 	нер 

иесі, шырқау дауысты кәтекі жырау әрі 

ақын, сазгер екендігін дәлелдейтін дерек-

тер де к	п. Мысалы, Сыр сүлейлерінің 

к	рнекті 	кілі, халық ақыны Қуаныш 

Баймағанбетов 	зінің «Сымбатты Сырдың 

сұлу сүлейлері» деген толғауында:

«Кетеде Шораяқтың Омары 	тті,

Uлгенше 	лең-жырды жоғары етті.

Даңмұрын, Ешнияз бен Оңғар жырау,

Тұрымбет бес Бозғылдан бұлар да 	тті» 

деп оны топ жарған дүлдүлдердің алдыңғы 

қатарында атайды.

««

-        
  «Qazaqstan»   60  

   «Qazaqstan»  :   
 »   -   .
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 ШАРА

Олардың ішінде ауған жерінде аса 

маңызды 9 жауынгерлік операцияға 

қатысқан, жеке құрамын соғыс іс-

қимылдарынан еш шығынсыз алып 

шыққан және тәуекелшіл әрекеттері 

үшін «Қызыл Жұлдыз» орденімен 

марапатталған, «Оңтүстік» 	ңірлік 

қолбасшылығы ардагерлер кеңесінің 

т	рағасы, отставкадағы полковник 

Геннадий Фалеев, 5-гвардиялық 

дивизия қатарында әскери дәрігер 

болып қызмет атқарған, жаралылар 

мен науқастарға және Ауғанстанның 

жергілікті халқына медициналық 

білікті к	мек к	рсетіп, сауабы мол іс 

атқарған, «Жауынгерлік еңбегі үшін» 

медалінің иегері отставкадағы Сәбит 

Аймағанбетов, ауған жеріндегі соғыс 

қимылдарында ерекше ерлігімен 

к	зге түскен, Кандагар қаласында 

мотоатқыштар взводының командирі 

қызметін  атқарып жүріп  ауыр 

жарақат алған «Қызыл Жұлдыз», 

«Ерлігі үшін», «Жауынгерлік Қызыл 

Ту» ордендерінің иегері запастағы 

Асқар Қожабергенов, ауған жерінде 

бір жарым жылға жуық қызмет етіп, 

ерлік үлгілерін к	рсеткен, жеке құрам 

ішінде ерекше абыройға ие болған, 

«Ауған халқының интернациона-

лист жауынгерге алғысы» медалімен 

марапатталған Павел Семенюк, түрлі 

жауынгерлік іс-қимылдарды сапалы 

байланыспен қамтамасыз еткен, 

Ауғанстанның қатерлі жолымен 18 

рет автомобиль легін алып жүрген 

жаужүрек жауынгер «Жауынгерлік 

еңбегі үшін», «Ауған халқының ин-

тернационалист жауынгерге алғысы» 

медальдарының иегерлері Виктор 

 Линок және «Ұлттық ұлан» қатарынан 

жақында ғана зейнетке шыққан 

Қалыбек Бұралхиев бар. «Мен  Кабул 

қаласындағы кеңес әскерлеріне 

арналған аэродромды күзеткен 

29761 дала почтасында қызмет еттім. 

Қызмет аса жауапты болды. Себебі 

аэродромға шабуыл жасалу қаупі 

	те жоғары еді. Lрі аэродромның 

жанында оқ-дәрілер қоймасы бар 

болатын. Бір күні сол қауіп шынға 

айналды. Аэродромға қарулы  шабуыл 

жасалды. Снарядтар қоймасына 

қарай оқ атыла  басталды. Мен күзетте 

тұрғанмын. Взводты дереу к	теріп, 

ашық ұрысқа к	штік. Бұл ұрыстан 

біздің жауынгерлер еш шығынсыз 

аман шықтық және аэродромның 

К	рмені Қазақстан Республи-

касы Мемлекеттік орталық музейі ди-

ректорының орынбасары  Бейбіт қали 

Қақабаев құттықтау с	зімен ашты. 

Табиғатты қорғауға байла нысты 

шараның ашылу рәсі мінде Алматы 

қаласындағы Гёте институты дирек-

торының орынбасары  Констанце 

Крюгер с	з алып, к	рмеге арқау болып 

отырған тақырыптың 	зектілігін атап 

	тті. Ол мұндай к	рме бұған дейін 

Ресей, Грузия, Беларусь елдерінде 

	ткенін, алдағы уа қытта Қырғызстан 

мен Uзбекстан мемлекеттерінде 	з 

жалғасын табатынын жеткізді. 

Бүгінгі таңда экологиялық мәселе-

лерге жіті к	ңіл б	ліп, табиғатты 

қорғауға байланысты дер кезінде 

шара қолданудың қажеттілігі мен 

маңыздылығы туралы Қазақ табиғатты 

қорғау  қоғамының 	кіл і  Қанат 

Жетпісбаев айтып берді. 

Айта кетейік, «Экологиялық сана 

– табиғаттан үйренеміз» к	рмесі 

ғаламшарымыз туралы к	птеген 

талқандалуына жол бермедік. Осы 

қызметім үшін мен «Жауынгерлік 

еңбегі үшін» медалімен марапат-

талдым» деп әңгімесін сабақтады 

әскердегі мерзімдік қызметін есіне 

түсірген Қалыбек Бұралхиев. Ол 

оқ пен оттың ортасында 1 жыл 3 ай 

жүрген. 

Қолбасшы ардагер жауынгерлерді 

жылы қабылдап, атаулы күнмен 

құттықтады. Олардың жеке құрамды 

тәрбиелеу ісіне қосар үлестерінің 

зор екендігіне баса назар аударып, 

алдағы уақытта да бірлесіп қызмет ете 

беретіндіктеріне тілек білдірді. 

Алды егде тарта бастаған, соңы 

жігіт ағасы болып қалған Ауған 

соғысының ардагерлері қолбасшы 

тарапынан марапатталды. Кездесу 

ерекше емен-жарқын күйде 	тті. 

Uмір сүре білудің қадірін бір білсе, 

бейбіт күнде соғыс отын к	ріп кел-

ген осы жандар білер! Сондықтан 

олар достықты, туыстықты – жал-

пы тірліктің мәнін жоғары қояды. 

Олардың әрбір с	зі, әрбір іс-әрекеті 

– кейінгі ұрпаққа үлгі. 

О с ы  м а қ с а т т а  д а  А у ғ а н 

соғысының ардагерлері әрдайым 

жеке құраммен кездесу 	ткізіп, 

жауынгерлік жылдарынан естелік 

айтып отырады, Отанды сүюге, 

оған адал болуға үйретеді. Сондай-

ақ ардагерлер қала мектептерінің 

жоғары сынып оқушыларымен де 

кездесулерге барып тұрады. Оның 

бір мысалы, 5571 әскери б	лімі 

алған №95 жалпы білім беретін 

мектептегі кездесу. Алғашқы әскери 

даярлық сабақтарынан аз болса 

да, әскер  туралы мағлұмат алып 

қалған 10-11 сынып оқушыларымен 

кездесу кешін 	ткізген Геннадий 

Дмитриевич Ауған соғысындағы 

е с т е л і к т е р і н е н  б а с т а п ,  І ш к і 

әскердегі қызмет жолынан біраз 

әңгіме тарқатты. Қарт жауынгердің 

әңгімесінен әсерленіп шыққан 

балалардың к	зінен ерекше ұшқын 

байқалды. Бұл – ұйымдастырылған 

шараның мақсаты орындалды деген 

с	з. Жауынгер с	зі жас буынның 

санасына ой салды, жүрегіне жетті. 

Басты мақсат та сол еді. 

 

Данара Т9ҢІРБЕРГЕНҚЫЗЫ

АЛМАТЫ 

қызықты дүниелерден хабар беріп 

қана қоймай, жер, от, ауа, судың 

қасиеттері ж	нінде таныстырады. 

Мұнда тек таңғажайып деректер 

ғана емес, адамның табиғатпен 	зара 

әрекеттесуінің оң және теріс тұс-

тарын суреттей отырып, қоршаған 

ортаны сақтауға үндейді. Сонымен 

қатар к	рме барысында ұсынылған 

ақпараттық материалдан 	зге кез 

келген азамат қоршаған ортаға де-

ген к	зқарасын қалыптастырып, 

табиғатты қорғауға байланысты пай-

далы білім ала алады. 

 Бір с	збен айтқанда, «экологиялық 

сана – табиғаттан үйренеміз» к	рмесі 

экология мәселелерімен айналы-

сатындарға ғана емес, сондай-ақ 

қоршаған ортаны қорғауға бейжай 

қарамайтын адамдарға, сондай-ақ  

бірнеше тілді үйренушілер үшін де 

қызықты болмақ. К	рме наурыз 

айының 11-іне дейін жалғасады. 

Рүстем НҰРАЛИН

АУҒАННЫҢ АСУЫНДА 
ОТ КЕШКЕНДЕР

ТАБИҒАТТЫ 
АЯЛАЙ БІЛЕЙІК
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айтып, ата жолын лайықты жалғастырып 

жүр. Ол 	лең жазумен де айналысады. 

Uлеңдері бірнеше ұжымдық жинаққа ен-

ген. Осы жолдардың авторы – Тұрымбет 

жыраудың туған немересі, ата мұрасының 

бірден-бір мұрагері, іздеушісі, жоқшысы 

болып келеді. 

Тұрымбет жырау Салқынбайұлының 

әдеби мұралары әлі толықтай жинақталып 

болған жоқ. Оның жарық к	рмеген 

шығармалары, кезінде ел ішіне кең та-

рап кеткен. «Мың сауал» атты туынды-

сы мен «Қашқынбай батыр» дастаны 

қолға түспей отыр. Үміт дүниесі ғой, к	не 

сандықтардың түбінде сарғайып жатып 

қалуы да мүмкін. Олар табылып жатса 

құба-құп.

Uзінің баянды ғұмырында асыл ата-

мыз «Жігітке жүз 	нер де артық емес» 

деген қазақы қағиданы берік ұстанған. 

Жоғарыда әңгімелегеніміздей, сан қырлы 

(жырау, ақын, әнші, сазгер, сал-сері, 

т.б.) 	неріне қоса ол кісінің қолы боста 

қаршыға, бүркіт ұстап, тазы жүгіртетін 

құсбегілік, аңшылық, ағаш-тал, бау-бақша 

	сіретін бағбандық қасиеттері де болған. 

Жыраудың 	з қолымен отырғызған ағаш, 

талдары ескі қоныс – Бозарқаш ауылы 

аумағында әлі маңайына сән беріп тұр. 

Жергілікті тұрғындар ол жерді «Тұрымбет 

талы» деп атап кеткен.

Т ұ р ы м б е т  ж ы р а у  с ұ л у  с а қ а л , 

мұрты бар, бидай 	ңді, орта бойлы, 

иықты келген кісі болған. Мейлінше 

қарапайым, Атымтайдай жомарт, қолы 

ашық, жұртқа қайырым, шапағаты мол 

кісі атаныпты. Жыраулық 	нерімен 

алыс елдер мен жерлерде ұзақ жүріп 

қалып, алты-жеті айдан соң ауылына 

оралғанда алдына к	п мал салып, айдап 

әкеледі екен. Жырау сол малды ауылдағы 

жетім-жесір кісілерге, тұрмысы нашар 

отбасыларына б	ліп беріп отырған. 

Uзін ауылдастары болыстыққа қоярда-

қоймай ұсынғанда: «Мен жыраумын ғой. 

М	р ұстауға ыңғайлы, іске икемі бар 

жастарға жол берейік» деп бас тартыпты. 

Ақындық, жыраулық 	нердің тізгінін 

тең ұстаған жырау баба есімі кейінгі жас 

ұрпаққа осындай ғажап сырлары мен 

тамаша қырлары арқылы 	неге 	лшеміне 

айналған. Шәкірті  Молдахмет Дабылов 

Тұрымбет жырау қайтыс болғанда: 

«Таңырқатқан талайды,

Жүйрігі еді халықтың,

Бәйге алған озып бабында.

Lрі жырау, әрі би,

Туысы толық ер еді,

Бермеген жатқа арын да.

Атақты айтқыш, дүр еді,

Үлгі берген 	зіме,

Албырт жастық шағымда» деп ұстазын 

тебірене еске алған екен. 

Uзінің барлық саналы ғұмырында 

туған елім, жерім, ұлтым деп жүрегінен 

жыр т	г іп  	ткен Тұрымбет  жырау 

Салқынбайұлы артына 	шпес мол мұра 

қалдырды. Олардың бірқатары бұрындары 

«Айтыс», «Пернедегі термелер», «Ел аузы-

нан» кітаптарына енді. 

 Елін сүйген ерді елі де сүйеді. Жырау 

есімі халық жүрегінде мәңгі жасай бермек. 

1993 жылдың қараша айында Қармақшы 

ауданының Ақт	бе ауылында Тұрымбет 

жырау Салқынбайұлының туғанына 125 

жыл толған мерейтойы аталып 	тті. Той 

үстінде оның «Талайды таңырқатқан 

жырау едім» атты кітабы оқырмандар 

қолына тиді. Uнер сайыстары, ат бәйгесі 

ұйымдастырылды. Жырау құрметіне 

аудандық музыка мектебіне есімі берілді. 

2008 жылы Қармақшыда әйгілі жыраудың 

140 жылдық мерейтойы кең ауқымда той-

ланды. Жырау мұралары толықтырылып, 

«Атандым жас күнімнен бала жырау» 

кітабы жарық к	рді.  Сол жылы об-

лыс әкімінің қолдауымен «Сырдария 

кітапханасы» сериясы бойын ша жарық 

к	рген к	п томдықтарға шығармалары 

енді. Ал жыраудың 145 жылдық мерейтойы 

«Тұрымбет ән атасы – Кіші жүзде» атты 

аймақтық жыршы-жыраулар фестиваліне 

ұласты.

 Жан азығы – иманы мен ар-ұжданына 

мейлінше адал болған Тұрымбет жырау 

1945 жылы Ұлы Жеңіс таңын қарсы алып 

тұрып:

«Арман жоқ жемісті де к	рді к	зім,

Гүлденді қайта к	ктеп бау мен бағым.

Келгенше тілім енді сайрай берем,

Жақын деп қорықпаймын 	лер шағым.

Uлсем де қабірімде тілеп жатам,

Елімнің бақыты мен болашағын» деп 

толғанған екен.

К 	 п  ұ з а м а й  б і р  ж ы л д а н  к е й і н , 

78 жасында к	з жұмарында жырау 

 Бо зар қаштағы 	з үйінің шаңырағына 

қарап жатып, іні-қарындастарына, туыста-

рына: «Қарақтарым-ау, мына үйдің ішінде 

	лең 	ріп жүр ғой, теріп алсаңдаршы» деп 

соңғы аманатын айтып үлгеріпті.

 Жырау атаның осы аманатына адал 

болу ұрпақтарының ең ардақты парызы. 

Тұрымбет жырау Салқынбайұлының 150 

жылдық мерейтойына орай ойға алған, 

қолға алған шаралар к	п. Бәрі сәтімен 

болсын дейік. Ең бастысы, ақбоз үйдің 

түндігінен 	рілген 	лең-ғұмырдың оты 

ешқашан 	шпей, қара орман халқы мен 

	скелең жас ұрпақтың асыл қазынасына 

айнала түссе – одан артық қандай бақыт 

бар! Ата аманаты мен ұрпақ парызының 

	телгені де сол емес пе?!

 

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ,
жыраудың немересі, 

Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі

Матақан, маса, соналар,

Баяғыдай ыңқи ма, –

Азайған жоқ па олар да?!

Бізден сәлем айтыңдар,

Қалмасын қағыс солар да!»  деп 

Cырдағы ел-жұртын ғана емес, оның 

ұшқан құс, жүгірген аң, жорғалаған 

жәндігіне дейін сағынып, аңсап жүргенін 

жүрекке жылы жеткізе біледі.

 Ат ауыздығымен су ішіп, ер етігімен 

қан кешкен қаһарлы Ұлы Отан соғысы 

басталғанда қарт жырау шабыт арна-

сын қайта аршып, толағай домбырасын 

жігерлене қолға алады. Опасыз басқыншы 

жауға деген кек оғы жалынды жыр бо-

лып атылады. Жыр алыбы, замандасы 

Жамбыл ақын сияқты ширығады. Ел 

қорғау жорығына аттанып бара жатқан 

	рімдей жастарға ақсақалдық ақ бата-

сымен қажырлы қайрат, қайтпас күш-

жігер береді. Жырау атаның «Ақ бата», 

«Ер болсаң бекіт беліңді», «Еңбектің 

ері атаныңдар», «Жеңіс жыры», «Шат 

к	ңілден», т.б. 	міршең 	лең-толғаулары 

Ұлы Жеңісті  жақындатқан майдан 

жауынгерлерінің қайсар ерлігі мен тыл 

майданы еңбеккерлерінің қажырлы 

еңбегін әспеттейді.

Бала жырау Тұрымбет Сақынбайұлы-

ның қарттық дәуірі міне, осындай ша-

бытты жырлар мен мағыналы сырларға 

толы болды. Оны ол 	зінің «Талайды 

таңыр қатқан жырау едім» атты атақты 

термесінде:

«Атандым жас күнімнен бала жырау,

Жиында, талай топта талай сынау.

Талайды таңырқатқан жырауыңның,

Қарт болып отырғаны енді мынау» де-

ген жыр жолдары анық дәлелдейді.

Тұрымбет жырау Салқынбайұлының 

жыраулығы, ақындық, сазгерлік 	нері 

туралы әңгімелер бізге к	нек	з, құй-

мақұлақ қарт кісілердің айтуымен жет-

кен. Ол әңгімелер адамға мол ғибрат, 

тәлім, 	неге беруімен ерекше әсер 

қалдыратын. Қарттардың айтуынша, 

атақты жыраудың алқалы топта ерекше 

мақам, сырлы сазбен шалқыта-толқыта 

к	кке асыра орындайтын термелері мен 

толғауларын, қисса-дастандарын естіп-

тыңдауға құмартатындар к	п болған. Тіпті 

к	нек	з қарттардың айтуынша, жыраудың 

дауысын естуге құмартып, сонау алыс 

аймақтардан ат арытып, арнайы іздеп 

келушілер қатары сиремеген. Осындай 

әңгімелерді біз бала болсақ та, жадымызға 

тоқып 	стік. 

Байырғы журналист, Қазақстан Жур-

налистер одағының мүшесі, ұзақ жылдар 

бойы Жезқазған қаласында баспас	з 

және телевидение саласында жемісті 

еңбек еткен, марқұм Мәлік Алтыруов 

Тұрымбет жыраудың к	зін к	ріп, қолына 

су құйған жақын інісінің бірі болған. 

Мәлік Алтыруов 	зінің «Заманының 

дүлдүлі еді» («Сыр бойы» 28.08.1993) атты 

мақаласында: «Lдетте ондай кісілер к	п 

жиналған кештер киіз үйлерде  немесе 

кілем, текемет т	селген ашық аспан 

астында 	ткізілетін. Үлкен-кіші түгел 

жиналып, таң атқанша жырау әкеміздің 

жырын тыңдайтын. Тұрымбет жыраудың 

жыр орындау мәнері ерекше болатын. Бір 

ғажабы, жыр орындаған кезде сұлу жүзі 

ерекше шырайланып сала беретін. Дом-

быраны сабалап, кей жыраулар сияқты 

үстін-үстіне т	пей бермейтін. Алдымен, 

домбырасын алдына к	лдеңен тастап, 

мәсісінің қонышын жұмсақ алақанымен 

жанай сипай отырып, жырдың әр жолын 

жүрекке жатқызып, салмақты әуезбен 

орындайтын. Жырдың қайырмасына 

келгенде барып домбырасын қолға алып 

жіберіп, кең тынысты әуенімен аспан-

дата толқытып-толқытып қайырып тас-

тайтын. Кейін мұндай орындаушылық 

мәнерді оның шәкірті Молдахмет жы-

раудан да бірнеше рет естігенім бар» деп 

жазады.

Жыраулық 	нердің  хас  шебері 

Т ұ р ы м б е т  С а л қ ы н б а й ұ л ы  ж а й л ы 

к	птеген ауыл, 	ңір ақсақалдарының, 

журналис тер мен жазушылардың ес-

теліктері, мақалалары мен зерттеулері әр 

жылдары әртүрлі басылымдарда жарық 

к	рді. К	зін к	ргендердің айтуы бой-

ынша: жыраудың дауысы алқалы топ 

алдында, әсіресе  жиын-тойларда, үлкен 

отырыс, жиындарда таң жаршысы Шол-

пан жұлдыз жарқ еткен кезде үдейіп, 

ерекше күшейіп, екінші тынысы қайта 

ашылғандай болады екен. Тұрымбеттің 

«Шырқау дауысы» деген сазды мақамы 

осыдан шыққан. Оның «Г	й-г	й» әні 

де қайталанбас дүние. Сыр бойында 

бұл мақам кең жайылған. Сазгердің 

«Күмісай» әні – сал-сері жігіттің байдың 

сұлу қызына деген ғашықтық ынтызар 

к	ңіл күйінен туған ғажап туынды. Бұл 

әнді белгілі жырау, 	нер қайраткері 

Алмас Алматов кезінде Париж сахна-

сында асқақтата шырқап, әнқұмар шетел 

к	рермендерін де таңдай қақтырды.

Тұрымбет Салқынбайұлы – жы-

раулық, сазгерлік 	нерімен қоса үлкен 

айтыс ақыны. Ол Қазан т	ңкерісіне 

дейін  Жиенбай жыраумен және Кете 

Жүсіппен айтысқан («Айтыс», «Жазушы» 

баспасы, 2-том,1965 ж.). Ұлы Отан соғысы 

жылдарында Тұрымбет жырау Егізбай 

Мәкібаевпен айтысқан. Қызылорда, 

Ақт	бе қалаларында 	ткен ақындар айты-

сына қатысып, олардан жүлделі оралған.

1945 жылы шау тартқан шағында қарт 

жырау Ұлы Жеңістің салтанатына арна-

лып Қызылордада 	ткен үлкен жиынды 

ашу құрметіне ие болады. Ұстазының 

осы жиынға арнаған «Шат к	ңілден» 

атты толғауын сонда шәкірті Молдахмет 

 Дабылов орындайды.

«Мен келген Қармақшыдан 

қартың едім,

Қарыштап талай жерді шалқып едім.

Ізінде 	лең-жырдың жүрген кезде,

Біреуден кем, біреуден артық едім» деп 

басталатын осы термесі үшін 77 жастағы 

қарт жырауға бас бәйгеге алты қанат ақбоз 

үй сыйға тартылып, астына ат мінгізіліп, 

иығына шапан жабылған екен. 

Белгілі Сыр сүлейі, ақын, жырау 

Lбдікәрім Оңалбаев облыстық «Ленин 

жолы» газетінде (02.02. 1945 ж.) 	леңмен 

жазған баяндамасында (L.Оңалбаев 

кітабында, 125 б.):

– Тұрекең сексендегі отыр т	рде,

Арынымен ағызған 	леңді 	рге.

Наркескен қылыш Нартай отыр,

Кемітпеген 	мірде ешбір пенде, – деп 

қос дүлдүлді ерекше атайды. 

Тұрымбет жыраудың жалғыз бала-

сы Бекмахан Салқынбаев әкесі сияқты 

кәтекі жырау болмаса да, жастайынан 

домбыраны әдемі шертіп, Сыр бойы 

жырауларының мақамдарын нақышына 

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

болған. Uзінің бүкіл саналы ғұмырын, 

күш-жігері мен білімін хал-қадерінше 

ауылшаруашылығы 	ндірісіне арнаған 

Бекмахан Салқынбаев кезінде Шиелі, 

Жалағаш, Терең	зек, Қармақшы аудан-

дарында жауапты қызметтер атқарды. 

Uзінің туған ауылы Чапаев атындағы 

колхозда (қазіргі Ақт	бе) ұзақ жыл бас 

агроном болды. Ол кісі к	зі тірісінде жы-

рау әкесінің біраз 	леңдерін жинақтауға 

үлесін қосты. Lйгілі жыраудың «Г	й г	йі», 

«Шырқау дауысы», «Күмісай» сияқты елге 

кең тараған ән-мақамдарын, басқа да Сыр 

бойы жыршы-жырауларының әуездерін 

жастарға қолынан келгенше үйретіп кетті.

1942 жылы Тұрымбет жырау жалғыз 

баласы Бекмаханды соғыс майданына 

аттандырып тұрып:

«Жауға аттанбақ сайланып,

Асынып қару байланып,

Емес пе ерге, сән балам?

Жұртқа келген жұмысқа,

Болмайды қарап тұрысқа, 

Болмалық міндет, тән балам!

Кеулімнің пісент шыңындай,

К	зімнің жарық нұрындай,

Сен едің жанған, шам балам.

Жауды жеңіп жайратып,

Дұшпанның сорын қайнатып,

Басына жаудыр, қан балам!» деп 

жеңіске жігерлендіріп жіберген еді. 

 Lке аманаты мен мұраты орындал-

ды. Жауынгер Бекмахан Салқынбаев 

туған жерге аман-есен оралады. Еңбекке 

қайта араласып, бақытты шаңырақ 

құрады. Оншақты ұл-қыздан немерелер 

сүйіп мағыналы, мәнді ғұмыр кешеді. 

С	йтіп, Ұлы Отан соғысының және бейбіт 

еңбектің ардагері Бекмахан Тұрымбетұлы 

1978 жылы туған ауылында фәниден бақи 

дүниеге озады.

Ата-дәстүрін, оның 	нердегі жолын 

Тұрымбет жыраудың киелі қарашаңырағы 

да ұстап қалған. Жыраудың жалғыз ба-

ласы Бекмахан мен келіні, Батыр ана 

Зағидан (ақын Lлімбай Lлиасқаровтың 

қарындасы) тараған 13 ұл-қыз, жүзге жуық 

немере, ш	бере, ш	пшектер қаулап 	сіп 

шықты. Жырау ұрпақтарының арасында 

	нерге, домбыра тартып, ән айтуға бейім, 

қабілетті жастар к	п. Қармақшыдағы 

Тұрымбет жырау Салқынбаев атындағы 

музыка мектебінен жыраудың бірнеше 

ұрпақтары дәріс алған. Осы мектептің 

ұ с т а з ы ,  м у з ы к а  м а м а н ы ,  ә н с ү й е р 

қауымға «Сүйіктім» әнімен, тағы басқа 

да т	л  туындыларымен кеңінен танымал 

Жарқынбек Тұрымбетов терме, толғау 

»»
ЕРЛІК – ЕЛГЕ МҰРА...
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ларын 	ткізуге тура келді, жазылымды 

қолдан ұйымдастырды, қолдан кадр 

дайындады, тілшілер тартты, шаршады, 

шалдықты. Ауданның әлеуметтік те, ру-

хани тірліктері туралы талай-талай очерк-

тер мен проблема лық мақалалар жазды. 

Бүгіндері «Қазалы» газеті облыстағы 

белгілі басылым болып тұрса, бұнда 

Шамша Айтуғанов ініміздің де маза-

сыз күндері мен ұйқысыз түндерінің ізі 

жатқандығын к	зі қарақты ағайын жоққа 

шығара алмас. 

Осындай қым-қуыт тіршіліктің ара-

сында жүріп, 1971 жылы к	ңілдері жара-

сып, к	з алдымызда Шамша мен Гүлшат 

үйленді. Шүкір үлкен отбасы атанып, 

	мірге бес ұл-қыз әкеліп, тәрбиелеп 	сірді. 

Lрбір ұрпағын жастайынан еңбекке ба-

улыды, оқытты. Обалы не керек, алтын 

асықтай балалары ата-ананың үмітін 

ақтады. Мектепте тәртіпті, 	те жақсы 

оқыды. Ілестіре жоғары оқу орындары-

на түсіп, мамандық алды. Ғалымбек, 

Сәулеш, Зәуреш, Ғабит т	ртеуі де Алматы 

қаласындағы әл-Фараби атындағы Қазақ 

жауапты хатшы кезінде, 1975 жылы 

 а у дандық партия комитетіне қызметке 

алды. Табан аудармай жиырма жыл бойы 

ұйымдастыру б	лімінің нұсқаушысы, 

б	лім меңгерушісінің орынбасары, 1988-

1991 жылдары ұйымдастыру б	лімінің 

меңгерушісі, Қазақстан Соцпартия-

сы аудандық саяси атқару комитетінің 

т	рағасы, аудан әкімінің орынбаса-

ры қызметтерін ары таза, абыроймен 

атқарды. Одан 1995 жылы қиын-қыстау 

кезде сеніп тапсырған халықты жұмыспен 

қамту және әлеуметтік қорғау б	лімін 

Дәл сол кезде қаладағы тұрмыс қажетін 

	теу комбинаты ұстасының к	мекшісі, 

орта мектеп қана бітірген жұқалтаң 

сары бала газетке корректор болып 

келді. Негізіне бақсақ, қауіптілеу шаруа. 

Р едакторымыз жетім-жесірге к	леңкесін 

түсіре жүретін кең қолтық Сейіл  Боранбаев 

ағамыз к	мекке аса мұқтаж баланың 

қолтығынан демегісі келген болар, бәлкім 

міндетті түрде үстінен оқитын тәжірибелі 

журналистерге сенген де шығар. 

Біз, журналистер, бұл ауыр жұмыстан 

кезектесіп 	теміз. Ал Шамша болса, 

а птасына үш рет шығып тұрған әр газетке 

кезекші болады. Бұл ескі журналистердің 

бәріне таныс жайт. 

Түн жарымнан әрі, таң алдында газетке 

«уһ» деп қол қойып, қалжыраған кезекші 

даланың саф ауасынан рақаттана дем 

алады. К	шеде тірі жан жоқ. Аяз қақап 

тұр. Үруге иттің 	зі де ерінеді. Бұл кезде 

жеткізіп тастайтын к	лікті ойлаудың 	зі 

ұят. Шамшаның үйінен 	зге пана жоқ. 

Зияда анамыз 	з баласы мен газеттің ба-

ласына қатар т	сек салып қойған, бара 

құлаймыз. Денсаулығына байланысты 

	мір бойы отбасы, үй шаруасындағы ана-

мыз аса мейірбан жан еді. Ұмытпасам, 

кеңдеу бір б	лме болатын. Қабырға қалың 

қам кірпіш. Ортада пеш. Қоңырлау қызыл 

сырмен сырланған ағаш еден жалтырап 

жатады. Жалғыз алаша қозғалсаң болды 

	зіңмен бірге сырғиды. 

Сүйегінде болған соң тізесі майысқан 

жас талапкер бала міндетті ісін қамшы 

салдырмай алып кетті. Жұмыс барысында 

кездеспей тұрмайтын кәкір-шүкір ескерт-

пелер болмаса, ештеңе бүлінген емес. Со-

нан тілші, одан б	лім меңгерушісі, жауап-

ты хатшылыққа дейін к	терілді. Кейін – 

газеттің бас редакторы. Lйтеуір Шамша 

журналистік мазасыз істің қазанында 

қайнап, барлық баспалдақтарынан 

мінсіз 	тті. Бір қызығы, газеттен нан жеп 

жүрген соң бұл сабазың журналистика 

факультетіне түсуі керек-тұғын. Олай 

етпеді, ол 	зінің орта білім алғаннан 

кейін түскен С.М.Киров атындағы 

Қазақ мемлекеттік университетінің 

 механика-математика факультетін 

 тастамай, сырттай оқып, бітіріп шықты. 

С	йтіп, журналистиканың қыр-сырын 

қолма-қол, к	збе-к	з іс жүзінде меңгеріп, 

	мірінің басым б	лігін баспас	зге арнаса 

да, бүгінгі күнге дейін оған мамандығың 

келмейді екен деген ешкім бол ған емес. 

Қайта кейінірек, зей неткерлікке шығып 

кеткен оны аудандық «Қазалы» газетінің 

бас редакторлығына қайта шақырды. Істі 

еркін меңгерген маман болғандықтан 

шақырады да. Осы жолғы шақырыс бұны 

қаржылық жағынан да, маман жағынан 

да баспас	здің қалжырап тұрған кезеңіне 

сай келді. Талай ұйымдастыру шаруа-

Абайдың «Жидебай-Б$рілі» 
мемлекеттік қорық-музейінде 
«Halyk Bank»-тің 95 жылдығына 
арналған «95 игі іс» жобасы аясын-
да музейді тегін тамашалау шарасы 
ұйымдастырылды. 

Музейдің жұмыс уақыты басталысы-

мен алғашқы келушілер қатарында Бұлақ  

ауылы орта мектебінің оқушылары бол-

ды. Сонымен қатар Семей 	ңірі мен қала 

мектептерінің оқушылары да ақынның 

шығармашылық әлеміне саяхат жасап, 

музей экспозициясын тегін тамашалауға 

мүмкіндік алды.

Мерекелік шара аясында келушілерге 

Uмірімнің студенттік кезеңін еске 

түсіргенде есімде ерекше сақталған дара 

есім к	ңілімнің т	ріндегі адалдық пен 

адамдықтың айнасындай аялайды да 

тұрады. Күнделікті күйбеңнің ішкен-

жеген, к	рген-білген, барған-келгеннің 

әншейін алдаусыратқан 	ткінші тірлік 

екенін де енді түсінгендейміз. Ортамыз-

да жүргенде ортаның берекесі, отырған 

жердің мерекесіне айналған Бибігүлдің 

(Би-апа, Бибіштай, Бикүл, Бикен...) ор-

тамызды ойсыратып асығыстау алыс са-

пар, қайтпас жолға аттанып кеткеніне де 

отыз жылдай уақыт 	те шығыпты. Соңғы 

қоштасу да дәл бүгінгідей к	з алдымызда. 

«Атынан ат үркитіндей» айтулы азамат-

тар, елінен егіліп жеткен жерлестері мың 

қаралы жиынның күрсінісі күңірентіп-ақ 

кетті. 

Адамды алаламайтын ақ жүрегі 

тоқтаса да, адалдықтың қарымтасы то-

ластамады. 

Арманшыл арда ғұмыр жасындай 

жарқ етіп с	нгенше, талабымен тауға 

	рмелеп, қабілетімен қырдан алқынтқан 

адымын абайлауға да,  аялдауға да 

мұшғасын келтірмепті-ау. Дер шағына 

жеткенде дерін дегізбей, мысын ба-

сып, меселін қайтарғандар да, байқай 

тұра байқамағансығандар да болмай 

қоймаған-ау! Айналасындағыларға «ай-

налайын» үлестіріп, отбасына ұйытқы, 

еріне жар, балаға ана, туыс-бауырларға 

пана, мамандығына адалдық дейтін 

жауапты да сауапты қарызы мен пары-

зын қатар арқалаған сансыз міндет, бір 

әйелдің иығына салмақ түсіргенде сағын 

сындырып, сабырын сарқымай ма? 

Uзегі талғанша 	згенің тілеуін тілеп 

жүргенде, 	зінің 	зегіне салмақ түсіріп 

алды ма екен? Қайырымдылықтың құт 

қазанындай Бибігүл – біреу, ал біз – к	п 

едік. Қайнай берсе, қара темірдің де 

қажитын, қалжырайтын халге жететінін 

Би-апамыздан айырылып қалғанда 

	кініш 	зегімізді 	ртеп-ақ 	тті.

Lрине, бүгін де, Құдайға шүкір, 

әрқайсымыздың 	з ошағымыз, оңаша 

отауымыз, ырыздық-несібеміз, құлағы 

түгел қазанымыз бар. Алайда «ашар-

шылықта жеген құйқаның дәмін» 

бағалайтындардың таңдайынан кет-

пей, тамсандырады да тұрады. Uзіміздің 

Адам ағзасына қауіпті дертті ерте 

анықтау үшін диагностика жасаудың 

заманауи әдістері қолданылуда. Барлық 

облыстық, қалалық және 	ңірлік тубер-

кулезге қарсы ұйымдардағы бактерио-

логиялық зертханаларда «Bactec», «mgit-

960», «Hain-test», «Genе-хpert» секілді 

заманауи инно вациялық технологиялар 

қолданылады. 

Туберкулез уақытылы айқындалып, 

дер кезінде  емделген жағдайда одан 

толық айығып кетуге мүмкіндік мол.  

Қазақстанда туберкулезді біріккен 

бақылау стратегиясы жүзеге асырылуда. 

Яғни туберкулез микробактерияларын 

шығармайтын және айналасындағы 

адамдарға қауіп тудырмайтын науқас 

тұрғылықты мекенжайы бойын-

ша да емханада амбулаториялық ем 

қабылдайды. 

Uткен жылдың қорытындысына 

«Жақсылық жасап үлгеруге 
асыққан екен!..»

(Бибігүл Т"легенованың 
Бибігүл туралы естелігінен) 

ұлттық университетінде оқып, жоғары 

білім, қалаған мамандықтарын алды.

Lдетте бейімділігі мен кәсібіне бай-

ланысты «дәрігерлер әулеті», «мұғалімдер 

әулеті» деп жатады. Бұл әулетке мықтап 

қонған – есеп пен тіл. Айтуғановтарды 

филолог, журналистер мен математиктер 

әулеті деп айтуға әбден болады. 

Мектепті күміс медальмен бітірген 

үлкен қызы Сәуле туа филолог, әдебиетші. 

Ғылыми тақырыпты қазақ прозасының 

повестері жанрынан алып зерттеп, аспи-

рантурада оқып жүріп, ғылым канди-

даты атағын қорғап шықты. Жетекшісі 

белгілі ғалым, марқұм Рымғали Нұрғалиев 

болатын. Тікелей басшылық жасап 

жүрген ұстазы, академик, аяулы ағамыз 

 Зейнолла Қабдоловтың 	зі еді. Сәуле осы 

мамандығында тұрақтап қалды. Қазір 

Астанадағы Л.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінде профессор-ұстаз. 

Үздік аттестатпен бітірген екінші 

Зәуреш қызымыз университетті фило-

логия мамандығымен бітіріп, кейін эко-

номист мамандығын алды. Жоғары білім 

алысымен осы оқу орнындағы эконо-

мика кафедрасына жұмысқа орналасып, 

 жиырма жыл бойы абыройлы қызмет 

етіп келеді. Экономика ғылымының кан-

дидаты, халықаралық ақпараттандыру 

Академиясының академигі, «Экономика 

қағидалары» пәні бойынша негізгі оқу 

бағдарламасы авторларының бірі.

Университеттен менеджмент саласын-

дағы экономист ма мандығын алған Ғабиті 

әрі жоғары білімді заңгер. Ол 2001 жыл-

дан мемлекеттік қызметте. Бұл күндері 

ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 

кірістер комитетінің бас сарапшысы. Ал 

Шамшаның кенжетайы, шаңырақтың иесі 

Ғабиден де есеп жағына ден қойды, қаржы 

саласының жоғары білімді маманы. Бұл 

күндері Астанада Қаржы министрлігінің 

Мемлекеттік кірістер комитеті адами 

 ресурстар басқармасының бас сарапшы-

сы.

Қашанда т	теннен, мүлде күтпеген 

кезде келетін оқиға бұл отбасын да айна-

лып 	тпеген. Университетін бітіріп, аза-

мат болған шағында үлкен ұлы Ғалымбек, 

аяқасты қазаға ұшырады. Бұл ауыр 

жағдай әкенің де, ананың да жүрегіне 

айтарлықтай жара салып кетті. 

Шамша ініміздің туған жерден таба-

ны тайған емес, ес кіріп, етек жапқалы 

мұңы да, қайғысы да елмен бірге. Очерк-

терінің кейіпкерлері – 	з замандастары, 

мақалаларының басты мәселелері – күн-

делікті сан алуан проблемалар. Қоғам 

болса 	згеріп жатты. Қай салаға бармасын 

Шамша 	згерген жоқ, әйтеуір бар мақсаты 

	з еліне қызмет ету болды. 

Lнебір жылдары аудандық газет редак-

циясында он жыл еңбек еткен Ш амшаны 

арнайы мәдени бағдарлама ұсынылды. 

Абайдың «Жидебай-Б	рілі» қорық-

музейінің директоры Б.Жүнісбеков 

а т а л ғ а н  ж о б а н ы ң  А б а й  м ұ р а с ы н 

насихаттаудағы маңыздылығын тілге 

тиек етіп, Семей қаласы бойынша «Halyk 

Bank» басшысы С.Мұсахановаға алғыс 

білдіріп, Абайдың үш тілде шыққан 

	леңдер жинағын табыс етті. 

Абай бейнесін сомдаған музейдің 

жетекші ғылыми қызметкері Қ.Сабырбай 

кемеңгер ақынның 	леңін оқыды және 

келушілермен бірге суретке түсті. Шара 

аясында қазақ қол	нерінің киіз басу, 

ағаш 	ңдеу шеберлік сағаттары 	ткізілді. 

Сонымен бірге осы орталық әншілерінің 

курстастардың жиын-тойларында 

әңгіменің кіріспесі Бибігүлден бас-

талуы заңды құбылысқа айналған. 

Біз үшін (курстағыларды айтамын) 

шәкіртақы сақтаулы, «зачетка» қаттаулы, 

жатақхана алулы, т	сек-орын салу-

лы, қазан асулы, дастарқан жаюлы 

тұратыны әдеттегі үйреншікті жағдай еді. 

 Би-апаның беделінің арқасында айба-

тынан ай сескенетін кәдімгі деканымыз 

Қожакеевтен бастап, барша ұстаздардың 

алдында біздің де дегеніміз жерде 

қалмайтын еді. «Алтындарым менің» 

деп аңқылдаумен, ақысыз, пұлсыз «ара 

ағайындық» жасап, кетіскенді келістіру, 

араздасқанды татуластыру да Би-апаның 

билігінің бір тармағы еді. Бүтін курсты 

шашау шығармай, шаршамай, елең 

еткізер есімен де, селт еткізер сесімен 

де жинап-теріп, 	ресімен 	неге к	рсете 

білді. Не бәлдеңгені, не к	лгірсігені, не 

мардымсығаны ешкімнің есінде жоқ. 

Жоқ дегенді айта алмай, бардың база-

рында 	тті. Ағыл-тегіл ақтарылған тау 

бұлағында бұла күшіне тәнті етумен тез 

	тсе де, мәз 	тті. «Шамның жарығы 

түбіне түспейді» демекші, қадірін ер-

терек түсінгенде, тезірек жүдемелете 

жеткен ажалдың тездетілген себебін, 

с а н с ы р а т қ а н  с а л д а р ы н  с а р а л а п , 

салмағын сезініп те үлгермедік. Uмірді 

соншалықты 	рт сезіммен, 	р сеніммен 

сүйген адам «	лместің дәрісін» ішіп 

алғандай к	рінетін. Қиналысын не жа-

нарынан, не қабағынан байқатпайтын, 

мүмкін сәт салып, сыр б	ліспегенде 

шығармыз. Ол кезеңнің 	зі де, алагеуім 

бір кезең еді ғой...

Алайда аты атаусыз, арты жоқтаусыз 

қалмағаны, 	мірді жинаған абыройы-

мен жалғағаны, бұл фәниде бақилық 

сауап таңдағаны. Іздері де, сұрары да, 

жоқтайтын да, есінде сақтайтын да сол 

	зінің «айналайындары». 

Ілгерілі-кейінді журфактан түлеп 

ұшқан әріптестерімнің құрметтемейтіні 

жоқ-ау, сірә. Кейде, 	зімді жыға тани 

алмай тұрғандарға, Би-апамен қатар 

оқығанымды, ол аз болғандай жыл 

бойы бір б	лмеде тұрып, қамқорлығын 

к	ргенімді айта бастағанда «О-о-о» деген 

одағай с	зді естіп, 	рем 	сіп, әжептәуір 

марқайып қалам. 

сәйкес, амбулаториялық жағдайда ем 

қабылдауды бастаған науқастардың үлес 

салмағы 25,1%-ға 	сіп, 40,3% құрады.  

Мәселен, Алматы қаласында алғаш 

айқындалған туберкулезге шалдыққан 

науқастардың сауығып кетуі 2016-2017 

жылдары 87,4-92,0% к	рсетті.  

Е л і м і з д е  т у б е р к у л е з д і  ж а ң а 

дәрілермен емдеудің қысқа мерзімді 

тәртібі енгізілуде. 2016-2017 жылда-

ры дәрілерге к	нбейтін туберкулезге 

шалдыққан 45 науқас 5-топ дәрілерімен 

емделуге алынды. Сонымен қатар 

Қазақстанда туберкулезді алдын алу, 

диагностикалау мен емдеу тегін және 

ол мемлекет есебінен жүргізілетіндігін 

ескерте кету қажет. Тез диагностикалау 

әдістері мен тиімділігі жоғары дәрі-

дәрмектер арқасында оны толығымен 

е м д е у г е  б о л а д ы .  А у р у ы н  ж е ң і п , 

айығып кеткен адамдар еңбек етіп, 

он бес жыл бойы басқарды. Сол кез-

де түрлі халықаралық қайырымдылық 

қорларымен байланысқа шығып, тұрмысы 

т	мен отбасыларына киім-кешек, азық-

түлік, мүгедектерге арба тасып жүргенін 

к	зімізбен к	рдік. Азаматтың абыройы 

тірнектеп жинаған әрекеттерден құрал-

мақ. Бұл күндері 	мір 	ткелдерінен қай-

сар лықпен 	тіп келе жатқан ініміз сол 

еңбектерінің игілігін к	ріп отыр. 

Бұл отбасын негізінен тіл жана-

шырлары деп есептер болсақ, шындықтан 

алыс кете қоймаймыз. Uзі небір қиын 

кезеңдерде он бес жыл бойы аудандық 

басы лымның отымен кіріп, күлімен 

шықты. Одан халықаралық «Қазақ 

тілі» қоғамы Қазалы аудандық ұйымы 

басқармасының т	рағасы, Қазалы ауда-

ны әкімдігі Тіл бас қармасының бастығы, 

келініміз Гүлшат Дауылбаева отыз жыл 

бойы аудандық газетте табан тайдырмай 

корректорлық қызмет атқарып, осы жер-

ден зейнетке шықты. 

Шамша ұзақ жылдарғы халыққа 

ж а с а ғ а н  қ ы з м е т і  ү ш і н  Қ а з а қ с т а н 

 Республикасы Президентінің Жар-

лығымен «Қазақстан Республика-

сы Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 20 

жыл» медальдарымен, ҚР Президенті 

Н.L.Назарбаевтың «Алғыс хатымен», 

Қызылорда облысының дамуына елеулі 

үлес қосқаны үшін «Қызылорда облы-

сына – 70 жыл», тағы басқа бірнеше 

мерекелік т	сбелгілермен және облыстық 

Құрмет грамоталарымен, дипломдармен 

марапатталды. Кезінде аудандық партия 

комитетінің мүшелігіне, халық депутат-

тары аудандық кеңесінің депутаттығына 

сайланды. 1974 жылдан Қазақстан Жур-

налистер одағының мүшесі. «Қаракесек 

Ақайұлы Ақтан батыр», «Ақша бұлтты 

Ақтан батыр», «Ақтан батыр» кітаптарын 

құрастырып шығарды. «Жанайым – құт 

мекенім» атты кітап бастырды. 

Салиқалы азамат боп жетілген, анау 

жылдарғы ағаш ұстасының к	мекшісі, 

шынашақтай бала Шамша бұл күндері 

ел-жұртына қадірменді, к	леңкесі мол 

дараққа айналды. Ең бастысы, әке үлгісі, 

ана тәрбиесі 	зінің тынымсыз адал еңбегі 

арқылы. Онан қалды 	зінің қабілет-

қарымы, тынымсыз қарекеті арқылы жетіп 

отырғанына 	з басым куә. Ол 	зіне жүк-

телген қай іске болмасын терең түсініп, 

алаңсыз белсене кірісті, тапсырылған 

қай жұмысты да мүлтіксіз атқаруға барын 

салды. Осы қарапайым адами қасиетінің 

жемісі бүгінгі күндері нәтиже беріп тұр. 

Uзі игілігін к	ргей, жақсы інінің жақсы 

қасиеттері ұрпақтары арқылы жалғаса 

бергей.

Молдахмет ҚАНАЗ

орындауында Абайдың әні «Желсіз түнде 

жарық ай» шырқалып, халықаралық 

«Шабыт» жастар фестивалінің лауреаты 

Б.Ахмер оқыған Абай, Шәкәрім 	леңдері  

жиылған қауымға ерекше әсер сыйлады.

Музей қонақтары Абай (Ибраһим) 

Қ ұ н а н б а й ұ л ы  ( а қ ы н  б е й н е с і н д е 

Қ.Сабырбай) бейнесімен фотосурет-

ке түсіп, «Ұлы даланың ұлы ақыны» 

фильмін тамашалады. Екі күнге жал-

ғасқан мәдени-танымдық шараға екі 

мыңға жуық семейліктер мен қала қо-

нақтары қатысып, Ұлы Абай рухына 

тағзым етті.

 Айтуған Д9УЛЕТ

Тіпті ерекше болмысын сипаттай 

ж	неліп, к	рген жақсылықтарын ай-

тып тауыса алмайтындардың аузы-

нан Бибігүлдің мен біле бермейтін сан 

қырлары мен терең сырларының сана-

ларда сақталып, жүректерде жатталып 

қалғаны таңғалдырады. С	йтсек, кісінің 

кісілігі – кішіпейіл кісілігінде, үлкендігі 

– терең түсінігінде екен. Жалынды 

жүректің жан дүниесіндегі осы асыл 

қасиеттер үйлесіп, үндесіп, қадірін 

асырғаны 	кінішке орай 	ткен шақ. 

Uкіндірмейтін дәтке қуат етеріміз 

– артында қалған жалғыз тұяғы 

Арманның арман қуып, анасының 

арманын жалғастырғаны. 

Lсіресе іздері де, сұрары да 

Uлмесхан бауырының тұлғасы 	з 

алдына бір т	бе. Uмір бойы Бикүл 

апасының рухын аласартпай, ор-

нын жоқтатпай, шынардың түбіндегі 

шырақшысындай, аяулы есімін аялап 

келеді. Биылғы Би-апаның мүшел жа-

сын есте сақтап, еске алудың айтулы 

күнін, абыр-дабырға айналдырмай, 	релі 

де, 	негелі жиын 	ткізуге дайындық 

барысында Uлмесхан бауырымыздың 

	згеше бір қырларын байқап, байыпты 

    
да, байсалды азаматтық қадір-қасиетіне 

еріксіз тәнті боласың. Тегіне тартып 

туған жігіт ағасы тағаланған торыдай, тай 

күніндегі тәрбиесін тәлімге ұластырып, 

биліктің т	бесі болмаса да, т	ріне лайық 

тарлан табиғатынан белгі берді. Lділ де, 

әдепті, сергек те, сезімтал, талапшыл да 

талғампаз, ақылды, аңғарымпаз деңгейін 

әрбір с	зі, әрбір шешімінен айқын 

байқадық. Келер-кетердің жайын пара-

сатпен пайымдаған бұрынғының жасы, 

ендігінің басына қарап, тұлпардың артқы 

тұяғы тегеурінді келетінін іштей түсіндік. 

Uлмесханның 	мір тәжірибесінен 

жинаған ширақтығы мен жинақылығы 

даусының ырғағынан, с	зінің аста-

рынан, ойының қатпарынан сезіліп 

тұр. Заманына қарай амалын жасайтын 

шеберлігінен Бикүлдің үкілеген үмітінің 

ақталғанына қуандық. Lу бастан 	жет 

те, 	ткір Uлмесханның тұғырлы шағы 

енді келгендей. Басқаның жолының 

басқа, бауырдың ж	ні бір т	бе екенін де 

шырылдаған әрекетінен де аңғардық.

Д е м е к ,  е ш н ә р с е  а д а с п а й д ы . 

 Би-апаның дүйім жұртқа тигізген 

шарапаты үрім-бұтағының жолында 

шамшырақтай жол сілтеп тұрғандай. 

Ең бастысы, Бибігүл Мәтенованың 

	мірінен жазылған естеліктер жай ғана 

айтыла салған әңгіме емес, 	лмес 	сиет, 

қадірлей білетін қасиет. Шертіліп бітпес 

шежіре, ақиқатқа бергісіз аңыз. Қазақтың 

қ а р а п а й ы м  қ ы з ы н ы ң  б о й ы н д а ғ ы 

болмыс-бітімі ұлтымыздың ұлағатын 

ұлықтап 	ткен әйел-ананың жиынтық 

бейнесі. Бибігүлдің ерекшелігі – тек 

	зіне ғана ұқсайтын жазира жаратылы-

сында. Бүкпесіз, қоспасыз, аңқылдаған 

ашықтығында, шынайы 	мірге 	мір 

бойы ғашықтығында. Адалдан абырой 

жинаған, жақсылықтың жолында жанын 

қинаған, дараларын данадай сыйлаған, 

дос түгілі дұшпанын да жамандыққа 

қимаған саңлақтығынан маңдайымызға 

сыймаған, 	мірден озған сыйлы адам 

Бибігүл Мәтенованың жарқын жүзін 

жаннаттың бағында дамылдатсын деп 

тілейміз. 

Ғалия ҚАЙДАУЫЛҚЫЗЫ,
курстас құрбысы

Алматы облысы

дүниеге дені сау сәби әкеліп, мәнді де 

мағыналы 	мір сүре алады. Наурыз ай-

ында елімізде туберкулездің  бизнес ке 

ықпалы ж	нінде, бизнес құрылым-

дары 	кілдеріне сауалнама жүргізу 

түріндегі жыл сайынғы Дүниежүзілік 

экономикалық форум (ДЭФ) сауалы 

	ткізіледі.  Шараға шағын, орта, ірі биз-

нес 	кілдері қатыспақ. ДЭФ сауалының 

қорытындысы  бойынша халықтың 

 туберкулез ж	ніндегі сауаттылық деңгейі 

бағаланады. Бизнес басшыларының 

туберкулездің  б изнес ке ықпал ету 

қаупінің жоқ екендігін объективті түрде 

бағалауы  еліміздің бәсекеге қабілеттілік 

рейтингінің 	суіне және инвестиция 

тартудағы 	зіндік тартымдылығының 

артуына септігін тигізеді.  

Қорыта айтқанда, «Ауырып ем ізде-

генше, ауырмайтын жол іздеп»,  салауатты 

	мір салтын ұстануымыз қажет.

Қазима ҚАЖЫКЕНОВА,
ауданаралық туберкулезге қарсы күрес 

диспансері бас дәрігерінің 
орынбасары

АЛМАТЫ
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Непал үкіметін сегіз ай 
басқарған Премьер-министр 
Шер Бахадур Деуба қызметі-
нен кетіп, оның орнына «Не-
пал» коммунистік партиясының 
жетекшіс і  Кхадга  Прасад 
 Шарма Оли тағайындалды.

Деубаның биліктен кетуіне 

	зі жетекшілік ететін «Не-

пал конгресі» партиясының 

парламенттік сайлауда жеңіліс табуы себепкер 

болған.  Қос коммунистік партиядан құралған сол-

шыл одақ т	менгі палатадағы 275 орынның 174-іне 

ие болды. Непалда Парламент т	менгі палатасының 

сайлауы 	ткен жылдың аяғында 	ткенімен, оның 

қорытындысы жақында ғана жарияланды. 

 9зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ОҢТҮСТІК АЗИЯ

Үкіметте – жаңа басшы

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Оңтүстік Африка Республикасының Президен-
ті Джейкоб Зума қызметтен кетті. Енді Президент 
қызметін уақытша вице-президент Сирил Рамафоса 
атқарады. 

Джейкоб Зуманың биліктен кетуін «Африкалық 

ұлттық конгресс партиясы» талап етіп, оны жем-

қорлыққа жол берді деп айыптаған еді. Ал бұған 

дейін Д.Зума партия жетекшілері биліктен не себепті 

кетіргілері келетінін түсіндірмеді деп қызметтен 	з 

еркімен кетуінен бас тартқан болатын.

Боливияның Оруро қала-
сында карнавал кезінде жа-
рылыс болып, т$рт адам қаза 
тауып, тоғызы жараланған. 
Оқиға $ткен жолғы газ бал-
лоны жа рылған жерде болған. 
Бұл жолғы жарылыс лаңкесті 
деп ба ғаланып, полиция жары-
лысқа байланысты үш күдіктіні 
ұстады. Оқиғаға қатысты тергеу 
жүріп жатыр.

Еске сала кетсек, жақында дәл осы салтанатты 

шара кезінде газ баллоны жарылып, сегіз адам 

қайтыс болып, 51 тұрғын жарақат алды. Ал Оруро 

қаласындағы карнавал – Латын Америкасындағы 

танымал салтанатты шараның бірі. Ол 2001 жылы 

ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұрасына ен-

ген. Жыл сайын оны к	руге жүздеген мың турист 

барады.

АФРИКА

ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

Зума қызметімен қош айтысты

Карнавал кезіндегі жарылыс

БҰҰ-ның Ауғанстанға қолдау к$рсету ж$ніндегі 
ұйымының мәліметіне сүйенсек, былтыр елде он 
мыңнан астам адам зардап шеккен. Олардың айтуын-
ша, қарулы қақтығыстардан үш жарым мыңнан астам 
адам қаза тауып, жеті мыңнан астамы жараланған. 
Бірақ к$рсеткіш 2016 жылғымен салыстырғанда 6 
пайызға т$мендеген. 

Сарапшылар адам шығынының жанкешті 

лаңкестер жарылыстарынан к	п болғанын айта-

ды. Олардың басым б	лігі «Талибан» мен «Ирак 

және Левант лаңкестік ұйымының» үкіметке 

қарсы террорлық әрекеттерінен 	лім құшса, Ауған 

әскерінің қимылдарынан 19 пайызы жапа шеккен. 

Сондай-ақ 	ткен жылы 860-тан астам бала к	з 

жұмып, 2300-ден астамы жараланғандығы белгілі 

болды.

Жер бетіндегі 357  миллион 
бала соғыс аймақтарында $мір 
сүріп жатыр. Бұл әлемдегі 
алты бүлдіршіннің біреуі оқ пен 
оттың ортасында жүр  деген 
с$з. 

Мұндай мәліметті ұлыбри-

таниялық Балаларды қорғау 

қайырымдылық орталығы 

жариялады. Lсіресе берекесі 

қашқан Сирия мен Сомали және Ауғанстандағы 

балалардың жағдайы ауыр.

Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметтеріне 

қарағанда, 2005 жылдан бері жер бетінде соғыс 

жүріп жатқан 25 нүктеде 73 мыңнан астам бала 

қаза тапқан немесе жағдайы күрт нашарлаған. 2010 

жылдан бастап 	лім-жітім саны бірден 300 пайызға 

артқан. Гуманитарлық ұйымдардың айтуынша, 

бұл есепке алынған ресми дерек. Ал шын мәнінде 

бесіктен белі шықпай жатып, 	мірі қиылғандардың 

саны бұдан да к	п.

Ливияның оңтүстік батысында мигранттар мінген 
жүк к$лігі апатқа ұшырап, 30-ға жуық адам қаза 
 тауып, 100-ден астамы жараланған. 

Соңғы мәліметтерге қарағанда, қайғылы оқиға 

Бени-Валид қаласының маңында болған. Алдын 

ала болжам бойынша жүргізуші к	лік тізгініне ие 

бола алмай қалған. Қаза тапқандардың басым б	лігі 

– Сомали мен Эритрея елінен шыққан босқындар. 

Жергілікті арналар жүк к	лігінің ішінде 300 адам 

болды деген ақпарат таратып жатыр.

Айта кету керек, Бени-Валид қаласы –  Сахарадан 

келген босқындарды Жерорта теңізінің жағалауына 

тасымалдайтын негізгі дәліз.

БҰҰ

ҰЛЫБРИТАНИЯ

СОЛТҮСТІК АФРИКА

Зардап шеккендер көп

Балалардың жағдайы ауыр

Босқындар қазасы

Әбдісағит ТӘТІҒҰЛОВ,
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Н9РЛІ СУ

«...Мал жаяр 	рістерінде малшы-
лар қазып, керегінде пайдаланып, 
артынан тастап кеткен құдықтар 
болатын. Сайын даладағы мұндай 
құдықтар небір аптап ыстықтарда 
кездейсоқ адамдардың ш	лден жа-
нын аман алып қалатын еді. Жаңағы 
құдықтың бір қабырғасын керітіп 
жасаған баспалдақтары сау екен, 
құламапты.  Сол баспалдақтың 
ең соңғысын басып, еңкейсем, 
құдықтың түбіндегі  суға аузым 
жетейін деп тұр. Байқасам қаптаған 
үлкенді-кішілі к	лбақалар құдық 
түбіндегі суда ойран салып жүр. Ш	л 
қысып бара жатыр. Құдық түбінде 
м	лдіреп жатқан суды к	ріп, қарап 
тұруға мұрша жоқ, к	лбақаларды 
қолыммен ысырып тастап, аузымды 
суға тықтым да, іштім-ай келіп... 
К	п іштім...» Алты жасар баланың 
құла түзде үш күн бойы адасып, ас-
сусыз, ат-к	ліксіз жападан-жалғыз 
жүріп, ақыл-есін сақтап, аман-
есен қалуына себеп оның сұңғыла 
ақылы ма, Алланың қамқорлығы 
ма әлде к	з жасын к	л қылып 
іздеген ата-анасының тілегі ме 
– әрине, тап басып бір пікір 
айту қиын. Бірақ иен даладағы 
құдықтан су ішіп жан сақтауға 
болатынын, құдыққа түспек 
бар да одан шықпақ барын са-
насымен түйсініп тұрған баланың 
бойындағы қасиеттің озығы не 
туа бітті к	регендігі ме, не болма-
са әкесімен бірге жүргенде к	рген 
дүниелерін ұғынғыш алғырлығы ма, 
әйтеуір оның 	з бойындағы бір асыл 
қасиетті алып жүргені мәлім. 

Сол құдықтан қанып ішкен суы 
кейінгі 	міріне таусылмастай нәр бер-
гендей. Адам 	мірінің сеңгір белесіне 
шықса да 	зіне тән сырбаздығын 
айшықтай түсетін сымбатты тұлғасын 
тіп-тік ұстап маңғаздана жүретін, к	зі 
отты, қимылы ширақ осы ағамыздың 
айрықша ғұмыр-болмысы туралы 
бірер с	з айтуды ж	н санадым. 

БІЛІМГЕ БОЛАДЫ ЕКЕН 
АҚЫЛ СЕРІК

Ақан серінің «Адамның біліміне 
ақыл серік, Ақыл кен таусылмайтын 
жанға к	рік. Мидан шыққан с	зіңе 
тіл себепкер, Қалай айтып с	йлесең 
	зіңде ерік» деген жолдары жұмбағы 
мол адам дүниесінің қыр-сырының 
басшысы ретінде ақылды алға тарта-
ды. Аллаға шүкір, халқымыз ақылы 
мен білімі келіскен азаматтардан 
кенде емес. Алайда олардың ішінде 
де ерекшеленіп тұратын тұлғалар 
болады. Солардың бірі –мемлекет 
және қоғам қайраткері, белгілі ғалым, 
экономика ғылымының докторы, 
профессор, академик Кенжеғали 
Сағадиев.

Мен Кенжекеңмен кемел шағында 
таныстым. Lрбір с	зін нықтап, ойла-
нып айтатын, к	ргені мен түйгені 
мол, білімді, парасатты азаматтың қай 
кезде де сыйластықтың, құрметтің 
биік тұғырынан к	рінуі сүйіндіріп 
келеді. Құрмет, әсіресе халықтың 
құрметі оңайлықпен беріле сала-
тын арзан дүние емес, ол – тыным-
сыз күндер мен ұйқысыз түндерді 
бастан кешіріп,  қол жеткізген 
терең білімнің нәтижесінде келетін 
жоғарғы кәсібилік пен адал еңбектің 
а р қ а с ы н д а  а з а м а т қ а  б е р і л е т і н 
халықтың 	зіндік бағасы. Бұған ака-
демик Манаш Қозыбаевтың с	зін 
халық бағасының к	рсеткіші ретінде 
келтіруге болады: «...Кенжекең – 
сегіз қырлы, бір сырлы азамат, халық 
мақтанышы. Ол елге к	птеген қадір-
қасиеттерімен қымбат».

Кенжекеңнің  б іл імі  туралы 
с	з болғанда, саясаткер Қуаныш 
Сұлтанов айтпақшы, « . . .Ахмет 
Байтұрсын ұлынан кейін ғылым айды-
нына кеме салған...», ол кемесінің Нұх 
пайғамбардың кемесіндей экономика 
және қоғам салаларының барлық 
асыл ілімдерін жинаған қасиетін қазақ 
ғылымындағы заңғар тұлғасымен 
сипаттай айтамыз. Тарихымыздағы 
алып тұлғалар Бәйкен Lшімов пен 
Салық Зимановтың баталарын 
алып, олардың сара жолына түскен 
 Кен жекеңдей азаматтың еңбегі 
еліміздің тәуелсіздігінің іргесін 
бекіту жолында да нақты ауқымды 
ғылыми зерттеулерімен,  ашық 
пікірлерімен елдің к	ңілінен шықты. 
Lрбір түбегейлі ойының т	рінде елдің 
қамы, халықтың ахуалы орын алып 
келеді. Қатарластары мен замандас-
тарына бірдей үлгі-	неге болып келе 
жатқан Кенжекең әлемдік ғылыми 
ортада да үлкен беделге ие. 

Заман ауысты, қоғам 	згерді.Бұрын 
кеңестік билік жүйесінде сен қаншама 
талантты жазушы, ақын, ғалым болып 
тұрсаң да, сенің екінші мамандығың 
«коммунизм құрылысшысы» екендігін 
ұ м ы т п а й ,  о ғ а н  ә р б і р  к 	 р н е к т і 
шығармаларыңда, зерттеулеріңде ерек-
ше мән беріп, тек «социализм мен 
коммунизмнің» даңғыл жолымен ғана 
	нер-білімнің асуларын бағындыру 
мүмкін екенін еске сала отырып және 
оған сенімді дәлел мен дәйек айта 
отыру керек болатын. Осылайша 	нер 
біткенді саясатқа таңып қойған заман, 

ибратты
ғұмыр

симфониясындағы қиындықтың 
түбіндегі қуанышты жеңісіне жеткен 
әсерлі, қарқынды әуеніне ұқсас кере-
мет шығарма болар еді.

Сондай қиындықты басынан 
кешіріп, білім алған Нағытай жең-
геміз де 	з саласында білікті ма-
ман болды. Ғылым кандидаты 
дәрежесін абыроймен қорғап, до-
цент, профессор атақтарына да 
лайықталды. Бірақ отбасының 
мақсатын бірінші орынға қойып, 
Кенжекеңдей азаматтың түтінін түзу 
шығаруды 	мірлік міндеті деп сана-
ды. Қазіргі уақытта балалары мен 
ағайындарының басын біріктіретін 
дана отанасы ретінде бүкіл әулеттің 
ұйтқысы болып отыр. 

Ердің азаматтық келбетін қалыптас-
ты ратын осындай екі к	рсеткіш – кәсібі 
мен отбасы Кенже кеңнің 	міріндегі 
ең сәтті, ең табысты таңдалған асыл 
дүниесі деп білемін. Отбасы кикіл-
жіңі нен ада жан ғана сырттағы ісін 
жақсы атқарып, халық, ел алдындағы 
міндеттерін орындай алады. Оның 
үстіне Жаратушының берген табиғаты, 
болмысы осы екі к	рсеткіштің ара-
сын үйлестіріп, адамның ортасымен 
жарасымын арттыра түсері айғақ. Сол 
себепті абыройға ие болған адамдардың 
келбеті басқалардан ерекшеленіп 
тұрады. Дәуірі бір, заманы мен орта-
сы ортақ адамдарды осындай табиғи 
мінезі, дарыны мен қасиеттері бір-
бірінен айрықшалап тұрады.

ЕРДЕН ЕРДІҢ 
НЕСІ АРТЫҚ...

Мұқағалидың Қасым туралы айт-
қан мынадай жолдары бар: 

Дейсіңдер-ау, Қасымның 
несі басым?!

Қасым солай болмаса, 
несі Қасым?!

«Ақынмын» деп 
қопаңдап жүргендердің

Lммесінен Қасымның десі басым.
Иә, «Ерден ердің несі артық, 

Ептестірген с	зі артық» деп Қазыбек 
биіміз айтып кеткен бұл бұлжымас 
қағиданы біздің шоқтығы биік бір 
шоқ азаматтарымыз туралы да айта 
аламыз. Қазақта алтын құрсақты 
анадан туған алыптар к	п, олардың 
ә р қ а й с ы с ы н ы ң  	 з  б и і г і  б а р : 
шындықтың шырақшысы атанған 
Шер-ағаң (Шерхан Мұртаза) 	зінің 
қаламгерлік жолында бір т	бе, бүгінде 
халқымыздың 	нер саласындағы 
дара дарыны Асекеңнің (Асанәлі 
Lшімов) алған биігі, қазіргі меди-
цина ғылымы мен ісінің к	рнекті 
кемеңгерлері Т	регелді Шарманов 
пен Камал Ормантаевтың да алып 
отырған асқаралы биіктері – жеке-
жеке бір т	бе. Кешегі 	ткен Lбіштің 
биігі қандай еді?! Кенжекең 	зінің 
кітабында ол кісіні Торғай халқының 
туған баласындай к	ретінін айтқан 
екен. Lбіш – бір Торғайдың емес, 
қазақтың к	сіліп жатқан дарқан 
даласының ұлы еді ғой! «Бүгін Lбіш 
ортамызда жоқ. Uмірдің қайтып 
келмес кемесіне мініп кетті...» деп 
Кенжекең тебірене жазыпты. Lбіш 
кетті, оның биігі қалды артында...

Ал Кенжекеңнің асқар тауы, 
биігі 	з алдына бір б	лек. Оның 
адамгершілігі, парасаты 	негелі: 
үлкенге де кішіге де ізетті, досқа 
адал. «Достың да досы болады» дейді 
Кенжекең «Менің Балтабайым» де-
ген эссе-естелігінде. Бірі еліміздің 
солтүстік  қиырының,  екіншісі 
оңтүстіктің тумасы.  Жұлдызды 
жастықтағы таныстықтарының ай-
нымас достыққа айналуының 	зі 
бір дастанға сюжет болатындай.
Балтекеңнің о дүниелік болғанына 
да әжептәуір уақыт 	тсе де, осы 
екі отбасында орнаған бұлжымас 
тәртіп – барлық қуаныштарда бірге 
болу. Балалардың үйлену тойла-
ры, немерелер мен ш	берелердің 
шілдеханасынан бастап басқа да 
қуаныштары бір-бірінсіз 	тпейді. Екі 
үйдің бәйбішелері Нағытай жеңгей 
мен Сәуле жеңгей де қазақ жерінің 
екі 	ңірінен (Жезқазған және Атырау) 
болса да, апалы-сіңлідей жұптарын 
жазбай, жұмсақ әзіл, жайдары к	ңі л-
мен сыйласып отырғандарын к	 рудің 
	зі қандай ғанибет, қандай үлгі?!

Адамдық қасиеттерімен қатар, 
Кенжекеңнің іскерлік, зерттеушілік 
қабілеттері де к	пке 	неге. Оның кең 
тынысты зерттеуші ғалым екендігі, 
оның том-томдық шығармалары, 
еңбектері отандық және шетелдік 
ғалымдар, әріптестері тарапынан 
жоғары баға алып келеді. Бұндай 
азаматтарды неге бұлай, неге ол биік, 
несімен басым деген сұрақтардың 
шеңберіне сыйғызу мүмкін емес. Бұл 
азаматтар уақытында қиындықтарды 
да к	рді, биліктің биігінде де болды, 
бірақ азаматтықтарын жоймаған, 
сондықтан бұл ағалардың есімдері 
биік тұрады. Кенжекең туа біткен 
ақылымен, білімімен, тазалығымен 
басым. Ол Кенжеғали Сағадиев деген 
нар тұлғасымен, ғибратты істерімен 
басым. Бала кезінде ш	лін қандырған 
нәрлі суы – 	мір бұлағы кейінгі 
азаматтық келбетін қалыптастырған 
мағыналы 	міріне қуат сыйлап, 
Кенжекең бүгінде біліміне ақылын 
серік етіп, 	зінің бар күш-қуатын 
арнаған к	пшілік жұртымен бірге ер 
мойнындағы міндеттерін 	з заманы-
на лайықты атқарып келеді. Лайым, 
күш-жігері сарқылмасын!

БАРДЫҚ БІЗ ЕЛ ЖАҚТЫ 
БЕТКЕ АЛЫП...

Ғылым мен білімнің жолын-
да  үлкен жетіст іктерге  жеткен 
ғұламаларымыз ешқашан түп тамы-
рынан ажыраған емес, керісінше, 
халықпен арадағы қарым-қатынасты 
нығайта түсу жағын нықтап оты-
рады.  Осыдан бірнеше жылдар 
бұрын Кенжекең жақсы бір оймен: 
«Lбдісағит, қазір елде түрлі шаруа-
лар болып жатыр. Халқымыздың 
еңсесін к	теріп кете алмай жатқан 
жағдайлары бар екенін 	зің де білесің. 
Азаматтарды жинап, ел жаққа бе-
талып, барып қайтайық: халықты 
тыңдайық, ойларымызбен б	лісейік» 
деді. Ағаның айтқаны – ініге заң. 
Жолға дайындалдық.

Сонымен, академик Кенжеғали 
Сағадиев, Lбіш Кекілбаев, Қуаныш 
Сұлтанов, Жабал Ерғалиев сияқты 
елімізге белгілі азаматтар, Парла-
мент мүшелерімен бірге  Торғай 
жерін, Алаш алыптары Ахаң мен 
Жахаңның табаны тиіп, 	сіп-	нген 
	лкесіне сапар шектік. Бұл 	лке – 
ұлы ағаларымыздың осы уақыттағы 
жалғасы, Қазақстан ғылымының аса 
дарынды 	кілдері  Манаш Қозыбаев, 
Uмірзақ Сұлтанғазин, Кенжеғали 
Сағадиев сынды саңлақ тардың, ғұлама 
ғалым Қаныш Сәтбаев іргетасын қалап, 
шаңырағын к	теріп, босағасын бекітіп 
кеткен Қазақ ұлттық академиясының 
екі бірдей басшысын сыйлаған ел 
екенін бүгінгі замандағы 	скелең 
халқымыз біледі.

Торғай менің ата-бабамның 
қоныс тан ған мекені болса да, ол 
	лкенің біраз жерін біле тұрсам 
да,Тұранның бір б	лшегі Торғай 
даласының аты аңызға айналған, 
атам заманнан келе жатқан басты 
мекені Ғафу (Қайырбеков) с	зімен 
айтқанда, «Ішіне оқиғаны тиеп-
сықап, тарихтың қойып кеткен арба-
сындай» Торғайды мен Кенжекеңнің 
арқасында осы соңғы жылдарда ғана 
жете танып, к	ңілім жайланды.

Иә, бұл елді мекен – 	ткен ғасыр-
дың аумалы-т	кпелі заманында ел 
бірлігінің туын бірге ұстауға сонау 
Ұлытаудан бастау алатын Сарыторғай 
	зенінің бойын кеңінен жайлаған 
елдің сыйлысы, бетке ұстар үлкені 
менің атам Тәтіғұл қажының ат 
 басын тіреген жері, әкем – бала сар-
баз Шаймұханбеттің 16-жылдың 
дүмпуіне қатысып, талай-талай 
уақиғалар ортасында бастан ке шірген 
істерінің тарихи куәсі болған жер.

К е ш і к п е й  к ә м п е с к е ,  с о д а н 
кейін жер аудару, қудалау күшейген 
кезде атажұрттан алысқа кетуге 
мәжбүр болған уақыт болды. Бұл 
тақырыпты қысқартыңқырап айтсақ, 
20-жылдардың аумалы-т	кпелі 
 заманында түрмені де, тәркілеуді де 
бастан кешірген әкем мен оның ағасы 
отбасыларын алып, Ресей жеріне 
маңайлас қалың орыс жайлаған елді 
мекенге қоныс аударған екен. Lкеміз 
соғысқа қатысқаннан кейін барып 
елге келген еді. Мен ол кезде жеті жа-
ста едім. Аманкелді ауданында мек-
теп бітіріп, сол жерден жоғары оқуға 
кеттім. Сосын қызмет, аспирантура, 
тағысын тағылар 	мірдің ағымымен 
жалғаса берді. Емін-еркін ел аралауға 
уақыт болмады. Сондықтан Торғай 

тарихын ғылыми еңбектер мен зерт-
теулерден к	бірек білемін. Енді сол 
нағыз тарихымыздың негізі Торғай 
топырағына Кенжекеңнің арқасында 
осы ғасырда бірінші рет  табан 
тигіздім. 

Қазақтың Lбіші бастаған ел зия-
лылары Ақк	л мен Lулиек	лге дейін 
к	сіліп жатқан Торғай даласының 4-5 
ауданындағы к	птеген елді мекендерде 
болып, емін-еркін аралап, халықтың 
жағдайымен танысып, пікір алысты. 
Сол кездесу кезінде елде болып жатқан 
біраз әсерлі де маңызды жаңалықтар 
мен 	згерістердің куәсі болдық. Lсіресе 
Торғайдың 	зінде болған кездесу 	те 
әсерлі 	тті. Uткенді к	зімен к	ріп, 
құлағымен естіген кешегі тарихтың 
к	зі тірі куәгерлерінің қатары селдіреп 
қалыпты.

Елдің тіршілігі әртүрлі. Арагідік 
беймаза уақыттар да болып тұрады. 
Сондайда Доспамбет жырау айт-
пақшы, «Кетбұғадай билерден кеңес 
сұрар күн қайда?!» деп, ха лықтың 
жақсы хабарға, ж	н с	зге ш	ліркеп 
тұрған шағында келдік. Кенжекең 
б а с т а ғ а н  е л  а ғ а л а р ы  х а л ы қ п е н 
пікірлесе отырып, кешегі және бүгінгі 
	мір кезеңдерін салыстыра келе, 
болып жатқан 	згерістердің қиын-
дықтарымен қоса келешегі болатын 
жетістіктері мен жеңістері туралы ой-
болжамдарымен б	лісті.

Қай жерде болмасын 	зінің шығар-
ма ларымен де, жүріс-тұрысымен де 
	неге болып жүретін теңіздей терең 
халқымыздың Lбішінің ел азаматта-
рымен жүздесуі бүкіл Торғай даласын 
жылуға б	лей кетті.

Елімізге әйгілі, 	зіне жүктелген 
істерді атқаруда әрдайым бәйгелі болып 
жүрген Парламент мүшелері Қуаныш 
Сұлтанов пен Жабал Ерғалиевтің 
саясатымыздың бү гінгі бағыты мен 
Парламенттің игі ше шімдері ж	нінде 
айтылған тұ шымды пікірлерін ел 
ризашылық пен қабылдады.Қиындық 
б	ліссе ғана жеңілдейді. Қазақтың 
«К	ппен к	рген ұлы той» дегені осын-
дайда айтылған. Бұл кездесу ел азамат-
тарының к	ппен бірге 	ткізген келе-
шекке деген сенімді арттырған оқиға 
болды. 

ОРЫНДАЛҒАН АРМАН

Кенжекеңнің үйіндегі Нағытай 
жеңгеміздің берекелі қолы Торғай 
с а п а р ы н ы ң  м ә н і н  ә с е р л е н д і р і п 
жіберді. Lрбір барған жерінде топ-
тобымен үлкен-кішіге сый тартып, 
ел ағасы жасындағыларға арнаулы 
шапан  жауып, к	пшілікті риза қылды. 
Үлкендер жағы батасын беріп, кішілер 
мәре-сәре болып, басқосуымыздың 
кештері қызықты думанмен жалғасып 
жатты. «Үйді қырық еркек толтыра 
алмайды, бір әйел толтырады» деген 
халқымыздың даналығы бар. Халықтың 
ағалары болып, айтқанда ауыз толатын, 
қарағанда к	з тоятын, естігенде құлақ 
құрышыңды қандыратын небір  шешен, 
к	сем ер-азаматтар жиналғанда, 
бәрінің берекесін кіргіз іп,  сән-
салтанатын арттырған осы жеңгеміз 
Нағытай  болды.

Негізінде болашағын болжай 
білетін ер азаматтың алдында екі үлкен 
арман болады: бірі 	зінің келешегіне 
нәсіп болатын кәсіп таңдау болса, енді 
бірі – 	зіне лайық жар таңдау. Осы 

екеуін жазбай таңдай білген азамат оза-
ды. Нағытай жеңгеміз – бір отбасының 
ырысын бүкіл елдің құтына айналдыра 
білген дана аналарымыздың асыл 
қасиетін сақтап қалған берекелі жан. 
Ерінің азаматтық болмысын, халық 
ұлы болып ж	н айтар, топ басқара 
білер қасиетін тап басып к	ре білген 
жеңгеміз жас отбасын құрғаннан-ақ 
азаматының абыройын асқақтатып, 
беделін биіктете білді .  Нағытай 
Lбітайқызының «Жер бетінде қалған 
із» деген естелігінде мынадай жол-
дар бар: «...Біз есек арбамен жаңа 
пәтерімізге к	шіп бара жатырмыз. 
Lне, Кенжекең к	шенің арғы бетінде 
бойын тік ұстап, қаздаңдап кетіп ба-
рады. Тіпті бізге қарайтын түрі де жоқ. 
Тұла бойы к	к тірегендей Кенжекеңнің 
мына митың жүрісті есек арбаның 
соңынан ілесіп, еріп келе жатқандығын 
елестетудің 	зі мүмкін емес. Бұл митың 
жүріс, бұл күйбең тіршілік сол кездің 
	зінде-ақ Кенжекеңнің тұла бой-
ына жараспайтындығын аңғарған 
едім». Қанша 	ткір болса да қылышты 
тасқа салсаң, жүзі қайтады. Адамды 
да күйбең тірлік мұқалтып жібереді. 
О с ы н ы  т ү с і н г е н  д а н а  ж е ң г е м і з 
ағамызды жауыр дүниенің салмағынан 
алшақта ұстап,оның еңсесінің түспеуін 
қадағалап келеді. Lкенің абыройы 
– балаға үлгі. Жеңгеміз – 	мірлік 
жұбайының отбасындағы абыройын 
Отанымыздағы абыройына ұластыра 
білген аса к	реген, ақылды жан.

Бұл кісінің 	мірде к	рген қиын-
шылықтары да бір басына жетерлік. 
А л а й д а  	 м і р  о н ы  ж а с ы т п а ғ а н , 
қайта әрбір реніш, әрбір таршылық 
оны алға қарай итермелей түскен 
сияқты. Жоғарыда аталған кітабын 
оқып отырғанда, ондағы бір эпизод 
мені әлі күнге дейін толғандырады. 
«...Мектептегі сабағыма жинала баста-
сам болды, нағашы атам үйдің алдынан 
 бастап, мектептің босағасына дейін 
ш	п шашып, жол жасайтын. Атам ш	п 
т	сеп, жол салғанын есіктен сығалап 
қарап тұрамын да, үйден жалаңаяқ 
жүгіре шығып, мектепке келетінмін».
Бір күн емес, екі күн емес, қыс бойы 
мектепке құстай ұшырып жалаңаяқ 
апарған білімге деген, келешекке  деген 
қандай сенімді құштарлық?! 

Соғыстан кейін оқуға барған 
біз қыста бір отбасындағы оқушы 
балалардың бір аяқкиімді кезектесіп 
киетінін, болмаса екі аяғына түрі 
де, түсі де, 	лшемдері де екі түрлі 
аяқкиім киіп келетінін к	рдік, тіпті 
болмаса қыста мектепке бармай-
тын. Ал тал шыбықтай бұралған қыз 
баланың қыстың к	зі қырауда күнде 
жалаңаяқ мектепке баруы деген 
қиялда ғана  болатын жағдай, менің 
біраз замандас тарым к	рмек түгілі, 
естімеген, түсіне де кірмейтін оқиға.

Алғаш оқығанда-ақ, апырм-ай, 
мына оқиға бір талантты компози-
тордың к	зіне түспей жүр-ау, болмаса 
мына бір керемет либретто жазы-
лып, оның Вагнері, Чайковскийі 
табылса, Сарыарқаның сары ая-
зында балапан аққудың жапан 
даладағы аппақ ақ қардың үстіне 
т	сеген жап-жасыл реңін жоғалтпаған 
ш	птің үстінен аяғының ұшымен 
ұмтыла ұшып, мектебіне, арманды 
келешегіне деген қанат жайған 	мір 
симфониясын байқаған болар еді. 
Д.Д.Шостаковичтің №7 Ленинград 

қазақтың небір сүлейлерін тұсаулап 
ұстаған еді. Бірақ бұндай тосқауылдарға 
қарамастан терең білімпаздығымен 
қоса еліне деген азаматтық биіктік 
керектігін білген дарабоз тарландары-
мыз да болды. Солардың бірі – акаде-
мик Кенжеғали Сағадиев. Ол кісінің екі 
заманның ағымында еркін жүзе білгені 
туралы Шыңғыс Айтматов жақсы ай-
тып кетіпті: «Кенжегали Сагадиев 
– один из блестящих представителей 
уникального в истории поколения со-
временных шестидесятников, прошед-
ших сложнейшую школу диалектики и 
противоречий ХХ века, утопий и анти-
утопий, социализма и антисоциализма, 
поколения, сумевшего совместить в 
своем духовном менталитете борение 
и взаимодействие противоречивых 
контрэпох, пережитых и переживаемых 
нами на путях демократии и нацио-
нальных чаяний».
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Қазақ әдебиеті ауыр 

қазаға душар болды. 62 

жасқа қараған шағында 

к	рнекті жазушы, дра-

матург, Қазақ станның 

еңбек сіңірген қайрат-

кері Рахымжан Отарбаев 

	мірден озды. 

Рахымжан Қасым-

ғали ұлы Орал  педагогика 

инс ти тутының түлегі. 

Lр жылдары Қазақ те-

лерадио ко ми тетінде, 

«Қазақ әдебиеті», «Жа-

лын» басылымдарында жұмыс істеді. 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  Қ ы р ғ ы з с т а н д а ғ ы 

елшілігінің атташесі болды. Маң ғыстау 

облыстық радио-телевидение ком-

паниясына, Атырау облыстық драма 

театрына, Астана қаласындағы Ұлттық 

академиялық кітапханаға басшылық 

жасады. Президент әкімшілігінде сек-

тор меңгерушісі қызметін атқарды. 

U м і р і н і ң  с о ң ы н а  д е й і н  А т ы р а у 

облыстық қазақ драма театрының 

к	ркемдік жетекшісі қызметінде болды.

Қаламгердің «Шер», «Жұлдыздар 

құла ған жер», «Жайық жыры», «Қараша 

қаздар қайт қанда»,  «Дауы сың ды 

Ертеректе «Мәдениет және тұрмыс» 

журналында қызмет істеп жүрген кезім. 

Lдебиет б	лімін басқаратын Uтебай 

Қанахин ағамыз редакция поштасы-

на келген бір әңгімені маған ұсынды. 

Асықпай оқып шықтым. Керемет. К	п 

ұзамай журналда жарық к	рді. 

Арада шамалы уақыт 	ткеннен кейін 

Uтекең әлгі әңгімені жазған жігітті ертіп 

әкеліп таныстырды. Баяғы әңгіме әлі 

есімде. «Сен классик жазушы боласың!» 

дедім к	рген беттен қолын қысып. Сол 

жігіт Рахымжан еді. Алматыға жаңа келіп 

жатқан кезі болса керек. 

Кейін талай рет кездестік. Жолыққан 

сайын: «Сіздің сол жылы с	зіңіз...» деп 

жылышырайлық танытатын. 

Рахымжанның бірқатар шығарма ла-

рымен жақсы таныспын. Ол нені жазу 

керектігін және қалай жазу керектігін 

Рахымжан үлкен жазушы еді. Lлі де 

айтары бар, халқына берері бар кезде 

	мірден озып отыр. Uз басыма бұл 

 хабарды есту 	те қиын болды. 

Бұл қазақ әдебиетінің үлкен қазасы. 

Мұным асыра айтқандық емес. Қазіргі 

за манның қабырғалы жазушысының 

бірі еді.

Қазақтың с	зінің мәнісін, қасиетін 

білетін. Lр с	зді орынды пайдалана-

тын. Осындай ініміздің 	мірден 	туі 

және оқыс тан к	з жұмуы 	те 	кінішті. 

Uлім қай кезде де күтпеген жерден тап 

болады ғой. Мына қаза тіпті ойламаған 

жерден болды.

Жазушы ретінде соңғы уақытта 

	ндіре еңбектеніп жүрген. Оның к	теріп 

жүрген тақырыптарының қай-қайсысы 

да қазақ әдебиеті үшін маңызды бо-

латын. Тарихи немесе бүгінгі кезең 

мәсе лелері болсын оқырман назарын 

ауда рар лықтай шеберлікте жеткізетін.

И
сабек қарт күнделікті ұсақ 

күйбең, тынымсыз тірліктің 

ауқымында жүргенде, аязды 

қыстың алғашқы айы да аттай шауып 

	те шығып еді. 

Соғымды да сартап қып, к	пке 

 созбай қар бір-екі жауғаннан кейін-ақ 

сойып алды. «Сойсаң мен құсап сой, 

соймасаң пышақты босқа қандама» 

дегендей үлкен семіз, жазаң келген к	к 

ту биені қораның алдына алып шығып, 

ескі к	ршісі, кәрі құлақ  замандасы 

Сәтбек ауласына к	з салғанда қыбы 

қанып, 	ресі 	сіп-ақ қалды. Соғым 

сойысуға адам саны жетіп тұрса да, 

әдейілеп бала жүгіртіп, Сәтбекті 

шақырып алды. Реті келіп тұрған сәтте 

алак	з к	ршісін тұқырта т	мен тартып, 

сағын сындырып, жүнін жығып алу-

ды ж	н к	рген. Исакең ойында біраз 

мақтану да, біраз табалау да жоқ емес 

еді. 

Сәтбек те артқы сіңірі тырысып 

тұратын кертақыстың 	зі. Uзін аттай 

қалап шақырып тұрса да, қасақана 

барғысы келмей, естімегенсіп, елеме-

ген сіп кертабандағанын қайтесің. 

Ақыры келген.  Былай қарағанда 

аң қаусып, ақпейілсігенмен де осы 

шалдың ой түкпірінде, к	з ұясында 

қандай да бір суық сезім, д	ң пиғыл бар. 

Оны Исабек те сезеді. Lйтсе де, к	пе-

к	рінеу білмегенсиді, жылан бұрмаға 

салады. Lйтеуір, екі к	ршінің бірін-

бірі алыстан арбап, іштей сілкілесіп, 

ұстасып жүретін әрекеті сары майдай 

сақталып, қара үзбей келе жатқан.

Түске дейін ермек болсын деп 

к	ршісі Сәтбектің үйіне қарай аяңдады. 

Исабек келгенде Сәтбек қора шетінде 

айырға сүйеніп, қалқиып тұр екен. 

Бірін-бірі к	рген жерден іле тар-

тып, қағытып, әзілдесе кетті. Сәтбек 

с	зге жоқ. К	п с	йлемейді. К	бінесе 

	зіне-	зі есеп бергендей томаға-тұйық 

жүретін тікбақай, қырыс шал ілуде бір 

болмаса ішін ашып, к	п жадырамайды. 

Тек Исабекті к	ргенде ғана асықтай 

үйіріліп, ыңғайға тез келетін. Бұлар 

әрнені бір с	з етіп тұрғанда бір топ 

тауықтың қошеметімен шұбар қораз 

бұларға қарай 	ріс ашқан.

– Uздері тым ұйымшыл, бір-бірімен 

түк ажырамайды, – деді Исабек күле 

с	йлеп.

 Сәтбек қоштағандай болып басын 

изеді.

– Қораз бір нәрсе тапса, жаны 

қалмай 	згесін шақырады екен. 

– Е, қойшы, Сәке, – деп Исабек 

қулана к	зін сығырайтты, – Сенің 

қоразың да сондай ма.

– Е, не бопты, ол да тауықтың бала-

сы ғой.

– Lй, қайдам. Ол да 	зің секілді 

тап қанын тығып жейтін тарғыл мысық 

шығар. 

– Жоқ, қайта менің қоразым сенің 

қоразыңнан әдепті.

– Қой.

– Күші де басым. Сенбесең әкел, 

соғыстыр. Екі шайнап, бір түкірсін, – 

дегенде, Исабек қарт сілкінгендей бо-

лып, қызынып қалды.

– Сонда сенің қоразың жем жеп, 

менің қоразым боқ жеп жүр ме, – деді 

	згеше бір намыспен қайнаған күйі.

– Қой, к	п с	зді қайтесің, қорықсаң 

оныңды айт. Болмаса қоразыңды әкел. 

– Lкелем. Ал сенің қоразың қара 

басып жеңіліп қалса қайтесің?

– Бір тоқты берем. Қазір қорада алты 

тоқты тұр. Ал қалағаныңды.

– Тоқтадың ба осыған.

– Тоқтадым. 

Бұлар сол келіскеннің белгісі ретінде 

шартпа-шұрт алақан ұрып, қол алысты. 

Уәде осы болды.

И с а б е к  қ ы з ы л  қ о р а з д ы  ұ с т а п 

әкелгенде Сәтбек шұбар қоразды 

ыңғайлап даяр тұр екен. Екі қоразды 

ашық алаңқайға шығарып, беттестіріп 

жіберді. Қызыл қораз әу дегенде бұл не 

зобалаң дегендей ділгірлеп тұрып қалды. 

Шұбар қораз, мол кеспелтек денесіне 

қайрат шақырғандай к	зі шақшиып, дән 

терген боп, алдаусыратып біраз тұрда да, 

тұра ұмтылды. Қызыл қораз қашпады. 

Бүйірлеп келіп, басқа шапшыған шұбар 

қоразға майдан ашты.

Екі шал майдандасып жатқан екі 

қораздың екі жағына шығып алған. 

Uздері де сол қоразбен бірге жұлысып 

жүргендей құс қимылына қарай 	ңдері 

де,  қимылы да құбылып, құнжың 

қағады. Lсіресе Исабек қарттан ес 

кетті .  Жұдырығын тас қып түйіп 

алыпты. Ауық-ауық ернін қайзалап, 

құшырланғандай боп ұмтыла түскенде, 

тұла бойында шортан тулап жүргендей 

әсер етеді. Исекеңді қинаған жалғыз 

тоқты емес, намыс еді. 

Сәтбек бұған қарағанда сабырлы, 

қамсыз. Қоразының қайтсе де жеңіп, 

күтпеген жерден бір нәпақаның оңтайы 

келгеніне іштей разы сияқты. 

У а қ ы т  	 т к е н  с а й ы н  м а й д а н 

алаңындағы үрдіс әрекет, шалт қимыл 

саябырсып, салқындай түсті. Семіздік, 

ебедейсіздік шұбар қораздың белін 

басқандай болып, тынысын ауырлата 

түсті. Аздан соң 	кпе соғып, барлығып, 

сүрініп, теңселіп, беті қайтқандай бол-

ды да майдан т	рін тастап, бой салып, 

қаша ж	нелді. «Иә, сәт, иә сәт» деп ар-

тынан жүгірген Исабек қызыл қоразды 

қолына алып, қалтасынан бет орама-

лын шығарып, қанын сүртті. Қызыл 

қораздың айдарынан сау тамтығы 

қалмапты. Қоп-қою қара күрең қан 

м	лт-м	лт тамады. 

Сәтбек сілейіп тұрып қалды. Сәлден 

соң:

– Малыңды ал, – деді  қапалы 

пішінмен, 	ңі түтігіп, – қазір ал.

К	ңілі қатты құлазыды. Қара бұжыр 

	ңі жауар күндей қарауытып, ызғар 

шашты. Бір сәт тиісерге қара таппады. 

«Қап, – деді іштей жанығып осы с	зді 

және қайталап, – Қане, тұра тұр. Ретің 

бір келер. Оң жамбас бізде де бар...»

***

Қызыл қораз Исабектің ең бір 

қалаулы затына айналды. «Жануардың 

намысшылын-ай, – деді іштей риза-

шылығын жасыра алмай. Ту, не деген 

тас тұяқ. Бәрекелді, қайратыңа болай-

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

– Мен 	зі зерігіп жүр едім. Іс жоқ, 

сауда жоқ. Болмайды. Сенің келгенің 

бек жақсы болды. Жүр.

Бұлар тысқа шықты. Шермәметтің 

отызға тарта тауығы бар еді. Ол со-

ларды айдап қорасына кіргізбекке 

айналғанда Сәтбек қаптың аузын 

шешіп, қоразды суырып алды. Тірі 

екен. Бірақ ұйпалақтанып, қанаты 

сынып, ұсқыны кетіпті .  Басына 

ойламаған жерден қара түнек орнаған 

қызыл қораз ашуланып, долданып 

тұрғандай еді. К	зі шақырайып, жалт-

жұлт етеді.

Б е л г і л е н г е н  ш а р т  б о й ы н ш а 

 Шер мәмет үш қораз соғыстыруға 

міндетті. Lр қораздың ұтысы мың 

теңге. Ақша табанда т	ленеді. Бәрі 

де келісілген. Ол әуелі үлкен, келісті, 

сүліктей сұлу ақ қоразды әкелді де, 

«жекпе-жекті» бастады. Жол соғып, 

қинау к	рген, әлі ашуы тарқамаған 

қызыл қораз салғаннан  суырылып 

ш а б у ы л ғ а  к 	 ш т і .  U з і н е  т ә н  а с а 

шапшаңдықпен есі кете ұмтылысты. 

К	ктен күткен жауындай мұндай сыйды 

к	рмеген ақ қораз алғашқы соққының 

дәмін татып та үлгерді. Бір ереуілдесіп 

қайтқан кезде  қызыл қораз  тура 

т	бесінен шаншыла шоқып, желекті 

айдардың бір жақ шетін жапырақтап 

жұлып алып еді. Қан саулап қоя берді. 

Uзбек бірінші қоразының жеңілгенін 

мойындап, ақшасын берді де, бейшара 

құсын қанын сорғалатып жайына алып 

кетті. Сәл қызарақтап, намыстанып 

қалды. 

Сәтбек 	збектен сәл ғана жем 

сұрап, қызыл қоразға шоқытып алды да Дәнеш АХМЕТҰЛЫ

шорқақ екен. Бір айналымға келмей, 

тайқып шықты да бет алды қаша ж	нелді. 

Исабек келісім бойынша бес жүз 

теңгеден екі қағазды берді де, тұмсыққа 

ұрғандай кері қайтты. Uз  намысына 

тырысқан Исабек бұдан кейін де  екі-үш 

қораз тауып, т	белестіріп к	рді. Бірақ 

бірде-бірі шал үмітін ақтамады. Шұбар 

қоразды қойнына тығып, ұзын бойы 

ілмиіп, балпаң-балпаң басып келе 

жатқан Сәтбекті к	ргенде Исабек қарт 

құбыжық к	ргендей тіксініп, к	ңілі 

алай-түлей болып кетуші еді. 

Ш
ермәмет Сәтбекке таныс, 

үзеңгі жолдас болғанда, 

Исабекке де б	тен, жат 

емес еді. Бұл да осынау аузының жегі, 

қолының ебі бар 	збекті бір кісідей 

білетін. Бірде аудан орталығына келген 

Исабек орталық базарда ойламаған жер-

ден Шермәметті кездестірді. Сыралғы 

қу к	рген жерден үзеңгіге оратылып, 

барғысы келмеген Исабекті ақыры 

дегеніне к	ндіріп үйіне әкелді. Бұлар 

оңаша отырып, ас ауыз тиіп, сораптай 

шай ішті. Ежелгі дағдысына салып 

еліріп, б	сіп с	йлей отырған Шәрмәмет 

әңгіме құс жайына ауысқанда тіптен, 

қызып кетті. 

– Менде бір қораз бар, – деді к	зі 

жайнап, – Uзі пәкене, кішік, бірақ 

сұмдық т	белескіш. Екі аптаның ішінде 

оннан аса қоразды ұтты. 

Исабек ауыр күрсініп қойып, баппен 

с	з бастады.

– Менде де бір қораз болған. Uте 

мықты, алғыр еді.  Бәрінен бұрын 

жануардың намысшылы-ай. Бірақ бір 

қырсық шалды. Қазір қолда жоқ.

 ¦ ¦

естідім» және басқа да 

жинақтары жа рық к	рді. 

Бірқатар шы ғармалары 

түрік, араб, ағылшын 

тіл деріне аударылды. 

« Б е й  б а р ы с  с ұ л т а н » , 

«Бас», «Нашақор жайлы 

новелла», «Нұр жауған 

ғұмыр»,  «Сырым ба-

тыр», «Мұстафа Шоқай» 

секілді пьесалары рес-

пуб ликалық және шетел-

дік театр ларда сахналан-

ды.

Ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  қ ы з м е т т е г і 

қажырлы еңбегі  үшін «Парасат» 

ор денімен марапатталды. Махам-

бет Uтемісұлы атындағы сыйлықтың 

иегері атанды, Шыңғыс Айтматов 

атындағы академияның академигі, 

Атырау облысының және Құрманғазы 

ауданының Құрметті азаматы. 

Қазақ әдебиетінің дамуына зор 

үлес қосқан дарын иесінің есімі туған 

халқымен бірге жасай береді.

«Қазақ газеттері» ЖШС және 
Серіктестікке қарасты басылымдардың 

еңбек ұжымдары

жақсы білетін. Алғаш кездескен кездегі 

с	зді бекер айтпағаныма к	зім анық 

жетті. Қарымды қаламгерлігінен б	лек, 

адамгершілігі, әдептілігі де к	ңілді 

сүйсіндіретін. 

Рахымжаннан тағы бір байқағаным 

ол әділетсіздікке, қиянатшылдыққа т	з-

бейтіндігі еді. Мұны айтып отырғаным 

қазақ тың белгілі жазушысы Хамза 

Есенжановтың басынан 	ткерген қиын-

дықтары, осындай жағдайға душар 

еткен адамдардың іс-әрекеттері туралы 

	ткір тілмен ашына жазды. Мұндай қай-

сарлық әркімнің қолынан келе бермейді.

Талантты азамат еді... 

Амал қанша...

Зәкір АСАБАЕВ,
халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты

Менің түсінігімде ол күрделі 

тақы рып тарға енді келе жатқандай, 

оқырманы күткен сүбелі туынды-

лар енді жазылатындай к	рінетін. 

С	з саптауынан, қалам қарымынан 

осы байқалатын. Амал нешік, ол 

дүниелерді біз енді оқи алмайтын 

болдық...

Соңғы кездері қызмет етіп жүрген 

Махамбет атындағы Атырау облыстық 

қазақ драма театрының жұмысын 

одан әрі жақсартуда да белгілеген 

 жоспар-жобалары бар еді. Аяқастынан 

келген ажал оларды да жүзеге асыруға 

мүмкіндік бермеді. 

Алды пейіш, арты кеніш болсын 

бауырымыздың...

Жатқан жері жайлы, топырағы 

торқа болсын...

Сара ЛАТИЕВА, 
жазушы

ын». Шал сол күннен бастап тауықтар 

әулетіне мүлде басқаша к	збен қарады. 

Айналдырған т	рт-бес тауықтың қорасы 

бұрын адам кіргісіз боп ыбырсып, жапы-

райып, құлап жатушы еді. Енді соның 

бәрін аяғынан тік тұрғызып қайта жа-

сады. Алдына темір тор тартып, үстін 

шифермен жапты. Тауықтарға күніне 

екі-үш рет дән шашып, су беруді бо-

рышты міндетіне айналдырды. Lсіресе 

тәкаппар, 	р мінезді қызыл қоразды 

к	ргенде іші елжіреп кетеді. 

Ойда-жоқта опырылып сынып, бір 

тоқтысын қолдан жіберген Сәтбек 

сол күннен бастап үйінен аттап бас-

пай, к	ше бетін к	рмей, 	з-	зінен 

тарынып, тарс бекініп жатып алды. 

Топты тауығын үйірімен қораға қуып 

тығып, екі-үш күн не су, не дән бермей, 

«қатал жазалап», қамап тастады. Оның 

үстіне кемпірі Кенжегүлдің құқайы 

қосылғанда дүние үшін жаралған бор 

кеміктей босаң дене ш	ге түсті. «Ойпыр-

ай, Алла-ай, – дейді күйіп кетіп, – осы 

бәтшағардан озар күнім болмады-ау. 

Қашан болса алдымды орып, аяғымнан 

шалып жүреді. Тегі, соның айдары 

асып, аты бәйгеден келе бермек пе». 

Бозбала шағында Күмісжанға таласып 

еді, ол да бұйырмады. С	йтіп, ол бұдан 

бұрын үйленді. Және 	зінің ындыны 

құрып, к	здің құрты болған Күмісжанға 

үйленді. С	йтіп, бұдан бұрын бала сүйіп, 

үй тұрғызды. Бұдан бұрын зейнетке 

шығып, қолын жылы суға малды. «Ей, 

ұпайы кетіп, тұзы сор болған қу дүние-

ай, барасың-ау, сен де 	тіп, желдетіп».

Ж
аман тымағының құлағы 

ж е л  п і л д е п ,  к 	 н е  қ а р а 

ішігіне тұмша ланып ора-

нып, Исабек үйінің алдына келген. 

Есік алдында ешкім жоқ екен. Бір сәт 

тың тыңдағандай боп қылтиып тұрған 

Сәтбектің оң бүйірінен қызыл қораз 

шығып, «Беретініңді кешіктірмей бер» 

дегендей бір жерді нұқып, шоқып тұрып 

қалып еді. Сәтбек қияс жүріп барып, 

қызыл қоразды шап беріп ұстай алып, 

ішігінің ішіне сүңгітіп жіберді де келген 

ізінше кері қайтты.

Содан 	з үйіне жетіп, бұлың-бұлыңы 

к	п қораның елеусіздеу бір түкпіріне 

барып тағы ой қорытты. Не істеу керек. 

Uлтірсе ше? Жоқ. Ол бола қоймас. Обал. 

Енді қайтпек ж	н. Осы кезде «қой, мені 

	лтірме, мен кінәсізбін, ақпын» деген-

дей қызыл қораз тыпыршып, к	кірегін 

тырналап, босанып кетудің амалын 

жасады.

Ақыры ретін тапты. Тұмсығын тас 

қып байлап, пошта жәшігіне салып 

әлдеқайда ұзатып жібергісі келіп тұрды 

да қайта айныды. Сонымен, аудан 

барып, тауықшы 	збек Шермәметке 

апарып к	зін құртуды ж	н к	рді де, 

тұмсығы буылып, қанаты қаусырылып 

байланған тұтқын құсты межелі жерге 

әкелді. Шермәмет үйде екен. Бұны 

	з інің  күлмеңкей пішін,  жорғақ 

қолпашымен жадырай қарсы алды.

Бәрі де Сәтбек ойлағандай сәтті 

аяқталды. Lйтсе де «сатқалы әкелдім» 

дегенін жағдайға қарай 	згертіп, 

т	белестіргелі әкелдім деп еді, 	збек 

тіпті елеуреп кетті.

т	белеске қайта салды. «Тас тұяқ» бейне 

қайта қайрап, жанып алар 	ткір пышақ 

сияқты лыпып тұр.

Бүгінгі күн Сәтбек мерейін үстем етті. 

Үшінші қоразы да ұтылған Шермәмет 

жата келіп жабысып, таныстығын бұлдап 

«Тас тұяқты» сатып алды. Іс осылай та-

бысты тынды да, «әлгі ауру келінінің 

халін білгелі ауруханаға барған» Сәтбек 

ауыл қайдасың деп тайып отырып еді. 

***

Тәрелке толы дәнді есік алдына ша-

шып, т	телеп шақырып еді, қаздаңдап 

т	рт мекиен жетіп келді де қызыл қораз 

к	зге түспеді. Бастары шошаңдап, аса 

тездікпен қомағайлана дән шоқыған 

мекиендерге сәл қарап тұрған  Исабек 

іш жиып, қызыл қоразды іздеуге 

кірісті.  Тосын бір күдіктің әсерінен 

	ңі бұзылып, түсі бозғылданып кетті. 

Іздемеген жері қалмады. Lйтсе де, қораз 

табылмады. Жер жұтқандай жоқ болды. 

Бұл пәленің кімнен келгені, түп 

т	ркіні Исабек қартқа белгілі тәрізді. 

Lйтсе де қаузау салмады. Сабыр сақтады. 

Сол бір жыртық ауыз құс үшін намысын 

жыртқысы келмеді. Ұялды. Алайда ішкі 

қиналысын жасыра алмады. К	п уақыт 

үйге кірмей қора жағалай, айналаға к	з 

салып, «қанатты құс қайда бармас дей сің, 

келіп қалар» деген үмітпен к	п тосты.

Бірде есік алдына шықса, үй  маңы на 

Сәтбек тауықтары толып кеткен екен. 

Баяғы «Тас тұяқтан» ұтылған шұбар 

қораз ендігі қожайын 	зі екенін анық 

сезгендей, топ тауықтың ортасында 

шайқала басып, айналасына ызбар 

т	геді. Қандай түлен түрткенін кім 

білсін, есік алдында сүйеулі тұрған дәу 

сыпыртқыны ала салып, әй бір бы-

пырт тигендей қуды дерсің. Олайғысын 

олай, былайғысын былай ұрып, қыран 

жапқандай қылды. Осы бір сәт  Исабек ке 

қораз емес, Сәтбектің 	зін келіп, үй 

маңын торып, талап алғысы ке ліп, 

басынғандай әсер етті. «Қой, бұл тауық-

қа бір басшысыз болмас» деген ой 

ақыры Исабекке 	з дегенін істетті. К	п 

ұзамай т	рт мекиенді салған жерден 

тасқаяқтай ығыстырған қауырсыны 

қызыл шұбарлау, толық, ажарлы келген 

келісті қоразға ие болды. 

Жаңа қораздың аяқ алысы шалға 

ұнап қалғандай.  Тіптен к	ңіліне 

мысқалдап кірген желік ұлғая-ұлғая 

келе оны Сәтбекпен қайта қағыстыруға 

әкеп соқты. Uз ойынан 	зі қуаныш 

тапқан Исабек қызыл шұбар қоразды 

қойнына тығып, Сәтбектің үйіне қарай 

аяңдады. Үмітсіз шайтан. Кім білсін, 

Сәтбекті тағы да тақырға отырғызар. 

Жоқ,  Исабектің үміті ақталмады. Нәлет 

соққыр қызыл шұбар т	белеске мүлде 

– Қайда кетті?

– Білмеймін.

– Неге?

– Жоғалды.

Бата жасалып, дастарқан жиылып, 

бұлар орнынан тұрды. Сыртқы қақпаға 

таяп қалған қарттың к	зі оң жақтағы 

ашық алаңқайда бір топ тауықтың 

ортасындағы «Тас тұяққа» түсті де, 

аңырып тұрып қалды. 

– Тас тұяқ! – шал қуанғаннан 

айғайлап жіберіп, Шермәметке қарады, 

– Lй, адаш, бұл қайдан жүр?

Исабек с	зінен бір суыт, жат сарын-

ды сезген әккі саудагер үндемей, 	тірік 

күлгенсіп тұрып қалды. 

– Не айтып тұрсыз, Исеке?

– Анау, – деді қызыл қоразды к	р-

сетіп, – менің қоразым, ал ол мұнда не-

ғып жүр. Жануардың намысшылын-ай...

Жаңа ғана 	тірік күлмеңдеп тұрған 

Шермәмет енді 	п-	тірік қарқылдай 

күліп жіберді, Исабекті арқадан қақты.

– Жоқ, адаш, ол менікі.

– Ей, қой, ол менікі. Танып тұрмын.

– Ал, – деді Шермәмет күлкісін сәл 

сая  бырлатып, к	зін сықситып, – Сіздің 

қораз дың қандай ен-таңбасы, белгісі 

бар еді. 

Исабек не дерін білмей күрмеліп 

қалды. Расында, құста қандай ен, таңба 

болуы керек. Мүмкін жаңылып тұрған 

шығар. Одан да басқа шешім табу керек. 

Сонда қалай? Е, тапты, сәл ғана 

үнсіздікті Исабек қарттың барлығыңқы, 

қатқыл үні бұзды.

– Lй, адаш, осы қоразды маған сат. 

Шермәмет жүзі жадырап, күліп 

жіберді.

– Қой, құрдас, саған керек мықты 

маған да керек.

– Жә, сат маған. Не сұрасаң да 

беремін. 

К	з алдына Сәтбектің саудаға 

оп-оңай к	не қойған сәті елестеген 

Шермәмет сәл үнсіз тұнжырап тұрды 

да, қолды бір сілтеді.

– Адаш, қанша бересің, келістім. 

– Uзің біл, – деді Исабек алақанын 

жайып, – Мал сенікі.

– Сен сұраған соң амалсыз беріп 

отырмын. Болмаса қолдан шығаратын 

құс емес.

– Рақмет.

– Бәш мың теңге.

– Келістім...

Екеуі табан асты келіскен сыңай 

танытты. Қол алысып, сауданың біткен 

рәсімін жасады. Шермәмет бес мың 

тең гені асығыс қалтасына салғанда, 

Исекең «Тас тұяқты» аялай сипап, 

	згеше риза болған кейіпте, үнсіз тұрып 

қалып еді...

ТАЛАНТТЫ 
ТҰЛҒА БОЛАТЫН...

ДАРЫНЫМЕН 
ТАҢЫРҚАТҚАН

СӨЗДІҢ 
ҚАСИЕТІН БІЛЕТІН

Сонау 80-жылдардың ортасында 

«Қазақ әдебиеті» газетінде бірге қызмет 

еттік. Жас кезінен-ақ үлкен жүрегі, 

отты мінезі, қиып айтар, қауып емес, 

тауып айтар с	зімен ерекшеленетін. 

Рахымжан дегенде к	з алдыма 1986 

жылдың Желтоқсанына байланысты 

жиі келетін бір сурет бар. Ол редакция 

жастарын бастап Жазушылар одағы 

конференц-залында 	тіп жатқан жиынға 

іштен кілттеулі тұрған есігін қайта-қайта 

жұлқып, ақыры ашып, баса-к	ктеп кіріп 

барған Рахымжан. «Анда алаңда жастар 

қырылып жатқанда, бұл неткен масқара 

жиналыс!» деп айғай салған, шашы ду-

дырай, бет әлпеті түтіккен Рахымжан...

Ол қайда болса да алда жүретін. 

Жазса жазуы, с	йлесе с	зі, жасаса ісі 

ерек, айналасына қайырымы мол аза-

мат, тарихи танымы терең, санасы 

сергек, жүрегі 	з еліне, ұлтына деген 

мейірім-махаббатқа шүпілдеп тұрған 

тұлға,Махамбет рухтас суреткер еді. 

Рахымжанның қазақтың к	ркем 

прозасындағы туындылары, ондағы 

идеялар мен к	ркемдік кеңістіктері 

	з алдына, драматургия жанрындағы 

еңбектерінің орны ерекше. Оның қазақ 

театрында ғана емес, 	зге елдер сахна-

ларында үлкен табыспен жүріп жатқан 

тарихи және әлеуметтік драмалары, тра-

гедиялары мен комедияларының айтар 

ой, к	терер жүгі қомақты болып келеді. 

Аса ұлтжанды драматург Отарбаев жаңа 

ұрпақты ұлттық тарихымыз бен бүгінгі 

тынысымызбен жаңаша таныммен, 

бірақ, ұлттық топырақтан еш ажырамай 

табыстырады. Оның «Бейбарыс сұлтан», 

«Мұстафа Шоқай», «Хан Жәңгір», 

«Сырым батыр», «Нарком Жүргенов», 

тағы да басқа тарихи драмалары, «Бас» 

сынды сюрреалистік драмасы, т.б. 

драмалық туын дылары кеңірек аядан 

қарастырғанда, қазақтың 	зін-	зіне 

таныстырған, 	зін-	зімен табыстырған 

туындылар. Мұны Рахымжанның шы-

ғармашылық күш-қажырымен Атырау 

жерінде бірнеше рет 	тіп, халықтың 

мәдени құнарын арттыруға, қазақ 

театрының кеңістігін ұлғайтуға ерекше 

үлес қосқан халықаралық театр фес-

тивальдары к	рсетті, ал, Аса мәртебелі 

Тарих әлі айтатын болады... 

Б і р  	 з і  т ұ т а с  б і р  с и м ф о н и я 

Рахымжан мен соңғы рет 	ткен айдың 

соңына қарай телефондасқан едік. 

Тарихи тақырыпқа пьеса мәселесін 

с	йлестік. «Материалым жеткілікті. Бір 

аптаға Қытайға барамын. Сол сапардан 

келісімен отырамын, ақпанның соңына 

қарай бітіріп беремін, Lлеке» деген 

еді... Енді, міне... Жаның жаннатта бол-

сын, қадірлі әріптес, бауыр Рахымжан, 

халықтың арда ұлы... 

9лия БBПЕЖАНОВА

МАХАМБЕТ 
РУХТАС СУРЕТКЕР
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Әлі де үміттіміз«Бейнеу аудандық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі
2018  жылғы «30» наурыз күні сағат: 14:30-да 

Бейнеу селосы Д.Тәжиев к$шесі аудандық әкімдік 
ғимаратының 2-қабатында жолаушылар мен 

багажды автомобильмен селоішілік, селоаралық 
тасымалдау маршруттарына қызмет к$рсету 

құқығына арналған конкурс $ткiзілетіні туралы 
хабарлайды.

Керамика – ең ежелгі 
$нер лердің бірі. Адамдар атам 
за манның $зінде-ақ саздан 
ыдыс  жасауды білген. Бертін 
келе оны су жібермейтін берік 
болу үшін пешке сап күйдіруді 
үйренген.

Алғашқы заман адамдары 

әлгіндей қыш құмыралардың 

с ы р т ы н а  о ю - 	 р н е к , 

біртіндеп сазды шарыққа салып ыдыстар жасауды 

үйренген. Ол үшін әбден иленген балшық д	ңгелек 

табақшаға қойылады да, шарық шырк	белек 

айналдырылады, сонда саз балшық 	з-	зінен 

күпсіп к	теріліп құмыра кейіпке түседі. Сырт к	зге 

оңай к	рінгенімен, керамика ептілікті, шеберлікті 

талап етеді. 

Ғажайып биологиялық құбылыстардың бәріне 
қазіргі медицина толық түсінік бере алмағанмен, бұған 
к$пшілік бұрынғыдай таңырқай қоймайды. Бүгінгі 
күнде ондай құбылыстардан табиғаттан тыс күштің 
әсерін ешкім де іздестірмейді. 

Керісінше, адамның бір қалыпты жағдайдан 

ауытқу белгісі ағзаның физиологиялық 	згерісін 

тереңірек түсінудің кілті болар деп есептейді. Кейде 

ауытқу адамның әртүрлі ерекше қасиетінен болуы 

мүмкін. Мәселен, ауырғанды және электр тогын 

сезбеушілік, саусақтың ұшымен «оқу», әртүрлі 

түстерді ажырата білу, тағы сол сияқтылар. Мәселен, 

итальян криминологы әрі психиатр К.Ламброзо 

1882 жылы 	ткен симпозиумдардың бірінде 

науқас әйелмен болған сенсациялық жағдайды 

баяндады. Ол әйел к	з жанарынан айрылған 

екен. Маңайындағылардың бәрін мұрнының 

ұшымен сезеді. Ал 1968 жылы санта-барбаралық 

(Калифорния) доктор К.Виске электромагниттік 

толқындарды қабылдай алатын қасиеті бар 

әйелмен дидарласты. Егжей-тегжейлі зерттеулердің 

нәтижесінде оның электр толқындарды қазіргі 

радиоқабылдағыштардай ұстайтыны дәлелденді. 

Раушан гүлі – к$пшіліктің 
сүйікті гүлінің бірі. Бұл гүлдің 
мәдени түрлері шамамен 5000 
жыл бұрын пайда болған. 
Бүгінде раушанның 300-ге 
тарта түрі мен 30 000-ға жуық 
сұрыпы белгілі. 

К	галдандыруда сұрып-

тал ған, жалғанған түрлері 

қол даныста. Түсі мен гүл күл-

те сінің орналасуы сан алуан. Түрі мен сұрыпына 

бай ланысты к	ктемнен бастап қар түскенге дейін 

гүлдейді. Ауладағы раушан гүлі ұзақ гүлдеу үшін 

гүлдеп болған гүлдерін уақытылы қырқып отыру 

керек. 

Раушан гүлінің биіктігі түріне байланысты 

15 сантиметрден бастап, 12 метрге дейін барады. 

Кейінгі кезде гүлпаздар раушанның бойы 2 

сантиметр ғана болатын сұрыпын шығарды. Күздің 

соңында, биіктігіне байланысты жердің бетіндегі 

б	лігінен 10 сантиметрден 30 сантиметрге дейін 

қалдырып қырқып, шырмалып 	сетін түрлерінің 

артық бұтақтарын ғана кесіп, түбін топырақпен үйіп, 

жылылап қою қажет. 

К	галдандыру мақсатында егілген раушанды 

гүл күлтесі сола бастағанда, түйін тастамай тұрып 

қырқып тастаған дұрыс. 

Uңгеріп екі басын қыпша белге,

Жатады к	тергенше сұлап жерде.

Шұнақ құлақ лақ,

Бұлаққа барды.

Бұлақ жағасындағы,

Құраққа барды.

(Зілтемір)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Ежелгі өнер

Таңғажайыпқа толы тіршілік

Гүл патшасы

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

Ауада тұманның құралуы 
к$бінесе оның салқындау 
процесіне байланысты. Ауаның 
салқындауына қарай к$п м$л-
шерде су буы жиналады да, 
ол газ тектес қалпынан сұйық 
тамшы қалпына немесе тікелей 
қатты-кристалды қалпына 
ауысады.

Жер бетіне жақын ауада 

су буы конденсациялауының немесе суб лима-

циялануының нәтижесі, яғни ылғалдың аса ұсақ 

тамшылары яки мұз кристалдары к	бейіп кеткен 

жағдайда ауаның тұнықтығы 1 шақырымға немесе 

одан да беріге түседі. Міне, осындай жағдайда тұман 

деп аталатын метеорологиялық құбылыс болады. 

Тұман тек ауа салқындағанда ғана емес, беткі 

қабатындағы температурасы ауа температурасынан 

10 градус немесе одан да к	п жылы су айдынынан 

қаптап бу к	терілгенде де пайда болады. Бұларды 

дәл осылай: салқын ауа тұманы, бу тұманы деп 

атайды. 

Тұманды болжап айтуға бола ма?
ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 9зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

ДҮБІРЛІ ДОДАКОНКУРС
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Биатлоншы қыздарымыз 15 шақы-

рымдық жекелей сында алғашқы отыздыққа 

іліне алмай, 17-ші ақпандағы масс-стартқа 

қатысу мүмкіндігінен айырылды. Жекелей 

сында Ольга Полторанина, Алина Райкова, 

Дарья Климина және Галина Вишневская 

бәсекеге араласып, т	ртеуі де 40-шы орын-

нан т	мен орналасты. 

Қазақ елінің т	рт бірдей спортшысы 

Олимпиаданың шаңғы фристайлында 

	нер к	рсетті. Жанбота Алдабергенова мен 

 Маржан Ақжігіт, Ақмаржан Қалмырзаева 

мен Аяна Жолдас екінші іріктеу кезеңінен 

сүрінді. Құрама к	шбасшысы саналған 

Жанбота 81,07 ұпаймен 7-орын алса, 79,17 

ұпаймен Маржан Ақжігіт 12-орынға, 

Ақмаржан Қалмұрзаева (58,58) 16-орынға 

және Аяна Жолдас (51,01) 18-орынға 

жайғасты. 

Ерлер арасында мәнерлеп сырғанау 

 бойынша іріктеу кезеңдері де аяқталды. 

Қысқы бағдарламаға қатысқан қазақстандық 

спортшы Денис Тен 70,12 ұпай жинап, 30 

спортшы ішінен 27-орын алып, жарыс жо-

лынан шығып қалды. 

Трамплиннен секіру жарысында отан-

дасымыз Сергей Ткаченко 73,5 ұпай жинап, 

49-орын алды. Үлкен трамплиннен секіру 

спорты ережесі бойынша, финалға 50 спорт-

К о н к у р с қ а  № 1  Л О Т  –  « 1 »  с е л о л ы қ 

маршруттары ның; №2 ЛОТ – «Бейнеу-Боранқұл» 

селоара  лық маршруттарының пакеттері 

шығарылады.

Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, 

меншiк құқығында немесе 	зге де заңды 

негiздерде авток	лiк құралдары бар кез келген 

жеке және заңды тұлғалар қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдi рушiлер 

конкурстық құжаттардың жиын тығын алуға жаз-

баша 	тiнiмдi аудандық әкімдіктің 2-қабатына 

«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық, жолаушылар к	лігі және автомо-

биль жолдары б	лімі» мемлекеттік мекемесіне 

ұсынуы тиiс.

Конкурстық құжаттарды алуға 	тiнiмдердi 

қабылдау конкурс жария ланған күннен бастала-

ды және кон курсқа қатысуға 	тiнiмдердi қабыл-

даудың соңғы мерзiмi: 2018 жылғы «14» наурыз.

 2018 жылғы «28» ақпанда конкурстық 

 Комиссия конкурсты 	ткiзу мәселелерi ж	нiндегi 

конференцияны 	ткiзедi.

Анықтама алу үшiн телефондар: 
2 20 41; 2 22 68

Қыз баланы оң босағадан 

ұзатқанда қаншама ақжарма тілек 

т	гіледі. Соның ішінде ең к	п ай-

тылатыны: «Барған жеріңе тастай 

батып, судай сің». Міне, осы с	здің 

астары бір кездері тым тереңде жат-

ты емес пе? Қазір бұл с	зді де жел 

ұшырып бара жатқандай.

Жас келіндердің к	пшілігі ата-

енесімен бір шаңырақ астында 

тұрудан о баста-ақ бас тартып жа-

тады. Тегінде бұл қазақтың сал-

тында жоқ дүние еді. Ал қазір бұл 

әр отбасындағы 	зекті мәселенің 

б і р і н е  а й н а л ғ а л ы  б і р ш а м а 

уақыт болды. Айналып келген-

де барлығы ене мектебінен 	туге 

жүрексінетін секілді. Ененің қатқыл 

қабағын к	тере алмайтын «нәзік 

келінжандар» бұртиып, бірауыз 

с	зді еселеп, әңгіме айтуға жа қын. 

Бірге тұрса да, тіпті бір дас тарқан 

басында ас іше алмайтын, бір-бірін 

к	рсе, кірпідей жиырыла қалатын 

енелер мен келіндер де бар.Мұның 

себебі мен салдары тым к	п. 

Бұл  арада  айналып келіп, 

қыз баланың отбасында алған 

тәрбиесіне тірелуіміз де тегін 

емес. Оның білім алған, қызмет 

еткен ортасы да әсер еткенмен, 

ұядағы тәрбие – бәрінің 	зегі. Қыз 

балаға анасы жақын болғандықтан, 

перзентіне барынша ақыл-кеңесін 

аямағаны дұрыс. Ананың: «Бізді 

қалай жақсы к	ріп, сыйласаң 

отағасының да ата-анасын со-

лай құрметте. Олар сендерге жа-

ман болсын демейді. Білмегеніңді 

үйренесің. Енеңмен тату бол. Ол 

кісіні ең бірінші ене деп емес, ана 

деп сыйла» деген бір-ақ ауыз с	зі 

с	з түсінер қызға 	мірлік азық 

болар еді. Uкінішке қарай, мұндай 

ақыл айтар адам да саусақпен 

санарлық. 

Келіннің жақсы болмағы ең 

әуелі  	з анасына, одан кейін 

барған жерінде ақыл-кеңесін ай-

тып, 	мірлік тәжірибесін үйретіп, 

бағыт-бағдар нұсқап отыратын 

енеге де қатысты. «Бұрын қазақ 

отбасыларында ене мен келін 

арасындағы қарым-қатынаста 

ешқандай түсінбеушілік болған 

емес. Бүгінгілерге қарасаң, ене мен 

келінді бір-біріне жау етіп алған. 

Басқа елде солай болса да, қазақта 

мұндай болмауы тиіс» деген с	з 

үлкендердің аузынан жиі естілетін 

болды. Ене мектебі 	з алдына үлкен 

институт. Ол ғимараттың кірпіші 

сонау ықылым заманнан бері берік 

қаланған. Оны бұзған кешегі кеңес 

заманының кертартпа саясаты пен 

бүгінгі батыстану десек қате бол-

мас?! 

Таразының басын тең ұстау 

мақсатында ендігі әңгіменің ауа-

нын енелерге қарай бұрсақ. Кеңес 

заманының келіндері бүгінде бір-

бір бойжеткеннің енесі  болып 

отыр. Бірақ олар келін тәрбиесіне 

қаншалықты к	ңіл б	луде? Келіннің 

қателігін ақылмен, с	збен айтудың 

орнына зекіп, жерден алып жерге 

салып, баласын қызғанып, соңында 

а й р а н д а й  ұ й ы ғ а н  о т б а с ы н ы ң 

шаңырағын ортаға түсіргендер 

қаншама? Осындай ене келінге 

қандай тәлім-тәрбие береді деп 

ойлайсыз? Демек, келіннің  басты 

ақылшысы мен тәрбиешісі санала-

тын ене ұлттық салт-дәстүрден ада 

жан болса, отбасындағы екі әйелдің 

арасында сыйластықтың орнай қоюы 

қиын-ақ. Ендеше, келіннің жақсы 

жар, жақсы ана болып қалыптасуы, 

ең алдымен, оның еріне деген сый-

құрметіне, екіншіден, қайын ененің 

тәлім-тәрбиесіне байланысты. 

Uйткені ене – келіннің екінші ана-

сы. Мұхтар Lуезовтің «Абай жолы» 

роман-эпопеясындағы зерделі ене 

Зере мен ұлағатты ана Ұлжанның ене 

мен келін ретіндегі қарым-қатынасы 

бүгінгі қоғамдағы ене мен келін 

арасындағы байланысқа 	неге бола-

ры хақ. 

Қ а з і р г і  ж а с т а р  б а т ы с т ы қ 

менталитеттің құрығына ілініп, 

жаһанданудың жалынына жұтылып 

бара жатыр. Uзге елдерде ата-

енесін дәл қазақтай қадірлеп, 

құрмет к	рсете алмайтыны ай-

дан анық. Олар қазыналарынан 

неғұрлым алшақтау тұруды әдетке 

айналдырған. Тіпті ата-енелерінің 

атын атап,  олардың к	зінше 

бейәдеп қылықтарын к	рсетуден 

жасқанбайды. Бұл – біздің ұлтқа 

т	ніп тұрған індет. 

Психологтардың пікірінше, 

ене мен келін арасындағы түсініс-

пеушілік, бір-бірімен жиі шекісіп 

қалуы олардың әлеуметтік білім-

сіздігінен, психологиялық сауаты 

мен ішкі мәдениетінің т	мендігінен 

болады.

Қарап тұрсақ, 	мір дегеніңіз тым 

қысқа. Оның жылдары, айлары 

мен әрбір секундына дейін қымбат. 

Сондықтан жақсы 	мір сүрудің жол-

дарын таңдағанымыз ж	н. Ал тырнақ 

астынан кір іздеп отырсаңыз, әрине, 

мін табу да аса қиындық туғызбайды. 

Uмірде кемшіліксіз адам болмайды. 

Десе де, қазақтың келіндеріне ене 

мектебі керек-ақ. 

Еңлік КЕНЕБАЕВА
АЛМАТЫ

I   I   
I I Бибінұр ДУБЕКОВА, зейнеткер:

– Мен "зім ұл тәрбиелеп, келін ұстап отырған анамын. Осы-
дан біраз уақыт бұрын ауруханаға жатып шықтым. Сол жерде 
қыз-келіншектер балам мен келінім келген кездегі біздің қарым-
қатынасымызға қарап таңғалысты. Мұның несі таңғаларлық?! 
Құдайға шүкір, мен келініммен жиырма бес жыл бірге тұрып келемін. 
Жүз шайысқан жоқпыз. Келінім "те пысық. Үйге бір мейман келсе 
дастарқанын жайып, дәм таттырмай қайтармайды.  Құрақтың 
түр-түрін құрайды. Үй шаруасына да икемді. Балаңның бақыты үшін 
ақ босағадан аттаған келініңді қызыңдай қабылдасаң, ақымақ бол-
маса, келін бауырыңа кіреді. Аллаға шүкір, ол да бірден түсініп, мені 
анасындай құрметтей білді. Бүгінде келінім бәрін менімен ақылдасып 
шешеді. Бір шаңырақтың түтінін түтетіп, ұлыма асыл жар, немере-
ме ана болып отырған келініме ризамын. 

Меруерт НАЗЫМБЕКҚЫЗЫ, келін:

– Қанша дегенмен ене – к"пті к"рген адам. Жаңа түскен келінді 
күндей бермей, оған "зінің к"рген-білгенін, "мірден түйгенін үйрете 
білуі қажет. Енеммен тұрып жатқаныма да міне, ширек ғасыр бо-
лыпты. Мені қыздарынан да артық к"ріп келеді. Алғаш келін болып 
түскенімде: «Енемнен к"рмеген жылулықты келіндеріме к"рсетемін» 
деген еді. Шамасы келгенше маған от жақтырып, сиыр сауғызбады. 
Шығыс Қазақстанның қызы болғандықтан, қазанжаппа, таба нан 
жабуды мүлде білмедім. Енем "зі жасайтын. Кейінірек үйреніп алдым. 
Соңғы жылдары к"з жанарынан айырылып, денсаулығы болмай қалды. 
Маған жасаған жақсылығын еселеп қайтаруға тырысып келемін. 

шы ішінен ТОП-30 спортшыға іліккен ат-

леттер жіберіледі. Ал ерлер арасында шаңғы 

жарысынан  Денис Волотка, Евгений Велич-

ко мен Виталий  Пухкало алғашқы елулікке 

де ілікпеді. 

Lйелдер арасында еркін стильдегі 

10 шақырымдық шаңғы жарысында үш 

бірдей жерлесіміз Валерия Тюленева, Анна 

Ш евченко және Елена Коломина 47-орын-

нан т	мен жайғасты.  

Тағы бір отандасымыз 500 метр қашық-

тықта конькимен жүгіруден әйелдер ара-

сында жекелей сынды жүлдесіз аяқтады. 

Конькимен жүгірудің аталмыш дистан-

циясында сынға түскен Екатерина Айдо-

ва 500 метр қашықтықты 38,96 уақытта 

бағындырып, 31 спортшының арасынан 

21-орынға тұрақтады. 

Фристайлдың акробатика түрі бойынша 

ерлер арасында Қазақстан құрама коман-

дасынан Ильдар Бадрутдинов  қатысып, 

жартылай финалға шыға алмады. Бірінші 

іріктеу кезеңінде отандасымыз 89,18 

ұпаймен 19-орыннан к	рінсе, екінші 

мүмкіндігінде 94,47 ұпаймен 15-орынға 

жайғасты. 

Шорт-тректен әйелдер арасында 1000 м  

қашықтықта сайысқа түскен Анастасия 

 Крестова мен Йонг Ким А 	з топтарында 

3-орынға тұрақтап, жарыстың финалдық 

кезеңдеріне жолдама ала алмады. 

Ерлер арасында шорт-тректен бірінші 

іріктеу кезеңінде 500 метр қашықтықта 

жарысқа түскен қазақстандық үш шорт-

трекшілер Абзал Lжіғалиев (43,388), 

 Денис Никиша (41,436) және Нұрберген 

Жұмағазиев (40,748) 	з топтарында 3-орын 

алғанымен, қарсыластарының жары-

стан қууылуына байланысты, т	решілер 

шешімімен ширек финалда жарысуға 

мүмкіндік алды.  

Lйелдер арасында мәнерлеп сыр-

ғанаудан қысқа бағдарлама бойынша жеке-

лей сында еліміздің атынан тұңғыш рет екі 

қазақ қызы 	нер к	рсетті.  Айза Имамбек 

қысқа бағдарламада 44,40 ұпаймен жа-

рысты 30-орында аяқтап жүлдеден үмітін 

үзсе, Элизабет Тұрсынбаева 57,95 ұпаймен, 

үздік 15 спортшының қатарына еніп, еркін 

бағдарламада 	нер к	рсетуге мүмкіндік 

алды. 

Жарыс к	рігі қызған шақта cаңлақ-

тарымыз ел мерейін асқақтатып, қоржы-

нымызға жүлде салады деп сенеміз. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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Кеудесінде таулардың,
Кемесінде арманның,
Жалау етіп өрлікті,
Ескек етіп ерлікті,
Есіп келе жатырмын!
Адал терін әрдайым,
Моншақтатып маңдайым...
Соқсын дауыл, соқпасын,
Қиындықтың көк тасын,
Кесіп келе жатырмын.
Кейде күнмен теңесем.
Таласып күнмен мен өсем.
Гүл теремін жерімнен,
Бірге туған елімнен
Өсіп келе жатырмын!

Айнала қарағайдан тұр терегі, 
Адамға ақыл қосса бар керегі. 
Ол өзі он өзекті жайлап өткен, 
Сексен сегіз келеді дөңгелегі. 

Қыста боран болар, қар борар, 
Қыздар шәлі орамал оранар. 

***
Қырда екі кекілік жетіліп келеді,
Екі кекілік секіріп, кекіріп келеді. 

***
Қаршыға ма, 
Құмай ма? 
Әнші балаға қаршыға ұнай ма, 
Малшы балаға құмай ұнай ма?

***
Қарға балаға құмар ма? 
Қарға жарға құмар ма?
Қарға балға да құмар-ақ
Қарға жарға да құмар-ақ.

***
Қанар қаптарды қаптап артады, 
Шана, арбаны аттар тартады. 

Аспанда қаһарланған алты терек, 
Ұясы алтауының бөлек-бөлек.

Матауы жоқ, 
Таппайсың байлауын да. 
Желдің ғана
Жүреді айдауында.

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

Ертеде Рита деген 	те ақылды, 

мейірімді қыз ата-анасымен бірге 

теңіз жағасында 	мір сүреді. Lкесі 

күнде таңертең балық аулайтын, ал 

үйдің барлық тірлігі анасының мой-

нында. Одан қалды арасында қалаға 

барып, балық сатады. 

Бір күні қыздың ата-анасы балық 

сатуға қалаға кетеді. Жалғыз 	зі үйде 

қалады. Қыз ғажайыптар туралы кітап 

оқитын, ғажайыпқа қатты сенетін. 

Бірде ол түскі асын ішіп, теңіз 

жағасына барып, су перісі туралы 

кітап оқиды. Кітапты шамалы оқыған 

соң, үйге қарай беттейді. Бірақ ол бір 

дауысты естіп тоқтай қалады. Біреу 

к	мек сұрағандай болады. 

– К	мектесіңдер, 	тінемін, 

к	мектесіңдер! К	мек сұрап тұрған 

су перісі екен. Қыз қатты шошып 

кетеді. Түсім шығар деп ойлайды.  

Бір кезде есін жинап, су перісінен: 

– Сіз, бұл жаққа қалай тап болып 

жүрсіз? – деп сұрайды. 

– Мен анам сыйлаған алқамды 

жоғалтып алып, соны іздеуге 

шыққанмын. Мына ауға түсіп 

қалдым, – дейді. Рита су перісіне 

Ажар келіп ауладан,
Мәз боп бізге қарады:
– Тура Арайдан аумаған
Көрдім, – деп, – бір баланы.        

«Мұның қалай?» дегендей, 
Арай кенет бұртиды.
Қалды анасы елеңдей, 
Деді: – Саған кім тиді?

Қайталады анасы:
– Айт, жазасын берем, – деп.
Таңдандырды баласы:
– Барлығы да сенен, – деп. 

– Мен жазып ем саған не? –
Деп анасы ойланды...
– «Сендей бала әлемде
Жоқ» дейтінің қайда әлгі?!

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

БӘРЕКЕЛДІ!КЕШ

Қазақтың к	неден жеткен ең  

қызықты аңшылық саяты – қансонар. 

Абай атамыз «Қансонарда бүркітші 

шығады аңға...» деген 	леңінде алғаш 

түскен қардағы аңшының к	ңіл 

ұрпаққа мәнін бұзбай жеткізу бізге 

сын. 

Осы мақсатпен Түлкібас ауда-

н ы н ы ң  Т і л д е р д і  д а м ы т у  ж ә н е 

мәдениет б	лімімен бірлесе біздің 

орталық қызметкерлері «Салбурын 

мереке ғой саятшыға...» тақырыбында 

этнотанымдық шара ұйымдастырды. 

Шараның ашылуында Түлкібас 

ауданының әкімі Нұрбол Тұрашбеков, 

ж а з у ш ы ,  х а л ы қ а р а л ы қ  « А л а ш » 

сыйлығының лауреаты Мархабат 

Байғұт, орталық директоры Жәнібек 

Абданбекұлы мен саятшы Мұхтар 

Атахан с	з с	йледі.  

Салбурынның мәні мынада: Аң 

аулау маусымы кезінде аңшылар 

топталып, аңы мол жерлерге сапар 

шегеді. Жақсы ат, қыран бүркіт, түзу 

мылтық – бәрі бірдей сайланады. 

Аңк	с аңшылар, бапкер құсбегілер, 

білгір саңлақ саятшылар, құралайды 

к	зге атқан мергендер, елгезек атшы-

қосшылар бас қосады. Олардың 

ішінде әнші, күйші, жыршылар да 

болады. Саны шектелмейді. Бір топта 

он-он бес бүркіт, жиырма-отыз адам 

болуы да мүмкін. Ал ең аз дегенде 

бүркітші, қағушы, атшы-қосшы, бы-

лайша айтқанда, үш-т	рт адамнан 

кем болмайды. Ел-жұрттан аулақ 

иенге шығып, қос  тігіп, айлап (әдетте 

қарашадан ақпанның аяғына дейін) 

жатып, аң аулайды. Күндіз жан-

жаққа бытырап, аң аулауға кетеді де, 

кешкілік от басына жиналады. 

Бүркіт баптау мен құмай тазыларды 

аңшылыққа баулу, аңға салу жайында 

ой-пікірлер ортаға салынып, тәжірибе 

жүзінде к	рсетілді. Оңтүстік 	ңіріне 

белгілі құсбегі Жомарт Кеуенов пен 

саятшы Мұхтар Атахан 	з кәсіптерінің 

қыр-сыры туралы тың мағлұмат берді. 

Саятшылық пен аңшылық ж	нінде 

бейнефильм түсірілді.

Мырзабай ОМАРОВ,
 9дет-ғұрып және салт-дәстүр 
орталығы ғылыми-әдістемелік 

б$лімінің меңгерушісі

Оңтүстік Қазақстан облысы
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күйін, бүркіт салу, тазы жүгіртудің, 

түлкі мен бүркіттің айқасқан сәттегі 

сұлу к	рінісін аса бір шабытпен жыр-

лайды. Осындай ата-бабаның сал-

танат құрған құнды мұрасын кейінгі 
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2018 жылдың қыркүйек айының 
14-ші жұлдызында Алматы 
қаласы, Ықылас атындағы халық 
музыкалық аспаптар музейінде 
«Аңыз домбыра» атты домбыра 
аспабын жасаушы шеберлердің 
2-ші республикалық байқау-
бәйгесі $теді. 

Байқаудың мақсаты – домбыра-

ның қоңыр, к	не дыбысын қайтару 

және ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан 

сан ғасырлық тарихы бар музыкалық 

аспаптар жасау шеберлігін жандан-

дыру, насихаттау.

Бәйгеге қатысушылардың  санына 

ж ә н е  ж а с ы н а  ш е к  қ о й ы л  м а й -

ды. Байқау-бәйгеге 7 жүлделі орын 

белгіленген: Бас жүлде – 1, 1-орын 

– 1, 2-орын – 2, 3-орын – 3. Қазылар 

алқасында елімізге белгілі 	нер май-

талмандары сарапшылық жасайды. 

Жүлделі орын алған шеберлердің 

аспаптары музей қорына қалады. 

Толық ақпаратты +7 (727) 291-6316, 

+7 707 600 62 60 н	мірлері арқылы 

алып, http://yqlasmusmuseum.kz музей 

сайты мен Халық музыкалық аспап-

тар музейі Facebook парақшасынан 

к	руге болады.

Өнертапқыш өрендер
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ANA TILI

«Салбурын «Салбурын 
 мереке ғой  мереке ғой 

саятшыға...»саятшыға...»

Жуырда аталған студенттер ко-

мандасының iS UPrototype 1.0. ав-

то мо билінің таныстырылымы 	тті. 

8-11 наурыз аралығында Синга-

пурда 	тетін халықаралық жарыста 

Сәтбаев университеті студенттерінен 

құралған SU Racing Team командасы 

бақ сынамақ. 

Команда капитаны Lлібек 

 Ибраим алдағы жарысқа дайын-

дықтары туралы қысқаша айтып 

берді: «Жарысқа қатысу үшін 	ткен 

жылдың тамызында жобамызды 

жібердік. Автомобильдің қаңқасын, 

жобасын, жүру қағидаларын алдын 

ала есептеп, сызып дайындадық. 

Осылайша, алғашқы іріктеу ке-

зеңінен 	ттік. Екінші кезеңде те-

мірден құрыл ғымыздың қаң қасын 

тұрғызуға кірістік. Салмағы ауыр 

болғандықтан, жеңіл материалға 

к	шуді құп к	рдік. Содан қаңтар 

айында құрылғының қаңқасын 

дюралюминий материалынан 

жасадық. Дюралюминий беріктігі 

бойынша болаттан бірнеше есе 

Кеш барысында Қайырғали Қожанбаевтың 

	мір жолдары таныстырылып, бейнефильм 

к	рсетілді. Қайырғали Үсенғалиұлы Құрман-

ғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрінде, 

Қазақ телерадио комитетінде қызмет жа-

сады. 1964 жылы Ақт	бе қаласына келіп 

еңбек жолын мәдени-ағарту саласында 

оқытушылықтан  бастап, талай жастарды 

	нерге баулыды. Зейнеткерлік жасқа дейін 

А.Жұбанов атындағы Ақт	бе об лыстық 

филармониясының ұлт аспаптар оркестрінің 

к	ркемдік жетекшісі және бас дирижері  

қызметін атқарды. 

Кеш композитордың шығармаларына ар-

налды. Мәдениет орталығының  қызметкері 

Даража Қоспағанбетова «Ақт	бе жастарының 

вальсі»,  «Ризамын тағдырға» әндерін 

нақышына келтіре орындаса, Ұлболсын 

Мұхамбетова  «Арман жас тық» туындысын 

тарту етті. К	рермен қауым «Қыздар» әншілер 

тобының әуелете шырқауында «Гүлдәурен» 

және т.б. әндерін ықылас қойып тыңдады. 

Сонымен қатар  сазгердің Ағлен Құрман ғали-

қызының қайсарлығына арнап шығарған 

«Ағлен» күйін А.Жұбанов атындағы балалар 

музыка мектебінің директоры  Асланбек Жа-

насаев күмбірлетті.  

Қайырғали Үсенғалиұлы 	зі ән-күй 

 шы ға румен қатар Қазанғаптың «Боз жорға 

аттың б	гелек қағуы» күй мен Ақтамбердінің 

«Жайық деген жанды су» термесімен қатар 

к	птеген музы калық шығармаларды ор-

кестрге лайықтап дайындауда да к	п еңбек 

сіңірді. Талантты 	нер иесіне арналған сазды 

кеш жиналған қауымға жақсы әсер қалдырды. 

Анархан САМИҒҰЛЛАҚЫЗЫ 
Ақт	бе облысы

жоғары. Бұған қоса 0,6-0,7 есе 

жеңілірек. Авток	ліктің ерекшелігі 

– экологиялық тұрғыда ең таза 

жа нармай түрі этанолмен жүреді. 

Қоршаған ортаны қорғау мәселесі 

к	 кейкестілігін жоғалтпай отыр. 

Сондық тан бұл орайда жаңа құ-

рыл ғының маңызы зор. Салмағы 

– 58-60 келі шамасында. Ал к	лік 

жүргізушісінің салмағы 50 келіден 

кем болмауы керек. Сонымен қоса 

қауіпсіздік шлемі және белдігі бар. 

Беріліс қорабы вариатормен жүреді. 

Біз 5-6 наурызда Сингапурға 

атта намыз. Ал болидті 2-3 күннен 

кейін жі береміз. Ең басты мақсат – 

 Қазақ стан ның абыройын жоғары 

деңгейде қорғау. Біздің міндетіміз 

–  Қ а з а қ с т а н  д а ғ ы  а в т о м о б и л ь 

құрастыру ісін дамыту. Сондай-ақ 

елімізде отынның экологиялық таза 

түрлеріне к	бірек к	ңіл б	лінгенін 

қа лаймыз, – дейді ол. 

Ал SU Racing Team командасы-

н ы ң  т е х н и к - м а м а н ы  L с е т 

Мұратбекұлы: «Бүгінде әлемдегі 

қор шаған ортаның ластануы – басты 

назарда. Сондықтан экологиялық 

таза жанармай түрі – этанолды 

таңдадық. Мотоцикл қозғалт қы-

шының үлгісін негізге алып, жетіл-

дірдік. Құрылғы қаңқасы ретінде 

дюралю ми нийді қолдансақ, кор-

пус стек лопластиктен жасалды. 

Яғни біздің басты қағида – берік 

әрі салмағы жеңіл құрылғы жа-

сау болды. 1 литр этанолмен 350-

400 шақырым жүруді жоспарлап 

отырмыз» дей келе, жаңа болидтің 

құрылысы мен ерекшеліктері 

ж	нінде айтып 	тті. 

Айта  кетейік,  бұл  сайысқа 

 Қазақ стан  ның атынан екінші ко-

манда ретінде Назарбаев универси-

тетінің студент тері де қатысады. 

1939 жылдан бері Детройт, Лондон, 

Сингапур, Рио де Жанейро қала-

ларында 	ткізіліп келе жатқан жа-

рысқа Қазақстан тұңғыш рет қатыс-

қалы отыр. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

к	мектесіп, оған мән-жайды 

түсіндіреді. «Бұл ауды әкем балық 

ұстау үшін құрған болатын» дейді. 

Су перісі қызға рақметін айтып, 

бір тілегін орындауға дайын 

екендігін жеткізеді. Рита біраз ой-

ланып: «Ата-анам маған осы жолы 

тәттілер, жеміс-жидектер әкелсе 

екен» деген арманын айтады. Су 

перісі «Жарайды» деп теңізге жүзіп 

кетеді. 

Ританың ата-анасы қаладан 

келіп, сүйікті қызына к	п тәтті, 

жеміс-жидек алып келеді. Бұған ол 

қатты қуанады. Келесі күні ол теңіз 

жағасына барып, су перісін күтеді, 

бірақ ол келмейді. Ақылды қыз оған 

бола ренжімейді. Ол су перісіне 	те 

риза, 	йткені оның тілегі орын-

далды. Енді Рита 	з ата-анасымен 

бақытты 	мір сүретін болады. 

Диас БЕРІКҰЛЫ,
С.Бәйішев атындағы орта 

мектептің  6-сынып оқушысы

Ақт	бе облысы

Темір ауданы

Теңіз 
жағасындағы 

оқиға


