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МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ҮНДЕУІ   
Құрметті қазақстандықтар, 

отандастар! Ардақты ағайын! 
Қадірлі әріптестерім, «Нұр Отан» 
партия сының мүшелері! 

Мемлекетіміздің аса маңыз-
ды тарихи сәттерінде халқыма 
Үндеу жолдайтынымды біле-
сіздер. Бүгін де баршаңызға 
Ү н д е у  ж а р и я л а ғ а л ы  о т ы р -
мын. Бірақ бүгінгі Үндеудің 
маңызы зор. Мен Қазақстан 
Рес публикасының Президенті 
ретіндегі &кілеттігімді тоқтату 
ж& нінде шешім қабылдадым.

 Бұл – оңай шешім емес. 
Биыл еліміздің ең жоғары лауа-
зымындағы қызметімді атқарып 
келе жатқаныма 30 жыл то-
лады. Халқым маған тәуелсіз 
Қазақстанның Тұңғыш Прези-
денті болу мүмкіндігін берді. 
Кеңес империясы құлаған сәтте 
біздің саясатымыз бен эконо-
микамыз құлдырап қалды. Ел 
ішінде қобалжу мен түсініксіз 
жағдай орын алды. 

Ішкі  жалпы &нім екі  есе 
қ ы с қ а р д ы ,  а з ы қ - т ү л і к  п е н 
халық тұтынатын тауарлардың 
тапшылығы айқын сезілді. Бір 
мезетте ірі зауыттардың бәрі 
тоқтап қалды. Дүние т&ңкеріліп 
кеткендей к&рінді. Бұл сынақ 
болатын. Біз одан сүрінбей &тіп, 
дамудың қазақстандық жолын 
салуға белсене кірісіп кеттік. 
Біздің үштұғырлы міндетіміз 
– нарықтық экономика құру, 
тоталитарлық идеологиялық 
жүйені бұзу және қоғамның 
барлық институттарын жаңғырту 
болды.  Біз  мұны заманауи 
демократиялық мемлекет – 
Қазақстан Республикасын құру 
үшін жасадық. Біз әлсіз эконо-
микамен және жағдайы жоқ аза-
маттармен демократиялық ин-
ституттар қалыптастыру мүмкін 
болмайтынын түсініп, экономи-
каны дамыту және азаматтардың 
әл-ауқатын арттыру ісіне баса 
мән бердік. Соның нәтижесінде 
экономикамызды 15 есе, ал 
халықтың табысын 9 есе (дол-
лармен есептегенде) арттырып, 
кедейшілік деңгейін 10 есеге 
жуық қысқарта алдық. 

Біз 2007-2012 жылдардағы 
ау қымды әлемдік қаржы дағда-
рысын қоса алғанда, кездескен 
қиындықтардың бәрін ешкімнің 
к&мегінсіз және табысты еңсере 
білдік. Қазақстан аграрлы эконо-
микадан &неркәсіптік-сервистік 
экономикаға &тті. Елді индус-
трияландыру және урбанизация-
лау процесі жүріп жатыр. Шикізат 
секторына әлемнің ірі инвестор-
лары келді. Соның арқасында 
мұнай-газ секторындағы күр-
делі жобаларды жүзеге асыра 
алдық. Шикізат ресурстары 
есебінен қазақстандықтардың 
болашақ ұрпағы үшін қор құ-
рылды. Қазақстан жаһандық 
экономиканың ажырамас б&-
лігіне айналды. Инвестиция 
тартып, әлемнің барлық дер лік 
елдерімен сауда-саттық жүргізіп 
келеміз. Еліміздің жаңа инфра-
құрылымдық діңгегі бой к&терді. 
Елдің барлық &ңірін автомобиль 

жолдары мен теміржол желісі 
байланыстырады. Ал авиация 
маршруттары әлемнің түкпір-
түкпіріне баруға мүмкіндік 
беріп  отыр.  Қазақстан тек 
аумағы жағынан ғана ірі мем-
лекетке айналған жоқ. Бүгінде 
азаматтарымыздың саны 18 мил-
лионнан асты. 20 миллионға 
жететін күн де алыс емес. Біз 
әлемдегі озық дамыған 50 елдің 
қатарына қосылдық. 2050 жылға 
дейінгі  даму бағдарламасы 
әзірленді. Мақсатымыз – озық 
дамыған 30 елдің қатарына ену. 
Біз қираған КСРО-ның орнында 
заманауи нарықтық экономи-
касы бар, табысты Қазақстан 
мемлекетін құрып, к&пұлтты 
және к&пконфессиялы елімізде 
бейбітшілік пен тұрақтылықты 
қалыптастырдық. К&пғасырлық 
тарихымызда алғаш рет Қазақстан 
Республикасының халықаралық-
құқықтық тұрғыдан мойында-
луын қамтамасыз еттік. Мем-
лекет ретінде бедерленбеген 
Қазақстанды әлем картасы-
на енгіздік. Біздің &з Туымыз, 
Fнұранымыз, Елтаңбамыз бар. 
Біз 90-жылдардағы ең күрделі 
кезеңде «Болашақ» бағдарламасы 
бойынша мамандар даярлау ісін 
қолға алдық. 

Жастардың лайықты білім 
алып, әлемдік тәжірибені зерт-
теуіне мүмкіндік туғыздық, 
сондай-ақ олардың елімізге &з 
пайдасын тигізуіне жол аштық. 
Жаһанды дағдарыс жайлағанына 
қарамастан, біз Астанада әлемдік 
деңгейдегі университет ашып, 
зияткерлік мектептер салдық. 

Егемендікке ие болған жыл-
дарда дүниеге келген жастары-
мыз мемлекет қамқорлығын 
бағалай біледі деп сенемін. 
Олар – тәуелсіз Қазақстанның 
түлеп ұшқан жас қырандары. 
Жастардың елімізді қорғап, оны 
нығайта түсетініне, &здерінің 
бар білімі мен күш-қуатын От-
анымызды &ркендетуге жұм-
сайтынына сенімдімін. Еліміздің 
тарихында алғаш рет &з елор-
дамызды тұрғыздық. Астана 
– барлық жетістіктеріміз бен 
жеңістеріміздің жарқын к&рінісі. 
Осының бәрін сіздермен бірге 
жасадық, құрметті қазақ стан-
дықтар. Осы жылдарда &ткен 
барлық сайлауларда сіздер маған 
сенім артып, бастамаларыма 
қолдау білдірдіңіздер. Маған ұлы 
халқыма, туған жеріме қызмет ету 
бақыты бұйырды. Баршаңызға – 
халқыма зор ризашылығымды 
білдіріп, басымды иемін. Осын-
д а й  қ о л д а у д ы ң  а р қ а с ы н д а 
сіздердің сенімдеріңізді ақтау 
үшін мен бар күш-жігерімді, 
денсаулығымды, уақытымды ая-
май адал қызмет еттім. 

 Hздеріңіз білесіздер, заңда-
рымызға сәйкес мен Тұңғыш 
П р е з и д е н т  –  Е л б а с ы  ( Ұ л т 
к&ш  басшысы) мәртебесіне ие 
бол дым. Елеулі &кілеттігі бар 
Қауіп сіздік Кеңесінің Т&рағасы 
ретінде қызмет ете беремін. 
«Нұр Отан» партиясының Т&-
р а  ғ а с ы ,  К о н с т и т у ц и я л ы қ 
Кеңес тің мүшесімін. Яғни &з-
деріңізбен бірге боламын. Елі-
міз  дің,  халқымыздың қамы 
– менің мүддем болып қала 

береді. Тәуелсіз Қазақстан мем-
ле  ке тінің негізін қалаушы ре-
тіндегі алдағы міндетім – бас-
шы  лардың жаңа буынының 
билікке келуін қамтамасыз 
ету. Олар елімізді жаңғырту 
процестерін жалғастыратын 
болады. Қазақстандағы билік 
сабақтастығы конституциялық 
тұрғыдан реттелген. 

Президенттің &кілеттігі мер-
зімінен бұрын тоқтатылған 
жағдайда оның &кілеттігі қалған 
мерзімі аяқталғанға дейін Сенат 
т&рағасына беріледі. Содан кейін 
жаңа Президент сайлауы болады. 
Қазір Парламент Сенатының 
т & р а ғ а с ы  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Кемелұлы Тоқаев. Оны сіздер 
жақсы білесіздер. Ол Мәскеу 
мем лекеттік халықаралық қаты-
настар институтының түлегі, 
ғ ы л ы м  д о к т о р ы .  А ғ ы л ш ы н 
ж ә н е  қ ы т а й  т і л д е р і н  е р к і н 
меңгерген. Басшылық лауазым-
дарда қызмет етіп, мол тәжірибе 
ж и н а д ы .  Е л і м і з д і ң  с ы р т қ ы 
саясатының қалыптасу жылда-
рында Сыртқы істер министрі, 
Премьер-Министрдің орынба-
сары және Премьер-Министр, 
Сенат Т&рағасы болды. Елімізді, 
оның экономикасы мен саяса-
тын жетік біледі. Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Бас хатшысының орын-
басары болып жұмыс істеді. Бұл 
– оның дипломат ретінде сіңірген 
еңбегінің және Қазақстанға деген 
зор сенімнің жемісі. Ол Қазақстан 
тәуелсіздігінің алғашқы күнде-
рінен бастап менімен бірге 
жұ мыс істеп келеді. Мен оны 
жақсы білемін. Ол – адал әрі 

жауапкершілігі жо ғары азамат. 
Еліміздің ішкі және сыртқы 
саясатын жан-жақты сезінеді. 
Ол барлық бағ дар ламаларды 
әзірлеуге және қабылдауға атса-
лысты. Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Қазақстанды басқаруға нағыз 
лайықты азамат деп сенемін.  

Құрметті отандастар! 
Біз әлемнің бір орында тұр-

май, үнемі &згеріп жатқа нын 
к&ріп отырмыз. Жаңа мүм   кін-
діктермен қатар жаһан дық жаңа 
технологиялық және демо-
графиялық сын-қатер лер туын-
дап, әлемдік тәр тіп тұрақсыздана 
түсуде. Fрбір ұр пақтың атқа-
ратын &з міндет тері бар. Мен 
және менің замандастарым елі-
міз үшін қолдан келгеннің бәрін 
жасадық. Оның нәтижелері &зде-
ріңізге белгілі. Fлем &згеріп, 
жаңа буын келеді. Бұл – табиғи 
процесс. Олар &з заманының 
проблемаларын шешетін бола-
ды. Сондай-ақ елімізді одан әрі 
&ркендету үшін бар күш-жігерін 
жұмылдыруға тиіс. Fлеммен 
бірге біз де &згеруге тиіспіз. 

Жас қазақстандықтарға айта-
рым: тәуелсіз Қазақстанымызды, 
ортақ Отанымызды, Мәңгілік 
елімізді сақтай біліңіздер. Бұл 
– біздің халқымыз, біздің ұлы 
бабаларымыздың жері.  От-
анымыз да,  жеріміз  де бір. 
Халқымыздың достығы мен 
бірлігін, бір-бірімізге деген 
сенімді сақтап, еліміздегі әрбір 
азаматтың т&л мәдениеті мен 
дәстүрін құрметтей біліңіздер. 
Сонда ғана біз мықты болып, 
сын-қатердің бәріне  т&теп 
береміз. Сонда ғана біз &ркен-
дейтін боламыз. 

Құрметті қазақстандықтар! 
Менің отандастарым! 
Мен бүгінгі с&зімді сіздердің 

ә р  қ а й с ы ң ы з ғ а  а р н а й м ы н . 
Еліміздің алдында ауқымды 
мін деттер тұр. Жетістікке жете-
тінімізге сенемін.

Мен Қазақстанның бола-
шағын қалай  елестетемін? 
Б о л а ш а қ  қ а з а қ с т а н д ы қ т а р 
білімді, үш тілде с&йлейтін, еркін 
адам дардың қоғамын қалып-
тастыратынына нық сенімдімін. 
Олар – әлемнің азаматтары. 
Олар дүниені шарлайды. Олар 
жаңа білім алуға құштар. Олар – 
еңбексүйгіш. Олар – &з елінің па-
триоттары. Қазақстан 2050 жылы 
жалпыға ортақ еңбек қоғамына 
айналады деп сенемін. Бұл – бәрі 
де адам игілігі үшін жасалатын, 
экономикасы мықты мемлекет. 
Оның білім саласы да, денсаулық 
сақтау саласы да үздік болады. 
Онда бейбітшілік пен тыныштық 
салтанат құрады. Азаматтары 
еркін әрі тең құқылы, ал билігі 
әділетті болмақ. Мұндай елде 
заң үстемдік етеді. Мен дұрыс 
жолмен келе жатқанымызға 
сенімдімін. Бізді тура жолдан 
ештеңе де тайдыра алмайды. Егер 
біз күшті болсақ, бәрі де бізбен 
санасады. Егер біз әлдеқандай 
күшке немесе басқа біреуге үміт 
артсақ, қол жеткізген жетістіктің 
бәрінен айрыламыз. 
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Лондонда 
таныстырылды

Тарихы терең басылым

Туризмге қолдау бар

«Жалынды 
жасампаз жастар!»

Лондон кітап к&рмесінің алғашқы 

күні «Ұлттық аударма бюросы» мен 

«Cambridge University Press» баспасы 

және Ұлыбританиядағы Қазақстан 

елшілігімен бірлесіп, қазіргі қазақ 

әдебиеті антологияларының ағыл шын 

тіліндегі алғашқы нұсқаларымен таныс-

тырды.

Қазіргі қазақ әдебиеті үлгілерін БҰҰ-

ның 6 тіліне аудару жұмысы «Жаһандағы 

заманауи қазақстандық мәдениет» жо-

басы негізінде іске асырылуда. Бұл жоба 

Президент Н.Назарбаевтың бастамасы-

мен қолға алынған «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы бағыттарының бірі. 

Жинаққа проза және поэзия бағыттары 

бойынша 60 автордың шығармасы енді. 

К&рме аясында ұйымдастырылған 

семинарға (талқы) Қазақстан ның 

Ұлыбританиядағы елшісі Ерлан Ыды -

рысов, «Ұлттық аударма бюро  сы» 

қоғамдық қорының атқарушы дирек-

Жастар жылы аясында Қазақстан Жазушылар одағы, 
Алматы қаласы колледждер қауымдастығы және 
№4 кітапхананың қолдауымен Алматы полиграфия 
колледжі «АПК қаламгері» жас журналистер клубының 
ұйымдастыруымен «Жалынды жасампаз жастар!» 
атты қалалық эссе жазу байқауы .тті. 

Алматы қаласының жеті колледжінен 21 студент 

қатысқан байқаудың мақсаты – жастарды отансүйгіштікке 

тәрбиелеп, &з елінің жанашыры болуға баулу. 

Байқауды Алматы полиграфия колледжінің ди-

ректоры Б.Ахметов с&з с&йлеп ашып, жастардың 

жұмысына сәттілік тіледі. Студенттердің қабілет-

қарымын саралауға арнайы қонақ ретінде шақырылған 

әрі әділқазылар алқасының мүшелері, Алматы қалалық 

Білім басқармасының техникалық және кәсіптік 

білім беру б&лімінің басшысы F.Мұханбетов (т&раға), 

қоғам қайраткері, филология ғылымының кандида-

ты А.Османова, «Ана тілі» газетінің б&лім редакторы 

Б.Балаубаева, аталған колледж директорының оқу-

тәрбие ісі ж&ніндегі орынбасарлары М.Калимолдин, 

М.Т&легенұлы және т.б. мұндай бастаманы қуана 

құптайтындарын, осындай шаралардың еліміздің 

болашағын тәрбиелеуде ықпалы зор екенін тілге тиек 

етіп, ұйымдастырушыларға ризалық білдірді. 

Қазылар алқасының шешімімен қазақ тілінде эссе 

жазу бойынша бас жүлдені А.Fбілқасым (Алматы по-

лиграфия колледжі), 1-орынды М.Fуелбекова (Алматы 

сервистік қызмет к&рсету колледжі) еншіледі. 2-орын-

ды Г.Ермекова (Алматы к&псалалы колледжі) мен 

А.Баймұрзаева (Алматы полиграфия колледжі) &зара 

б&лісті. 3-орын F.Берліқашқа (Алматы к&лік және ком-

муникациялар колледжі) бұйырды. Орыс тілінде эссе 

жазу бойынша бас жүлдені Алматы политехникалық 

колледжінің студенті А.Вдовин иеленді. 

Қатысушыларға алғыс хат табысталып, сый-сияпат 

жасалды. Байқау соңы Алматы полиграфия колледжі 

студенттері дайындаған концерттік бағдарламаға 

жалғасты.

Айбол АБАШОВ,
«АПК қаламгері» жас журналистер 

клубының президенті 

торы Рауан Кенжеханұлы,«Cambridge 

University Press» баспасының білім беру 

реформасы ж&ніндегі директоры Джейн 

Манн, Кембридж университетінің 

білім беру саласындағы инновациялар 

ж&ніндегі директоры және білім беру 

реформасы мен инновациялар тобының 

жетекшісі, профессор Коллин Мак 

Лафлин және ақын, «The High Window» 

басылымының негізін қалаушы Дэвид 

Кук қатысты.

«Бұл – Британия және Батыс халқын 

әдебиетіміз арқылы еліміздің тарихы мен 

мәдениетін таныстыруға бағытталған 

&те маңызды жоба.  Елші ретінде 

Қазақстанға деген қызығушылықтың 

күн санап артып жатқанын к&ру – мен 

үшін үлкен қуаныш. Бұл жоба осындай 

қызығушылықты ары қарай арттырып, 

нығайта түсетін катализатор болады де-

ген сенімдемін» деді Е.Ыдырысов.

Жинақтардың ағылшын тіліндегі 

Конференцияны басқосудың модераторы 

болған тарих ғылымының докторы Светлана 

Смағұлова кіріспе с&зімен ашып, басылымның 

ел &міріндегі орны, қазақ баспас&з саласындағы 

р&ліне тоқталып, тарихына шолу жасады. «Еге-

мен Қазақстан» АҚ Басқарма т&рағасының 

орынбасары Ерболат Қамен конференцияның 

мән-маңыздылығын атап &тіп, газеттің бүгінгі 

таңдағы тыныс-тіршілігімен таныстырды. 

Белгілі ардагер журналистер Сарбас Ақтаев, 

Алқалы жиынды ашып, жүргізіп отырған 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Нұр 

Отан» партиясының жанындағы Кәсіпкерлікті 

қолдау ж&ніндегі республикалық қоғамдық 

кеңесінің т&рағасы Мейрам Пішембаев 

еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына 

елеулі үлес қосатын туризмнің қазіргі жағдайы 

мен келешекке жобаланған межелердің орын-

далу мүмкіндігін таныстырып &тті.

– Біздің  еліміздің  туризмді  дамыту 

тұрғысында зор әлеуеті бар. Оның уақыты 

келмеді деп ойлаудың қажеті жоқ. Қазақстанда 

туристік саладағы шағын және орта бизнесті 

дамыту үшін барлық жағдай жасалған, – деген 

Мейрам Құдайбергенұлы Президент Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Т&ртінші &неркәсіптік ре-

волюция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» Жолдауында айтылған к&шпелі 

және ішкі туризмнің дамуына қажетті тетіктерді 

жүзеге асырудың жолдарын білу үшін ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігі Туризм 

индустриясы комитетінің т&рағасы Майнура 

Мұрзамадиева, «Атамекен» ҰКП т&рағасының 

орынбасары Олжас Ордабаев, Ақмола облы-

сы әкімінің орынбасары Марат Игалиевтерге 

с&з беріп, елімізде және Ақмола облысында 

атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесін 

білді. 

Олардың айтуынша, елімізге келетін 

шетелдіктер  үшін  визалық рәс імдерді 

жеңілдету, инфрақұрылымды дамыту мен 

түрлі «кедергілерді» алып тастау сынды аса 

маңызды мәселелер қолға алынады. Былтыр 

қараша айында Үкімет таныстырған 2019-

2025 жылға арналған туристік саланы дамыту 

нұсқасы биылғы жылдың қыркүйегінде 

жарыққа шықпақ. Оны ағылшын 

тіліне аудару, басып шығару және та-

рату жұмысымен «Cambridge University 

Press» баспа үйі айналысады. Танымал 

университет баспасы жобаға тәжірибелі 

аудармашылар мен беделді әдебиетші 

мамандарды тартқан. Hзге тілдердегі 

антологияларды аударып басу және на-

сихаттау ісіне Испания, Қытай, Египет, 

Ресей және Франция мемлекеттерінің 

жетекші баспа ұйымдары атсалысады. 

Лондон к ітап  к&рмесі  –  бас-

па саласының &зекті  мәселелері 

талқыланып, мамандардың байланыс 

орнататын келісс&здер алаңы. К&рме 

шеңберінде халықаралық ірі баспа 

ұйымдарының &кілдерімен Қазақстанда 

іске асып жатқан «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 

жобасының барысы талқыланды. Атап 

айтсақ, «Cambridge University Press», 

«Oxford University Press», «Pearson»және 

& з г е  д е  т а н ы м а л  б а с п а л а р  ж а ң а 

оқулықтары мен кітаптарын «Ұлттық 

аударма бюросына» таныстырып, олар-

ды аударма жобасына қосуды ұсынды. 

Сондай-ақ Лондон кітап к&рмесінде 

« А т а м ұ р а »  к о р п о р а ц и я с ы н ы ң 

« K a z a k h s t a n  G e o g r a p h y .  A t l a s » , 

«Dombyra», «The Kazakh Customs and 

Traditions», «Flowers of Kazakhstan», 

«The traditions of the Kazakh dastarkhan», 

« М е к т е п »  б а с п а с ы н ы ң  « K a z a k h 

Ornament», «Алматыкітап» баспасының 

«Alpamys Batyr», «Koblandy Batyr», 

«Kozy Korpesh – Bayan Sulu», «National 

Clothes of Kazakh People», «Felt Art of 

Мамадияр Жақып басылымда қызмет істеген 

жылдарынан к&птеген қызықты естеліктер айт-

ты. Жиында с&з с&йлеген ғалым Садықов Сей-

фолла, филология ғылымының докторы Оры-

най Жұбаева және т.б. білікті мамандар &з ой-

пікірлерін ортаға салды. Конференция аясында 

«Егемен Қазақстан» газетінің шежіресінен сыр 

шертетін к&рме &тті. 

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

ж&ніндегі мемлекеттік бағдарлама аясында 

10 шешуші іс-шара қолға алынғанын, соған 

орай табиғаты әсем туристік аймақтардың 

басымдығын анықтау, жеңілдетілген несие 

беру, туризмдегі шағын және орта бизне-

ске мемлекеттік қолдау к&рсету, маркетинг 

пен ілгерілету, визалық-миграциялық сая-

сатты жетілдіру, шекарадағы &ткізу бекетін 

жаңғырту, әуе кеңістігін ырықтандыру, ұлттық 

парктерді басқарудың жаңа моделін енгізу 

секілді мәселелерді талқылап, Алак&л, Балқаш 

пен Бурабай к&лдеріндегі туристік аймақты, 

Алматы облысының тау шаңғысы курортын, 

Баянауыл, Каспий теңізі т&ңірегіндегі туристік 

аймақтарды айтарлықтай дамытуға арналған 

іс-шараларды таныстырды.

Одан кейін с&з кезегін алған «Ұлы Даланың 

скауттары» қоғамдық бірлестігінің бас хатшысы 

Елдар Кәтенов Мемлекет басшысы &зінің «Ұлы 

Даланың жеті қыры» мақаласында тапсырған 

ішкі туризмнің дамуы туралы әңгімелеп берді. 

Бұл бағдарламаны іске асыру арқылы 2025 

жылға дейін ТОП- 10 қазақстандық туристік 

аймақтарды к&руге келетіндердің саны жылына 

13,5 миллион адамға дейін жетеді.

М.9СЕТ
Алматы облысы

Kazakhs» сияқты қазақ және ағылшын 

тілдерінде басылған қазақ мәдениетінің 

түрлі аспектілері жайындағы таным дық 

басылымдары британдық оқырман-

дардың қызығушылығын тудырды. 

Fсіресе «Ұлттық аударма бюросы» 

ұсынған Ілияс Жансүгіровтің ағылшын 

тіліне тұңғыш рет аударылған «Құлагер» 

поэмасы к&пшіліктің сұранысына 

ие болды. Ұлттық аударма бюросы 

қаржыландырған бұл басылымның 

а ғ ы л ш ы н  т і л і н д е г і  а у д а р м а с ы н 

британдық ақын Белинда Кук жасады. 

«Жылқы – ирландықтардың да 

сүйікті жануары, сондықтан болар, 

кітап сыртындағы жылқы бейнесі 

к&зіме ыстық к&рінді. Бұл кітап мен 

осыған дейін білмей келген тамаша 

поэзияға ашылған терезе болды» дейді 

Беркбек университетінің студенті Сара 

Мэй.

Қырық сегізінші рет &ткен Лон-

дон кітап к&рмесіне әлемнің түкпір-

түкпірінен 25 мыңнан аса баспа 

саласының мамандары жиналды. 1971 

жыл дан бастап дәстүрлі түрде жыл сай -

ын &ткізіліп келеді. Ал Лондон кітап 

к&рмесіндегі қазақстандық экспозиция 

осымен екінші рет ұйымдастырылды. 

Қазақстандық баспалардың кітаптары 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

бренд-белгісімен безендірілген стенд-

терге қойылды. Бұл шара біздің отандық 

баспа &кілдерінің халықаралық ірі баспа 

ұйымдарыменқарым-қатынас орнатуы-

на жол ашады.

Айтуған Д9УЛЕТ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

БАЙҚАУЖИЫН

БАСҚОСУ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІКӨРМЕ

Д&ңгелек үстел жұмысына латын 

графикасы бойынша мәселелердің 

басы-қасында  жүрген  танымал 

тілші-ғалымдармен қатар, респуб-

ли камыздағы ғылыми орталықтар 

мен ЖОО профессор-оқытушылар 

құрамы, сондай-ақ Х.Досмұхамедов 

а т ы н д а ғ ы  А т ы р а у ,  М . Х . Д у л а т и 

атындағы Тараз, М.Hтемісұлы атын-

дағы Батыс Қазақстан, Оңтүстік 

Қа зақстан мемлекеттік универси-

теттерінің ғалымдары мен білім алу-

шылары ONLINE жағдайында қа-

тысты. Д&ңгелек үстел жұмысын Абай 

атындағы ҚазҰПУ-дің ғылыми жұмыс 

және халықаралық ынтымақтастық 

ж&ніндегі проректоры Ақтолқын 

Құлсариева жүргізіп отырды.

Қазіргі таңда қазақ әліпбиін ла-

тын графикасына к&шіру туралы 

жұмыстарға зиялы қауым &кілдері, 

тілші ғалымдар, әр алуан саладағы 

сала мамандары бел шешіп кірісіп 

кеткендігі анық. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев «Қазақстан – 2050» атты 

стратегиясында латын қарпіне к&шу 

мәселесіне тоқтала келіп: «Біз 2025 

жылдан бастап әліпбиімізді латын 

қарпіне, латын әліпбиіне к&шіруге 

кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып ше-

шуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде 

тарих бедерінде біз мұндай қадамды 

жасағанбыз. Балаларымыздың бо-

лашағы үшін осындай шешім қабыл-

дауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе 

түсуімізге, балаларымыздың ағылшын 

тілі мен интернет тілін жетік игеруге, 

ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға 

жағдай туғызады» деген болатын. 

Елбасы стратегиясында к&рсетілген 

латын қарпіне к&шу туралы мәселе 

бойынша қазіргі таңда нақты қадамдар 

жасалуда.

– Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің 

ұжымы да «Қазақ әліпбиін кирили-

цадан латын графикасына к&шіру 

туралы» мәселеге қатысты кешенді 

жұмыстар жүргізуде. Соның айқын 

айғағы ретінде бүгінгі &ткізіліп отырған 

д&ңгелек үстел жұмысын атауға болады. 

Жиынымыздың тақырыбына сәйкес 

Осы орайда, еліміздегі жастар 

әлеуетінің дұрыс қалыптасуына &з 

үлесін қосып келе жатқан 85 жылдық 

тарихы бар әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті талапкер-

лер арасында жоғары сұранысқа ие 

оқу орындарының бірі екені с&зсіз. 

Қазақстанның әлеуметтік-саяси және 

қоғамдық &міріне, ғылымына және 

экономикасына зор үлес қосатын, 

бәсекеге қабілетті, жоғары білімді 

азаматтарды дайындап, мемлекетімізді 

дамыған 30 елдің қатарына енуіне үлес 

қосу – ҚазҰУ-нің басты мақсаты. 

Бүгінде ҚазҰУ халықаралық ғылым 

және білім беру кеңістігінде &зінің 

лайықты орнын алып, жоғары білім 

саласындағы әлемдік к&шбасшы 

университеттің біріне айналды. Fл-

Фараби атындағы ҚазҰУ отандық 

университеттер ұлттық рейтінгісінің 

к&шбасшысы және QS халықаралық 

рейтінгісінде әлемнің 800 үздік 

университеттері арасында 220 орын-

ды алады. Университеттік кампус-

та заманауи оқу ғимараттары, ғы-

лыми инфрақұрылым, теңдесі жоқ 

әл-Фараби кітапханасы, интернет-

орталық, Аристотельден кейінгі 

«екінші ұстаз» атанған ғұлама ғалым 

Fбу-Насыр әл-Фарабидің ескерткіші, 

фудкорттар, спорт кешені, кинотеатр, 

тамақтандыру комбинаты, «Керемет» 

студенттерге қызмет к&рсету орталығы, 

Студенттер сарайы, әскери кафедра, 

бассейн, «Жас ғалымдар үйі» бар. Ал 

келушілердің к&зіне бірден түсетін ҚР 

тұңғыш Президенті, ұлт к&шбасшысы 

Н.F. Назарбаевтың «Мәңгілік ел» 

идеясын бейнелеп тұратын салта-

натты қақпа – ҚазҰУ қалашығы 

жаңа архитектуралық кешенінің 

негізі б&лігі. Аталған қасиетті қара 

шаңырақты танымал мемлекет және 

қоғам қайраткерлері, мәжіліс және 

сенат депутаттары, ақын-жазушылар, 

спорт шеберлері және экономика 

саласының майталмандары бітірген. 

қазақ әліпбиін латын графикасына 

к&шіруде тілші ғалымдардың алдында 

түйінін тарқатуға тиісті графикалық, 

орфографиялық, орфоэпиялық, 

ономастикалық, лингвистикалық, т.б. 

мәселелер бар. Аталған мәселелердің 

түйіні қоғамдық және ғылыми тал-

қы лаулардың нәтижесінде ғана тар-

қатылып, ғылыми әдістемелік &н-

діріске енгізіледі, – деді Ақтолқын 

Тұрлыханқызы.

Қатысушылар назарына ҚР ҰҒА 

академигі Рәбиға Сыздықтың, ла-

тын графикасына негізделген қазақ 

әліпбиіне қатысты емле ережесін 

жасаушы құраманың жетекшісі, фило-

логия ғылымының докторы, профес-

сор Нұргелді Уәлидің латын негізді 

қазақ жазуының емле ережесі және 

ономастикалық кеңістікке қатысты 

бейнежазбалары ұсынылды. 

Жиналғандар алдында А.Байтұр -

сын  ұлы атындағы Тіл білімі инс-

титутының бас ғылыми қызмет кері, 

филология ғылымының докторы, 

профессор Рысберген Қыздархан, ҚР 

ҰҒА-ның корреспондент мүшесі, пе-

дагогика ғылымының докторы Фаузия 

Оразбаева, филология ғылымының 

д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р  Қ ұ р а л а й 

Күдеринова, Абай атындағы ҚазҰПУ 

қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 

меңгерушісі, филология ғылымының 

докторы, профессор Қалбике Есенова, 

Сүлеймен Демирел университетінің 

профессоры, филология ғылымының 

кандидаты Нұрсәуле Рсалиева күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша баян-

дама жасады.

Бұдан әрі ғалымдар латын негізді 

қазақ жазуына қатысты ой-пікір ал-

масты.

Д&ңгелек үстел &з деңгейінде &тті 

деп толық сеніммен айта аламыз. 

Кәделі ойлар ортаға салынды. Латын 

әліпбиіне к&шу күрделі іс екені тағы 

бір дәлелденді. Мақсат – осы маңызды 

іске қатысты дайындықты ойдағыдай 

жүргізіп, қоғам мен халық к&ңілінен 

шығатын қазақ әліпбиіне қол жеткізу.

Нұркен ЖАНД9УЛЕТҰЛЫ

Қ а з і р г і  з а м а н д а  к е з  к е л -

ген мемлекеттің тыныс-тіршілігін 

қалыпты ұстап тұрудың аса маңызды 

шарты – қаржылық сауаттылық болып 

табылады. ҚазҰУ-дың Экономика 

және бизнес жоғары мектебінің 

Қаржы кафедрасы жас буын &кілдеріне 

қаржы саласының қыр-сырын жетік 

меңгере отырып, мемлекеттік меке-

мелер мен кәсіпорындарда, қаржылық 

ұйымдарда, сақтандыру ұйымдарында, 

банктік және парабанктік мекеме-

лерде, салық жүйесі органдарында, 

бағалы қағаздар нарығында &з ісінің 

шебері болуға қажет болатын сапалы 

білім береді. Кафедра болашақ маман-

дарды үздіксіз оқу үрдістерімен ғана 

шектеп қоймайды, «ҚазҰУ студенті 

оқуға тиіс 100 кітап», «Айналаңды 

нұрландыр», «Green Campus» секілді 

жобалар арқылы студенттердің 

шығармашылық қырларын ашуға, 

жетілдіруге к&мектеседі. Оқытушылар 

мен студенттер арасында рухани бай-

ланыс орнаған ортада жас буын жаңа 

дос, дана тәлімгерді кездестіреді. 

Қорыта  айтқанда,  ҚазҰУ &з 

шәкірттерін тек қана сапалы біліммен 

ғана емес, &мір деп аталатын үлкен 

кеңістікте &з орнын табуға жол 

ашып, &з-&зіне деген сенімділікті 

қалыптастырады. 

Абай К=КИЕВ, 
Ерасыл Т=КІБАЙ 

Келелі ой, 
тұшымды пікір

Дәстүрі бар оқу орны
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жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін» 

кезінде адамдар әр күнде әр үйден нәрлі 

к&же ішіп, сол бір айдан аман-есен 

&тіп кететін болған. Сол аралықта мал 

да т&лейді, халық уызға жариды. Нау-

рыз к&же тек қана сүр етке жасалады. 

Сонда ғана ол дәмді болады, ерекшелігі 

де сонда. Қазір қойдың жас сорпасына 

күрішті салып, соны наурыз к&же деп 

жүр. Ол к&же емес, кәдімгі күнделікті 

жасалатын тамақтың бірі ғой. Ал наурыз 

к&жеге су мен тұздан басқа 7 түрлі дәм 

салынады. Су мен тұзды қосқанда – 9. 

Оның қатып қалған қалыбы жоқ, бірақ 

сүр ет пен ақ міндетті түрде қосылады. 

Ал қалғанын әркім &зінің қолында бар 

бидай, сұлы, арпа, жүгері, маш, ноқат 

сияқты дақылдар қосады. 

Бір ескеретіні, Наурызда құрбан-

дық шалып, дін рәсімдері жасалмаған. 

Жалпы, бұл күні қан шығармайды: 

құс атпайды, аңға шықпайды, балық 

ау ламайды. Hйткені &сетін малға, тір-

шілікке зияны тиеді дейді. Тіпті тырнақ 

алып, бас та жумайды. Оның барлығын 

мейрамға дейін істейсің. 

– Бүгiнде елiмiзде бұл мереке .з 
дәрежесiнде тойланып жүр ме? 

– Қазір Наурыз даңғазамен к&шеге 

шығып кеткен. К&шеде неше түрлі 

концерттерді,  ойындарды к&ріп, 

бірдеңені сатып алып жеп, бір жерден 

к&же ауыз тиіп, «Наурыз &ткіздік» 

деп келеді. Бұл дұрыс емес. Наурыз 

қай кезде бүкілхалықтық болады? Fр 

отбасы &зінің үйінде мейрамға байла-

нысты барлық дайындықтарын жасап, 

к&жесін беріп, құрығанда жеті жақын 

адамына дәм татқызса, міне, сонда ғана 

нағыз мейрам болады.

– Наурыз мейрамына 1927 жылы 
ресми түрде тыйым салынып, 1988 
жылы ғана Алматыда тойланыпты. Осы 
аралықта қандай әдет-ғұрыптардан қол 
үзіп қалдық?

– Бұл &те үлкен әңгіме. Біз 70 

жыл бойы құдайсыз қоғамда &мір 

сүрдік. Осы кезде бүкіл халықтың салт-

дәстүрін феодалдық ой-санаға теліп, 

құбыжық етіп к&рсетуге тырысты. 

Бірақ қазақ – тамыры &те тереңге кет-

кен, шайқалса да құлауы қиын к&не, 

текті халық. Сол тегінің мықтылығы 

болуы керек, салт-дәстүрінің к&бін 

ұстауға тырысты. Айталық, осы Нау-

рызды қалада ешкім тойламағанмен, 

ауылдық жерде бәрібір үзген жоқ. 

К&же салды... Бірақ тілден айыры-

ла жаздадық. К&птеген дәстүрлер 

к&зден ғайып болды. «Жыртық үйдің 

де құдайы бар» дегендей, егемендік 

келгеннен кейін жоғалғанымызды 

іздеп, &шкенімізді жағуға тырысып, 

талай салт-дәстүрлерімізді қайтадан 

жаңғыртып жатырмыз. Hкінішке 

қарай, бір кезде ұмытылған нәрсені 

сол қалпында әдемі мән-мағынасымен 

келтіре алмай, қисайтып жатқан 

тұстарымыз да толып жатыр. Қазір 

жамбасына бұрып, салт шығаратындар 

к&бейген. Мысалы, баланы қырқынан 

20 күнде шығару үрдісі белең алып-

ты. Бұл қайдан шыққан десем, күн 

мен түнді санайды екен. Бұлай бол-

майды. Түннің &з міндет-парызы, 

күннің &з міндет-парызы бар. 40 күн 

деген жайдан-жай алынбаған. Ол 

адамның жаратылысымен тікелей 

байланысты. Бұрыннан келе жатқан, 

әбден қалыптасқан дүниені қисай-

тып, бұзғаннан қазақтың к&сегесі 

к&гермейді. 

Адам қоғамның толыққанды мүшесі 

болуы үшін белгілі бір моральдық 

критерийлерге жауап беруі керек. 

Олар: дін, заң, сол халықтың ұлттық 

құндылықтары.  Бірақ бұлардың 

әрқайсысы әр елде әртүрлі. Мыса-

лы, к&птеген шығыс елдерінде дін 

басым. Дін заңдарымен жүреді. Ал 

батыста заң басым. Оларда салт-дәстүр 

баяғыда құрыған. Дінге де соншалықты 

с е н б е й д і .  Т е к  з а ң ғ а  б а ғ ы н а д ы . 

екі әншіні шақырса да – «Рухани 

жаңғыру», ағаш отырғызса да – «Руха-

ни жаңғыру»... Hткенде Денис Теннің 

тақтасы орнатылды. Сонда алып кел-

ген үлкен суреттің шетінде «Рухани 

жаңғыру» деп жазылып тұрды. Қандай 

топастық! Ол қайғылы жағдай еді ғой. 

Денисті еске алуға жиналған едің. 

Еске алған сиқың сол ма? Неге ойсыз 

істейді осының барлығын? Тағы бірде 

Талдықорғанда «Рухани жаңғыруға» 

байланысты «Аналар кеңесі» &тті. 

К е ң е с  А с с а м б л е я н ы ң  ж а н ы н а н 

құрылғанын естігенде таңғалдым. Сол    

Ата заң қабылданған күні айтқан 

бір әңгімесі бар. «Жарайды, Ата заң 

қабылданды. Оны Қазақстанда тұратын 

барлық ұлт орындауға міндетті. Hйткені 

сен осы мемлекеттің нанын жеп, суын 

ішіп отырсың. Ал енді ата болған 

жерде, қалай ана болмайды?» дейді. 

Мен таңғалып: «Ана заң деген не?» 

десем, «Ана заң – әрбір ұлттың сан 

ғасыр сарабынан &тіп келген ұлттық 

құндылықтары» деді. Осы с&з үнемі 

есіме түседі де тұрады. Шынымен де, 

ана сүтімен бойға сіңетін «Ана заңы» 

ескерусіз қалған. Сондықтан неше 

Қазақ «Fке – асқар тау, ана – бауы-

рын дағы бұлақ, бала – жағасындағы 

құрақ» деп бекер айтпайды ғой. 

Кезінде әкеміз дастарқанға отырмай, 

ешқайсымыз тамаққа қол созбай-

тынбыз. Ол мәжбүрлеуден емес, со-

лай қанымызға сіңген. Hйткені ана-

мыз әкемізді солай қадірлейтін. Бір 

жаққа барамын десең, «әкеңе айтайын» 

дейді, бірдеңе керек десең, «әкеңнен 

сұрайын» дейді. Сонда анамыз әкемізді 

бізге асқар тау қылып к&рсететін. Негізі 

ер-азаматтың басын зор ететін де, қор 

ететін де – әйел. 

– Бауыржан атаның ең жиі айтқан 
тағылымды с.здері қандай еді?

– Ата бізге: «Қатарыңнан озсаң да, 

халықтан оза алмайсың. Сондықтан 

халықтың алдында басыңды иіп жүр», 

«Халықтың жолымен жүріңдер, адас-

пайсыңдар. Халықпен бірге болыңдар, 

жалғыздық к&рмейсіңдер» дейтін. Осы 

с&зі Шолпан жұлдыз секілді &мірлік 

бағыт-бағдарымыз болды. Қанша атақ-

даңққа кенелсек те, халықтың алдында 

басымызды иіп келе жатырмыз. 

 «Алдыңда қазулы к&р тұрса да, 

шындықты айтудан тайсалма» дейтін. 

Менен журналистер қандай атақ-

марапаттарым бар екенін сұрап жатады. 

Ондайдан мені құдай сақтап қалған. 

Бірақ бүкіл дүние жүзінде ешкімде жоқ 

атағым бар. Ол – «Момышұлының 

келіні» деген с&з. 

–  «Шуақты күндер» кітабында 
«Қарт тықтың екі елі ажырамайтын бір 
тірлігі – ой» деп жазасыз. Сізді қандай 
ой мазалайды?

– Қазір халық рухани сусап отыр. 

Оны Атырау облысына барғанда 

байқадым. Халық жеңіл күлкі, ыржың-

тыржың әңгімеден шаршаған. Fйтпесе, 

бағасы 10 мыңнан бастап, 70 мыңға 

дейін тұратын ақылы лекцияларға неге 

барады? Себебі халықта проблема к&п. 

«Мүмкін, соны тыңдасам, бір септігі 

тиер» деген үмітпен барады екен. Ал 

әлгі психологтар әбден қу болып алған. 

Былай қарасаң, күйеуге тимеген, бала-

шағасы жоқ адам отбасы туралы не 

айта алады? Бұл туралы айтуға оның 

моралдық құқы да жоқ! Ал алты ба-

ласы бар әйел дәріс оқып, балалы 

болғысы келетіндерді етегінің астынан 

&ткізеді екен. Сонда ол бала туады-мыс. 

Осыншалық абсурдқа жету деген... 

Қазір басшылар к&пбалалы аналарға 

к&мектеспек болып, жүгіріп жүр. Мен 

соларға таңғаламын. Қалай к&пбалалы 

аналардың проблемасын б&ліп алып, 

халықтың жағдайын ж&ндегің келеді? 

Қарапайым халықтың жағдайы түзел-

мей, к&пбалалы ананың да жағдайы 

түзелмейді. 

 – «Күретамыр» әлі аяқталған жоқ 
деп жаздыңыз. Ендігі кітап не туралы 
болады? Қай тақырыптарды қамтиды? 
Қашан шығады?

– Мен жазушы емеспін. Жазу-

шы деген Құдайдың берген қарым-

қабілетінің арқасында тамшыдан – 

теңіз, жапырақтан – шынар жасай-

ды. Менде ондай емес: жапырақ па – 

жапырақ, шынар ма – шынар, сол күйі. 

Бүкіл кітаптарым – күнделіктерім нен 

алынған хикаялар. Тек қана болған 

оқиғалар.  Тағы бір  кітап жазып 

жатырмын. Бұл да біздің &міріміз. 

Hткен &мір елестері. К&не күнделік 

беттерінен. Шашырап түскен ойлар. 

Сосын «Күретамырды» ары қарай 

жалғастырамын. Ағаңның әзілдері тура-

лы «Fзіліңді сағындық» деген кітабым 

болды ғой, соны да толықтырып жа-

тырмын. 

– «Ана тілінің» дәстүрлі сауалы: 
қазақ тілінің бүгінгі жай-күйі, мәртебесі 
туралы не ойлайсыз? 

– Мың жерден жамандаса да, 

кеңестік білім жүйесі &те күшті бола-

тын. Жан-жақты білім беретін. Қазір 

әркімнің тәжірибесін бір алып, бала-

ларды мақауға айналдырып жатыр-

мыз. Балалар ойын жеткізе алмайды. 

Үлкені-кішісі «ң» әрпін айта алмайды. 

Сахнада ойнайтын артистеріңнің &зі 

сондай. Неге? Hйткені мектептегі білім 

жүйесі нашар, оқулықтар сапасыз. 

Қазақша оқулықты немереме қайтадан 

қазақшалап түсіндіруге тура келеді. Бұл 

жай ғана мектептің проблемасы емес, 

ұлттық проблема. Ертеңгі күні ойын 

дұрыстап жеткізе алмайтын адам қалай 

халқына қызмет етеді, қалай ұрпақ 

&сіреді? Компьютер жақсы, бірақ ол тек 

ақпарат береді, білім бермейді. 

Ұлтты ұлт ететін, &згелерден оны 

ерекшелендіріп, жеке атауға ие ететін 

тек қана – тілі. Кейде біреулер туралы 

«қазақша жақсы түсінеді, бірақ с&йлей 

алмайды» дейді. С&зіңді ит те түсінеді, 

бірақ с&йлей алмайды. Сонда оның 

иттен несі артық? Қазір бүкіл қазақты 

ағылшынша с&йлету міндет сияқты. 

Керек адам неге &зі оқып алмайды? 

Онсыз да біз орыстың бодаулығынан, 

құлдық психологиядан әлі құтыла ал-

май, ұлттық деңгейге к&теріле алмай 

отырмыз. Сен &з ұлтыңның қадір-

қасиетін білсең, &зге ұлтты да сыйлай 

аласың. Ал бізде &зінікін басып-жан-

шып, ағылшынша с&йлесе, сол керемет 

к&рінеді. Hз тілін білмеген наданда 

толық еркіндік бар деп ойламаймын. 

Ол – нағыз сорлы адам, құл. Алла 

тағала осы құлдық психологиядан 

ажырауға жазсын. 

– 9ңгімеңізге рақмет!

9ңгімелескен 
9сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

– Ұлттық салт-дәстүр тақырыбы-
на қалам тербеп жүрсіз. 9ңгімемізді 
Ұлыстың Ұлы күнi саналатын Наурыз 
мейрамы жайында бастасақ. Бұл ме-
рекенің қазақ халқы үшін мән-маңызы 
қандай?

– Ұлыстың ұлы күні Наурыз – қазақ 

халқының маңдайындағы бірден-бір 

ұлттық мерекесі. Ол дінмен немесе 

халықтың &мірінде кездесетін әртүрлі 

жағдайлармен байланысты емес, таза 

табиғат мерекесі. Hйткені 21-інен 22-

сіне қараған түні аспаннан Үр түседі. 

Сол кезде күн мен түн, ыстық пен 

суық, қыс пен жаз, жақсылық пен 

жамандық – онсыз да қос-қостан 

жүретін табиғаттың бүкіл қозғалыстары 

теңеледі. Аспан денелері бір нүктенің 

бойына келеді. Халқымыз басынан 

к&шпелі &мір дәуірін &ткізгенін білеміз. 

Ал к&шпелі халықтың &міріне қажетті 

бірден-бір байлығы мал болатын. Сол 

малын қыстан жұтатпай, ит-құсқа 

жегізбей, жұтқа ұрындырмай алып 

шығу оңай тірлік емес. Сондықтан 

күннің к&зі жылт етіп шығып, жер 

бусанғанда арқалары кеңіп, ауызы 

аққа жетуі – шынында да нағыз мере-

ке. Оның үстіне әркім &з қыстауында 

болып қыс бойы бір-бірімен арала-

са алмай қалған адамдар бір-бірімен 

қауышып, біріне бірі дәм татқызып, 

мәре-сәре болатын күн.

– Наурыз мейрамына қалай дайында-
лу керек? Орындалатын салт-дәстүрлер 
жайында айтып .тсеңiз?

– Наурызға дайындықты тазалық 

жасаудан бастайды. Ең алдымен қора-

қопсыны, үйдің ішін кір зат қалдырмай, 

жуып-тазалайды. Үлкендер сақал-

мұрттарын басып, апалар орамал-шар-

шыларын нілге салып, аппақ қылып 

ағартып, балаларын жуып-тазалап, 

кекілдерін қиып, айдарларын ж&ндеп, 

үлкен дайындық басталып кетеді. 

Тазалық жүргізіп болған соң үйдің ай-

наласын, қора-қопсыны адыраспанмен 

аластайды. Адыраспан – залалсыздан-

дыратын &те қасиетті ш&п. 

Содан кейін Қыдыр түнін, кей 

&ңірлерде Қызыр түні деп жатады, 

күзетеді. Апалар к&желерін бықтырады. 

Қариялар жиналып, &ткен-кеткеннен 

әңгіме айтып, шежіре тарқатып, 

&мірден &ткен адамдарды еске түсіріп, 

дұға бағыштайды. Ал жастар үшін бұл 

ерекше түн. Жігіттер қыздарға «Селт 

еткізер» деп айна-тарақ, әтір, иіс май, 

сақина, жүзік, жібек орамал сияқты 

сыйлық ұсынады. Сол арқылы айта ал-

май жүрген жүрек сырын, ішкі сезімін 

білдіретін болған. Ал қыздар: «Сен мені 

селт еткіздің, енді &зің ұйықтап қалып 

жүрме» деп, жігіттерге «Ұйқыашар» 

дайындап береді. Ол ақ қосылған 

тамақ. Құрамында ақ болуы керек. 

Тіпті жас жұбайлар да бір-біріне соны 

тарту етіп жатады. Одан б&лек келіндер 

жағы ата-әжелерге «Белк&терер» дейтін 

дәм әзірлеп, үлкендердің батасын 

алған. Наурыз кезінде үлкеннен бата 

алу үлкен салт болған. Бұл түнде шам-

ды &шірмейді. Hйткені Қыдыр баба 

аралап жүреді. Жарығы с&нбей тұрған 

үйге Қызыр бабаның назары түседі 

деп айтады екен. Сондықтан түнімен 

түн күзетеді. Бұрындары жеті ыдысқа 

бұлақтың таза суын, тары, арпа, би-

дай, жүгері дегендей, әркім қолында 

бар дәндерден салып қояды екен. Бұл 

«К&ктен жаудырсын, жерден &ндірсін» 

деген ниеттен туған. Ертеңгілікте 

күн шығып келе жатқанда үлкендер 

бізді далаға алып шығатын. Жаңадан 

шығып келе жатқан Наурыздың бірінші 

күнінің сәулесі маңдайына түссе, ауру-

сырқаудан, тіл-к&зден аман болады 

дейді екен. Содан кейін қыс бойы нау-

рызда к&рсетеміз деп, қыз-келіншектер 

тұскиіз, сырмақ, т&секжапқыш секілді 

үйге қажетті ұлттық бұйымдарды 

тігетін. Наурыз күні соны іліп та-

стайтын. Fжелер кәдімгі әділқазылар 

сияқты аралап жүріп баға береді. 

Қарап тұрсаң, бұл бір жағынан қыз-

келіндердің қолының шеберлігін асыру 

болса, екінші жағынан ұлттық &нерді 

дамыту екен.

Наурызда адамдар жайшылық-

тағыдай «Сәлеметсіз бе?», «Ассалаума-

ғалейкүм» деп емес, бірден бірін-бірі 

құшақтап, «Ұлыс оң болсын! Қайда бар-

са жол болсын!»деп, т&с қағыстырып 

к&ріседі. Адамдар арасында реніш, 

к&ңілінде жүрген қыжыл, &кпе-наз 

болса, соның барлығы Наурыз күні 

құшақтасу арқылы жойылып кетеді. 

Наурыз күні ешкім оңаша кетіп, 

&здігінен к&же ішіп, араламайды. 

Ауылдың ақсақалдары бастап, жастар 

ілесіп жүреді. Сосын бұл мейрамда 

жоқ-жітіктерге к&мектесу керек. Тіпті 

қу тізесін құшақтап жүрген саяқ бас-

ты жігіттердің үйленуіне к&п болып, 

қалыңын беріп, к&мектесіп жібереді 

екен. 

Аналарымыз «Ұзынсары келген-

де ашамын» деп қарындағы майын, 

жентін, қысқы соғымның шеке, жам-

бас, жілік деген қадірлі мүшелерін 

міндетті түрде сақтап жүретін. Сосын 

халық Наурыз к&жені бір күнде емес, 

кезек-кезегімен беретін. Солайша 

к&ктемнің нағыз аш&зек, «жуанның 

« А Н А  Т І Л І Н І Ң

Зейнеп АХМЕТОВА, 
Бауыржан МОМЫШҰЛЫНЫҢ келіні: 

«АНА ЗАҢЫН»
ескерусіз қалдырып келеміз...

тұр, бірақ бетіңді, тегіңді қайтесің? Оны 

&згерте алмайсың ғой. Сол ағылшындар 

«Мына қазақ менің тілімді керемет 

біліп алыпты» деп қолтығына қысып 

па? Орысша білмейтін бір қазақ жоқ. Ал 

қай орыс арқаңнан қағыпты? Fлі күнге 

дейін бодаулық психологиядан арыла 

алмай отырмыз. Алысқа бармай-ақ 

қояйын. Атаның атында №131 мектеп 

бар. Орыс-қазақ мектебі деп санала-

ды. Бұрын қазағы аз, орысы басым 

болатын. Қазір орыс кластарында екі-

үш түйір ғана орыс бар. Қалғанының 

бәрі – қазақ, бірақ орыс класы бар. Ал 

соған қандай қажеттілік бар? Енді соны 

біржола қазақ мектебі қылып жасайтын 

уақыт баяғыда келді... Тым еліктегішпіз. 

Бізде к&ргенін істейтін маймыл мінез 

бар. Еліктеп жүргендердің к&бі ар 

жағына үңілмейді. Мәдениет, &ркениет 

деп ойлайды. Ал шындап келгенде, 

&зіңнің мәдениетіңе, &ркениетіңе 

жететіні жоқ. Президенттің «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы, «Ұлы даланың 

жеті қыры» бастамасы – &те жақсы 

нәрсе. Бірақ бұл осыдан 27 жыл бұрын 

жасалуы керек еді. 

– Апа, сол «Рухани жаңғыру» бағ-
дарламасының аясында қолға алынып 
жатқан шаралар мен істеліп жатқан 
жұмыстарға к.ңіліңіз тола ма?

– Жоқ. Талай жерге барып, к&ріп 

жүрмін. Тұсаукесерді, бесікке салуды 

қойылым сияқты к&рсетеді де, «Руха-

ни жаңғыру» дейді. Беті жылтыраған 

– Бұл институттың іргетасын әбден 

босатып алдық. Hйткені психолог деген 

«мықтылар» шықты. Бүкіл елді шарлап, 

дәріс оқып жүр. Тіпті «ата-әжеге бала 

баққызу зиян» деп те жазды. Fрине, 

немересін жақсы к&рмейтін халық 

жоқ. Бірақ біздің қазақтыкі басқа. 

Ата-әжелер тұңғыш немересін &зінің 

кенжесі ретінде бауырына салады. 

Себебі баланың ата-анасы кеше ғана 

үйленген, қалай тәрбиелеуді білмейді. 

Сол кезде ата-әже к&мекке келеді. 

Олар әке-шешесін ұмыттырмайды, тек 

тәрбиелейді. Сол ата-әженің бауырын-

да &скен балалар ерте есейеді. Оның 

с&йлеу мәнері, &мірге к&зқарасы, адам-

дармен қарым-қатынасы мүлде басқа. 

Қазақтың небір марғасқалары ата мен 

әженің қолында &скен. Бір жағынан 

немере баққан үлкен кісілердің жасы 

да ұзара түседі. Неге десең, «Осы 

шырағымның ер жеткенін к&рсем» 

деп армандайды. Сосын мектепке 

барғанын, оқу бітіргенін, тойын к&ргісі 

келеді. С&йтіп, үміт алға сүйрейді. Пси-

хологтар ортадан кірікті де, оның бәрін 

зиян қылып к&рсетті. Қазір к&птеген 

ата-әжелер: «Fкесін бақтым, енді &зім 

үшін &мір сүргім келеді» дейтін бо-

лыпты. Үлкеннің беретін тәрбиесі бол-

мағандықтан, обал мен ұятты жоғалт-

қандықтан да, қатыгез, ойсыз еліктейтін 

санасыз ұрпақ жетіліп келе жатыр. 

F дегенде бізде ұлттық идеология 

жасалмады. Марқұм Бақытжанның 

Сондықтан да заңда жазылмағанның 

бәрін істей береді. Бірақ заңда да, дінде 

де «ұят болады» деген жоқ. Ал қазақ 

баласын «обал болады», «ұят болады» 

деген с&збен тәрбиеленген. Қазір біздің 

сол ұятымыз жұлмаланып жатыр. Ба-

тыс келіп жалаңаштады, Шығыс келіп 

тұмшалады. 

– Мұның бәрі есік-тереземізден еніп 
жатқан жаһанданудың салдары емес пе? 

– Солай. Жанұшырып жеткен 

жаһандану біз қаласақ та, қаламасақ та, 

соқпай &тпейді. Бірақ келген нәрсенің 

бәрін жатсынбай қабылдай берсек, 

жұтылып кетеміз. «Ықтырмаң болмаса, 

желге &кпелеме» деген с&з бар. Олай 

болса, бізге де бір қалқан – ықтырма 

керек қой. Ол не? Ол – Ана тілің. Қазақ 

бұл дүниеден татар дәмі таусылып, 

жаны алқымына келіп, &лім аузында 

жатқан адамды «Тілден қалды» дейді. 

Енді ол адам болмайды деген с&з. Ал 

бүтін бір халық тілден қалса, не болады? 

Сұмдық қасірет қой. Кеңес &кіметінің 

кезінде 400-ге жуық ұлт жойылып кет-

кен. Олар &ліп қалған жоқ, тілден айы-

рылды. Hзінің кім екенін білмейтін хал-

ге жетті. Ал қазақ басынан небір зұлмат 

замандарды &ткерсе де, жер бетінен 

жойылып кетпей, &ртеңге шыққандай 

болып қайтадан &сіп-&ніп, ес жиып, 

етегін жауып келе жатыр. Дегенмен, 

осылай қолымыз ауызымызға жетіп, 

к&к байрағымызды желбіретіп отырған 

кезде барымыздан айырылу топастық 

па, әлде әсіре еліктеушілік пе? Мың 

жерден ағылшынша, орысша сайрап 

Ассамблеяның құрамындағы ұлттар бір 

кезде қазақтың қолтығына тығылып, 

жандары қалып, &сіп-&нбеп пе еді? Енді 

келіп қазақтың анасы неге олардың 

қолтығына барып тығылған? Намыс 

қайда? 

«Рухани жаңғыруды» науқанға ай-

налдырып жіберді. Рухани жаңғыру 

үшін сана жаңғыруы керек. Қаншама 

жылдан бері айтып жүрмін. Ұлттық 

қадір-қасиеттен ажырап қалған 

ұрпаққа балабақшадан бастап халық 

педагогикасынан сабақ &тілуі керек. 

Мен оны сонау 91-жылдары жаса-

дым. «Кәусар бұлақ» деп аталатын. 

Тәжірибе ретінде атаның атындағы 

мектеп те &ткіздік. Ол кезде қаланы 

марқұм  За ман бек Нұрқаділов басқа-

рып отырған. Соның қолдауымен бізде 

сабақ беретін мұғалімдерге арнайы 

ақша б&лінді. Қанша облыстарға барып, 

дәріс оқыдық. Кейін директор ауысқан 

соң бұл жоба жабылып қалды. Біз ұрпақ 

тәрбиесімен мұқият айналысуымыз ке-

рек, әйтпесе бәрі кеш болады. Hйткені 

қазіргі  қоғамдық &мірімізге еніп 

жатқан түрлі құбылыстар ең бірінші 

жеткіншектердің, бозбалалардың, 

жастардың санасына соққы беруде. 

Соған қарсы тұратын күш – ұлттық 

тәрбие! 

– Бұрын ата – бала – немере 
арасындағы байланыс бекем болатын. 
Ата ұрпағының тәрбиесіне жауапты еді. 
Қазір неге осы ошақтың үш бұтындай 
болған ата – бала – немеренің арасы 
алшақтап барады? 

түрлі имансыздық, тексіздік, қылмыс 

орын алып жатыр. 

– Отбасындағы ананың, келіннің 
р.лі туралы жиі айтып, жазып та жүрсіз. 
Енді отбасындағы әкенің р.лі туралы ай-
тып беріңізші. Қазіргі ер-азаматтардың 
келбеті қандай? 

– Қазір ер-азаматтардың к&бі 

ынжық.  Масылдыққа  үйренген. 

К&шеде &зін-&зі жұмысқа жегуге сатып 

оты ратындар бар. Былай қарасаң, тепсе 

темір үзетін азаматтар. Соларға қарап, 

намысың келеді. 

Бұрындары ерінің тауып келгенін 

әйел үйде ұқсатып, ағайын-туған 

арасындағы ынтымақты сақтап, ба-

лаларын шашау шығармай тәрбиелеп 

отырған.  90-жылдарда  бұрынғы 

қоғамдық құрылыстың бой-бойы 

қақырап, іргесі с&гіліп, шаңырағы 

ортасына түскенде ер-азаматтар 

жұмыссыз қалды. Талайы араққа салы-

нып кетті. Шырылдаған бала-шағасын 

асырау үшін әйелдер ала қоржынын 

арқалап, саудаға шықты. С&йтті де 

әйел – базаршыл, еркек қазаншыл 

болды. Содан бірте-бірте еркектер 

жалқаулыққа үйренді. Бірінші орынға 

әйелдер шықты. Сауда деген адамның 

психологиясын &згертпей қоймайды. 

«Сен – маған, мен – саған» деген ой 

қалыптасады. Қаншама әйел сауда 

жасаймын деп жүріп, отбасын тастап 

кетті. Міне, сол кезде біз бүтін бір 

ұрпақты жоғалтып алдық. Сол кездегі 

ұрпақтан түрлі қылмыскерлер шықты. 

Себебі оларды к&ше тәрбиеледі. 

Азаматтың суреттері
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Неліктен Наурызды ұлыстың ұлы күні 

деп айтамыз? С&з орамындағы Ұлы күн – 

жылдың бас күні. Ең абзал, ең мәртебелі 

болып ұғынылғандықтан қазақтар Ұлы күн 

деп атаған. Ал ұлыс с&зі жұрт, ел, халық 

білдіретін жиынтық ұғымның атауы. Ұлыс 

оң болсын дегендегі ұлыс осы айтылған 

мағынаны білдіреді. Қысқасы, с&з бір-

бірімен байланысып, тіркесіп барып «Нау-

рыз» мейрамы дегенді білдіреді. Мәшһүр 

Жүсіп: «Қазақта Наурыз деген кісі аты 

болған. Келін-кепшіктер атай алмай «Ұлы 

күн» деп, Ұлыстың ұлы күні деп кеткен. 

«Ұлыс» – Түркінің ата-бабаларынан қалған 

ескі тіл. Біздің қазақта Ұлыстың ұлы күні – 

«Наурыз» дейді.

Наурыз айының басында күн жылып, 

қыс бойы жатқан жолдас қардың к&бесін 

с&гетін алтын күрек жел еседі. Қар кеткен 

жерлерде к&к шыға бастайды. Қар астынан 

қылтиып бәйшешек шығады. «Былтыр 

к&рген кісім әлі жүр екен» демесін деп, 

алғаш к&рінген бәйшешектің бірін ырым-

дап жұлып тастайды. Жыл құстарының 

ішінде к&ктемнің хабаршысында болып 

алдымен сарбауыр к&к ала торғай  ұшып 

келеді. Оны түстік жақтарда наурызек, нау-
рыз торғай деп атайды. Наурыз айындағы 

«елжіреген» күннің к&зіне малшы, егінші 

қауым аса сене бермейді. Наурыз айының 

әсіресе алғашқы онкүндігі халық тілінде 

түске дейін мүйіз, түстен кейін киіз; ая мейіз 
алты күн, қырналса қатты күн деп сипат-

тайды. Қар күрт еріп, жер лайсаң тартып 

жатқанмен, артынша-ақ алай-түлей қар 

борап аласапыран болып кетеді. Наурыз 

айының 10-15-терінде &тетін бұл амалды 

қазақ халқы отамалы деп атайды. «Қара 
жерге келсем, қар әкелемін, қарға келсем, 
қар әкетемін» деген отамалының серті бар 

дейді есепшілер.  

Наурызда күн мен түн теңеледі, 

жұлдыздар теңеседі,  яғни Сүмбіле, 

Үшарқар-Таразы, Үркер және Сұлу Сары 

бір түзудің бойында тізіле орналасады. 

Есепшілер жұлдыздардың теңесуінен күн 

мен түннің теңелуін байқаған. Жаңа күннің 

жарығы мен жылуы қытымыр қысты 

ығыстырып, жер бетін жылылық жайлап 

к&к қаулайды. Күн &ткен сайын Күн белдеуі 

күннің жүретін жолы жоғарылай түседі. 

Қазақ елінің Батыс &лкесінде Наурыздың 

14-інде сарышұнақ інінен шығады, күн 

суық болса, ін аузынан ұзамайды, ал күн 

жылы болса, ұзағырақтау жерге жайылады. 

Ал тасбақа болса, күн мен түн теңелгенде 

інінен аузына ш&п тістеп шығады. Ш&птің 

аты мәриям ш�п деп аталады. Оны еппен 

алған адам бақытты, дәулетті болады деген 

сенім бар.Малшы қауымның қарбаласқа 

толы тыным к&рмейтін шағы наурыз айын-

да басталады. Қой түлігі наурыздың орта-

сынан аса жаппай т&лдей бастайды. Оны 

қой т�гіні деп атаған. Т&гіндегі қозыны 

тәрбиелеуге келетін сақпаншылар жаңа 

туған қозының аузын үкіп, аяғын сырып 

жылы орныға жайғастырады, шаранасын 

жағып енесіне табыстырады.

Егіншілер дән себетін егістік жерін 

баптап, тоған, арық-атыздарын тазалай-

ды, атыздағы к&термелерін топырақ үйіп 

жаңартады. Саятшылар құс салмайды, 

аңшылар аңға шықпайды.К&ктемнің 

бірінші айы қазақ жерінің әр &лкесінде 

Амал (батыста), отамалы (Арқада), к&кек 

(Жетісуда) әртүрлі аталып келген. Алайда 

бұл ай наурызда &тетін мейрамның аты-

мен аталып, жалпыхалықтық сипат алды. 

Қысқы ұлы шілденің шығуымен қыстың 

соңғы зәрі кетеді де, табиғат к&ктемгі 

тіршілікке қарай бет бұрады. Ғасырлар 

сынынан &ткен тәжірибе бойынша, т&рт 

түліктің т&лдейтін уақыты наурыздан 

басталып, мамырда аяқталғаны дұрыс 

деп саналады. Бұл мезгіл – қазақ жерінің 

табиғаты үшін мал т&лдетуге ең қолайлы 

уақыт. Енді Наурызға байланысты бірқатар 

ұғымдарға тоқталайық. 

Қоздату  – саулық қойдың к&ктемдегі 

жаппай т&лдеуі мен қозы аяқтандыру 

науқанына қатысты айтылатын ұғым. 

Қоздату науқаны Қазақстан аймақтарының 

климаттық жағдайына байланысты, нау-

рыз айынан басталып, мамыр айына дейін 

созылады. Наурызтл – наурыз мейрамы 

қарсаңында туған, ерекше қастерленетін 

т&л атауы. Ол к&бінесе қозыға қатысты 

а й т ы л а д ы .  К & ш п е л і  о р т а д а  е р т е д е 

ерте к&ктемде алғашқы туған ұрғашы 

қозылардың арасынан түсі келіскен, енесі 

&сімтал деп саналатын біреуі к&генбасы 

деп таңдалған. Түп т&ркіні мал басының 

&сіп-&ркендеу (яғни к&бею) идеясына бай-

ланысты туған бұл жорада наурызт&лдерге 

таңдау түседі. Hйткені қазақ жерінің 

табиғи-климаттық ерекшелігіне байланыс-

ты к&п &ңірлерде малдың жаппай т&лдеуі 

күн мен түн теңескен, аяздың беті қайтқан 

шаққа тұспа-тұс келеді. Себебі, онан ерте 

туса т&л шығындалуы к&бірек, ал Наурыз-

Ұлыс күні кәрі-жас,

Құшақтасып к&ріскен,

Жаңа ағытқан қозыдай,

Жамырасып &ріскен,

Шалдар бата беріскен.

Қ а з а қ  е л і н і ң  б а т ы с  & л к е с і н д е 

Маңғыстау, Атырау жағында бір үйдегі 

жандар Ұлыс күнгі таң ата ұйқыдан тұра 

салысымен бірін-бірі құшақтап к&рісетін 

болған. Ал алыстағы ағайын, жекжат-

жұратымен Наурыз айының ішінде, я 

болмаса келесі Наурызға қалдырмай, 

«К�ріспесең – жат, бармасаң – ұят» деп 

к&рісуді қатаң ұстанған. Наурыз кже – 

наурыздың 21-інен 22-сіне қараған түні 

молшылықтың жоралғысы ретінде әрбір 

шаңырақта міндетті түрде қазан толы на-

урыз к&же әзірленеді. Дәстүр бойынша 

наурыз к&же қыстан арнайы сақталған 

соғым еті, оған бидай, тары, арпа 

дақылдары қосылады. Наурыз 

к&же кем дегенде жеті дәмнен 

жасалады. Су, тұзды да дәмге 

қосады. Наурыз к&же құрамы 

жеті түрлі дәмнен артық та бо-

луы мүмкін. Бірақ дәм тақ сан 

түрінде болады.

алдамшы жылымықты байдан г&рі малшы-

сы жақсы білген.

Наурыздағы Ұлыстың ұлы күнінде 

кұл мен күнге бас бостандығын беріп, 

азаматтық құқығын қайтару салты 

негізінде қоғамды ізгілікке бастау идеясы 

іспетті деуге болады. Сондай-ақ ұжымдасу 

арқылы жол бойына ағаш егу, к&пір салып 

&ткел жасау – ізгілікке үндеу идеясының 

бір к&рінісі. Бұлақтың к&зін ашу, к&кті 

жұлмау, таптамау, &сіп тұрған ағашты 

беталды кеспеу, ысырап жасамау, ұшқан 

құс, жүгірген аңды қырып-жоюдан сақтау 

табиғатты аялау идеясының қазіргіше 

айтқанда экологиялық к&зқарастың 

бірден-бір к&рінісі. Олардың Киесі мен 

Иесінің болатыны, сұраусыз болмайтынын 

ел ақсақалдары үнемі еске салып жас буын-

ды сақтандырып отырған.

Наурыз мейрамында ауыл 

ақсақалдары араларына жік 

түскен бауырлас ел, руларды, 

ағайын, дос-жарандарды бір 

дастарқаннан дәм таттырып, 

табыстырған. Адамдар бір-

біріне деген ренішін кешеді, 

&кпе-қалдықтарынан тазарады, 

деген түсінік бар. Ал от адамды тазалау-

шы, жамандықтан арылтушы киелі күш 

ұғымында түсініледі. Моғал ошаққа қазан 

асып, ас пісірмеу үшін оны қайта к&міп 

тастайды. Кесір, кесепат, жамандықтың 

бәрі Жанған отпен кетсін, Соққан желмен 

кетсін, Аққан сумен кетсін, Батқан күнмен 

кетсін деп Тәңірден тілек тілейді, &йткені 

халық түсінігінде жанған от, соққан жел, 

батқан күн, аққан су еш уақыт қайта орал-

майды. Кесапат та, жамандық та осылар-

мен оралмастан бірге кетеді. Трткз итті 
лтіру – Наурыз нанымдарының бірі. Неге 

т&ртк&з итті &лтіреді? Мұның себебін діни 

дастан-қиссаларда айтылатын аңыздармен 

байланысты қарауға болады. Атақты 

Жүсіпбек қожа Шайхысламұлының Керба-

ла трагедиясын дастан етіп жазған «Қисса 

уақиға Кербала» жырында Хазіреті Ғалидің 

Фатимадан туған баласы Хұсайынды Кер-

бала ш&лінде қинап &лтірген және шейіт 

болған сейітзадалардың дүние-мүлкін то-

наушылар Хақ Тағала құдіретімен доңызға 

және т&ртк&з итке айналатыны айтылады. 

Солардың бірі Шәймір т&ртк&з ит кейпінде 

жүреді. 

Шәймірің т&ртк&з ит боп Кербалада,

ҚЫДЫР ҚИЯЛАСЫН, 
БАҚ ҚҰСЫ ҰЯЛАСЫН

Халықтың байырғы мифологиялық 

танымында адамға ырыс, құт дары-

татын, к&ксеген тілегін орындайтын, 

қысылып-қиналғанда дем беретін, қауіп-

қатерден құтқаратын, қияметтің күніне 

дейін &лмейтін ең жоғары санаттағы 

әулие. Халық түсінігінде Қыдыр ата 

бірде бейшара елеусіз жанның, қарт 

адамның, мүсәпір жанның, арып-ашқан 

жолаушының кейпінде к&рінуі мүмкін. 

Сондықтан оның кім екенін ешкім бірден 

біле бермейді. Халықтың фольклорлық 

мұрасын арнайы зерттеген классик жа-

зушы С.Сейфуллин ел аузынан естіген 

Қыдыр ата жайындағы бір аңызға тоқтала 

келіп, «Пәленнің үйіне бір жаяу мүсәпір 

адам қоныпты, Нашар, жаяу қонақты үй 

иелері ж&нді елемепті. Ертең ерте елең-

алаңда тұрып, әлгі қонақ үй иесі кемпірге: 

«Бәйбіше, не нәрсеге мұқтаж, ділгірсіз?» 

деп сұрапты. Бәйбіше: «Байғұс, не нәрсеге 

ділгір болайық, тек бір-екі күннен бері 

ошағымның бір бұты түсіп қалып, сол ғана 

ділгір болып тұр» депті. Қонақ қош айтып, 

шығып кетіпті. Қонақ кеткен соң қараса, 

ошақтың түсіп қалған бұтының орнына 

алтын бұт бітіп қалыпты. Үй іші жүгірісіп, 

аузын ашып аңқиып, санын бір-ақ соғып 

қалыпты. Қонақ Қыдыр екен» деген 

әңгімені бала күнімізде естіп, тамсанып 

нанып, к&зімізді шарадай қылушы едік» 

деп жазады. Аңыздың астарында мүсәпір, 

міскін жанға, арып-ашып келе жатқан 

жолаушыға шынайы мейіріммен қарау 

керек, бәлкім, ондай адам қырықтың бірі 

Қыдыр шығар дейтін ой аңғары жатқаны 

айқын байқалады. Қыдыр атаның ел 

ішіне кең тараған әртүрлі бейнесі бар. 

Солардың бірінде Қыдыр әулие қалың 

қабақты, қабағы к&зін жауып тұрады екен. 

Fлдеқандай біреуге назар салмақ болса, 

саусағымен қабағын к&теріп қарайтын 

к&рінеді. Аңыз бойынша Қыдыр атаның 

бас бармағы сүйексіз болады, сол се-

бептен сәлемдесуші сәлемдескенде 

сәлем алушының ұсынған қолын қос 

қолмен қысыңқырап ұстап амандаса-

ды. Т&менгі Сыр бойы елінде Қыдыр 

атаның оң қолының саусағы алтау екен 

деп те айтады. С&йтіп, қырық адаммен 

сәлемдескенде, әйтеуір біреуі Қыдыр 

болса, бармағынан білесің дейді. Мұндағы 

қырық с&зі нақты сан м&лшерлік мағынада 

емес, к&птік мәнді аңғартады. Қыдыр ата 

шырақ жаққан жерге келеді деп, Ұлыстың 

ұлы күні Наурызда жұп шырақ жағады. 

Ондағысы – Бақ қонып, Қыдырдың на-

зары дарысын деген пайымдаудан болуы 

ықтимал. Ұлыстың ұлы күні Наурызда 

ақсақалдар қол жайып былай деп бата 

берген:

Асың, асың, асыңа, 

Берекет берсін басыңа.

Б&денедей жорғалап,

Қырғауылдай қарғалап,

Қыдыр келсін қасыңа.

Осы тұрған боз үйге,

Қыдыр ата дарысын!

Бәйбішесі бұл үйдің,

Он екі құрсақ к&теріп,

Ұлға к&зі жарысын!

Қыдыр қияласын, барша шаңыраққа,

Бақ құсы ұяласын! Fумин.

Ел ішіне таралған аңыздардың бірінде 

Қыдыр ата т&рт түліктің берекесін беруші 

бейнеде де к&рінеді.  Аңызда былай 

дейді: «Ертеде жыртық үйлі бір кемпір-

шалдың үйіне қонған Қыдыр ата «ертең 

күнбатыстан күншығысқа қарай қалың 

мал шұбап &теді. Сол малдарға шама-

ларын келгенше ен салып алыңдар. Ен 

салған малдың бәрі сендердікі бола-

ды, ал ен салынбаған мал айдалаға кете 

береді» деген екен деседі. Енді бір аңызда 

Қыдыр ата егіншіге Диқан баба бейнесінде 

ұшырасатын к&рінеді. Жаз жауынды 

болмай, құрғақшылыққа ұшыраған егін 

ж&нді шықпаған диқанның қырманы 

тым қораш болып, үйелменінің жылдық 

азығына жетпейтіндіктен к&ңілсіз күйде 

отырса керек. Сол кезде сонау жерден келе 

жатқан ақсақалды, ақ таяқты бір қарт кетіп 

бара жатып, Қырман қызылды болсын, 

Қыдыр дарысын деп, таяғымен бір нұқып 

қалады. Сонда егінші «қырманның түбі 

к&рініп жатқанда, несіне дарысын» дейді. 

Fлден кейін қараса, қырманы қызылға 

толып, мол астықтың астында қалыпты. 

Қырмандағы қызылды әлгі егінші ауылдас-

тарымен б&лісіп, ауыл аймағы аштықтан 

аман қалыпты. Содан бері егіншілер 

жерге дән сепкенде «Менің қолым емес, 
Қыдыр бабаның (Диқан атаның) қолы» 

дейді. Мазар шәріп – ертеректегі Нау-

рыз мерекесінің той тарқайтын сегізінші 

күні. Ертеректе хандар мен патшалар қол 

астындағы елге 8 күн ұдайы той беріп, 

жаңа жыл тойын &ткізген. Бұл күні әулие 

басындағы к&лшікке қант т&гіп, жұрт қант 

татыған суды жабыла ішіп, той тарқар 

болады екен. Бұл ж&нінде Мәшһүр Жүсіп 

К&пейұлы былай дейді: «Жиырма тоғыз 

жасымда Бұқарай Шәріпте Ғабдолла 

ханның Наурызнама тойының ішінде сегіз 

күн болдым. Ұдайымен жүреміте үш кісіні 

жыққанға бір шапан бәйге береді. Дәл 

сегізінші күн «мазаршариф» делінеді. 

Деректер «Қазақтың этнография   лық 
категориялар, ұғымдар мен атау ла-
рының дәстүрлi жүйесi» энциклопедия-
сынан алынды. Алматы, 2013ж

Бетті дайындаған 
Айгүл 9МІРБЕКОВА,

А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институты Лексикология 

б.лімінің меңгерушісі, филология
 ғылымының кандидаты

дан к&п кешігіп басталса т&лдер кенжелеп 

қалады да, жайлауға к&шу-қону, алдағы 

қысқа дайындалу барысында к&птеген 

қиындықтар туғызады. Қазақы ортада 

наурызт&лді ерекше күтіп қастерлейді, 

б&гдеге сатуға, тарту етуге жол берілмейді. 

Мұндай малды к&бінесе &з қызық, тойы-

на, құрбан айт күндерінде сойып, ырым 

етеді. Кейбір &ңірлерде наурызт&лді 

к&генбасы ретінде таңдамаса да оны ерек-

ше қастерлеген. Қос кже – егін науқаны 

басталып, қос шығарған кезде жасалатын 

ғұрып, наурыз к&женің оңтүстік &ңірдегі 

балама атауы. Бұл ғұрып бойынша егін 

салатын ауылдың үлкен-кішілері барлығы 

дерлігі қос басына жиналады. Олар онда 

қос к&же пісіріп, дастарқан жайып дәм 

татысады. Ақсақалдар әуелі Алладан, одан 

кейін, егіншіліктің иесі Диқан бабадан 

егіннің мол шығуын тілеп, бата жасай-

ды. Бұдан кейін жерді жыртатын күнді 

белгілейді.

ҚЫЗЫРДЫҢ ҚАМШЫСЫ 
ДЕП НЕНІ АЙТАМЫЗ? 

Ерте к&ктемнің алғашқы күндеріндегі 

бірінші рет күннің күркіреуі мен нажа -

ғай жарқылының метафоралық ата  -

уы. Г.Н.Потанин жинаған деректер -

де қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы 

бойын ша, пайғамбар жылына қамшысын 

бір мәрте ғана к&тереді. Сол кезде к&к 

жүзінде найзағай ойнап, күн күркірейді. 

Жерде тобықтай тоң, тоқымдай қар 

қалмайды. К&кті жарып нажағай ойнайды 

дейді. Жерді жарып к&к шығады. Бұл кезде 

жауған жаңбырды рақмет жаңбыры дейді. 

Наурыз мейрамы – иран және мұсылман 

түркі халықтарының, оның ішінде қазақ 

елінің к&не заманнан бері наурыздың 

22-сі (ескіше наурыздың 9-ы) күнін жыл 

басы ретінде тойлап келе жатқан айтулы 

мейрамы. Наурыз дастарқанына жасы 

үлкен қариялар «Ұлыс оң болсын, Ақ 

мол болсын» деп, наурыз батасын береді. 

Ауқатты, бай адамдар ауыл-аймақты 

шақырып, Ұлыстың ұлы күніне арнап 

той &ткізеді. Оны наурыздама деп атайды. 

Діни наным-сенім бойынша аруақтарға 

арнап құран оқытылады, жеті нан тара-

тылады. Бұл күндері әр жерге үлкен от 

жағылып, отқа май құйылады. Наурыз 

ОТАМАЛЫ МЕН 
ҰЗЫНСАРЫ

Наурыз айының алғашқы жартысында 

&тетін 5-7 күнге жалғасатын боранды суық 

болатын амал атауы. Ертеректе К&кшетау 

&ңірінде наурыз айының атын амал атауы-

мен отамалы деп атаған. Hзара іргелес 

ұғым болғандықтан халық тілінде кейде 

амалдың атымен айдың аты немесе айдың 

атымен амалдың аты атала береді. Шығыс 

қазақтарында (Семей, Жетісу жағында) 

К&кек деп «наурыз айын» айтқан. Акаде-

мик жазушы М.Fуезов «Абай жолы» эпо-

пеясын жазарда қазақ халқының байырғы 

&міріне қатысты этномәдени нышан-

ды деректерге ерекше к&ңіл б&ліп, к&п 

жинаған. Солардың қайсыбірін к&ркем тіл 

кестесіне ендірген. Солардың бірі – Абай 

жолы романындағы Отамалы туралы аңыз. 

«Отамалы к&кек айының он бірінде кіріп, 

он жетісінде шығады. Желсіз, борансыз 

&тпейді. Қыстың ең соңғы зәрі сонда. Ота-

малы деп атанғаны бір байдың Отамалы 

деген қойшысы болған екен. Сол бақыр 

күн қайырады екен-ау! К&кектің суығы 

басталған уақытта, әлгі қойды жайылысқа 

Күннің сәті – қазақы ортада қалыптасқан апта ішіндегі күндерді адам тірлігі мен 
қарекетіне үйлесімді, қолайлы деп түсінуі, ырымдау үрдісі. Оны кейбір �ңірлерде күн 
тергеу деп те атайды. Халық түсінігінде жыл бойындағы ең сәтті күн Ұлыстың ұлы 
күні (Маңғыстау қазақтарында наурыздың 14-і күні) деп саналады. Күн мен түннің 
к�ктемгі теңелген таңында атқан күннің шұғыласын қарсы алса, оған құт дариды 
деп ырымдаған. Күнге сәлем беріп, «құтты жыл болсын!», «құт дарысын!» деген тілек 
тілейді, т�ңірекке ақ тағам бүрку рәсімін жасайды. Қазақы ортада қалыптасқан 
үрдіс бойынша, әр аптаның сәрсенбі, бейсенбі және жұма күндері сәтті деп саналады. 
Керісінше, сейсенбіні ауыр күн деп, ол күні жолға шықпаған, жұмыс бастамаған, к�шіп-
қонбаған. 7йткені бұл күні жолды жылан кес-кестеп жатады деп ырымдайды. Егер 
қысылтаяң, не шұғыл шаруамен жолға шығатын болса, жолым жеңіл болсын деп, бір 
шымшым тұзды жерге к�мген. Керісінше, аптаның ішіндегі ең сәтті күн сәрсенбі деп са-
налады. Сол күні іс бастау немесе жолға шығу қолайлы дейді. Бейсенбі, жұма исламның 
қасиетті күні ретінде аруақтарды еске алып, дұға бағыштап, құлшылық қылатын күні. 

Күннің сәті

жалғыз жарым жетімдерді үйлендіріп, жеке 

отау еткен. Кембағал, мүгедектерді жақын 

туыстарының қарауына арнайы міндеттеп 

тапсырған. Жұтқа ұшырап қиналғандарға 

жылу жинап берген. Алтыбақан басында 

ән айтылып, күй тартылады. Аударыспақ, 

күрес, қыз қуу, алтыбақан, тартыспақ, 

тең к&теру, т.б. дәстүрлі ұлттық ойындар 

ойналады.

Таң ата к&пшілік биік т&бенің басына 

шығып, атқан таңды қарсы алады. Нау рыз 

дастарқанына жасы үлкен қариялар «Ұлыс 

оң болсын, Ақ мол болсын» деп, нау рыз 

батасын береді. Ұлыс күні әйелдердің 

Ұ з ы н с а р ы ғ а  д е п ,  с а қ т а ғ а н  қ ы с қ ы 

соғымның шекесі асылады, бүйендегі, 

қарындағы сарымайды бастайды. «Наурыз 

айындағы ұзарған күнді» әдетте, әйелдер 

Ұзынсары дейді. Ұзынсары деп «күн мен 

түн теңеліп, әрі қарай күн ұзара түскен 

кезін, сондай-ақ &ткен жылғы азық-түлік 

салынған алақаптың түбі қағыла бастаған 

кезден мал жаппай т&лдеп, елдің аузы аққа 
жарығанға дейінгі к�к�зек шақты айта-
ды». Наурызда туған т&рт түліктің т&лін 

т&лбасы деп қастерлеп, күтімге алады. Мал 

иесі алғаш туған наурыз т&лін сатпайды, 

сыйға да бермейді. Ауқатты, бай адамдар 

ауыл-аймақты шақырып, Ұлыстың ұлы 

күніне арнап той &ткізеді. Оны наурыздама 

деп атайды. Діни наным-сенім бойынша 

аруақтарға арнап құран оқытылады, жетін 

нан таратылады. Бұл күндері әр жерге 

үлкен от жағылып, отқа май құйылады. 

Кетік аяқ лақтыру – Ұлыстың ұлы күні 

– Наурыз келгенде ескірген киімдерді 

&ртеп, кетік аяқтарды сындырып, жаңаруға 

ырым ету. Ертеректе табақ, кесе, шайнек 

сияқты ыдыстардың ернеуінің, шүмегінің 

бір шеті сынып кертілген жағдайда оларды 

мыспен, жезбен құрсаулап пайдаланған. 

Осындай кетік ыдыстарды амалсыздан 

уақытша пайдаланғанмен, онымен қонақ 

кісіге шай, тамақ ұсынбаған. Дәстүрлі 

ортада кетік аяқпен ас ішкен адамның 

ырысы қашады деп, оны к&п тұтынбайды. 

Оны пайдаланған күнде де Ұлыстың ұлы 

күні – Наурыз келгенде кетік аяқ, кетік 

ш&мішті сындырады. С&йтіп, ескі-құсқы 

заттардан арылып, жаңа жылды жақсы 

ырыммен қарсы алады. Басқа да кем-

кетік, ескі-құсқы, жарамсыз заттармен 

бірге кетік ыдыстарды да моғал ошаққа 

салып &ртеп жібереді. Моғал ошақ қазу 

– ескі наным-сенім бойынша Наурыз 

мейрамында атқарылатын міндетті т&рт 

жоралғының бірі. Академик жазушы 

М.Fуезов к&рсеткен деректерде олар, атап 

айтқанда, жұп шырақ жағу; кетік аяқты 

сындыру; т&рт к&з итті &лтіру, моғал ошақ 

қазу. Наурыз мейрамында ескі-құсқыны 

ас әзірлейтін ошаққа тастап &ртемейді. Да-

ладан арнайы ошақ қазып, ескі-құсқыны 

бастан үш айналдыра аластап, сондағы 

жанған отқа тастап &ртейді. Бұл жерде 

«ескі-құсқыға зиянды күш иелері үйір» 

Жүр дейді әлі сусап жүр далада.

Ғамири мен Хайназардың басын кесті,

Мұсылман ұстап алып сол арада.

Пышақ қандамау. Наным-сенім бойын-

ша Наурызда – Ұлыстың ұлы күнінде – мал 

бауыздамайды. Hлі етті, яғни Наурызға 

дейін сойылған малдың етін асады. Себебі 

мал сойып пышақ қандау халықтың «Нау-

рыз» ұғымында – Hркендеу, жасампаздық 

идеясына қайшы келеді. Наурыздама 

тойын жасағандар қысқы соғымның шеке, 

жілік тәрізді кәделі мүшелері мен қазы-

қарта, жал-жаяны, сондай-ақ Наурызға 

дейін сойылған малдың етін пайдаланады. 

Қарт наурыз – күнтізбенің байырғы 

түрі. Жас наурыздан, яғни 22-наурыз-

дан басталатын күнтізбеден ажырату 

үшін есепшілер оған дейінгі қолданылған 

күнтізбені Қарт наурыз деп атаған. Қазақ 

тілінен мол мағлұмат беретін Л.Будаговтың 

екі томдық с&здігінде (Санкт-Петербург, 

1869) Қарт наурыз наурыздың бірінде 

&ткізіледі делінген. Б.А. Куфтин (1916 

ж.) Қарт наурызды қазақтар ақпан ай-

ында тойлайды деген дерек келтіреді. 

Fрине, бұл қос деректің екі түрлі бо-

луында айтарлықтай қайшылық жоқ. 

Халықтық күнтізбедегі мұндай айырма 

Ай жаңасының қай күнге дәл келуіне 

байланысты, себебі Айдың бір жаңасы кей 

жылдары ақпанның ортасына, қайсыбір 

кезде ақпанның аяғы, наурыздың ба-

сында келіп отырады. Қазыбектің нау-
рызы – Кіші жүз он екі ата Байұлының 

Байбақты руынан шыққан халық астроно-

мы Қазыбектің күнтізбелік жүйесі. Түркі 

тілдерінің екі томдық к&лемді салыстыр-

малы с&здігін жасаған ғалым  Л.Будагов 

 қазақтарда 22-наурыз күні тойлана-

тын Жас наурыз, наурыздың басында 

тойла натын Қарт наурыз жайында айта 

келіп, Қазыбектің наурызы деп аталатын 

наурыздың болғаны туралы аса құнды де-

рек келтіреді. Л.Будаговтың к&рсетуінше, 

Қазыбек наурызының Қарт наурыздан 12-

13 күн айырмасы болған (наурыз айының 

10-11-леріне қараған сәйкес келеді). 

Қазыбектің жасаған күнқайыру жүйесі 

тек қазақтардың арасында ғана емес, 

күллі Түркістан к&лемінде қолданылғанға 

ұқсайды. Аталмыш с&здікке түскен де-

ректен кейін, арада ғасырдан астам уақыт 

&тсе де Қазыбектің есімі ұмытылмапты. 

Классик жазушы Ғ.Мүсіреповтің «Қазақ 

әдебиеті» (1977, наурыздың 18-і) газетінде 

жарияланған мақаласында: «Нұрпейіс 

Байғаниннен «Алматыға қашан келесіз?» 

деп сұраға нымда «Қазыбек қазаны &ткен 

соң келемін» дегені бар еді. Қазыбек 

қазаны біз білетін қазаннан &згешелеу 

болуы мүмкін» деген с&зі  Қазыбек 

жайындағы дерекке аздап та болса сәулесін 

түсіргендей. (<бішев Х. Аспан сыры. Алма-
ты: Жазушы, 1969; Уәлиев Н. Халқымыздың 
байырғы күнқайыруы. Ай аттары да – асы-
лымыз // АТ. 1992. №3)

соғым еті, оған бидай, тары, арпа 

дақылдары қосылады. Наурыз 

к&же кем дегенде жеті дәмнен 

жасалады. Су, тұзды да дәмге 

қосады. Наурыз к&же құрамы 

жеті түрлі дәмнен артық та бо-

луы мүмкін. Бірақ дәм тақ сан 

түрінде болады.

Наурыз мейрамында ауыл 

ақсақалдары араларына жік 

түскен бауырлас ел, руларды, 

ағайын, дос-жарандарды бір 

дастарқаннан дәм таттырып, 

табыстырған. Адамдар бір-

біріне деген ренішін кешеді,

&кпе-қалдықтарынан тазарады, 

Фатимадан туған баласы Хұсай

бала ш&лінде қинап &лтірген ж

болған сейітзадалардың дүние-

наушылар Хақ Тағала құдіретім

және т&ртк&з итке айналатыны

Солардың бірі Шәймір т&ртк&з и

жүреді. 

Шәймірің т&ртк&з ит боп Ке

Көптен күткен ұлы той. Әз-Наурызды асыға күтетін 
қазақ халқы үшін Наурыз мерекесі ақ түйенің қарны 
жарылған күнмен тең. Наурыз — ежелгі заманнан 
қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазақ халқы бұл 
мерекені айрықша бағалап, оны жыл сайын  тойлап оты-
руды салт-дәстүрге айналдырған.  Иә, бұл кезең нағыз 
жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін шағы десек 
те болады, себебі, табиғат ананың да қайта жанданып 
жаңа өмірге қадам басар шағы. Әрбір отбасы наурыз 
мерекесіне ерекше дайындалатыны сөзсіз. Себебі бұл 
кез – жаңару, құлпыру, шаттану сезімдері мен жай-
дары көңіл күйге толы кезең. Көктемнің өзі күллі 
тіршіліктің, табиғаттың жаңаратын мезгілі. 
Ендеше, бүгінгі «Сөзтаным» айдарында Наурыз 
мерекесі қарсаңында қандай ерекшеліктер бо-
латыны жайлы баяндайық.

таңын қарсы алмаққа жиналған қыздар 

жағы уыз дәмді «Ұйқыашар» дайындайды. 

«Ұйқыашар» дайындап, &здеріне құрмет 

к&рсеткен жас жігіттер сақина, сырға, 

білезік сияқты әшекей бұйымдарды сыйға 

таратады. Ол жігіттің «жаман» ойын сезген 

сезімтал қыздар, әрине, «селк» ете қалады. 

Сондықтан да бұл сый «селт еткізер» 

деп аталады. Крісу – Ұлыстың ұлы күні 

атқарылар салттың бірі. Fдеп бойынша 

жасы кішілер алдымен үлкен шаңыраққа 

барып жасы үлкенмен к&ріседі. Үлкен 

адамның ұсынған қолын қос қолдап, 

сыртынан аялап алып, т&с қағыстырып 

амандасады. Fйелдер құшақ жайып аман-

дасады. Ұлыстың Ұлы күнгі к&рісу салтын 

халық мұрасында &леңмен дәлме-дәл 

&рнектелген:

шығармай-ақ, боран болады. Қойдың 

қыстан титықтап шыққан кезі, малыңнан 

айрыласың десе, байы бір діні қатты кәпір 

екен. Сен тоғышарлық қып алдап отырсың 

деп, Отамалыны сабап-сабап қойды 

жайылысқа шығартады. Сол күні, құдай 

к&рсетпесін, бір қатты боран басталып, тақ 

үш күн, үш түн соғып, бар қой ығып кетіп 

қырылыпты да, қойдан қалмаймын деп, 

Отамалы бақыр да үсіп &ліпті. К&кектің 

суығы – «отамалы» атанғаны содан дейді». 

Ескерте кететін жайт, – амалдың, айдың 

аты халық дәстүрінде кісі есімімен атал-

майды, керісінше, кісі есімі сол айда, 

амалда туғандықтан айдың, амалдың 

атымен аталады.  Отамалы,  аңызда 

айтылғандай, жай қойшы емес, есепші 

болған. Наурыздың алғашқы күндеріндегі 
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Fз-Наурыз – Ұлы Дала халқының ұлық мейрамы әрі 

Жаңа жылы! Бұл қаһарлы қыстан қысылып шыққан ұлысты 

жаңа жылға, жаңа к&ктемге, жаңа үмітке жетелеп рухани 

жаңғыратын, к&ңілдерге қуаныш сыйлап, шаттыққа б&лейтін 

сонау ерте заманнан келе жатқан ізгі дәстүрлі мереке.

Fз-Наурыз – к&шпелі халықтың қош к&рген бірден-бір 

т&л мерекесі. Қыс бойы араласа алмай қалған жұрт бір-бірімен 

қайта к&рісіп қауышқан ұлан-асыр тойға айналған ұлыстың 

қуаныш шаттығы.

Hкінішке орай, кейбір ағайындар бұл мерекенің мән-

маңызына терең бармай оны түбегейлі жоққа шығарумен 

әлек, зороастризм дінімен байланыстырады. Алайда, бұл діни 

мейрам емес, бұл – жалпы халық мейрамы. Fз-Наурызды 

жоққа шығарушылардың уәжі – фиқһ кітаптарында «Наурыз» 

мейрамы харам, тіпті «Кімде-кім Наурыз мейрамын тойласа – 

күпірлік жасағаны» делінгенін алға тартады. Алайда, тағы да 

қайталап айтамыз, біз тойлайтын ұлыстың ұлы күні әз-Наурыз 

бен фиқһ кітаптарындағы наурыз бір-біріне қабыспайтын екі 

б&лек дүние. Себебі, ондағы наурыз – зороастризм дінінің 

атаулы мерекесі, тіпті ұраны да болған. Ол мейрамда отқа 

табынушылар белгілі рәсімдерін атқарып, оттарын қасиеттеп, 

Аллаға ашық серік қосқан. Ал кімде-кім Аллаға серік қосса, 

оның амалын ешбір мұсылманның қолдамасы анық. 

Ал әз-Наурыз керісінше, ағайын туыстар &кпе-реніштерін 

тастап, &зара жарасып, Алла разылығы үшін бір-бірін кешіріп, 

қыс бойы қатынаса алмай қалған туыс тарымен жүздесіп, 

аман-сау қауышқандары үшін Алланы ұлықтап, шүкірлік 

ететін ұлыстың ұлы күні. Қазақ халқының сан қатпарлы ежелгі 

тарихына бойлап, &зіміздің салт-дәстүрімізді қайта жандан-

дыратын әрі рухани жаңғыратын ең айтулы мерекеміз.

Ендеше, аттарының ұқсастығына ғана сүйеніп, ұстанымы 

мен мән-маңызы мүлдем б&лек бұл екі наурызға бір &лшем, 

бір к&зқараспен қарамауымыз керек. Ұстанымының б&лек 

болғанындай, үкімдеріне де б&лек баға беріледі. Соны-

мен қатар мына мәселені де атап &ткеніміз ж&н: «Амал-

дар ниетке байланысты». Біздің мұсылман қауымы әз-

Наурызды тойлағанда, оны ешқашан зороастризммен 

байланыстырмаған. Қазіргі таңдағы қазақ қоғамы үшін 

әз-Наурыз &зінің ұлттық дәстүрлі т&л мейрамы іспетті. Тіпті 

ислам дінімен ұштастырып алғандай. Себебі наурыздан &зге 

қай мейрамды к&рсеңіз де, адамдар ішкілік ішіп, Исламға 

жат басқа да қылықтардан тартынбайтынына куәміз. Алайда 

әз-Наурыз мейрамында жағдай мүлдем &згеше. Онда адам-

дар бір-бірін ізгі тілекпен құттықтап, түрлі ағаш к&шеттерін 

отырғызып, әрқалай жат та ерсі іс-қылықтардан бойларын 

аулақ ұстауда, тіпті мешіттерде де сол күні жамағат әдеттегіден 

к&бейе түседі.

Жалпы әз-Наурыз мейрамы Ислам дініне қайшы кел-

мейді. Ниетіміз бен амалдарымыз шариғатқа қайшы болмай, 

керісінше, игі істермен толығып, рухани құнды лық тарымыз 

тиісінше байып жаңғырып жатса, нұр үстіне нұр емес пе?! 

Алла Тағала алдағы келе жатқан ұлыстың ұлы күні әз-

Наурызды құтты етіп, к&п ұлт пен ұлысты, к&п конфессиялы 

сүйікті де тәуелсіз еліміздің тыныштығы мен ынтымағын одан 

әрі де нығайта бергей! Ақ мол болсын, &рісіміз т&рт түлікке 

толып, құт қонған сайын даламызда егін жайқалып, ырысы-

мыз бен берекеміз арта түскей! Жаратушымыз халқымыздың 

әр күнін қуаныш-шаттыққа б&леп, рухани жаңғырып, ұлттық 

салт-дәстүрлерімізбен мерекелі ете бергей! Ізгі амалдарымыз 

к&бейіп, екі дүниеде де бақытқа кенелгендердің қатарынан 

болуымызды нәсіп еткей! Fумин! 

НАУРЫЗК7ЖЕ...
Ертеде кшпенділер наурызда жеті дәмнен – наурыз 

кже дайындап, жеті түспен – құрақ крпе тігіп, жеті 
үнмен – жеті қоңырау, жетіген аспабымен, болмаса жеті 
адамның хор айтуымен ескі жылды есіркеп, жаңа жыл-
мен құттықтаған. Мереке кезінде әр алуан рәсімдер іске 
асырылған.

Наурызкже – ғаламдық құбылыстың кемелденген 
дәмін к�рсетуге арналған наурыз мерекесіне арнап жеті 
дәмнен пісірілетін ас. Наурызк�женің алдында жеті шелпек 
пісіріп, Жаратушыдан тілек тілеп, бата беру рәсімін жүзеге 
асырған. 

Крісу – қазақтың қуаныш пен қайғыдағы ниетті білдіру 
ғұрпы, адамдардың т�с қағыстыра сәлемдесуі. Кеуделерді 
түйістіру арқылы жүрекке ұялаған жақсы ниеттерді бір 
арнаға үйлестіруден шыққан. Бізде әр жылы наурыздың 13-
14 күндерінен еліміздің батыс аймағында, оның ішінде ең ал-
дымен Маңғыстауда к�рісу басталады. 14 наурызда Отпан 
тауда осындай ұлттық ғұрпымыз дүркіреп �тті. 

Ырыс таңы – Алладан жаңа ырыс тілеу, Жаратқанға 
құлшылық етіп, таңды ізгі ниетпен ұйқысыз к�ңілді �ткізу 
ғұрпы.

Ұйқыашар – бойжеткендер тарапынан ғашықтарына 
арнап пісірілген дастарқан мәзірі.

Селтеткізер – жігіттер тарапынан �здері ұнатқан бой-
жеткендерге арнайы, алдын ала әзірленген сыйлық.

Жолкәде – әз-Наурызда «Жаңа жыл құтты болсын!» 
айта келген қонақтарға, жолыққан таныстарға, әз-Наурыз 
шарасына қатысушыларға үлестірілетін қарапайым сый.

Жылсыйы – әз-Наурыз қарсаңында ресми түрде 
берілетін түрлі атақ пен шен, т�сбелгі мен сыйлықтар. 
Бұл – ұйымдар мен мекемелер тарапынан қызметшілерге 
берілетін сый.

Жылқоржын – арнайы жолкәде мен жылсыйы салы-
натын жеті түсті әшекеймен безендірілген қос қалталы 
қоржын.

ИМАН АЙНАСЫ

Наурызбай қажы 
ТАҒАНҰЛЫ,

ҚМДБ төрағасының 
бірінші орынбасары, 

наиб мүфти, 
Астана қаласының 

Бас имамы

іскерлігін, ізеттілік, сыпайылығын, үлкенді 

сыйлай білетін әдептілік жақтарын үлгі 

етіп айтқанда т&бем к&кке аз-ақ жетпей 

отырды. Копыленко деген ғалымның с&зі 

тіптен ғажап болды. Диссертацияның ба-

сынан аяғына дейін талдап, түсіндіріп, 

жақсылық жақтарын айта келіп, әсіресе 

т&ртінші тарауы на ұзақ тоқталды. Бұл 

тараудан К&бейім жазып жүрген кезден 

аздаған хабардар болатынмын. Ол әсіресе 

т&ртінші тараудағы адам баласының күлкісі 

мен жылауының түрлері жайында, олардың 

қандай кезде қалай айтылатыны, қалай 

шығатыны жайлы жазылғанын және оның 

теориялық жайын түсіндіріп қоймай, &те 

қызғылықты, әсерлі поэтикалық түрде 

жазылғанын ғалым сүйсіне отырып, 

ризалықпен айтты. Ғалым с&зін қорыта 

келіп, бұл т&ртінші тараудың поэзиялық 

әсерлі жазылуы диссертанттың ақын, жа-

зушы, артистер отбасынан шыққандығы, 

солардың ықпалы болар дегенді де айтты. 

Сайлау да болды. Он тоғыз адам қатысқан, 

түгелдей дауыс берді. Тап осы сәтте Шахаң 

болса, Еркетайым болса, қандай қуанар еді. 

Жандарым-ай, к&ре алмай кетті-ау!» (Бикен 

Римова. Hнердегі &негелі &мір. 1997, 237-

238-бб.).

Міне, кезінде еңбек жолын аспиранттан 

бастаған жас ғалым кейін қазақ тіл білімінде 

түрен салынбаған, тың проблеманы зерт-

теп, ғылымда орын тауып, 34 жыл ішінде 

кіші, аға, жетекші, бас ғылыми қызметкер, 

ғалым-хатшы, директордың орынбасары 

қызметтерін абыроймен атқарып, 1995-

2010 жылдары институт директоры зор 

құрмет пен ауыз толтырып айтарлықтай ірі 

табыстарға қол жеткізді.

Уақытының к&бі басқару, басшы лық 

жұмыстарымен &тіп жатса да,3 монография, 

2 с&здік және 50-ге жуық лекси кология, 

лексикография, фоне тика, терминология, 

мемлекеттік тілдің қызметі мен қолданылуы, 

қазақ тілінің тарихы бойынша теориялық әрі 

қолданбалық мәні жоғары мақалалар жария-

лады.

Қазақ тілін зерттеудің бір жарым ға-

сырлық тарихы болғанымен, &кінішке 

орай, оның әлі де болса зерттеуден шет 

қақпай қалған жақтары жоқ емес. Осы рет-

те түркітанушы ірі ғалым В.В.Радловтың 

мұрасын зерттеу К&бей Шахметұлының 

іргелі табысы болып есептеледі. «В.В.Радлов 

және қазақ тілі» (Алматы: Ғылым1981. 170б.) 

атты монографиясында түркітану ілімінің 

қалыптасуы мен қазақ тілінің  дамуын 

зерттеген ғылымдағы орнын анықтайды. 

Fсіресе, Радловтың қазақ тіліндегі үндестік 

заңының ерекшелігі мен дыбыстық құрамын 

зерттеудегі үлесін нақты дәлелденіп, 

қазақ тілі с&здік қорының дамуы, лекси-

ка жүйесіндегі семантикалық &згерістер 

мәселесі де бұл еңбекте сырт қалмайды. 

Сонымен қатар В.В.Радловтың &мірі 

мен қызметі жайындағы зерттеулерімен 

қатар, А.Байтұрсынов, Қ.Жұбановтар 

туралы жазған очерктері филологиялық 

факультеттердегі оқытушылардың қазақ 

тілі тарихы бойынша &тетін лекцияларда 

кеңінен пайдалануда. 

Осы еңбекте В.В.Радловтың «Түркі 

тілдері с&здерінің тәжірибесі» («Опыт сло-

варя тюркских наречий») атты еңбегінің 

лексикографиялық, теориялық мәнін 

айқындай отырып, онда берілген қазақ 

с&здерін, әсіресе, к&птеген архаизмдер мен 

тарихи с&здерді, басқа тілдерден қазақ тіліне 

енген с&здерді екшеп, жіктеп беруі қазақ 

лексикасының тарихына қосылған үлкен 

үлес болды.

Автордың к&лемді де мазмұнды моно-

графиясы – «Звукоизобразительность 

в казахском языке»(Алма-ата:1988, 226 

с.). Бұл еңбекте «Еліктеуіш с&здердің 

морфологиялық құрылымы мен ды-

б ы с  б е й н е л е г і ш  к ы з м е т і » ,  « Д ы б ы с 

еліктеуіштердің типологиясы», «Қазақ 

т іл індег і  дыбыс символы»,  «Дыбыс 

еліктеуіш с&здердің этимологиясы» т.б. 

мәселелер жан-жақты қарастырылып, 

к&птеген материалдарды тарихи-салысты-

ру, тарихи-типологиялық тұрғыдан тал-

дау барысында тың да жаңа пікірлер мен 

теориялық пайымдауларға қол жеткізген. 

Автор бұл монографиясында, жоғарыда 

к&рсеткеніміздей, 90 тілдің лексикалық ма-

териалын салыстыра келіп, к&птеген тілде 

дыбыс еліктеуіштердің әмбебап құбылыс 

екенін дәлелдеді.

Ғалым еліктеуіш с&здердің морфоло-

гия  лық &згеріп құбылуы мен ды-

быс еліктеуіш қызметі,  олардың 

ф о н е т и к а л ы қ  қ ұ р ы л ы м ы , 

морфологиялық құрамы, метотеза 

құбылысы мен дыбыс еліктеуіштер 

түбірінің варианттылығын жаңа 

бағытта зерттеген. 

Д ы б ы с  е л і к т е у і ш  т и п о л о -

гиясы лингвистикалық және 

психологиялық тұрғыдан зерт-

телген болса, дыбыс еліктеуіш 

с&здердің этимологиясы қазақ 

тіліндегі зооним, топоним, ор-

байланысты екені белгілі. Бұл тұрғыдан 

ол мәжілістер мен конференцияларда 

с&йлеген с&здерінде, баспас&з беттеріндегі 

мақалаларында үнемі шындықты, ақиқат 

пікірді қуаттайтын. Бос айқай ұран мен 

жалынды үндеу орнына нақты іс-шара, 

тиісті қаражатпен қамтамасыз етілген 

мемлекеттік бағдарлама қажеттігін үнемі 

уағыздайтын. Бұл бағдарлама қоғамның 

психологиялық жай-күйін және тарихи 

процестердің ерекшеліктерін ескере оты-

рып, Қазақстандағы тіл саясаты сияқты 

қазақстандық отаншылдықты, патриотизмді 

нығайтуға бағытталар еді деген ұтқыр ойы 

мен идеясын үнемі ұсынатын. Профессор 

К.Ш.Хұсайыновтың ғылыми еңбектерінің 

ішіндегі іргелі де тыңғылықты саналатын 

– соңғы жылдары жарық к&рген үлкен 

«Қазақша-орысша с&здік» (2008 ж. 126 б.т., 

50 000 с&з қамтылған). Бұл с&здік академик 

Р.Ғ.Сыздық пен К.Ш.Хұсайынның жауап-

ты редакторлығымен шыққан. Мұнда К&бей 

Шахметұлы – к&птеген с&здік мақаланың 

да авторы. Қазақ тілінің байлығын орыс 

тілінде к&рсететін елу мың с&зді қамтыған 

бұл с&здік тұңғыш еңбек болып есептеліп, 

қазақ тіл біліміне, мәдениетіміз бен тари-

хымызды тануға қосылған үлкен үлес боп 

саналады.

Басшы ретінде институт директоры 

К.Ш.Хұсайынның ұстанған бір қағидасы 

– ғылымдағы жалғастық. Осымен бай-

ланысты қазақ тіл білімінің ірі тұлғалары 

А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, І.Кеңесбаев, 

Н.Сауранбаев, С.Аманжолов, А.Ысқақов, 

Р.Сыздық, F.Қайдар, Ш.Сарыбаевтардың 

мүшел тойларына орай ұйымдастырылған 

ғылыми конференциялар мен жиналыстар 

ғылыми жалғастық дәстүрі мен ғылыми 

сабақтастықты жүзеге асырды. 
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нитоним және ономасиологиялық тектегі 

атаулардың лексика-семантикалық топтары 

негізінде айқындалған.

К&бей Шахметұлының бұл еңбегі қазақ 

тіл біліміндегі бұрын арнайы зерттелме-

ген тың да жаңа тақырып еді. Бұл мәселе 

бойын ша жалпы түркологияда кейбір шағын 

мақалалар болмаса қомақты да толық моно-

графия жоқ болатын. Сол себептен де бұл 

жұмыс отандық әрі шетелдік мамандар 

тарапынан жоғары бағаға ие болды. Бұл 

монография &ткен ғасырдың аяғында қазақ 

тіл мамандары арасында фоносемантикалық 

мектептің қалыптасуына негіз ретінде басты 

тұғыр болды.

Бұл еңбек туралы да мамандар тара-

пынан жағымды пікірлер айтылған-ды. 

Еңбекте қазақ тіл білімінде бұрын ар-

найы с&з болмаған тың, жаңа мәселелер 

қарастырылып, ғылыми дәйектер арқылы 

&з шешімдерін тапқан. Атап айтқанда: 

«Мазмұн мен тұлға байланысын зерттеудің 

принциптері», «Дыбыс еліктеуіш с&здер 

мен с&з таптары проблемалары», «Дыбыс 

еліктеуіш с&здердің сандық сипаты және 

этимологиясы», «Дыбыс еліктеуіш с&здердің 

семантикасы» сияқты күрделі мәселелер 

талданған-ды.

П р о ф е с с о р  К . Ш . Х ұ с а й ы н н ы ң 

ғылыми-зерттеу жұмысындағы тағы да 

бір бағдар-этнолингвистика және лингво-

мәдени бойын ша ізденістер. 2004 жылы 

жарық к&рген «Қазақша-ағылшынша 

лингвомәдени с&здігінде» (авторлас шәкірті 

А.Ислам) фразеологизмдер, этногра-

физмдер және қазіргі қазақ тілінде сирек 

кездесетін ұлттық заттардың (реалий) ата-

улары олардың қазақ тіліндегі түсініктері 

және оған сәйкестенген ағылшынша ау-

дармалар берілген. С&здіктегі нақты мате-

риалдар қазақ тіліндегі бейнелі, образды-

метафоралық мағыналы с&здер, аңыз, 

салт-сана, әдет-ғұрып, фольклорлық, 

діни мәтіндегі және поэтикалық, к&ркем 

шығармалардағы, мақал-мәтелдердегі 

с&здер. Бұл с&здіктің ерекшелігі қазақтың 

э т н о л и н г в и с т и к а л ы қ  м а т е р и а л д а р ы 

бірінші рет екі тілде түсіндірілген. Ол жал-

пы халықтың білімін арттырумен қатар, 

ағылшын тілінде с&йлейтіндерді қазақ 

халқының мәдениетімен таныстырып, 

түсінігін аша түседі. 

Соңғы он жылда тәуелсіздік алумен 

байланысты қазақ тілі мамандары, сондай-

ақ білімнің басқа салаларындағы мамандар 

терминжасам мәселесіне айрықша назар 

аударуда. Осыған орай қазақ термино-

логиясымен айналысып жүргендерді үш 

топқа б&ліп қарау бар. Олар: пурис тер, 

орташа бағыт ұстаушылар және кертартпа-

лар. К&бей Шахметұлының жарияланған 

мақалалары мен конференцияларда 

жасалған баяңдамаларына қарағанда оның 

орташа бағыт ұстаған топқа жататы-

ны байқалатын. Қазіргі қазақ тіліндегі 

қалыптасқан терминологиялық жүйені 

орынсыз &згерту, қажетсіз балама табуға 

тырысу орнына, к&біне интернационалдық 

терминдерді сақтауды жақтау жағында еді.

Тілдік құрылыс, тіл саясаты және 

Қазақстан Ресгтубликасындағы мемлекеттік 

тілдің әлеуметтік, қоғамдық қызметінің 

дамуы ұлттық термин жасаумен тығыз 

Ғылыми қызметкер ретінде К&бей 

Шахметұлы жан-жақты ізденімпаз, &німді 

еңбек беретін ғалым болса, ғылыми-

зерттеу институтының басшысы ретінде 

к&пшіл, жаны жайсаң, қарапайым да адал, 

ғылыми және &ндірістік мәселе лерді ше-

шуге таланттылығы, ұйымдас тырғыштығы, 

іскерлігімен ерекшеленеді. 

«С&з &нері дертпен тең» дегендей-ақ, тілші 

ғалымдардың к&бі &нерге жақын екенін к&ріп 

жүрміз. К&бей басқарып отырған ұжымда 

&нерлілер аз емес. Академик F.Қайдар су-

рет, музыкамен шұғылданса, H.Айтбаевтың 

әншілік, күйшілік &нері,Ш.Сарыбаевтың 

юморы мен күлкілі әңгімелері жұртқа мәлім. 

Сол сияқты К&бей Шахметұлының &зі де 

мұндай &нерден құралақан емес. Оның 

«Шекарашылар» атты кинода басты р&лді 

ойнаған сол суреті, сол кездегі одақтық 

«Огонек» журналының сыртқы мұқабасында 

үлкен портрет боп шыққаны әлі к&птің к&з 

алдында. 

Ал сәулет &нері бойынша шеберлігі ел 

аузында аңызға айналғаны да бар. Мем-

лекет қайраткері, сол кездегі Қазақстан 

Орталық партия комитетінің бірінші хат-

шысы Д.А.Қонаев анасы қайтыс болғанда 

Кеңсайға жерлеуге барып, сол жерде тұрған 

зәулім де к&рікті, күнмен шағылысып тұрған 

ақ шағаладай аппақ күмбезге к&зі түсіп: 

«бұл кімнің күмбезі?» деп қасындағылардан 

сұраған екен. Оның белгілі драматург-жазу-

шы Шахмет Хұсайыновтың күмбезі екенін, 

оны ұлы К&бейдің &зі жасағанын айтқанда, 

таңданғаны &з алдына, дән ризалығын ай-

тып: «Марқұм Шахаңды білуші едім. Жақсы 

жазушы, айтулы азамат еді, мынандай ұл 

қалдырған әкеде арман жоқ. «Fкеден ұл туар 

болар, әке жолын қуар болар» деген осы ғой» 

деген екен. 

Осы арада К&бей Шахметұлының жиен 

немерелік жағынан анасының тегіне тартқан 

жақтары да аз емсс екенін атап кеткім келеді. 

Халқымыздың «Үйдің жақсысы – ағашынан, 

жігіттің жақсысы – нағашысынан» деуі де 

&мір шындығынан айтылса керек. Олай 

болса, К&бейге ұлы нағашы болып келетін, 

тарихта есімдері белгілі Ескелді би, Балпық 

билерді кім білмейді. 

«Ұлық болсаң, кішік бол» деген ата-

ана &сиетін қаршадайынан қағидаға 

айналдырған оның &те мәдениетті де 

кішіпейіл, ізетті, үлкендерді сыйлауға 

бейім тұратын әдетті мінезі мен жастарға 

қам қорлығы &з алдына әңгіме. Осы рет-

те халқымыздың «Тектіден текті туар – 

мүйізі қарағайдай, тексізден жаман адам 

жылағандай» деген дана с&зі есіңе түседі. 

Fсіресе еңбекқорлығы мен ізденгіштігіне, 

іскерлігіне дос-жарандар ғана емес, басқа 

адамдар да риза болып жатады. «Ағаны к&ріп 

іні &седі, апаны к&ріп қыз &седі» дегендей, 

болашағы зор ғалым &зінен кейінгі толқын 

іні-қарындастар мен жас шәкірттеріне ерек-

ше үлгі де зор пана болған еді... 

К&бейдей тынымсыз күш-қайрат, 

зор жігермен жұмыс істеп келе жатқан 

ғалымның ой-арманы, тындырар ісі әлі к&п 

еді... 

Телқожа ЖАНҰЗАҚОВ,
филология ғылымының 

докторы, профессор

Білгенге – маржан

Ғалым К&бей Шахметұлы 1945 ж. 27 

наурызда Алматы қаласында, қазақтың 

белгілі драматург-жазушысы Шахмет 

Хұсайынов пен халық сүйіспеншілігіне 

б&ленген Қазақстанның халық артисі, 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, Қырғыз Респуб ли-

касының &неріне еңбегі сіңген қайраткер, 

драматург-жазушы Бикен Римованың 

отбасында, Ұлы Отан соғысы жеңісінің 

қарсаңында және Халықаралық театр 

күні халық қуанышының хабаршысын-

дай болып дүниеге келді. Бикен апамыз 

&зінің «Hмірдегі &негелі &мірлер» атты 

кітабында шілдехана тойын былайша еске 

алады: «Шахаңның қуанышында шек жоқ... 

Шілдеханаға жиналған дос-жарандарымыз 

нәрестеге ат қоялық десті. Мұхтар аға 

(М.О.Fуезов) тұрып: «Абай болсын» деді, 

Қаллеки (Қалибек Қуанышбаев): «Ақан 

қоялық», Шәкен (Ш.Айманов): «Шоқан 

болсын», Елағаң (Елубай Hмірзақов): 

«Абы     лай болсын» деді. Ең соңында Серағаң 

(Серәлі Қожамқұлов) тұрып: «Шахметтің 

тұңғышы «Еңлік-Кебектегі» К&бейдей 

ақылды, шешен азамат болсын, үрім-

бұтағы к&бейсін деген ниетпен К&бей деген 

атты ұсынамын» дегенде, отырған жұрт бір 

ауыздан қолдады. Hзі қолына алып к&теріп 

тұрып, үш рет: «Сенің атың – К&бей» 

деп айтып берді. К&бейіміз Серағаңды 

кездестіргенде «атымды қойған атамды 

к&рдім», – деп келетін үйге» (95-б.).

К&бей Алматы қаласында орта мектепті 

жақсы оқып бітіргеннен соң әкесі ел, жер 

к&рсін, тіл үйренсін деген жақсы тілекпен 

Англияға жіберіп алды. Одан оралған 

соң әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті филология факультетінің 

роман-герман б&лімінде оқып, оны 1968 

жылы ойдағыдай тамамдап, Қазақстан 

Ғылым академиясы Тіл білімі инсти-

тутына аспирантураға қабылданады. 

Жас шәкірттің ана тілін зерттеуге деген 

ыстық ықыласы мен туған тілін қастерлеп, 

қадір тұтуын қалыптастырған ата-ана 

тәрбиесімен қатар, &зі к&зін ашып есейгелі 

бері үнемі кездесіп, үйлеріне келгенде 

ашық-жарқын с&йлесіп, шүйіркелесіп 

пікір алысқан ата-анасының асыл до-

стары мен халқымыздың &нері, ғылым 

қайраткерлері мен атақты ақын-жазу-

шылары, ағайын-туыс, нағашы жұрты 

еді. Олардың ықпалы мен ыстық ықы-

лас тарының тәтті, дәмді с&здерінің де жа-

лынды жасқа ерекше &неге болғаны с&зсіз. 

1971 жылы аспирантураны бітіріп, Ғылым 

академиясының корреспондент-мүшесі, 

профессор Ғ.Мұсабаевтың жетекшілігімен 

«В.В.Радлов еңбекте ріндегі қазақ тілінің 

лексикасы мен фонетикасы мәселелері» 

атты тақырыпта кандидаттық диссертация 

қорғап, филология ғылымының кандидаты 

ғылыми дәрежесіне ие болады да әрі фоне-

тика, әрі лексика саласы бойынша білікті 

маман болып қалыптасты. 

Осыдан кейін араға біраз уақыт салып 1988 

жылы «Қазақ тіліндегі дыбыс бейнелеуіштік 

с&здер номинациясы» деген тақырыпта 

(ресми оппоненттері –Қырғыз ССР Ғылым 

академиясының академигі Б.О.Орузбаева. 

ҚазССР ҒА-ныңкорреспондент мүшесі 

К.М.Мұсаев, филология ғылымының док-

торлары F.Құрышжанов, Т.Т.Талипов) 

докторлық диссертация қорғап, фило-

логия ғылымының докторы дәрежесін 

алды. Жаңалыққа толы, тың да мазмұнды 

бұл жұмысы қазақ тілі деректерін дүние 

жүзіндегі 90-нан астам тілмен салысты-

рыла әрі салғастырыла, типологиялық 

тұрғыдан зерттелген түркітану ілімін дегі 

ғана емес, жалпы тіл білімі деңгейін дегі кең 

ауқымды, бай теориялық тұжырымдарға 

негізделген байыпты еңбек болды. Міне, 

осы бағалы еңбекті жазу үстінде ғалымның 

к&п тілді білетіндігі, шын мәніндегі поли-

глот екендігі анық байқалды. Ана тілінен 

басқа ағылшын, француз, орыс тілдерінде 

еркін с&йлеп, сауат ты жазатынына к&зі жет-

кен отандық әрі шетелдік ғалымдардың дән 

риза болғанын к&рдік.

Ұлының осы докторлық диссертациясын 

қорғауында бастан-аяқ қатысып, қандай 

зор қуанышқа кенелгенін баяндаған ал-

тын анасының жүрек сезімі мен куанышы 

тіптен ғажайып: «Сағат үш жарымда қорғау 

басталды. Зал толы адамдар. «Баласы атқа 

шапса, шешесі тақымын қысадының» 

кебін киіп отырмын. Мінбеге шығып, 

с&зін бастағаннан күнімнің жүзінен к&з 

алмай тыңдаудамын. Бас жағында сәл 

қысылыңқырағандай болып бастап, орта 

шеніне келгенде еркін, тізгінді қолға алып 

к&сіле с&йлей бастады балам. С&йлеген с&зі, 

&зін-&зі ұстауы – тартымды әрі ұстамды. 

Барынша қарапайым шынайылығы ұнады. 

Қорғау бітіп, оппоненттер с&йлей бастады. 

Fсіресе Қырғыздан келген оппоненті акаде-

миктер Бибінә мен Кеңесбаев с&здері нағыз 

ғалым, ұстаз с&здері боп к&рінді маған. 

Нағыз ғылымға берілген ғалым адамдары 

туралы түсінігімді к&збен к&рдім. Сұрақ де-

ген тұс-тұстан беріле бастады.Біріне жауап 

беріп, біріне бере алмай, қысылып, киналып 

қалар ма екен деп қыпылдап әрең отырмын. 

Жоқ, мен ойлағандай емес, сұрақтардың 

бірінен соң біріне емін-еркін, түсінікті 

етіп жауап беріп тұрды. Кейіннен с&йлеген 

доктор Рәбиға біраз ғылыми еңбегін сипат-

тай келіп, &з жеке басының адамгершілік 

қасиеттеріне тоқталды. Еңбекқорлығын, 
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саяхатшы

Тезек төре Нұралин

Яқубек бек қолбасшы да табан тірейді. 
Мен аталған фактілер жайында кездейсоқ 
айтып отырғаным жоқ, бұл Қытайдың 
к&ршілес шекаралық аймағы қандай саяси 
жағдайда болғанын білуіміз үшін керек, 
мұндағы оқиғаларды Шоқан Уәлиханов пен 
патшаның арнайы қызметтерінің мұқият 
бақылауында ұстаған. Неліктен екенін кім 
білсін, к&терілістің қозғаушы күші Шығыс 
Түркістандағы ұйғыр диқандары болғанына 
қарамастан, оны тарих ғылымында «дұнған 
к&терілісі» деп атайды. 

аймағының генерал-губернаторы Мин 
Сийдің (Құлжадағы қытай әкімшілінің 
басшысы) Колпаковскийге жазған ресми 
хаттарын (жолдауларын) ашып қарауға 
мүмкіндігі болды.

Цзян-цзун, ішкі Қытай ісінен сырт 
қалғандықтан, Верныйдағы Ресей билігінен 
әскери к&мек сұрады. Мен ротмистр 
Уәлихановтың әскери антына адалдығына 
шүбә келтірмеймін, бірақ ол ынты-шынты-
сымен к&терілісшілер жағында болғанына 
бек сенімдімін. 

Мүмкін, алынған мәліметтерді Тезек 
т&реге, ал ол &з кезегінде к&терілісшілерге 
жіберген шығар. Бұл – бірінші нұсқа. Десек 
те, «пол ковник Черняевпен ара қатынасты 
үзген нен кейін Уәлиханов патшалық би-
лікке &зінің «керектігін» к&рсеткісі келді, 
сон дықтан шамадан тыс құлшыныс та-
нытты» деген екінші нұсқа да шындыққа 
жанасады.

ШОҚАНҒА ДЕГЕН 
СЕНІМІНІҢ СЕТІНЕУІ

Бұл кезде патшалық Ресей мен Цин 
империясына қарсылық танытып жүрген 
белгілі күрескерлердің бірі Шоқанның 
жақын туысы Кенесарының ұлы – Сыздық 
т&ре болатын. Шоқан екеуі таныс па еді? 
Қазір ол жайында нақты айту қиын, бірақ 

тұрағы болғандықтан, сәулетшілердің 
музейді дәл сондай бейнеде кескіндеуінде 
&зіндік терең мән жатқанын түсіну қиын 
емес. 

Мәселен, қазақ саяхатшысының Ом-
быда, Қашқарда немесе Петерборда жүрген 
шағында қазақтың киіз үйін аңсағаны 
с&зсіз. Hйткені киіз үй ыстық Отанының 
белгісіндей еді  ғой.  Ежелгі  түркілер 
&здерінің үй-жайларын түнгі аспандағы 
Жеті Қарақшымен салыстыратын. Hйткені 
киіз үй де жеті қат к&ктегі шоқжұлдыздар 
сияқты к&шіп жүреді. Жеті Қарақшы күллі 
ғаламшарды кезсе, киіз үй – жер жүзін 
шарлады. К&ктем мен жаз, күз бен қыста, 
жылдың әр мезгілінде тұрағын &згертіп, 
Ұлы Даланың т&сіндегі тіршілік те онымен 
бірге баяу тыныштықта жылжиды. Ал тастан 
қаланған бұл киіз үй қозғалысын тоқтатып, 
таңғажайып Шоқанның мұражайына 
айналған.

Ғимараттың ортасында ғалымның 
Қазақ станның халық суретшісі Хәкімжан 
Наурызбаев мүсіндеген сол баяғыдай мұңлы 
және жалғыз кейіптегі Шоқан бейнесі 
мен мұндалайды. Шоқанның &з қолымен 
салған географиялық картасын, суреттерін, 
мылтық, ертоқым тәрізді жеке жеке затта-
рын аңғардым. Ұлы саяхатшының алақаны-
ның табы қалған дүниелерге іштей толқып, 
зер сала қараумен болдым. Бағзы бабалардан 
бүгінге жеткен балбал тастың алдында да 
ұзақ тұрдым...

ШОҚАННЫҢ ЖҰМБАҚ 
=ЛІМІНЕ СЕБЕП БОЛҒАН 

ОНЫҢ МАМАНДЫҒЫ

Музейден шығып, Уәлихановтың зи-
ратына бет алдық. Ресми дерек бойынша, 
Шоқан &мірден озған уақыты 1865 жылдың 
10-сәуірі. Hлімінің себебі – құрт ауруы. 
Шоқан сол кезде &лгені шынымен рас па? 
Рас болса, қандай кеселге шалдығып опат 
болды? Неге медициналық тұрғыдан растау 
қағазы жоқ? Бұл сауалдар әлі күнге дейін 
ғалым &мірін зерттеушілерді толғандырып 
келеді? Тыңшылар отставкаға кетпейтінін 
есімізден шығармауымыз керек. С&зсіз, 
Шоқанның дүниемен ерте қош айтысуына 
кәсібінің аса қауіпті болуы әсер етті деп нық 
сеніммен айта аламын. 

Бәлкім, ротмистрдің жалған &лімі тура-
лы нұсқа – Ресейлік бас штабтың соңғы опе-
рациясы шығар. Ш.Уәлихановты жаңа тап-
сырмамен Қашқар, Құшар немесе Құлжаға 
жіберді. Туберкулезден к&з жұмған деп 
айтылады? Ақиқатында солай ма? Қазақтар 
бұл дерттен сирек &лген. Hйткені қымыз 
бен қазы ол дерттен құлан-таза айықтырып 
отырған. 

Шоқанның кадрлық офицер болғанын 
ұмытпауымыз керек. Ол үнемі дәрігерлердің 
бақылауында болды, кадет корпусына 
түсерде, Қашқар экспедициясының ал-
дында, Черняев отрядына қосыларда 
к&птеген медициналық комиссиялардың 
тексерулерінен &тті. Солардың бәрінде 
дімкәстігі ж&нінде ешқандай с&з жоқ. 
2014 жылы, Қазақ ұлттық географиялық 
қоғамының Қашқарға сапары кезінде, мен 
бір ұйғыр тарихшысынан қызық дерек 
естідім. «Шоқан Тезек ауылында болған 
кезде оны цин жансызы улаған. Шоқанның 
құпия қызметі Қашқарда әшкере болғанын 
және бір құдырет қана құтқарғанын еске 
түсірейік. Циндар мұндайға кешіріммен 
қарай алмасы белгілі, сол үшін де Ресей 
тыңшысының жазасын Алтынемелде берді». 

Шоқанның: «Шаршадым, ешқандай 
күшім жоқ, қуарып біттім, құр сүлдерім ғана 
қалды, жарық дүниені енді к&рмеспін?» деп 
әкесіне жазған соңғы хатын не дейміз? Бұл 
хатты қолдан оп-оңай құрастыра салуы да 
ғажап емес. Демек графологиялық талда-
уды қажет. Неліктен Шоқанның генерал 
Колповскийге арнаған хаттарында ХІХ 
ғасырдағы тағдыршешті болған қатерлі кесел 
жайында айтылмаған? Бұл сауалдардың жа-
уабын таба алар емеспін. Осы үшін де дерті 
асқынып, &лім алдында жүрген Шоқанды 
Тезек ауылына құпия тапсырмамен жіберді 
дегенге сене қою да қиын. 

Уәлиханов жарық дүниемен қош 
айтысқаннан кейін Жақып деген ағасы Те-
зек ауылына келіп, саз балшықтан мазарын 
к&терді. К&п уақыт &тпестен мұнда &зінің 
қайтыс болған досына тағзым ету үшін гене-
рал Колпаковский келді. Жартылай қираған 
ескерткішті к&ріп, мұсылмандарда мазарды 
ж&ндеу салты жоқ екенін білместен, билік 
алдына зираттың басына жаңа мемориал 
орнату ж&нінде мәселе қозғайды. 

1871 жылы генерал К.Кауфманның 
тапсырмасымен және белгілі сәулетші 
П.Зенковтың қолдауымен Екатеринбург-
тан әкелінген мәрмәр тақта орнатылып, 
онда қазақ және орыс тілінде: «Бұл жерде 
1865 жылы қайтыс болған штабс-капитан 
Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың мәйіті 
жерленген. Түркістандық генерал-гу-
бернатор фон Кауфман І-нің қалауымен 
Уәлихановтың сіңірген еңбегі ғалымдар та-
рапынан ескеріліп жүрсін деп осы ескерткіш 
орнатылды» деп жазылған. 

Ескерткішке қатал уақыт &з әсерін 
тигізбей қойған жоқ, ол бүлінді, қирады... 
1958 жылы Шоқанның мазарында сте-
ла бой к&терді. Оның ұшар басында жер 
шарының кескіні айналаға нұр шаша 
жарқырап Уәлихановты саяхатшы және 
ғалым ретінде бейнелеп тұр. Осы сапарымда 
мен Шоқанның қабіріне тағзым ете оты-
рып, оның ұлы да қайғылы тағдыр-талайы 
ж&ніндегі терең ойға берілдім, ол ойдан 
туған тебіреністен жүрегім дүрсілдей, қатты 
соға бастады. Ұлы қайраткердің рухына 
арнап мұсылмандық дұғамды бағыштадым. 

Жылдар жүйткіп алға жылжуда, ал 
Шоқанның жұмбақ &лімі жайында ғалымдар 
арасында талас-тартыс бүгінгі күнге дейін 
толастамай келеді. Мұндай дау-дамай туын-
дамас үшін, біріншіден, ғалымның сүйегіне 
эксгумация жасатып, құпия &лімінің себебін 
біліп, жерленген дәл &зі ме, &зі емес пе де-
ген сауалдың анық-қанығына к&з жеткізу 
керек деп есептеймін. Екіншіден, қазақ 
саяхатшысының қайтыс болуының сыры 
мен ғұмырының соңғы жылдарына қатысты 
к&птеген сұрақтардың жауаптары тұнып 
тұрған ресейлік мұрағаттардың қорларын 
ашатын уақыт келді.

Орыс тілінен аударған 
Дәуіржан Т=ЛЕБАЕВ

Hз басым Шоқанның есіміне бала кез-
ден қанық болдым. Fкем имам Fбдіқадыр 
қаридың түп-та мыры Қашқардан. 1934 
жылы ол ту ған үйінен жырақ кетуге мәжбүр 
болып, &мірінің соңына дейін елін аң -
саумен &тті. Қашқарды есіне жиі алатын. 
Hткен ғасырдың 20-30 жыл дарындағы 
Қашқар жайында айт қан әңгімелері менің 
де жадымда жатталып, 1970-жылдардың 
басында мектепте жүрген кезімде саяхат-
шының «Таңдамалы шығармаларын» 
оқығаннан туған әсерлеріммен қабысып 
кетті. Бұл жинақ 1958 жылы академик 
Fлкей Марғұланның редакциялығымен 
жа рық к&рді. Fлі күнге дейін осынау құнды 
қазынадан қол үзгенім жоқ. Менің жадымда 
саяхатшының «Қытай империясының ба-
тыс &лкесі және Құлжа қаласы», «Қашқарға 
жол және Алатауға оралу суреттері», 
сондай-ақ «Алты ша һар дың жағдайы ту-
ралы немесе Нан-Лу (кіші Бұхара) қытай 
провинциясының алты шығыс қаласы» 
атты очерктері, Г.Колпаковскийге жазған 
хаттары мәңгілікке сақталып қалған еді. Бұл 
туындылардың к&птеген парақтарын әлі 
күнге дейін жатқа білемін.

Қ а ш қ а р  һ ә м  Ш о қ а н  м е н  ү ш і н 
егіз ұғымға айналды. Кейінірек, нақты 
айтқанда студенттік жылдары ғалымның 
Алтышаһар мен Іле аймағына жасаған 
сапарының ғылыми-зерттеу жазбаларын, 
бұдан &зге де дүниелерін, атап айтқанда 
«Құлжа мен Шәуешектегі сауда», «Қытай 
империясының батыс аймағы», «Жоңғар 
очерктерін» оқып шыққам.

2012 жылы Шоқан &з шығармала рына 
арқау еткен Қашқар, Артуш және Құлжа 
шаһарларын &з к&зіммен к&ру бақытына 
ие болдым. Арада екі жыл &ткенде, яғни 
2014 жылы «Qazaq Geographu» (Қазақстан 
ұлттық гео графиялық қоғамы) экспедиция-
сы Ш.Уәлихановтың жүріп &ткен жолымен 
саяхат-сапар ұйымдастырды да, мен сол 
экспедицияның ғылыми же текшісі ретінде 
ұлы ғалым суреттеген қоңырт&бел ұйғыр 
қалалары мен ауылдарын араладым. Біз 
Тянь-Шанның биік асуларын еңсере оты-
рып, Азияның к&птеген жұмбақ жерлерін 
басып &ттік. Бірақ сол жылы Шоқан &мірінің 
соңғы айларындағы жерлеріне тәу етіп бара 
алмадық. 

Бізді әкеле жатқан жалғыз сүрлеу жол 
кенеттен солға бастады. «Міне, менің 
Шоқаным жарық дүниемен қоштасқан 
жерді ақыры к&ретін болдым-ау» деп ойла-
дым. Hзімді үнемі қызықтыратын әрі маза-
лайтын бір сұрақ: неліктен Қашқар сапары-
на қарағанда Шоқан &мірінің соңғы кезеңін 
&те аз білеміз? Қандай кітапты парақтасам 
да, осы сауалға тұшымды жауап таба алма-
дым. Мұнда түсініксіз әрі құпия бір нәрселер 
бар, әрине... Осы тылсым дүниені білу үшін 
қазақ оқымыстысының найзағайдай жарқ 
еткен ғұмырының тұйықталған жері – Тезек 
ауылына келе жатырмын. 

Шоқан бұл жерге 1864 жылдың қараша 
айында табан тіреген. К&птеген зерт-
теушілер Ш.Уәлихановтың полковник 
Черняевпен ара қатынасының үзілуіне 
патшалық отрядтың Fулие-Атаны (қазіргі 
Тараз) басып алғаннан кейінгі жергілікті 
тұрғындарға к&рсеткен озбырлығы себепкер 
болды деп есептейді. Г.Потанин және бүгінгі 
заман зерттеушілері де осы пікірде. Бірақ 
бұл ақиқаттың шеті ғана деп ойлаймын 
(қоқандықтармен болған ұрысқа қатысқаны 
үшін штабс-ротмистр Уәлихановтың рот-
мистр шеніне ұсынылғаны жайдан-жай 
емес еді).

Бастысы: Шығыс Түркістанда жаңа 
к&теріліс бой к&терді, к&терілісшілер Құшар 
хандығы мен Іле сұлтанатын құрды. Еркіндік 
сүйгіш Қашқар қайта бас к&теріп, Бұзырық 
хан қожа Якуб бекпен бірге к&не шаһарға 
қарай қозғалды. 

Сондықтан мұнда, Қытай шекарасы 
мен Алтынемел тауларынан қашық емес 
қазақтың сайын даласына тағдырдың ай-
дауымен Черняев жасағынан офицер әрі 
саяхатшы, Алты Шаһар Елін (сол кезде 
ұйғыр жерлері осылай аталды) жақсы білетін 
білікті маман келді. Шынында да, Ресейде 
аймақтың жағдайын Уәлихановтан артық 
білген ешкім жоқ еді, оның жергілікті 
ұйғыр халқымен де, қытай шенеуніктерімен 
де байланысы тәуір болды. Сондықтан 
патшалық қолбасшылығының ұйғарымы 
бойынша, Ш.Уәлиханов Черняев жасағына 
қарағанда Цин империясының шекарасына 
к&бірек қажет еді. 

Г.Потанинге қайта оралайық. Ол &зінің 
марқұм досын Шиллер шығармасы не-
месе ертедегі Пушкиннің романтикалық 
кейіпкері етіп алғанда бір құпияларды жасы-
рып қалғандай к&рінеді. Потанин былай деп 
жазды: «Дарынды және білімді бұратананың 
киіз үйге осы оралуында драмалық дүние бар. 
Шоқан Уәлихановтай сезімтал әрі байқағыш 
адам үшін &ркениет пен мәдени шырай 
&зіндік &ткір және кеселді тұсқа ие болды. 
Қамыққан сәтте рінде ол Пушкиннің Алеко-
сы сияқты қара пайым әрі таза адамгершілік 
қасиет ие к&шпенділер қосына баруды жаны 
қалайтын». 

Ерекше атағым келетіні, Уәлиханов 
Ресей империясына риясыз сеніммен 
әрі адал қызмет етті, бұл елді Орталық 
Азияға бейбітшілік пен білім жарығын 
әкеледі деп есептеді, сонымен қатар &зін 
тек қазақ халқының ғана емес, тұтас түркі 
әлемінің де бір перзенті ретінде санап, 
аймақтағы ағайындас түркі халықтарының 
тауқыметті тағдырына жаны ашыды. Мұны 
ұлы ғалымның еңбектерін оқыған кез келген 
адам байқайтыны с&зсіз. Патша билігінің 
оған деген толық сенімі болды ма? Fсілі, 
болған емес. Hйткені Петербордан ба-
стап оның соңынан Сейфүлмүліков де-

ТЕЗЕК ТӨРЕ АУЫЛЫНДА
ШОҚАН 

(Құпиясы ашылмаған сапар) 

бұзып, алыс туысының бір қызымен де 
отау құруына болар еді. Айсара Тезектің 
жанұясында бойжеткенін, т&ре оны &з 
қызындай тәрбиелегенін де атап &туіміз 
керек.

...Біздің к&лік ауылға кірді. «Иә, соны-
мен Тезектің киіз үйі қай жерде болды?» деп 
&зіме &зім сұрақ қойдым. Fдетте, к&нек&з 
ақсақалдар киіз үйді бұлағы сылдырап 
ағып жататын таудың баурайына тіктіреді 
емес пе? Бәлкім, ол Шоқанның ескерткіші 
орнатылған анау тұрған биік &р шығар. 

ген тыңшы еріп жүрді. «Үй артында кісі 
бар» екенін Шоқан, әлбетте, білді. Сол 
жылдары Ресей империясы Шоқанға ғана 
емес, демократиялық және патриоттық 
ұстанымдағы &зге де адамдарға күдікпен 
қарады.

ТЕЗЕК Т=РЕ 
КІМГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТТІ?

Тағы бір маңызды тұсқа тоқталып 
&тсем. Шоқан Албан руының аға сұлтаны 
– Тезек т&ренің (Тезек Нұралин. 1820-1879) 
ауылына келеді. Fрине, бұл кездейсоқ 
оқиға емес. Тезек т&ре деген кім? Ол орыс 
және қытай қызметіндегі ықпалды қазақ. 
Екі елдің билігінен алған бірқатар атақ-
дәрежелері бар. Hз басым Тезек т&рені цин 
мен патшалық билік арасында жүріп туған 
халқының ұлттық мүддесін ойлаған Абылай 
хан кейіптес адам деп есептеймін.

Албандардың сұлтаны Тезек санқырлы 
тұлға еді, &зі саясаткер, ақын, би әрі батыр. 
Ойы ұшқыр, айтыстарда айтқан тапқыр 
шумақтары тау-тасқа лезде тарап кететін. 
Расымен, оның тағдыры қызық, оқиғалы 
романға арқау болуға әбден лайық. 

Шоқан Шыңғысұлы мен албандардың 
ақсақалы бір-біріне туыс, т&ре тұқымынан 
тараған, Абылай ханның ш&берелері. Олар-
ды осындай ағайындық қатынас байла-
ныстырды. Екеуі мүдделес жандар болды, 
әйтсе де демократ Шоқан сұлтанның &з 
қарамағындағыларды басқару ісіне к&ңілі 
тола қоймады. 

Шоқан Тезек т&ремен Черняев жаса-
ғында жүргенде танысса керек, содан 
кейін олар бірге Верный бекінісіне, әрі 
қарай Алтынемелге жетеді (Еске сала 
кететін бір жайт: албандардың сұлтаны 
орыс қолбасшылығы тарапынан Fулие-
Атадағы ұрыстарға қатысқаны үшін алтын 
қылышпен марапатталған). Ол кезде Тезек 
т&ре орыс қызметінде жүрді, жасырын түрде 
Верный мен белгілі бір халықтар (ұйғырлар, 
қырғыздар, дұнғандар, Іле аймағындағы 
қытай әкімшілігі) арасындағы пошталық 
және &зге де байланыстардан хабардар, 
дала заңдарын жақсы білетін, шекарадағы 
ықпалды адам, ең бастысы соғысқа қабілетті 
шағын сарбаздар жасағы болды, орыстарға 
керекті к&лік-арбаларын да жеткізіп беріп 
тұрды. 

Тезек т&ре Іле ұйғырларының ерекше 
құрметі мен сеніміне ие болғаны белгілі. 
Олар оны &з адамы деп есептеді. Бастапқы 
кезде орыс билігі де сеніммен қарады. 
Осындай сенімнің нәтижесінде т&ре сарбаз-
дарымен бірге Семенов-Тян-Шанскийдің 
аймаққа жасаған экспедициясы кезінде жа-
нында жүрді. Кейіпкерлерімізге байланыс ты 
әңгімені әрі қарай жалғастыра түсейік. 

Шоқан мен Тезек т&ре к&п уақытын бірге 
&ткізеді. Олар не жайында әңгімелесті? Ай-
дан анық нәрсе – сұхбатта туған халқының 
тағдыры, ақ патшаның аймақтағы р&лі 
туралы с&йлескендері. Бізге Тезек т&ренің 
&з бейнесі Шоқанның қылқаламымен 
салынған суреті арқылы жетті. Онда т&ре 
басында тауыс (павлин) қауырсынды бас 
киімі бар қытай офицерінің күртешесінде 
бейнеленген. 

Мені ақ пейілді оқырман қауым кешірер, 
егер уақытынан ертерек Шоқанның 
қазасынан кейінгі орын алған оқиғаларды 
айта кетсем. Сонымен, 1871 жылы Тезек 
т&ре патшалық билікке қарсы шығып, 1864 
жылы Құлжа қаласымен бірге құрылған 
Іле сұлтанатының шекарасына &тіп кетеді. 
Т&ремен достық қарым-қатынаста болған 
Іле сұлтанатының басшысы Алахан сұлтан 
генерал Колпасковскийдің Тезек пен оның 
руластарын Жетісуға қайтару ж&ніндегі та-
лабын елемей, қазақ қашқындарына саяси 
баспана ұсынды. Бұл патша әскерлерінің 
Іле сұлтанатын басып алуға түрткі болған 
жағдай еді.

Енді Тезек ауылына келейік. Мұнда 
Шоқан Тезектің немере қарындасы Айсараға 
үйленеді. Айсарамен кездескен замандаста-
ры оны сұлу жүзді келбетімен ерекшеленбе-
се де, ақылды да сүйкімді болғанын айтады. 

Бір қарағанда олардың некесі оғаштау 
к&рінуі де мүмкін. Кейбіреулер Ресей 
императорының қошеметіне б&ленген 
орыс офицерінің, атақты саяхатшының 
қарапайым қазақ қызына үйленгеніне 
таңғалады. Бірақ Шоқан мен Айсараның бір 
тектен шыққанын ескерсек, бәрі де түсінікті 
болып шыға келеді. Шыңғыстың ұрпағы 
үшін бұл аса маңызды еді. Ол жылдарда т&ре 
мен қожалардың әйелдікке &з руластарының 
қыздарын алу дәстүрі болғанына қарамастан 
Шоқан &зге қазақтар сақтаған бұл дәстүрді 

К&лігіміз тоқтағанда мен «биссмиллахи-и-
рахман-и-рахим» деген с&зді айтып, әйгілі 
саяхатшының табанының ізі қалған жерді 
бастым. Мені музей директоры, қазақ 
зерттеушісінің осынау мемориалын құруға 
&мірін арнаған орта жастағы жылы шы-
райлы Сәуле Fбішева ханым қарсы алды. 
Конференцияға біршама адам жиналды. 
Бәрімен сәлемдескен соң, &зіне еріксіз 
шақырып тұрған Шоқан ескерткішіне 
қарай жүрдім.  Талантты мүсіншілер 
Ю.Руковишников және Н.Миловидов 
жасаған қола монументке қарай тепкішек-
пен к&теріліп келемін. Жалғыз &зі, жүзін 
мұң торлаған әдемі Шоқан келешекке 
сенімді к&збен қарап тұр. Ескерткіште 
ғалым ның кескін-келбетін айқын бейне-
ленген екен. Осы ауылда Шоқан қазақ фоль-
клорын жинады, сирек болса да Қапалға 
барып жүрді. Fлбетте, Ресейдің орталық 
басылым дарына мақалаларын жариялауды 
тоқтатқан жоқ. Оның соңғы еңбегі «Руский 
инвалид» газетінде жарияланды (1865 ж. 
№51). Бірақ ең бастысы: Шоқан Шығыс 
Түркістандағы (Шыңжаң) оқиғаларды 
зейін сала қадағалады, мұсылмандардың 
к&терілістері туралы материалдар жинады. 
Кәнеки, енді Шоқан Шыңғысұлымен бірге 
Цин империясындағы мазасыз аймақтың 
сонау бір драмалық жылдарына сапар 
шегейікші. 

АЛТЫ ШАҺАР 
ЕЛІНДЕГІ К=ТЕРІЛІС

1862 жылы қытайлық Шэнси провин-
циясында дұнғандар к&терілісі тұтанды (тілі 
жағынан ханьцыларға жақын халық, ал дін 
бойынша мұсылман-сунниттер). К&п ұзамай 
бүлікшілік Ганьсу мен Цинхай аймақтарына 
жетті. Дұнғандар манжур-қытай әскер-
лерінің үздіксіз қысымшылығымен жеңіліс 
тауып, ұйғырлардың жерлеріне қарай 
шегінуге мәжбүр болды, оларды жергілік 
тұрғындар жатсынбай, құшақ жая қарсы 
алды. Айта кету керек, алғашқы дұнғандар 
(хуэй) циндіктер тарапынан бұл аймаққа 
XVIII ғасырдың 70-ші жылдары құрылыс 
жұмыстары үшін күштеп к&шірілді. Шығыс 
Түркістанның к&птеген аймақтарында 
&мір сүріп жатқан Дұнған диаспорасы 
Қомылдан Қашқарға дейін жеке-дара 
тіршілік кешті. К&теріліс дүмпулерінің 
орталығы ұйғырлардың Құшар қаласы 
болды. 1864 жылы 7 маусымда бас к&терген 
қалалықтар кәрі шаһарды &з бақылауына 
алды.  Құшардың орталық алаңында 
к&терілісшілер &здерінің ханы етіп яркенттік 
қожа-қаратақиялықтар династиясының 
ұрпағы Рашидд-эд-динді сайлады, ол рес-
ми түрде Ханқожа деп аталды. 1865 жылы 
Құшар хандығының құрамына – Құшар, 
Қорла, Тұрфан, Қомыл, Сайран, Ақсу, 
Үштұрфан тәрізді халық саны к&п ұйғыр 
қалалалары &здеріне тиесілі аумақтарымен 
қоса кірді.

К&терілістің тағы бір ошағы – аумақтың 
әкімшілік орталығы еркіндік сүйгіш 
Құлжа шаһары болады. 1864 жылдың қыр-
күйек айында Құлжа қазақтар қол даған 
к&терілісішілер – ұйғырлар мен дұнған-
дардың қолына &теді .  1864 жылдың 
соңында аймақ түгелдей к&терілісшілердің 
қарамағына болып, тарихқа енген Іле 
сұлтанаты деген жаңа мемлекет құрылады.

Монарх болып ханзада Имин-ванның 
тұқымы Мазамбет-бек сайланады, кейіннен 
елді халықтың сүйіктісі Алахан сұлтан 
басқарады. 1865 жылы 27-қаңтарда қазақтар 
мен ұйғыр жасақтары бірлесіп, Шәуешекті 
цин отарлаушыларынан тазартады. Қытай-
манжур әскерлері к&терілісшілерді қаланы 
тастап кетуге мәжбүр еткенімен олар &з 
күрестерін тау да жүріп жалғастыра берді. 
Ұлт-азаттық толқулар Яркент пен Хотан 
қалаларына да жетті. 

Қарт Қашқар да басын к&терді. Оны 
Шоқан да зерттеген. Осында Ферғана 
алқабынан Бұзырық қожа келеді. Ол цин от-
арлаушылары &лім жазасына кескен, халық 
арасында аса танымал Джахангир қожаның 
ұлы болатын. Онымен бірге Қашқарға 

Fңгіме мынада: қытай тілінде «хуэи-
минь» с&зі мұсылмандар дегенді білдіреді, 
ол  адамдарды этникалық тұрғыдын 
қазақ, ұйғыр немесе дұнған деп б&лмейді. 
Қытайдың «хуэиминь» с&зі орыс тіліне дәл 
аударылмаған. Екіншіден, ішкі Қытайдағы 
к&терілісті дұнғандар бастаған, әрі қарай ол 
Алты Шаһар Еліне ойысып, осы жерде ұлт-
азаттық сипатқа ие болды.

ШОҚАННЫҢ ГЕНЕРАЛҒА 
ЖАЗҒАН ХАТТАРЫНА ТОЛЫҚ 

СЕНУГЕ БОЛА МА? 

Е н д і  Ш . У ә л и х а н о в т ы ң  г е н е р а л 
Г.Колпаковскийге жазған хаттары жайын да 
с&йлесетін уақыт келді деп ойлаймын. Бұл 
хаттардың бізге бесеуі жетті. Олар сенуге 
тұрарлық па? Егер ол хаттар түпнұсқадан 
басылған болса, менде осындай сауалдар 
туындамас еді? Бұл хаттарды тұңғыш рет 
профессор Н.Веселовский Г.Колпаковский 
ұсынған к&шірмелерден алып басты. Түгелге 
жуық хаттарға берілген түсініктемелерде 
«к&шірмелердің қатты бұрмаланғаны», 
барлық қателіктер мен бұрмалаулар 
профессор Веселовскидің басылымын-
да түзетілгені» айтылады. Хаттардың 
түпнұсқалары

н қолымызға ұстап к&рмей, аталған 
жарияланымдарға толыққанды сенуге бол-
майды деп есептеймін. Мен ешкімді бұған 
иландырғым келмейді, бірақ ол – факт. Сірә, 
хаттардың кейбір үзінділері бұрмаланған не-
месе әдейі алынып тасталған. Бұл орайда 
айта кету керек, қазақ ғалымының Қашқарға 
сапары кезіндегі еңбектерімен мұқият 
танысқан оқырман Шоқанның ондағы 
жергілікті халықтарды қолдағанын айқын 
аңғарар еді. Ендеше, сол еңбектердегі кейбір 
үзінділерді есімізге түсірейікші.

Қазақ зерттеушісі «Алты шаһардың 
жағдайы туралы...» еңбегіндегі «Үкіметтік 
жүйе және аймақтың саяси жағдайы» 
б&лімінде былай деп жазады: «Қытайлықтар 
&здерінің әлсіздігін сезе отырып, күмәнді әрі 
ашулы болып алды. Fрбір к&терілістен кейін 
олар долданып, айналаны тонап, әйелдерді 
зорлап, мешіттерді қиратып, халыққа үрей 
тудыру үшін дәруіштер мен кедей адамдарды 
&лім жазасына кеседі. Жайшылық уақытта 
ұрлық-қарлық сақтала береді, бірақ қысым 
к&рсетушіліктің қарқыны қатты болады. 
Қытайлықтар к&шеде аттан түспегендерді, 
сауда ләпкелеріндегі тауар ларды тегін 
тартып алатындарды, мейрамханаларда 
ақысын т&лемей тамақтана беретіндерді 
ұрып-соғады. Кез келген қытай шенеунігі 
тіршілігіне қажетті азықтар қорын тегін 
алып, жергілікті тұрғындардың арасыннан 
құл клиенттер ұстады». 

Бірінші қазақ демократы, Ресей мен 
Еуропаның озық дәстүрлерінен сусындаған, 
бауырлас ұйғыр халқы туралы кеудесі 
шерге тола отырып әңгімелейді. Fлбетте, 
Шоқан Алты шаһар мен Іле аймағындағы 
к&терілістердің себептерін жақсы білді. Ал 
ол жайында генералға арналған хаттардан 
к&руге бола ма? Жоқ. Неге? Ойлаймын, 
орыс офицері фактілерді айтып, оларды 
талдап қана отырды, ал эмоцияны жеткізген 
тұстары қасақана алынып тасталды. 

Мынадай сауал туындайды: Шоқан 
1864 жылы ақпан мен сәуір аралығында 
генералға хаттар жолдады ма? Егер жолда-
са, ол хаттар қайда? Шоқан бұл кезде неге 
үндемей қалды? Hмірінің соңғы жылы ту-
ралы ойға берілгенде к&кейді &зге де сауал 
толғандырады: егер Шоқан 1864 жылдың 
жаз айында Верный қаласына келсе, ол 
шілде мен қараша айының аралығында 
қайда жүрді? Біз тек &зіміздің жорамалы-
мызды ғана айтатынымыз белгілі. Бәлкім, 
Шоқан «аңызы» к&п жаңа тыңшының бей-
несіне еніп, Қашқардағы кезекті бір құпия 
миссиясына дайындалумен болған шығар.

Ротмистр Уәлиханов пен Алатау аймағы 
және қырғыздардың Үлкен Ордасының 
басшысы генерал Колпаковскийдің қарым-
қатынасы &зара сенімділікке ғана емес, 
рәуішті достыққа да негізделген. Себебі 
Уәлиханов қытайлық цзян-цзун, Іле 

олар, әрине, бір-бірін білді. Тіпті олар &зара 
байланыс жасап тұрды, әртүрлі оқиғаларға 
қатысты бір-бірінің к&зқарастарынан да 
хабардар болды деген нұсқа бар.

Сыздық т&ренің тағдыры таңғажайып 
деуге тұрарлық: хан Кененің ұлы, &зі 
батыр, түркі халықтары тәуелсіздігінің 
жақтаушысы. Сыздық Кенесарин 1875 жылы 
азаттық сүйгіш Қашқарға табан тіреп, Якуб 
бек ханның үзеңгілес серігі болып, Йетти-
шар мемлекетінде қорғаныс министрі лау-
азымына тағайындалады. Сыздық т&ренің 
қасында соңына дейін жүреді. Қашқар 
құлағаннан кейін С.Кенесарин қытай мен 
Ресей шекарасынан &тіп, ақ патшаның 

билігін мойын дайды. Ол &мірден 1917 жылы 
70 жас шамасында &теді де, Шелек ауданы-
на жерленеді (Сыздық т&ренің &з аманаты 
бойынша, оның тәні қойылған жерге мазар 
тұрғызылмайды). Замандастарының айтула-
рынша, Шоқан мен Сыздық т&ре бір-біріне 
ұқсас болыпты. Тек С.Кенесарин Шоқанға 
қарағанда ақшылдау болған. 

Hз басым ұлы Шоқан қазақтар мен 
ұйғырлардың, қырғыздардың арасында 
ерекше құрметке б&ленген тұлға болды 
деп есептеймін. Қашқар экспедициясынан 
оралғаннан кейін Шоқан Омбы мен Пе-
терборда жүргенде патшалық билік оған 
күдік-күмәнмен қарай бастады. Тағы да 
қайталап айтқым келеді: біз Шоқанның 
демократ және патриот болғанын жадымыз-
дан шығармауымыз керек. Мұны тілге тиек 
етіп отырған себебім, Ресейдің сол кездегі 
арнайы қызметтері қазақтар мен патшалық 
ресей билігі арасында әлдебір теке-тірестер 
(конфликтілер) орын алса, Шоқанның 
қай тарапқа жақтасатынына толыққанды 
сенімдері болмады.

Fрине, олар бір есептен Шоқанның 
бүйрегі Қашқар мен Іле аймағындағы 
к&терілісшілерге де бұратынын білді 
(әлбетте, Ресейдің Бас штабында Уәли-
ханов тың Қашқардан келгеннен кейінгі 
еңбектерімен мұқият танысып шықты), 
сондықтан ротмистр Уәлихановты «импе-
рия ішіндегі кавалериялық полктың біріне» 
ауыстыру ж&нінде бұйрыққа қол қойылды. 
Бірақ Шоқанның &ліміне байланысты бұл 
бұйрық жүзеге аспай қалды.

. . . М е н  м у з е й  а л д ы н д а ғ ы  ш а ғ ы н 
алаңқайға келе жаттым. Кербұлақ Мәдениет 
үйінің артистері, жергілікті мектептің 
оқушылары концерт берді,  к&рнекті 
ғалымның &мірінен сахналық қойылымдар 
к&рсетті. Музей басшысы Сәуле Fбішева 
бізді ғимаратқа шақырды. Ғимараттың сырт 
жағын ағаштар к&мкеріп тұрғандықтан 
к&ре алмадық. Алып қарағай мен шыр-
шалар мемориалды кешенді тұтас күйінде 
қарауға мүмкіндік берер емес. Мұндай 
кедергілерге қарамастан, қазақша дәстүрге 
негізделіп салынған нысан авторларының, 
сәулетшілер – Р.Сейдалиннің, Б.Ибраев 
пен Р.Рустамбековтердің идеясын сезінуге 
тырысып бақтым. Музейдің т&рт бұрышы 
сүйірленіп келген. Бұл түркілер мен 
қазақтардың &ткінші &мірді осылайша бей-
нелеп, қабылдау нақышы. 

Мұражайдың ішіне мұқият зер сала 
қарап келеміз. Бейне бір алып киіз үйде 
жүргендеймін. Киіз үй Шоқанның сүйікті 

Автордың Шоқан жолымен 
Қашқарға сапарының бағдары
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Осы с&зді айтқан мен б&лмедегі кітап с&релеріне 

қарай қол созып, Қабыш Сирановтың «Кино тура-

лы әңгіме» туындысы мен Бауыржан Н&гербектің 

«Қазақстан киносы» еңбегіне үңілдім. Ондағы 

мақсат фильм к&шірмесін әкеле жатқан бейтаныс 

жігіт келгенше қазақтың тұңғыш киноактерінің кім 

екендігін анықтауға әрекет жасап к&ру еді. 

Рас, бұл мәселеге жауап іздегенде, с&з жоқ, 

біздің ойымызға бірінші болып 1938 жылы &мірге 

келген «Амангелді» фильмі оралары анық. Былай 

алып қарағанда сондағы Елубай Hмірзақов, Шара 

Жандарбекова, Қанабек Байсейітов, Қалибек 

Қуанышбаевтарды қазақ киносының қарлығаштары 

деуге әбден болатын сияқты. Бірақ..., иә, бірақ 

зерттеушілер Қабыш Сиранов пен Бауыржан 

Н&гербектің еңбектеріндегі деректерге қарағанда, 

сол «Амангелдіге» дейін де Қазақстанда «Вос-

токкино» тресі болып, олар «Түрксіб» (1927 ж.) 

секілді деректі-хроникалық лента мен «Бүлік» 

(1928 ж.), «Дала әуендері» (1930 ж.) «Жұт» (1931 ж.) 

сияқты шағын к&ркемсуретті фильмдерді түсірген. 

Осылардың ішіндегі «Дала әуендері» кинотуын-

дысында бір кездегі жалшы-батырақтан Кеңес 

&кіметінің арқасында үлкен басшы дәрежесіне 

к&терілген мемлекет қайраткерінің р&лінде Серке 

Қожамқұловтың, ал адуын атқамінердің кейпінде 

ақиық ақын Ілияс Жансүгіровтың ойнағаны 

тарихқа ұмытылмастай боп жазылып қалған. Демек, 

бұдан «1938 жылы экранға шыққан «Амангелдіге» 

дейін де бізде киноактерлер болған, фильмге 

түскен» деген қорытынды жасауға болады. Ал 

1937 жылғы екі сериялы «Бірінші Петр» фильміне 

түскен қазақ Қарсақбаевқа келсек, қолымыздағы 

кинозерттеушілер еңбектерінен ол туралы ешқандай 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

дерек таба алмадық. «Демек бұл тың тақырып, 

ұмытылып барып табылғалы отырған жаңа есім» 

дедік ішімізден.

... Hстіп отырғанда есік қоңырауы «дыз» етіп, 

үйге бейтаныс жігіт те келіп кірді. Қысқаша аман-

саулықтан соң екеуміз к&шірме кассетаны к&руге 

отырдық. Міне, фильмнің титры... Ондағы князь 

Меньшиковты ойнаған актердің фамилиясынан 

кейін: «Абдурахман – Николай Қарсақбаев» деген 

жазу жалт ете түсті. К&ңілімізге күдік кіргендей. 

Ол &зіміз с&з еткелі отырған адам есімінің орыс-

ша екендігінен секем алған ой еді. Бірақ соған 

қарамастан фильмді толық к&ріп шыққанымызда 

мынадай жайтқа к&з жеткіздік. Мұндағы Абдурах-

ман Петр патшаның оң қолы, әйгілі ақ араб болып 

шықты. Оны ойнаған Қарсақбаев фильмде 3-4 рет 

к&рініс береді. 

Алғашқы эпизод. Мұнда Петр патша әскери 

оқуға тартылған князь балаларынан емтихан алып 

тұр. Кезек денесі болбыр, жүріс-тұрысы марғау 

жас бекзадаға келгенде ол білігіне емес, артындағы 

ілігіне сенетінін сездіріп қояды. Онысы парта 

астында жасырынып жатып, қожайынына «суф-

лер» болған денщик-шабарман Абдурахман еді. 

Мұны байқап қалған Петр кінәліні құлағынан тар-

тып тұрып ұстаған күйі тақтаға алып келеді. С&йтеді 

де: «Білгіш екеніңді к&рейін, мына сұрақтарға 

жауап берші. Ал айта алмасаң менің қаһарыма 

ұшырайсың» деп оны т&пелеген сауалдың асты-

на алады. Ғажабы сол, сонда қарғадай ол қандай 

сұраққа болмасын қасқайып тұрып жауап беріп, 

патша ағзамды таңғалдырады. Міне, содан бастап 

араб Абдурахман санатқа ілігеді, Петрдің оң қолы 

болып, оның сенімді серігіне айналады. 

Кинодағы екінші  эпизодта  Қарсақбаев 

ойнаған арабтың той үстіндегі сәті бейнеленген. 

Петр патшаның мұрагер ұлы &мірге келген осы 

шілдеханада ол сарай маңындағы небір ыға

й мен сығайдың ортасында олармен тізе 

түйістіріп қатар отыр. Ал үшінші бір к&ріністе екінші 

рангалы капитан Абдурахманның әйгілі орыс-швед 

соғысындағы жаужүректігі бейнеленген. Балтық 

теңізіндегі басымдықты сақтап қалу жолындағы 

жан алып, жан беріскен бұл ұрыста орыс флотының 

қолбасшысы ауыр жараланып, шайқасқа жетекшілік 

ету Абдурахманға жүктеледі. Ол бұл тапсырманы 

асқан батылдықпен әрі ақылдылықпен атқарып, 

флотты жеңіске жеткізеді. С&йтіп, бірінші Петрдің 

ыстық ілтипаты мен зор құрметіне ие болады. 

– Ал бұл Қарсақбаев кім? – дедім мен кассетадағы 

фильм к&шірмесін к&ріп біткен соң Болатқа.

– Ол менің немере ағам, – деді танысым дипло-

матынан әлдебір қағаздарды алып жатып. – Алматы 

облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы «Қазатком» 

ауылында Түлкібай, Қарсақбай деген ағайынды 

кісілер болған. Түлкібайдан Жексенбай туады. Одан 

мына мен. Ал Қарсақбайдан жаңағы «Бірінші Петр» 

фильміне түскен Қойлыбай. То есть... Николай.

– Түсінбедім... Ол оның жанама аты ма, жоқ 

әлде...

Жо-жоқ. Ағамыздың азан шақырып қойған 

есімі Қойлыбай. «Казатком» ауылымен іргелес 

Маловодное елді мекеніндегі мектепте оқып 

жүргенінде ондағы казак-орыс балалары 

Қойлыбай к&кемді: «Коля, Коля» деп жүріп 

Николай атандырып жіберіпті. Сенбейсіз бе?.. 

Мына құжаттарға қараңыз. Ленинградқа оқуға 

аттанғанға дейінгі документтерінде ол бірде 

Қойлыбай, екіншісінде Коля деп жазылып жүре 

берген. 

... Құжаттарды қарап отырмын. Шынында 

да солай. Енді &мірбаянына үңілсек... Ол 1916 

жылы дүниеге келіпті. 1934 жылы Ленинградтағы 

Бүкілодақтың орталық театр училищесіне оқуға 

түседі. Ондағы актерлік б&лімде сол кездегі &нер 

шеберлерінің бірі, білікті ұстаз В.В.Меркурьевтен 

дәріс алады. Қойлыбай Қарсақбаев училищеде 

жақсы оқыған. Бұлай деуімізге оның 1938 жылы 

бар ма? Бар болса олар Қойлыбай Қарсақбаев 

туралы не дейді?

– Оған деген жауапты мына кассетадан табасыз, 

– деді Болат менің сауалыма. С&йтті де, қолыма 

шағын үнтаспа пластинкасын беріп, диктофонды 

іске қосыңыз дегендей ыңғай танытты... Тыңдап 

отырмын. Мұндағы дауыс, естелік айтып отырған 

адам Қазақстанның халық артисі, танымал киноак-

триса Fмина Hмірзақова апай болып шықты. 

– Мен Ленинградқа Қойлыбай Қарсақ-

баевтан жарты жыл кейін бардым, – дейді ол 

кісі. – Орысшам шамалы. Үлкен қалаға үйрене 

қоймаған үркек кезім. Сондай сәттерде Қойлыбай 

аға туғанымнан бірде кем емес таянышым болған 

жан еді. Қиналсам, барып ақыл-кеңес сұраймын. 

Бәлсінбейді, білгенінше айтып береді. Бірде емтихан 

алып отырған ұстазымыз Меркурьев: «Үйің &ртеніп 

жатыр делік. Лапылдаған жалын ішінде кішкентай 

інің қалып қойған. Осындай жағдайда не істер едің? 

Қане, соны сахнада адам сенетіндей етіп к&рсетіп 

берші» деді. Мен ж&пелдемеде ештеңе айта алмай, 

тосылып қалдым. «Бар, далаға шығып ойланып кел» 

деді абыржығанымды байқаған оқытушым. Дәлізде 

Қойлыбай аға жүр екен. «Оған несіне қиналасың, – 

деді күліп. – Жақсылап тұрып жылап бер». «Ай жоқ, 

шай жоқ қалай жылаймын?» «Апаңды, ауылыңды 

сағындың ба?». «Иә». Сол-сол-ақ екен жүйкем босап 

қоя берді. К&з алдыма туған жер, туыстарым елестеп, 

боталаған күйі ішке ендім. Аудиторияны азан-қазан 

қылып, ойбайға басқанымды к&рген емтихан алу-

шы: «Міне... міне! Оқиғаның ішіне кірді деген осы. 

Енді таптың сахналық шешімді» деп сынақшама 

қарай қол созды. Қойлыбай аға мені бұдан кейін 

де к&птеген қиындықтардан құтқарып жүрді. Бірақ 

солардың ішіндегі жоғарыдағы қарапайым, табиғи 

ақыл-кеңесі есімде мықтап қалып қойды».

...1937 жылы &мірге келген «Бірінші Петр» 

фильміне түсіп, ондағы соқталы р&лдің бірін 

ойнаған Қойлыбай Қарсақбаевтың қысқаша 

&мір тарихы міне, осындай құрметті оқырман. 

Оны біз қазақтың тұңғыш киноактері еді деп 

жоқтан бар жасағалы отырғанымыз жоқ. Иә, 

ол киноактер. Тұңғыштардың, ізашарлардың 

бірі. Бұл қандасымыз сонысымен де қадірлі, 

қымбатты. Осы бір аяулы жанды оның ауылдас-

тары, кинозерттеушілер біле ме? Жоқ. Ендеше, 

бүгінгі ұрпаққа Қойлыбай Қарсақбаевты танысты-

ру, білдіру үшін отызыншы жылдары ол оқыған 

«Қазатком» ауылындағы мектеп қабырғасына 

ескерткіш тақта іліп, музей мүйісін ашса деген 

ой бар. Аталмыш білім ұясына оның есімін беру 

де артық етпейтін сияқты. Кинозерттеушілеріміз 

бұдан былай оның атын &з кітаптарына кіргізуді 

ұмытпаса деген тілек тағы бар.

Авторлық анықтама: 2001 жылдың ақпан айын да 

Болаттан хат алдым. Онда ол немере ағасы Қойлыбай 

Қарсақбаевқа арнап «Қазатком» елді мекеніндегі 

орта мектептен мұражай ашуға қол жеткізгендерін 

қуана баяндапты. «Астанадан Алматыға келген 

бір сапарыңызда біздің ауылға соғуды ұмытпаңыз. 

Жақын жер ғой. Қала іргесіне тиіп тұр. Міне, сонда 

біз айтқан мұражай бар. Келіңіз. К&ріңіз» делініпті 

хатта.

институттарға барып, лекция оқып 

қайтып жүрдім. Туған жерім Атбасар-

мен де байланысым бар. 1987 жылы ғой 

деймін, сондағы &лкетану музейінен 

хат келді. Мен олардың сұраған нәрсесі 

— Ілекең туралы естелігімді жіберіп, 

ұмытпағандары үшін рақмет айттым.

— Отбасыңыз... Балаларыңыз. Олар 

немен шұғылданады?

— Жұбайым Вера Васильевна — зей-

неткер. Екі қызым бар. Оларға Дина, 

Рахима деп қазақша ат қойғанбыз. Қазір 

бұлардың екеуі де тұрмыс құрған. Үйлі-

баранды жандар.

...Бұл 1991 жылғы қойын дәп тер-

ге түскен жазулар. Мұндағы ауызекі 

с&здер Раунақ Есенберлин &мірінен 

міне, осылай деп мағлұмат береді. 

Кезінде: «Тақырыпты ашуға, тереңдетіп 

жазуға бұл деректер әлі жетімсіз. 

Сондықтан Мәскеуге тағы бара қалсақ, 

ол кісімен міндетті түрде қайта кездесіп, 

әңгімелесуіміз керек» деп ойлағанбыз. 

Бірақ одан кейін Ресей астанасына 

қайтып жолымыз түспеді. Осы себеп-

тен де «шикізаты» жетіспеген, фактісі 

піспеген тақырып диалог күйінде қойын 

дәптерде қалып қойды.

...Жылдар &ткен соң барып бұл 

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

Раунақ Есенберлинге қатысты тың 

деректі к&зім шалып қалды. Ол Атба-

сар қаласындағы музейдің алғашқы 

ұйымдастырушысы, Арқа аймағының 

білгір шежірешісі Клара Fмірқызының 

«Ауылым — атамекенім» кітабындағы 

факт еді. Клара апайдың баяндауынша, 

бірде &зі жетекшілік еткен аталмыш 

музейге бұрынғы ақмолалық, қазіргі 

мәскеулік ғалым Н.В.Литовченкодан 

хат келеді. Онда ол Раунақ ағамыздың 

Ресей мен шетелдерде жаңашыл 

& н е р т а п қ ы ш  р е т і н д е  е р е к ш е 

бағаланатынын, атақты «Кировец» 

тракторын жасап шығарғандардың 

арасында оның да &зіндік үлесі бар 

екенін, Челябинскінің трактор за-

уытында Раунақ Есенберлин жасаған 

жоғары &німді арнаулы конвейер 

жұмыс істейтінін айтады. Хатының 

соңында: «Осындай жерлесімнің бар 

екеніне мен шын жүректен қуанамын, 

мақтанамын. Ал қазақстандықтардың 

п р о ф е с с о р  Р . Е с е н б е р л и н д і  ә л і 

білмейтініне &кінемін» дейді.

Шынында да, атақты «Қаһар», 

«Жанталас», «Алмас қылыш» және «Ал-

тын орда» кітаптарының авторы Ілияс 

Есенберлиннің інісі Раунақ ағадан 

жұртшылық әлі бейхабар сияқты. 

Біздің осы мақаланы қоян жылғы 

қойын дәптерден қопарыстырып алып 

жазып отырғандағы мақсатымыз — 

Мәскеуде сондай қандасымыздың бар 

екендігі туралы ел білсе, құлақтанса 

деген ой.

«БІРІНШІ ПЕТР» ФИЛЬМІНДЕГІ

...Еліміздің тәуелсіздік алатыны-

на небәрі 6 ай ғана уақыт қалған кез. 

Қазақстаннан барған 20 баспас&з 

қызметкері Садовая к&шесінің 9-шы 

үйінде орналасқан журналистердің 

Бүкілодақтық білім жетілдіру ин-

с т и т у т ы н д а  о қ ы п  ж а т т ы қ .  F л і 

есімде, ертең Алматыға қайтамыз 

деп отырғанбыз. Міне, сол күні Пре-

зидент Н.F.Назарбаевтың «Моло-

д а я  г в а р д и я »  б а с п а с ы н а н  ж а ң а 

ғана шыққан «Fділеттің ақ жолы» 

кітабының тұсаукесері &тетін болды да, 

бәрімізді Чистопрудный бульварының 

4 - ш і  ү й і н д е г і  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

тұрақты &кілдігіне шақырды. Міне, 

сол жерде маған Мәскеудегі қазақ 

диаспорасының адамдарымен та-

нысып, әңгімелесудің сәті түскені 

бар. Солардың бірі әскери инженер, 

отставкадағы подполковник Раунақ 

Есенберлин еді.

Ескертіп айтатын бір нәрсе, сол 

жүздесуде сұрақ қоюшы мен де, жа-

уап беруші ол кісі де әңгіме тінін 

т е р е ң н е н  т о л ғ а п  т а р т а  а л м а д ы қ . 

Тұсаукесерге жиналған к&пшіліктің 

дабыр-дұбыр даусы, Раунақ ағаны 

т а н и т ы н д а р д ы ң  б ұ р ы л ы п  к е л і п 

сәлемдесуі сұхбатымыздың қайта-қайта 

үзіле беруіне себеп болған еді. Бірақ... 

иә, бірақ қазір сондағы қойын дәптеріме 

түскен қысқа диалогтарға қарап отырсам, 

мұнда ол кісінің балалық шағы, қайда 

оқығандығы, мамандығы, отбасы тірлігі, 

қаламгер ағамыз Ілекеңмен арадағы 

байланысы туралы танымдық деректер 

бар сияқты. Осыны ескеріп: «Қазақ 

газеттерінде бұрын к&п жазылмаған 

алыстағы ағайынымызды елге танысты-

ру үшін мына мағлұматтардың &зін бір 

ұсынып к&рсем қайтеді...» деген ойға 

келдім, құрметті оқырман! Енді соған 

назар аударыңыздар.

— Сіз қай жылы, қай жерде тудыңыз? 

Fке-шешеңіз...  Ол кісілер нендей 

кәсіптің иелері еді?

— Мен 1917 жылы Атбасар қаласында 

&мірге келіппін.  Fкем Есенберлі 

сондағы кедей жатақтардың бірі еді. Үй 

салатын &нері бар ағаш шебері болатын. 

Тіршілігін түзеймін деп тырмысып 

жүріп, 1922 жылы &мірден озды. Содан 

к&п ұзамай анамның да к&з жұмғаны 

есімде. Шамасы бұл 1924-1925 жылдары 

болуы керек.

— Қанша ағайынды едіңіздер?

— Үшеу. Бір қыз, екі ұл. Үлкеніміз 

— Назым апам. Ортаншымыз — Ілияс. 

Одан кейінгі — мен.

— Балалық шақта есіңізде ерекше 

сақталып қалған жайт болды ма?

— Болды. Ол — аштық, ашаршылық. 

1930 жылы Арқаны жұт жайлады. 

Ақсүйек боп қырылған адамдарда есеп 

жоқ. Он екі-он үш жастағы кезім. Бір 

күні жұмыс, тамақ іздеген жерлестерім 

Атбасардан Жезқазғанға қарай шұбады. 

Соларды қара тұтқан Ілияс екеуміз де 

Қарсақбайды бетке алдық. Hйткені 

онда тұрмысқа шыққан Назым апам бар 

еді. Жүре-жүре сол кісінің үйін тауып, 

аштықтан аман қалғанымыз бар.

— Онда не істеп, қандай кәсіппен 

шұғылдандыңыздар?

— Ештеңемен де. Рудник басшылары 

бізге бала деп қарады. Жұмысқа алмады. 

Сондықтан әркімге қолбала болуға тура 

келді. Жездеміздің отын-суын тасыдық. 

Оқыдық. Бастауыш мектепті бітірген 

соң Назым апам бізді осындағы жетім 

балалар үйіне орналастырды.

— Қарсақбайда к&п болдыңыздар 

ма?

— Жоқ. 1933 жылы мұндағы біз 

оқып жүрген тау-кен техникумы жа-

былып қалды да, бәрімізді Шығыс 

Қазақстандағы дәл осындай арнаулы 

орта оқу орнына аттандырды. Ал Ілияс 

Қарсақбайда қалып қойды. Риддерге 

келген соң хат алдым. Онда ол Алматыға 

оқу іздеп кеткенін айтыпты. Содан 

мен Алтайдағы аталмыш тау-кен тех-

никумын 1935 жылы бітірдім де, жол-

дамамен Оңтүстік Қазақстанға келдім. 

Сондағы Ащысай полиметалл кен ор-

нында жұмыс істедім.

— Одан кейінгі &міріңіз...  Тір-

шілігіңіз. Ол қалай жалғасты?

— 1937 жылы к&птеген қиындық-

тарды бастан кешіріп барып, Мәскеудегі 

э л е к т р о т е х н и к а л ы қ  и н с  т и т у т қ а 

қабылдандым. Арттан келетін к&мек 

жоқ. Сондықтан күндіз оқып, кешке 

жұмыс істеуге тура келіп жүрді. Ілияс 

бұл кезде Прибалтикада, әскерде еді. 

Т&ртінші курсқа келгенде Ұлы Отан 

соғысы басталды. Майданға аттандым. 

Одан аман-есен оралған соң Жуковский 

атындағы әскери-әуе академиясындағы 

ұзақ жылғы жұмысым басталды. Осы 

жерде алғашқы &нертабыстық жаңалық-

та рымды аштым. Кандидаттық, док-

торлық диссертацияларымды қорғадым. 

Подполковник шенінде отставкаға 

шығып, 1970 жылы басқа жұмысқа 

ауыс тым.

— Ол қандай жұмыс?

— Алдымен бес жылдай Бүкіл-

одақтық коррозия институтындағы 

э л е к т р о х и м и я  л а б о р а т о р и я с ы н а 

жетекшілік еттім. Содан соң Халықтар 

достығы университетіне оқытушы лыққа 

шақырылдым. Одан кейінгі он жылда 

Мәскеу автомобиль-жол институтында 

жұмыс істедім. Тек 1990 жылдан бері 

ғана зейнеткер боп үйде отырмын.

— Мәскеуде тұрғаныңызға қанша 

болды?

— Бұл қалаға ең алғаш рет мен 1937 

жылы келгенмін. Ұлы Отан соғысынан 

кейін біраз уақыт Ригада тұрдым. Жұмыс, 

қызмет бабы солай болды. Міне, Латвия 

астанасындағы сол кезді есептемегенде 

қалған уақытымның бәрі осы Мәскеуде 

&тіп келе жатыр деп айтуыма болады.

— Сіз жазушы Ілияс Есенберлиннің 

туған інісісіз.  Ағаңыздың кітапта 

жоқ, анықтамалықтарға әлі кірмеген, 

былайғы жұртқа әлі де белгісіздеу боп 

келе жатқан &мір беттері туралы не айта 

алар едіңіз?

— Ағам кезінде бір жағдай үшін 

к&п азап шекті.  Ол оның «халық 

жауының» қызын алған құйыршық деп 

күстаналануы еді. Иә, рас, Ілекеңнің 

үйіндегі Диляра жеңгеміз &з уақытында 

Қазақстанға белгілі адам болған Хамза 

Жүсіпбековтің перзенті-тін. Осынысы 

үшін ол кісінің естімеген с&зі жоқ. Ал, 

қалған мәселелердің бәрі ұмыт қалмаған 

сияқты. Олар әр жинақтарда айтылып 

та, жазылып та келеді ғой.

— Алматымен, туған жеріңіз Атба-

сармен байланысыңыз қалай?

—  А т а м е к е н і м  —  Қ а з а қ  е л і н 

ешуақытта ұмытқан емеспін. Ұмыт-

паймын да. Оған дәлел, осы жетпісінші-

с е к с е н і н ш і  ж ы л д а р д ы ң  & з і н д е 

Қазақстанның жоғары оқу орында-

рынан шақырулар келіп тұрды. Соған 

байланысты мен Алматы, Жезқазған, 

Hскемен қалаларындағы техникалық 

аталмыш &нер ордасын бітірердегі емтихандар: 

жалпы тарих, актер шеберлігі, дене тәрбиесі, 

ән салу, би &нері, этюд жазу, ритмика сияқты 

7 сынақты «5» деген бағаға тапсырғаны негіз 

болғандай. Сондай-ақ училище дирекциясы 

берген дипломдағы қосымша анықтамада оған 

Мәскеудегі Бүкілодақтың кинематография инсти-

тутына жолдама берілгендігі жазылған. С&з ара-

сында айта кетейік, біздің ойы мызша Қойлыбай 

Қарсақбаев «Бірінші Петр» фильміне 1936 жылы, 

студент кезінен бастап тартыла бастаған сияқты. 

Hйткені бұл кинотуындының бірінші сериясы 

1937, ал екіншісі 1938 жылы шықты емес пе?

Туысы Болат Түлкібаевтың тірнектеп жүріп 

жиыстырған құжаттарындағы қалған дерек-

тер бізге Қойлыбай Қарсақбаевтың 1938-1939 

жылдары Шымкенттегі қазіргі Жұмат Шанин 

атындағы театр да жұмыс істегенін айтады. Содан 

кейін ол Қызыл Армия қатарына шақырылып, 

міндетті әскери борышын &туге аттанған. Елге 

енді қайтайын деп тұрғанда, Ұлы Отан соғысы 

басталады да, 1942 жылы Белая Церковь қаласы 

үшін болған шайқаста қаза табады. 

– Қолдағы құжаттарға қарағанда Қойлыбай 

ағамыз &нердегі &мірбаянын &те сәтті бастаған 

жан сияқты, – дедім мен Болатқа. – Бірақ талан-

ты мен шығармашылық қабілетін барынша ашып 

к&рсетуіне тағдыр жазбапты. Ал аға буын артист, 

актерлер арасынан қазір бұл кісіні білетін адамдар 
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(Көшпенділік көрінісі)

СҮЙЕГІ

Бар еді бес қанатты киіз үйім,

Киіз үй – қазағыңа игі бұйым.

Т&рдегі текеметке домалаушы ем,

Етке тоқ, 

Қымыз қанық, 

Дилы күйім.

Үйшілер басқан ғой сан алуанды,

Сүйегі сидаң емес, балуан-ды.

К&к талын Тоқырауынның тезге салып,

Құралын қырнайтұғын жаныған-ды.

Теңеуін тербегендей сомдап ақын,

Уығы жонған сайын жонданатын.

Кезінде Қыз Жібектің бетін жыртқан

К&зінде керегенің к&н болатын.

Басқаға киіз үйден жұғылмаған,

Жосаңыз – жанып тұрған құбылма қан.

Уық пен керегенің бауыр жағын

Қылыштың қырындай ғып бұдырлаған.

Тәңірдің тәуеп еткен таңына мың,

Биіктің білмей жүрміз әлі мәнін.

Қыңыр жел қиқаңдаса қип етпе, – деп,

Қосыпы қомақты ғып шаңырағын.

 «Тау» деген мәртебесі таласа &сіп,

Ісін тұр табалдырық дара шешіп.

Қос шетін керегенің қапсыра ұстап,

Ашылған күнге қарай ағаш есік.

Алдымен әкем кетті,

Анам кетті,

Мұра боп сол киіз үй маған жетті.

Мен ұстап тұра алмадым.

Ұялғаннан

бір тұтам құрымымен жабам бетті...

 ІШІ

Таппайсың дүниеде мұндай сәнді,

Түңілік жел сыбырын тыңдай салды.

Басқұрмен бас құраған керегелер –

Баспана тыныс алған бір байсалды.

Кепсіген керегенің к&зін жауып,

Кестесі тұскілемнің т&гілді ауып.

Сол жақта сүйек т&сек.

Оңында – ши,

Орныққан ас-ауқаттың шебін тауып.

Басында кереуеттің адалбақан,

Ашасын ілгіш етіп амалдатам.

Қамқа тон, 

құлын жарғақ, 

қасқыр ішік,

Аңға емес, болып кеткен адамға тән.

Қасында алтын сандық, күміс құлып,

Кілт салсаң, сыңғырлайды дыбыс құрып.

Үстінде мақпал к&рпе, мамық жастық,

Жасайтын түн баласы жымысқылық.

Қайрақтай текеметтің шымырлығы –

Т&зімнің түтілмейтін мығым құлы.

Сырмақтан қошқар мүйіз қызыл-жасыл,

К&ресің кемпірқосақ-жұғындыны.

Таңғышы &рнегі бар құс таңдайдан,

Аман тұр, біле алмадым, ыстан қайдан.

Уықтар қыдыра алмай ұйып қалған,

Шалма жіп «білегінен» қысқанда, айнам.

Жұмбақ боп қазағыңның ылди, қыры,

Ұқпайды к&рмеген жан ылғи мұны.

Мойныңды қытықтайды уыққа ілген,

Үкі мен үркек тайдың қыл құйрығы.

Адамға босағаға қарсы жүрген,

Аңдалар &рме жүген, қамшы бірден.

Елеусіз тайтұяғын тастай сапты,

Қап кеткен к&ншоқайға малшың ілген.

Ет келер керсен тола осы кезде,

(Кәзір ез малтаңызды, сосын езбе).

Бір шара құрт-сорпаны қотарған соң,

К&рініп сала берер бесін &зге.

Сонан соң қымыз келер, шай да келер,

Жан-жағың жанған әйел, жайнаған ер.

Бір сәтке жұмақ кешер қайран қазақ, 

Ұмыт боп қалмақ пенен майдан-&нер.

ТЫСЫ

Боз үйдің бар бітімін екшеп, елеп,

Ерсі емес елден ерек етсем &бек.

Сыны – ағаш,

Киімі – киіз,

Түймесі – к&н,

Бойында одан басқа ештеңе жоқ.

Секілді ақ дулыға қараса алдан,

«Жығасы» емес әсте аласарған.

Жығасы шаңырақ қой.

Шаңыраққа

шендес қып туырлығын жаба салған.

Жаққаны к&кпек қоса к&де ме еді,

(Ошақтың от болмаса, не к&мегі?).

Туырлық ысқа пана іш жақта қап,

Сыртынан үзік салған д&дегелі.

Ұяның қалқа болған ұлтқа иіні,

Ұғуға қасиетін жұрт бұйығы.

Болғанда белбеу – белдік,

Туырлық пен

үзігің сол бір үйдің сырт киімі.

Т&рт тұстан «құлақбауы» дәл табылмай,

Т&бе боп жарытпайды шалқа мұндай.

Күнсіп бір қалмау үшін күлдіреуіш,

Түңілік кие салған қалпағындай.

Тастасаң жарма есікті бүтін жауып,

Түнгілік сейілердей бүкіл қауіп.

Банды жоқ брон есік орнатардай,

Жарап тұр жүлік-желге сықырлауық.

Жалаңаш тұрған үйге жел тигізбей

Жалма-жан ақ үзікпен киіндірер.

Жұпарын шашқан кезде пісіп аймақ,

Үй тігу ойнап жүріп – күшіңе айғақ.

Үлкендер сырттағы ісін тындырғанша,

Кетеді киіз үйдің іші жайнап.

Жылқылар к&лге құлап үйірімен,

Жылқышы бері шығар бүйірінен.

Болыскей самауыр тұр бала баққан,

Дем алып әрең-әрең иінінен.

Самауыр «баққан» бала... сол – мен едім,

Баққанмен басылған жоқ ш&лдегенім.

Б&тен, – деп кешегісін 

т&сегі шым,

Бетон боп кетті-ау бүгін ел дегенің.

ЖЫҒУ

Жер тозып, жаз қызығы суып қалған,

Тағы бір жұрт аудару жуықта – арман.

Таң атпай қаңғыр-күңгір.

К&зімді ашсам,

Кереге, шаңырақ пен уық қалған.

Даланың секілді еді ш&мелесі,

К&шпек боп үйді жықты деген осы.

Ептіңіз ептегенше,
Елден бұрын
Үзік пен туырлығың жеке кепті.

Айналып айтқанынан таймас ханға,
Арт, – деген мұның бәрін қай басқарма?
К&рінбей қалар әлгі қара түйе,
Қомына сонша мүлік жайғасқанда.

К&рсетсе пысық болып еркең &нер,
Тәңірім ырызығын ерте берер.
Жүк үсті ж&ндемі боп түзелгенде,
Қат-қат боп ыдыс-аяқ, к&рпе келер.

Ұйиды білек пенен нағып иық,
Келіннің тезек толы қабы – «күйік».
Мосы темір, айыр, күрек, балта мен шот,
К&р-жерді тықпалайды тағы да үйіп.

Осымен бітті... жо-жоқ, тағы қапты,
(К&шудің қашаннан-ақ қамы қатты).
Есікті т&сек қылып,
Т&бесіне 
тастайды тас қып таңып шаңырақты.

Fй, болды-ау!
Мезгіл жетті жүре берер,
Қол жайды к&штің сәтін тілеген ер.
Бұйдадан «бық» дегізсе бүкіл ауыл,

Орнынан отыз түйе түрегелер.

КИІЗ YЙ

Абзал БӨКЕН, 
халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының иегері

Туырлық, үзік, түндік...

Қалқа, бұлар

жіппенен ж&ргемдесіп алқа құрар.

Бау-шусыз күні қараң киіз үйдің,

Жалғасар арқанның да арқаны бар.

Беу, қазақ!

Б&лініпсің малай, байға,

Ата-құт енді артына қарайлай ма.

«Боз үйге ай сәулесі нұрын т&гіп...»,

Арман-ай, сол үй қайда,

Сол ай қайда?..

ТІГУ 

Қанатын кере жайып керегенің,

К&ресің қабыстырған ел &нерін.

Таңғышпен таңар сонсоң жұқа, жалпақ,

Hрнегі &згеде жоқ к&не, керім.

Белгілі бес қанаттан шеңбер құрып,

Басқұрмен бекітуі ж&н, – дер қылық.

Қасбетін күншығысқа берген есік,

Күн нұрын қояды ертең теңдерге іліп.

Балп басқан отағасы бата дарып,

Аттайды табалдырық бақан алып.

Қос жігіт сырттан берер шыңырақты,

Желбауын жел жұлқыса қапаланып.

Шаңырақ к&тергенде

Ғұрыбындай

Б&гдең де бұрылады бір ұлыңдай.

Бес бума уық жатар бес тарапта,

Баулары &збек қыздың бұрымындай.

Ұмтылса к&рші-қолаң уық шаншып,

Лебізін лепілдеген туысқанша ұқ.

Қаламың к&зін тапса,

Hз-&зінен

кетеді бергі басы жуысқансып.

Күн ыстық.

Қызға айтасың:

«Шешеңізге

білдірмей қымыз құй, – деп, – кесеңізге.

Сол сәтте керегеге шиді тұтар,

Тоқыған тоғыз кемпір кеше күзде.

Бұдан соң орнын тауып «үйінділер»,

Маңайда түк қалмайды құйынға ілер.

Түрулі түңіліктің жібі кетіп,

Қалыпты белдеудің де, тек, елесі.

К&шуге, – дегені ғой, – бос асықты,

Қып-қызыл уықтағы жоса тіпті.

Жатқанда мен ұйқыда,

Үзіктің де

байлауын керегеден босатыпты.

Бау-шуы босаған соң талқан болып,

Түскендей талапайға салқар к&рік.

Түңілік түңілген соң тірлігінен

Ақ үзік кете барған арқанға еріп.

Астымда қалғаны, тек, құрақ сырмақ,

Ұйқыдан қағылдым мен құлақ шулап.

Уықты уыстаған шалмаңыз да,

Жіп болып жерге түскен бір-ақ шумақ.

Десе де қанша жерден нық қарманам,

Ем болмас екпіндесе ықтар қадам.

Соңғы уық суырылды.

Ал шаңырақ...

Апыр-ай, тіккен жақсы, жыққан жаман.

Есікті ептеген соң ерінбей кеп,

Жиналды кереге де керілмей к&п.

Із қалды д&ңгеленіп орынында,

К&шпелі тіршіліктің м&ріндей боп.

Алпыс жыл содан бері...

Қалған әр күн

түріндей тұлыбына малданардың.

Ол да бір түстей екен.

Тәңірім-ай,

Деп пе едім түсіме де зар болармын.

АРТУ

Ш&ктірсең қара атанды «бық» дегізіп,

Болмайды бұдан асқан түк те қызық.

Кереге қос қапталға теңелген соң,

Тақайды теңге айналған түптегі үзік.

Жо-жо-жоқ, үзік емес, уық келер,

Уықты бір-бірлемей, буып берер.

Кемінде т&рт-бес б&лек иінді ағаш

Кереге кеткен жолды қуып берер.

Сонан соң сырмақ пенен текеметті

Т&рт бүктеп әкелуге кетер епті.

К&ш – думан,
К&ш – мереке,
Құрық алған
қойшың да қол бұлғайды күліп алдан.
Қыз-қырқын, қатын-қалаш, жігіт-желең,
Бәрі де бұтартарын мініп алған.

Ел де к&ш, &лең де к&ш.
Бітті қинап
жеткізбей желегі мол түкті бұйрат.
Секілді соңғы түйе келем мен де,
Hз жүгім аздай, &зге жүкті жинап.

ТАРТУ

Шұбырып қайтқан қаздай к&ш келеді,
Қызға ұл к&шж&некей «&ш» келеді.
Кемпірдің қыз күзетер мамандығы, 
Бұл жерде істей алмас ештеңені.

Қызынып кәрі сүйек күнес-күнде,
Ол қалған бір жақтағы түйе үстінде.
Еместей к&ш бойында ешкім жалшы,
Еместей к&ш бойында би ешкім де.

Жанасып барады, әне, қыз бен жігіт,
Жапырған ат тұяғы дүзгенді үзіп.
Еріне оң тақымды артып қойып
аңдасу –
ашық заман бізден қызық.

Шолғыншы жер іздеген таңнан безіп,
Т&зім мен жібергендей талғамды езіп.
Шалдарға шаң жұқпаушы ед,
Бір шоғыры
шоқыта шауып кетті шаңнан безіп.

Қалғандай қасындағы ана жырақ,
Сүт сұрар түйе үстінде бала жылап.
Құрғақ сүт қайнақ қосқан құйып берді,
Үйренген мұның жайын ана жылы-ақ.

Бәйібше бола білген жасында ақық,
Келеді, – дейтін сынды, – басым қатып.
Осы сәт бір жын-сүрей &те шықты,
Шаңдата шабан атын тасырлатып.

К&ңілін бәйбішенің к&тергелі
Шу етті бұған оның н&керлері.
Fлгінің жындыға сот жоғын білген,

Шын ба еді жындылығы,

Бекер ме еді?!

Осы ретте жуырда Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінің ректоры, ака-

демик Тілектес Есполовтың бастамасы-

мен жоғары оқу орындарының арасын-

да алғаш ашылған «Рухани жаңғыру» 

гуманитарлық зерттеулер орталығы 

қызметкерлерінің ұйымдастыруымен 

«Ұлы дала – түркі әлемінің алтын 

бесігі» атты д&ңгелек үстел &тті. Оған 

тарихшы-ғалымдар, мемлекеттік емес 

ұйымдар мен бірлестіктердің басшы-

лары, мәдениет пен &нер &кілдері 

қатысты. 

Жиынды ашқан модератор, «Руха-

ни жаңғыру» орталығының жетекшісі, 

ҰҒА-ның академигі Хангелді Fбжанов 

Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Ұлы 

даланың жеті қыры» мақаласының 

маңызы терең, мәні зор, бүгінге нағыз 

қажет, &зімізді тануға түрткі, ұлттық 

болмыстың қалыптасуына ұйтқы, 

ресмилендіріп айтқанда, манифест 

дәрежесіндегі мемлекеттік құжат деп 

баға берді. Fрі қарай Геродоттың түп-

тегіміз ж&нінде қалдырған тарихи 

деректерін дәйектеп, бай мұрамызды 

кейінгі ұрпаққа жүйелі жеткізу жол-

дарына тоқталды. Бұл орайда тарих-

шы біздің заманымызға дейінгі Геро-

дот жазбаларындағы қазақ халқына 

тән дәстүр-салт, әдет-ғұрыптардың 

қаншама ғасыр &тсе де, әлі де сақталып, 

бастапқы негізден &згермегені біздің 

тарихымыздың тым терең екенін айт-

ты. Мәселен, соғым сою Геродот-

та қалай суреттелсе, ХХІ ғасырдағы 

жаһан дәуірінде &мір сүріп отырған 

бүгінгі қазақтар дәл сондай соғым сою 

дәстүрін ұстанатыны біздің мызғымас 

мәдениетіміздің болғанын дәлелдейтін 

тарихи факті  екенін жас буынға 

түсіндірді. 

– Білге қаған, Күлтегін батыр, 

Тонык&к абыздан тасқа қашалып 

ж а з ы л  ғ а н  р у х т ы  с & з д е р  а р қ ы л ы 

бабаларымыздың әлемді билеген батыр-

лығын к&рсетті. «Мәңгі ел» идеясының 

ықылым заманнан бүгінге жетіп, 

оны ҚР Президентінің мемлекеттік 

дәрежеде қайта к&теріп, жас ұрпақ 

жадысының жаңғыруы – қанмен 

берілген қасиетке, ұлылар ұлағатын 

ұлықтаған ұрпақ сабақтастығы дер 

едім. Осыншама бай тарихы, бабадан 

жеткен мол мұрасы, мәйекті мәдениеті 

мен &релі &ркениеті, баға жетпес 

құндылығы бар қазақ халқының бүгінгі 

ұрпағы ешкімге еліктемей, жал тақтамай 

әлемде &з орнын ойып тұрып алатын 

мүмкіндікке ие, ешқандай кедергі жоқ, 

барлығы тек қана &зімізге, жас ұрпаққа 

байланысты, – деді Х.Fбжанов. 

 Қ а з Ұ А У  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 

гуманитарлық зерттеулер орталығының 

жетекші ғылыми қызметкері, тарих-

Алматы облысы Панфилов 
ауданының әкімі Темірлан 
Бектасовтың бастауымен .ңірде 
«Жастар жылы» салтанатты түрде 
ашылды.

 Бұл мерекелік іс-шараның &туіне 

жастар ресурстық орталығының 

жетекшісі Ерлан Нарынбаев және 

Жаркент гарнизонының бастығы 

подполковник Арман Асанбай үлкен 

қолдау к&рсетті. Жиынға Астанадағы 

«Нұр Fлем» павильонында &ткен «100 

жаңа есім» байқауының жеңімпаздары, 

«Болашақ» бағдарламасының түлектері, 

жас ғылымдар мен спортшылар, сту-

денттер мен жұмысшы жастар, дарынды 

оқушылар және 74261 әскери б&лімінің 

қызметкерлері де қатысты. Осы кешке 

қатысқан барлық жастар болашақта ел 

іргесінің нық қалануына зор үлестерін 

қосатындарына сенімдерін білдірді.

Жаркент гарнизонының бастығы 

подполковник Арман Жансейітұлы 

шы Нұрлан Атығай &з с&зін Түркі 

дүниесіндегі қаған с&зіне түсінік беру-

ден бастап, бірқатар &зекті мәселелерді 

ортаға слады. «Hркениет, мәдениет 

Еуропаға Шығыстан барған. Ұлы да-

лада ІХ-Х ғасырларда жылу жүйелері, 

су құбырлары болғаны туралы дерек-

тер к&п, дәлелдер бар» деген ғалым 

тарихтағы аударма мәселесіне де 

тоқталды. 

Басқосуда &зге де мамандар та-

қырып аясында ойларын ортаға са-

лып, маңызды пікірлер білдіріп отыр-

ды. Мәселен, Ғ.Мүсірепов қорының 

т&рағасы Ғабиден Жәкей қазақ хал-

қының ұлттық ойындары: к&кпар, 

асық ату мен ұлттық аспаптарының 

тарихына тоқталу арқылы мәдение-

тіміздің тереңдігін жеткізсе, «Адырна» 

қорының үйлестірушісі Бейбіт Нәлібай 

бүгінде жалпы саны 250 млн-нан асып 

бара жатқан түркі жұртының қара 

шаңырағы – қазақ елі екенін айтты. 

Сол себептен де түркі әлеміндегі ру-

хани құндылықтарды әрі қарай да-

мыту, к&неден жеткен мәдениет пен 

&ркениетті әлемге таныту жастарға тән 

міндет екеніне бас мән берді. 

Х.Fбжанов түркі елдерінің ара-

сында әдеби, мәдени байланыстарды 

тілге тиек етіп, Астанадағы «Түркі 

академиясының» жұмыстарына, түркі 

халықтарының &нері мен мәдениетін 

дамытуға ықпал жасайтын халықаралық 

« Т ү р і к с о й »  ұ й ы м ы н а  т о қ т а л д ы . 

Осылайша, Геродот жазбаларынан 

басталған отырыс, Сакралды Қазақстан 

географиясымен ұласып, озық отыз 

елдің қатарына кіру – «Қазақстан 

– 2050» стратегиялық жос парымен 

қорытындыланып жатқанда, ақын 

Мағжан Жұмабаевтың: 

«Түркістан – екі дүние есігі ғой, 

Түркістан – Ер түріктің бесігі ғой.

Тамаша Түркістандай жерде туған 

Түріктің тәңірі берген несібі ғой.

Ертеде Түркістанды Тұран дескен,

Тұранда Ер түрігім туып-&скен.

Тұранның тағдыры бар толқымалы,

Басынан к&п тамаша күндер кеш-

кен...» деген &лең жолдары санам-

да тізбектеліп, шумақтары ойымда 

&ріліп жатты. Иә, ел ертеңі – жастарға 

үлкен үміт артып, шараға қатысып, 

тағылымды дүниелерді  тыңдаған 

студенттер &здеріне қажетті ақпарат 

алып, ой түйіп қайтты. Биылғы «Жас-

тар жылы» аясында мұндай &зекті 

мәселелерді талқылау үрдісі алдағы 

уақытта да жалғасын таба бермек. 

Еділ АНЫҚБАЙ, 
«Agro-PR» инновациялық 

орталығының жетекшісі

« П а н ф и л о в  а у д а н  ж а с т а р ы н ы ң 

болашақта &з кәсібінің білікті маманы 

болатынына сенімдімін. Елбасының 

2019 жылды «Жастар жылы» деп жария-

лауы, бұл жастар үшін жасалып отырған 

үлкен мүмкіндік» екенін айтып, және 

жаңа бастамаларға сәттілік тіледі.

Елбасымыз бұл жылы жастарға 

ерекше к&ңіл б&лінетінін Жолдауда 

атап &ткен болатын. Жалпы, елімізде 

жастарға мемлекет тарапынан әрқашан 

жүйелі түрде қолдау к&рсетіліп келеді. 

Сондықтан биылғы жыл әрбір жас 

ұрпақ үшін сәтті &туі тиіс.

Мырзағали НҰРСЕЙІТ
Алматы облысы

ЖЕТІ ҚЫР

ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ 
АЛТЫН БЕСІГІ

CЕНІМ МЕН ҮМІТ
ЖАСТАР ЖЫЛЫ
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Fлден соң әбден піскен жиегі ысқа

қазанды қаптан ауған сүйеді ұста.

Ырғалып келе жатыр отыз отау,

К&лігі ұқсап кеткен түйеқұсқа.

Ал бүгін былқ етпеуге бекінген ел,

Бетонның бедірейген бетінде &лер.

Сол бір к&ш сол кеткеннен бір тоқтамай,

Fлі де к&шіп жүрген секілденер...

ЖАЙЛАУ

Байы ерте, кедейлері жайлау қонған,

Қазақтың бір қызығы жайлау болған.

Адамға алты ай қыстан ажыраған,

Сары дала секілденер сайлаулы ордаң.

Т&ліңнің аузына түсіп тұрған

Ш&п басы ш&лін басар ішіп нұрдан.

Күпісін шешкен дала,

Жел желпіген

үкісін үлпіл к&ктің ішік қылған.

«Қыс қысыл, жаз жазыл», – 

деп бір Құдайым,

Ырыстың ұсынған ғой ырғын айын.

Бай балпаң, кедей қалбаң.

Шетінен мәз

Шет қалған шідеріден жылқыдайын.

Арыққа майдай жағып аптабың да,

Шарбысы сыяр емес шақ қарынға.

Перісі пейілді боп бұл жайлаудың,

Терісі кеңіп салар қатпаның да.

Ту дала т&лежіген бабыменен,

Дейтіндей, – жарылқайын тағы немен.

Түп к&де ала туған т&ліңізден

т&мен тұр

тары баққан агроном.

Қазағың қара інгені қайығалы,
Келесін қанағаттың қайырады.
Hңірдің &леңінде – малы,
Hзі
к&ңілдің к&лемінде «жайылады».

Бір қойы егіздетіп отар болған,
Бір қолы теңізге &тіп қопаңды орған. 
Қара оты қарамайдай ағып тұрған
Қайда сол қалың ауыл қатар қонған?!

Бірі жоқ... 
Артқан теңін шешкен кілең,
Атанның абыройы – &шкен бір &ң.
Тас үйге жасырынған,
Кең жайлау, – деп
балконға басын ұрған «к&шпенді» – мен.

КҮЗЕУ

Жаз &тті, жайдақ жұртын күзеткен ел,
К&ш басын бері бұрып, күзекке енер.
Бұл да бір далбаса күй.
Кеткен жаздың
келбетін қауқары жоқ түзеп берер.

Жаз бойы малдан қорып бұл араны, 
Қоң болды қарауылдың құрағаны.
Қыстақты күзден барып тоздырмаудың,
Орныққан осылайша бір амалы. 

Күз күйлі,
Семіз қойын айдайды ұлың,
Болғанда бота нардай, тайдай құлын.
Жер тозған, желің қозған...
Желік қуып
тебетін алтыбақан қайда-ай күнің?!

Ел түгіл еріншек боп құла таңы,
«ұйқысын қандырғанды» ұнатады.
Бұлттардың борбайынан сығалаған
Күннің де қызуы жоқ, құр атағы.

Биені ағытпасқа амал бітіп,

Бақанмен т&ңкересің сабаңды тік.

Штабтан пәрмен күткен алғы шептей 

Қыстақтан отырғаның хабар күтіп.

Жанған от, жайлы қоныс, нұрлы ғұрып,

Апыр-ай, әкетпейді кімді бұрып.

Жайлау, – деп жалт бергендер

(Бет болсайшы)

Қыстау, – деп жатыр енді құлдық ұрып.

ҚЫСТАУ

Бұтағы мұздан таққан жүзігін әр,

Білгенге қыстың-дағы қызығы – бал.

Үй жылы, қора бүтін.

К&п болғанда,

Қаңтардың қос бетіңді қызылы ұрар.

Жол ашып үй арасы қасат қардан,

Шанаға ілтипатын жасапты арбаң.

Соғымға шақырысып,

Сіре майды

аузыңа артық не бар асатқаннан?

Fзілкеш әзілден соң оспаққа &ткен,

Күлкінің керуенін тоспақ беттен.

Қолда қап ашатұяқ атаулысы,

Жылқысы жер түбіне қостап кеткен.

Жайылса аяқты мал, ш&пке к&мек,

Қайтады күйістік ап кешке, демек.

Қарайсың қораңызға,

Одан басқа

қарайтын қысқы ауылда ештеңе жоқ.

Hріске шыққан малдың азандағы,

Тұяғын алыс емес, жазар маңы.

Түскілік туырылған жылытпа жеп,

Кешкілік... тағы да сол қазан қамы.

Теле жоқ, телефон жоқ.

Түгел &нер

қолымен текті шалдың түрегелер.

Болған соң ас қайырып,

Ақ қайыстан

қамшыға таспа тіліп, жүген &рер.

Тай байлап қысыр емген қазанына,

Науқан, – деп алмайтұғын мазаны да;

Қыс құтты.

Бірер айға белін шешіп,

Бейнетке қайта аттанар қазағыңа.

К=КТЕУ

Қажытқан қара жерді қыспағында,

Қашанғы тұра берсін қыс тағында.

Абайсыз ашық қалған ақ к&рпеден,

Алқаптың &згеріс бар пұшпағында.

Шуақ қой тіршіліктің ұлы нәрі,

Нәрінен неге онда бұрылады?!

«К&рпені» жапқан сайын жылынушы ед,

Ал енді ашқан сайын жылынады.

Аппақ-тын.

Аңдасаңыз келіп бері,

Т&бенің тоз-тоз бопты «б&ріктері».

Жақпай тұр к&теремге

К&к лақтың

туа сап қолға тұрмай желіккені.

Жалыққан айлар бойы жасырына,

Жаңа күн – жаңғырудың басы мына.

Қауышты күн к&зімен қунақ қырым,

Ауысты ақ киімі жасылына.

Жыртиған к&зін жуып жасқа жаман,

Шығады кәрі-құртаң баспанадан.

Күткендей тірілуді қау да,

бау да,

Біткендей тауға да жан,

тасқа да жан.

Сәулесін сәруәр күн с&йлеткелі,

Сәнденіп қыр к&ктеді, ой к&ктеді.

Т&рт маусым арасында тұмса к&ктем –
Секілді сылаңдаған бойжеткені.

Қылтиған қызыл гүлді қыз аты ғып,
Құмарлық к&ңіліңді бұзатын, ұқ.
Бойжеткен – мына к&ктем,
Бұлағы &ктем
кететін жаз-жігітке ұзатылып.

ТАЙ ҮЙРЕТУ

Қыс бойы қостап шыққан тайғақ белді,
К&ктемде к&п жылқыны айдап келді.
Былтыр күз кеткен тайым құнан болып,
Былтыр күз кеткен құлын тай боп келді.

Майлинше: «тайым келді, тайым келді»,
Тақымым тай мінуге дайын ба енді.
Кешейін құмдақ қырды бас білдіріп,
Кесейін күн қақтырып сайын белді.

Тай келді,
Текпісіне қыры шыдар,
Күлте жал, құйма тұяқ, түрі шұбар.
Кекілі үкідейін желбіреген
Қасында қалт-құлт еткен «інісі» бар.

Ертоқым, қайыс жүген қай сынағы, –
дегендей құлағын тай қайшылады.
Алпамыс атқып мінді.
«Гүлбаршының
қайда?», – деп ала қашты Байшұбары.

Кетердей жер мен к&ктің тауы құлап,
Дүние д&ңгеленді сауыры қақ.
Ж&ңкиді алағызып.
Сонан кейін
М&ңкиді тәует басын бауырына ап.

Атқиды басады да аз аптығын,
Алқаптың ай тұяғы қажап құмын.
Алқына аласұрды асау жүрек,
Адамға бермеймін, – деп азаттығын.

Fрі емес, ендігі ой – жүрсін бері,
Байғұстың пысқырғаны – күрсінгені.
Мезете ет пісірім ерден түстім,
Менің де, оның да қап құр сүлдері.

О, менің, Азаттығым!
Шыдам – &нер
екен, – деп жағдайым жоқ бұға берер.
Тай құсап талпын, халқым,
Hйтпесең,
Деп біреу, – тайша үйретем, – шыға келер.

 ТАЙ 9БЗЕЛІ

Балғын кез.
Басқалығы елдегіден –
Шап-шағын ат әбзелі менде кілең.
Қалақтай басына шақ құла тайдың
Қайыстан құрастырған &рме жүген.

Тай мініп тозаң еткен қыраң белді,
Талабым үй-ішіне ылаң болды.
Үлкен ер үйлесімсіз келеді, – деп,
Шаптырдым шағын етіп құранды ерді.

Сәніне сай келетін дара жаршы,

Жез бунақ шығыршығын санап алшы.

Үкі басын қолтықтан ап,

Мықынға орай тал бойын

Апам жұлқа тартып қалад,

Түбін тастап сәл кейін.

Ал мен болсам басын қосып,

Болған кезде бір қолтық,

Отырамын «асылды» осы

Үйге қарай үлгертіп.

Ши тұтқанның үйі азбайды,

Шыққаннан соң тағы күн

Аршыған бір пияздай ғып,

Ақтайды апам қабығын.

Үкісі мол, ұзын әрі,

Үйірмін, – деп, – бір іске, ей.

«Шешінген» ши сызылады,

Сымға тартқан күмістей.

Hндірісім – қосым еді,

Hнімі оның ұнай ма?

Үш құлаш ши к&сіледі, 

Үзіліссіз бір айда.

Шал болдым мен.

Шаһар жайлап,

шаруамды шикі етіп.

Сол бала мен апам қайда,

Отыратын ши тоқып?!

 ЖҮН САБАУ

Балғын едік біз &ндір,

Білген істің байыбын.

Жабағы жүн, күзем жүн,

Жуады апам шайырын.

Биязы екен, – деп, мейлі,

Баптағанмен азанда;

Жай жуғанға кетпейді,

Қайнатпаса қазанда.

Сонсоң оны түтеді,

Сорғытқан соң кептіріп;

Тулаққа кеп түседі,

Торғын түк пен ептілік.

Соғады кеп...

Аты аңыз

ертектегі батпандай

Жүнді емес, апамыз

Жынды сабап жатқандай.

Ертеңгі бұл еншіңіз –

Арқаның мен к&генің.

Осы екен ғой, – дейсіңіз, –

«Жүндей сабау» дегенің.

Ақ таяқпен т&те тым

жібергенде іреп кеп;

Жабағыңыз кетеді

Жалтыраған жібек боп.

Заман-сабау т&пелеп,

Зар илеген қырдағы үн –

Текпі к&рген текемет,

Соққы к&рген сырмағым...

Латын әліпбиіне к.шу туралы 
ұсыныстар еліміз тәуелсіздік 
алғаннан бері қоғамда жиі айты-
лып келе жатқан .зекті мәселе. 
Елбасының Үкіметке ұсынған 
тапсырмасынан кейін алдымен 
баспас.з құралдары .з атауларын 
латын қарпінде жаза бастады. 
Бұл сірә, қоғамның жаңа әліпбиге 
к.шу ж.ніндегі риясыз ынтасын 
аңғартатын секілді.

«Алматы облысының мемлекеттік 

а р х и в і н і ң »  П а н ф и л о в  ф и л и а л ы 

&лкеміздегі мұрағат сақтайтын байыр-

ғы мекемелердің бірі. Жаркент қа-

ласына орналасқан архив филиа-

лында 1917 жылдан бергі құжаттар 

сақтаулы. Атақты «Атаманның ақыры» 

к&ркем фильміне, жазушы Бексұлтан 

Н ұ р ж е к е ұ л ы н ы ң  « Ж а у  ж а ғ а д а н 

алғанда» атты романына, тағы басқа 

да жазушылар мен тарихшылардың &з 

еңбектеріне біздің мұрағаттан дерек-

тер тапқанын мақтан етеміз. Кезінде 

Алматыда «Алатау» ұлттық му-

з ы к а  к е ш е н і  а ш ы л д ы .  Д о м б ы -

ра күні елдік деңгейде атап &тілуде. 

Музыкалық жоғары оқу орындарының 

білім беру бағдарламаларына &зге 

елдердің &нер университеттерімен 

халықаралық ынтымақтастық мәселесі 

енгізілуде. Күйші-жыршылардың 

шетелдерге гастрольдік сапар шегуі 

қалыпты жағдайға айналды. Алма-

т ы  қ а л а с ы н д а ғ ы  Б о р а л д а й  с а қ 

қорғанында жыл сайын «Ұлы дала» 

фестивалі &ткізіліп жүр. Біздің &нер 

иелерінің исі түркі халықтарының 

фестивальдерінде, түрлі &нер салала-

рында сайыс-байқауларға қатысып, 

биік белестерден к&рініп жүргені 

белгілі. Теледидар арналарында «Сыр 

перне», «Ұлы дала сазы», «Ұлы дала 

ұлағаты-2», «Мен қазақпын», «100 жаңа 

есім» сияқты музыкалық &нерді халық 

арасында кең таратуға бағытталған 

бағдарламалардың пайда болуы, кино 

&нерінде қазақ халқының тыныс-

тіршілігін, тарихын, ұлы тұлғаларының 

&мірі мен &нерін к&рсететін «Fміре», 

«Шоқан Уәлиханов», «Шәкен Ай-

манов», «Біржан сал», «Абай әні», 

«Куляш», «Күй-ғұмыр» сериалы, т.с.с. 

фильмдердің экрандарға шығуы да – 

осының барлығы Елбасымыздың баста-

масымен қазақтың т&л &нерін &ркендету 

бағытындағы үлкен нәтижелер деп 

білеміз. 

Музыкалық дарыны бар балалар-

ды қазақтың т&л музыкалық &неріне 

баулу мақсатында әйгілі композитор, 

қоғам және &нер қайраткері Ахмет 

Жұбанов ашқан дарынды балаларға 

арналған мамандандырылған мектеп-

интернатымыз – үлкен &нер ошағы 

болғандықтан, бұл бағдарламалық 

мақала біздің қызметімізге тікелей 

байланысты. Біздің мектептегі дом-

быра, қобыз, қылқобыз, сыбызғы, 

жетіген, сырнай, шертер, т.б. аспапта-

ры бойынша жеке сыныптарда және 

ұлттық аспаптар оркестрінде оқушылар 

музыкалық аспаптарды меңгеріп қана 

қоймай, олардың шығу және даму 

тарихын, жалпы музыка тарихын, 

музыкалық әдебиетті, сольфеджио, гар-

мония, джаз гармониясы, музыкалық 

шығармаларды талдау сияқты арнайы 

білімін жетілдіретін пәндерді оқиды. 

Білім таза қазақ тілінде берілетіндіктен, 

балалар ана тілін де жетік біледі. 

Ұлы даланың жеті қырының бірі 

– қазақтың киелі т&л музыка &нерін 

дәріптеп, &скелең ұрпақтың сана-

сезіміне құюдың &зі орасан зор еңбек, 

мұның &зі  де бір үлкен &нер деп 

білемін. Бұл орайда мектебіміздегі 

мұрағаттағы латын қарпімен сақталған 

құжаттарға к&птеген ізденушілердің 

тісі батпаған еді. Елімізде қайтадан 

латын әлібиіне к&шу туралы қоғамдық 

қозғалыс бел алғаннан бері ұжымымыз 

бірнеше мәрте бұрынғы латын қарпімен 

жазылып, сақталған маңызды, қоғамға 

қызықты құжаттардан дүркін-дүркін 

к&рмелер &ткізіп жүр. 

 Сынаптай сырғыған уақыт бір ор-

нында тұрмайды. Fне-міне, дегенше, 

жаңа әліпби жаппай қолданысқа енетін 

кезең келгенін жалпы халық сезбей 

қалуы ғажап емес. Сол сәтте ауылдағы 

қарапайым халық ішінде сауатсыздық 

проблемасы туындайтыны да с&зсіз. 

Сондықтан қазір жүйеленіп, бірізділене 

бастаған жаңа қазақша латын әліпбиін 

ел ішінде оқыту курстарын ашып, жазу 

мен оқуды үйрете бастаған ж&н сияқты.

Ажар БАЙСЕРКЕЕВА,
 «Алматы облысының мемлекеттік 

мұрағаты» КММ Панфилов 
филиалының архившісі

педагогтардың қосып отырған үлесі 

ерекше. Мектебіміздің оқушылары 

к&птеген үкіметтік, республикалық, 

х а л ы қ а р а л ы қ  б а й қ а у л а р д а  & н е р 

к&рсетіп, үздік атанып жүр. Сондай-

ақ Қазақстанның еңбек сінірген 

қайраткері Ерболат Мұстафаевтың 

оқушысы Бейсеқожа Ғаламат ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігінің 

ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н  & т к і з і л е т і н 

шараларға белсене қатысып, ми-

нистр Арыстанбек Мұхамедиұлының 

алғысына ие болды, мектеп оқушылары 

Дубай (БАF), Баку (Fзербайжан), 

Мәскеу (Ресей), Ереван (Армения), 

Ташкент (Hзбекістан), т.б. қалаларында 

&ткен конкурстарға қатысып I, II, III 

дәрежедегі лауреат атағына ие болып 

келіп жатыр. 

Hткен жылдың қараша айын-

д а  П е т р о п а в л  қ а л а с ы н д а  & т к е н 

Қазақстан мен Ресейдің халықаралық 

ынтымақтастығына арналған форумда 

мектебіміздің үздік пианисі Нұрсұлтан 

Омарғазин екі елдің Президенттерін 

&нерімен тәнті етті. 

Бүгінгі күндері біздің мектебіміздің 

симфониялық және халықаралық 

конкурстардың лауреаттары «Govani 

talenti» атты камералық оркестрі 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

Г.Бүйенбаеваның жетекшілігімен 

ел аумағында гастрольдік сапар-

да жүр, солисі – халықаралық және 

республикалық конкурстардың лауреа-

ты Мұхамеди Жандос. 

Сонымен қатар мектебіміздің 

түлектері шет елдердегі &нер білім ор-

даларында оқып, шеберлігін шыңдап 

жүргенін де атап &тпеуге болмай-

ды. Мәселен, Айболат Абдыбақас – 

Ресейдегі «П.Чайковский атындағы 

Мәскеу мемлекеттік консерватория-

сы», Fсел Сатова – АҚШ-тағы «Rhode 

Island College», Fмина Молдахметова – 

Аустрияның Вена қаласындағы «Wiener 

Musikverein» атты консерваториялары-

на оқуға түсті. 

 «Hз тарихына деген мақтаныш 

сезімін ұялатып, отаншылдық тәрбие 

беру мектеп қабырғасынан басталуға 

тиіс» деп Елбасымыз айтқандай, 

біздің А.Жұбанов атындағы дарынды 

балаларға арналған мамандандырылған 

мектеп-интернатымыз Ұлы даланың 

ұлы &нері мәңгі ұлықты болуына &з 

үлесін қосып келді. 

Гүлбаршын МЫРЗАҒАЛИЕВА, 
А.Жұбанов атындағы дарынды 

балаларға арналған 
республикалық мамандандырылған

 мектеп-интернаттың оқытушысы 

ӨНЕР

ДАЙЫНДЫҚ ҚАЖЕТ

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАР – 
МАҚТАНЫШЫМЫЗ 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

КИІЗ БАСУ

Қалып кеткен белеңде

К&мескі боп ой-&рі,

Киіз басу деген де

Бір кездері той еді.

Fнеугүні тоқылған

ши үстіне бес б&леп,

Жүн тартады қатындар,

Қабатынан дестелеп.

«Ыстықтай сеп.

Ол да – сын

болса суы, қалқам, кем».

Шиыршықтап болғасын,

Домалатар арқанмен.

Қатарласып к&п, міне,

Қалыптасты бір ізге.

Ал текпіле, текпіле,

Hшің бардай киізде.

Сен де тепкін,

Қаланың

қырға келген қонағы,

«Теппесеңіз балаңның

белі бүкір болады».

Бие сауым қуатың

боп жүрмесін исінген.

Шымыр кигіз туатын

Шыдам үзбе бұл шиден.

Оны жабар үй ізде,

Үй жоқ... үйді-ау азабын;

Киіз кетіп,

Киізге

мүйіз болған заманың.

«Бозбала қамшы» деген бар еді ғой,

Болмастан мен &ргіздім бала қамшы.

Тай шағын,

Бала шағын,

Аяны ұққан

Тұрған жоқ шағындықтан аянып маң.

Тоқым мен атк&рпенің аумағы да

Аспайды сәби тұтқан жаялықтан.

Тақтайдай нан турайтын тебінгілік,

Тұрандай таралғының ебін біліп.

Ұстап тұр ой мен қырда ертоқымды,

Құстаңдай құйысқан мен &мілдірік.

Қызық қой ертегідей балғын кезің,

Кешетін қырдың қырау шалғын, бозын.

К&кшіл тас қондырылған ер қасында,

Диюдың елестетер жалғыз к&зін.

Күн салқын, к&ңіл жарқын...

Бапқа нағыз

енгендей қыстақ кезіп аттанамыз.

Сырғадай сыны сұлу үзеңгіге

үйлескен шағын ғана саптамамыз.

Ат міндік кейін талай.

Тарап &ңір,

Тәрк етіп тарланды да барады &мір.

Fйтсе де, &шпейді екен қанда қалған

Бала тай, 

Бала қамшы,

Бала к&ңіл...

ШИ ТОҚУ

Қарасуда не к&п десең,

Қалың ши мен шеңгел к&п.

Апама мен к&мектесем,

Ши тарту да оңды еңбек.
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А Л Т Ы Н  Ұ Я

ҚОҒАМНЫҢ 
АРҚА ТІРЕГІ – ҰСТАЗ!

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі» 

Сайраш ӘБІШЕВА, 
журналист-педагог, Қазақстан Журналистер 
одағы сыйлығының екі мәрте иегері, 
Білім беру ісінің құрметті қызметкері, 
Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері: 

Тәуелсіздік алған жылдардан бергі 

білім беру саласындағы сан алуан 

&згерістер ата-ананы да, мұғалімді 

де, оқушыны да сарсаңға түсірді. 

Жалақының аздығы, жүктеменің шек-

тен тыс к&птігі, қағазбастылық, т.б. 

к&збояушылық әрекеттер жүйкеге 

салмақ түсіріп, білікті мамандарды 

&з саласынан алыстатты. Күнк&ріс 

қ а м ы м е н  ж е к е  б а с ы н  к ү й т т е п 

кеткендердің ішінде жоғары білімді 

мықты кадрлар да бар. Олардың ор-

нын сауатсыз мамандар басты. Мек-

теп ұжымы мен ата-ананың арасы 

алшақтап, қарым-қатынас алыстап 

кетті. Ата-аналардың арасында «ата-

аналар жиналысы ақша жинау үшін 

болады» деген пікір қалыптасып, ата-

ана мүлдем мектепке бас сұқпайтын 

болды. Мұғалімдер тарапынан айтыла-

тын аздаған сын-ескертпелерге оқушы 

да қадала қарайтынды шығарды. Реті 

келсе, мұғалімді кінәлап, әшкерелеуге 

ұмтылды. «Тәйт» дейтін ата-ананың 

&зі мектепке баса-к&ктеп еніп, қоқан-

лоқы к&рсететін жағдайға жетті. Тіпті 

ұстаздардың соққыға жығылған сәттері 

де аз емес... 

М ұ ғ а л і м д і  қ а ғ а з б а с т ы л ы қ т а н 

арылту мақсатында «Күнделік кз» 

қолданысқа енгізілді. Hкінішке қарай, 

бұл да мұғалімге қолбайлау болып 

отыр. Мұғалімдер ертеңгі сабаққа 

– «Қазақстан мектебі» журналында 28 жыл 

қызмет істеп, оның ішінде 25 жыл сол журналдың 

бас редакторы болдым. Бүкіл Қазақстанды арала-

дым. Барған жерімде ең алдымен, мұғалімдермен 

кездесемін. Сонда байқағаным, ұсынысын айтып 

жүретін белсенді мұғалімдер жергілікті &кілеттікті, 

жергілікті билікті күшейту мақсатында заң шығып, 

мұғалімдерді жұмысқа қабылдау мектеп директо-

рына міндеттелгеннен бастап, «үндемейтін», 

«ауыз ашпайтын» болды. Себебі мұғалім сын-

пікір, ұсыныс айтып жатса ол аудандық білім 

басқармасына, аудандық білім басқармасынан 

облыстық білім басқармасына, облыстық білім 

басқармасынан облыстың әкімшілігіне жетеді, 

олар «мұғалімдер &зінің жұмысын атқармай, не 

істеп отыр?» деп директорды қысады. Дирек-

тор мұғалімді қысады. Міне, осындай жағдай 

мұғалімдердің белсенділігін тежеді. Ал мұғалім 

мәртебесі – мұғалімнің белсен ділігіне тікелей 

байланысты. Мен еңбек жолымды мұғалімдіктен 

бастап, мұғалімдіктен &стім. Мұғалімнің білімі 

мен белсенділігі ең бірінші орында тұруы ке-

рек. Hмірлік тәжірибеме сүйенсем, мұғалімді 

қызметке қабылдауды, келісімшартқа қол 

қоюды директордан алып, бұрынғыдай аудандық 

білім басқармасына немесе облыстық білім 

басқармасына беру керек. Диплом алған жас 

маман «мені жұмысқа алыңыз» деп қай мектепке 

барып, қай директорға кіріп жүреді. Мектеп ди-

ректорына кіру үшін адам іздейді. 

Біз кеңестік дәуірдегі білім жүйесінің жақсы 

тәжірибелерінен қашпауымыз керек. Бұрын 

бүкіл облыстан, Қазақстанның түкпір-түкпірінен 

қандай маман, мұғалім керек сол б&лімшеге 

сұраныс түсетін. Сол сұранысқа байланысты 

бізді жолдамамен жіберетін. Қостанай ма, Торғай 

ма, қай жерге барсаңыз да, екі жыл еңбек етіп 

барып, дипломыңызды аласыз. Ал қазір бір 

жерде мұғалім жетпесе, енді бір жерде мұғалімге 

жұмыс жоқ. Сондықтан мұғалім мәртебесі туралы 

заңда мұғалімді жұмысқа орналастыру міндетін 

аудандық білім басқармасына қайтадан жүктеу 

керек деп санаймын. 

Мұғалімнің қадір-қасиеті тікелей мұғалімнің 

&зіне байланысты. Жұмысына жүрдім-бардым 

қарап, 45 мин у т ты &тк ізі п, жа лақ ы ү шін 

жүретіндерді оқушы сезеді. Ұстаз &з елінің, 

мемлекеттік тіл – қазақ тілінің жанашыры 

болып, біліміне, ұстаздық қабілетіне сеніп, 

жастарға білім беретін ұстазбын деген ой-арман, 

мақсатын толық сезінгенде ғана одан жақсы 

ұстаз шығады. Сондықтан мұғалімнің &зінің 

патриоттық тәрбиеге бейімділігін, к&зқарасын 

анықтап алу үшін педагогикалық оқу орнына 

құжат тапсырған талапкерден қабылдау сынағын 

алуды ұсынар едім. Оның түк қиындығы жоқ. 

Мәселен, Елбасының «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

екі еңбегінен 5-6 сұрақ дайындап, талапкер 

соған жауап берсін. Ол ойланады. Бұл болашақ 

мұғалімді патриоттық тәрбиеге бұрудың басы. 

Fрине, жоғары оқу орындарына талапкер керек. 

Ол бала емтиханнан жақсы &тіп, балы сәйкес 

келсе қабылдансын. Дей тұрғанмен, қабылдау 

сынағы болашақ маманды отаншылдыққа 

жетелейтіні айқын. 

Біздің білім саласында ұрандату к&п. Ағылшын 

тілін оқиық, үйренейік. Бірақ биология, химия, 

физиканы ағылшын тілінде оқытуға к&шіру 

үшін алдымен кадр дайындауымыз керек. 

Жақында &зім танитын бір мұғалімді кездестірдім. 

Ағылшын курсында оқып жүр екен. «3-4 ай оқып, 

физика, биологияны ағылшын тілінде қалай 

түсіндіресіңдер?» десем, күледі. «Апай, ағылшын 

тілі курсын оқыған адамға 30 пайыз жалақы 

қосылып жатыр, солардан қалмайын деп оқып 

жүрмін. Fйтпесе ағылшынша оқыта алмаймыз 

ғой» дейді. Қарасаңыз, мұғалім шала ағылшынша, 

оқушы шала ағылшынша, сонда ол қандай білім 

болады? Неге асығамыз? Ағылшын тілін еркін 

меңгерген, химия, биология, физиканы қазақ 

тілімен қатар сол тілде аударып түсіндіре білетін 

мұғалімдерді дайындап алып, содан кейін неге 

кіріспейміз? Білім саласы «айтты бітті, қолма-қол 

орындаймыз» дегенге келе ме? Менің естуімше, 

Семейдің Шәкәрім атындағы университетінде 

қазақ тілінің негізінде ағылшын тілін оқытудың 

факультеті ашылыпты. Міне, сондай факультет-

терде ана тілдің негізінде ағылшын тілін меңгертіп, 

мұғалімдерді 3-4 жылдың ішінде дайын дап барып, 

іске кірісу керек. Білім саласындағы асығыстық 

жақсылыққа апармайды. 

Қазір мектептерде ата-анамен ынтымақтастық 

мәселесі әлсіреп кетті. Ата-ана мен мектептің 

ұжымының арасында жік пайда болды. Осы жікті 

жою керек. Ата-ананың мақсаты – баласының 

жақсы оқуы, мектептің мақсаты – балаға жақсы 

білім беру. Сондықтан осы жерде бізге дәл қазір 

психолог мамандар қажет. Психолог маман 

мектеп оқушысымен ғана емес, ата-анамен 

ынтымақтастықты қалыптастыру жұмысын 

ұйымдастырушы, басқарушы міндетін алу керек. 

Тіпті қажет болған жағдайда 6-10, 10-13, 13-16 

жастағы балалардың психологиялық мәселелерін 

жеке-жеке қарастыру керек. Мақсат – ата-

ананың педагогикалық-психологиялық білімін 

к&теру. Бұрын сондай тәжірибе болған. С&здің 

түйінін айқанда, мектептің психологы ата-ана-

мен педагогикалық, психологиялық мәселелерді 

жүргізуде, ата-ананың педагогикалық білімін 

к&теру мәселесінде жетекші болғаны дұрыс.

Мәселен, мұғалімнің сабағына қатысу үшін 

оның рұқсатын алу керек. Ол – мұғалімге деген 

құрмет. Мұғалімнің негізгі міндетін атқаруына 

қалай болса солай араласып, кез келген уақытта 

барып сабағына қатысу дұрыс емес. Жүйкесін 

жұқартуға негіз болуы мүмкін. Сондықтан 

мұғалімнің қызметін құрметтеу мәселесін де заңда 

қарастыру керек.

Мұғалімге зейнетке ерте шығу мүмкіндігі 

берілсе. Бұрынғы тәжірибеде бұл бар. Бұл жастар-

ды мұғалімдік мамандыққа қызықтырып, мұғалім 

болуға жетелейді. Еңбек &тіліне байланысты ерте 

зейнетке шығу мүмкіндігі Заң жүзінде бекітілгені 

ж&н.

Мұғалімдердің шығармашылық жұмыспен 

шұғылдануына айрықша к&ңіл б&лген дұрыс. 

Ылғи беске оқиды, ылғи т&ртке оқиды деген ол 

мұғалімнің еңбегінің к&рсеткіші бола алмайды. 

Мұғалімнің &зінің шығармашылық жұмысқа 

бейімділігі,  оқушыларды шығармашылық 

жұмыстарға жетелей білуі ерекше маңызды. 

Мәселен, түрлі жобалар, ғылыми жобалар, 

біліктік жобалар, түрлі сайыстар, мектепішілік, 

ауданішілік, облыстық, республикалық деңгейдегі 

сайыстардың жеңімпаздары, халықаралық 

сайыстың жүлдегерлері сол шығармашылық 

ізденіске бейім оқушылардан шығады. Сондықтан 

оқушының тек оқу үлгерімін емес, қабілет-

қарымына қарай бағалау маңызды.

Айтпаса болмайтын тағы бір мәселе – 

мұғалімдердің баспас&збен, педагогикалық 

баспас&збен байланысының т&мендеуі. Мәселен, 

бұрын республика деңгейінде &з тәжірибесімен 

б&лісіп, «Қазақстан мектебі» журналына кел-

ген материалды біз сыйғыза алмай, «бұл жолы 

қазақ әдебиетін бердік, келесіде тарихты 

берейік» деп іріктеп отыратынбыз. Қазір қарап 

отырсаңыз, педагогикалық баспас&здің кез 

келгенінде мұғалімдердің мақалалары жұтаң. 

Педагогикалық баспас&з – мұғалімдердің 

жұмысының айнасы. Сондықтан да заңның 

бір тұсында, педагогикалық байланыс пен ата-

ананың ынтымақтастық мәселесін қарау керек 

деген сияқты, педагогикалық баспас&зге қолдау 

жасайтындай к&ңіл б&лінсе құба-құп. 

Сосын қазақстандық мектеп жүйесінде оқыған 

бала мемлекеттік тілді меңгеріп шығуы тиіс. 

Қараңыз, орыстілді мектептердің 70-80 пайызы 

қазақтың балалары. ЖОО-дағы орыстілді фа-

культеттерде жүрген балалардың 50-60 пайызы  

қазақтар. Сонда олар орыс тілінде оқып жүрміз 

деп, ана тілінен безіп кетуі керек пе? Ана тілінен 

оларды ысырып тастауымыз керек пе? Сондықтан 

қазір ана тілі мәселесінде мемлекеттік тіл ретінде 

к&п к&ңіл б&луіміз керек. Мемлекеттік тіл 

мәселесінде мұғалімдердің шетте қалмауын 

қарастыру керек.

дайын далатын уақытының барлығын 

осы электронды күнделікті толтыруға 

жұмсайтынын, қала берді жоспар тол-

тыру секілді бітпейтін қағазбастылық 

әлі сол мызғымаған күйінде тұрғанын 

айтады. 

Бір кездері мұғалім мәртебелі 

мамандық иесі болса, бүгінде мұғалім 

болғысы келетіндердің қатары тым 

сирек. Оның салқыны мектепке де 

тиюде. Мәселен, Білім және ғылым 

министрлігінің мәліметіне сүйенсек, 

2016-2017 оқу жылында 11704 мұғалім 

білім беру жүйесін тастап кеткен. 2018 

оқу жылында 12154 мұғалім мектептен 

кеткен («Информбюро.кз», 12.06.2018). 

2017 жылы Қарағанды облысында 

мұғалім жетпей, зейнетке шыққан 300 

мұғалімді қайтадан жұмысқа шақырып 

алған. Осындай деректерге қарап оты-

рып, жүрегің шым ете түседі. Бүкіл 

қауым құрмет тұтатын мұғалімнің 

қадірі неге осыншалықты т&мендеді? 

Б ы л т ы р  Е л б а с ы  Ж о л д а у ы н -

да бұл мәселеге тоқталып, «Педа-

гог мәртебесі туралы» заң әзірлеу 

қажеттігін айтқан. «Ол заң мұғалімдерді 

және мектепке дейінгі мекемелердің 

қызметкерлерін ынталандыратын 

барлық тетіктерді қарастыруы керек. 

Жүктемені қысқартып, қызметтен 

тыс тексерістерден арылту керек. 

Тыңдаңыздар, мұғалімдерге бүгінгі 

таңда барлық жұмыс жүктеле береді. 

Сайлауды &ткізетін – мұғалімдер, үгіт-

насихатты жүргізетін – мұғалімдер, 

бір шаруаны атқару керек болса – 

мұғалімдер… Ол үшін ешкім де оларға 

ақша т&леп жатқан жоқ. Оларды бұл 

жүктемеден арылту керек. Олар сабаққа 

дайындалып, тиісті уақытында жұмыс 

істеуі керек. Тынымсыз тексерістер де 

бітпейді. Міне, заң осыларды тоқтату 

үшін керек» деген болатын Мемлекет 

басшысы.

Қ а з і р  П а р л а м е н т т е  « П е д а г о г 

мәртебесі туралы» Заң жобасы қаралып 

жатыр. Онда мұғалімдердің жалақысын 

&сіру, зейнетке ерте шығу, баспанамен 

қамту, балабақшадан кезектен тыс 

орын беру, ауыл мұғалімдері үшін жеке 

тұрғын үй құрылысына арналған жер 

учаскелерін б&лу және т.б. ұсыныстар 

бар. Заң жобасын әзірлеу барысын-

да сегіз мыңнан астам ұсыныс 

түскен.

Мұғалімдердің жалақысы 

30 пайыз, ал жоғары біліктілігін жаңар-

тылған оқыту технологияларын меңгеру 

арқылы іс жүзінде дәлелдеген ұстаздың 

еңбегі 50 пайыз к&терілетіні құптарлық. 

Бейресми дерек к&зіне сенсек, елу пай-

ыз жалақы 60 мың ұстазға ғана т&ленеді. 

 «Педагог мәртебесі туралы» Заң 

жобасы талқыланып жатқан тұста, 

мұғалімдердің пікірін білдік. Педагог-

ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері Аягүл 

на байланысты 30-50% аралығында 

артқан еді» дей келе,  2010 жыл-

дан бері педагогтардың жалақысы 

біртіндеп к&теріліп келе жатқанын 

меңзед і .  Экс-министр  бастаған 

мұғалімдерге ағылшын тілін үйрету 

курстары да тоқтатылатын болды. 

«Қазақ, орыс, ағылшын тілі мектеп-

терде оқытылады. 11 мың мұғалім 

8-11 айлық курстан &ткен. Яғни 3 

айлық курстан &ткен мұғалімдерді 

кейіннен 8 ай оқытқан. Соның есебінде 

қазіргі таңда химия, физика, биоло-

гия, информатика пәндерінен сабақ 

беріп жүрген мұғалімдердің 11 мыңы 

оқытылды» дей келе, келесі жыл-

дан бас тап айлық курстар &ткізуге 

арналған қаржы педагогикалық 

ұйымдарға жұмсалатынын айт-

ты. Сонымен қатар халықпен 

кез де суінде «Fліппенің» оқу 

жүйе сіне қайта енетіні белгілі 

болды. 

Е л і м і з д е г і  Н а з а р б а -

ев зияткерлік мектептеріне 

бас сұқсаңыз, ондағы білім 

беру жүйе сінің ерекшелігіне 

бірден к&з түседі. Оқушылар 

еркін. Күн делікті мектептегідей 

емес, басқа әлемге енесіз. Hзгесін 

айтпағанда, оқушылардың әр 

жыл мезгіліне киімі, спорттық киім 

жиынтығы, тамағы тегін. Сабағын 

үздік оқығандар шетелге шығуға 

мүмкіндік бар. Fр сыныпқа ноут-

бук қойылған. Физика кабинетіне 

кірсеңіз, ноутбукты пайдаланып, сол 

жерде қайтадан кері орнына қойып 

кетесіз. Келесі сабаққа к&теріп апа-

рып, әуре болмайсыз. Келесі сабақ 

химия ма, химия кабинеті де сәл со-

лай жабдықталған. Дәлізде к&корай 

шалғын, емін-еркін аяғыңды жайып  

жіберіп отырамын десеңіз де &з еркіңіз. 

Шығармашылықпен айналысып, бей-

нелеу &нері, сурет саламын десеңіз ар-

найы құрал-жабдықпен жабдықталған 

үстелді таңдайсыз. Рас, еліміздегі &зге 

мектептерде мұның бірі де жоқ. Ал 

біздің білім жүйесінің негізгі к&здеген 

мақсаты да осы емес пе? Барлық мек-

тептер осы үлгіде білім беруі тиіс деген 

мақсат барын да білеміз... Ендеше, 

еліміздің &зге мектептерін де осы 

үлгіде қамтыса деген үміт басым. Ба-

сты назарға алатын мәселе, оқушы 

санын азайту үшін мектепті к&бейту 

қажет. Қазір әр сыныпта 25-30, тіпті 

40 балаға дейін оқитын сыныптар бар. 

Мектептің к&беюі оқушының с&мкесін 

сүйретіп, алысқа бармай-ақ, үйінің 

іргесіндегі мектепте оқуына мүмкіндік 

берер еді. Мектеп формасы, тегін 

тамақ, тіпті оқушыларды арнайы ав-

тобуспен тасымалдау да артық етпейді. 

Ал осы оқушыларды білім нәрімен 

сусындатып, білгенін үйретуден 

жалықпайтын ұстаз бұдан екі есе 

қамқорлыққа зәру. Қалай болғанда 

да, мұғалімнің жүріс-тұрысы, қыл 

аяғы киген киімі де оның әлеуметтік 

жағдайымен астасып жатуы заңдылық. 

Тіпті мектеп мұғалімдеріне арнайы 

мектепке киетін киім үлгісін ұсынып, 

оны үкімет &з мойнына алса да жа-

расады. Мұғалімнің мәртебесін арт-

тырамыз десек, алдыңғы кезекте осы 

әлеуметтік жағдайдың шешілуіне мән 

беруіміз керек. Жалақыны &сіру, ба-

спанамен қамту, жарықтың, судың, 

т .б .  жергіл ікт і  жерде  т&ленетін 

т&лемақыларға  жеңілдік  жасау, 

шетелге тәжірибе алмасуға жіберу 

секілді мәселелер шешілгенде ғана 

ұстаздың еңсесі к&теріліп, мәртебесі 

артады. Ал қадірі артқан мұғалімді 

оқушы да құрметтейді, демек, к&з 

алдыңда мұғалімнің беделі артып шыға 

келеді. Заңда ата-ананың міндеті де 

қарастырылуы керек. Қоғам болып, 

ата-ана, мұғалім, оқушы үндестігін 

жетілдіретін уақыт жетті. Қанша де-

генмен, мұғалім – мектептің айнасы. 

Мұғалімің қандай, мектебің, қоғамың 

сондай. Сондықтан мұғалім мәртебесі 

кезек күттірмейтін шешімді талап 

етеді.

Жақында «Қазақстан» телеарна сының «Қарекет» 
бағдарламасынан «100 есім» жобасының жеңімпазы, 
ақын Мақпал Мысаның ұстазы, «Білім беру ісінің үздігі» 
Гүлшат Базарбекованы көріп, еріксіз риза болдық. Талай 
шәкірттің арманына қанат бітіріп, самғатып ұшырған. Сөзі 
де, өзін ұстауы да бөлек, тумысынан ұстаз боп жаратылған ол 
біздің оқушы кезімізді, білім алған мектебімізді, дәріс берген 
ұстаздарды көз алдымызға әкелді. Мұғалімнің мәртебесін, 
қадірін осындай ұстаздар көтереді. Олардың еңбегін елге 
көрсетіп, дәріптеу – бүгінгі қоғамға аса қажет. 
Мұғалім мәртебесін сөз еткенде, ең алдымен біз еліміздегі 
білім беру жүйесінің мақсат-мүддесіне тереңірек үңілуіміз 
керек. Біз осы мақсат-мүддеден қаншалықты шыға 
алып отырмыз.

Бір кездері 
мұғалім мәртебелі 

мамандық иесі болса, бүгінде 
мұғалім болғысы келетіндердің 

қатары тым сирек. Оның салқыны 
мектепке де тиюде. Мәселен, Білім және 

ғылым министрлігінің мәліметіне сүйенсек, 
2016-2017 оқу жылында 11704 мұғалім білім 

беру жүйесін тастап кеткен. 2018 оқу жылында 
12154 мұғалім мектептен кеткен 
(«Информбюро.кз», 12.06.2018). 

2017 жылы Қарағанды облысында мұғалім 
жетпей, зейнетке шыққан 300 мұғалімді 

қайтадан жұмысқа шақырып алған. 
Осындай деректерге қарап отырып, 
жүрегің шым ете түседі. Бүкіл қауым 

құрмет тұтатын мұғалімнің 
қадірі неге осыншалықты 

төмендеді? 

Миразова жалақының &суі – халықтың 

&мір сапасын арттырудың тетігі екенін 

айтып, аттестациялау шарттарынан 

портфолионы алып тастауды ұсынды. 

Оның айтуынша, портфолио құру, 

біріншіден, мұғалімді педагогикалық 

тәжірибеден аулақтатып, к&п уақытын 

алады. Екіншіден, оны қағазбастылыққа 

душар етеді. Үшіншіден, бюрократтық 

к&рсеткіштен құтқарады. «Егер атқару 

билігі аттестациялау шарттарынан 

портфолионы алып тастаса, бүкіл 

ұстаздың алғысын алар еді. Мұғалім 

еңбегінің к&рсеткіші портфолио емес, 

оқушылардың білімділігі, құзіреттілігі, 

оның оқушымен және ата-анамен 

оқу-тәрбие ынтымақтастығында. Со-

нымен қатар талқыланып жатқан Заң 

жобасында ата-ана туралы бірауыз с&з 

жоқ. Ұстаз мәртебесін қалыптастыруда 

ата-ана факторы &те маңызды. Пе-

дагог мәртебесін арттырамыз десек, 

педагогикалық жұмыстың отбасылық 

тәрбиемен ынтымақтастығы аясында 

ата-ананың міндетін нақтылап к&рсету 

&те қажет» дейді педагог-ұстаз.

Жаңа тағайындалған ҚР Білім 

ж ә н е  ғ ы л ы м  м и н и с т р і  К ү л ә ш 

Шәмшидиноваға ел к&п үміт ар-

тып отыр. Қазаққа жаны жақын ми-

нистр Үкімет отырысында «К&здеген 

мақсатымыз, тілегіміз  бір.  Ол – 

балалардың бақытты болуы және 

жақсы білім алуы» деп, алдағы жұмыс 

жоспарымен таныстырды. Педа-

гог кадрлардың біліктілігін арттыру 

жалғасатынын, биыл психологтар мен 

сынып жетекшілерінің біліктілігін 

к&теру ұйымдастырылып отырғанын 

жеткізді. Қазір мектептерде 7 мың пси-

холог бар екен, болашақта 143 мың ма-

ман арнайы курста оқытылады. Hзімізде 

қалыптасқан классикалық дүниелерді 

сақтай отырып, жаңа дүниені де 

мектепке енгізу қажеттігін, қай за-

манда болсын білім бағдарламалары 

жетілдіріліп отыратынын атап &тті. 

«Ең алдымен, білім беру саласындағы 

т&мен жалақы алатын қызметкерлердің 

еңбекақысы диференциалдау тәсілімен 

30%-ға к&теріледі. Атап айтқанда: 

еден жуушы, электрик, күзетшілер. 

Бұл тізімге педагог қызметкерлердің 

тәрбиеші, тәрбиешінің к&мекшісі, 

психолог, әлеуметтік педагог секілді 

бірқатар санаттары да кіреді. Педагог 

қызметкерлердің жалақысын к&теру 

2010 жылдан бері тұрақты түрде, 

біртіндеп жүргізіліп келеді. Соңғы рет 

жалақы 2018 жылы, мұғалімдердің 

біліктілік аттестациясы нәтижесінде 

к&терілді. Ол кезде алған санаты-

Азаматтың суреті

МӘРТЕБЕҢ ҚАЛАЙ,
МҰҒАЛІМ?
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ӘКЕДЕЙ
(Ұстазым, Кеңес Одағының еңбек сіңірген 

жаттықтырушысы, мемлекет және қоғам қайраткері 
Темірхан Досмұхамбетов туралы шағын толғам)

Аңыз болған атағы ғасырлардан ғасырға,

Ақиқат бар бұл жырда к&ңіл қойсақ расында.

Hткен екен ең алғаш ұлы дүрмек Наурыз той,

Қаражамбас қария тау Қазығұрттың басында.

Оған куә ана тау, мынау &зен, тастар маң,

Оған куә к&к аспан кемпірқосақ жастанған.

Ұлысымның осынау Ұлы күні алғашқы,

Қаражамбас баба жұрт Қазығұрттан басталған.

Қай жақтарға тартпады біздің қаңғақ-арбамыз,

Шығыста да жүрдік біз, батысқа да барғанбыз.

Сон-о-оу к&не заманғы топан жайлы сол аңыз,

«Кеме қалған» шың анау сол топаннан қалған із.

Содан бері селдетіп &тті қанша замандар,

Hтті қанша қаһарлы патшалар мен қағандар.

Бір анығы сол күнді әр жыл сайын ұмытпай,

Ұлан-асыр той жасап тойлап келед(і) адамдар.

Кімге қиып к&рсетем мынау тарпаң қалпымды,

Кімдер екен білетін менің асыл нарқымды.

Fлі күнге әуре боп ұқтыра алмай келем мен,

Дала жатқа айтатын сенің дара даңқыңды.

Күміспенен күптеген, алтынменен аптаған,

Пәруаны асқан халқымның қасиетін сақтаған.

Аспан түстес жүрегі енді ақынға құлақ түр,

Қоңыраулы жылдардың шежіресін жаттаған:

Қазақ иісі аңқыған, айналайын, жан бабам,

Hзің жайлы толғансам, күш береді сол маған.

Бір той жасап берсем деп армандаумен келем мен,

Мынау байтақ қазақта бұрын-соңды болмаған.

Fр-әр жерден үзіліп, әр-әр жерден жамалған,

Наурыз менің ар-намыс, рухым ғой тоналған.

Бүкіл қазақ баласын Қазығұртқа шақырып,

Бір қазаннан ырымдап дәм татқызсам, жоқ арман!

Бүкіл қазақ бас қосқан тойдан немді аяйын,

Ағыл-тегіл шашылған ақ дастарқан жаяйын.

К&ңілдердей к&л-к&сір сол дастарқан т&рінде,

Қобызымды қолыма ап аңыратып қояйын,

Қазағымның бір күйін маңыратып қояйын...

Наурыз к&же – киелі қазағымның құт дәмі,

Жеңіл болсын жегені, қабыл болсын тұтқаны.

Ағайынның бірлігі – берекемнің ұйытқысы,

Бекем болсын әрдайым нар халқымның мықтары!

Менде жалғыз арман бар, әлі ешкім жетпеген,

Жүрегімде бүр жарып, тілегімде к&ктеген.

Бүкіл қазақ бас қосқан Қазығұрттың басында,

Наурыз жайлы күркіреп жыр оқысам деп келем.

...К&к қошқардай кенеттен түсе қалған аспаннан,

Бұл не қылған – демеңіз, батпан құйрық тасталған.

Ұлысымның осынау Ұлы күні алғашқы,

Қаражамбас қария тау Қазығұрттан басталған.

Fр-әр жерден үзіліп, әр-әр жерден жамалған,

Наурыз менің ар-намыс, рухым ғой тоналған.

Бүкіл қазақ бас қосқан сол Қазығұрт басында,

Күркіреген күндей боп жыр оқысам – бар ма арман!

Болат ШАРАХЫМБАЙ

Бұл &ңірге к&біне кәріс ұлты 

к&п қоныстанғандықтан, ба-

сым б&лігі сол елдің азаматта-

ры. Олар жыл сайын қазаққа 

алғыс айтудан шаршамайды. 

Облыстық кәріс этномәдени 

орталығының ардагері Виктор 

Пак 1937 жылы ата-аналары 

Қазақстанға жер аударылғанда 

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

қонақжайлылығы жайында жиі 

айтады. 

– «Жетімдерді ренжітпең-

дер» деп қасиетті  Құранда 

жазыл ған. Қазақ халқының уә-

деге беріктігі, досқа адалдығы 

бізге үлгі десем артық болмас. 

Текті халықтың ұрпағы уәдені 

Құдай с&зі деп қабылдайды. 

Кез келген уақытта с&з бер-

се міндетті түрде орындаудан 

шаршамайды. Міне, жоғарыда 

айтқан жетімдерді жылатпауды, 

оларға барынша қамқор болуды 

асқан жауапкершілігі санаған 

халыққа шексіз қарыздармыз. 

Бұл с&зді парызы санаған қазақ 

халқының арқасында біздің ата-

анамыз аман қалды. Бүгінде 

бұл мекен – біздің Отанымыз, 

ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН

НАУРЫЗ 
ҚАЗЫҒҰРТТАН БАСТАЛҒАН

«Алғысымыз күн сайын айтылады»

– Ол жерде жағдайымыз 

қ и ы н д а у  б о л ы п  к е т т і .  С о -

сын На рынқол ауылына к&шіп 

кел дік. Аудандық жұмыспен 

қамту орталығына тіркелдім. 

Кәсіпкерлік курсында оқыдым. 

Содан кейін арнайы жобам 

бойын ша облыс әкімінің гран-

тын ұтып алдым, – дейді Орынгүл 

&мір жолынан сыр тарқатып.

Бір миллион теңге грант ұтып 

алған соң кәсіпкер қосымша 

қаражат қосып, Кореядан бір 

тігін машинасын сатып алып-

ты. Содан кейін аяқкиім тігуді 

үйрене бастаған. Алғаш аяққа 

ыңғайлы мәсі тіккен. Қарымы 

мен қабілетінің, ізденісті еңбе-

гінің арқасында аяқкиім тігетін 

жағдайға жетіпті. Қазір Орынгүл 

Баратжан балалардың, ере сек-

тердің аяқкиіміндерін тіге береді. 

Fйелдер мен ерлерге екі б&лек 

аяқкиім дайындайды.

Кәсіпкер әйел Нарынқол 

ауылының орталығынан үй са-

ЕҢБЕК ЕТСЕҢ
 ЕРІНБЕЙ...

Дәл осы тұста біз Алматының іргесіндегі 

Қарасу ауылынан қалаға – Масаншы-Шев-

ченко к&шесінің қиылысындағы спорт 

залына жаттығуға барып жүрдік. Темірхан 

ағамыздың басшылығымен күніне алты-

жеті сағат тер т&геміз. Басқа топтарды 

к&ріп жүреміз, олар әрі кетсе, т&рт-бес 

сағат жаттығады. Кешкі жаттығуымыз 

түнгі он-он бірде аяқталатын. Ол кезде 

Алматыдан Қарасуға қатынайтын автобус  

тоқтап қалады. Ағамыздың «Жигулиі» 

бар. Темірхан аға жер аяғы шалғай деп 

қиналмастан оншақты баланы к&лігіне 

мінгізеді. Ішке сыймағандарымыз екі 

бүктеліп багажникте жатамыз. Күні бойғы 

кафедрадағы жұмысы, одан екі мәрте 

жаттығудан шаршамай біздерді сонау 

қиян шеттегі ауылға жеткізіп салады. 

Ағамыздың осы тірлігінің &зі жүректегі 

мейірім, шапағаттың белгісі емес пе. Басқа 

біреу болса, кешкі жаттығуды жеделде-

те жүргізіп, балаларды ертерек қоя бе-

рер еді. Жоқ, Темірхан аға жаттығуға 

жанын салып кірісетін. Бір әдісті иін 

қандыра меңгергенімізше тыным жоқ 

еді. Осы жерде ақиқатты айта кетейін, 

егер Темірхан Мыңайдарұлы біздерді 

осылайша баптамағанда, арамыздан 

мықты балуандардың шығуы екіталай еді. 

Егер Темірхан ағамыз біздерге әкеміздей 

қамқорлық жасап, тура жолға салмағанда 

біздердің кім боп шығатынымыз белгісіз 

еді. Hйткені біздер шетімізден бұзық 

едік. Оның үстіне к&пшілігіміздің тұрмыс 

жағдайымыз мәз емес. Кейбіріміздің 

үстімізге киетін ж&ні дұрыс киіміміз де 

болған жоқ. Жаттығуға, жарысқа жыртық 

трикомен барған кездер болды. 

Ал ұстазымыз болса, &зінің аз ғана 

жалақысына бізге кезекпен спорттық киім 

сатып әперетін. Жаңа кеда, жаңа куртка, 

жаңа футболка, әдемі трико киген күні 

танауымыз делдиіп, кәдімгідей масайрап 

қаламыз. Үйдегілер де дән риза. Біздің 

жарқыраған спорттық формамызға ауыл ба-

лалары қызыға қарайды. Ағамызға Алла разы 

болсын, Қарасудың бір топ баласы бірнеше 

жыл қатарынан ағамыздың қолынан киініп 

жүрдік. Сол тұста Темірхан аға мен Сәуле 

тәте Қазақ мемлекеттік университетінің 

жатақханасында, бір б&лмеде тұрып жат-

ты. Тұрмыс жағдайлары орташа. Соның 

&зінде аға мен тәтенің балалардың алдында 

тарылғанын к&рген емеспіз. Сәуле тәтеміз 

тамағымызды жасап береді. Қашан к&рсең, 

қабағы ашық, шуақты кісі.

Бір жолы Мәскеуге жарысқа апарды. 

Ауылдан ұзап шықпаған қарапайым шаруа 

балалары үшін бұл сапардың әсері мол бол-

ды. Сол жолы ағамыз күнделікті ас-судан 

б&лек, «балмұздақ алып жеңдер» деп, он 

балаға бір сомнан үлестіріп берді. Сондағы 

қуанғанымыз әлі есімізден кетпейді.

Ағамыз бізді ешкімнен кем қылған жоқ. 

Қала балаларының қолы зорға жететін спорт 

лагеріне жатқызып, таза табиғат аясында 

баптаған кездерін қалай ұмытасың.

Осынша жанашыр, ақ к&ңіл адам 

т ә р т і п к е  к е л г е н д е  қ а т а л  б о л а т ы н . 

Жайшылықта біреуді қағып-соғып жүретін 

біздер бапкеріміздің алдында сымдай тарты-

ла қалатынбыз. Ағамыз кейде түн ортасында 

сонау Қарасуға келіп, уақытында жатқан, 

жатпағанымызды тексеріп тұрды. Ал 

бұзықтық жасап немесе спорттық режимді 

бұзып қойсақ, ұзын саптың алдында немесе 

жеке жерде кедамен жамбастан тартып-тар-

тып жібергенде жаның к&зіңе к&рінеді.

Ұстазымыздың тағы бір ерекше қасиеті, 

ол кісі адам таниды. Fлі есімде, шәкірттерін 

кілем үстіне қаз-қатар отырғызып қойып 

тартымды әңгімелер айтатын.  Бізді 

қайрағанда тұла бойымыз от шарпығандай 

дуылдап кететін. Сосын «Сендер үлкен аза-

мат боласыңдар. Сендердің араларыңнан 

әлем, Еуропа чемпиондары шығады», 

деп кейбірімізді саусағымен к&рсетіп, 

рақаттанып, рухтана түсетін. Баламыз 

ғой. «Бұл кісі не айтып отыр? Бізден әлем 

чемпионы қалай шығады? Ағамыз артық 

кетті-ау» деп балалықпен келте ойлау-

шы едік. С&йтсек, ұстазымыз ақ тілеумен 

болашағымыздың жарқын болуын сол кез-

ден бастап армандап жүреді екен.

1981 жылы қыста он сегіз жасымда 

күтпеген жерден Совет Одағының ере-

с е к т е р  ч е м п и о н а т ы н  ұ т ы п  а л д ы м . 

Финалға дейін әлем чемпионы Андрей 

Ходыревті, грузиннің мықты балуаны, 

одақ чемпионатының бірнеше дүркін 

жүлдегері Сосо Ростишвили, тағы басқа 

күшті спортшыларды жеңіп, шешуші белде-

суде жерлесім Қанат Байшолақовтан басым 

түстім. Спорттан хабары терең адамдар: 

«Сен одақтың үлкендер чемпионатын ұтқан 

Қазақ станның бірінші самбошысың» дейді. 

Мұндай жағдай үш ұйықтасам түсіме кірген 

емес. Содан қуанышым қойныма сыймай, 

бір апта ұйықтай алмадым. Анам барын са-

лып дастарқан жаюдан жалығар емес. Сон-

дай арқа-жарқа сәтте үйге Темірхан аға мен 

Сәуле тәтем кіріп келді. Ағам қуаныштан 

жылап тұр. Сәуле тәтемнің де жанары жасқа 

шыланды. Шіркін, әке орнын жоқтатпаған 

асыл ағатайым-ай, айдаладағы Қарасудың 

қара баласына су жаңа «Жигули» мінгізді. Ол 

кездегі «Жигули» қазіргі «Мерседестен» кем 

емес. Онымен де тоқтамай басшыларға ба-

рып жүріп, Алматыдан үй әперді. С&йтіп, он 

жасында әкесінен айрылған Айтжанды ұзақ 

жыл қамқорлық жасап, күреске баптағаны 

аздай, небір азулы жігіттердің қолы жетпей 

жүрген пәтер мен к&лікке қарық қылып 

тастады. Ес білгеннен тарығып жүр едік. 

Алланың қалауымен аға мен тәте еңсемізді 

к&теріп тастады. Сол жылы Темірхан ағам 

бар-жоғы отыз екіде болатын.

Енді інім Қайратқа байланысты бір 

оқиғаны айта кетейін. Бір күні үйге бапкерім 

келіп, анама: «Қайрат біздің үйде тұрсын. 

Қаладан жаттығуға баруы оңай болады. Hзім 

оқытып, тәрбиесін &зім қадағалаймын» деді. 

Анам ұстазымды қатты сыйлаушы еді. Екі 

с&зге келместен: «Ондай ниетің болса, қалай 

жоқ деймін. Ұлымды &зіңе тапсырдым. Еті 

сенікі, сүйегі менікі» деді толқып.

Содан Қайрат Темірхан аға мен Сәуле 

тәтемнің шағын бір б&лмесінде үшінші 

болып тұрып жатты. Тамағы тоқ, к&йлегім 

к&к дегендей. Бірақ кең далада шапқылап 

үйренген ауыл баласы қаланың тар 

б&лмесіне сыя қоймайды екен. Екінші 

жағынан к&п баланың ішінде еркін жүруге 

әдеттенген. Содан бір күні інімнің іші пы-

сып, әрі шешемді сағынып, үйге қашып 

кетеді. Ертеңіне жаттығуда Темірхан ағаны 

к&рген бойда Қайрат шарасыздықтан жы-

лап жіберді. Ағамыз басымнан сипап, 

жұбатып жатыр. Сұңғыла адам емес пе, 

інімнің жағдайын айтқызбай ұқты. «Жы-

лама, жігіт емессің бе! – деді аға мейірлене 

күліп, – анаңның қасында бола ғой. Күнде 

жаттығуда жолығып тұрамыз, жарай ма?» 

Қайрат солығын зорға басып, басын изеді. 

Қайрат бауырым жиырма бір жасын-

да жол апатына түсіп, мойын мен үш 

омыртқасы қатты зақымданды. Сол бір &мір 

мен &лім арасындағы арпалыста Темірхан 

аға тағы да қасынан табылды. Алматыдағы 

ең білікті дәрігерлерді жұмылдырып, 

операцияның сәтті &туіне барынша атсалыс-

ты. Совет Одағының жастар арасындағы 

чемпионатының екі мәрте қола жүлдегері 

болған Қайрат осы жағдайдан кейін күресті 

біржола доғарды.

Ағамыз шәкірттеріне тек кілемде 

күресуді ғана үйретіп қойған жоқ. Ол кісі 

біздің білімді, мәдениетті адам болға-

ны мызды қалады. Ұзақ уақыт кеңес, 

қазақ құрамаларының жаттығу жиында-

рынан оралғанымызда оқу жағы ақсап 

тұратын еді. Сонда қолымыздан жетектеп 

ректордың, деканның алдына алып барып, 

сабақ жағдайымызды реттеп беретін. Орта 

мектепті бітірген бірнеше шәкіртін Қазақ 

мемлекеттік университетіне оқуға түсірді. 

Кеңес Одағы кезінде к&п мамандықтар 

бойынша жоғары оқу орнына түсу &те 

қиын еді. Жазғы оқуға түсу маусымында бір 

орынға 5-10 адамнан таласатын. Жарыс пен 

жаттығудан к&з ашпайтын біз секілді спорт-

шылар ағамыздың демеуі арқасында универ-

ситеттен диплом алып шықтық. Темірхан 

Мыңайдарұлы бұдан кейін де бізден іргесін 

аулақ салған жоқ. Шәкірттерінің қызметке 

тұруына жәрдемдесіп, үнемі ағалық ниетін 

танытып отырды.

Иә, Темірхан Досмұхамбетовке шәкірт 

болғаныма биыл қырық бес жыл толды. 

Осы жарты ғасырға жуық уақытта Темірхан 

аға мен Сәуле тәтеміз бізге туған әке-

шешеміздей болып кетті. Терең ойланып 

қарасаңыз, &мірдің &зі осындай дарқан, 

қарапайым адамдармен мәнді бола түседі 

екен. Бәз біреулер туған баласы мен бір 

туған бауырларын бауырына тарта алмай 

жүргенде, Темірхан ағамыз бен Сәуле 

тәтеміз біздерді &здеріне туыс қып алды. 

Осындай ізгі жандардың барына тағдырға 

разылық білдіреміз. 

Айтжан ШАҢҒАРАЕВ, 
самбодан 9лем кубогының 

жеңімпазы, Еуропаның және 
Кеңес Одағының екі дүркін 

чемпионы

Бапкер Темірхан Досмұхамбетов шәкірті, самбо 
күресінен әлем кубогының жеңімпазы, Еуро-
па және Кеңес Одағының чемпионы Айтжан 

Шаңғараевты шыңдау үстінде.

Нұрбала ана Темірхан Мыңайдарұлы мен зайыбы Сәуленің (бірінші қатарда, оң жақта) ортасында. 
Жоғары қатарда Айтжан Шаңғараев пен Нұрлан Бейсебаев.

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

менің елім. Ата-анам: «Қазақ 

халқын құрметтеп қана қоймай, 

олардан үлгі алыңдар. Hйткені 

олар – қарапайым, тәрбиелі, 

үлкенге құрмет, кішіге ізет 

к&рсететін қонақжай ұлт» деп 

үйрететін. Біз &з кезегімізде осы 

құндылықты балаларымыздың 

бойына сіңірудеміз. Тіпті біздің 

кейбір наным-сенімдеріміз, 

ырымдарымыз қазақтыкі. Салт-

дәстүрді де дәл солай ұстанып 

жататын кезіміз болады. Бұл 

арқылы біз достығымызды, 

татулығымызды, бірлігімізді 

нығайта аламыз. Біз &зге эт-

нос &кілдері қазаққа мәңгі 

қарыздармыз, – дейді ағынан 

жарылған Виктор Пак.

Алматы облыстық «Ахыска» 

түрік этномәдени орталығының 

мүшесі Зульбия Раджапова 

1944 жылдың 14 қараша күні 

қоныс аударғандарын әлі есінен 

шығара қойған жоқ.

–  Қ а з а қ т а р  м е к е н і н е н , 

а т а - б а б а с ы н ы ң  қ а б і р і н е н 

алыстатылған түрік халқының 

тағдырын түсініп, к&здеріне 

жас ала,  қолындағы соңғы 

тілім наны мен б&лісті. Менің 

атам соңғы демі қалғанша: 

« Қ ы з ы м ,  б і з  ж а қ с ы  ж е р г е 

келдік. Жүректері кең, мейірбан 

халықтың к&мегімен аман 

қалдық. Осыны есіңде сақта 

және балаларыңа &сиет қыл» 

деген еді. Анам 10 жасында от-

басынан жырақта, Алиевтер 

отбасында тәрбиеленді. Hзінің 

қызындай &сіріп, &з отбасы-

мен қауышуына атсалысты, 

к&мек қолын созды. Осын-

дай қайырымды да мейірімді 

халыққа қалай алғыс айтпауға 

болады? Мен ақтық демім 

қалғанша рақмет айтудан шар-

шамаймын» деп к&зіне жас алды. 

Қазақтың киелі де қастерлі 

дарқан даласында мекендеген 

&зге этнос &кілдерінің алғысы 

мен жүрекжарды тілектері то-

лассыз ақтарылады. Fдетте, 

к & п ш і л і к  т е к  А л ғ ы с  а й т у 

мерекесінде  ғана  олардың 

жүрекжарды тілегі айтылады 

дейді. Ол жаңсақ пікір. Олардың 

ниеті мен тілегі қашанда бізбен 

бірге. Ұлтаралық татулық пен 

бірлігімізге сызат түспесін деп 

тілейік.

 

Ж.КАДЕН

Алматы облысы

Орынгүл Баратжан – ауылдағы 

&негелі отбасыларының отана-

сы. Шаңырағында Ақиқат, Ина-

бат, Абай, Ақерке атты ұлдары 

айналысқанына 7 жыл болып-

ты. Жаздық, қыстық аяқкиімдер 

де шығарады. Табаны ұлтаннан 

жасалған, былғарыдан әзірленген 

а я қ к и і м д е р д і ң  б і р  ж ы л д ы қ 

сапалық &тінімі бар. 5-6 жыл киіс 

береді. Сол үшін де Орынгүлдің 

аяқкиім тігіп, шығаратын це-

хына сұраныс к&п.  Жылына 

мың аяқкиім шыға рылады. Бұл 

аяқкиімге деген сұраныстың ба-

рын білдіреді.

–  Ж е ң і л д е т і л г е н  н е с и е -

мен 30-40 миллион теңгеге қол 

жеткізсем, аяқкиім тігетін цех 

жұмысын дамытар едім, – дейді 

Орынгүл алдағы мақсаты тура-

лы әңгімелеп. Қалай десек те, 

шалғай аудандағы сапалы аяқкиім 

шығаратын цех жұмысына қолдау 

мен қамқорлық керек-ақ. Hйткені 

жасаған аяқкиімдері бірден-ақ к&з 

тартатын, к&п жыл киіс беретін цех 

к&пшілікке қызмет жасап келеді. 

Республикамызда дәл осын-

дай аяқкиім жасаумен айналы-

сатын оннан аса шебер бар екен. 

Түрлі &лшемдегі аяқкиімді жоба-

лаумен, тігумен және шығарумен 

айналысатын цех жұмысы адам 

қызығарлық. Біз Орынгүл бас-

таған шебер қолды жандардың 

істеріне жылы ние тімізді білдіріп 

аттандық. 

Қанат БІРЖАНСАЛ

Алматы облысы

тып алған. Соның алдындағы 

жаздық мекенжайды аяқкиім 

шығаратын цехқа айналдырып-

ты. Алғашында жұқа материал-

дан үлгісін жасап алып, содан 

кейін былғарыға к&шкен. Осынау 

игілікті іске үйретіп алған белді 

к&мекшілері бар. Атап айтқанда, 

ағасы Серікжан Баратжанұлы, 

жұбайы Саят Байбалаев аяқкиім 

жасауға қажетті жұмыстың бәрін 

меңгеріп алған. Ең бастысы, 

аталған цех күні-түні екі ауысым-

мен жұмыс істейді.

– Аяқкиімге қажетті мате-

риалдарды, табан мен былғары, 

жіпті Ресейден, Түркиядан ала-

мыз. Германияның желімі &те 

мықты. Менің басты арманым 

– аяқкиімнің табанын жасай-

тын аппаратқа қол жеткізу. Цех 

жұмысын ұлғайту. 10 тігін маши-

нам болса, 30 адамды жұмыспен 

қамтыр едім. Сол кезде күніне 100 

аяқкиім шығаратын мүмкіндігіміз 

болады, – дейді шебер қолды жан.
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Жастайынан оқу оқып, ізденуді, талап-

тануды бойына сіңірген қоғам қайраткері 

алдына үлкен мақсат, міндеттерді қойған 

жан болған.  Мұса Сүлейменұлының 

&мір жолына қарасақ, тәуелсіз еліміздің 

білім саласында, қажырлы еңбек етіп, 

халық құрметіне б&ленген адам екендігін 

аңғаруға болады. Оған КСРО мен Қа-

зақстан Республикасының 18 үкіметтік 

марапаты нақты дәлел. 250-дан астам ғы-

лыми еңбектердің, оның ішінде 16 моно-

графияның авторы кейінгі ұрпаққа зор 

құн ды мұра қалдырды деп есептеуге болады. 

Профессордың «егемендік пен тәуел-

сіздікке қолымыздың жеткені үлкен қуа-

ныш. Мұны бағалай білуіміз керек! Бұл 

&зіндік бір бақыт құсы деуге болады! Оны 

к&здің қарашығындай сақтап, қорғай 

білуіміз керек!» деген жалынды с&здері ол 

кісінің &з ұлтына деген зор жанашырлығы 

деп білуіміз керек. 

Иә, ұлттық құндылықтарымыз бен 

отаншылдық қасиеттерімізді дамыту үшін 

бізге ұлтымыздың рухани жаңғыруы қажет 

екені айдан анық. Елбасымыз айтқандай, 

ХХ ғасырдағы батыстық жаңғырудың үлгісі 

бүгінгі егемен қазақ еліне үлгі бола алмай-

ды, &йткені «жаңғырған қоғамның &зінің 

тамыры тарихының тереңінен бастау ала-

тын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты 

жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық 

кодыңды сақтай білу». Ұлттық код қайда? 

Ұлттық код – ең алдымен, тілде, сосын 

дәстүріміз бен салтымызды, мінезімізді 

айқындайтын ділде, ұлттық мәдениетте. 

Осы тұста  «біз  осындай сан қырлы 

«Балаға терең білім беру үшін 

мұғалімнің &зі де терең білімді болу ке-

рек» деген танымал педагогтардың бірі. 

Партада отырған жас жеткіншектердің 

білімді қалай меңгеруі ұстаздардың 

қолында. Мұғалім күнделікті білімін 

толықтырып отырмайынша заман 

талабына жауап беруі мүмкін емес. 

Осы жағын ескерген басшы жас 

мұғалімдердің білімін жетілдіруге 

баса назар аударды. Сабақтарына жиі 

қатысып, жетістігін де, кемшілігін 

де атап к&рсетіп: «Келесі сабағыңда 

бұл кемшіліктер болмауы керек» деп 

арнайы тапсырма беріп, келесі саба-

ғына міндетті түрде қатысады. «Басшы 

дұрыс талап қоя білгендіктен ұстаздар 

қауымында білімді де білікті мұға-

лімдер баршылық» дейді ата-аналар.

Мектеп қабырғасында үздік оқитын 

оқушыларды ұстаздық мамандыққа 

тартудың маңызы зор. Білім орда-

сында жақсы к&рсеткішке жетіп 

жүрген саңлақ шәкірттерді мұғалімдік 

мамандыққа баулу тәжірибесі бар. 

Олар жоғары оқу орнын бітіріп кел-

геннен кейін мектепке мұғалім етіп 

қабылданады. Ұстаздар қатарын 

толықтырған бұрынғы шәкірттер 

б а р ш ы л ы қ .  М ә с е л е н ,  А д и л я 

Сәлімова, Арай Бексұлтанова, Балаус а 

Баршыбекова , Болат Оразалиев, т.б.

2017-2018 оқу жылында Шелек ауы-

л ында заманауи үлгіде салынған 600 

Жұмабай ШАШТАЙҰЛЫ, жазушы: «Біз – 

Андабаев Сағат, мен, Рафат Fбдіғұлов, Бақыт 

Балаева мектеп табалдырығын орысша аттадық. 

Мен орысша түк түсінбедім. Содан ақыры ең 

бірінші Рафат пен Бақыт кетті, содан кейін 

мен орыс сыныбынан кеттім. Қазір ойласам, 

адамның кішкене мақтаншақтығы, кемшілігі 

болады. Мен &зімді орысша жақсы біліп қалдым 

ғой деп ойладым. Бірақ ең таңғаларлығы, Рафат 

орыс тілін шынымен жақсы білді. Класси-

калық әдебиеттегі ең қиын с&здердің аудар-

масын сұрасаң, қиналмай түсіндіріп беретін. 

Түсін дірме с&здіктен оқығандай болатынсың. 

Болашақ ұрпақ кімнен үлгі алу керек? Менен 

үлгі алмай-ақ қойсын… Қаншама уақытымыз 

зая кетті. Ал Рафаттан үлгі алса болады. Қазір 

ойласам, егер Рафат Рымғали Нұрғали сияқты 

ұстазға жолыққанда, мүлде басқа деңгейге 

жетер ме еді?! Рымғали Нұрғалидың жанында 

жүрген адамдарды білемін ғой... Мен жиыр-

мадан асқан жасымда жаза бастадым. Алдында 

ақын боламын дедім. Кейін &леңмен қоштасу 

қиын бола бастады. Бірақ оны ешкімге айта 

алмадым. Бір күні жазып жүргенімді Рафатқа 

оқытамын. Ол мені әкеме танытып сынады. 

Оны к&ргім келмей кететін. Одан жек к&ретін 

адамым болмайтын сол сәтте. Кейін Отарға 

барып, тағы түзеймін. Тағы сынайды. Кейін 

жұмсара бастады. «Қияда» деген әңгіме жа-

зып біткем. Соны оқып: «Мынаны ұялмай кез 

келген жерге бастырсаң болады» деді. Мен 

қатты қуанып кеттім. Болды, жазушы болдым 

деп ойладым. Кейін сол әңгімені Рымғали 

Нұрғалиұлына к&рсетіп едім, бір жыл оқымай 

қойды. Бір күні Рымғали мені іздеп жатыр екен. 

Осындай он әңгіме жазсаң жазушы боласың 

деді. Ертең кел деді. Ертесі барып ем, мынау әлі 

бітпеген. Тағдырды к&рсете алмағансың деді. 

Жаман жыным келді. Бітті екен деп жүргем ғой. 

Кейін оны толықтырып жаздым, «Аспанқора» 

деген повеске айналды. Айтайын дегенім, егер 

Рафат пен Рымғали болмағанда, бәлкім, мен 

осы деңгейге жетпес едім, кім біледі… Менің 

&мірімде Рафат жолықпағанда, не болар еді деп 

ылғи ойлаймын.

Мына ашылып жатқан кабинеттен Рафат 

ҰЛТ ЖОСПАРЫ: 100 НАҚТЫ ҚАДАМ

ЕЛ МҰРАТЫ 
жолында...

Әбдіғұлов әлемі

САПАЛЫ БІЛІМ – 
дамудың кепілі

қиындықтары мен миллиондаған халқы бар 

әлемде..., киелі қазақ ұлты мен қазақ тілін 

қорғауға міндеттіміз» деп осыдан жеті жыл 

бұрын айтылған Мұса Бесбаевтің ойлары 

бүгінде де &з &міршеңдігін жоғалтқан жоқ. 

Сондай ой жосығының бірі былайша 

жалғасады: «Біз бірегей мәдениеті мен 

даңқты тарихы бар, ата-бабаларымыздың 

рухани байлығының мұрагерлері бола 

отырып, басқа ұлт &кілдерімен қатар, 

тәуелсіздік алып, теңдесі жоқ озық мемле-

кет құру мүмкіндігіне қол жеткіздік» дейді. 

М.Бесбаевтың еңбектерінің қай-

қайсысын алып қарасақ та, ол шығар-

ма лардың &н бойынан &з ұлтына деген 

жанашырлық, ұлт, халық болашағына 

алаң даушылық лебі еседі. Hсіп келе жатқан 

жастар, олардың келешектегі &мірі де 

қоғам қайраткерін бейжай қалдыра ал-

майды. Hз халқына деген адалдық, ұрпақ 

қамын ойлап, мемлекеттің &ркендеуіне 

үлес қоссам деген ниеті,  ақыры, &зі 

ойлаған мақсатына жеткізді .  Соңғы 

уақытта жан-жақты білімді, &мір сүруге 

бейім, адамгершілігі жоғары, қабілетті, 

мә дениетті жеке тұлғаны қалыптастыру 

мақсатында Қазақ еңбек және әлеуметтік 

қатынастар академиясының (ҚЕжFҚА) 

іргетасын қалады. 20 жылдан астам уақыт 

бойы жоғары білім беру жүйесіне лайықты 

үлес қосып келе жатқан бұл оқу орны 

ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау 

дәрежесі биік, парасатты, ар-ожданы мол, 

еңбекқор, халқына шын берілген ұрпақ 

тәрбиелейтін білім ордаларының біріне 

айналды. Профессор М.С. Бесбаевтың 

сияқты адал, әділ азаматтар &сіп шығуына 

тілектеспін.»

Кенжехан МАТЫЖАНОВ, М.9уезов 
атындағы 9дебиет және .нер институтының ди-
ректоры: «Рафат &те сауатты еді. Белинскийді 

жатқа айтатын. Кейбір мақалаларын мысалға 

келтіргенде, с&зіне ілесе алмай қалатын 

едік. Ауылдан келген балалармыз, орысшаға 

жүйріктігіміз жоқ. Біз шетел әдебиетін онша 

жақсы білмей, оқуға түстік. Қаншасы аударыл-

ды соны оқып жүрдік, қалғанын біле берген 

жоқпыз. Рафат орыс тілі арқылы ол әдебиетті 

де жақсы оқитын. Усвяцова деген мұғалім ше-

тел әдебиетінен лекция оқыды. Орысша. Бір 

с&зін түсініп, бір с&зін түсінбейтін едік. Сол 

кісі айтатын: «Қазақтілді студенттердің ара-

сында Рафат Fбдіғұлов сияқты сауатты шәкірт 

к&рмедім. Мен үшін үлкен жаңалық болды» 

деп. Семинар сабақта Рафат әлгі кісімен тала-

сып кететін к&рінеді. Біздің арамызда сол кезде 

Рафатқа Белинский деген ат қойылған. Онша 

оқымайтындар, Рафаттан қашып жүретін. 

Аз білгенін айтқысы кеп тұратын адамдар 

болады. Рафқаң к&п білгенін азсынып, айт-

пай жүретін. Бойын жасырған тұлпардай 

болатын. Оның әуезовтану, сүйінбайтану, 

жамбылтану ғылымдарына сіңірген еңбегі 

қазақ әдебиеттануындағы іргелі жұмыстар боп 

бағаланады». 

ТҮЙІН: 
=зіне ғана жарасатын зор денесімен асықпай 
жүріп, ақырын бұрылып, жағымды дау-
сымен ауыл әңгімелерін де шебер баян-
дайтын. Бір кездері «Қазақ әдебиеті» 
газетіне шыққан «Жасырып-жабатыны 
жоқ…» деген сұхбаты әдеби ортада қызыға 
оқылып, қызу талқыланып еді. Сол кез-
де Рафат 9бдіғұловтың ғалымдығынан 
б.лек, азаматтық болмысын аздап болса да 
танығандай болып едік. Енді қайырылып 
келмейтін уақытты, ағаны ойлаған сайын, 
кеуде тұсың шым ете түсетіні болмаса, бәрі 
де баяғыдай ғой…

Бағашар ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ

к&пқырлы қызметінің ең маңызды нәтижесі 

ҚазЕжFҚА-ның «Білім берудегі әлеуметтік 

бағдарланған стратегия – 2015» номина-

циясында 2015 жылы «Қазақстандағы №1 

жыл таңдауы» республикалық байқауы-

ның үздік рейтингісіне енді.  Fрине, 

Академияның мұндай деңгейге жетуі тарих 

ғылымының докторы, Қазақстан Республ–

икасы білім беру ісінің үздігі, профессор 

Мұса Бесбаевтың &мірлік тәжірибесі мен 

қайтпас қайсар мінезінің, т&зімділігінің, 

ұймдастырушылық талантының, &зіне де-

ген терең сенімінің және ең бастысы үлкен 

еңбегінің арқасында жүзеге асып отыр. 

Мұса Сүлейменұлы саналы ғұмырын 

елдің жарқын болашағына арнаған азамат. 

Елімізде дамыған мемлекеттердің қатарынан 

к&рінуге мүмкіндіктер мол екенін айтатын. 

Ал Қазақстанның егемендігі, қазақ жерінде 

&мір сүретін барлық халықтардан – Тәуелсіз 

Қазақстанның мүдделері үшін адал қызмет 

етуін талап ететінін тілге тиек ете жүретін. 

Жаңа философияны қалыптастырып, 

құндылықтарды түбегейлі қайта бағалаудың 

маңыздығылына мән беретін. 

Бүгінде елімізде латын әліпбиіне к&шу 

жұмыстары жүріп жатқаны белгілі. Кеңес 

империясының құлдырауына арналған 

М.С.Бесбаевтың монографиясының екінші 

томында автор алты егемен түркітілдес 

мемлекеттерге, оның ішінде Қазақстанға 

ортақ латын жазуына негізделген жал-

пы алфавитті қабылдау туралы шешімді 

талдауға тырысты. Монография авторының 

келесі с&здері әлі күнге дейін &зекті және 

маңызды: «аксиома – қазақ тілін білу 

барлық қазақстандықтарды біріктіреді, 

қазақ жерін, қазақ жерінде &мір сүретін 

қазақтардың және басқа ұлттардың барлық 

азаматтарының армандары мен ұмты-

лыстарын түсінуге к&мектеседі». Қарап 

тұрсақ, ғалым Елбасының алфавитті латын 

тіліне аудару туралы шешімін толығымен 

мақұлдай отырып, мұндай революциялық 

және күрделі міндетті шешу үшін ұзақ уақыт 

керек екенін, асығыс шешімдер қабылдамау 

қажеттігін ескерткен.

Жаһандану заманында ұлтты сақтауда, 

болашақ ұрпақтың ұлттық рухта &сіп-

&нуіне, саналы ұрпақ тәрбиелеуге саналы 

&мірін, бар қажыр-қайратын арнаған. 

Мұндай тұлғаларды – ұмытпай, ұлықтау 

ұрпақтың басты парызы. Жуырда Қазақ 

еңбек және әлеуметтік қатынастар ака-

демиясында келер ұрпаққа үлгі-&неге 

болған азаматтарды тарих бетіне шығару, 

жастарға үлгі етіп к&рсету мақсатында 

тарихшы ғалым, академик Бесбаев Мұса 

Сүлейменұлы атындағы дәрісхана ашы-

лып, еске алу концерті &ткізілгенін де 

қуанышпен хабарлаймыз. Бұл ұлы тұлғаның 

бізге жасап, қалдырып кеткен &лшеусіз 

еңбегіне деген тағзым, құрмет... 

Зейнеп СҮНДЕТ, 
Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар 

академиясының оқытушысы, 
гуманитарлық ғылымдар магистрі 

орындық мектеп ғимараты бой к&терді. 

Заманауи қазақ мектебінің ашылуы-

на да Ардақ Қырықбай мұрындық 

болғаны рас. Жаңа мектепті басқару 

аудан, облыс к&леміне танымал іскер 

басшы Ардақ Мұхаметжанқызына 

тапсырылды. Қазіргі таңда мектеп-

те 500-ден астам оқушы білім алу-

да. Жас ұрпаққа айтары бар білікті 

ұстаздардың педагогикалық ұжымы 

қалыптасқан. Тіпті балаларын туған 

ауылындағы мектептен ала қашып, 

Ардақ Мұхаметжанқызы басқаратын 

мектепке берген ата-аналар баршылық.

Шелек ауылындағы №1 орта мек-

теп басшысы жаңаша оқыту туралы 

ойын т&мендегіше сабақтайды. 

Қазіргі қоғамда болып жатқан 

түбірлі &згерістер, дамудың қарқын-

дылығы, жедел ақпараттануы білім бе-

руге қойылатын талаптарды түбегейлі 

&згерте отырып, әрбір мұғалімге 

оқытудың сан қилы әдістері мен фор-

маларын білуді міндеттейді. 

Елбасының «2050 стратегиясы 

және Ұлт жоспары 100 нақты қадам 

шеңберінде» Ғылыми-әдістемелік 

деңгейде блім беруді жаңарту, оқу, 

ғылыми және &ндірістік үдерістердің 

&зара байланысын қамтамасыз ететін 

мүлдем жаңа құрылымдар құруға баса 

назар аударылды. Соған байланысты 

Қазақстан Республикасында 2011-

2020 жылдарға арналған білім беруді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

жасалынды. Сол бағдарламада мы-

надай басымдықтар атап к&рсетілді. 

а)Білім берудің барлық деңгейлерін 

жаңа сапаға к&теру, ә)педагогикалық 

қызметкерлердің еңбегін ынталан-

дыру, б)оған мемлекеттік қолдауды 

күшейту және білім беру жүйесін 

басқаруды дамыту. Тәуелсіз ел атанып, 

әлемге атымызды танытып жатқан 

кезеңде ұстаздарға &з елінің патриоты, 

кейін сабақты түрлі формада ұйым-

дастыра б ілуде,  айналаға  сыни 

к&зқараспен қарауды және оқушыға 

еркіндік бере отырып, пікірлерін 

таңдай білуді және &з іс-әрекеттерін 

сыни тұрғыда бағалауды үйретеді. 

Осындай жаңа форматта білім беріп 

жатқан мұғалімдеріміз аз емес. 

Заманауи маман қазіргі қолда 

бар жетістіктеріне тоқмейілсімей, 

жұмысын жақсартуға, кемелдендіруге 

теп кіреді. Қоғамдастықтың мақсаты 

оқу мен оқытудың әдіс-тәсілдерін 

оқу үдерісіне енгізе отырып, тәжірибе 

б&лісу. 

Білім беруді жаңарту жағдайында 

мұғалімнің құзіретін дамыту және 

негізгі педагогикалық шеберлігі мен 

шығармашылық ізденісін форум, 

конференция, виртуалды сабақтар 

&ткізу арқылы табысты жүйесін құруға 

болады. 

меңгерген білімді шәкірттер бұл міндетті 

орындау табысты мектеп жүйесін 

құрудағы инновациялық қызметті 

жаңа қырынан ұйымдастыруды қажет 

етеді. Біз Шелек №1 орта мектебінің 

ұ ж ы м ы  Қ а з а қ с т а н н ы ң  ж а р қ ы н 

болашағы үшін барлық мақсаттарға қол 

жеткізетінімізге кәміл сенеміз, – дейді 

Ардақ Мұқаметжанқызы. 

Иә, жақсыны к&рмекке деген. Ше-

лек ауылындағы №1 орта мектебіне 

жол түсті. Мектеп басшысының бас-

тауымен кабинеттерді араладық. Ка-

бинеттер заманауи талаптарға сай 

к&ркем жабдықталған. Компьютер-

лермен толық қамтамасыз етілген. 

Тікелей директордың басшылығымен 

үстіміздегі оқу жылында пайдалануға 

берілген цифрлы электронды кітап-

хана мен робот жасайтын кабинет 

таңда нысымызды тудырғаны рас. 

Hйтпегенде ше? Мектептерде бұндай 

кабинеттер бары жайлы оқыған 

да, естіген де емеспіз. Бүгінгі пар-

тада отырған жас жеткіншектердің 

к&ркем әдебиет оқуына жағдай жаса-

лып отыр. Сондай-ақ робот жасауға 

құлшыныстары артатыны с&зсіз. 

Оқушылар қолынан жасалған алғашқы 

роботтар к&рмеге қойылыпты. Бәсекеге 

қабілетті рухани әлемі бай жан-жақты 

&скелең заманына лайықты шәкірттер 

білім алып, тәрбиелену деген с&з. 

Елін сүйген ұлтжанды, жаңашыл 

ақпараттық технологияны жақсы 

меңгерген, жастар жанашыры, алысқа 

қарайтын Ардақ Мұқаметжанқызының 

бейнесі  к&з алдымызда биіктеп 

тұлғаланып кеткендей к&рінді. Ол 

қажырлы еңбегіне қарай марапат-

тан құр алақан емес, Қазақстан Рес-

публикасы Білім беру ісінің үздігі, 

Білім беру ісінің құрметті қызметкері, 

Ы.Алтынсарин, «Халық ұстазы», 

«Білім қызметкерлерінің кәсіподағына 

сіңірген еңбегі үшін» т&сбелгілерінің, 

« И л ь х а м »  с ы й л ы ғ ы н ы ң  и е г е р і , 

Жоғарғы санатты тарих пәнінің 

мұғалімі, тарих ғылымының кан-

дидаты... &зге де атақ-дәрежелері 

жетерлік. 8 кітаптың, цифрлы элек-

тронды кітап жобасының авторы. 

Ардақ Мұқаметжанқызына отбасылық 

бақыт, қызметіне табыс тілейміз. 

Тұрсынхан Ш9ЛДИБЕКҚЫЗЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
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ата-анасын қадірлейтін, ақпараттық 

технологияны терең меңгерген жыл-

дам &згеріп жатқан бүгінгі заманға 

лайықты, жаңашыл сыни тұрғыдан 

ойланатын, топ алдында жасқанбай 

с&з бастайтын, жасампаз тұлғаны 

қалыптастыру міндеті жүктеледі. 

Тәуелсіз еліміздің ертеңі жас ұрпақтың 

сапалы білім алуы кезек күттірмейтін 

мәселелердің бірі екенін Елбасы атап 

к&рсетті. 

Жаңа технологияның басты мақ-

саттарының бірі – баланы оқыта оты-

рып, ой еркіндігін, белсенділігін, 

ізде  нім паздығын қалыптастыру, &з 

бетінше шешім қабылдауға дағды-

ландыру. 

Бұрынғы уақыттарда дәстүрлі сабақ 

кезінде оқушыларға тек қана дайын 

білім беріліп, оқушылар тыңдаушы бо-

лып, ал мұғалімдер сабақтағы уақыт-

тың басым б&лігін жаңа сабақ жайлы 

ақпарат беруге пайдаланатын болса, 

қазір оқушының &зінің ізденуіне к&п 

мүмкіндіктер бере алатын болды. 

Е л і м і з д е  о с ы н д а й  с ы н д а р л ы 

оқытудың нәтижесінде мұғалімдердің 

біліктілігі к&теріліп, сабақтарында 

жаңа тәсілдерді қолданып, оқушыға 

&з  бет інше б іл ім  алып,  і зденіс 

жұмыстарын жүргізу, сыни тұрғыда 

ойланып, пікірлерін еркін жеткізе 

білуге дағдыландыруда. 

Олар білімдерін жетілдіргеннен 

ұмтылуы керек. Шелек ауылындағы 

№1 орта мектеп бүгінгісін кешегіден, 

ертеңгіс ін  бүг іннен жақсартуға 

ұмтылады. Fрбір қазақстандықтың 

с а н а с ы н  ж а ң ғ ы р т у д ы ң  б і р і н ш і 

қадамы – бәсекеге қабілеттілік. Білім 

саласындағы қабілеттілік – жаһандық 

білім нарығында &згелерден ұтымды 

болу деген с&з. Шелек №1 орта мектебі 

жаңа жүйе бағдарламасы бойынша 

жұмыс жасауда. 

Аталмыш бағдарлама бойынша 

мектеп директоры А.Қырықбай мек-

теп басшыларының курсынан &тті. 

Бірінші деңгей бойынша мектеп 

директорының оқу ісі ж&ніндегі орын-

басары С.Бақыбаева, әдістемелік ісі 

ж&ніндегі орынбасары Р.Абженбаева, 

тәрбие іс ж&ніндегі орынбасары 

С.Анапияевалар да курсты тәмамдады. 

Педагог кадрлардың біліктілігін арт-

тыру курсынан бірде-бір мұғалім &тпей 

қалған емес. Жалпы мұғалім саны – 55. 

Жоғарғы білімді – 49, жоғарғы сана-

ты – 11, бірінші санатты – 20, екінші 

санатты – 18, жас мамандар саны – 17. 

Табысты мектеп жүйесін құру 

мақсатында коучинг, сессия, шеберлік 

сыныбы, тренингтер, д&ңгелек үстел, 

тәлімгерлік, жоба жұмыстарымен ай-

налысу және дебаттар &ткізіледі.

Мектепте «Ізгілік» кәсіби және 

«Жалын» желілік қоғамдастығы жұмыс 

істейді. Қоғамдастық құрамына 14 мек-

Кадрлар әлеуетін, білім сапа-

сын, дарынды және талантты қолдау 

к&рсетумен кәсіптік бағдар беру 

мақсатында оқу орындарымен инте-

грациялық жұмыстар жасалуда. 

Елімізде және әлемде &мір сүріп 

жұмыс істеу үшін қажетті деңгей үш 

тілді меңгеру болғандықтан кірік-

тірілген сабақтар, командалық оқыту 

негіздерін тиімді қолдану, топтық 

жұмыстарды тиімді пайдалану, педа-

гогтардың іс-тәжірибесін жетілдірудің 

берері мол.

Елбасының биылғы Жолдауында 

еліміздің тірегі-жастар мәселесіне 

жете мән бергендігімен аса маңызды. 

Жолдауда жоғары оқу орындарынан 

мамандық алып шыққан жастардың &з 

мамандығы бойынша жұмысқа тұрып, 

елімізге қызмет ету мәселесі қоғамның 

даму тенденциясын анықтайтын фак-

тор екендігіне зор мағына берілген. 

Табысты мектеп жетістіктері ол: 

кәсіби-әдістемелік байқау жеңім-

паз дары, дарынды және қабілетті 

оқушылардың жетістіктері. 

2017-2018 оқу жылы бір Алтын 

белгі, екі үздік үлгідегі орта білім туралы 

аттестат, т&рт негізгі орта білім туралы 

үздік аттестат иегерлерін шығарумен 

аяқталды. Биылғы оқу жылында 

екі Алтын белгі, он бір үздік оқушы 

бітіргелі отыр. Қазақстанның болашағы 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін 
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оқушысын бей-жай қалдырмайтын, әрқай-

сысы дестек-дестек аса құнды дүниелер, 

қазақ әдебиетіне келіп қосылған бағасы биік 

алтын қазыналар. Оларды оқи отырып қазақ 

&нерінің, болмысы б&лек дара қайраткерлерді 

жақынырақ танып, таза да м&лдір тереңдікке 

сүңгігендей боласың. Автордың к&рнекті &нер 

адамдарының, белгілі азаматтардың тағдыры 

мен шығармалары жайлы толғанысы, ой-

пікірі оқушысының к&ңіліне қонып, жүрегіне 

ұялайтынына күмән келтір мейсіз. Қалидың 

қазақ &неріне деген сүйіспеншілігін, сый-

құрметін, ынта-ықыласын сол дүниелері 

арқылы ұғасың, ардақтап, бағалайсың. 

Бұл – қаламгердің аса шеберлігі, қаламы-

ның т&селгені деп қабылдағанымыз ж&н. 

Қаламгер Қали ұлыны ұлықтаудан, жақсыны 

жарылқаудан еш жалыққан емес. Ол баз 

біреулердей кейіпкерлерін ешқашан руға, атаға 

б&лмей, туған-&скен жеріне қарамай әділ жаза-

тын, шындықты жазатын жазушы-журналист. 

«Тартымды дүние биік &реден, мінезден 

туады» деп жатады к&п шілік. Егер олай болса 

жазушы Қ.Сәрсенбай қатар жүрген қаламдас-

замандастарынан бәйгедегі жүйрік сәйгүліктей 

дараланып, &з жолын айқындаған, айтар 

с&з-пікірі бар, кімді болса да толғандыратын, 

жан дүниесіне қозғау салатын ой-&ресі мол 

қаламгер. Ол қазіргі қоғамды, әлеуметтік 

болмысты жан-тәнімен, жүрегімен сезінеді. 

Күнделікті &мірде байқалған, к&рінген 

келеңсіздіктерді, к&леңкелі тұстарды барын-

ша әшкерелейді. «Жаны тазаның – ары таза» 

деп қазекем бекер айтпаған болар, сірә. Ол 

жазған дүниелері арқылы қоғамда етек алған 

арсыздықпен, к&збояушылықпен, &тірік-

жалған дықпен, орын алып отырған кем-

шіліктер мен келеңсіздіктен, екі жүзділік пен 

дүниеқоңыздықпен, имансыздармен аяусыз 

күресіп келеді. Осы жерде мысал ретінде оның 

бірнеше шығармаларын атын атап &телік: 

бар. Бұл с&зді кеңінен тарқатып ай-

тар болсақ, ұстазы жақсы оқушылар 

ертең қоғамның да жақсы болуына, 

мемлекетінің дамуына да айтарлықтай 

үлкен үлес қосады. Алаш к&семі Ах-

мет Байтұрсыновтың «Мұғалім – 

мектептің жаны» деп айтуында терең 

сыр бар. Барлық ізгілік, барша білім 

мұғалімнен басталатынын заманын-

да зиялы азаматтар жақсы түсінді. 

Дамыған елдердің жетістіктеріне 

зер салатын болсақ, олар ең алды-

мен білім беру жүйелеріне к&ңіл 

б&лгенін байқаймыз. Білім, оқу-ағарту 

жұмыстарына баса назар аудардың 

арқасында к&птеген республикалар 

алдыңғы орындарға шықты. 

Дүниежүзіне әйгілі болып отырған 

Жапония сынды елдер ұстаздардың 

м ә р т е б е с і  ж о ғ а р ы  л а у а з ы м д ы 

шенеуніктердің мәртебесінен биік бол-

маса, кем емес. Байқап қарасақ, мұның 

түпкі мәні – елдің болашағы ұстаздың 

қолында деген ойды меңзейді. Де-

мек, мұғалімдердің р&лі тек қана жас 

ұрпақ тәрбиесі мен білім беруінде ғана 

емес, қоғамның ілгері жылжуына, 

мемлекеттің қарышты қадамдармен 

алға басуына да әсер етеді. Мәселен, 

бір ғимаратты тұрғызу үшін оның 

айналасында қаншама адамдар еңбек 

«Тұлға топқа емес, ұлтқа қызмет етеді», «Түлен 

түрткендер мен түнде к&леңке іздейтіндер», 

«Дәстүр сақталмаған жерге жын-шайтан 

үйір», «Досы жоқ заман», «Коррупцияның 

күретамырын тіліп жіберетін бір &ткір ал-

мас керек» және басқалар. Тақырыптардың 

&зі автордың к&зқарасын барынша білдіріп 

тұр емес пе? Қоғамдағы жүрек сыздатар 

келеңсіз, қоғамға жат оқиғалар мен баз бір 

шенеуніктердің ұстанымдары қаламгерді 

толғандырып, санасына салмақ салып, оны 

ашына жазады. Бұл – әркім бара бермейтін 

батылдық. Асуы мен қиясы, ұңғылы мен 

шұңғылы мол шығармашылық &нерінде 

Қ.Сәрсенбайдың ұстанымы. 

Қалидың к&семс&здігі мен &мірлік фило-

софиясы да ерекше. Олардың бір тобы «Шал 

мен Шындық» кітабына енген. «С&з сәулесі» 

деген б&лімі түгелдей соған арналған. Олар 

«Бала-шағаның, тобырдың с&зін с&йлеген 

адам биік болмайды», «Азамат алды-артына 

қарап с&йлесе керек еді. Hмірге заң к&зімен 

ғана қарауға болмайды ғой. Одан да биік 

құндылықтар бар емес пе?!», «Айтар с&зі, 

к&рсетер &негесі жоқтар &секпен күн к&ріп 

жүр», «Біздің қоғамда жақсылардың атын атай 

бермейтін бір иттік бар», «Hзінің ана тілін 

білмейтін, білейін деп талпынбайтын адам-

ды сыйлаудың қажеті жоқ. Себебі &з анасын 

құрметтемеген &згені де құрметтеп жарытпай-

ды», «Дүниені сұмдық к&ңілсіздік басқан кезде 

к&ңілденіп кететін адамдар болады», «Бата 

бере алмайтын ақсақалды бақытсыз деуге бо-

латын шығар», «К&ргенсізде к&з болмайды, са-

насызда с&з болмайды», «Бір Алланың ризығы, 

пайғамбарымыздың шапағаты бәрімізге жет-

пей ме? Жоқ, сол жетпей тұрған тәрізді. 

Құдайдың бергеніне қанағат деген болмай 

тұр», «Жұмысқа алатын адамның алдымен жа-

сына емес, басына қарау керек. Жасы маңызды 

емес» деген ой толғаулары қызықты оқылады, 

етеді. Жобасы жасалады, құрылыс 

материалдарын дайындайды, орын-

далу мерзімі белгіленеді... Осындай 

сан-салалы әрі кешенді жұмыстардың 

нәтижесінде ғимарат бой к&тереді. 

Ал адам баласының жан дүниесі, 

сана сезімі кез келген ғимаратты 

тұрғызудан да қиын екенін ойласақ, 

ұстаздардың еңбегі шын мәнінде аса 

жоғары екенін түсінеміз. Hйткені 

баланың ынтасын ояту, білімге деген 

ықыласын арттыру, талабын дамыту 

ұстаздардан жігерлілікті, &з ісіне де-

ген зор сүйіспеншілікті, кәсібилікті 

талап етеді. Fрбір берілген сабақтың 

нәтижелі болу үшін мұғалімдер &з 

еңбегін, маңдай терін аямайды. Олар 

уақытпен санаспай жұмыс істей береді. 

Демек, &з &мірлерін осы кәсіпке арнай-

ды. Ұстаздар қай кезде де қоғамды алға 

жетелеуші мамандық. Себебі білімнің 

Ң

Осыдан біраз жыл бұрын қолыма тиген 

«Hнер – &мір» атты кітабындағы «Сол ән» де-

ген әңгімесі әлі күнге дейін есімде. Ол әңгімесі 

Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» 

әніне арналған. Бұл ән «Сонау бір жылда-

ры әр жерде аса қауіпті топ Қазақстанның 

солтүстігіне к&з алартып, арам ниеттерін астыр-

тын жүзеге асырғысы келіп аласұрып жатқанда 

туып еді» дейді Қ.Сәрсенбай. Fңгімеде 

«1986 жылдың желтоқсанындағы ызғардың 

бетін осы ән қайтарып еді, қайсыбір жылы 

«Ерт&стік» балалар хоры шетелде болғанда, 

&ңшең қарадомалақ сол әнді бозторғайдай 

шырылдап айтқанда, тіпті шетелдіктер жылап 

тұрды деседі». «Жырақта жүрген мыңдаған 

қазақ атажұртты аңсағанда, бір үйге жина-

лып алып, сол әнді айтады деседі». «Күні 

кеше Тәжікстаннан қайтқан сарбаздар туған 

елге сол әнді айтып қайтты». «Иранда &мірі 

&ткен қазақтың бір етікші шалы жұмысын сол 

әнмен бастап, сол әнмен аяқтап, сақалынан 

жас сорғалайды деседі». Байқаған боларсыз-

дар, автордың Шәмші Қалдаяқовтың әлгі 

бір әні т&ңірегінде &зінің туған ел-жұртына, 

халқына деген к&зқарасы, жүрек лүпілі қандай 

екенін. Сазгер Шәкеңнің осы бір әсерлі, 

жігерге толы әнінің &зі бойында ұлтына деген 

ыстық ықыласы бар әрбір азаматтың жүрек 

тебіренісін тудырып, елге деген махаббатын 

арттыра түсетінін сезінесіз, &нер құдіретіне 

асқан сүйіспеншілікпен бас иесің. Елжанды 

Ш.Қалдаяқовтың жүрегін жарып шыққан 

шырақты да сәулелі ой ұшқынынан туған оның 

парасатты да пайымды с&з мақамы шындық 

шыңына к&теріліп, айтулы әніміз к&п уақыт 

Қазақ халқынан шыққан ұлы 

ұстаз, педагог, мемлекет және қоғам 

қайраткері Ыбырай Алтынсарин за-

манында «Кел, балалар, оқылық. Оқы-

ғанды к&ңілге ықыласпен тоқылық» 

деп ұран тастады. Hзінің қайталанбас 

ғажайып &лең жолдарымен барша 

балаларды білім шыңына ұмтылуға 

шақырды. Жақсы азамат болып 

&сулерін арман етті. Оқуға, сауат ашуға 

ұмтылған әр бала үшін бұл с&з санасы-

на сіңіп, к&кейінде жатталып қалды. 

Ал оқытатын кім? Оқытатын, әрине, 

ұстаз. «Оқу инемен құдық қазғандай 

болса», сол оқудың шәкірттерінің 

бойы на сіңіретін де – ұстаз екені хақ. 

Б ү г і н г і  у а қ ы т қ а  д е й і н  с а н 

мыңдаған буынның саналы ұрпақ 

ретінде қалыптасып, еліне елеулі, 

халқына қалаулы еңбек сіңіруінде 

де мұғалімдердің алатын орны ерек-

ше. Технологиясы &ркендеген ХХІ 

ғасырда білім мен ғылымға деген 

сұраныс, қажеттілік артып отыр. Олай 

болса, сол білім мен ғылымның ар 

жағында ұстаздар қауымының ерен 

еңбегі жатқаны анық. Күн сайын, 

сағат сайын әр елде, әр мемлекетте 

қаншама ұстаздар шәкірттердің са-

насына сәуле түсіріп, жүректеріне 

ізгілік нұрын шашуда. Білім нәрімен 

боласың. Жазуы ерекшеленіп, &згеше дарала-

нып тұрады. Бұл – оның дәуір әдебиетіндегі, 

қазақ журналистикасындағы жаңа шылдығы. 

Кейде, тіпті, күйініп, ашынып жазатыны да 

бар. Саналы адамды толғандыратын дүние 

к&п қой мына қазіргі сайқымазақ, қызылды-

жасылды дүрбелеңге толы дүниеде. Қалиға 

тән к&п ой толғаныстары мені толқытты, 

санама сіңіп қалды. Мысалы, мына бір с&з 

тіркестері: «Мақтау, мадақтау жағынан қазақ 

әлі қамшы салдырмайды. Біреудің мақтауы 

«халықтық» мақтанға ұласып, содан белгісіз 

біреу қайраткер болып шыға келеді. Біреу 

малын сатып («бар малымды шығындап, 

болыс болдым, мінеки», Абай), біреу барын 

сатып қайраткер болу қазір қазақ ішінде бар. 

Олар әзірге етекте, ертең т&беге шығады. 

Мақтауын келістірсе, насихатын күшейтсе, 

тоқпағы мықты болса, жетіп жатыр. Оның ұлт 

алдындағы сіңірген еңбегі, танымалдығы тілге 

тиек болмайды. Кешегі партияның тұсында 

жаңа адам тәрбиелеу деген болған. Бізде қазір 

сол ауру ушығып тұр. Қазақтың емес, әр рудың 

&з қайраткері бар. Бір &кініштісі, мадақтаудың 

бел ортасында журналистер жүреді. Қысқасы, 

қолдан қайраткер жасау басталды. Мақтау тау-

дан құлаған тасқын секілді. Түптің түбінде сол 

тасқынның астында қалатын кімдер?.. Fрине, 

қара халық. Қайран, Ғабең не деп еді. «Ай мен 

күн айқайламай-ақ шығады ғой...». Шындық 

қой, қазіргі қазақ мақтағанды, мадақтағанды, 

қолпаштауды, басына к&тергенді ұнатады, 

жаны семіреді. Ол шіркін дердің мақтауы рас 

па, &тірік па, шын к&ңілден бе, жасандылық 

па, әлде астарында бір к&збояшылық барма ма 

оны еш ойландырмайды. Қазіргі &мірдің бар 

шындығы осы.

Бір білетініміз жазушы Қали Сәрсен бай 

белгілі &нер қайраткерлері туралы шаршамай-

шалдықпай к&п жылдардан бері жүйелі түрде 

қалам тартып, к&пшілік біле бермейтін, сезе 

сусындатып, даналық пен ғибраттың, 

ақыл мен парасаттың, ұстамдылық 

пен ұтқырлықтың, ізгілік пен мә-

дениеттіліктің және тағы да басқа 

асыл қасиеттердің негіздерін үйретуде. 

Мұны бір с&збен айтқанда, «&негесі 

мол ұстаздар әлемі» деп түйіндеуімізге 

негіз бар. 

Е л і м і з  & р к е н д е п ,  а л д ы ң ғ ы 

қатар лы озық мемлекеттердің ара-

сынан лайықты орын алу жолын-

да ұстаздар қауымының, білім беру 

қызметкерлерінің еңбегі дара. Сон-

дықтан болар, Мемлекет басшы сының 

жыл сайынғы Жолдауында қоғамдағы 

мұғалім мәртебесін биіктету, заң 

қабылдау қажеттігіне баса мән беріліп 

отырады. Осының барлығы қоғамдағы 

мұғалім беделінің жоғарлауына 

&з септігін тигізетіні с&зсіз. Ұстаз 

еңбегінің лайықты бағалануы арқылы 

еліміздің келешегі де жарқын болады. 

Үйретілген әрбір сабақ, әрбір пән 

баланың бойындағы қасиеттердің 

ашылуына себепші. Таңның атысы, 

күннің батысына дейін бала тәрбиесі 

мен біліміне &зінің асыл уақытын, 

біліктілігін арнайтын ұстаз қызметі 

қашанда биік, зор әрі нәтижелі. 

Халқымызда «Ұстазы жақсының – 

ұстамы жақсы» деген ұлағатты с&з 

ой туғызады. Қазақтың дарынды ұлдарының 

бірі, ерекше жаратылған болмыс, бірақ қазіргі 

әділетсіздік қаптаған қоғамда &з бағасын ала 

алмай &мірден озған Таласбек Fсемқұлов жай-

лы толғана, егіле, таусыла жазғаны да есімізде. 

«Шіркін, Шындық?!» деп шырқырайды &мір 

мен &нердің қадір-қасиетін терең таныған 

эстет жазушы.

Қазіргі орындалып жүрген берекесіз, елтең-

селкең әндер туралы да Қалекең ой толғап, ел 

газеті «Егемен Қазақстан» арқылы Мейрамбек 

Беспаевқа ашық хат жазғанын к&пшілік ұмыта 

қойған жоқ. Мақала авторы к&птің к&кейінде 

қазіргі, кейінгі толқын музыканттардың 

адресіне айтылып жүрген кикілжіңді, ащы за-

пыранды жас әншілер мен сазгерлерге жеткізіп, 

&нерге деген к&зқарастарын &згертуін, ұлт на-

мысына жауапкершілікті сезінуге шақырған 

болатын. Fттең, хатқа жауап жазылмай, құмға 

кеткен судай болып, аяқсыз қалғаны &кінішті. 

Ол үшін сана керек, қабілет керек болған 

шығар, сірә... К&зі қарақтылар бұл хатты ама-

нат ретінде к&ңілдеріне түйді.

Қ а лам г ерд і ң бү г і н г і ш ы ғ ы п ж ат қ ан 

е ң б е к т е р і н  ж и н а қ т а п  қ а р а с а ң  о н ы ң 

жазушылық &нерге аса жауап кершілікпен, 

кірпияздықпен қарайтынын ұғасың. Содан 

болар, ол оңды-солды қалам сілтеуден ба-

рынша тартына жүріп, жазушылық &нерге 

іштей дайындалып, толысып барып кел-

ген азамат. Құдайға шүкір, ол бұл күндері 

жазушылар ортасынан ойып орын алды. 

Та лғамы биік оқырман оның шырайлы, 

жүрек тебірентер шығармаларымен таны-

сып, жылы қабылдады. Hйткені ол шындық, 

әділдік үшін &мірін арнаған ұлтжанды, елшіл 

азамат, ол қоғамның, елдің жанашыры. Fр 

жазған мақаласында терең астар жатыр, ой 

толғам жатыр.

Біз бұл мақаламызда Қали Сәрсенбайдың 

атақтары мен наградалары, қоғамдық істегі 

абыройы, еңбекте алған биіктері мен та-

быстары жайлы тәмпіштеп, қосақтап жаза 

бермей, оның жазушылық суреткерлігіне, 

журналистік шеберлігіне к&ңіл б&лдік. Fлі де 

оның алар биіктері, жазар тұшымды дүниелері 

мол екеніне еш күмәнданбаймыз. «Қоғамның 

бай лығы – дарынды адамдар» десек, Қалекең 

сияқты қаламгерді солардың қатарынан 

іздесек еш артық болмайды.

Кіндік қаны киелі Қаратаудың құнарлы 

топырағына тамып, балалық бал дәурен 

шағы Fулиеата &ңіріндегі Сарысу ауданының 

Жайы лма аулын да &тіп, у ниверситет ті 

Алматыда тәмамдап, республикалық басы-

лымдарда к&п жылдар бірсыдырғы еңбек ете 

жүріп, үлкенге іні, кішіге аға болып танылған 

қайраткер журналист-жазушы, ұлт жанашы-

ры Қали Сәрсенбай бұл күндері азаматтың 

асқаралы жасы – алпысты бағындырып отыр. 

Құдайға шүкір, ел арасында еселі еңбегімен 

танылып, &зінің сүйікті қаласындағы «Ал-

маты ақшамы» газетінің ұжымын абырой-

мен басқарып, құрмет биігінен к&рініп жүр. 

Бір сұхбатында &зі айтқан «Баспас&зден 

мәдениеттің, зиялылықтың исі аңқып тұруы 

керек» дегеніндей, газеттің әр н&мірінде 

оқырманға ой салатын интеллектуалды, 

тартымды, қызықты, танымды мақалалар 

жариялануына аянбай т&р т&гіп келе жатқан 

ойы сергек, талғамы ерен қаламгер. Олай 

болса, «Жарқын жолыңыз сәтімен жалғасып, 

мерейіңіз арта берсін, Қа ли бау ырым!» 

демекпіз.

Сағындық ОРДАБЕКОВ, 
медицина ғылымының докторы, 

профессор, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі

ТАРАЗ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

&тпей-ақ тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің 

Fнұранына айналғанына куәміз. Бұл дегеніңіз, 

ойлап отырсақ, ерекше к&регендік емес пе?

Қали Сәрсенбаймен кейде телефон арқылы 

хабарласып, ой-пікірімізді б&лісетініміз бар. 

Бірде іссапардан Шымкент шаһарынан 

Алматыға кері қайтып келе жатып, хабарласып, 

тым асығыс екенін, таяуда баспадан шыққан 

бір кітабын інісі арқылы беріп жібергенін, 

ертең жұмыс орныма жеткізетінін хабар етті. 

Ол таяуда ғана баспадан шыққан «Шал мен 

Шындық» атты кітабы екен. Шынымды айт а-

йын, уақыт оздырмай бір сенбіде бас к&термей 

оқып шықтым. Жазушының тілі барынша 

жатық, ойлары салмақты да терең, батыл 

айтады, басқалар сияқты жаттанды с&здер 

сирек кездеседі, одан бойын алшақ ұстайды, 

ой иірімдері оқырманын басқа бір жұмбақ 

әлемге жетектеп алып кеткендей сезімде 

бермейтін олардың ерекшелігін, «құдіретін» 

жазып келеді. Мысалы, оның аса талантты 

әншілеріміз Амангелді Сембин мен Ерік 

Құрман ғалиев, атақты композиторларымыз 

Шәмші Қалдаяқов пен Нұрғиса Тілендиев, 

театр дүлдүлдері Шәкен Айманов, Fзербайжан 

Мәмбетов, Ыдырыс Ноғайбаев, Асанәлі 

Fшімов пен Сәбит Оразбай, дарабоз жа-

зушыларымыз Мұхтар Fуезов, Тәкен 

Fлімқұлов, Оспанхан Fубәкіров, 

Ш е р х а н  М ұ р т а з а  м е н  Р а -

хымжан Отарбаев, ұлтына 

адал, жан-тәнімен қызмет 

еткен белгілі қоғам және 

м е м л е к е т  қ а й р а т к е р л е р і 

Д і н м ұ х а м е д  Қ о н а е в  п е н 

Hзбекәлі Жәнібеков және де 

басқа к&рнекті тұлғалар жай-

лы жазған шығармаларының 

ЖАНЫ ДА, 
АРЫ ДА ТАЗА

кілті – ұстаздардың қолында. Ізгіліктің 

есігін ашу үшін, мектептік білім, 

жоғары оқу орнында оқып, үлкен ма-

ман иесі атану үшін де әрбір жас шәкірт 

мұғалімдердің,  оқытушылардың 

тәлім-тәрбиесін к&руі керек. Онсыз 

жақсы адам, саналы азамат, білікті 

маман болып қалыптасу мүмкін емес. 

Ұстаздардың қызметі мен еңбегі осы 

тұрғыдан алғанда бағалы әрі ұлы деп 

айтатынымыз сондықтан. Бұл орайда 

к&рнекті педагог К.Д.Ушинский-

дің мына бір с&здері ойға оралады: 

«Мұғалімдік мамандық – бұл адамта-

ну, адамның күрделі және қызықты, 

шым-шытырығы мол рухани жан 

дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық 

шеберлік пен педагогикалық &нер – ол 

даналықты жүректен ұға білу болып 

табылады». 

Hзімнің ұстаздық еңбек жолыммен 

байланыстыра айтатын болсам, мен 

оқушыларға білім беруде үнемі ізденіп, 

біліктілігімді арттырып отыруға ерек-

ше мән беремін. Оқытудың жаңа 

әдіс-тәсілдерін игеріп, білім берудің 

заманауи технологияларын меңгеруге 

тырысамын. Себебі білім беру саласы 

ол уақытпен бірге дамиды. Заманның 

талабымен ұштасып отыруы тиіс деп 

білемін. Мақсатым – ұстаз деген ұлы 

мамандықтың мәртебесін одан әрі 

биіктету, маңыздылығын арттыра 

түсу жолына &зімнің де үлесімді қосу. 

Fрине, алдымызда әлі үйренетін талай 

дүние бар. Ұстаздық ол қашанда ұлы 

қызмет, мәртебелі жұмыс дейтініміз 

сондықтан. Оның қыр-сыры, тәлімдік 

&негесінің ұшы-қиыры жоқ. Зерттеген 

сайын, үйренген сайын жалғасып кете 

береді. Білгенімізден білмейтініміз 

к&бейе түседі .  Мұның барлығы 

шәкірттердің сапалы білімі үшін жаса-

латын ізденіс жолы. 

Қорыта айтқанда, &з ісінің шынайы 

шеберлері, ұрпақ тәрбиесінің жана-

шырлары ұстаздар қауымы ғұмырын 

осы жолға арнап, шәкірттерінің 

қанатын қатайтып, үлкен &мірге қадам 

бастыратын да ұстаз. Шынтуайтына 

келгенде, ұстаз – ұлы с&з, ұлы ұғым, 

ардақты да аяулы мамандық. Қай 

жағынан алсақ та, құрметтеуге лайық 

жандар ол – ұстаздар! Ақиын ақын 

Мағжан Жұмабаев: «Ұстаз болу – &з 

уақытын аямау, &згенің бақытын 

аялау» десе, Жан-Жак Руссо: «Ұстаз 

– ұлы есім» деп айтуы да жайдан жай 

емес. Сондықтан да Ұстаз – ұлық емес, 

ұлы қызмет! 

Бағила 9ЛІМБЕКОВА, 
Алмалы аудандық №67 жалпы 

білім беретін мектептің 
химия пәні мұғалімі

АЛМАТЫ

Саналы ұрпақ бағдаршысы
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Бірінші ғылым саласы, физика-

техникаға арналған: Еліміз егемендік 

алған соң техникалық университет 

студенттері мен оқытушы-профес сор-

ларына арнап қазақ тілінде бірінші рет 

жалпы физика курсынан «Физика кур-

сы» атты оқулығы жарық к&рді. Со-

нымен қатар 7 оқу құралының авторы. 

Тек қана жаңашылдықпен сабақ беретін 

ғалым сол кездегі халық әлі де мән-

мазмұнына түсіне бермейтін тестілеуге 

арнап «Жалпы физика курсын оқытуда 

тест қолдану әдістері» атты оқу құралын 

жазып, баспадан шығарды. Оны жоғары 

техникалық оқу орындарындағы оқу 

үрдісінде күні бүгінге дейін қолданып 

келеді.  Сол сала бойынша Алматы 

облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру 

институтында «Педагогикалық шеберлік 

диагностикасы» деген атпен кафедра 

ашып, соның меңгерушісі болып жұмыс 

істеді. 

Астанада әлемдік деңгейде &ткен 2017 

EXPO-ның идеясын Бекең одан ондаған 

жыл бұрын күн энергиясын электр және 

жылу энергиясына айналдырудың тех-

никасы туралы «Гелиотехника» атты оқу 

құралын жазып, оқырмандарға ұсынған 

болатын. Оқырмандар жылы қабылдаған 

соң бұл кітап екінші рет қайта басылды.

Е к і н ш і  ғ ы л ы м  с а л а с ы ,  ф и з и -

каны оқыту әдістемесі: Кейіпкеріміз 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-нің 

физика кафедрасында жұмыс істеп, 

зейнеткерлікке шыққан соң да қол 

қусырып отыра алмады. Бұрыннан жа-

зып жүрген докторлық диссертациялық 

жұмысын одан әрі жалғастырды. Фи-

зика пәні мұғалімдерінің қолданы-

луына арнап 3 монография мен 17 оқу 

құралын &мірге әкелді. Бұл еңбектері 

педагогика ғылымы саласында білім 

алып жүрген университеттер мен ин-

ститут студенттеріне, оқытушы-профес-

сорларға, магистранттарға, докто-

ранттарға арналды. Физиканы оқыту 

әдістемесі бойынша ұйымдастырылған 

Халықаралық ғылыми-әдiстемелік, 

ғылыми-практикалық конференция-

ларда  әлденеше баяндама жасап, 

к&птеген ғылыми мақаласы журналдар-

да жарық к&рді. Қоғамдық газеттерде 

жүзден аса мақаласы жарияланды.

Осы еңбектерінің нәтижесінде 

зейнеткер болып жүрсе де ғылыми 

жұмысын тастамай, бұрыннан айна-

лысып жүрген «Научно-методическая 

система углубленного изучения курса 

физики в средней школе на основе фи-

зики полимера» ( «Полимер физикасы 

негізінде орта мектеп физика курсын 

тереңдете оқытудың ғылыми-әдістемелік 

жүйесі») деген тақырыптағы докторлық 

диссертациялық еңбегін аяқтап, Ре-

Бәкең осылай балықшы отбасында 

Кіші Арал теңізі деңгейін сақтап тұрған, 

К&карал плотинасы салынған Қаратерең 

ауылындағы Қосаралда &мірге кел-

ген еді. Бұл жер Украинаның кабзор 

ақыны Т.Г.Шевченконың патшалық 

Рессей кезінде екі жыл айдауда бо-

лып, «Қосарал», «Баян», «Арал теңізі» 

суреттерін қыл қаламмен салған қасиетті 

де балығы тайдай тулаған, береке 

дарыған дария мен теңіздің тоғысқан 

жазиралы жағалауы. 

Жазушының балалық шағы соғыстан 

кейінгі ауыр кезеңдермен тұспа-тұс 

келді. Майданнан жарақат алып оралған 

әкесі Ұзақбай сұм соғыстың зардабы-

нан ұзақ &мір сүре алмады. Ол дүние 

салғанда Бегімбай небәрі үш жаста 

болатын. Отбасының барлық салмағы 

анасының иығына түсті. Он үш құрсақ 

к&терген қайратты Сәнімнің қолында 

баласы мен қызы ғана қалды. Осылайша 

жастайынан тұрмыс тауқыметін к&рген 

олар ерте есейді. Балық зауытында 

сұрыптаушы болып жұмыс істейтін 

анасына қолғабыс жасады. Бекеңнің ән 

айтып, домбыра тартуға, сурет салуға 

қабілеті ерте байқалды. Қаратереңге кел-

ген Ленинград суретшілер училищесінің 

с т у д е н т т е р і  о н ы ң  д ү н и е л е р і н е 

қызығушылық танытыпты.  Сег із 

жылдық мектепті бітіргеннен кейін жас 

суретшіге аталған училищеден оқуға 

шақырту келеді. Алайда анасы жалғыз 

ұлын алысқа жіберуге жүрексініп, қарсы 

болыпты. Бірақ талапкер бала &зінің 

бақытын қара с&зден маржан теріп тапты 

десе болады. 

Біздің Бәкең де қаламын құшақ-

тап туған әріптестеріндей ауылдың 

к і т а п х а н а с ы н  « о қ ы п  т а у ы с ы п » , 

қариялардың ескі әңгімесін есіне сақтап, 

ертегі-жырларға құрышын қандырып, 

к&рген-білгендерін жадына жинап, ойын 

қағазға түсіруден жалықпаған еді. Мек-

тепте жүріп аудандық «Толқын» газеті 

мен «Қазақстан пионеріне» мақалалар 

жазып ауылда бала тілші атанды. Сол бала 

тілшіден дана тілшіге жету үшін оқу мен 

еңбегін жалғастырып үлкен &мір жолына 

түсті. Алматыдағы С.М.Киров атындағы 

Қазақ мемлекеттік университетінің 

журналистика факультетін бітірді. 

Қызмет барысында Алматы жоғары 

партия мектебін тәмамдады. Еңбек 

жолын мектепте ұстаз болудан бастаған 

Бәкең мағыналы да тағылымды &мір 

мектебінен &тті. Облыстық телерадио ха-

барларын тарату комитеті мен комсомол, 

партия органдарында жауапты қызметте 

болды. Облыстық партия комитетінде 

нұсқаушы, КСРО Министрлер кеңесі 

Дін істері кеңесінің Қызылорда облысы 

бойынша &кілі, облыс әкімі аппара-

тында б&лім, сектор меңгерушісі және 

бас инспектор қызметтерін атқарды. 

Ол жемісті еңбек еткен қырық жылдан 

астам уақытта облыстың әлеуметтік-

экономикалық жағдайын к&теруге, 

Сырдың мәдениеті мен рухани дүниесін 

дамытуға белсене қатысты. 

Жазушы алғашқы тарихи тақы-

рыбына кездейсоқ келмеген ед і . 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым-

дардың еңбек ұжымдары ардақты ана, ұлағатты ұстаз, қазақтың 

к&рнекті жазушысы, қоғам қайраткері Балғабек Қыдырбекұлының 

аяулы зайыбы 

Сапура апамыздың 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 

қайғыларына ортақтасып к&ңіл айтады.

сейде қорғап шықты. Шет елге барып 

қорғауының себебі сол кезден бастап 

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің Жоғары атте-

стациялау комитетінің (ЖАК) ережесі 

&згерген болатын.

Бекеңнің жазған еңбектері  сан 

қырлы, ол мектеп &мірінен бастап жо-

ғары техникалық университеттер аралы-

ғын қамтиды. Еңбек &тілінің к&п жылы 

техникалық жоғары оқу орындарында 

&тті. 

Бекболат Тасболатұлының еңбек 

&тілінің к&п уақыты техникалық жоғары 

оқу орнында &ткенімен, педагогикалық 

ғылым саласын таңдаудың да &зіндік 

себебі  бар.  Ол Оңтүст ік  &ңірдег і 

Сарыағаш ауданында орта мектепті 

бітірген соң аудандық атқару комитетінің 

жолдамасымен Киров атындағы ҚазМУ-

дің физика факультетіне құжат тапсы-

рады. Бірақ емтихан тапсырғанда алған 

балы жетпей қалады. Ауылға қайта баруға 

намыстанып, ММУ-нің сол кездегі 

жаңадан ашылған механика-математика 

факультетінде сырттай оқуға түседі. Ол 

кезде ҚазМУ-дің физика факультетінде 

сырттай оқу болмайтын, болған да емес.

Сол университеттен 1-курс студенті 

деген анықтаманы алып Сарыағаш 

аудандық оқу б&лімінің басшысына 

к&рсетеді. Оқу б&лімі ол ауданның 

Дарбаза совхозына қарасты Сарысу 

б&лімшесіндегі бастауыш мектепке 

мұғалім етіп жібереді. Hзі осы ауданның 

Тегісшіл ауылдық округінде 1939 жылы 

21 наурызда туған болатын. Келесі жылы 

жоғарыдағы оқу орнынан құжаттарын 

алып, &зінің армандаған мамандығына, 

Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 

педагогикалық институтының физика 

факультетінің күндізгі б&ліміне емтихан 

тапсырып оқуға түседі. 

Бұл оқу орнын жасы ұлғайып қалса да 

&зінен бес-алты жас студенттермен бірге 

оқып, 1969 жылы бітіреді. Себебі аяғына 

екі рет ота жасалғандықтан дәрігерлер 

оқуға рұқсат етпейді. Бекең жоғарыдағы 

бастауыш мектеппен қатар күндізгі орта 

мектепте де, кешкі мектепте де мұғалім 

болып еңбек етті. Сондықтан педагогика 

ғылымы саласын таңдаған еді. 

Ж о ғ а р ы д а ғ ы  м о н о г р а ф и я л а р ы 

мен оқу құралдарының біреуіне ғана 

тоқталсақ. Ол «Полимер физикасы 

негізінде орта мектеп физика курсын 

тереңдете оқытудың ғылыми-әдістемелік 

жүйесі» атты монографиясы. 

Монографиялық жұмыс физика пәні 

мұғалімін даярлайтын университеттер 

мен педагогикалық инсти туттардың 

оқытушы-профессор ларына, мұғалімдер 

білімін жетіл діру институты мамандары-

на, оқытушыларына, мектептің физика, 

Бегімбай Ұзақбаев Жалаңт&с Баһадүр 

қорының жұмысына белсене араласа 

жүріп, батырдың 425 және 430 жылдығын 

&ткізуге атсалысты, халықаралық және 

республикалық конференцияларды 

ұйымдастырудың басы-қасында болды. 

Қаһарман қолбасшының ескерткішін 

орнатуға, мектептер мен ауылдарға 

есімін бергізуге байланысты жұмыстарға 

араласты. С&йтіп жүріп, Hзбекстанға 

делегация құрамында бірнеше рет сапар-

лап барды. Самарқан мен Нұратада бо-

лып, баба салдырған Ширдор (Арыс тан 

қақпа) және «Тіллә Қари» (Алтынмен 

апталған) кесенелеріне тәу етіп, тасқа 

маңдайын тигізіп, алақанымен сипады. 

К&не ғасырдың к&зі тірі жәдігерлерінде 

баба рухымен осылай сырласып, тари-

хымен тілдесті. 

Қаламгердің еңбек қорлығы мен 

і з д е н і м  п а з  д ы ғ ы н а  р у х а н и  қ у а т ы 

қосылып, қазір әдебиетіміздің ауыр да 

күрделі жанры тарихи тақырыпты індете 

жазып келеді. К&п жылғы жемісті 

ізденістері мен толғаныстарының 

нәтижесінде &мірге «Жалаңт&с 

Баһадүр» романы келді. Туын-

дыға заманымыздың заңғар 

суреткері Fбіш Кекілбаев Тұран 

батырының тарих пен ұрпақ 

үшін мәнін ардақтап керемет 

алғыс&з жазды. Даңғайыр жазушы 

інісіне «Бегімбай жаным, к&птен 

бері осы тақырыпты жазсам ба деп 

химия пәні мұғалімдеріне, магистранттар 

мен докторанттарға арналған.

Үшінші ғылым саласы, қазақ тарихы: 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясын-

да жарияланған «Қаңлының әлемдік 

&ркениетке қосқан үлесі», «Қаңлы түркі 

халықтарының ата-бабасы», «Түрік 

тарихындағы қаңлылар», «Қазақ дегеніміз 

– Қаңлы-Сақ» мақалаларынан бастап, 

содан бері ата-бабаларымыздың ұлттық 

кодын бізге жеткізетін – қазақтың тари-

хына, архитектуралық ескерткіштеріне 

зерттеу жұмыстарын жалғастырып келеді. 

Осы салада қазақтың шығу тегін ежелгі 

тарихтан іздеген ол сонау Шығыстағы 

Охот, Жапон теңізінен Батыстағы Қара 

теңізге дейінгі аралықта жасаған қаңлы 

тайпасының шығу тарихымен байланы-

стыра зерттеп, 16 жылдың ішінде &зінің 

мамандығы физик бола тұра қазақ тари-

хын зерттеуге арнап жеке авторлығымен 

7 кітап жазып, баспадан шығарып, 

оқырманға тарту етті. 

Қазақтың &ткенін зерттеуге арналған 

еңбектерінің бірі  қаңлы тарихына 

арналады. Кітапқа пікір жазған әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ-ның Ғылыми 

зерттеу орталығының директоры, та-

рих ғылымының докторы, профессор 

ҰҒА-ның Құрметті академигі Талас 

Омарбекұлы. 

Кітап жатық, ғылыми-таным дық 

тілмен жазылған. Зерттеу деректілігімен, 

нақтылығымен құнды. Fр тақырып 

бойын ша берілген сілтемелер автордың 

зерттеу нысанын терең игергендігін 

к&рсетеді. Бұл зерттеу жұмысы 4 б&лімнен 

тұрады. Бірінші б&лім: «Неолит, энео-

лит, кола дәуіріндегі қаңлылар», екінші 

б&лім:« Қаңлы жазуы», үшінші б&лім: 

«Қазіргі заман қаңлыларының тарихы», 

т&ртінші б&лім: «Автордың қаңлы та-

рихы туралы жазған материалдарынан 

қысқартылып алынған материалдар» деп 

аталады. 

Б.з.б. 3,4-мыңжылдықтарда шы -

ғысқа қарай кеткен қаңлылар Тынық 

мұхит жағалауы, Хуанхэ &зені(Сары 

&зен) бойында, Сары теңіз жағалауында, 

Ордос жазықтығында,  Манжурия 

мен Ханғай және Хинган жерле рінде 

Қаңлы-Сэ мемлекетін құрады. Қаңлы-

Сэ мемлекеті Қытай дың сол кездегі 

атауымен атағанда Хэнань (қазіргі ата-

уы Чжэнчжоу), Хэбэй (қазіргі атауы 

Шицзячуан), Шаньси(қазіргі атауы 

Тайюань) аймақтарында б.з.д. III-II 

мыңжылдықтарда болған. Бұл андронов 

дәуіріне сәйкес келеді.

Осы пікірлерге сүйене отырып, 

қазіргі Қазақстан аумағындағы Қаңлы-

Кангюй мемлекетін бүгінгі қазақтың 

тарихи бастауы ретінде қарастыру ресми 

тарих тарапынан &те қажет деп есептейді. 

Бұл енді ғалымның жеке пікірі. Мұндағы 

мақсат – «Қаңлы тайпасының тарихы 

арқылы, Қаңлы мемлекеттілігі арқылы, 

Қаңлы мәдениеті мен әдебиеті арқылы 

&зіміздің – бүгінгі қазақ халқының, 

Қазақ мемлекеттілігінің мәртебесін 

к&теру, тарихын ғылыми негіздеу, жас 

ұрпақты отаншылдық, мемлекетшілдік, 

қазақтық асқақ рухта тәрбиелеуге үлес 

қосу. Бар қазақтың атасы бір екендігін 

дәлелдеп» дейді автор.

Кітап Елбасымыз Н.Назарбаевтың 

2012 жылғы желтоқсандағы Қазақстан 

халқына Жолдауындағы:  «Ру мен 

тайпаға б&ліну – ұлттық тұтастықтан 

айырылудың &те қауіпті түрі. Қазақ 

шежіресінің түпкі мәнін ұмытпау керек, 

алып дарақтың бұтақтары сияқты күллі 

рулардың түбін қуа келгенде, барлығы 

бір ғана ұлы тамырға – қазақ деген 

ұлтқа барып тіреледі. Қай шежірені алып 

қарасаңыз да, ол қазақтың бірлігін, 

тұтастығын әйгілейді» деген ұлағатты 

с&зімен қорытындыланады.

Бекеңнің бұдан басқа журналистік те 

кәсібі бар. Hткен ғасырдың жетпісінші 

жылдарында «Қазақстан мектебі» жур-

налында істеп жүрген кездің &зінде-ақ 

КСРО Журналистер одағының мүшесі 

болған. Қазіргі кезде Қазакстан Жур-

налистер одағының мүшесі. Газет-

журналдарға мақалалар ұсынып &зінің 

ой-пікірін ортаға салып отырады.

Ұстаз, ғалым бүгінде де қызу еңбек 

үстінде. Еңбегі жемісті болсын! 

9лімхан ЕРМЕКБАЕВ, 
геология-минералогия ғылымының 

докторы, профессор, ҚР Ұлттық 
инженерлік академиясының академигі

кешкендері шығармаға арқау болған. 

Айталық, «Қалдырған ізің мәңгілікте» 

Жақсылық Жылқышиевтің азаматтық 

тұлғасын сомдайтын оқиғалар &зек етіп 

алынса, «Арман мұратына адалдық» 

атты хикаят Сыр &ңіріне ерекше еңбегі 

сіңген Елеу К&шербайұлының тағдыр 

жолын әңгімелейді. «Hрге &рлеген &р 

тұлға» деп аталатын хикаят Кеңесбай 

Қалитегінің тағдыр-талайынан сыр 

шертеді. Ал Қалыбай Бекенұлының ба-

сынан &ткендері «Шырағың с&нбесін» 

деп аталатын хикаятқа арқау болған. 

Кітаптың &з оқырманы бар ғой деген ой 

түйдік. Себебі, мұнда Сыр бойы елінің 

кешегісі мен бүгінгісі &зінің жанқиярлық 

еңбегімен ауылдастарының құрметіне 

б&ленген абзал азаматтар туралы 

қалтқысыз әңгіме айтылады».

Бұл орайда қаламгердің әріптесі 

Ж а қ а у  Д ә у р е н б е к о в  т е  б ұ р ы н 

к&ркем шығарма жазып танылған 

а в т о р д ы ң  д е р е к т і 

ш ы ғ а р м а л а р м е н 

у х а н и  қ у а т ы 

міздің ауыр да 

ырыпты індете 

лғы жемісті 

старының

алаңт&с 

Туын-

заңғар 

Тұран

ұрпақ 

керемет 

р жазушы 

м, к&птен

зсам ба деп 

Ж а қ а у  Д ә у р е н б е к о в  т е  б ұ р ы н

к&ркем шығарма жазып танылған

а в т о р д ы ң  д е р е к т і

ш ы ғ а р м а л а р м е н

ҚАЛАМ 
қуаты

ойланып-толғанып жүр едім, бірақ ба-

тылым бармады, қорықпай бұл дүниені 

қалай жазып жүрсің, &зің нағыз батыр 

екенсің» деген с&зі әрдайым қаламгерді 

қанаттандырып, қамшылап отырады. 

Жазушы қаламынан бұдан &зге 

«Қарабура», «Сопы Fзиз пір», «Марал 

баба», «Сартай батыр», «Байқазақ», 

«Алдаспандар рухы» тарихи романда-

рымен бірге «Тағдыр», «Сырлы сезім», 

«Бұтақтан &рген бәйтерек», «Шырағың 

с&нбесін», «Сырымды саған айтам», 

«Қилы заман-ай», «Шығар күннің 

шуағы» атты повестері мен әңгімелер 

жинақтары жарық к&рді. Ұзын саны 

20-дан астам прозалық кітаптардың ав-

торы, 21 әдеби-к&ркем және деректі по-

вестер, 67 әңгімелер мен хикаяттар және 

27 ертегі жазған еңбекқор қаламгер. 

Сонымен бірге аудармашылықпен 

де айналысып, балалар жазушысы 

И.Акимушкиннің әңгімелерін қазақша 

с&йлетіп, бүлдіршіндерге тарту ет-

кен. Республикалық және облыстық 

тақырыптық байқауларға қатысып, 

бірнеше рет очерктер мен повестері 

жеңімпаз атанды. 

Қазақстан Жазушылар одағы ның 

жыл сайынғы әдеби жыл қоры тын-

дыларына арналған басқосуларда оның 

тарихи романдары мен деректі хикаят-

тары мақталып, сыншылардан лайықты 

бағасын алып келеді. Hткен жылы про-

за саласы бойынша талдау жасаған 

белгілі жазушы, ғалым Н.Ақыш қаламгер 

Б.Ұзақбаевтың романына былай деп баға 

берді: 

 «Тарихи тақырыпқа арналған 

ш ы ғ а р м а л а р д ы ң  б і р і – Б е г і м б а й 

Ұзақбаевтың «Сартай батыр» романы. 

Романның оқиға желісімен оқырмандар 

«Жау жүрек мың бала» к&ркем фильмі 

арқылы жақсы таныс. Оқиғалар орта-

сынан табылатын бас кейіпкер Жоңғар 

мен Хиуа шапқыншылықтарына қарсы 

соғыстарда &зінің қаһармандығымен 

және ұйымдастырушылық қабі ле-

тімен к&зге түседі. Fдетте қалып тасқан 

тәжірибе бойынша к&ркем фильм 

оқырмандар арасында кеңінен танымал 

болған шығарманың негізінде, соның 

сюжетінің желісімен түсіріліп жатушы 

еді ғой. Ал бұл жолғы шығармашылық 

б а й л а н ы с т ы ң  с и п а т ы  к е р і с і н ш е . 

Шығармада авторлық баяндаулар 

арқылы бұрын к&п айтыла бермейтін 

тарихи деректер келтірілген. Оқиғаның 

негізгі фабуласы негізгі қаһарманның 

т&ңірегінде дамып отыратындықтан, 

шашыраңқылық жағы шағындау. 

Сондықтан аталған роман оқырма нын 

онша шаршата қоймас деп үміттенеміз...»

Бәкең деректі прозада &німді де 

&рнекті еңбек еткен қаламгердің бірі. 

Жазушы-журналист Жұмабек Кенжалин 

оның дәйегі мен мәйегі мол дүниелері 

туралы тұщымды пікір білдіреді: «Біздің 

қолымызға тиген кітаптың бірі Бегімбай 

Ұзақбаевтың «Намыстан шыңдалған 

қайрат» деп аталатын деректі  хи-

каяттар кітабы. Мұнда негізінен ел 

құрметіне б&ленген азаматтардың 

қилы тағдырлары мен олардың бастан 

жаңа үрдісті публистиканың үлгісіндей 

оқылымды, ұлтқа берер тәлімі, айтар 

ақиқаты бар, ұрпақ жадында ұлағат үшін 

қалдырар, осылайша &з оқырманын таба 

алатын дәйегі мол дүниелер жазғанын 

атап &теді. 

Қазақстан Жазушылар одағы ның ХV 

құрылтайында да к&р кемдік-эстетикалық 

талаптарға мүмкіндігінше жауап бере 

алатын, екі құрылтай аралығындағы 

тәуір деген шығармалардың алдыңғы 

қатарында Бегімбай Ұзақбаевтың та-

рихи тақырыпта к&терілген прозалық 

туындылары тұрғанын ескеруі, жазу-

шы романдарының жоғары баға лан-

ғанының айқын к&рінісі деп ұғы намыз.

Қазақ әдебиетінде бұрын ауызға алы-

на бермейтін Қоқан мен Хиуа шап-

қыншылығына қарсы күрестегі қазақ 

қаһармандарының ерлік күрестері жай-

лы жазылған шығармалары түрлі к&ркем 

әдеби суреттеулер мен шынайы на-

нымды баяндаулар арқылы к&бімізге 

беймәлім тарихи деректер келтіруімен 

құнды.

Б . Ұ з а қ б а е в  е л і м і з  т ә у е л с і з д і к 

алғаннан бері облыс әкімі аппара-

тындағы халықаралық «Қазақ тілі» 

ұйымының т&рағасы.Қызылорда об-

лысы республикада бірінші болып 2001 

жылы 13 қыркүйектен бастап іс жүргізуді 

мемлкеттік тілге к&шіріп, басқаларға да 

үлгі-&негелі батыл қадам жасады. 

Бәкең отбасында жары Күнилә екеуі 

7 баланы тәрбиелеп &сірді. Балаларының 

барлығы дерлік жоғары біліп алып, 

қазіргі таңда әр салада жемісті еңбек 

етуде. Талантты жазушы бүгінде 20-дан 

аса немере мен бірнеше ш&бере сүйген 

ардақты ата. Немерелерінің алды шетел-

де білім алды. «Бейнеттің зейнетін к&рді» 

деген осы. 

Б ә к е ң н і ң  ж а н р  т а л ғ а м а й т ы н 

және &ндіріп жазатын еңбекқорлығы 

мен оқырман талабына сай байсал-

ды шығарма тудыратын қабілеті к&п 

қаламгерлерге үлгі сияқты. Жазушы 

Б.Ұзақбаев «Еңбектегі ерлігі үшін», 

«Ерен еңбегі үшін» және Қазақстан 

Тәуелсізд іг іне  10  және 20  жыл», 

«Халықаралық М.Шолохов» медальда-

рымен марапатталған. Қазақстан Жа-

зушылар және Журналистер одағының, 

Халықаралық Жазушылар одағының 

мүшесі.  ҚР Мәдениет қайраткері, 

« Ж а л а ң т & с  Б а һ а д ү р »  а т ы н д а ғ ы 

республикалық қор т&рағасының 

о р ы н б а с а р ы ,  А р а л  ж ә н е  Қ а з а л ы 

аудандарының құрметті азаматы.

Ер к&ңілді, ер мінезді азамат бүгінде 

шығармашылық қуатының дер шағында. 

Тарих пен тұлғаларды тірілтіп, олардың 

жарқын бейнесі мен &шпес ерлігін 

халқымен қауыштырған қарымды 

қаламгер Бегімбай Ұзақбаев тың ойлы 

оқырманына берер сүбелі дүниелері 

әлі де алда деп білеміз. Осылайша, 

қаламыңмен халқыңа қызмет ете бер 

демекпіз.
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ҚЫЗЫЛОРДА

ИГІ ІС

Елімізде «Туған жер» 
бағдарламасы аясында 
республиканың түкпір-түк пірінде 
қалталы азаматтар, елім, жерім 
деген жанашыр жандар, жақсы-
лық пен жомарттыққа жаны 
құмар тұлғалар .з қаражаттарына 
халық игілігі үшін түрлі бастамаға 
ұйытқы болуда.

Тарқатар болсақ, ескерткіштер 

жаң ғыр тылып, мешіттер бой к&теріп, 

спорттық, мәдени, әлеуметтік ны-

сандар салынып, &зге де ілкімді 

істерге жан бітті.

Бұл бағытта айдынды Алак&л 

ауданында да к&птеген жұмыстар 

&з жүйесін тапты. «Туған жер» 

бағдарламасы туын к&тергелі кіндік 

қаны тамған ауыл-абанға азда бол-

са пайдасын тигізуге құлшынған 

жерлестерміздің қарасы к&бейді. 

Бергенінен берері мол мақаланың 

к&здегені де осы еді.

Аудан аумағында атқарылған, 

атқарылатын ауқымды істерге ат 

шалдырсақ, жомарт жерлестеріміздің 

ықпал етуімен талай дүниеге дем 

бітті. Туған жерге ту тігуге асыққан 

азаматтар ж&ргек кірі жуылған 

ауыл дарына к&птеген к&мекте рін 

к&рсетуде. Оған 2017-2018 жылдар 

аралығында аталған бағдарлама 

аясында 1 млрд. 200 млн-ға жуық 

қаражаттың игерілуі дәлел бола 

алады.

Ең ауқымды жоба ретінде Сауат 

Мыңбаевтың демеушілігімен жал-

пы құны 500 млн. теңгені құрайтын 

«Тарлан» спорт кешенінің ашылуын 

айтуға болады. 

«Атамекен» кіші бағдарламасы 

аясында 443 млн. теңгеге 7 мешіт пен 

бір пошта ғимаратының құрылысы 

жүріп жатыр. Осы уақытқа дейін 

Лепсі, Ақтүбек, Ынталы ауыл да-

рындағы руханият ордалары халық-

тың пайдалануына берілді.

Игілікті  істердің тізгінінен 

ұстаған Бауыржан Оспановтың 

мұрындық болуымен де &ңірімізде 

к&птеген келелі шаруалар тындыры-

лып, тұрғындардың ақжарма тілегі 

т&гілген болатын. 

Алмат ЕСЕНБЕКОВ
Алматы облысы

Туған жерді түлету – парыз

...АР ІСІ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 

басы лым дардың еңбек ұжымдары ардақты азамат, бас пас&з 

жанашыры Сағи Ноғайбаевқа, Серіктестік Бас дирек то ры-

ның орынбасары Ләззат Ноғайбаеваға аяулы аналары

Жамал ОМАНҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып 

к&ңіл айтады.
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Швейцарияның бұл к&рікті қаласы 

командалық әлем біріншілігін 1997 жылға 

дейін қабылдады. Бұдан кейін бұл дүбірлі 

дода әлемнің әр қаласында дәстүрлі түрде 

&ткізіліп келеді. Астана ТМД мемлекеттері 

арасында Ереван (Армения, 2001 жыл), 

Цахкадзор (Армения, 2015 жыл), Ханты-

Мансийск (Ресей, 2019 жыл) қаласынан 

кейін бұл біріншілікті &ткізген т&ртінші 

шаһар. Ал әйелдер арасындағы жарыс 

2007 жылы бастау алған. 2013 жылы 

Астанада нәзік жандылар арасында IV 

командалық әлем біріншілігін &ткізілген. 

Сол бәсекеде Екатерина Лагно, Анна 

Ушенина, Мария Музычук, Наталья 

Жукова, Инна Яновская бастаған украин 

қыздары жоғары сатыдан к&рінді. 

Бұл чемпионатқа Қазақстан құрамасы 

тыңғылықты дайындалды. Hйткені ең 

бастысы ерлер арасында мемлекетімізде 

тұңғыш рет &ткізілген чемпионатқа ел 

намысын ерлер арасында Ринат Жұмабаев 

(ФИДЕ рейтингісі бойынша 2609 ұпай 

жинаған), Fнуар Исмағамбетов (2545), 

Мұртас Қажығалиев (2587),  Денис 

Махнев (2476), Петр Костенко (2466) 

қорғады. Ал әйелдер арасында Жансая 

Fбдімәлік (2469), Динара Сәдуақасова 

(2462), Бибісара Асаубаева (2374), Гүлісхан 

Нахбаева (2295), Гүлмира Дәулетова (2263) 

сынға түсті.

Жарыстың алғашқы турнирінде 

Халықаралық шахмат федерациясының 

(ФИДЕ) президенті Аркадий Дворкович 

Екатерина Лагно (Ресей) мен Жансая 

Fбдімәліктің (Қазақстан) тақтасында 

е ң  м а ң ы з д ы  ш а х м а т  о қ и ғ а с ы н ы ң 

басталуының символы болып саналатын 

алғашқы жүріс жасады. Fбдімәлік-Лагно 

ойын партиясы әйелдер арасында бірінші 

раундтың негізгі ойыны деп жарияланды. 

Аталмыш партия &те тартысты дәрежеде 

&рбіді. Биылғы жылдың басында 19 жасқа 

толған қазақстандық шахматшы қыз 

қарсыласының алдын орап, қарамен 

бастаманы &з қолына алған болатын. 

П о з и ц и я с ы н  а з д а п  ж а қ с а р т қ а н 

Жансаяның жеңуге мүмкіндігі бар еді, 

алайда уақыты жетпей, сағатты тоқтатуға 

мәжбүр болды. Осылайша, н&мірі бірінші 

тақтада ойнаған алматылық ару азулы 

қарсыласынан ұтылып қалды. Fрине, 

ұтылуға себеп бар еді. 2559 рейтингісімен 

орыс қыздары арасында ілгері тұрған 

Екатерина Лагно жерлесімізден 90 бал 

бойынша жоғары тұрғанынан б&лек, 

к&птеген халықаралық жарыстарда 

жүлдегер атанып жүрген тәжірибелі 

шахматшы екендігін де ұмытпағанымыз 

ж&н. Бұдан кейін Александр Горячкина 

(2504)  Гүлісхан Нахбаеваны ұтып 

кетті. Есеп 0:2 болып, жеңіс ресейлік 

к о м а н д а н ы ң  п а й д а с ы н а  ш е ш і л д і . 

Екінші тақтада Динара Сәдуақасова 

әлемнің экс-чемпионы Александра 

Костенюкпен (2545) болған кездесуін 

тең ойынмен аяқтады. Бұл турнирдің 

кішігірім сенсациясынан бағаланды. 

Ал команданың дебютанты Бибісара 

А с а у б а е в а  қ а р а  т ү с п е н  р е с е й л і к 

Валентина Гунинаға (2515) қарсы ойнады. 

Ресейлік азулы қарсыласы Бибісараның 

позициясына үлкен қауіп тудырды. 

Мамандардың к&пшілігі жеңісті с&зсіз 

Валентинаға беріп отырғанда, Бибісара 

күтпеген жерден уәзірін құрбандыққа 

шалды. Ең күшті тасын жоғалтқанына 

қ а р а м а с т а н  т а қ т а д а  б е р і к  б е к і н і с 

құрып, тең нәтижеге қол жеткізе білді. 

Бұл да бір үлкен ерлік деуге болады. 

Hйткені Бибісараның позициясында 

тіпті кәсіпқой шахматшылардың &здері 

ұтылып қалатыны с&зсіз еді. Айтпақшы, 

дарынды шахматшы қыз таяуда Қазақстан 

азаматтығын қайтадан қабылдаған. Соңғы 

екі жыл бойы Мәскеу облысының Шахмат 

федерациясының атынан сынға түскен 

жеткіншегіміз елімізге қайтадан оралды. 

Мәскеу облысында сынға түскен кезде 

Бибісараға к&птеген қысым жасалған еді. 

«Кемеге» тіркелген «піл» «ханды» қолға түсірді

ЭНДШПИЛЬДЕГІ 
НӘЗІК ИІРІМДЕР

Аркадий ДВОРКОВИЧ, 
Халықаралық шахмат федерациясының (ФИДЕ) президенті:

– Мен �зім шахматшылардың отбасында дүниеге келгендіктен шахмат-
шы болдым. Қазақстанда шахмат спорты дамып келе жатқандығын 
байқадым. Болашақта қазақ ұлтынан да әлем чемпионы атанған шах-
матшылар шығатынына сенімдімін. Орталық Азия мемлекеттерінде 
бұл спортқа тек Қазақстанда ғана бар жағдай жасалып отыр. <рине, 
зор жетістікке жетуге әлі де болса уақыт керек. Бәрі де уақыттың 
еншісінде. 

Серік С9ПИЕВ, 
ҚР МСМ Спорт және дене шынықтыру істері 
комитетінің т.рағасы, бокстан Олимпиада чемпионы:

– Қазақстан құрамасының нәтижесіне ризамын. Жарыста рейтингісі �те 
жоғары гроссмейстерлер к�п болғаны белгілі. Соған қарамастан алғашқы 
бестікке ену бұл үлкен жетістік. Еліміздің әйелдер құрамасы жақсы ойна-
ды деп ойлаймын. 

Арман ПАШИКЯН, 
Қазақстанның әйелдер құрамасының бас жаттықтырушысы:

– <р шахматшының ойнау стилі әртүрлі. Кейбір ойыншылар командалық 
чемпионатта жақсы ойнаса, кейбірі шахмат олимпиадасында жақсы 
қырынан к�ріне біледі. Бұл екі жарыс бір-біріне еш ұқсамайды. Бірақ 
та, командалық ойында �зің үшін емес, құрама үшін бар күшіңді салуың 
керек. Бұл жерде тәуекелділікке бару керек. Меніңше, алдағы уақытта 
қыздарымыз әлем және Олимпиада турнирінде жүлде алуына мүмкіндігі 
бар. Ерлер құрамасы да жарады. <сіресе, Ринат Жұмабаев турнир бары-
сында чемпион болуға үміткер болып жүрген Карякинді алғаш рет ұтты. 
Турнир кезінде сенсациялы оқиғаларды да к�рдік.

орналастырып ашық не жартылай ашық 

дебютті ұсыну қауіп екенін мойындамасқа 

болмас?! Ринат Раппорттың Анандқа 

қарсы вейковтік партияны қолданып 

к&рді. Алайда жабық дебютке қарсы ойнап 

дағдыланған Карякин &з кезегінде ұтымды 

жүріспен к&зге түсе білді. Дебюттің барлық 

нұсқасын жақсы білетін Сергейге қарсы 

ашылып қалмауды жақсы білген Ринат 

уәзір алаңында қысым жасауға к&шті. 

Бұл дегеніміз – футболда қайта-қайта 

шабуыл жасап стандартты жағдайда 

бұрыштама немесе қақпадан бірнеше 

метр жерден айып добын орындаумен 

к&зге түсу деген с&з. Алайда шабуылдың 

бәріне Карякин т&теп бере алды. Бұл 

да футболдағы қақпашының шеберлігі 

мен қорғаушылардың қауіпті доптардың 

б е т і н  қ а й т а р у ы м е н  к & з г е  т ү с е т і н 

құбылыс. Осылайша, ойын біртіндеп 

миттельшпильге ауыса бастады. Ойын 

ортасында да позиция тең дәрежеде 

&рбіді. Дегенмен де, Карякин аңдып, 

қарсыласының қашан қателесетінін күтіп 

жүргендігін байқатты. Бірақ дегеніне 

жете алмады. Ойын кезегі эндшпильге 

ауысты. Бұл кезеңге &ту үшін Жұмабаев 

ден шах қояр, ал мен болсам пілмен е8-бен 

жауып тиімді қорғана отырып, біртіндеп 

шабуылдап позициямды жақсартамын 

деп топшылады. Алайда күтпеген жер-

ден Ринат 62.Ra7! тамаша жүріс жасады. 

Сергей еріксізден 62... Bd7 жүріспенен 

пілін беруге тура келді. Жеңіл тасты жеп 

артықшылыққа кенелген жерлесіміз тез 

арада кеме мен пілді біріктіріп Сергейдің 

ханын маттық торға түсірді. Иә, бұл 

партияда расында да эншпильдік по-

зиция &те қауіпті болатындығын бүкіл 

әлемге к&з жеткіздірді.  Эндшпиль-

де к&птеген тәжірибелі шахматшылар 

сыр беріп жататындығы жайдан-жай 

емес. Себебі 5 сағат бойы қорғанысқа 

жүгінген Карякиннің жүйкесі сыр берді. 

Нәзіктігімен әрі терең ойлауды талап ететін 

эндшпильдік иірім кез келген шахматшыға 

сынақ ретінде келері анық. Болмайтын 

жерде 61... Rxb4? жүргенше Сергей 61...

Rd1, сонымен қатар 61...Re1 немесе 61...

Rf1-ге баруы керек еді. Филидорлық по-

зицияда d7 шахты b5-тегі піл тосқауыл 

қоя білетіндігін Карякин  ұмытқан сияқты. 

Егерде осы үш нұсқаның біреуін жүргенде 

Карякин тең нәтижеге қол жеткізер еді. 

Fттең, сүрінді. Украинаның Қырым об-

лысына қарасты Симферополь қаласында 

дүниеге келіп, к&птеген жылдар бойы сол 

елдің намысын қорғап, 6 жыл бұрын Ресей 

азаматтығын алған 29 жасар данышпан 

Карякин де жаңылысады екен-ау!? 

Бесінші турнирде әйелдер құрамасы 

Украинамен жолығып 2:2 есебімен тең 

түсіп ерлік жасады. Бұлай дейтініміз, 

Жансая &те  мықты шахматшы қыз 

әйелдер арасында 15-ші әлем чемпио-

ны, украин қыздары арасында екінші 

әлемді бағындырған Мария Музычукпен 

(2538) тең ойнады. Бұдан басқа Динара 

Марияның туған апасы Анна Музы-

чукпен (2555) де тең тарқасты. Бибісара 

Анна Ушенинаның (2443), ал Гүлмира 

Наталия Буксаның (2416)осал жерін таба 

алмады. Осылайша, 4 партияда 4 тең 

нәтиже тіркелді. Бұл да бір Қазақстан мен 

Украинаның достығының айғағы ретінде 

к&рініс тапқан болуы керек. 

Венгрия қарсы ойында арулары-

мы 2,5:1,5 есебімен алға шықса, ерлер 

құрамасы күтпеген жерден Парсы елінен 

келген Иранға 1,5:2,5 к&рсеткішімен жол 

берді. К&птеген мамандар Қазақстан 

біріншілікте ең жас ойыншыларын тізімге 

қосқан Иран құрамасын ірі есеппен ұтады 

деп топшылаған еді. Бірақ олай болмады. 

Бұл да шахматта кез келген спорттағыдай 

с е н с а ц и я ғ а  т о л ы  б о л а т ы н д ы ғ ы н 

растағандай. 

Г р у з и я  қ ы з д а р ы м е н  ш е б е р л і к 

байқасқан аруларымыз 0,5:3,5 есебімен 

оңбай ұтылды. Ерлер құрамасы болса 

Египетке жол (0,5:2,5) берді. Есесіне 

қыздарымыз жарады. Аруларымыз Мы-

сыр елінен келген араб қыздарын 3,5:0,5 

есебімен айқын басымдықпен ұтты. 

Шешуші 9-турда к&шбасында келе 

жатқан Ресей Үндістанды 2,5;1,5 есебімен 

ұтты. Ал Қазақстан құрамасы осындай 

есеппен Қытайға жол берді. Нәзік жан-

дылар арасындағы сайыста шешуші турда 

Қазақстан Арменияны 3:1 есебімен басым 

түскеніне қарамастан, дүбірлі доданың 

жүлдегері атануына ұпай жетпеді. 

О с ы л а й ш а ,  1 2  к ү н г е  с о з ы л ғ а н , 

9-турдың нәтижесінде ерлер арасында 16 

ұпай жинаған Ресей шахмат елі екендігін 

тағы да дәлелдеді. Егер тарихқа жүгінсек, 

Ресей (КСРО) 7 мәрте биік тұғырдан 

к&рінді.  Қазақстан құрамасы болса 

сегізінші орынға табан тіреді. Fйелдер ара-

сында 18 ұпай жинаған қытайлық қыздар 

тағы да мықты екендігін к&рсетті. Қытай 

арулары осымен &з тарихында 4 алтынға 

қол жеткізді. Қазақстан құрамасы болса 

алғашқы бестікке ілікті. 

Бұл әлем біріншілігі қазақ еліне 

к&птеген игі бастамаға жол ашты. Олай 

дейтініміз,  біріншіден әлем халқы 

Қазақстанда да шахмат спорты дамып 

келе жатқандығын түсінді. Екіншіден, 

елімізге шахмат бойынша реформа &ткізу 

қажеттігін білдірді. Мәселен, Арменияда 

мектепте шахмат сабағы бар екен. Құдайға 

шүкір, біздің елімізде бар. Бірақ әлі де 

болса к&птеген мектепке шахмат енбеген. 

Үшіншіден, шахматшы сияқты елімізге 

интеллектуальды, алдын ала ойлайтын жа-

стар керек екендігін аңғартты. Жер к&лемі 

бойынша, 9-шы орын алатын Қазақстан 

ауыл шаруашылығына келгенде Нидерлан-

ды мемлекеті сияқты жоспарлы да тапқыр 

технологиямен дамытуға болады ғой. 

Шағын ғана Голландия бүкіл дүниежүзін 

ауыл шаруашылық &німдерімен асырап 

отыр. Бұл елде шахмат қолға алынған. 

Атақты футболшыларды айтпағанның 

&зінде, кезінде ұзын бойлы Макс Эйве 

шахматтың 5-ші әлем чемпионы болғаны 

бәрі де біледі. Бұдан басқа, Ойпатты 

мемлекетттің Вейк-ан-Зее қаласында 

жылда мықты шахматшылардың басын 

қосатын жарыс жиі &ткізіледі. Шахматты 

меңгерген бұл елдің жастары &з елінің 

ауыл шаруашылығының да дамуына &з 

үлестерін қосып жүргені ақиқат. Міне, 

Астанада &ткен командалық әлем чем-

пионаты еліміздің дамуына мол үлес 

қосатынына сенімдіміз. 

Ақпен ойнаған ағылшындық шахматшы 

Алғашқы жүрісті 1. е2-е4 жүріспен ашық 

дебютті ұсынған еді. Алайда Ринат ашық 

бастауға келіспей 1...е7-е6 жүрісімен 

француз қорғанысын таңдады. Шабуыл-

дап к&рген Адамс атын g5-ке орналасты-

рып уәзірінің позициясын жақсартуға 

бар күшін салды. Алайда ханды g7 

орналастырған жерлесіміз қарсыласының 

уәзірінің белсенді әрекетіне тосқауыл 

қойды. Бұдан кейін ойын &рнегі одан 

әрмен шиеленісті. Адамс аттың артында 

тұрған уәзірді байлап позициясын аздап 

жақсартқан... Алайда тапқыр ойыншы-

мыз бұл байлаудан &тіп қарсыласына 

мат жасауға қауіп т&ндірді. Тәжірибелі 

Адамс бұдан қорғана білді. Ойын &рнегі 

нәзік  иірімдегі  эндшпильге  ауыс-

ты. Бұл жерде Ринаттың пілі мен хан 

алаңындағы белсенді екі жаяуы қалса, 

Адамста ат пен бытыраңқы жаяулары 

бой к&рсетті. Тәжірибелі қарсыласынан 

біраз жүрексінген Ринат 50-жүрісте теңге 

келісті. Егерде уақыт к&п болып терең 

ойланып этютдік жалғыз дұрыс жүріспен 

тапқырлық танытса ұтатын еді. Мәселен, 

Адамс 50. Nез (Бұл жерде N, Knignt 

қазақша ат тасы дегенді меңзеп тұр) жүрді. 

Ал Ринат болса 50...Bc6 (Bishop – піл 

тасы) жүріспен аздап қателікке ұрынды. 

Егерде осы жерде е5-те Ханын d4-ке 

қойғанда Адамстың жағдайы қиындап 

кетері анық болатын. Ал Петр Костенко 

мен Денис Махеев қарсыласынан ұтылса, 

Ануар Исмағамбетов ақ таспен ойнап Люк 

Макшейнпен тең ойнады.

Бұдан кейін Скандинавиядан келген 

Швеция құрамасына қарсы ойнаған шах-

матшыларымыз 3:1 есебімен жеңді. Ақ 

тасымен ойнаған Ануар гроссмейстерХанс 

Тикканеннің Каро-Канн қорғанысын 

қолданған қорғанысының осал жерін 

тапты. Мұртас Қажығалиев Блумквист-

ке қарсы ойының 10-жүрісінде күдікті 

құрбандықты қабылдады. Қара жағы &те 

дәл әрі сауатты қорғана отырып жеңіске 

жетті. Осылайша, оралдық гроссмей-

стер есепті 2:0 есебімен ел құрамасын 

алға шығарды. Денис Махнев пен Ринат 

Мәселен, бір жарыста оған компьютердің 

жүрісін пайдаланды деген айып тағылған. 

Осылайша алғашқы сайыста қыздар 

құрамасы тәжірибелі Ресей құрамасынан 

1:3 есебімен ұтылды.

Бірінші турда Қазақстанның ерлер 

құрамасы Тұманды Альбионды Англия 

құрамасына қарсы ойнап 1,5:2,5 есебімен 

ұтылды. Бұл кездесуде Ринат Жұмабаев 

азулы Майкл Адамсты (2708) ұтты. 

Жұмабаев тең нәтижеге қол жеткізді. 

Қыздар құрамасы болса Үндістанға қарсы 

ойнап 2:2 есебімен тең тарқасты.

Қытай шахматшы аруларына қарсы 

3-турда қыздарымыз 1,5:2,5 есебімен 

ұтылды. Бұл кездесуде тек Динара 

Сәдуақасова ғана жеңді. Ол ақ таспен 

халықаралық шебер Шэнь Янның осал 

жерін тапты. Қара таспен ойнаған Жан-

сая Fбдімәлік Тань Чжонъидің шабу-

ылына т&теп беріп, тең нәтижеге қол 

жеткізді. Қалған қыздарымыз жеңілістің 

ащы дәмін татты. Ерлер құрамасы болса 

туысқан мемлекет Fзірбайжанмен шаршы 

тақтада жолығып 2:2 есебімен тең түсті. 

Fнуар Исмағамбетов қара тасымен Рауф 

Мамедов ты жеңсе, Ринат Жұмабаев пен 

Мұртас Қажығалиев Аркадий Найдич пен 

Гадыром Гусейновпен тең нәтижемен 

келісімге келді. Ал Петр Костенко ақ 

тасымен Ниджату Аббасовтың қаһарлы 

шабуылына т&теп бере алмай ұтылды. 

Содан соң ерлер құрамасы солтүстіктегі 

к&ршіміз, азулы да тәжірибелі Ресей 

құрамасымен кездесті. Бақ шаба ма, бап 

шаба ма демей ме? Бұл жерде бап шапты. 

Олай дейтініміз, Fнуар Исмағамбетов 

Александр Грищукке (2771)  қарсы 

қолы жүрмеді. Денис Мах  нев  Дмитрий 

А н д р е й к и н н і ң  ( 2 7 2 5 )  қ у  ж ү р і с і н е 

ұсталып қалды. Петр КостенкоВладислав 

Артемьевтің (2736) тапқыр жүрісіне не 

дерін білмей тұтылды. Ал Ринат Жұмабаев 

пен атақты шахматшы Сергей Карякиннің 

(2753) арасындағы матчта шынымен де 

бақ жанғанын к&рдік. Олай дейтініміз, 

к&птеген турнирлердің  жүлдегері , 

халықаралық жарыстарда атой салып 

жүрген Сергей күтпеген жерден ұтылды. 

Шахмат та – спорт! УЕФА Чемпиондар 

Лигасының 1/8 финалында әлемдік 

рейтингте бірінші тұрған мадридтік Реал 

&з алаңында амстердамдық Аякске 1:4 

есебімен оңбай жеңіліп қалады деп кім 

ойлаған? Міне, бұл оқиға футболдан басқа 

шахмат спортына да к&шті. К&пшілік 

мамандар Карякин ұтады деп бәс тіккен 

болатын. Ресейлік шахматшыға қаржы 

тіккен ойынпаздар қалай &кінгенін бір 

Құдай біледі. Ақ таспен бірінші жүрісті 

бастаған Ринат 1. d2-d4, яғни жабық 

дебютті қарсыласына ұсынды. Бұнысы 

дұрыс болды. Hйткені мықты ойыншыға 

қарсы алғашқы жүрісте жаяумен е4-ке 

к&п тер т&гіп, &ткір шабуылдарды бірінен 

соң бірін бастап кеткен болатын. Бірақ 

та бұған нағыз т&селген Сергей қорғана 

отырып, қауіпті шабуылға да шығуға 

дайын екендігін аңғартты. Ойын аяғында 

ресейлік шахматшы жаяуларын белсенді 

орналастырудың ретін іздеумен әлек 

болды. Тең дәрежеде &рбіген эндшпильде 

күтпеген жерден 61-жүрісте Карякин бар 

білгенінен жаңылысты. Ол 61... Rxb4? 

(Бұл жерде R-rook – кеме тасы дегенді 

білдіреді) жүрді. Бұл жүріспен ол бәлкім 

мына нұсқаны 62.Rg8+ Be8 63.Bf7 Re4 

ойлаған болуы керек. Осы сценариймен 

&рбісе, ұта алмасам да тең ойнармын 

деген шығар... Hйткені онсыз да Ресей 

құрамасы жалпы есепте алда тұрған. 

Бірақ &мірдегідей шахматта да күткенің 

бола бермейді. Hйткені барлық адамның 

ойлағаны &мірде жүзеге асса, онда бұл 

тіршіліктің не қызығы бар? 

Карякин қарсыласым қазір кемемен g8-

Нұрлан 
ҚҰМАР
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Береке бастауыАзаматтарға ыңғайлы бағдарлама

Ақ сандығым ашылды, 

Ішінен дүрлер шашылды. 

(Күннің к&зі)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

9зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Шынысы шыны

Шыны сынғыш емес, 

Сынғыш шынының

Шынысы шыны емес. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Тек қана Үндіқытайдың таулы ор-
мандары, Ява, Суматра және Калиман-
тан аралдарында кездесетін мысықтың 
үлкендігіндей аңды жергілікті халық 
кагуан деп атайды. Кагуан немесе 
жүнжарғақтың табиғатта екі-ақ түрі 
сақталған. 

Кагуанның тіс құрылысы насеком-

мен қоректенетін жануарларды еске 

түсірсе, бас бітімі шала маймылдар 

– лемурларды к&з алдыға елестетеді. 

Екі ғана түрден құралатын бұл хайуан жүнжарғақтылар 

отрядын құрайды. Кагуандар ағаш басында тіршілік етеді. 

Қорегін түнде аулайды, күндіз т&рт аяқтарымен бұтаққа 

асылып, барлық денесін жүн &скен тері жарғаққа оранып, 

шалқасынан жатады. 

Бір қызығы кагуанның тері жарғағы ұшатын аңдардың 

(ұшарлардың) қай-қайсынан болса да үлкен. Сыртын жүн 

қаптаған жарғақ кагуанның алқымынан басталады да, т&рт 

аяқтарын қамти керіледі. Кагуан шалқасынан жатқанда 

аяқтарын жоғары созса, керілген жарғақ астауша сияқты 

қалыпқа келеді. Кагуандар 130-140 мет қашықтыққа 

қалықтап бара алады. Ұшқан кезде жарғақтарын қозғалту 

арқылы кагуан бағытын &згерте алады және қонарда 

жарғағының артқы б&лігін керу арқылы ағаш бұтағына жай-

лап, т&рт аяқтарымен қонады. Кагуан жермен жүре алмай-

ды, сондықтан қалайда ағаш-бұтаға жармасуға тырысады. 

Түшкірудің мәнісін алғашқы қауым 
адамдарының мәдениетін зерттеген 
этнографиялық материалдарға жасалған 
талдаулар едәуір айқындай түсті. 

А ф р и к а  қ ұ р л ы ғ ы н ы ң  б а р л ы қ 

жерлерінде түшкіру адам денесіне 

әйтеуір бір ізгі  рухтың не жын-

шайтанның кіріп, я шыққан сәтін 

білдіретін нышан деген сенім бар екен. 

Мәселен, ол &лген бабалардың не 

басқа бір аруақтардың, я болмаса тірі 

адамның рухы, денеге енген я шыққан ауру рухы неме-

се  жын-шайтан, тағы басқалар да болуы ықтимал. Ал 

түшкірген кезде түшкірушінің яки оның қасындағы 

адамның айтатын нақыл с&зі жын-шайтанға арналған 

лағынет не бабалар рухына, ізгі рухқа білдірілген құрмет 

болып табылатын к&рінеді. Мұның бәрі түшкіруге түрткі 

болған себептерге орай айтылады. Түшкірген не есінеген 

кезде ауызды алақанмен жабу, денеге жын-шайтан не ауру 

кіріп кетпесін деген сақтық болса керек. Түшкіру к&бінесе 

жын-шайтанмен байланыстың дәлелі болып есептелген. 

Негр сиқыршылары мұны шебер пайдалана білген. Олар 

қайта-қайта түшкіруге шебер жаттығу арқылы зор құрмет 

пен сенімге ие болған. 

Жоғарыда суреттелген нанымдар әртүрлі формалар мен 

тәсілдерде к&рінеді. Олардың небір түрлері тек Африкада 

ғана емес, Азия, Полинезия, Жаңа Зеландия, Орталық және 

Оңтүстік Америка және Еуропада да байқалады. 

Алматы облысында Елбасының 
«Бес әлеуметтік бастама» бағдар-
ламасы бойынша тиісті жұмыс-
тарды жүзеге асыру қолға алы-
нуда. Осы орайда халықтың ара-
сында «7-20-25» бағдарламасына 
қатысты к.птеген сауалдардың 
туындап жүргені белгілі. 

«7-20-25» бағдарламасы бойынша 

үй алсаң, оны 25 жыл бойы т&лейсің. 

Есесіне, банк &сімі к&бейіп, баспа-

на құны қымбатқа түседі» деген с&з 

таралып жүр. Алайда азаматтарға 

осы бағдарлама арқылы алған ипо-

текасын 25 жылға созбай, ерте жа-

уып тастауға мүмкіндік берілгенін 

ескерте кеткеніміз ж&н. Және де 

несиеңізді ерте т&леп тастағаныңыз 

үшін ешқандай айыппұл салынбайды. 

Е ң  б а с т ы с ы  т ұ р ғ ы н  ү й г е 

қатысты барлық мемлекетт ік 

бағдарламаның игілігін к&ру үшін 

атыңызға тіркелген баспана бол-

мауы тиіс. Несие тарихыңыз да 

барынша таза болуы керек. Hткен 

жылдың соңынан бері бағдар лама 

бойынша «Центркредит», «Еура-

зия банкі», «АТФ банкі», «RBK», 

«Халық банкі»,  «Цесна банк» 

және «Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» тұрғындарға ипотека бере 

бастады. Үй алғандардың қатары 

да к&бейе түскені байқалып отыр. 

Азаматтар осындай жеңілдікпен үй 

алғысы келсе, аталған банктердің 

б&лімшелеріне барып, құжат тапсы-

руларына болады. Hткен жолы Ал-

маты облысы әкімінің қатысуымен 

жиналыста аталған бағдарлама 

бойын ша үй алғандар туралы с&з 

болды. Олардың тек жаңа үйлерден 

пәтер сатып алып жатқаны айтылды. 

Осы тұста бұрынғы салынған үйлерді 

де осы бағдарлама бойынша сатып 

алуға болатынын атап &тсек дейміз. 

 «Жеңілдетілген ипотека бойын-

ша халық жаппай үй ала бастаса, 

сұраныс артып, баға &сіп кетпей ме?» 

деп алаңдаған азаматтар да к&п. Десе 

де, аталған бағдарламаның тұрғын 

үйге деген сұранысты арттыруды 

ынталандырғанымен, үй бағасын 

негізсіз  &сіруге жол бермейтін 

тетіктері де жетерлік. Қазіргі күндегі 

т ә ж і р и б е  б о й ы н ш а ,  « 7 - 2 0 - 2 5 » 

бағдарламасы сатылымдағы тұрғын 

үйдің бағасын қымбаттатып жібергені 

туралы ақпарат еш жерде тіркелмеген. 

Керісінше, әр &ңірдің жағдайына 

қарай, мемлекеттік бағдарламаларға 

сай белгіленген баға &лшемі сол 

қалыпты деңгейін сақтап тұр. 

Қажет АНДАС
Талдықорған

Алматы облысының Жаркент .ңірінде қазір 5 мыңнан аса адам 
жекеменшік үй салатын жер телімін алуға кезекте тұр. Тұрғын 
үй кезегінде тұрғандар саны 3 мыңнан асты. 

Елбасының халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету 

ж&ніндегі бастамасының кедергісіз жүзеге асуына нақты қадам 

жасалуда. «7-20-25» бағдарламасы тұрғындар арасында жергілікті 

билік тарапынан кеңінен түсіндірілуде. Бағдарлама жарияла-

нысымен екінші деңгейлі банктердің &ңірдегі филиалдарының 

&кілдері, аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы б&лімі 

қызметкерлері округ әкімдерімен бірлесіп ауыл мен Жаркент 

қаласының тұрғындарымен түсінік жұмысын жүргізді. 

Бағдарлама бойынша Панфилов ауданының әкімі Т.Бектасов 

пен «Халық банк» АҚ аудандық филиалының директоры 

Д.Жанпейісов аудандық әкімдікте мемлекеттік қызметкерлермен, 

білім беру, денсаулық сақтау мекемелерінің &кілдері және жеке 

шаруа қожалықтары мен кәсіпорын басшыларымен кездесті. 

Нәтижесінде баспаналы болғысы келетін тұрғындардан бағдарлама 

бойынша үй алуға 271 &тініш түсті. Биыл Жаркент қаласында 

әрқайсысы 60 пәтерлі 3 к&п қабатты тұрғын үй салуға 1,35 гектар, 

30 жеке тұрғын үй салуға 2,9 гектар жер телімі дайындалды. Аталған 

үйлерді жекеменшік инвесторлар есебінен салу жоспарлануда. 

Мырзағали НҰРСЕЙІТ
Алматы облысы

Осы заманғы қарындашты XVIII 
ғасырдың аяғында француз оқымыстысы 
Н.Конте ойлап тапты. Қарындаштар 
қатты, жұмсақ боп екіге б.лінеді. Қатты 
қарындаштар сызуға пайдаланылады. 

Олардың сыртынан Т, 2Т, 3Т деген 

жазуларды к&руге болады. «Т» орыстың 

«твердый» (қатты) деген с&зін білдіреді, 

ал 2,3 деген цифрлар қарындаштың 

қаншалықты қатты екенін білдіреді. 

Мәселен, «2Т» деген қарындаш жай 

«Т»-дан қаттырақ, ал – «3Т» әлгі екеуінен де қатты. 

Сурет салуға жұмсақ қарындаш қолайлы. Олардың сыр-

тына орыстың «мягкий» (жұмсақ) деген с&зін білдіретін «М» 

әрпі жазылады. «М» әрпінің қасындағы цифр неғұрлым к&п 

болған сайын, қарындаш та соғұрлым жұмсақ болады. 

Суретшілер италия қарындашы деген арнаулы 

қарындашты пайдаланады. Ол жай қарындаштардан г&рі 

жуан жұғады, қағаз бетіне жұмсақ қара сызықтар салады. 
Фотосуреткер қашанда 
өзінің сәтті кадрын 
күтумен жүреді. Өйткені 
ол қас-қағым сәттің 
бағдаршысы. Су реттегі 
бейнелер адамға өз тілі мен 
үн қатады. Олардың кейде 
сыршылдық сипатқа ие бо-
лып, классикалық дең гейге 
көтерілетіні де содан. Бұл 
орайда газет оқыр ман да-
рының назарына таланты 
әрі жас фотосуреткер – 
Досжан Балабекұлының 
бірқатар туындыларын ұсы-
нуды жөн көрдік. Досжан 
бірнеше байқаулардың 
жүл дегері. ҚазҰУ-дың 
журна листика факультетінің 
түлегі. Бүгінгі таңда 
республикалық «Фотоөнер» 
қоғамдық бірлестігінің 
белсенді мүшесі. Жам был 
облысы, Жамбыл ауда-
ны, Ерназар ауылының 
тумасы (1993 ж.). 
Шығарма шы лығының 
негізгі бағыты – тылсым 
табиғат. Ол таби ғаттың 
лирикалық бояу  ларын 
іздейді. Тау-тасты аралап, 
өзен-көлдерді тамашалап, 
орман-тоғайларды ны-
санасына алып, ізденіске 
толы туындылары арқылы 
қайталанбас ғажайыптарды 
қастерлеп, бағалай білуге 
үндеп тұратындай сезіледі. 
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