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Талғат НҰРҒОЖИН:

Қазақ баспас	зінде эстрадалық әндердің 

сапасына қатысты сын аз айтылып жүрген жоқ. 

�ншілердің жанды дауыста ән салмай, сту-

дияда алдын ала жазылып қойылған дауысын 

қолданатыны, ән мәтіндерінің шикілігі мен 

осалдығы сынды мәселелер журналистер мен 

кәсіби мамандар тарапынан жиі қозғалып келеді. 

Мұндай сын-ескертпелерден тиісті қорытынды 

шығарып, оны елеп-ескеріп жатқандар бар ма 

екен деп те бір сәт ойланасың!? �ншілер мәдениет 

пен 	нер саласының 	кілдері болған соң, оларға 

артылар жауапкершілік те биік болатыны белгілі. 

Ал мәдениет пен 	нер халықтың эстетикалық 

талғамын қалыптастыратындықтан, оның сапа-

сына, ұсынылып жатқан музыкалық және 	зге де 

рухани 	німдерге әсте бейжай қарауға болмайты-

ны түсінікті. 

Иә, ән дейтін ұлы құбылыстың, халықтық 

	нердің сан қырлы түйткілдеріне зер салғанда, 

бүгінде жеке бір жанр ретінде дамып келе жатқан 

«эстрадалық әндер» дейтін бағыт тек қана қазақ 

даласында емес, бүкіл әлемдік үрдіске айнал-

ды. Эстрадалық шығармалар «рок», «поп», 

«джаз», «рэп» деп тармақталып кете береді. 

�рқайсысының 	зінің пірлері, ұлы тұлғалары 

бар. Миллиондаған аудитория оларды т	бесіне 

к	теріп, құрмет тұтады, ардақтайды. Үйлерінің 

т	ріне суреттерін іледі. Қымбат журналдардың 

да бірінші бетінде солардың бейнелері жарқырай 

к	рінеді. Қадірі, тіпті аспандағы жұлдыздан да 

асып түседі. +йткені олар да жердегі «жұлдыздар». 

Яғни бүгінгі жаһандық мәдениеттің беталысы,  

бағыт-бағдарының 	зі эстрадаға кең арна, даңғыл 

жол ашты. Себебі ол үлкен табыс к	зі, бүгінгі 

тілмен айтқанда, «шоу-бизнеске» айналды. 

+з елімізде де «қазақ эстрадасы» деген ұғым 

санамызда берік орнықты. Теле-радиолар-

дан эстрадалық әндер үздіксіз беріліп, той-

жиындарда да дамылсыз орындалып жатады. 

Эстрадалық әндердің халыққа 	тімді бола-

тын себебі – олар жай ғана әуен күйінде емес, 

түрлі музыкалық 	ңдеулермен әшекейленіп, 

әдіптеледі. Осы тұрғыдан алғанда, ортаңқол 

деген әннің 	зін компьютерлік бағдарламалар 

арқылы құлпыртып жіберуге  болады. Негізгі 

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

ӘННІҢ ДЕ ЕСТІСІ БАР...

Халқының 
асыл перзенті

(Жалғасы 7-бетте)

әуеннің айналасында тұтас бір сазды 	рнектер, 

адам сезіміне, жүрегіне әсер ететін аспаптық 

үндер ілесе жүргенде тыңдаушының да к	ңіл күйі 

тебіреніп кетеді. Халықтың сан ғасырлардан бері 

жалғасып келе жатқан ұлттық әрі дәстүрлі әндері 

де эстрадалық қалыпқа салып жібергенде 	згеріп 

сала беретіні содан.

Бұл да, айналып келгенде, манағы айтқан 

техника мен технологияның ықпалы. �рине, 

эстрадалық әндердің ішінде татымдысы да, 

татымсызы да бар. Қайта-қайта тыңдаудан 

жалықтырмайтын да, бір тыңдағаннан кейін, 

оған қайтып оралғың келмейтін де әндер болады. 

Бұл енді әннің жалпы бітім-болмысына, с	зіне, 

орындаушысының шеберлігіне байланысты 

дүние. Бірақ, бір қызығы, қандай мықты немесе 

осал әнші болса да, олардың халық арасында 	з 

тыңдаушысы табылады. Бірақ осы салада жүрген 

кейбір әншілердің тыңдарманды таңғалдырамыз, 

к	штен қалмаймыз деп, небір тәжірибелерге 

 барып жатқанын айтпай кетуге болмас. Мақсат 

– не істесе де, әйтеуір, әнді 	ткізу. Яғни қазіргі 

заман терминімен айтқанда – хит жасау! Осын-

дай мақсаттың соңынан қуған әншілер 	здерінің 

шығармашылығы арқылы ән дейтін ұлы дүниені 

тым арзандатып, жеңіл-желпі етіп, с	зін күлкіге 

айналдырып жүргендерін бір сәт ойласа екен 

дейсің. Мысалы, бүгінгі әндердің тақырыптарына 

зер салсаңыз, жағаңызды ұстайсыз.

(Жалғасы 2-бетте)

ХХ ғасырдың басы қазақ халқы үшін ұлттық тарихи 
құндылықтарымызды ұрпақтан ұрпаққа жалғастырушы  
алтын көпір іспеттес. Бұл ғасыр ұлтымызға интеллектуал-
ды ресурстары мен бәсекеге түсе алатынын, бәсекеге қабілетті 
тұлғаларды берді. Аталған кезең «Алашорда» мемлекетінің 
құрылуы, «Алаш» партиясының тууы, ұлттық тарихымыздың, 
төл оқулықтарымыздың жазылуымен, ұлттық баспасөздің 
қалыптасуымен, т.б. ерекшеленеді. Алаш азаматтарының алдын-
да, бүкіл халықтың алдына қойған негізгі идеясы – экономиканы 
дамыту, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру, рухы жоғары 
білімді тұлғаны қалыптастыру арқылы қоғамды алға жылжы-
ту болды. Зияткер тұлғаны, ұлтты қалыптастыру – қоғамдағы ең 
көкейкесті мәселелердің бірі. Зияткерлік әлеует – зияткерлік іс-
әрекеттің барлық түрлерін, оның субъектілерін, ғылымды, білімді, 
жаңашылдықты біріктіретін интегративті ұғым, ең алдымен, 
қоғамның интеллектуалдық ресурсы саналатын үздіксіз білім беру 
жүйесін дамытуға аса мән берілді.

КОРОЛЕВАМСЫҢ
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С.Жиенбаев атындағы Ақтөбе облыстық жасөспірімдер кітапханасында Махамбет Өтемісұлының 
туғанына 215 жыл толуына арналған «Ереуіл атқа ер салмай» атты кеш өтті. Кеш мақсаты – 
ХІХ ғасырдың бірінші жартысында сұрапыл жырларымен халықты күреске шақырып үндеген 
Махамбеттің ақындық дарынын өлеңдері арқылы жасөспірімдерге түсіндіре отырып, өлеңмен 
ой салып, халық санасын оятуға күш жұмсаған ерекше қасиетін жастардың бойына дарыту, 
өлеңдері мен күйлерінің ерекшелігін аша отырып, олар жөнінде түсінік беру, ерлікке, Отанды 
қастерлеуге шақыру, өршіл жырлары арқылы ерлікті ту еткен Махамбет есімін қастерлеуге 
баулу, елінің адал азаматы болуға тәрбиелеу. Шара барысында Махамбет туралы  бейнежаз-
ба көрсетіліп, ақынның «Мен – мен едім, мен едім», «Қызғыш құс», «Ереуіл атқа ер салмай», 
«Атадан туған аруақты ер», тағы да басқа өлеңдері оқылды. Сонымен қатар «Өр рухты дауыл-
паз ақын» атты кітап көрмесі ұйымдастырылып, библиографиялық шолу жасалды. Көрмеге 
Махамбет  туралы әдістемелік құралдар, баспасөз басылымдары, ақын туралы кітаптар қойылды. 

ДУЛЫҒАЛЫ ДАЛА ПЕРЗЕНТТЕРІ ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Өр рухты Махамбет
Арыс қаласының 

қақпасы
Қай қаланың болсын ең айшықты белгісі – кіреберіс 

қақпасы. Қазақстан Кәсіподақтары федерациясының 

т	рағасы Бақытжан �бдірайым қақпа құрылысы үшін 

капсула қойды және қала тұрғындарына Қазақстан 

кәсіподақтарының шипажайларына сауықтыру жолдама-

ларын табыстады.

Қала  17  секторға  б	лінген.  Қалпына келт іру 

жұмыстарына еліміздің барлық аймақтары қатысуда. 

Кәсіподақтар да бұл игі шарадан тыс қалмай, архитектуралық 

құрылыстардың бой к	теруіне 	зіндік үлес қосуға бел бай-

лады. Қасиетті Құрбан айттың құрметіне дастарқан жайып, 

Бақытжан �бдірайым бұл қасиетті мереке жақсылық пен 

қайырымдылықтың нышаны екенін атап 	тті. Кәсіподақ 

ұйымдары орын алған апатты жағдайға бейжай қарай алмай-

тынын, арыстықтармен бірге екендіктерін жеткізді.

Осы күні Кәсіподақтар федерациясының басшылығы 

 жарылыс кез інде  қайтыс болған  бүлдіршін  Аян 

Ерболұлының отбасына барып, к	ңіл айтты. Аянның туған 

күні – 2011 жылдың 22 тамызы. Ол Арыс қаласындағы 

бастауыш мектептің 3 сынып оқушысы еді. 2019 жылғы 24 

маусымда орын алған т	тенше жағдай кезінде жол-к	лік 

апатына ұшырап, Нұр-Сұлтан қаласындағы №2 балалар 

ауруханасының нейрохирургия б	ліміне жеткізілген Аян 

ауыр жарақаттан айыға алмай, к	з жұмған болатын.

Кәсіподақ 	кілдері Аянның отбасына материалдық 

к	мек к	рсетіп, кәсіподақтар шипажайына сертификат 

табыстады.

Денсаулықтарын түзеу үшін Арыс қаласының 

тұрғындарына шипажайлық-курорттық сауықтыру үшін 

кәсіподақ сертификаттары табысталды.

– Біз Арыс тұрғындарына к	мектесуді 	зіміздің азаматтық 

борышымыз деп есептейміз. Барлық қазақстандықтарды 

осы оқиғадан тыс қалмай, азаматтарымызға мүмкіндігінше 

к	мек к	рсетуге шақырамыз, – деп үндеу тастады ҚРКФ 

Т	рағасы.

Ғалым АСЫЛ

Қазақ халқы талай қиын кезеңді басынан 

кешірді. Елін, жерін к	зінің қарашығындай 

қорғаған, оның мүддесі үшін қабырғасы 

қайысып, қасық қаны қалғанша қорған 

 болуды мақсат еткен дара тұлғалар к	п болған. 

Міне, осындай к	рнекті 	кілдердің бірі – 

 Махамбет +темісұлы. 

Махамбет – дауылпаз ақын. Оның ерлікке, 

елдікке шақыратын «Мұнар күн», «Ұлы 

 арман», «Біртіндеп садақ асынбай», «Ереуіл 

атқа ер салмай», «Жалғыз дүние», «О, Нарын!»  

және Исатайға арналған «Исатай деген ағам 

бар», «Арғымаққа оқ тиді», «Тарланым», 

«Соғыс», «Мінген ер», «Мінгені Исатайдың 

Ақтабан-ай», «Исатай с	зі», «Арыстан одан 

кім 	ткен?», т.б. к	птеген 	леңдері бар. 

Махамбеттің 	леңдерінің бастан аяғына 

дейін жырлаған негізгі 	зекті тақырыбы – 

жастарды елін, туып-	скен жерін қорғау үшін 

жалаулы найза қолға алып, туған халқы, елі 

үшін кездес кен қиыншылықты жеңе білуге 

шақыру.

М а х а м б е т  	 з  	 л е ң д е р і н д е  а д а м -

ды қандай да болмасын қиындықты жеңе 

білуге, туып-	скен Отанын, елін сүюге, 

елжандылыққа үндейді. Мысалы, «Қызғыш 

құс» атты 	леңінде еліне деген сүйіспеншілігі 

тамаша 	рнектелген. Ол психологиялық 

параллелизмді шебер қолдана отырып, 

қызғыш құспен 	з тағдырын салыстырады. 

Махамбет к	л қорыған қызғыштай елі үшін 

отқа түседі. К	теріліс кезінде де  Исатай 

бастаған қолдың алдында тұрып, серіктерін 

Жеңіске жетелеп, ұран к	теріп, 	леңмен жігер 

берген Махамбет ақынның басты құралы – 

	ршіл жырлары болды. К	теріліс жеңіліске 

ұшыраса да, ол 	з рухын жоғалтпады. 

Халықты к	теріліске қайта шақырып, 

	леңмен ой салып, халық санасын оятуға 

күш жұмсады. Амал не, қараңғы халық оның 

ойын түсінбеді, 	леңінің құдіретіне бас исе де, 

ақынның соңына ермеді.  Махамбет ақын мен 

 Махамбет батырдың осы қасиеттерін біз күйші 

 Махамбеттен де, композитор Махамбеттен де 

анық байқағандаймыз. Егер біз Махамбет 

тағдырын ел кегін жоқтаған ердің ереуіл 

ғұмыры деп танитын болсақ, оның жырла-

рын сол ереуіл 	мірдің поэтикалық шежіресі 

деп білеміз. Жеті күй, яғни «Жайық асу», 

«Қайран Нарын», «Жауға шапқан», «Жұмыр 

қылыш», «+кініш», «Исатайдың Ақтабаны-

ай», «Шілтерлі терезе» бізге сол асқақ ақын, 

асқаралы азаматтың жүрек соғысы мен жүрек 

тынысының үнмен  жазылып қалған кардио-

граммасындай к	п жайды аңғартып, к	п 

нәрсені түсіндіріп тұр. Мұнда да Махамбеттің 

сол таныс  даусы, таныс шабыты, Махамбет 

жүрегінің сол таныс дүрсілі. «Исатайдың 

А қ т а б а н ы - а й »   б а я ғ ы  е р е у і л  а т қ а  е р 

салғандардың дегені болып, тасы 	рге  домалап 

тұрған қайран дәурендерін жарқыратып к	з 

алдыңа келтірсе, «Шілтерлі терезе» сол 	ктем 

к	ңіл, 	р жүректің торға түскен торғайдай 

бұлқынған, бірақ қиянатшыл тағдырға к	нбей 

тайталасқан арпалыс халінен зар т	ккендей. 

Онда да тауы шағылып, таусылған мүскіннің 

мүсәпір жылап-сықтауы емес, намысына 

қыл бұрау түсіп, бұлқынған арыстың арпалы-

сып буырқанғаны естіледі. Біз осы хәл, осы 

әуенді Махамбеттің «+кініш» атты күйінен 

де жақсы аңғарамыз. Онда қалт жіберіп, қапы 

соққан кісінің ызасы тепсінгенімен, «мұны 

неге істедім?» деп 	кінген 	ксік жоқ. Күйдің 

әуен бітімі оның Исатайдан айырылып, 

к	терілістің дағдарысқа ұшыраған тұсында 

туғанын аңғартады. Бірақ сондай жер жары-

лып, аспан шытынаған кездегі күйші жүрегі 

неткен сабырлы, күйші зары неткен мәнді, 

ұстамды! Махамбет күйінің бір бояудан 

ғана тұрмайтынын қапысыз таныта алатын 

тағы бір шығармалар санатына «Жұмыр 

Қылыш» пен «Қайран Нарынды» жатқызуға 

болады. Орындаушылар  «Қайран Нарынды» 

Махамбеттің ақындық шығармашылығының 

басты арнасына айналдырған туған жер, 

туған елдің мүддесі мен мерейі жолындағы 

ұрыс тақырыбына арнаған. Күйден «аһ» ұрған 

зар, қайнаған ыза, езілген мұң, серпілген 

арман, ашылған күндей шуақты қиял қатар 

білінеді. Ал «Жұмыр Қылышты» Исатайдан 

айырылып, жалғыз жортқан Махамбетті 

Баймағамбет сұлтанның қанды қақпанынан 

құтқарып қалған байбақты батырлары Жұмыр 

мен Қылышқа арналған деседі. Осылай болуы 

ғажап емес. Күйде шалт қимылды батырлыққа 

лайық аршынды ырғақ, адуын серпін бар. 

Ол күмбірлей т	гілген қоңыр сазбен ара жігі 

білінбей, әдемі жымдасқан.

Міне, поэзияның шебері Махамбет 

+темісұлы – қазақ халқының азаттығы, 

теңдігі жолында, ақ найзасымен, азаткер 

асқақ жырымен, қасық қаны қалғанша 

күрескен, тіпті сол жолда құрбан болған  батыр 

ақын. Ол ерлікті, 	рлікті 	зі ғана жасамай, 

бүкіл поэзиясына ту етті, оны кейінгі ұрпаққа 

	лмес мұра ғып қалдырды.

Гүлнұр БЕКЕНОВА, 
С.Жиенбаев атындағы облыстық 

жас#спірімдер кітапханасының  
қызметкері

АҚТ+БЕ

Арыс тұрғындарына көмек көрсету 
толастаған жоқ. Қазір қаладағы 
тіршілік қалыпты арнаға түсті.

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМДЕРІ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

(Басы 1-бетте)
Ұяттан жерге кіріп кете жаздап, 

кешегі Шәмші заманындағы ғажайып 

туындыларды іздей бастайсыз. Бажайлап 

қарасақ, бүгінгі эстрадалық әндердің біраз 

тақырыптары былай болып келеді екен: 

«Шайтан қыз», «Тартынба»,  «Қатыным», 

«Қисық қабырғам», «Болашақ бомба», 

«Сұрама», «Қаласаң қала ғой», «Қырсық 

қыз», «Ақша жоқ», «Шай ішейік», 

«Шешең аман ба?», «Қызық сезім», 

«К	ніп тұрсың ғой», «Қылығыңнан», 

«Басымды қатырма»,  «Бай болшы 

дейсің», «Бос мойын», «Жоқ менде», 

«Жаңалығымсың», т.т. Бұл аз десеңіз, 

арасында, қай тілге  жататынын білмедік, 

небір сорақылары да кездеседі екен: 

«Ммууаа», «Бом бом», «Вай-вай», т.б. 

Кейбір қазақ әншілері 	з ана тілдерінен 

жалыға бастаған болу керек  немесе тағы да 

хайп (қазақша айтқанда «атың шықпаса 

жер 	ртеге» саяды) пен хит іздеу  жолында 

туған тілдерін құрбандыққа оп-оңай шала 

салғандары ма, әндерінің тақырыптарын 

былай деп қоятын  болыпты: «Достарым  

м е н і ң  з о л о т о й » ,  « К а л и н к а  м о я » , 

 «Сюжет», «Оригиналсың», «Ориги-

нал емес», «Королевамсың», «Просто 

хайп детка», «Проблема жоқ», «Факт», 

«Қуыршағым Наташа». Бұл әнді ғана 

емес,  қазақ тілін де,  оның ішінде 

мемлекеттік тілді де қорлағандық! Мұны 

басқаша не дерсіз? �н тақырыптарына 

қарап-ақ, ішіндегі мәтіндерінің қандай 

дәрежеде екенін түсіне беруге болатын 

шығар. Осындай әндердің атауларынан 

эстетикалық, тәлім-тәрбиелік мән табу 

қиын. Б	тен тілдегі с	здерді араласты-

рып, оны қойыртпақ етудің қаншалықты 

қажеттілігі бар еді? Осылай  кете беретін 

болса, ендігі он жылда тілімізді таны-

май қалып жүрмесімізге кім кепіл? 

�лде осы туындыларды орындаушы 

әншілер қазақты былай қойып, 	зге тілді 

халықтардың назарын аударғысы келе 

ме? Сонда дейміз-ау, 	зге ұлттардың 

түсінігінде қазақтың тілі тек қана аралас 

с	здерден тұрады екен ғой деген ұғым 

қалыптаспай ма? 

Асылында, 	нер деген әсемдік пен 

к	р кемдік әлемі. Демек, оның 	леңі де, 

тақырыбы да к	ркемдіктің талаптары-

на  жауап беруі керек. Кешегі ғажайып 

әндер, мысалы, «Арыс жағасында», 

«Құстар қайтып барады», «Ақ бантик», 

«Ал маты түні», «Қайықта», «Бәрінен де 

сен сұлу», «Бақыт құшағында» тәрізді 

әндердің 	зі ғана емес, тақырыптары да 

лирикалық сезімге тұнып тұратын. Адам-

ды жақсылыққа, ізгілікке, сыйластыққа 

үндейтін. Ал жоғарыда аты аталған 

әндерден қандай тәлім алуға болады? 

 Демек, мәселені заңдық тұрғыдан реттейтін 

кез келді! �нші болсын, кім болсын тілді 

к	пе-к	рінеу бұзды ма, қорлады ма, 

айыппұл түрінде болса да жауапкершілік 

арқалау керек. 

Шынтуайтына келгенде, дүниеде 

	з тілін қазақтай сүйетін, қазақтай 

қадірлейтін ұлт жоқ. Дегенмен, 	з тілін 

тиісті деңгейде бағалай алмайтын, оны 

небір б	тен с	здермен былғап жатса да 

міз бақпай жүре беретін қазақтар да, 

	кінішке қарай, арамызда бар. К	п болар, 

аз болар, мәселе онда да емес. Мәселе – 

намыссыздығымызда! 

Э с т р а д а л ы қ  ә н д е р д і  к 	 ң і л д і г е 

жатқызып, халықтық әндерді мұңлы, 

тыңдалмайтындай к	ретіндерге айта-

рымыз, халықтық әндердің ішінде де 

ырғақты, жеңіл орындалатын, шырқ 

үйіріп билетіп те жіберетін әндер аз емес. 

Қазақтың сауықшыл, тойшыл, думаншыл 

болуының бір сипаты к	ңілді әндердің 

молдығында тұрған жоқ па? «Бипыл», 

«Гүлдерайым», «Дей салдым-ай», «�ги 

қалқаш Қазиза-ай», «Желкілдек», «Үш 

меркі», «Жас жүректің кілтін аш», «Ей, 

қалқа-ау», «Гәккугай» және т.б. тамаша 

шығармалар жоғарыда аталған әндердің 

атасындай емес пе? Бірақ мұндай әндерді 

қазір тыңдап жатқан халық та аз, орын-

дап жүрген әнші де жоқтың қасы. Заман 

	згерсе 	згерген шығар. Ескіні к	ксей 

беруден аулақпыз. Бірақ әннің артында 

ТІЛ дейтін қасиетті ұғымның тұрғанын 

есімізден шығармасақ екен. Сол әндерді 

естіп, қаншама ұрпақ тәрбиеленеді. 

«Музыка  мен ән-күй балалардың мінез-

құлқына, пейіліне, сезіміне 	те үлкен 

әсер ететінін» (Сұлтанбек Қожахметов) 

ұмытпайық. Тіл тазалығын сақтау мәселесі 

күн тәртібінде тұрған қазіргідей кезде 

арқаны кеңге салып, жайбарақат жүруге 

болмайды. �сіресе, тіл мәселесінде етек-

жеңімізді қымтап, бар қазыналарымызды 

шашып алмай, рәсуа етпей, келесі ұрпаққа 

саф алтындай таза күйінде жеткізе алсақ, 

тарих бағалайтын 	негелі іс болмақ. �л-

Фараби бабамыз: «Музыканы рухымызға 

қатысты қарастыруымыз керек» деген 

екен. Ендеше, рухымызды жоғалтпай, 

тілімізді сақтаймыз десек, музыканың 

тағдырына бейжай қарамайық!

ӘННІҢ ДЕ 
ЕСТІСІ БАР...Алдымен Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасының облыстағы 	кілі, облыстық 

«Һибатулла Тарази» мешітінің бас има-

мы Қанат Жұмағұл к	пшілікке діни наси-

хат айтып, құрбан шалудың тәртіптері мен 

 талабын түсіндіріп 	тті. Құрбан айт намазына 

облыс әкімі Асқар Мырзахметов арнайы 

қатысып, жиналған қауымды айт мерекесімен 

құттықтады. 

Ол с	зінде ізгілік пен мейірімділіктің 

нышаны болған айтулы мереке адамдар-

ды қайырымдылық пен жанашырлыққа 

үндейтінін, айт күндері мұқтаж жандарға 

к	рсетілген қамқорлық шаралары жүректерді 

мейірімге б	лейтінін атап 	тті. «Сауабы мол 

мерекеде елдің елдігі, имандылығы, бірлігі 

байқалады. Имандылықтың ішінен талай ізгі 

қасиет туындайды. К	пшіліктің бойындағы 

мейірім, имандылық арта берсін! Құрбан айт 

құтты болсын!» деді Асқар Исабекұлы.

Мешіттің арнайы құрбан шалатын орнында 

	ңір басшысы және бірқатар азаматтар құрбан 

шалды. Мешітте шалынған құрбан малдың 

еті алдын ала алынған арнайы тізім бойынша 

мұқтаж жандарға таратылды. Мұнан кейін 

барша жамағат жақындарына, ағайын-туыс, 

достарының үйіне айттауға кірісіп кетті. Қай 

аулада, қай үйде болса да, шынайы к	ңіл, рия-

сыз тілек айтылып, Құрбан айтқа деген құрмет 

байқалып жатты. Осы күні  Тараз қаласындағы 

т	рт мешітте мал сойылып, құрбан шалынды. 

Ескен АЛДАБЕРГЕН
ТАРАЗ

Расы керек, тойдың кеш басталуына 

той иесі емес, белгіленген уақыттан 

кештеу келетін тойшыл қауымның, 

яғни қонақтардың 	зі кінәлі. К	бінде 

солай.

«Той иесі қандай к	ңіл күйде жүр?», 

«Соның орнында 	зім болсам қайтер 

едім?» деген ой ешкімнің басына кіріп-

шықпайды. Кіріп-шықпаған соң да той 

мәдениеті сақтала бермейді. Түптеп 

келгенде, той мәдениеті дегеніңіздің 

	зі не? Біздіңше, ең алдымен, тойға 

шақырылған мерзімнен 15-20 минут  

ерте келу. Осы аралықта той иесіне 

к 	 ң і л қ о с т ы ғ ы ң ы з д ы  ш ы н а й ы 

жеткізу. Тойда отырған жалғыз сіз 

ғана емессіз. Сондықтан даурықпай, 

даңғазалыққа бармай, айналаңызға 

жылы шуағыңызды шашып, мейірленіп 

отыру. Тойға шын ықыласпен кел-

геніңізді  танытып, қабағыңызды 

ашып, әрбір қойылымға, әншіге ықы-

ласпен зейін салсаңыз, бұл сіздің 

шынайы тілектестігіңізді к	рсетеді. 

Алдыңыздағыны сыпыра соғып, 

түкірігіңізді шашыратып, алыпқашты 

әңгіме жетегіне ерсеңіз, мұны ешкім 

қоштай қоймасы анық. Тағы бір ай-

тарымыз, тойға кешіктіңіз екен, мар-

хабат, жолыңыз ашық, жұрттың да 

мазасын алмай, 	зіңіз де орын іздеп 

әуреленбей, қайта бергеніңіз абзал. 

Той иесі қысылып-қымтырылмай-ақ 

той басталатын уақыт келіп жеткенде 

есікті іштен іліп алуына неге болма-

сын? Сізді сыйламады екен, сіз неге 

оны сыйлауыңыз керек? �рине, қатты 

айтып отырғанымызды 	зіміз де сезіп 

отырмыз. Бірақ соңғы уақыттағы той 

осылай айтуға мәжбүрлейді.

« Қ ы з  б е р г е н н і ң  н а з ы  б а р » . 

 Таласпаймыз. Бірақ құдалар да тойға 

кешікпей келу жағын ойластырғаны 

ж	н. Той алдында «гулянкаға» кеткен 

жастардың кешікпей келуін қадағалау 

жағы да бізде кемшін түсіп жатады. Осы 

жағын ойластыратын кез әлдеқашан 

жетті .  Қалай болғанда да,  тойға 

уақытылы келген қонақтарды сыйлау 

керек қой.

Адамдар онсыз да санаулы уақыт-

тарын неге ұрлатады? Біз, тегі уақыттың 

бағасын білеміз бе? Тойды уақытылы 

бастаудың тәртібін ретке келтіретін 

тетік бар ма?

Бұл ретте Түркістан қаласының тәжі-

рибесін неге енгізбеске?!  Бү гінде мұнда 

тойды ерте бас тап, ерте аяқтау үрдіске ай-

налып келеді. Тәсілдері де 	те қарапайым. 

Сағат түнгі он бірде тойхананың 

жарығы с	неді. Осындағы тойханалар 

қауымдастығының қабылдаған ортақ 

шешімі осы. Сондықтан он бірге дейін 

қонақтарыңызға с	з беріп үлгеру ке-

рек десеңіз, тойды шақыру қағазында 

к	рсетілген «Тойдың басталуы – 19:00» 

деген мерзімде бастауыңыз керек. Осы 

уақытта бастай алмай, ескі құдаларыңыз, 

ұжымыңыз, жиен-б	лелеріңізге кезек 

тимей қалса, кімге ренжисіз? Бұдан 

кейін қонақтарыңыз да тойға кешікпей 

келуді үйренеді. Үйренбей, қайда бара-

ды?

Той! Бұл ұлттық идеологияны 

 қа  лыптастыратын, адамдарды топтас тыра 

түсетін, қуанышты еселейтін қасиетті, 

жақсылықтың жиыны.  Құ дайдың 

қазынасы болатыны сондықтан. Ендеше, 

оған немқұрайды қарауға болмайды!

Сабырбек ОЛЖАБАЙ,
Қазақстанның құрметті журналисі

Түркістан облысы

САУАБЫ МОЛ МЕЙРАМ

ТОЙ – ЖАҚСЫЛЫҚ НЫШАНЫ
Асыра айтқандық емес, дәл қазір қазақта не көп, той көп. «Той – Құдайдың 
қазынасы» дейтұғын қазекем ағайын-туысты шақырып, қызық-думан өткізуге 
келгенде, алдына жан салмайды. Өзі Құдайдың қазынасы болса, құда-жекжаттың 
басы бірігіп, сағыныса қауышып жатса, олар қызықшылығыңызға ортақтасса, несі 
бар, тойдың бола түскені жақсы. Бірақ бізді алаңдататыны тойдың көптігі де емес, 
оған бала-шағаның аузынан жырып апаратын «тойана» да емес, қызықшылықтың 
тағатыңды тауысып, сабырыңды сарқып барып, өте кеш басталатыны. Кейде 
тойдың басталар кезін тосудан жалыққан азаматтар атағанын тезірек беріп, үйіне 
қайтқанша асығады.

Мұсылман әлемінің ерекше қастерлі күндерінің бірі – Айт мерекесі. 
Жексенбі күні Айт мерекесі облыс мешіттерінде құрбан айт на-
мазымен басталды. Бұл күні қараңғылық ыдыраған шақтан бастап 
мыңдаған жамағат облыстық мешітті бетке алды. Бәрінің ниеті –
Айт намазына қатысып, ізгі амал жасау. 
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– Дәрігер – адам #міріне жауап  
беретін маман. Сұхбатымызды осы 
 мамандарды даярлау жүйесінен бастасақ. 
Ол қаншалықты жолға қойылған? 
Университеттің негізгі ұстанымы қандай? 

– �р университеттің алдына қойған 

негізгі мақсаттары бар. С.Асфендияров 

атындағы Қазақ ұлттық медицина 

университетінің ұстанымдары еліміздегі 

денсаулық сақтау саласына қатысты 

 реформалармен, бағдарламалармен 

ү н д е с .  О л  –  б і л і м і  м е н  б і л і г і 

келіскен  маман даярлау. Сондай-ақ 

білімгерлердің кәсіби шеберлігінен 

б	лек, рухани бай, адамгершілігі мол, 

мейірімді болып қалыптасуын да назар-

дан тыс қалдырмаймыз. Себебі дәрігер 

болуды қалаған адамның жүрегі мейірім 

мен сүйіспеншілікке толы болуы тиіс. 

Ондай қасиеттерден қалыс адам қанша 

жерден білімді болса да, қоғамға пайда 

әкеле алмайды. Сол себепті де универ-

ситет студенттерінің негізгі бейнесін 

жасап шығардық. Ол он түрлі сипаттан 

тұрады. Біздің студент алдына мақсат 

қоя білетін, адамгершілігі мол, зиялы, 

кәсіби тұрғыда шебер, ақпараттық 

технологияларды меңгерген, бәсекеге 

қабілетті,  салауатты 	мір салтын 

ұстанатын, кәсіпкерлікке икемі бар 

және адал ғалым болып шығады. Неге 

ғалым? Себебі ол аурулардың қалай пай-

да болатынын, оның механизмін толық 

түсініп, ғылыми тұрғыда тексеріп қарап, 

науқасқа түсіндіріп бере алуы керек. 

Дәрігерге кәсіпкерлік бейіннің қажеті 

қанша деуіңіз мүмкін. Ол денсаулық 

сақтау саласына б	лінген қаражатты 

дұрыс басқарып, оған жауапкершілікпен 

қарауы үшін керек. 

Қазір елдердің мәдени шекарасы 

ашылып, жаһандану басталғалы бері 

маман даярлау ісіне қойылатын талап-

тар да күшейді. Жалпы тарихта екі үлкен 

мәдениет к	ші болды. Біріншісі – Еділ 

батырдың (Аттила) Батыс Еуропаны 

жаулап, Римге дейін баруы. Екіншісі 

– Шыңғыс ханның жорығы. Соның 

салдарынан Еуропаның мәдениеті бізге 

келді, біздікі Еуропаға барды. Содан 

бері де дүниежүзілік бірлестіктердің, 

адамдардың к	шіп-қонуы,  б іл ім 

алуының арқасында мәдени ғана емес, 

кәсіби тәжірибе алмасу процесі жүріп 

жатыр. Үш мыңға жуық қазақстандық 

студент шетелде білім алып жатыр екен. 

Ол жақтан бізге келетіндері қаншама. 

Қазір біздің университетте 20 шақты 

ұстаз шетелден келіп жұмыс істеп 

 жатыр. Бұның 	зі бәсекені арттырады. 

Ұстаздарымыздың үнемі 	зін жетілдіріп 

отыруына әсер етеді. 

Ал студенттердің бәсекеге қабілетті 

болып, жан-жақты дамуы үшін к	птеген 

университеттермен тығыз байланыс 

орнатып жатырмыз. Олардың ішінде 

Т.Жүргенов атындағы +нер академия-

сы, Абай атындағы ҚазҰПУ, ҚБТУ бар. 

 Мысалы, ҚБТУ-мен бірігіп екі мамандық 

бойынша  магистратура аштық. ҚБТУ-да 

ІТ технология, бізде биология бар. Сол 

екі мамандық қосылып, биоинформа-

тика деген мамандық пайда болды. Ол – 

биологиялық деректерді сақтау, жинау, 

ұйымдастыру және талдау үшін әдістерді 

дамытып, кемелдендіретін пәнаралық 

сала. Негізгі тақырыбы – генетикалық 

тiзбектердi талдап, мәлiметтерін 	ңдеу. 

Бұл мамандықты бір университет оқыта 

алмайды. �лем біртіндеп осыған келе 

жатыр. Болашақта білімгер бір уни-

верситетке байланбай, бірнеше оқу 

орнынан қатар тәлім алатын күн туады. 

Мысалы, бір-екі пәнді біздің универси-

теттен, тағы екі пәнді ҚБТУ-дан, тағы 

үшеуін ҚазҰПУ-дан аласыз. С	йтіп, 

бағдарламаны толықтай алып, соңында 

бір диплом алып шығасыз. 

Студентті адал қылып тәрбиелеу 

мақсатында академиялық саясат 

құрдық. Онда білімгердің универ-

ситетте 	зін-	зі алып жүруі туралы 

негіздеме жазылған. Академиялық 

тазалық лигасының мүшесіміз. �р кел-

ген адам сол құжатқа қол қояды. Ол не? 

Біріншіден, студентті ештеңе ұрламауға 

тәрбиелейді .  Плагиат  жасамауға 

шақырады. Қулық жасамай, емтихан-

ды адал тапсыруға итермелейді. Бүкіл 

ғылыми немесе басқа да жұмыстардың 

барлығы антиплагиаттан 	теді. Бұл тек 

студенттерге ғана емес, мамандарға да 

қойылатын талап. Биыл менен, рек-

тордан бастап, соңғы бес жылда жазған 

ғылыми жұмыстарымызды плагиатқа 

тексертіп жатырмыз. Жұмыстарынан 

ұрлық табылған маман орнын босатуға 

тиіс. Себебі ол 	зі ұрласа, балаға қалай 

тәлім береді?! 

Осының бәрін ескере келе, 2017 жылы 

университетімізге ребрендинг жасадық. 

Логотипін жаңарттық. Түлектермен 

байланысымызды қолға алдық. Уни-

верситет іргетасы қаланғанына биыл 

89 жыл болыпты. Осы уақыттың ішінде 

түлектеріміздің екеуі – Кеңес Одағының 

Батыры, алтауы – Социалистік Еңбек 

Ері, екеуі – Олимпиада чемпионы, 

екеуі – генерал, он т	рті – Парламент 

депутаты, сегізі министр болған екен. 

Одан басқа облыстық денсаулық сақтау 

басқармасын басқарып отырғандар, 

 департамент басшылары бар.

– Еліміздегі кей жоғары оқу орын-
дарында теория басым болғанымен, 
тәжірибе жетіспей жатады. Ал сіз 
б а с қ а р ы п  о т ы р ғ а н  у н и в е р с и т е т -
те теория мен тәжірибе қаншалықты 
ұштастырылған?

– Бізде әр сабақта теориямен бірге 

тәжірибе, ғылыми жоба қатар жүреді. 

Одан б	лек, интернатура мен резиден-

турада оқитындар алты айға, бір жылға 

облыстарға, аудандарға барып, сол 

жақтағы ауруханалардан тәжірибелік 

сабақтан 	теді. Т	менгі курстағылар 

хосписке, моргке, патологиялық-

анатомиялық тексеру орталықтарына 

да барады. Болашақ маман оны к	ріп, 

бойын үйретуі керек. Одан қорыққан 

адам маман бола алмайды. Осылардың 

барлығы негізгі тәжірибе жүзінде 	теді. 

Сосын әр курстың соңында жазғы 

тәжірибе бар. Ол бір айға созылады. Онда 

мейірбикелік к	мек к	рсету бейінін 

арттырады. Қаладағы жүзден астам кли-

никада кафедраларымыз орналасқан. 

Олар біздің дәріс беретін орталықтар 

болып саналады. Сондықтан теориядан 

тәжірибеміз қалыс қалып жатыр деп 

айта алмаймын. 

– Дәрігерлердің тапшылығы әлі де 
сезіліп келеді. 8сіресе, шалғайдағы 
ауылдық елді мекендерде білікті маман 
жетіспейді. Бұл тапшылықты қалай 
шешуге болады? Бұл жастардың осы 
мамандықты аз таңдауынан ба? 8лде 
ауылдық жерлерге жұмысқа барудан жал-
таруынан ба? 

– Дәрігерлікке қызығып келетін 

балалар аз дей алмаймын. Біз ұлттық 

университет болғандықтан, үнемі кво-

та бекітеміз. Ал квотаны алып таста-

са, талапкерлер саны межеден асып 

жығылады. Мысалы, 2017 жылы бізден 

квотаны алып тастап, 1200 студент 

оқуға түсті.  Бірақ мұнша студент 

оқытуға университеттің материалдық-

техникалық базасы мүмкіндік бермейді. 

Кітапхана қоры, аудиториялар, техноло-

гиялар да сай болуы керек. Сондықтан 

біз барлық факультетке квота бой-

ынша 500 білімгер аламыз. К	бінесе, 

Ұлттық бірыңғай тестілеуден 	те жоғары 

балл жинаған балалар түседі. Мысалы, 

 былтыр жалпы медицинаға жалпы кон-

курс бойынша 131 балл, ауыл квотасы 

бойынша 128 балл жинаған балалар 

қабылданды. Ал биыл жалпы конкурс-

тан – 132, ауыл балаларынан 130 балл 

жинағандар түсті. Стоматология сияқты 

факультеттерге тіпті 138, 139 баллмен 

құжат тапсыратындар бар. Бұл нені 

білдіреді? Студенттердің дәрігер болуға 

деген қызығушылығы жоғары. 

Алыс аймақтардағы дәрігер тап-

шылығын шешу мәселесіне келетін 

б о л с а қ ,  б и ы л  Д е н с а у л ы қ  с а қ т а у 

м и н и с т р л і г і н і ң  қ о л д а у ы м е н  5 4 1 

түлегімізді түрлі облыстарға жібердік. 

Оның ішінде Алматы облысына – 230 

адам, Атырау облысына – 28, Түркістан 

облысы мен Шымкент қаласына – 

45, Жамбыл облысына – 44, Батыс 

Қазақстанға – 13, Қызылорда мен 

Маңғыстауға да солай, Солтүстік 

 Қа зақстан облысына 11 адам аттанды. 

Соның ішінде 450-ден астамы ауылдық 

жерлерге дәрігер болып орналасты.

– Бұл түлектердің #з таңдауы ма? 
8лде ауыл квотасымен оқығандықтан, 
міндеттелгені ме?

алмайды. Дипломын алған соң, барлығы 

интернатураға кетуі керек. Ол екі жыл. 

Оны оқымаса, толық мамандық ала 

алмайды. Интернатураны бітіргеннен 

кейін ғана жұмыс істей алады. Сосын 

резидентураға баруына болады. Осының 

бәрін ескере келе, біз алты жылдық 

кіріктірілген медициналық білім жүйесін 

қолға алдық. Қазір интернатураға түсу 

үшін студенттің дипломының орташа 

балы 3,67 болмаса, түсу мүмкін емес. Ал 

оның ең жоғары к	рсеткіші – 4 балл. 

Сондықтан к	птеген балалар бізде 

оқып бітірсе де, орташа балы т	мен 

болғандықтан, басқа университеттер-

ге кетеді. Ал біздегі интернатураны 

бітіргендер емтихан тапсырады. Оны 

еліміздегі Ұлттық тәуелсіз емтихан  

орталығы алады. Бұл университет 

 базасында берілетін білімнің деңгейін, 

сапасын анықтауға к	мектеседі. Ол 

екі кезеңнен тұрады: бірінші кезеңі 

– тест сұрақтары болса, екіншісі – 

симуляциялық орталықта науқастың 

негізгі картинасымен аурудың диагно-

зын анықтау арқылы тапсырады. Бұл 

тестілеу резидентурада да бар. 

– Ал резидентураға тапсыру үшін 
міндетті еңбек #тілі болуы керек пе?

– Резидентураға тапсыру үшін 

заң жүзінде ондай талап жоқ. Бірақ 

биыл біз дайын мамандарды жан-

жаққа б	лген кезде, қай мамандықтың 

жетіспейтінін, қайсысының артық 

әр факультетте деканы, орынбасар лары 

қызмет етеді. Олардың бәрі студенттердің 

	з арасынан сайланған. Биыл олардың 

екі үлкен жобасы басталғалы отыр. 

Біріншісі – «Болашақ дәрігер». Оның 

мақсаты – мектеп оқушыларының 

дәрігер болуға деген қызығушылығын 

арттыру, мамандығын дұрыс таңдауына 

септігін тизігу, қиыншылығымен б	лісу. 

Ол профессор С.Асфендияровтың 130 

жылдығына байланысты қолға алын-

ды. Студенттер қаладағы мектептерді 

аралап,  оқушылармен кездеседі, универ-

ситет, оқу жүйесі туралы ақпарат береді. 

Түрлі іс-шаралар ұйымдастырады. 

Е к і н ш і  ж о б а с ы  –  « П а р а с а т 

мектебі». Ол жемқорлықпен күресу 

мақсатында қолға алынып жатыр. 

Мақсаты – парақорлықтың, ауырдың 

асты, жеңілдің үстімен жүрудің дұрыс 

емес екенін студентке түсіндіру. Кез 

 келген мәселені университетте ақшасыз 

шешу керек, ақшасыз шеше де аласыз. 

Мұны неге студенттік үкімет қолға 

алды? Себебі студенттер парақорлықпен 

кездессе, оны бізге айтуға жасқануы 

мүмкін. Студенттік үкімет қатарындағы 

	зі қатарлы балаға айта алады. Ал 

олар бізге жеткізеді. Солайша, біз 

білімгерлеріміздің барлық мәселелерін 

дер кезінде шешіп беруге тырыса-

мыз. Университет қабырғасында одан 

басқа да зияткерлік клуб, пікірталас 

клубы,  «Демеу» студенттер кәсіподағы, 

«Мейірімді жүрек» сынды түрлі ұйымдар 

қызмет етеді. Бұл білімгерлердің кәсіби 

біліктілігімен бірге, қоғамға пайдалы, 

жан-жақты азамат болып қалыптасуына 

септігін тигізеді. 

– Дәрігерлердің этика нормаларын 
сақтамайтыны ж#нінде шағымданып 
 жататындар бар. Науқасқа д#рекі с#йлеу, 
немқұрайды қарау, бір-біріне сілтеп 
жіберетіні туралы. Осыған қатысты сізден 
сұрайық, жоғары оқу орнында студент-
терге науқаспен қалай қарым-қатынас 
жасау керектігі үйретіле ме? Оған арнайы 
пән қарастырылған ба?

– �рине, студенттерге науқаспен 

қарым-қатынас ережелерін оқытатын 

пән бірінші курстан бастап 	ткізіледі. 

Д е г е н м е н ,  б ұ л  ж е р д е  с ы р т қ ы 

факторлардың да бар екенін естен 

шығармау керек. Мысалы, мен әскери 

дәрігер болып қызмет етіп жүргенде 

бір күнде 300 адам қабылдауға келетін. 

Олардың шұғыл к	мекке зәрулерін 

бір б	лек, терапия қажет ететіндерін 

бір б	лек б	ліп, қабылдауымыз керек. 

Мұның бәрі шыдамды қажет етеді. 

Осындайда науқастар да түсіністікпен 

қараса екен. Жуырда Ақтауда сондай 

бір жағдай болды. Дәрігер кабинетінде 

науқас қабылдап отырған. Бір кезде 

есіктен анасы мен баласы кіріп, айқай 

шығарады. Кейін анықталғанындай, 

олар кезек күтуге шыдамаған. Бұлай 

болмайды. Дәрігер де ерігіп отырған 

жоқ. Қызметін атқарып отыр. Оның 

үстіне, ол да пенде. Түртпектей берсе, 

оның да шыдамы таусылады. Қазір 

адамдардың дәрігерге деген к	зқарасы, 

қарым-қатынасы құнсызданып кет-

кен. Біз жас кезімізде дәрігер болып 

жүргенде ауылдың халқы жасымызға 

қарамастан қалай сыйлайтын еді! Ем-

домын жасап берсең, алғысын айтып, 

риза болып қалатын. Ал қазіргі адамдар 

ашушаң. Қандай қызмет к	рсетсең де, 

кемшілік іздеп тұрады. 

– Қорытынды сауал болсын, жаңа 
оқу жылына дайындықтарыңыз қалай? 
Қандай жоспарлар, міндеттер қойылып 
отыр?

– Жаңа оқу жылына дайындығымыз 

	 т е  ж а қ с ы .  Б и ы л  Е л б а с ы н ы ң , 

Президенттің тапсырмасына орай, 

клиникаларымызда қызмет ететін 

дәрігерлердің айлығын к	тергенбіз. 

Е н д і  о қ ы т у ш ы л а р ы м ы з  б е н 

профессорларымыздың да жалақысын 

60 пайызға к	термекпіз. Одан б	лек, 

бағана айттым, магистратурада жаңадан 

мамандық ашылды. Сондай-ақ былтыр 

қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы 

бойынша Нью-Йорк университетімен 

қосдипломдық оқыту келісім-шартына 

қол қойғанбыз. Енді соған шәкірт 

 жинап жатырмыз. Олар оқудың үш 

 жылын бізде, бір жылын сол жақта 

оқиды. Бітіргенде екі диплом ала алады. 

– 8ңгімеңізге рақмет!

8ңгімелескен 
8сел САРҚЫТ

Талғат НҰРҒОЖИН, С.Асфендияров атындағы Қазақ 
ұлттық медицина университетінің ректоры:

БІЛІММЕН БІРГЕ 
МЕЙІРІМ ДЕ ҚАЖЕТ

– Мұның ішінде ауыл квотасымен 

оқығандар да, квотасыз оқығандар да 

бар. Жақында, осыдан үш жыл бұрын, 

университетімізді бітірген түлектеріміз 

резидентураға тапсыруға келіпті. Үш 

жыл Еңбекшіқазақ ауданындағы бір 

ауылда жұмыс істеген. Енді білімін 

ары қарай ұштамақшы. Бұның 	зі, 

менің ойымша, қоғамға деген жәрдем. 

+йткені кезінде қоғам оларға жәрдем 

к	рсетті ғой. Себебі мемлекеттік грант 

– қоғамның ақшасы, жұрттың салық 

ретінде т	леген қаражаты. Демек, 

қоғамнан қарызға ақша алған екенсіз, 

қайтаруға міндеттісіз. Болашақ маман-

дар мұны түсінуі керек. Тек дәрігерлер 

ғана емес, педагогика, аграрлық сала 

мамандары да ауылға барып, к	рген-

білгенімен б	лісіп, еңбек етуі керек. 

Қазір к	птеген жас ауылдық жерге 

барып қызмет етуден қашады. Бірден 

қаладағы үлкен мекемедегі үлкен бір 

қызметті алғысы келеді. Олай бол-

майды. «Тегін ірімшік тек қақпанда 

болады». Қызмет жолында т	меннен 

бастап к	терілген адамның ғана жұмысы 

берекелі, абыройы  асқақ болмақ. Мен 

	зім де қызмет жолымды ауылдан 

 бастадым. Елімізде айтулы профессор, 

Қазақстанда ең бірінші докторлық 

қорғаған балалар анестезиологы Т	леген 

Алтайұлы Жұмабеков деген кісі бар. 

Білікті де білімді маман. Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты. Қазір 82 жаста 

болса да, сенбі, жексенбіге қарамастан, 

ауруханаға шақырған уақытта бара 

береді. К	мек қолын аямайды. Бұл кісі 

де еңбек жолын ауылдан бастаған. 

– Интернатура мен резидентураға 
оқуға тапсыратын түлектердің қай салаға 
маманданғаны ж#н? Қазіргі кезде қай 
саладағы дәрігерлерге деген сұраныс 
жоғары? Жалпы оған тапсыру үшін 
қандай талаптарға сай болу керек?

– Осы тұста менің к	ңілімді түсіретін 

бір нәрсе бар. Біздің оқу жүйесіне 

 байланысты бес курсты бітірген  студент 

диплом алады. Бірақ ол дипломмен 

ешқайда жұмыс істей алмайды. Биоло-

гия пәнінің мұғалімі болып та қызмет ете 

екенін к	рдік.  Тапшы мамандықтардың 

ішінде: жанұялық дәрігер, психиатрия, 

пульмонология, анестезиология, реани-

мотология, соның ішінде балалар анес-

тезиологы, педиатрия, неонатология, 

неврология, терапия, реабилитация, 

клиникалық фармакология бар. Үкімет 

осы он бес шақты мамандықты белгілеп, 

осыған ғана грант б	лді. Ал қалған про-

фицит мамандықтарды оқығысы келген 

интерндердің ақылы оқуына мүмкіндік 

бар. 

– Жаңа с#з арасында алты жылдық 
кіріктірілген медициналық білім беру 
 туралы айтып қалдыңыз. Ол қалай?

– Ол Еуропа елдерінде, Азия-Тынық 

мұхиты аймағындағы елдердегі негізгі 

стандарт. Біздің университет әлемдегі 

116 оқу орнымен байланыс орнатқан. 

Олардан бізге Академиялық ұтқырлық 

бағдарламасымен студент алмасу тура-

лы ұсыныс келеді. Бұл жақсы тәжірибе. 

Бәсекеге қабілетті маман даярлауға 

үлкен к	мегін тигізеді. Бірақ бұл жерде 

бір гәп бар. Біздің білім беру стандар-

ты Еуропаның немесе басқа елдердің 

стандартына сәйкес келмейді. Оқу 

бағдарламалары алшақ болғандықтан, 

шетелде оқып келген балалар мұндағы 

жабылмаған оқу кредиттерін жаз-

да жабуға тиіс. Бұл білімгерге артық 

ауыртпалық. Сондықтан біз еуропалық 

негізгі стандартқа к	шіп жатырмыз. 

Сонда біздің негізгі оқу жоспарымыз 

олармен бірдей болады. Сосын студент 

алты жылды оқып біткеннен кейін, 

ары қарай резидентураға оқуға түсе 

алады. Ал резидентура негізі оқу емес, 

тәжірибе. Білімгер жұмыс істей жүріп, 

оқуы керек. Мысалы, шетелдерде 

 резидент дәрігер деген түсінік бар. Оның 

құқықтық жауапкершілігі бар. Біздің 

резиденттердің ешқандай құқықтық 

жауапкершілігі жоқ. Ал олар жұмыс 

істесе, тапшы мамандықтар да азаяр еді. 

– Түсінікті. Білуімізше, университетте 
студенттер үкіметі құрылған екен. Оның 
негізгі қызметі қандай?

– Дұрыс айтасыз, университетімізде 

студенттік үкімет бар. Оның басшысы, 

БАЙҚАУ

К	ркем әдебиеттi насихаттауды жан-

дандыру, қазақтың ұлы жазушыларының 

және ақындарының шығармаларын 

 насихаттау арқылы қазақ мәдениетіне, 

тілі мен әдебиетіне, ділі мен дініне 

 деген жастардың құштарлығын арттыру 

мақсатында 	ткізілген шараға 17-29 жас 

аралығындағы қалалық және аудандық 

конкурстардың жеңімпаздары қатысты. 

+ңірлік деңгейде к	ркемс	з оқу 

шебері атанған қатысушылар байқаудың 

ережесіне сәйкес екі кезең бойынша 

бақ сынасты. Бірінші кезең – Бейімбет 

Майлиннің, Сәкен Сейфуллиннің 

125 жылдығына орай, аталған қалам-

герлердің шығармаларынан немесе 

қазақ әдебиетіндегі к	рнекті прозалық 

шығармаларынан үзінді оқу. Екінші 

кезеңде Сәбит Д	нентаевтың, Ілияс 

Жансүгіровтың 125 жылдығына және 

Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына 

орай, поэзиялық шығармаларынан 

үзінді оқу талаптарын орындады.

А т а л ғ а н  ш а р а н ы ң  қ ұ р м е т т і 

 қо   нақ  тары болып академик, философия 

ғылымының докторы, абайтанушы, 

Павлодар облысының  Құр  метті  аза-

маты Ғарифолла Есім, ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты Айзада Құрманова, 

«Ғазиза» қоғамдық қорының директоры, 

журналист Мақсан Жарылғасынұлы, 

филология ғылымының кандидаты 

Шаңбай Тұрсын, Ресей Федерациясы 

Алтай  	л кесіндегі қазақ диаспорасының 

т	рағасы Сапарбек  Маусымбаев 

қатысты.

Үмiткерлердiң 	нерiне тіл  жанашы ры, 

зиялы қауым 	кілі Даниял  �сенов, 

С.Торайғыров атындағы ПМУ «Қазақ 

тілі мен журналистика» кафедрасының 

меңгерушісі, филология ғылымының 

кандидаты, профессор  Айман Зейнулина,  

Аққулы аудандық білім б	лімінің әдіскері 

 Айжан Макишева  қазылық етті.

Байқау қорытындысы бойынша  

Бас жүлдені Успен ауданының үміткері 

Ербақ Құрметжан иеленсе, І орынға 

Ертіс ауданының үміткері Қуанышбек 

Ш а р и п о в ,  І І  о р ы н ғ а  А қ қ у л ы 

ауданының үміткері Айбек Тілеген, 

ал ІІІ орынға Павлодар ауданының 

үміткері �йгерім Хауметхали лайықты 

деп танылды. Барлық жеңімпаздар 

мен қатысушыларға басқарма тара-

пынан  диплом, алғыс хат және бағалы 

сыйлықтар табысталды.

Облыстық конкурстың жеңiмпазы 

Е р б а қ  Қ ұ р м е т ж а н  Т а л д ы қ о р ғ а н 

 қа  ласында 	тетін республикалық 

байқауға қатысуға жолдама алды.

Аманнұр БАҒДОЛЛА

Көркемсөз оқу шеберлерi бақ сынасты
Павлодар облыстық мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі 
басқармасының ұйымдастыруымен Қазақстан халқы тілдерінің 
республикалық фестивалі аясында Аққулы ауданында Абай атындағы 
көркемсөз оқу шеберлерінің облыстық байқауы өткізілді. 
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Болат ЖЕКСЕНҒАЛИЕВ,
Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының
Батыс Қазақстан 

облыстық филиалының т#рағасы

ЖАТ СӨЗДІҢ 
жетегінде кетпейік

«
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 Әлемдегі ең 
дамыған отыз елдің 
қатарына қосылу үшін, 
алдымен  біз рухымызды  
көтеріп, ұлттық 
құндылықтарымызды 
жаңғыртуымыз керек. 
Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы өз бастауын 
2004 жылғы «Мәдени мұра» 
бағдарламасынан алады 
десек те болады. Өйткені 
елдегі тарихи-мәдени 
ескерткіштердің жаппай 
бой көтеріп, жаңғыруы 
рухымызды күшейтіп, 
одан әрмен ынталан-
дыра түсті.

Тәуелсіздіктің арқасында т	л тарихымыз-

ды жаңғыртуға мүмкіндік алдық. 2013 жылы 

«Халық – тарих толқынында» мемлекеттік 

бағ дарламасы негізінде дүниежүзіндегі түрлі 

мұрағаттардан 	зіміздің ұлт тарихымыз ту-

ралы мол мағлұматтар, деректер алып, оны 

жинап, зерттеуге мүмкіндік туды. Бұл біздің 

тәуел сіздігіміздің айқын бір белесі болды.

Рух, ұлттық сана, ұлттық код жаңғырмай, 

алысқа к	з алартып, ұзаққа бара алмасымыз 

анық. Ұрпақтың ұлттық кодты сақтап қалуы 

ұлттың рухани құндылықтарының аста-

рында жатыр. Ұлттық код, алдымен ұлттың 

тілінде, ділі мен дінінде, салт-дәстүрі мен 

мәдениетінде. Бірақ біз бір нәрсені жақсы 

ұғынып, іске асыруымыз керек. Ол – тек 

қана 	з шеңберіңде қалып қоймай, басқа 

озық елдерге қарап бой түзеп, дәл  солай 

бола алмасақ та, «ұқсап бағып» алға ұмтылу, 

тырысу, мойындату. �йтпегенде, заман 

к	шінен қалып қоюымыз ғажап емес. Бүгінгі 

күн тың идеялардың, әрі интеллектуалдар, 

әрі прагматиктердің заманы. Сондықтан да 

еліміз мәңгілік болу үшін ұлттық тамырдан 

нәр алып, заманға сай к	ш ілгері нық қадам 

басуымыз қажет деп білеміз. Мысалға, 

Елбасымыз үнемі к	теріп жүрген бәсекеге 

қабілеттілік, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілді 

білім беру», латын әліпбиіне к	шу сияқты 

іргелі бағдарламаларды атауға әбден болады. 

«Прагматизм – 	зіңнің ұлттық және жеке 

байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайда-

ланып, соған сәйкес болашағыңды жоспар-

лай алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, 

даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген 

с	з. Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің 

белгісі – орынсыз сән-салтанат емес. 

Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық 

пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен 

виртуалды әлем дизайнері, IT-дәрігер, 

желілік заңгер және басқа да сұранысқа ие 

болатын кәсіби білікті мамандардың заманы 

туады. Ел болып ұйысудың негізі рухани 

құндылықтармен қатар, инновациялық, 

ақпараттық-технологиялық жаңалықтардың 

ұштасуы, тоғысуы дер едік. Алысқа к	з 

жүгіртпей-ақ, Азиядағы Жапония, Корей 

елдері осы аталған бағыттарды сауатты 

ұштастырудың арқасында әлемді аузына 

қаратып отырғаны бізге үлгі-	неге болуы 

керек деп ұғынуымыз керек.

Жоғарыда қазақ ұлтын құрайтын 

негізгі атрибуттардың бірі – ұлттық білім 

мен ғылым жайында с	з қозғаған едік. 

Ұлттық білім мен ғылымды екі тараптан 

қарастырсақ, алдымен мемлекеттің гүлденуі 

үшін сол мемлекеттің ана тілінде білім мен 

ғылым кең қанат жайып, алып бәйтерек 

сияқты тамырын терең жіберуі керек. Оған 

тауып, шамалары келгенше жүзеге асырып 

жатыр. 

Ең алдымен, Елбасының жыл сайынғы 

Жолдаулары мен стратегияларын, түрлі 

мемлекеттік бағдарламаларын, мақалаларын 

жете ұғынып, әрбір  қа зақстандық сол бағыт-

бағдарда күш-қуатын салып, болашақ үшін 

әрекеттер жасау қажет деп санаймыз. 

Екіншіден, ағылшын тілі арқылы біз 

әлемдік ақпаратқа еркін қол жеткізіп, 

дүниетанымымыздың к	кжиегін кеңей те міз. 

Үшіншіден, ағылшын тілі арқылы түрлі 

цифрлық, IT-технологиялар, 3D, 4D және 

басқа да түрлі форматтардың кәсіби тіліне 

жол ашамыз. 

Т	ртіншіден, латын әліпбиін қарқынды 

әрі жіті меңгеруімізге септігін тигізеді. 

Демек, біз тек ұтатын боламыз. Латын 

әліпбиіне к	шсек, мемлекеттік тілдің 

мәртебесі динамикалық тұрғыдан 	рістейді, 

қолға алсақ  деген лебізімізді де жасыра 

алмаймыз. 

Ұлт К	шбасшысының «Ұлы даланың 

жеті қыры» мақаласында екі үлкен мәселеге 

аса үлкен мән берілген: біріншісі – ұлт 

тарихындағы кеңістік пен уақыт. Екіншісі – 

тарихи сананы жаңғырту. Елбасы  атқа міну 

мәдениеті, ұлы даладағы ежелгі  металлургия, 

аң стилі, Алтын адам, түркі әлемінің бесігі, 

Ұлы Жібек жолы, Қазақстан – алма мен 

қызғалдақтың Отаны,  архив – 2025, ұлы 

даланың ұлы есімдері, түркі әлемінің генезисі 

Қазақстан – күллі түркі халықтарының 

қасиетті «Қара шаңырағы», ұлы даланың 

ежелгі 	нер және технологиялар музейі, дала 

фольклоры мен музыкасының мың жылы, 

тарихтың кино 	нері мен телевизиядағы 

к	рінісі сияқты келелі тақырыптарды алға 

тартты. 

Осы мақаланың ішіндегі «Ұлы даланың 

үлкен мүмкіндік пен зор жауапкершіліктің, 

сынның мезгілі келді. �рине, осы күнге 

дейін де бірталай игі шаруалар атқарылғаны 

белгілі. Дегенмен, бізге бұл аздық етеді. 

Ұлы халық екенімізге ешкімнің шүбәсі 

болмас, күмәні тумас! Ұлан-байтақ жерін 

ұрпағына мұра, мирас етіп қалдырған, 

қазақ хандығының негізін қалаған Керей 

мен Жәнібектен бастап, соңғы ханымыз 

Кенесарыға дейін әспеттеп, жақсы к	ру 

сезімін алты жастағы баладан еңкейген 

қарияға дейін к	ңілімізге ұялату керек. Біз 

сонда ғана елдің, жердің қадірін түсінетін 

боламыз. 

Қазақ хандығының ұлы да құдіретті 

әміршілері Керей, �з Жәнібек, Қасым, 

Хақназар, Тәуекел бахадүр, Еңсегей бойлы 

Ер Есім, Салқам Жәңгір, �з Тәуке, Абылай 

бахадүр, Кенесары хандардың аруағына 

тағзым! Ләйім солай болғай!

Ұлы даланың осындай ұлы есімдерін 

қарапайым халықтан бастап, зиялы  қауымға 

бірдей ұғынықты болатын  насихаттау 

жұмыстарын жүргізіп, хандарды танытудың 

жаңа, түрлі форматтарын ойлап тауып, за-

манауи технологияларды қолдануды қолға 

алуымыз керек. Қоғамның барлық 	кілдерін 

қамтитындай іс-шаралар жүргізілсе, мәселен, 

мульт фильм, қысқа метражды бейне-

роликтер,  радио, телебағдарламалар,тіпті 

тарихымызға арналған арнайы телеар-

на ашу (мысалы,  History сияқты), газет-

журналдарда  арнайы айдар арнау, интер-

нет басылымдарда шығару, деректі филь-

мдер мен тарихи, к	ркем фильмдер түсіру, 

балабақшадан бастап, жоғары оқу орында-

рында қосымша сабақ, үйірме, факультатив, 

элективті сабақтар ретінде 	ткізуді қолға 

алсақ  келешекте ұрпағымыздан алғыс жау-

ары хақ. �рбір ханға жеке кітап шығарып, 

аударма ісін қолға алсақ та артық етпес. 

«Түркі әлемінің бесігі» дегенде,  әлемдік 

	ркениеттің мақтанышы,  ойшылы әл-

Фараби мен рухани к	сем Ахмет Ясауиге 

арналған мұражай, зерттеу орталықтарын 

ашу мемлекетіміздің рухани, экономикалық, 

зияткерлік, туризм салаларына айтарлықтай 

септігін тигізетін еді. 

Бүгінде мемлекет тарапынан қазақ 

елінің ежелгі астанасы киелі Түркістанды 

жан-жақты дамыту қолға алынғандығы 

мәлім. Болашақта Қазақстанның мәртебесі 

мен беделін Түркістанның арттыратынына 

сеніміміз мол. Қазақтың ойшыл ақыны 

М.Жұмабайұлының «Түркістан» 	леңінде:

Түркістан – екі дүние есігі ғой,

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.

Тамаша Түркістандай жерде туған

Түріктің Тәңірі берген несібі ғой, – деп 

жырлауы тегін емес. 

Жазушы �.Кекілбайұлының «Тәуел-

сіздікке қолы енді жеткен еліміздің де 

бірден-бір ұлттық мүбәрәгі – Түркістан» 

деуінің мәні зор болса керек. 

Ұлы даланың ұлы мұраттарын жаза 

берсек, «Мың бір түн» хикасынан да 

к	п болары анық. Дегенмен, ұлтты ұлы 

мұраттар алға жетелейтінін де естен 

шы ғармайық. Ұлы даланың рухани-

зияткерлік күретамыры т	л тарихымызда, 

биік рухымыз бен ұлттық кодымызда 

жатқанын түйсінсек болғаны...

Зияткерлік күретамыр
орынды пайдалану  к	регенділікті к	рсетеді» 

(Тұңғыш Президенттің «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы). 

Д е м е к ,  б ұ д а н  н е  т ү ю г е  б о л а д ы ? 

Біріншіден, қазіргі қоғамдағы кейбір 

әлеуметтік мәселелерді аңғарамыз. Қазіргі 

ысырапшылдық пен астамшылық қазақтың 

т	рінен орын алғаны соншалық, шамасы 

жететіні бар, жетпейтіні бар ақпа-т	кпе 

той-томалақ жасауға бейіл. «Қанағат қарын 

тойдырады» деген қағидадан алшақтап, 

алды-артымызға қарамай, «к	рпемізге қарап 

к	сілмей» прагматизмнен аттап  барамыз. 

Бүгінгі жаһандану дәуірінде ұлттық 

 сананы жаңғыртпай, іргелі  ел  болып 

қ а л у ы м ы з  е к і т а л а й .  Н е г е  д е с е ң і з , 

мемлекеттің негізгі ұстыны – ұлт, қазақ ұлты. 

Ал қазақ ұлтын құрайтын атрибуттар, әлбетте 

ұлт тілі, ұлт әдебиеті, ұлттық салт-дәстүр, 

ұлттық білім мен ғылым, ұлттық 	нер және 

мәдениет, ұлтқа жанашырлық деп білуіміз 

тиіс. �рбір қазақстандық «Мен мемлекетіме 

не бере аламын?» деген принципті ұстанса, 

оны баласының санасына сіңірсе, сапалы 

ұрпақтың жемісі 	з кезегін к	п күттірмейтіні 

анық.

Осы ретте, ұлттың тұтастай жаңғыруы 

үшін «ақырын жүріп, анық басатын» 

қадамдардың алғышарттарын алға тартуы-

мыз әбден заңды. Бүгінгі күні тек рухани  

даму, толысу жеткіліксіз, біз рухани әрі 

материалдық игіліктердің үйлесімін тапқанда 

ғана бәсекеге қабілетті, терезесі тең, керегесі 

кең, шаңырағы биік Мәңгілік Елге айнала-

мыз. Ал осы заманның материалдық игілігі 

зияткерлікте болып отыр. Мәңгілік Елге 

айналудың тетіктері сан алуан. Солардың 

ішіндегі маңызды әрі нәтижелі тетік – тех-

нология, технократтық білім. Бүгінде заман 

талабына сай жаңа кәсіптердің толқыны 

лек-легімен пайда болады деп болжам жа-

салуда. Мәселен, IT-генетика маманы, 

мультивалюталық аудармашы, космоту-

ризм менеджері, генетикалық кеңесші, 

нақты айғақ ретінде «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында жүзеге асқан, әлі де 

асатын «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын келтіре 

аламыз. Бүгінгі нәтиже – әлемде үздік деп 

танылған он сегіз оқулықтың қазақ тіліне 

аударылуы. Осы ретте, дерекке сүйенсек, 

2016 жылы білім саласына 95 млрд теңге 

б	лінгендігін айта кеткен ж	н. Екіншісі, 

әрбір қазақстандықтың кәсіпкерлікпен 

айналысуына мемлекет тарапынан жағдай 

мен қолдаудың к	рсетілуі. Елбасының 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясындағы 

ұлттық экономикамыздың жетекші күші – 

кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау, отандық 

кәсіпкерлікті дамытудың алғышарттарын 

нықтап берді. Егер кәсіпкерліктің түп мәніне 

үңіліп, бажайлап қарайтын болсақ, біз тек 

экономикалық жағын ғана к	румен шек-

телмей, оның тереңдігі әлдеқайда арыда 

жатқаны, яғни кәсіпкерліктің салдары 

ұлттың интеллектуалдық, рухани мәйегіне 

кеп құятынын саналы түрде ой елегімізден 

	ткізген ж	н деп тұжырамыз. 

Ал енді келесі атрибутқа тоқталайық. 

Ұ л т т ы қ  т і л д і ң  т а ғ д ы р ы  к е л е ш е к т і ң 

қамын ойлайтындар үшін жауапкершілігі 

зор, пәрменді әрекетті к	п талап ететін 

халықтық мәселе. Қоғамдық сана жаңа 

трансформацияға ыңғайлануы қажет. 

Кеңес 	кіметі заманында бар қазақ орыс 

тілін игеруге ұмтылғанын тарихтан жақсы 

білеміз. +йткені сол кез үшін орыс тілі оқу, 

білім, ғылым, күнк	ріс, коммуникацияның 

тілі болғаны аян. Енді қазіргі кезге зер 

салайықшы. Бүгінгінің талабы ағылшын 

тілін меңгеру және жай ғана үйреніп қоймай, 

оны 	мірдің барлық салаларына енгізу, 

қолдану болып отыр. Қазір еліміздің 18 

млн тұрғындарының 1,8 миллионы ғана 

ағылшын тілін біледі екен. 

Жаһандану дәуіріне т	теп беріп, ұлт, 

мемлекет боп сақталып қалу үшін әр ел 

	зіндік түрлі бағыттағы модельдерді ойлап 

гуманитарлық, жаратылыстану ғылым сала-

лары жаңаша к	зқарасқа икемделіп, контент 

сапасы неғұрлым арта түседі, ағылшын тілін 

үйренуді оңтайландырады, бүкіл түркілік 

ынтымақтастық бағыттарды нығайтады. Ал 

бұл мәселе біз үшін де, басқа түркі халықтары 

үшін де жалындап тұрған жаһандану отына 

жұтылып кетпеудің, сақтанудың бірден-бір 

жолы болмақ. 

Құнарлы, философиялық, бейнелі де бай 

тілімізді қызыл с	збен безендірмей, нақты 

іспен дәлелдейтін кез жетті.  Дерекке сүйенер 

болсақ, дүниежүзінде тіл байлығынан 1 

миллион 200 мың с	здік қоры бар араб тілі 

алдыңғы қатарда, ал екінші орынды 750 

мың с	здік қорымен ағылшын тілі алса, 500 

мыңнан аса с	здік қоры бар қазақ тілі үшінші 

орынға ие. Қазақ тілінің ендігі болашағы 

инновациялық-технологиялық тетіктерді 

іздестіруде деп білеміз. Ұлы даланың ұлы 

мұраттарына жету үшін ұлттық тілді зама-

науи үлгілермен с	йлету, таныту жолдарын 

ұлы есімдері», «Түркі әлемінің бесігі», «Түркі 

әлемінің генезисі Қазақстан – күллі түркі 

халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы» 

б	лімдеріне тоқталмақшымыз. 

Елбасы Н.�.Назарбаев «Ұлы даланың 

ұлы есімдері» б	лімінде нақты тапсырмалар 

берді. Мәселен, «Ұлы даланың ұлы есімдері» 

атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын 

ашу, қазіргі әдебиеттегі, музыка мен театр 

саласындағы және бейнелеу 	неріндегі 

ұлы ойшылдар, ақындар және ел билеген 

тұлғалар бейнесінің галереясын жасау, «Ұлы 

дала тұлғалары» атты ғылыми-к	пшілік 

серияларды шығарып, тарату жұмыстарын 

жүйелендіру және жандандыру. 

Бұл орайда ұлы даланың ұлы есімдерін, 

оның ішінде қазақ хандарын толыққанды 

дәріптеуді, насихаттауды, әлемге таныту ды 

бірауыздан қолға алсақ ұлттық  тарихымыз 

жаңғырып, рухымыз асқақтай түседі. Қазақ 

хандығы кезіндегі белгілі тұлғалар мен елеулі 

кезеңдерге тереңдеп еніп, барлай алуға 

Гаухар ЖҰМАБЕКОВА, 
С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінің 
аға оқытушысы

Аталған оқулық АҚШ оқу орын   дары-

ның бакалавриатында  ең к	п оқылатын 

және экономика оқулықтарының әлем 

нарығында бүгінгі заманауи талап-

тарына бейімделген нұсқасы. Кітап 

жоғары оқу орындарының экономика 

мамандығында оқитын студенттерге, 

оқытушыларға, экономика бойынша 

білімін жетілдіргісі келетін оқырман 

қауымға арналған. 

Бірден айтарымыз, бұл іргелі еңбектің 

қазақ тіліне аударылуы дер кезінде қолға 

алынған, 	те құптарлық жұмыс деп 

бағалауға тұрарлық. �сіресе, аудармашы-

лар ұжымы – әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің ғалымдарының 

қосқан үлесін ерекше атау керек. 

Жалпы экономика саласында мұндай 

еңбектің қазақ тілінде жарық к	руін 

тұңғыш деуге де болмас. +йткені осы-

дан 70 жыл бұрын К.Маркстың «Ка-

питал» атты іргелі еңбегі ағылшын, 

неміс, орыс тілдерінен қазақ тіліне 

аударылып, тек экономистер үшін 

ғана емес, басқа саланың мамандары 

үшін де әдіснамалық, әдістемелік оқу 

құралы ретінде қолданыста болғаны 

к	пшілікке белгілі. Дәл бүгінде «Ка-

питал» теориялық, практикалық р	лін 

жоғалтқан жоқ. Бүгінгі пікір білдіргелі 

отырған «Экономикс» оқулығының 

	зінде авторлар тарапынан оған бірнеше 

сілтемелер жасалған. 

«Экономикс» оқулығы тек «Эко-

но  микалық теория» пәні үшін ғана 

емес, «Макро  және микроэкономи-

ка», «Кәсіпорын экономикасы мен 

кәсіпкерлік»,  «Ақша,  қаржы, не-

сие, салық, банк жүйесі», «Бизнес», 

«Халықаралық сауда валюта жүйесі», 

т.с.с. салалық пәндердің арнайы кур-

старын жүргізуші оқытушылар үшін де 

аса пайдалы. Ал студенттер қауымына 

міндетті оқу құралы болатындығын 

сеніммен айтуға болады. 

Оқулық құрылымдық-мазмұндық 

тұрғыдан к	п бағытты, күрделі ғылыми, 

әлеуметтік-экономикалық мәселелерді 

қамтитындығына қарамастан, барлық 

теориялық-практикалық материал-

д а р  д ы   б а я н д а у  т ә с і л і  ұ ғ ы н ы қ т ы , 

аудармашылардың тілі мүмкіндігінше 

қарапайым. Оқулық 15 б	лімнен, 38 

тарау дан тұрады: «Экономикске кіріспе», 

«Сұраныс пен ұсыныс – нарықтың 

қозғаушы күштері», «Нарықтар, тиімділік 

және әл-ауқат», «Қоғамдық сектор эко-

номикасы», «Тиімсіз нарықтық ассигна-

ция», «Фирма мінез-құлқы және нарық 

құрылымы», «Нарық факторлары», 

«Теңсіздік» және т.б. 

К	ріп отырғанымыздай, оқулық 

құ рылымдық-мазмұндық сипатына 

қарағанда нарық экономикасының 

теориялық, практикалық проблемала-

рын талдауға арналған, яғни нарықтың 

құрылымдық, қозғаушы күштерінің 	зара 

байланысы, әрекеті, заңдылықтарына, 

ерекшеліктеріне тереңнен салыстыр-

малы талдау жасалған. Бұл бағытта 

АҚШ-тың, басқа да Еуропа елдерінің 

нарықтық тәжірибесі кеңінен қам-

тылған. Осы тұрғыдан қарағанда еңбек 

ғылыми  сипатта әзірленген. Үлкен 

бір ерекшелігі – әрбір б	лім, оның 

тарауларының соңында оқушы-қауым 

үшін аса маңызды, методикалық тұр-

ғыдан аса пайдалы  кеңестер берілген. 

Атап айтқанда, сұрақтар, түйін, шолу 

с ұ р а қ т а р ы ,  м ә с е л е  ж ә н е  ш е ш і м , 

жаңалықтар, сызбалар, экономикалық 

категорияларға қысқаша сипаттама, 

есептер, салыстырмалы деректер, 	здік 

жұмыстар, глоссарий, формулалар 

жүйелі ұсынылған. 

«Экономикс» оқулығы, әсіресе «Эко-

номика», «Мемлекеттік және жергілікті 

басқару», «Менеджмент», «Маркетинг»,  

«�лемдік экономика», «Қаржы» және 

«Есеп» мамандықтары бойынша  арнайы 

білім алатын жастардың қолынан 

түспейтін оқу құралына айналуы керек 

деп ойлаймыз. +йткені онда баяндалған 

с ұ р а қ т а р  б а к а л а в р  б а ғ д а р л а м а с ы 

шеңберінде қарастырылған әрбір 

б	лім мен тараудан кейінгі берілген 

маңызды кеңестер студенттердің қызы-

ғушылығын арттыратыны с	зсіз. Оқулық 

авторлары 	з оқырмандарын үнемі 

пікірталасқа шақырып, сұрақтар қою 

арқылы олардың 	зіндік к	зқарасын 

қалыптастыруға ықпал етуге, сонымен 

қатар субьективтілікке, жаттандылыққа 

бой бермеуге меңзейді. �лбетте, мұны 

авторлар к	зқарасы, оқырманға ойланып 

шешім қабылдауға кеңесі деп қабылдаған 

дұрыс. 

Бүгінде әлем елдері, ондағы қоныс-

танған халықтар 	зара әлеуметтік-

экономикалық қарым-қатынаста, 

яғни «шекарасыз әлем» жағдайында 

	мір сүруде. Осы оқулықта баяндалған 

теориялық мәселелер қазақстандық 

ғылымға да жат емес. Ал теорияны 

практика мен ұштастырып дәлелдеуде 

келтірілген  мысалдар, деректер оқулық 

т ү п н ұ с қ а с ы н д а  а ғ ы л ш ы н  т і л і н д е 

жазылғандықтан, батыс елдерінің 	мір 

тәжірибесінен алынған.

Сондықтан оқулықта баяндаған 

теориялық және практикалық мәсе-

лелерді Ұлттық экономиканың ерек-

шеліктерімен және тыныс-тіршілігімен 

ұштастырып,  дәрістер  мен семи-

нар сабақтарында ұтымды пайдала-

ну студенттердің сабақты түсініп қа-

былдауына ықпал етеді деген пікір-

деміз. Демек, шетелдік жоғары оқу 

орындарының әдістемесін ұлттық оқу 

стандарттарымен салыстыра оқытуға 

мүмкіндік болады.

Жалпы оқулық сәтті аударылған. Елу 

жылдай уақыт мерзімінде экономика 

ілімінің тарихы, теориясы мәселелерімен 

шұғылданып келе жатқан ғалым, ұстаз 

ретінде айтарымыз: «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 

бағдарламасы аясында жарық к	рген 

«Экономикс» оқулығы оқытушылар мен 

студенттер қауымы үшін маңыздылығы 

айрықша оқу-әдістемелік құрал деп 

бағалауға болады.

Сонымен қатар аударма мен тер-

мин мәселесі бойынша да (тек «Эко-

номикс» оқулығына байланысты емес) 

баспас	з беттеріндегі пікір алмасу, қызу 

талқылау журналистер, тіл мамандары 

мен аударма шылар арасында орын алуда. 

Осыған байланысты да 	з пікірімізбен 

б	лісуді және оқушы қауымға ой та-

стауды ж	н к	рдік. +йткені ұсыныс-

пікірлеріміз аударма саласының маман-

дарына азды-к	пті септігін тигізер. 

Ұлт газеті «Ана тілінің» 8-14 қараша 

2018 жылғы санындағы Шәріп Біләлдің 

мемлекеттік термин комиссия бекіткен 

атау-жасау қағидалары ұлт тілінің аясын 

барынша тарылтып, оның еркін дамуына  

нұқсан келтіреді деген пікірлермен 

толықтай келісуге болмас. Заңдық күші 

жоқ термин комиссиясының мұндай 

шешімін сол күйінде қабылдау міндетті 

емес. +йткені шын мәнінде ғылымның 

қай саласы да (қазақ тілі мен қазақ 

ф и л о л о г и я с ы н а н  б а с қ а с ы )  қ а з а қ 

тілінде жасалмағаны, қалыптаспағаны 

қаншалықты шындық болса, оның ата-

улары да біз үшін орыс немесе басқа да 

халықаралық болып танылуы шындық. 

Мысалы, политэкономия, филосо-

фия оқулықтары Кеңес кезінде тек 

орыс тілінде Мәскеуден шығарылып, 

жоғары оқу орындарында аталған тілде 

оқытылды. Бұл кеңестік идеология 

мен саясаттан туындағаны да ақиқат. 

Ал бүгінде тәуелсіздіктің арқасында 

экономика бойынша ғылыми еңбектер, 

оқулықтар мен оқу құралдарын қазақ 

тілінде жазып шығаруда атауларды ауда-

рып қиналмағанымыз да шындық. Шын 

мәнінде, ұғым мағынасын толық қазақ 

тілінде беру немесе бір с	збен толық ба-

ламасын табу мүмкін бола бермейтінін 

	мір-тәжірибесі растап отыр. Осыдан да 

сол жат (шет) тілде қабылдаған нұсқада 

терминді қолдану орын алып отырғанын 

да ескеру керек. Міне, осы тұрғыдан 

бәріне терминкомиссиясын кінәлаудың 

орны жоқ. Сондықтан кәсіби аударма-

шылар тіл мамандары, салалық ғылым 

мамандары бірлесе отырып, ғылыми 

терминдерді бір жүйеге келтіруге бо-

лады.

«Экономикс» оқулығын экономи-

калық бағыттағы мамандықтарға мін-

детті оқулық тізіміне енгізіп, лекция 

курстары мен семинар және 	зіндік 

дайындық, сондай-ақ ғылыми-зерттеу 

жұмыстарында басшылыққа алуды 

ұсынар едік. 

Меңдеш ИСҚАЛИЕВ,
экономика ғылымының докторы, 

профессор 
Гүлжахан МЫҢЖАНОВА, 

экономика ғылымының 
магистры

100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Әлемде мойындалған еңбек
Елбасының «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық 
жобасы» еліміздің білім беру 
жүйесі мен ғылымының дамуы-
на серпін берері сөзсіз. Осы жоба 
аясында 2017 жылы 18 оқулық 
ағылшын, француз тілдерінен 
аударылып қазақ тілінде жарық 
көрді, ал 2018 жылы 30 оқулық 
дайындалды. Осы ретте Грегори 
Мэнкью мен Марк Тейлордың 
«Экономикс» оқулығының 
маңыздылығы және оның ау-
дармасы туралы пікір білдіруді 
жөн көрдік. 

Қазақ қызының нағыз бейнесі дегенде, 

к	з алдымызға сәукелелі, етегі ұзын к	йлекті, 

сыңғырлаған шолпы, жүзінде ұяңдығы бар, 

шашы ұзын, басқан ізі білінбейтін, инабат-

ты, ибалы жан елестейтіні с	зсіз. Ата-баба-

мыз қызды еркін ұстай білген, бірақ тым 

еркінсітпеген. Соның арқасында қызды қырық 

үйден тыйып 	сірген ұлтымыз ешқашан ұятты 

болған емес. �рине, бұрынғы қазақ қызының 

нағыз бейнесін айта берсең ауыз ауырмайды, 

жаза берсең қолың талмайды. Оны, тіпті ақын-

жазушыларымыз шығармаларына, әншілеріміз 

әндеріне қосып, қазақ қызын керемет бей-

нелеп 	ткен. Дегенмен, қазіргі заманның 

қыздарынан дәл осы бейнені бүтіндей к	ре ал-

майтынымыз 	кінішті. Заман 	згерді ме, әлде 

адам 	згерді ме, ашық-шашық киініп, тәнін 

сатып, баласын қоқысқа лақтырып, денесіне 

сурет салып, түтіндетіп шылым шегіп, шарапқа 

тойып жүрген қазақ қыздарын к	ргенде, 

«жоғарыда суреттелген қазақ қызының нағыз 

бейнесі қайда?» деп ойланасың. «Бір құмалақ, 

бір қарын майды шірітеді» демекші, сол 

қарын майды шірітіп жүргендер қазір біреу 

емес, бірнешеу, тіпті одан да к	п болып бара 

жатқаны рас. Бірде Байзақова деп, кейіннен 

Шырын деп жүргенімізде, мұндайлардың 

қоғамға үйреншікті болып бара жатқаны, 

ешқандай шара қолдана алмай отырғанымыз 

шындық. Қоғамның ықпалынан ба, ата-

ананың тәрбиесінің осалдығы ма, әлде баланы 

тым бетімен жібергендігіміз бе, кінәлі тарапты 

табу қиын. Қазіргі қыз – ертеңгі ана, ал сол 

анадан тәрбие к	ретін ұрпақ болашақтың 

к	рінісі екенін ұмытпағанымыз ж	н. Ендеше, 

«тәрбие тал бесіктен басталады» демекші, 

қызды қырық үйден тыйып ұстамасақ та, дұрыс 

тәрбие беріп, ақты – ақ, қараны – қара деп 

үйреткеніміз, қазақ қызының нағыз бейнесінің 

жоғалып кетпеуіне септігін тигізер ме еді…

8мина ЕРТАЙ,
студент

АЛМАТЫ

Қай ұлтпен салыстырсақ та, қазақтай 
қыз баласын «Ел анасы» деп қастерлеп, 
құрметтейтін ұлт жоқ шығар, бәлкім. 
Қазақ қыз баланың тәрбиесіне 
жастайынан аса мән беріп, оны төрге 
шығарып, қырық түрлі тыйыммен ұлттың 
айнасы ретінде ұялмай көрсете білген.

Қырық үйден 
тыймасақ та...
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ОГПУ-дың чекистері банды атанған 

Аманғалидың ізіне к	птен бері түскен 

болатын. Ел ішінде тыңшылық қылатын. 

Ауылдағы жансыздары арқылы да оның 

бағытын, баратын жерлерін алдын ала 

біліп отыруға тырысатын. «Аманғали 

банды Жайықтың Бұхара бетіне 	тіп, 

а д а й  р у ы н ы ң  п р а в и т е л і  Т о б а н и я з 

�лниязовтың үйіне келеді» деген суыт 

хабар мұндағылардың құлағына тигесін 

қарсы 7-8 адам болып, Бурак	л жаққа 

шұғыл аттанған. 1924 жылы Ордадан 

келген қарулы топтың басшысы, чекист 

Е.Шкоковпен болған келісс	зден кейін, 

Аманғали Кенжеахметұлының ізіне ш	п 

алып түсу доғарылғандай болып еді. 

«Сендер маған тиіспесеңдер, мен 

сендерге ұрынбайын» дегенді кесіп 

айтқан Аманғали баяғы салтына басып, 

ел-жұртын аралап, әнін салып, думанын 

құрып жүре берген. Аманғали он алтын-

шы жылғы патша жарлығы бойынша қара 

жұмысқа кісі алғанда сол тізімде болып, 

жұмысқа алынып, Қазан т	ңкерісіне дейін 

сонда болып қайтады. Кезінде қызыл 

советтік милицияның қатарында болып, 

Нарында ақ гвардияшылармен соғысқан. 

Оның жүріс-тұрысы, сыр-сипаты, 

ақындық 	нері, серілік қасиеті, 	ршіл 

азат болмысы жергілікті шенділерге 

бәрібір жақпайтын еді. Ағайын, құда- 

жегжат арасындағы болмашы кикілжің 

бойынша болысқа, уездік милицияға 

шағымданғандар соңынан шам алып 

түсуін қоймайды. Тумысынан ерек мінезді, 

палуан денелі, жанына 	нерпаздықты 

серік еткен Аманғали жаны жабырқағанда 

шығарған әніндегі мына бір шумақ соның 

дәлеліндей:

Қолымда бір қамшым бар сәліңгірдей,

Кей жаман с	з с	йлейді әлін білмей.

Бір сері ел ішінде жүрмей ме екен,

Соңымнан неге түстің бәрің бірдей?

 Анығында Е. Шкоковтың қарулы отря-

дымен болған қақтығыстан соң, Аманғали 

жеке басына азаттық алғандай болып, 

ел ішін еркін кезіп, Қайнар, Иманқара, 

Қойқара жақтағы ағайын-тумасын ара-

лап жүруді әдетке айналдырған. Сонда 

да  ойында сақтық бар еді. «Екіұдай күн 

туа қалса жауға матап бермес» деген ішкі 

оймен правитель Тобанияздың маңайын 

сағалап жүргені рас еді. 

Бұрынғыдай бейсауат жүрмейтін. 

Сақтық бар еді. Бұл жолы да қасына 

әйелін, баласын және екі н	кер жігітін 

ертіп, Тобанияздың аулына келген. Руы 

жағынан Тобанияздың нағашылығы бар 

еді. Үй иесі қонағасына қой сойдырған. 

— Шырағым Аманғали, күнде келіп 

жатқан жоқсың. Сен де бір тордағы 

 тотыдай болғың келмей, еркіндік іздеген 

мақсатыңнан қайтпай келесің. Оны біреу 

құптар, енді біреу жат қылық к	рер. 

Артыңнан ерген с	з де жетерлік. Оны 	зің 

түсінесің. Менің саған жат пиғылымның 

болмағанын білесің. Неқылғанмен де 

сен менің бүгінгі құдайы қонағымсың. 

Қолыңа ал домбыраңды, сал әніңді, – 

деп ақжарыла ақтарылып, Аманғалидың 

үркектеп отырған к	ңіліне сенім ұялатып 

еді. 

Арғы-бергі нәрселерді айтып, ұзақ 

сұхбаттасып, енді ет желіне бергенде 

ауыл сыртында дабыр-дүбір  молайып 

кеткен. Кісінеген жылқы мен с	йлеген 

адамдардың дауысынан секем алған 

 Тобанияз бен Аманғали бір-біріне 

қараған. � дегенде-ақ, бұл дабырдың 

тегін емес екенін сезе қойған Аманғали 

шапшаң ұшып түрегеліп, есікке қарай бет-

теген.  Дастарқан басында отырғандар да 

үрпиісіп, орындарынан тұрған. «Сен тұра 

тұр» деп ым қаққан Тобанияз Аманғалиды 

кейін ысырып, есікке қарай 	зі ұмтылған. 

Іші бір жаманшылықты сезген. 

С 	 й т к е н ш е  б о л м а й ,  с ы р т т а н 

әлдекімнің: «Аманғали банды, тысқа 

шық, 	з еркіңмен беріл! �йтпесе күш 

қолданамыз» деген 	ктем үні естілген. 

Үйдегілер ОГПУ-дың адамдары екенін 

бірден білді. «Қап, қапияда ұсталдым-ау!» 

деген 	кінішті ой Аманғалидың санасын 

оттай болып шарпып 	ткен. 

«Осы пәлекет сенен келген жоқ па?!» 

дегендей оймен Аманғали Тобаниязға 

отты к	зімен жалт қараған. Тобанияз 

басын шайқаған. Онысы «пәлекет менен 

емес» дегені еді. Аманғалидың 	ңі қуарып, 

танауы қусырылып Тобаниязға зілді 

қараспен қарап тұрған болатын. 

–  Тобанияз,  Аманғалиды алып 

шық! Совет үкіметінің жауын үйіңе 

паналатқаның үшін әлі-ақ жауап бересің, 

правитель, – деген әлгінің дауысы дәл 

есіктің ар жағынан шыққан. 

– Кім болсаң да, Аманғали – менің 

 құ  дайы қонағым. Қазақта қонаққа 

т и і с п е й т і н  д ә с т ү р  б а р ы н  ұ м ы т ы п 

қалдыңдар ма? Мына адайлардың ертең-

ақ Аманғалиды Тобанияз үйінде ұстатып 

жіберіпті деп шу ете қалмасына кім кепіл? 

Аманғалиды ұстағыш болсаңдар, түзде 

ұстаңдар! – Тобанияз үй ішінде тұрып, 

сыртқа айқай салған. Тобанияз айтып 

ауыз жиғанша мылтық кезенген бес-алты 

солдат ішке ентелей кіріп еді. Жан дәрмен 

атылған Аманғали алдыңғы екі адамды 

допша домалатып, үшіншісіне қарай тап 

берген. Аманғалидың келіншегі Мұхсина 

дауыс салып жылап, қарғап жатыр.

– О, Құдай, пәлеге тап болған жері-

міз осы ма еді? Аңдыған жау алмай қой-

майтыны рас екен. Құдай т	белеріңнен 

жүрсін, жауыздар! – �йелдің ащы дауысы 

құлақ тұндырардай еді. 

Аманғали анау-мынау екі-үш жігітке 

әл бермейтін қара күшке қаптал еді. 

Соны білген солдаттар оған жабыла кетті. 

Қимылы әбжіл орыс солдат мылтықтың 

дүмімен к	кжелкеден келіп ұрғанға дейін 

Аманғали мен інісі арпалысып жатқан 

болатын. Аманғалиды ұрып талдырып, 

байлап алғасын, далаға сүйрей шығарғанда 

ілесе шыққан Тобанияз ат үстінде тұрған 

Жұмабайды таныған. Бірдеңе демек-

ке іркіліп барып, жалынышты к	збен 

қараған Тобанияздың не демек болып 

тұрғанын сезген Жұмабай оның құлағына 

аузын тақай беріп: «Ағасы істің ақырын 

күтіңіз» деп сыбыр еткен. 

Жұмабайдың бір нәрсені алдын ала ой-

ластырып тұрғанын шамалаған Тобанияз  

ақырын басын изеген. Үнсіз түсіністік. 

Дегенмен де, Тобанияздың к	ңілі күпті 

еді. Сенгені – бір Құдай, сосын Жұмабай. 

Аяқ-қолы байлаулы Аманғалиды жетектегі 

атқа теріс мінгізіп, Гурьевке әкетіп бара 

жатқанда Тобанияз ұзақ қарап тұруға дәті 

шыдамай, бұрылып кеткен болатын.

Тобанияздың айтқаны дәл келді. Адай-

лар солай деп шу ете қалды.  «Тобанияз 

Аманғалиды ұстатты» деп. Тобанияз 

болса Жұмабайдың айтқанын к	ңіліне 

медеу қылып, «істің ақырынан» жақсы 

хабар күтіп жатқан. Екі күн 	тпей, 

«Аманғали жолда қашып кетіпті»  деген 

тосын хабар ел ішінде тез тараған. �ркім 

әр саққа жүгірткен. Аманғалидың аман 

құтылғанына Жұмабайдың себепші 

болғанын Тобанияз ғана білген болатын. 

Қалай құтқарды, оны білмейтін еді. 

Бірақ ол туралы ешкімге тіс жарып ештеңе 

демеген. Сол үндемеген күйі 	мірден 

	тті. Осы хабарды естігенде Тобанияз тек 

ішінен: «Аман құтылғаның мұндай жақсы 

болар ма, Аманғали-ау?! Жұмабай бауы-

рым, к	зсіз іс қылған екенсің ғой, аман 

жүрші, азаматым!» деп, тілеп қалып еді. 

жігіт болатын. Оның бар кінәсі сол – 

«жаңа заманға икемделмей, ескіше оқып, 

дінді насихаттағаны екен». Оның үстіне 

Жайық бойындағы, анау Маңғыстау 

жақтағы бандылармен астыртын «бай-

ланысы» бар к	рінеді-мыс. Қысқаша 

айтқанда, таптырмайтын «халық жауы». 

«Үштіктің» тергеуі мен үкімі айна-

ласы он минуттың ішіне сыйысты. Үкім 

– ату жазасы! Дала сотының т	рағасы 

орыс нәсілді жігіт еді.  Ол барынша 

қатқыл мінез танытып, қабағын түйіп 

тұрып, ең ауыр жазаның үкімін салта-

натты түрде оқыды. Осындай үкімнің 

шығатынын Жұмабай әлдеқашан білген 

болатын. Үкім оқылғанда к	з қиығымен 

ақырын �бдірахманға қараған. Тура 

қарауға дәті бармаған. Үкімді естігенде 

�бдірахманның 	ңі қудай болып, ш	ке 

түсіп отырып қалған еді. Ату жазасын 

	згертетін  немесе жеңілдететін ешқандай 

күш жоқ. Үкім шықты ма, ол сол күні 

орындалуы керек. Ешкімде қақ-соғы жоқ, 

	зімен-	зі күнелтіп, ел ішінде тып-тыныш 

жүрген бейуаз жігіттің ешқандай ауыр 

қылмыссыз ату жазасына кесіліп кеткені 

Жұмабайдың арқасын аяздай қарығаны 

рас. Сот т	рағасына бірдеңе дейтін шама 

мұнда жоқ. «Халық жауын ақтап отырсың» 

деп, 	з басына пәле тілеп алатынын бұл 

жақсы біледі. Бір ауыз с	зден ұшынып 

тұрған  заман мынау. 

«Қайткенмен де бір амал қылу керек» 

деген ой мазасын алған. Не амал қылмақ? 

Қолынан не келеді? Үкімді орындау негі-

зінде түн ортасы ауып бара жатқанда 

таңға жуық орындалады. �бдірахманды 

ату Жұмабайға бұйырылған. Қалай да 

бұйрықты орындау керек. Жазықсыз аза-

маттың жанын бұл қалай жаһаннамға 

жібереді? К	зі қиып, қалай оққа байлайды? 

Нақақтан қаны т	гілейін деп тұр ғой. Сол 

қан мұны жібере ме? Осыны ойлағанда 

Жұмабайдың аза бойы қаза болған. Екі 

оттың ортасында қалған Жұмабайдың 

әбден қиналған сәті осы болды... 

Таңға жуық винтовкасын асынған 

Жұмабай екі қолы байлаулы �бдірахманды 

алдына салып, атуға алып шыққан. 

Тереңдеу сайдың ішінде бұрындары 

қазылған ескі  құдық бар болатын. 

 Солай қарай алып жүрген. Жол бойында 

�бдірахманға тәпіштеп тағы түсіндірген. 

Бұл мылтықты айдалаға атады. Ол бүк түсіп 

құдыққа құлап, 	лген адамдай қимылсыз, 

сұлық жатады. Жұмабай «үкім орындалды» 

деп айтқасын, қалай да бір әскерің келіп, 

тексеруі әбден мүмкін. Бұрыннан солай. 

«Құдай қош к	рсе аман қаларсың. 

Аман қалсаң алды-артыңа қарамай таң 

қараңғысымен зыт. Бұл жақтан қараңды 

батыр. �йтпегенде екеуміз де бірдей оққа 

ұшамыз. Менің бұл ісімді білсе, мен де бұл 

дүниенің адамы болмайтыным түсінікті. 

Не қылғанмен, нар тәуекел деп тұрмын» 

деп кесіп айтады. 

Жалғыз оқты айдалаға атып, шығын 

қылып келген жас чекист Жұмабай 

 Қ а р т  қ о ж а қ о в  б е т і  б ү л к  е т п е с т е н , 

«Бұйрық орындалды, жолдас қапитан!» 

деп баян еткен. �деттегідей бұйрықтың 

орындалғанын тексеруге алаңғасар, 

ақик	з орыс жігіті барып, ол да «үкімнің 

орындалғанын» растап қайтады. Тағы 

да бір «халық жауын» жер жастандырған 

капитан ұйқылы-ояу жатып, басын  изеген 

де қойған. Сонда ғана Жұмабайдың 

маңдайынан суық қара тер бұрқ ете түсіп 

еді. «�й, сорлы бауырым-ай, су ішерің 

бар екен ғой. Енді маған 	кпең жоқ. 

Тірі жүрсек бір к	рісерміз» деп іштей 

күбірлеген. 

Аумалы-т	кпелі заман 	тіп, уақыт 

	згеріп ұзақ жылдар хабардар болып, 

араласып-құраласып, ақырында, фәнидің 

сағаты түгесілген соң бір қауымда қатар 

жатамыз деп сол кезде ойлады ма екен 

екеуі де? Тағдыр деген осы. 

�бдірахманға қатысты бір әңгімені 

Ада әжей – Жұмекеңнің келіні, ұлы 

Мұ хамеджанның зайыбы Адальфина  

м а ғ а н  а й т қ а н  б о л а т ы н .  Ж ұ м а б а й 

ақсақалдың туып-	скен елі Махамбет 

ауданына әдейілеп барғанда Ада әжеймен 

әңгімелесудің реті түскен еді. Сонау 1951 

жылы шаңыраққа келін болып түскен 

Рога Адальфина Эрвиновна ұлты латыш 

қызы еді. Бұл 	мірдің соқпағы дегенді 

қойсаңызшы, Алматы медучилищесін 

бітірген 	рімдей жас қыз жолдамамен алыс 

қиырдағы Гурьев облысының Махамбет  

ауданына келеді. 

Осында 	ндірдей жас жігіт Мұхамед-

жан мен дәм-тұздары жарасып, отбасын 

құрады. Содан бері, міне, 68 жыл бойы 

табан аудармай осы 	ңірде тұрып келеді. 

К	ңілдері жарасқан Мұхамеджан екеуі 

бақытты шаңырақ құрып, елге қызмет 

қылып, осы Махамбетте тұрады. Ада әжей 

қазір тірі. Қайынатасы Жұмабай мен 

�бдірахманға қатысты мына бір жайды 

Адальфина Эрвиновна айтып беріп еді: 

«Ерте к	ктемнің мезгілі. Ауа райы жайсыз. 

Қорамызда бес-алты тоқты-торпақ бар 

еді. Олардың да жем-ш	бі біткен. Аш мал 

маңырап, аядай қораны басына к	теріп, 

ызың-шу қылып тұрды. Мұхамеджан бір 

шаруамен алысқа кеткен. 

Осы жағдайды к	рген к	ке (к	ке деп 

отырғаны қайынатасы Жұмабай) бір жүк 

машинасын тауып келіп, мына қойларды 

бір жаққа апаратынын, сәлем-сауқат түйіп 

алып, 	зімен бірге жүретінімді айтты. 

К	кенің айтқанына қарсы тұруға бола ма, 

мен үнсіз келісіп, тәтті-тәбізімді орамалға 

түйіп, бірге баратын болдым. Сонымен, 

не керек, маңыраған қойларды артып 

алып, жолға шықтық. «Қайда барамыз?» 

деп сұрамадым да. Біраз жол жүріп, бір 

ауылға келдік. Онда таныс біреудікіне 

тоқтадық. Мен кабинада отырдым. Үн-

түнсіз түсіп кеткен к	ке сәл кідіріп, қайта 

оралды. Қасында 	зі тұрғылас егде адам 

бар екен. Қауқылдасып, әр нәрсені ай-

тысты. Ауа райының қолайсыздығын с	з 

қылды. Мен қолымдағы сәлемдемемді 

әлгі үйдің келініне бердім. С	йтіп, артып 

барған қойларымызды сонда қалдырып, 

Махамбетке  қарай шықтық. 

Бағанағыдай емес, к	кенің жүзі 

 жылып, бір іс тындырғанына іштей риза 

болған кейіпте отырды. Тек үйге келгенде 

ғана, «Ол менің баяғыда қылған жақ-

сылығымды ұмытпапты» деп, бұлдырлау 

бір әңгіменің шетін шығарды да қойды. 

«Ол кім?» деп мен де сұрағаным жоқ. 

Ол кісінің кім екенін кейіннен білдім 

ғой. С	йтсем, ол адам отызыншы жыл-

дары біздің к	ке ату жазасынан аман 

алып қалған �бдірахман деген кісі екен. 

Құдайдың құдіретін қараңызшы, сол 

�бдірахман аға мен к	ке екеуі бұл 	мірден 

	ткен соң бір қауымда қатар жатады деп 

кім ойлаған» деп, Ада әжей әңгімесін 

аяқтай бере, к	кесі Жұмабайға деген 

 риясыз ризашылықтан, үлкен сағыныштан 

туған к	ңілмен к	здері жасаурап отырып, 

«�й, к	ке-ай!..» деп сәл жымиған еді. 

Расында, Жұмабай мен �бдірахман бір 

зиратта қатар жатыр.

Ерболат БАЯТ,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі

Жұмабайдың 
ҚОС ЕРЛІГІ

Жұмабай Қартқожақовтың 
есімі Атырау, Орал өңіріне 
жақсы таныс. Ол өткен 
ғасырдың небір зобалаңын 
бастан өткерген, соның 
ішінде болған тарихи тұлға. 
Қандай қиын уақыт болса да, 
өзінің азаматтық келбетін, 
ар-ожданын жоғалтпаған. 
Жұмабайдың еліне, халқына 
жасаған жақсылығын 
бүгіндері былайғы жұрт 
аңыз қылып айтып жүр. 
Сонымен, биыл қазақтың 
алғашқы чекистерінің бірі, 
заңгер,  адвокат  Жұмабай 
Қартқожақовтың туғанына 115 
жыл толып отыр. Бұл жаз-
бамызда қайраткер өмірінің 
кейбір сәттерінен сыр шерттік... 

+кінішке қарай, чекист Жұмабай 

Қарт қожақов, Аманғалиды екінші рет 

құтқара алмады. 1928 жылы қуғыншылар 

тағы да Аманғалидың соңына түсіп, ақыры 

есіл ер оққа ұшып, мерт болады. 

8БДІРАХМАННЫҢ 
8ҢГІМЕСІ

Ел іші дүрбелең. Қыр қазағы үрей 

үстінде отырған. �р жерде «Пәленбайды 

ұстап кетіпті. Түгенбайды соттапты» деген 

алыпқашпа әңгіме гулеп тұрған. «Бан-

дылар мен моллалар – Сәбет үкіметінің 

жаулары» деген қасаң ұстаным қазақ 

даласын түгел шарлап, ел ішіндегі ескіше 

оқығандар мен жаңа үкіметке қарсыласты 

деп танылған азаматтар ат құйрығына 

жегілген уақыт болатын. Жоғарыдан 

келген бұйрық пен нұсқауды орындау – 

бұлжымайтын міндет. �сіресе, ГПУ-дың 

шолақ белсенділері мұндайда қамшы сал-

дырмайтын. 

Жұмабай осы ГПУ-дың бел ортасында 

жүрсе де асыра сілтеп, жоқ жерден жау 

іздеп, тауып, құртып, жоюға белсеніп 

тұратын мұндайларды түсінбейтін. Ол 

осындай асыра сілтеушіліктің талайын 

к	рді де. Баяғы бір замандардағы 	штікті 

қоздатып, туысқанын оққа байлап бер-

гендер де болды. Мұндай оспадарлықтың 

т	ркінін адам бойындағы тексіздік пен 

білімсіздіктен іздейтін. Обал мен сауап 

дегенді ұмытқан қызылк	здер «халық 

жауларын» к	зінен тізіп, қойша к	гендеп 

соттауға, үкім шығаруға құлшынып отыра-

тын еді. Кей жағынан осыған қазақтың 	зі 

де кінәлі ма деп ойлайтын. 

Кімнің «жау» екенін анау Мәскеуде 

отырған Сталин болжап біле ме? Үкіметтің 

қырына ілікендердің бірі – �бдірахман 

деген азамат еді. Жұмабай сырттай ғана 

білетін. Баяғыда бір Есбол жақта к	ргені 

бар. �бдірахман – ескіше сауатты, ауыл 

маңында моллалық құрған, жуас, біртоға 

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

Тынымның басына тағзым еткіміз келеді. 

Қасымда Меңдігүл бар, – деді ол.

Сүйсініп қалдық. Ауа райының осын-

ша ыстықтығына, жердің шалғайлығына 

қарамай, 	лі аруаққа Құран бағыштап, еске 

алудың 	зі сауап қой.

Қабиболла – мамандығы жағынан 

теміржол инженері. �кесі Нұралы – кешегі 

Ұлы Отан соғысының майдангері, байла-

ныс саласында ұзақ жыл табан аудармай 

қатардағы монтер болып жұмыс істеген, 

анасы Үмітай бірыңғай үй шаруасында 

 болыпты. Шаңырақта ағайынды т	ртеудің 

кішісі  Алладан тілеген әке-шешенің үмітін 

бойтұмар етіп, адал еңбекті тірлігіне арқау 

етіп келеді.

Ақт	беде теміржол техникумында оқып 

жүрген Қ.Тынымов Кеңес Армиясы қатарына 

шақырылып, Германияда азаматтық бо-

рышын 	теді. �скерден келген соң, оқуын 

қайта жалғастырған ол диплом қолға тиісімен 

техникумда комсомол комитетінің басқа 

жұмыстан босатылған хатшылығына сайлан-

ды. Осылайша, тиянақты, іскер жігіт он жыл-

дай комсомол, партия органдарында жауапты 

қызмет атқарып, шыңдалды.

1990 жылы негізгі мамандығы бойынша 

теміржол саласына ауысты. Алдына әдемі 

мақсат қоя білген пендеге ұмытылмастай 

әдемі сәттер кезігетіні рас. Теміржолдың 

ел таныған қайраткерінің бірі, Атырау 

жол б	лімшесіне үзіліссіз он жеті жыл 

басшылық еткен Аманкелді Селбаев Батыс 

Қазақстан теміржолының бастығы қызметіне 

тағайындалған соң, 	зіне к	мекшілікке маман 

іздейді. Таңдау Қабиболла Тынымовқа түсті. 

Саланың байырғы тарланы қателеспеген 

екен. Кейіпкеріміз ширек ғасырға жуықтады 

– Аманкелді ағасының сенімін ақтап, 

орнықты іс-қимылымен, мағыналы с	зімен 

ел аузына ілікті. Оның ішінде соңғы он тоғыз 

жылдан бері теміржолдың Атырау элек-

трмен жабдықтау дистанциясының бастығы 

қызметінде.

Үш бағытта 856, 4 шақырым аумақта 

қызмет к	рсететін дистанцияда жүз алпыс 

адам еңбек етеді. Іскер де талапшыл басшының 

қарауындағы ұжым табиғаттың әртүрлі 

қолайсыз жағдайларында жұмыла қимылдап, 

жолаушы және жүк пойыздарының кестеден 

ауытқымай қозғалыста болуын қамтамасыз 

етуде. Негізгі міндетті дер кезінде ақаусыз 

атқарумен бірге жол бойындағы стансалар 

мен бекеттер тұрғындарының күнделікті 

тұрмыс жағдайын ұдайы назарда ұстап келеді. 

Сол үшін де атыраулықтар Тынымовқа ұдайы 

алғыс айтады.

Қабиболланың және бір дағдысы – бір 

орында шектеліп қалуды сүймейді. Жаңалыққа 

жаны құмар, ұдайы ізденісте. Теміржолдың 

тынымсыз тірлігінде жүрсе де, әдебиет пен 

	нер адамдарына жақын жүруді ұнатады. 

Бұл әдет әуелде 	скен ұядан қалыптасса, 

кейін 	ресі биік, дегдар азамат Селбаевпен 

ағалы-інілі сыйластығы нәтижесінде түсті. 

Халқымыздың зиялы азаматтары Атырауға ат 

басын бұра қалса, �бекеңді іздейтіні ақиқат. 

Сондайда  қасында жүріп қызмет к	рсететін 

Тынымов  к	кірегіне к	п жайды түйіп үлгерді. 

�бдіжәміл Нұрпейісов, Асанәлі �шімов, 

Ілия Жақанов, Рақымжан Отарбаев сияқты 

нарқасқа тұлғалардың берген батасы, жылы 

лебіздері қиялын к	кке 	рлетіп, ілгеріге 

жетелейді де тұрады.

Селбаев та ұғымтал, ескерімді шәкіртінен 

ештеңені аяған емес. Бес облысты қамтитын 

теміржол бастығының 	зіне к	мекші жігіттің 

	тінішін жерге тастамай, зайыбы Сәнияны 

қасына ертіп алып, үйінен дәм татуы, к	п 

ұзамай жас отбасыға теміржол иелігіндегі 

үйлердің бірінен т	рт б	лмелі пәтер бергізуі, 

сенім артып, үлкен дистанцияның бірінші бас-

шысы тізгінін ұстатуы – нағыз азаматтықтың 

к	рінісі. Тынымов та алдағыны болжай 

білетін саясаткер ағаны ұятқа қалдырған 

жоқ: «Ерен еңбегі үшін» медалінің және 

«Құрметті теміржолшы» атағының иегері, 

Қазақстанның еңбек сіңірген энергетигі.

Адалдық, қиын кезде қол ұшын беру 

қасиеттері  біздің кейіпкерімізді  дос-

құрбыларының ықыласына б	леді.

– �кем Медеттің ауыр науқастан дүние 

салғаны жайлы суық хабарды естігенде 

Қабиболла мен зайыбы Меңдігүл Қап 

тауындағы (Кавказ) Минеральные воды 

қаласына шипажайға демалуға жүргелі 

 жатыр екен. Сол бойда ұшақтың билетін кері 

қайтарып, үйімізге жетті. �кемді ж	нелтудің 

басы-қасында болып, шараны әбден аяқтаған 

соң ғана жолға шықты. Бұл жақсылықты 

ұмытуға бола ма, – деді Асқар Исламғалиев.

�рине, азамат адамгершілігі туралы 

қасындағы ғұмырлық қосағын ауызға алмау 

әділеттілікке жатпас. Меңдігүл Жақасқызы 

– абзал кәсіптің бірі ұстаздықты қалап, 

еңбегімен елге танылды. Ақт	бе, Атырау 

қалаларының бірнеше мектебінде еңбек 

еткен мағыналы кезеңінің он жеті жылын 

директорлық қызметпен 	ткізді. «Қазақстан 

Республикасы білім беру ісінің үздігі», 

«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің 

құрметті қызметкері» атақтарының иегері.

Кісілікті арқау еткен ерлі-зайыптыларды 

ұл мен қыздан 	рбіген немерелердің күміс 

күлкісі сергіте түсуде.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті журналисі

АДАМГЕРШІЛІКТІҢ 
ӘДЕМІ СИПАТЫ

Шілденің шіліңгір ыстығы. Атырау 

қаласының тұрғыны Қабиболла Тынымовпен 

Ақт	беде жолығыстық. Бұрынғыша ақеден 

қалпында әңгімесін айтып отыр.

– Еңбек демалысымның пайдаланылмаған 

күндері бар еді. Жеке к	лігіммен Орал 

арқылы жеттік. Ақт	беге қарай тіке жолдың 

кедір-бұдыры азаймай жылдағы әдетіммен 

Шалқарға қарай ығып, әке-шешемнің, атам 

Тәжірибелік семинардың мақсаты – аталған 
саладағы түйткілді мәсе лелерді шешу, терминоло-
гия мен электронды форматтағы мемлекеттік тілдің 
қолданбалы сипаты, ақпараттарды жеткізудегі 
	зекті сұрақтарды талқылау. 

Аталған шарада А.Байтұрсынұлы атындағы тіл 
білімі институтының бас ғылыми қызметкерлері, 
филология ғылымының докторлары Құралай 
 Күдеринова, Айман Жаңабекова, Қарлығаш 
Айдарбек, Батыс Қазақстан инновациялық-
технологиялық университетінің доценті, филоло-
гия ғылымының кандидаты Алтынбек �бділманов, 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің профессоры Мұрат Сабыр баянда-
ма жасады. 

Мемлекеттік тілдің дамуы, терминология, 
оны қалыптастырудың жолдары, мемлекеттік 
тілдегі  іс-құжаттардың жүзеге асуы, латын 
графикасының жаңа емле ережелері, оны оқытудың 
мәселелері жан-жақты талқыланды. «Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арнал ған мемлекеттік бағдарламасының» негізгі 
бағыттарынан туындайтын мәселелерге, латын гра-
фикасына к	шудегі тілдік саясатты қолдауға баса 
назар аударылды. Себебі бұл елдік деңгейде руха-
ни жаңғыру мәселесіндегі маңызды қадамдардың 
бірі болып отыр, сондықтан жалпы қоғам болып 
белсенді ойлануымызды қажет етеді. 

Рафхат ХАЛЕЛОВ
ОРАЛ

БАСҚОСУ

Тілдік даму 
мен қолдану
Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту  
басқармасының қолдауымен «Еуразия 
әлеуметтік-гуманитарлық зерттеу орталығы» 
қоғамдық бірлестігі «Мемлекеттік тілді 
дамытудың басым бағыттары, тілдік даму 
және тілдік қолданыстағы іс жүргізу, аударма, 
терминология және латын графикасының жаңа 
емле-ережелерін меңгерту мәселелері» атты 
тәжірибелік семинар ұйымдастырды. 
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ANA TILI А Л Т Ы  А Л А Ш Т Ы Ң  А Р Д А Ғ Ы
(Басы 1-бетте)

Халел Досмұхамедовтың «Зама-

нымыз мәдениет заманы, мәдениетке 

білім жеткізеді. Білім оңайлықпен 

қолға түспейді. Білім алуға к	п еңбек, 

аса сабыр керек. Білім мысқылдап 

кіреді. Білімді алу үшін к	п сарғаю 

керек. Еңбек қылмай білім жоқ» деген 

тұжырымы құзыретті кәсіби маманды 

қалыптастыруда білімнің құндылығын, 

мәдениеттің негізгі к	рсеткіші екенін 

айқын аңғартады. 

Х а л е л  Д о с м ұ х а м е д о в  ж ә н е 
Алаш партиясы. 1913 жылы әскери 

міндеткерліктен босап, Темір уезіне 

б	лімшелік дәрігер болып орнала-

сады. Осы уақыттан бастап бұрынғы 

саяси күресін одан әрі жандандырады. 

Қазақ зиялыларымен тығыз байла-

ныс орнатып, отандық партия құру 

қамымен болады. �лихан секілді, 

ол да халқына пайдасы жоқ кадет-

тен аулақтайды. 1913-1915 жылдары 

 келешек «Алаш» партиясының идеялық 

негізі қаланады. Халел «Алашорда» 

мемлекетінің, «Алаш» партиясының 

негізін қалаушылардың бірі болды.

Ұлттық мектеп және қазақ тілі. 
ХХ ғасырдың басы қазақ елі үшін 

ұлттық білім, ғылым, ұлттық сана, 

ұлттық алфавитті қалыптастыру кезеңі 

екені белгілі. Осы тұста к	неден т	те 

 жазумен келе жатқан білім беру саласы 

кириллицаға ауысты. Бұл бұрыннан 

қалыптасқан білімге 	з деңгейінде 

әсер етті. «Қазақ халқы революцияға 

дейін 2 пайыз сауатты болды» деген 

кертартпа пікір осы тұста пайда болды. 

Т	те  жазумен жазылған мұралар есепке 

кірмей қалды. 

Ол ұлттық мектептің жүйесін құруға, 

қазақ тіліндегі ғылыми терминоло-

гияны жасау ісіне белсене араласты. 

Қазақ тіліндегі оқулықтар шығару 

ісімен шебер айналысты. М.Жұмабаев, 

Ж.Аймауытовпен бірге ұлттық негіздегі 

п е д а г о г и к а л ы қ ,  п с и х о л о г и я л ы қ 

еңбектерді жазуға үлес қосты. 

Халел Досмұхамедовтың және 

сол кезде 	мір сүрген зиялы қауым 

	кілдерінің негізгі к	кейкесті мәселесі 

ұлттық тілде білім беру жүйесіне 

оқулықтар жазуды басты мақсат етіп 

қойды. Қазақ халқының тарихы, 

рухани-мәдени құндылықтарының даму 

тарихы А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, 

Ш . У ә л и х а н о в ,  М . Ж ұ м а б а е в , 

А . Б а й т ұ р с ы н о в ,  Ж . А й м а у ы т о в , 

Х . Д о с м ұ х а м е д о в ,  Н . Қ ұ л ж а н о в а , 

Ш . А л ж а н о в ,  С . Қ о ж а х м е т о в , 

С.Торайғыров, Н.Т	реқұлов, т.б. 

еңбектерінде ақиқат тұрғысынан 

ғылыми негізделді. 

А .Байтұрсыновтың «�ліппе», 

«Тіл құралы», «�дебиет танытқыш», 

М . Д у л а т о в т ы ң  ұ л т т ы қ  н е г і з д е 

құрастырылған «Есеп танытқыш», 

М . Ж ұ м а б а е в т ы ң  « П е д а г о г и к а » 

оқулығы, т.б. жазылды. Замандастары-

мен бірге Халел Досмұхамедов «Жануар-

лар», «Табиғаттану», «Оқушылардың 

денсаулығын сақтау», «Адамның тән 

тірлігі», «Сүйектілер туралы» ғылыми-

әдістемелік еңбектерді жазды. �сіресе, 

қазақ жоғары педагогика институ-

тында оқыған «Қазақ халық әдебиеті» 

д ә р і с т е р і н д е  а д а м н ы ң  т у ғ а н н а н 

 бастап 	мірден озғанға дейін қазақ 

әдебиетінде жырланатын салт-дәстүр, 

ырым-жораларға толықтай тоқталған. 

Шілдехана, бесік жыры, ғашықтық 

әдебиет, тойбастар, үйлену тойы жыр-

лары, қоштасу, к	рісу жырлары, жерлеу 

жырлары, мақтау жырлары, бата мен 

алғыс, насихат, емшілік халық әдебиеті, 

т.б. қамтылады. 

Ғұлама 	з еңбектерінде ана тілінің 

маңыздылығына аса мән береді: «Ана 

тілін жақсы біліп тұрып, б	тенше жақсы 

с	йлесең бұл сүйініш, ана тілін білмей 

тұрып, жат тілді еліктей беруі зор хата. 

Бұл оқығандардың һәм оқушылардың 

есінен шықпау керек» деді.

Бүгінде қоғамда болып жатқан 

 латын тіліне к	шу мәселесі ғұламаның 

еңбегінде «латын тіліндегі терминдерді 

ешкім қалдыруға ниет қылған жоқ, 

қалдыруға қолдан да келмейді. Ғылым 

ұлғайған сайын латын терминдері де 

ұлғайып барады» деген тұжырымы 

 латын тілінің 	зектілігін айқындай 

түседі .  Ғұламаның 	зі  жеті  т ілді 

м е ң г е р г е н і  о н ы ң  б о й ы н д а ғ ы 

интеллектуалдылықты к	рсетеді. Оның 

ғылыми мұраларынан ғалымның жара-

тылыстану және гума нитарлық ғылым 

саласының бағыттарын қатар алып 

жүргенін к	руге болады. 

Қазақстандағы алғашқы жоғары 
оқу орнының негізін салушы ғалым. 
Биыл 90 жылға толып отырған Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің негізін 1928 жылы 

ашуға белсене араласты. Аталған 

университеттің проректоры қызметі, 

педагогика кафедрасының меңгерушісі, 

профессор міндетін атқарды. Кезінде 	зі 

ашқан еліміздегі негізгі педагогикалық 

жоғары оқу орнына 90 жыл болды. 

Елімізге 23 педагогикалық мамандықтар 

бойынша мамандар  даярлап отыр. 

	зі қойған бастығының бұйрығына, 	зі 

қалаған тәртіптің жолына бас ұрмайтын; 

Отан сезімі, мемлекет сезімі кем, 

менмендік сезімі 	те күшті құлықты 

аламандық дейміз» деп анықтама береді.

 Қазақ батырлар тарихын зерттеуші 

ғалым ретінде «Жалаңт	с батыр», 

 «Исатай-Махамбет»,  «Кенесары 

- Н а у р ы з б а й »   м ұ р а с ы н  а л ғ а ш қ ы 

зерттеушілердің бірі. Батырлық, батыр, 

ер, ерлік және ұлттық жауынгерлік 

дәстүр оның ерекшеліктеріне, ерлік 

тәрбиесіне педагогикалық тұрғыда 

түсініктеме берілді. Ер – ар-намыс, 

азаматтық қасиетін үнемі жоғары ұстап, 

қажетті жерде қауіп-қатерге 	з басын 

тігіп, батыл іс-әрекетке бара алатын 

адам. Ердің іс-әрекеті бейбіт кезде де, 

соғыс кезінде де таныла береді. Ерлік 

– жаугершілік уақытта да, күнделікті 

	мірде де ел, жер мүддесі үшін қауіп-

қатерлі істерге, ерекше қимылдарға 

бару іс-әрекеті. Қазақ халқы ұлт болып 

қалыптасу дәуірінен бастап күні ке-

шеге дейін жаугершілік жағдайда 	мір 

сүріп 	з елін, жерін, тәуелсіздігін үнемі 

қорғап отыруға тура келді. Сол себепті 

қоғамның қолына қару ұстауға жарай-

тын азаматы кез келген уақытта қазақ 

әскерінің жауынгері болып табылатын. 

«Тайманұлы Исатайдың қозғалысы 

турасында қысқаша мағлұмат» атты 

мақаласында қазақ елінде болған 

к	терілістердің тарихи маңыздылығын 

к	рсетеді. Сырым батырдың к	терілісі, 

Исатай-Махамбет к	терілісі, Жанқожа 

мен Есеттің к	терілісі, «Ауа» к	терілісі 

туралы мағлұматтар берілген. 

+зінің «Аламан» атты еңбегін түркі 

жұртының тарихын зерттеген башқұрт 

ғалымы �бубәкір Диваевқа арнауынан 

да ғұламаның азаматтық, тұлғалық 

қасиетін к	руге болады. 

 Ғұлама тек Алаш қозғалысының 

негізін салып қана қойған жоқ, ұлттық 

білім мен ғылымның дамуына негізгі 

тұтқа бола білді. Оның қаламынан 

ұлттық ғылымға қажетті  ғылыми 

еңбектер жазылды. Россия Федерация 

академиясының 1924 жылы Орталық 

	лкетану бюросының корреспондент-

мүшесі болып сайлануы да жақын 

және алыс шетел академияларының, 

ғалымдарының оның еңбегін бағалауы 

деп білуге болады. Ұлттық ғылымның 

негізін салушы ретінде бағалай аламыз. 

Ұлттық с	здіктің негізін салу-

шы ғалым ретінде қазақша-орысша 

жаратылыстану с	здігін, ғылыми 

терминологияның негізін қалады. Жаңа 

терминдерді қалыптастыруға 	з үлесін 

қосты.

Міне, Халел Досмұхамедов мұрасын 

зерделеу барысында, оның әр ғылым 

саласында 	зіндік қолтаңбасын к	реміз. 

Халел Досмұхамедов және профессор 
Қ.Сейталиев. Халел Досмұхамедовтың 

«Қазақ елі – Мәңгілік ел» идеясын 

қалыптастыруға қосқан үлесі 	те үлкен. 

Халқымыздың «мақтанатын ұлың болса  

– мақтан» деген тұжырымынан про-

фессор Қ.Сейталиевтің «Халелтану»  

ғылымына қосқан үлес ін  атауға 

 болады. «Халелтану» атты ғылыми-

танымдық пәнді университеттің оқу 

тәрбие үдерісіне енгізуде ғалымның 

ғылыми ізденіс ін  ерекше атауға 

 болады. К	рнекті қоғам және мемлекет 

қайраткері, ағартушы педагог, дәрігер 

Х.Досмұхамедовтың мұраларын бір 

жүйеге келтіре отырып, ХХ ғасырдың 

басында қалыптасқан ұлттық идеялар-

ды сабақтастық тұрғыда оқу-тәрбие 

үдерісіне енгізу арқылы, ұлттық са-

н а н ы  қ а л ы п т а с т ы р у  м ә с е л е с і н е 

аса мән бере отырып, ұлттық тари-

хи құндылықтар жүйеленіп берілді. 

Х.Досмұхамедов ұлттық білім беру 

жүйесін дамытуға қосқан үлесін, оның 

мұраларының құндылығын ескере 

отырып, республикадағы жоғары 

оқу орындарындағы педагогикалық 

мамандықтардың оқу жоспарына таңдау 

пән ретінде енгізу қажет. Яғни аталған 

идеяларды іске асыру бүгінгі жаһандану 

үдерісінде, ұлттық идеялардың әлемдік 

и д е я л а р м е н  	 з а р а  с а б а қ т а с т ы р у 

жағдайында құнды пікірі ата салтымыз-

ды сақтауға, туған жер мен ел алдындағы 

перзенттік парызымыз ды ақтауға 

шақырады, оқушы-жастардың интел-

лектуалды әлеуетін қалыптастыруға 

негізделген іс-шаралар белсенді ой-

л а у  қ ы з м е т і н і ң  д а м у ы н ,  н е г і з г і 

құндылықтарды және осы заманғы 

ғылыми дүниетанымды қалыптастыру, 

олардың сана-сезімінің сенімді және 

қажетті біліммен  то лығуын, ақыл-

ой қабілеті мен білімге құмарлығын 

 дамыту аса жоғары  дең гейде іске асуруға 

қосқан үлесіміз болып табылады. 

Ғ ұ л а м а н ы ң  	 з і  з е р т т е г е н 

 М.Қаш қари дың «Түркілер к	ркемдік, 

сүйкімділік, жарқын жүзділік, әдептілік, 

жүректілік, үлкендерді, қарияларды 

құрметтеу, с	зінде тұру, мәрттік, 

кішіктік, тағы сондай сансыз к	п 

 мақ таулы қасиетке ие» деген даналық 

тұжырымы Халел Досмұхамедовтың 

бойын дағы азаматтық мәртт іг ін 

 к	р сетумен қатар, бүгінгі қазақ елі 

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

құндылықтарды қалыптастыруда негізгі 

орын алады. 

Биылғы тұғырлы тұлғаға арналып 

	ткен халықаралық ғылыми-прак-

тикалық конференцияда к	рнекті қоғам 

және мемлекет қайраткері, ағартушы 

педагог, дәрігер Х.Досмұхамедовтың 

м ұ р а л а р ы н а  ж а н - ж а қ т ы  т а л д а у 

 жасалынды. ХХ ғасырдың басында 

Х.Досмұхамедов негізін қалаған ұлттық 

идеялар, ғылыми тұжырымдар мен 

ғылыми еңбектерді саралай отырып,  

оны оқу-тәрбие үдерісіне енгізу 

арқылы, ұлттық сананы қалыптастыру 

мәселесіне аса мән беріліп, ұлттық 

 тарихи құндылықтар жүйеленіп берілді. 

Конференцияға алыс және  жа қын 

ш е т е л д е р д е н  –  Р е с е й ,  Т ү р к и я , 

Қырғызстан, +збекстаннан келген  

зерттеуші  ғалымдардың ғылыми 

 баяндамаларынан Алашорда, Алаш 

партиясының тарихына жаһандық 

к	зқараспен қарай отырып, оның 

тарихи  маңыздылығын аша түсті. 

Ататүрік елінен келген Ататүрік 

атындағы  тарих институтының ди-

ректоры,  тарих ғылымының докторы,  

профессор Мехмет  Клынач  Дервич 

« А л а ш  қ а р е к е т і н  т а р и х  і ш і н д е 

қымбаттандыру» атты баяндамасын-

да «Алашорда» идеясының тарихи 

маңыздылығын әлемдік к	зқараста аша 

білді. Сонымен  қатар Х.Досмұхамедов 

мұралары бойынша  жүз баспадан 

асатын тарихи мұрасын зерделеген 

және «Халел Досмұхамедов – публи-

цист» атты тақырыпта диссерта-

ция қорғаған �л-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың профессоры Аманқос 

Мектептегінің зерттеулерінің ұлттық 

м ұ р а ғ а ,  « Х а л е л т а н у »   ғ ы л ы м ы н а 

қайталанбас қолтаңбасын қалдырып 

отырғаны зерделенді. «Алаштану» 

ғылыми орталығының директоры, 

филология ғылымының докторы, 

профессор Т.Шаңбай ХХ ғасырдың 

басындағы идеяларды Елдік сана-

ны оятқан феномендік  құбылыс 

тұрғысынан қарастырды. �сіресе, 

ғалымның құрастырған «Шәкәрімтану» 

энциклопедиясы ұлттық сананы, елдік 

сананы қалыптастыруда негізгі орын 

алатыны дау туғызбайды. «Халел 

Досмұхамедов жетектеген «Талап» 

қоғамының Қырғызстандағы іскерлігі» 

атты И.Арабаев атындағы Қырғыз 

мемлекеттік университетінің профессо-

ры Ж.Байдилдеевтің баяндамасы Алаш 

идеясының бауырлас қырғыз елінің 

«Талап» қоғамының қалыптасуына аса 

зор ықпал еткені туралы тоқталды.

Атырау облыстық тарихи 	лкетану 

музейінің жұмысын да ерекше атауға 

болады. Себебі 	лке бойынша тарихи 

мұралар, жәдігерлер бүгінгі ұрпақтың 

ұлттық санасын қалыптастыруда негізгі 

орын алады. Музей қызметкерлері, музей 

басшысы Р.Нагирова атқарып отырған 

іс-әрекеттері ұлттық тарихқа деген 

құрметпен қатар, «Қазақ елі – Мәңгілік 

ел» идеясын жалғастырудың жалынды 

жаршысы деп бағалауға  болады. 

Х.Досмұхамедовтың мұралары 

арқылы – бабаларымыз аманаттаған 

еліміздің тәуелсіздігі мен бірлігін сақтау, 

жастардың бойындағы ұлттық сананы, 

интеллектуалды әлеуетті жетілдіру, ұлы 

даланы мекен етіп отырған халықты 

бәсекеге қабілетті, әлемдік техникалық 

прогресс к	шіне ілесе алатын, рухы биік 

зиялы ұрпақты қалыптастыруға болады.  

Халел бабамыз «қазақ әлемі» атты 

кеңістікте қыран болып самғады, оның 

биік шыңына қыран болып қона білді.

Сәуле ИМАНБАЕВА, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің  
профессоры, педагогика ғылымының  

докторы

ХАЛҚЫНЫҢ 
асыл перзенті

Ұлылықты ұғам Ұлытауды к�ргенде, 
Тұрады әр кез еңсесі биік �р кеуде.
Ұлытау ұран болыпты бабаларыма
Екіұдай дауда даласын 

жауға бермеуге...

Асқар Алтай, Атыраудың арасы 
'р Алатау сұлу К�кше саласы...
Нақ ортасы Ұлытау – 

Сарыарқа даласы
Сонша жерді сойылымен сақтаған 
Оңай емес-ау бабаларымыз шамасы,  

– деп, Кәкімбек Салықов ағамыз бүкіл 

қазақ тарихын екі шумақ 	леңмен 

Ұлытау арқылы к	рсетсе, бүгінгі 

Ұлытау қалай деген сұрақ әр қазаққа 

ой салса керек.

Иә, бүгін Ұлытау аймағы мамыра-

жай  жағдайда.

Ел егемендік алғанда Ұлытау 

бауы рының халқына сол 	ңірдің 

мал-мүлкін үлестеріне сәйкес б	ліп 

бергесін, әркім 	з жағдайымен шаруа-

ларын күйттеп тіршілік етуде.

Облыс, аудан басшыларынан 

сұрасаң: «Ол жерде ештеңе жоқ, 

әйтеуір халық 	мір сүріп жатыр ғой» 

деп жауап береді. Шынында солай 

ма? +ткенде Қазақ хандығының 550 

жылдық тойына барғанда ауданда 30 

мыңдай халық қалғандығын, ал бюд-

жетке жергілікті меншік иелерінен 

салықтан 3 млрд теңгенің үстінде, 

«Харекейннен» жер салығынан 

1 м л р д  т е ң г е н і ң  ү с т і н д е  қ а р ж ы 

құйылатынын білдік. Аудан халқының 

әлеуметтік жағдайының басқалармен 

салыстырғанда біршама жақсарғанын 

аңғара отырып, аудан  республика-

да, әрі-беріден соң, дүниеде атақ-

даңқы бар болуына орай бұрынғы 

«Жібек  жолымен» туризмді дамытса 

халықтын жағдайы бұдан да жақсарар 

еді ғой деп ойлайсың.

«Ұлы Жібек жолы» дегеннен 

шығады. 1730-1790 жылдары керуен 

басы болған ұлытаулық Бектемір 

Софы әулие осы жол бойымен та-

лай рет сапарға шыққан. Ол кісі 

Ұлытаудағы Басқамыр қаласындағы 

мыс қорытқан пештерден алтын, 

күміс, мыс алып, Үнді, Қытай, Парсы 

елдеріне барып, бағалы бұйымдарға 

а й ы р б а с т а ғ а н .  О ң т ү с т і к т е н 

Самарқанға 	тіп, Жосалы,  Қарсақбай, 

Атбасар, Бурабай,  Қызылжар арқылы 

Ресейдің Тюменіне дейін сауда 

жасаған. Сол кезеңде Атбасар уезінің 

жұрты, оның ішінде Бағаналы болысы 

бақуатты 	мір сүрген.

Ұлытаудың тарихы әріде жатыр. 

Адамзаттың ұлы ұстазы, ұлылардың 

ұлысы Заратуштра бабамыздың 

алғаш қы рет Алламен жүздескен жері 

Ұлытау екені айтылады. Сақ патшасы 

Томиристің ізі сайрап жатыр.  «Алтын 

Орданың» бастау алған жері. Шыңғыс 

хан ұлы құрылтай 	ткізіп, Жошының 

хан сайлануы осы жерде болды. 

Атақты Абылайдың қолына ханның 

асатаяғы осы жерде ұсталды. Жоңғар-

қалмақтармен шайқастағы (Бұланты 

бойындағы) алғашқы жеңіс Ұлытау 

т	ңірегінде атап 	тілді. Қазақтың 

атасы Майқы бидің киелі топырақта 

қазақ руларына таңба б	луі тарихта 

	шпестей жазылып қалды. Айтулы  

даналарымыз Т	ле би, Қазыбек би, 

�йтеке би осы жерде бас қосып, 

елді бірлікке, ынтымаққа шақырып, 

мәңгілік есте жүрер игі іске ұйытқы 

болды.

�лі есімде, 1986 жылы еліміздің 

М ә  д е н и е т  к ү н і  Ұ л ы т а у д а  	 т т і . 

Сол кездегі Мәдениет министрі 

+.Жәнібеков ұлы жердің орны ж	нінде 

тебірене әңгімелеп еді. «Қазақ елінің 

жағдайының орташа к	рсеткішінің 

қай уақытта болмасын Ұлытауға қарап 

бағаланғаны ж	н» дегені әлі күнге 

құлағымызда жаңғырып тұр. 

Ұ л ы т а у  к 	 п т е г е н  т а р и х и 

оқиғаларға куә. Амангелді, Кейкі 

 батырлар бастаған ұлт-азаттық 

к	терілісі Ұлытаудан бастау алды. 

Алғашқы зауыт құрылысы да осы 

жерде  салынды. �йгілі ғалымымыз 

Қаныш Сәтбаев Томскідегі оқуын 

бітіріп келгеннен кейін Ұлытау 	ңірін 

аралап, Қарсақбай зауытының негізін 

қалады. Ұлы Отан соғысындағы 

жеңісті жақындатуда Қарсақбайда, 

Жездіде жасалған 	німдердің пайдасы 

	те зор болды.

1990 жылы республика Министр-

лер кеңесі (т	рағасы Н.Назарбаев) 

т	ралқасының шешімімен Жезқазған 

мыс комбинаты Ұлытау ауданын 

қамқорлығына алды. Сол кезде  

ауданның мал 	німдері елімізді 

айтпағанда Ресей елді мекендеріне 

д е й і н  ж і б е р і л д і .  К о м б и н а т т ы ң 

қамқорлығына б із  де  тиіс інше 

к	мектестік. 1992 жылы Францияның 

Тулуза қаласында дүниежүзілік 

	ндірістік к	рме 	тті .  К	рмеде 

Жезқазған мыс комбинатының 

	німдері жоғары бағаланды. Осы 

шараға қатысқан ұлытаулықтар 

келушілерді қазақтың 	нерімен, салт-

дәстүрімен тәнті етті.

1993 жыл ұлытаулықтар үшін 

ерекше  есте қаларлық жыл. Осы жылы 

Елбасы Н.Назарбаев Ұлытауда болып, 

жұртшылықпен кездесті. Құрметті 

қонақ қасиетті «Хан ордасында» 

бол ғанда ежелгі дәстүрмен құрмет 

к	рсетілді. Хан шатырындағы ақ киізге 

жайғасқан президентке хан шапаны 

кигізілді. Осы басқосу аясында Елба-

сына ауданның мал, астық 	сірудегі 

жетістіктері жайлы баяндадым.

Кезінде 	сіп-	ркендеп отырған 

Жезқазған облысы шаруасы  шатқаяқ  тап 

тұрған Қарағанды облысының жағдайын 

түзету үшін таратылғаны белгілі. Бүгінде 

Ұлытау ауданы облыстың жер к	лемінің 

4/1-ін  алып жатыр. Кезінде аты дүрілдеп 

тұрған ауданның қазіргі жағдайы  назар 

аударуды талап етеді. Бұлай айтып 

отырғанымызға бір мысал, фермерлер 

мал 	німін сатып алатын орынның бол-

мауына байланысты қиындықты бастан 

кешіруде.

Ұлытау – ұлт намысы. Ұлытаудың 

түлегені – ұлтымыздың к	ркейіп, 

кемелденгені.

Серік ТІЛЕУБАЕВ,
ҚР Мәдениет қайраткері,

Ұлытау ауданының
Құрметті азаматы

ТУҒАН ЖЕР

Ұлт намысы – Ұлытау

Міне, ғұламаның 	зі негізін қалаған 

оқу орнының жетістігі оның тарихта 

есімінің алтын әріппен жазылуына 

негізгі к	рсеткіш болып отыр. 

Халел Досмұхамедов және ұлттық 
баспас#з.  Ғұламаның есімі қазақ елінің 

тарихында «алғашқылар», «бірінші» 

деген с	зден бастау алады. Ұлттық 

баспас	зге келетін болсақ та «Қазақ» 

газетінің негізін салушы тұлғалардың 

бірі. «Қазақ» газеті қазақ елі 	мірінен 

мәлімет таратушы саяси газеттер 

қата рына жатты. «Қазақ» газетінің 

тарихи маңыздылығын арттыруға 

ғұламаның іргелі үлесі болса, ал газет 

Х.Досмұхамедовтың есімін әлемге 

 танытты. 

Оның емдеуге байланысты  «Тамыр 

дәрі хақында», «Сары кезік – сүзек», 

«Жұқпалы ауру хақында» сынды 

ғылыми мақалалары, ем қабылдау ту-

ралы ұсыныстары жарияланды. 1916 

жылы оба ауруының елдің арасында 

к	птеп тарауына байланысты «Как 

бороться с чумой среди киргизского 

народа» атты ғылыми еңбегі жарыққа 

шықты. 

Сонымен қатар 1917 жылы «Ұран» 

газетін шығаруға да белсене араласады.  

Қазақ-қырғыз білім комиссия сы 

 жанынан «Сана» журналының шығуына 

белсене қатысып, аталған журналдың 

редакторы болды.

Сол кездегі баспас	здің негізі болған 

«Ақ жол», «Еңбекші қазақ», «Шолпан», 

«Сәуле» басылымдарында ғылыми 

мақалалары жарияланып отырды. 

Ұлттық мұраларды жариялауда негізгі 

орын алды.

Халел Досмұхамедов және түркітану 
мәселелері.  Ғұлама мұраларының 

ерекшелігі к	не заманнан бастап, 	зі 

	мір сүрген заманның ағымын жақсы 

зерттеген ғалым. Халел Досмұхамедов 

«Түрк  қауымы т іл ,  әдебиет  һәм 

мәдениет тарихы үшін 1889 жылы 

 Орхон жағаларында Ядринцев тапқан, 

Томсен, Радлов һәм басқа ғалымдар 

тарапынан үйреніліп, нәшр етілген, 

барлық мәдениет, хан дүниесінің 

 назарын 	зіне қаратқан, хан ерлерінің 

фікірін алыстырған (	згерткен) ескі 

түрк, Орхон «бітік тастары» қандай 

аһамиаты болса, Махмуд Қашқари 

кітабында да аһамиаты сондай» деп 

ерекше атап к	рсетілетін мұрасы  «Диуан 

лұғат ит-түрік» атты мақаласында 

Махмуд Қашқаридің еңбектерінің 

маңыздылығын, ұрпақ тәрбиесіне 

қажеттілігін нақты к	рсете білді. 

«Аламан» атты еңбегінде түркі 

жұр  тының мұраларының тарихи  

маңыздылығы ашылып беріледі . 

Аламанға ғұлама: «К	птің пайдасын 

ойлай тұрса да, бүтін жұрттың қамын 

жеп тұрса да, 	зінің менмендігін, 

к	п күшін құрбан қыла алмайтын, 	з 

дегенін күшпен орындайтын; 	з басын 

артыққа санап, с	зін с	йлеп соңына 

ермегендерді, қарсы тұрғандарды 

түсінбегендігінен, ақылсыздығынан 

қылды деп білетін, к	ңіліне жақпаса 
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Иә, сонымен ұлттық салт-дәстүрі-

міздің  ішінде халық санасынан мүлдем 

ұмытылып, тойланбай келе жатқан 

жалпы қазақтық мейрамдарымыздың 

бірі – қымызмұрындық. Ел жайлауға 

шыққанда жазғытұрым аталып 	те-

тін  – қымыз тойы. Қазақ жерінде 

 қы мызмұрындық әртүрлі аталады.  

Ж е т і с у ,  Б а т ы с  Қ а з а қ с т а н д а 

қ ы м ы з м ұ р ы н д ы қ ,  С а р ы а р қ а д а 

биемұрындық, Шыңжаңда биебау, 

Моңғолияда бие байлар, т.с.с., бірақ 

бәрінің мағынасы бір. Қытымыр қыстан 

жүдеп-жадап шыққан к	шпенді ел 

жайлауға шығып жадырап, сағынған 

сүйікті сусынын, бүкіл халық болып 

ішіп, нағыз мейрамға айналдыра-

тын. Жалпы ұлттық сипаты жағынан 

қымызмұрындық Наурыз мерекесі мен 

Құрбан айттан кем түспейді.

Қымызмұрындық мейрамын шартты 

түрде екі түрге б	луге болады. Бірінші – 

бие байлар. Ел жайлауға к	шкен соң са-

уылатын биелерді б	ле бастайды. Ауыл 

ақсақалдары 	зара кеңесіп, бұл іске ерек-

ше ден қояды, желілерді тартқыздырады, 

асау биелерді ұстау үшін мықты жігіттер 

дайындайды.  Сабалар мен к	нектерді 

әйелдер әбден жуып, желіге кептіріп 

қояды. Жігіттер желінің жібін тартып, 

қазықтарын қағып, тоқпақтарын сай-

лайды. Сағат 10-11-лерде бүкіл ауыл 

адамдары желінің басына жиналады. 

Жылқышылар құлынды биелерді ай-

дап әкеледі, дайын  тұрған жігіттер 

құлындарды ұстап желіге байлай ба-

стайды. Құлындарды байлап болған соң, 

әйелдер мен қыздар желі басына піскен 

ет, құрт, ірімшік, тағы басқа тағамдар 

әкеледі. Барлығы отырып  тамақ ішеді.

«Байлар к	бейсін!» деп тілектер 

айтылады. Желіге, айғырдың жалы мен 

сауырына сары май жағады. Мұны «бие 

байлар» деп атайды.

Бие байлардан соң қымыз ашыту  

б а с  т а л а д ы .  А ш ы т қ ы с ы  б а р л а р 

күнделікті саумалды бір-біріне қоса 

отырып, қымызмұрындыққа дайындай-

ды. Ашытқыны «ұйытқы» немесе «қор» 

деп атайды. Ашытқысы жоқтар қымызы 

ашыған үйлерге келіп, піспекке 1 метр-

дей ақ мата байлап, «Тілегім де, к	ңілім 

де ақ» деп, сабадан керегінше құйып 

алады. Үй иесі қымызға тіл-к	з тимесін 

деп, үкінің қанатын, болмаса ағаштың 

к	кек қонып отырған жерін кесіп алып, 

піспекке байлап қояды. Сабаның түбіне 

тас тастайды. Кейбір байлар қымыз 

тәтті болады деп, сабаның түбіне желін 

жамбы тастаған. Қазақ салтында үкі 

де, к	кек те қасиетті құс деп саналады. 

Тас тіл-к	зден сақтайды. «Бір келіншек 

таңертең ертемен биелерін сауып к	нек 

толы қымызын әкеле жатса, к	рген 

адам таңырқап, «Ойпырым-ай, не деген 

қымыз, аққан бұлақтай!» депті. Иесі 

к	нектегі қымызды сабаға құйғанда, 

түбіндегі тас екіге б	лініп қалған екен». 

Сондықтан халық «Тілің тасқа тисін», 

«Тіл тас жармаса, бас жарады» деп  бекер 

айтпаған. Жылқының сүтін аяқпен 

басуға болмайды, сүтті итке құйса, 

қымыз ірігіш болады дейді. Бұзылған 

бие сүтін жылқылардың арасына апарып  

құйып тастайтын. Сабадағы қымыз іри 

берсе, аршамен аластаған немесе отқа 

тұз салған. Тостағанның түбінде қалған 

қымызды ешқашан жерге құюға бол-

майды. 

Қымызмұрындық Ұлыстың ұлы 

күні – Наурыздан кейінгі қазақтың 

ұлы тойы. Ел жапа-тармағай мал соя 

бастайды. Байлар жылқы, орташалар 

қой, одан т	мендегілер тоқты, бағлан, 

ал шамасы келмегендер қымыздың 

	зіне ғана шақыра беретін. Кейде мал 

к	п сойылған жылдары «қанжайлау» 

болып кетті дегенді айтады ел. Қымызға 

арналған бата Қамбар атадан басталады. 

�р үйде дайындалған қымыздың және 

тойдың қымызының басын әйелдер 

ішеді. Мерекенің қымызын сол ауылға, 

елге, руға қадірлі әйел адам – бәйбіше, 

әже ішіп бастайды. Қымызмұрындықта 

әйелдердің арасында «қатын күрес» 

	ткізілген. �йелдер кимешектерінің 

т	менгі жағын беліне байлап, 	зара 

күрескен, бірақ та қыздарды күреске 

шақырмаған. Сонымен бірге басқа 

тойларда к	п к	рсетіле бермейтін меш-

кейлер жарысы болған. �р ел палуан, 

мерген, қамшыгерімен, т.б. сайысшыла-

рымен қатар, мешкейлерін де жарысқа 

әкелген. Халық арасында бір қойдың, 

бір құнан қойдың етін бірден жеген 

мешкейлер жайында аңыз-әфсаналар 

к	п. Қаппен жүгіру (адамдар қапқа түсіп, 

белдерін байлап, секіріп жарысады), 

айраннан ақша шығару (айран толған 

местің ішіндегі шүберекке түйілген 

Қымызмұрындықта ақсақалдар, 

рубасылар үй-үйге кіріп, қымыз ішумен 

қатар, сабаларға баға берген. Қазақ 

бәсекешіл халық қой, сабаларды, шара-

ларды, ожауларды, тостағандарды бір-

бірінен асырып, әдемілеп жасаған. 

Атақты адамдардың, бидің, батырдың 

сабасынан, шарасынан қымыз ішу 

құрмет болған. Қымыз ішудің салты әлі 

толық зерттеліп болған жоқ.

« . . . Қ ы м ы з д ы  ы д ы с қ а  қ ұ й м а с 

бұрын қымыз батасы беріледі. Бата 

аяқталған соң, сыйлы қонақ үй иесіне 

қарап,  «бұйырыңыз» дегенде,  үй 

иесі саптыаяғын әкеліп, қонақ екеуі 

түйістіріп іше бастайды. Қымыз ішіп 

отырған кезде кіріп келген адамға, 

яки сәлем беруі мен болмысы ұнап 

қалғандарға 	з саптыаяғынан шақырып 

алып ұсынады. Ол адам сол жақтан, 

яки қазан жақтан барып, 	з қолымен 

қос қолдан алып, түгелдей тауысып 

ішсе де, жартылай ішсе де, саптыаяққа 

қайтадан қымыз құйғызып, қос қолдан 

қайтадан иесіне қайтарады да, тиісті 

орнына отырады. Мұндай үлкеннің 

пейілі түскен «ұсыну» әркімге бұйыра 

бермейді. Қымыз тойының ерекшелігі 

сол – бұрынғы кезде ру, ел басылары 

қонақжайлылық рәсімімен белгілі 

бір оқиғаларға байланысты орындала 

беретінін байқаймыз.

Күзде  қазан айының басында  

биелерді ағытып, құлындарды желіден 

босатарда «сірге жияр» тілеуі 	теді. 

Мал сойылып, бата айтылады. Мұнда 

д а  қ ы м ы з д ы ң  а қ ы р ы н  ә й е л д е р 

ішеді. С	йтіп, қымыз тойларындағы 

қымыздың басы мен аяғын әйелдердің 

ішуі – ұрғашылық культінен туындай-

тынын к	реміз.

Ел аузындағы аңыздарға қарағанда, 

алғаш адам баласы биені сауып, сүтін 

қайнатып, құрт-ірімшік жасамақшы 

болады. Оларынан ештеңе шықпайды, 

сонда Қамбар ата бие сүтінен қымыз 

ашытып, с	йтіп, халыққа үйретеді-

мыс. Бұл жерде Қамбар ата бейнесі 

Жаратушы, пірден г	рі нақты мәдени 

герой ретінде к	рінеді. Жоғарыдағы 

фактілерге зер салсақ, Қамбар статусы  

басқа мал пірлеріне қарағанда 	те 

жоғары: жол иесі де, жер иесі де, 

қысылғанда к	мек беретін әулие де, 

толғатқан әйелге 	мірге ұл әкелдірген 

де, т.с.с. кете береді. Қамбар атаға 

б ұ л а й ш а  т а б ы н у  –  к 	 ш п е н д і л е р 

	міріндегі жылқының басқа түліктерге 

қарағанда орасан үлкен маңызында 

болса керек. Тіпті қарапайым 	мірде 

де қазақ қоғамында сиыршы, қойшы, 

түйеші дегендер ең т	менгі сатыда 

тұрады, ал жылқышы үй иесі баймен 

бірге т	рде отырады, қоғамдық 	мірдің 

барлық салаларына қатынасады. Ол 

ол ма, жылқыларын жұттан, жаудан, 

тағы басқа қауіп-қатерден алып қалған 

жылқышыларға байлар қызын берген.

Қазіргі таңда егеменді елімізде 

 Наурыз, Құрбан айт, т.с.с. мейрамдардың 

қ а т а р ы н д а  қ ы м ы з м ұ р ы н д ы қ ,  ә р 

отбасы нда, әр аймақта, тіпті мем-

лекеттік дәрежеде де тойлануы керек. 

Қымызмұрындықтың Германиядағы 

сыра, Франциядағы шарап, Голлан-

дия дағы шұжық жеуші – мешкейлер 

мейрамдарынан несі кем?! Қымыз – 

тәнімізге сіңбей, жанымызға жараспай, 

қазақ – қазақ болмайды.

Жайлауда  жайылған «Қымыз-

мұрындық» мерекесіне арнайы 30 қазақ 

үй тігіліп, қазақша күрес, қол күрес, 

қошқар к	теру, қыз қуу, аламан бәйге 

ұйымдастырылды. Мереке концерттік 

бағдарламамен ашылып, облыстық 

Достық үйінің «+рнек» би ансамблі 

	з  	нерін к	рерменге тарту етті . 

«Қымызмұрындық» мерекесі аясында 

тігілген қазақ үйлер арасында байқау 

	тіп, ең үздік безендірілген қазақ үйлер 

бағалы сыйлықтарға ие болды. Атап 

айтқанда, Шәлк	де жайлауына 5000-ға 

жуық корермен келіп, 600 литрге жуық 

қымыз ішілді. Мереке биыл екінші мәрте 

	тіп жатыр. Ұйымдастырушылардың 

ақпаратына сәйкес, алдағы уақытта 

мерекені республикалық деңгейге 

шығару мақсаты да бар.

8сем ЖҰМАБЕКОВА
Алматы облысы

ҚЫМЫЗ ТОЙЫ – 
«Қымызмұрындық»

Жайдары жазда табиғатпен 
 жарасып, тамаша шақпен үйлесіп, 
қазақтың байырғы дәстүрлерінің 
бірі – қымызмұрындық тойының 

өткізілетіні белгілі. Осынау игі 
шараның соңғы жылдары аясы 

кеңейіп келе жатқаны байқалады. 
Бұрын бір ғана облыс аумағында 

өтіп келсе, қазіргі таңда жан-
жақтан қолдау тауып, насихатталып  

жүр. Өте жақсы бастама. Биыл 
Алматы облысының Райымбек  

ауданына қарасты Шәлкөде 
жайлауында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Қазақтану» 

жобасы аясында ұйымдастырылған 
«Қымызмұрындық» мәдени-

көпшілік шарасының мән-мағынасы 
бөлек болғанын айта кеткен 

орынды.  Осы мақаламызда бұл 
жайында азды-көпті сыр шертіп, 

ұлттық дәстүрге қатысты өз 
білгенімізбен бөлісейік. 

теңгелерді тісімен тістеп шығарады, бет-

аузы түгел аппақ болады), т.б. мұндай 

ойындардың бәрін к	рерменді күлкіге 

батыру үшін істеген дала театрының 

элементтері деуге болады.

аса құрметті қонақ келсе, соған арнап 

қымызмұрындық жасап, ат бәйгесін 

	ткізіп қарсы алған. Бұл деректен ел 

жайлауға шыққанда, бір мезгілде орын-

далатын мейрамға қарағанда, қазақтың 

Бүгінгі күні Жетісу жерінде ынтымағы 

жарасқан 105 этностың 	кілі 	зара тату-тәтті 	мір 

сүруде. Сонымен қатар 71 этномәдени бірлестік 

жұмыс істейді. Оның 26-сы облыстық деңгейде 

әртүрлі шаралар 	ткізумен айналысса, 35-і аудан-

дарда және 10-ы 	ңірдегі Талдықорған, Қапшағай, 

Текелі сынды қалаларда тіркелген. Осыған қарап, 

елімізде 	мір сүріп жатқан 	зге этностардың 

мәдениетінің дамып, салт-дәстүрінің сақталуына 

лайықты жағдай жасалғанын байқау қиын емес. 

Облыстық этномәдени бірлестіктер мен олардың 

аудан, қалалардағы филиалдары Достық үйінде 

республикалық, облыстық, қалалық, аудан 

деңгейінде 	тетін әртүрлі форматтағы әлеуметтік-

мәдени шараларға белсенді түрде қатысады.

Б ы л т ы р  о б л ы с т ы қ  Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы 

Ассамблеясы  халықтың береке-бірлігін нығайту, 

мәдени-рухани байланысын жандандыру, 

ұлтаралық қарым-қатынасты дамыту мақсатында 

бірнеше ауқымды жоба ұйымдастырды. Атап 

айтқанда, «Бейбітшілік пен келісім жол картасы», 

«Ұлы Жібек жолы бойындағы сұхбат», «Рухы 

 бекем, киелі мекен – Жетісу» ғылыми-танымдық 

экспедициясы, «Қазақтану» жобасының «Ұлы 

Дала елінің қонақжай қасиеті» мәдени-к	пшілік 

шарасы аясында «Қымызмұрындық» фестивалі, 

«Туған жер», «Бірлік» халықаралық жастар лагері 

және «100 жаңа есім: табысты болу жолы» жазғы 

мектебінің жұмысы жоғары деңгейде 	ткізіліп, 

к	пшіліктің қызығушылығын тудырды. Енді 

биылдан бастап «Қымызмұрындық» фестивалі 

республикалық бағдарлама ретінде енгізілмекші. 

Одан б	лек, Достық үйлері арасында тәжірибе ал-

масу мақсатында Жамбыл, Түркістан облыстары  

мен Шымкент қаласында «Ынтымақ шеруі» 

фестивалі, шекара аймағындағы ынтымақтастық 

бойынша Татарстан республикасының астана-

сы Қазан қаласында «Достықта жоқ шекара» 

атты халықаралық фестиваль ұйымдастырылды. 

 Сонымен қатар қоғамдық келісім кеңестерінің 

қызметіне арналған «Ауылым – алтын қазынам» 

V облыстық форумы, «Жаңғыру жолы» жастар 

қозғалысының облыстық штабы «+зіңді к	рсет» 

стартапы мен «Мың бала» республикалық мәдени-

ағарту жобасын іске асыруда жалпықазақстандық 

«Астана бейбітшілік бесігі» атты ашық диктант 

жазу шарасы 	ткізілді.

Ж е т і с у л ы қ  э т н о м ә д е н и  б і р л е с т і к т е р 

еліміздегі мерейлі мерекелер аясында ұлтаралық 

бірлік пен келісімді нығайтуға арналған шара-

лар ұйымдастырды. Мысалы, Достық үйінде 

«Күміс тамыр» облыстық Қытай этномәдени 

бірлестігі «Абыройы асқақ Астана!» атты форум, 

облыстық �зербайжан этномәдени бірлестігі 

«Астана – мемлекеттік тілдің тірегі» атты 

д	ңгелек үстел, Талдықорған аумақтық «Видер-

гебурт» неміс қоғамы Таубұлақ экокемпингінде 

«Мақтанышым – Астана» атты жазғы маусым 

лагерін, облыстық «Ахыска» Түрік этномәдени 

бірлестігі «Аналар күні» атты қайырымдылық 

акциясын, «Сафар» тәжік қоғамдық бірлестігі 

Қазақстан Республикасының Конституциясы 

күніне арналған «Ата Заңым – елдігімнің айғағы!» 

атты облыстық форумын 	ткізіп, к	рерменнің 

к	ңілінен шыққан қадамдар жасады.

Жетісу жерінде 	мір сүретін ұлттар мен ұлыстар 

мемлекеттік тілдің дамуына да 	зіндік үлес қосып 

келеді. Мысалы, облыстық этнос 	кілдері ара-

сында «К	ркем ой. К	ркем тіл. К	ркем с	з» атты 

байқау 	тіп, қазақ тілінің мәртебесінің артуына 

қажетті қадам жасалды. 

Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 

	 з і  а ш қ а н  б і р л і к  ш а ң ы р а ғ ы  ұ л т а р а л ы қ 

қатынастарды сақтау мен нығайтуға, 	ңірде ғана 

емес, күллі республика бойынша ұлттық мәдениет 

пен дәстүрді дамытуға үлес қосып келеді. Осын-

дай тынымсыз әрі жемісті жұмыстың арқасында 

ҚР Президенті – Елбасы құрған Қазақстан халқы 

Ассамблеясы әлемде баламасы жоқ қоғамдық 

институтқа айналып отыр. Соған байланысты 

Достық үйінің жұмыс ауқымы да, маңыздылығы 

да жыл 	ткен сайын ұлғая түсуде.

Достық пен ынтымақ – бұзылмайтын 

қорған, жол к	рсетер бағдар десек, 	ңірдегі әр 

этномәдени орталық 	з мәдениеті мен тілін, 

салт-дәстүрін сақтауға мүмкіндік ала отырып, 

ел игілігі  жолында атқарылып жатқан жүйелі 

жұмыстарға белсенді қатысу арқылы Тәуелсіз 

Қазақстанның К	к байрағының аясына топтасу-

да. Осыған орай Алматы облыстық Қазақстан 

халқы  Ассамблеясы, Достық үйінің қызметкерлері 

мен белсенділеріне, этномәдени бірлестіктердің 

мүшелеріне, облыстағы барлық этнос 	кілдеріне 

халықтың достығы мен бірлігін нығайтуға, 

ұлтаралық келісімді сақтауға қосқан үлесі үшін 

шын жүректен алғысымды білдіремін.

Алматы облысы

ЫНТЫМАҚ – 
ЖОЛ КӨРСЕТЕР БАҒДАР

Ұлы Даланы мекендеген жүзі басқа, 
жүрегі бір, тілі басқа, тілегі бір ұлт өкілдері 
еліміздегі бірліктің бекемдігін бұзбай, 
бейбіт өмір сүруде. Осыншама ұлт пен 
ұлыстың өкілі бірге тұрып, араласа 
қызмет етуі, ынтымақ пен ырысты жарас-
тырып отырғаны – үлкен жетістік. Бұл 
жерде  қоғамдық келісім мен этносаралық 
ынтымақты нығайту мақсатында жұмыс 
атқаратын облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мен «Достық үйі – Қоғамдық 
келісім орталығының» алар орны ерекше.

Тәңірберген ҚАСЫМБЕРКЕБАЕВ,
«Достық үйі – Қоғамдық келісім 
орталығы» КММ-нің директоры

�рине, қамқорлық жасау 	зіңде барды  

	згемен б	лісу, мұқтаж, к	ңілі жарым жандарға 

қол ұшын беру жомарттықтың белгісі және 

ондай іс тек жомарт жандардың қолынан 

келері анық. Қашанда алған қолдан, берген 

қол қайырлы. Сондай жомарт жүректі жанның 

бірі – республикалық ұйғыр этномәдени 

орталығының аналар кеңесінің т	райымы 

Жахангер Мұратова дер едік. Жасы жетпісті 

алқымдаған әз ана отыз жылдан астам уақыт 

бойы еліміздің жер-жеріндегі әлеуметтік 

жағынан аз қамтылған отбасылар мен жетім-

жесірлерге к	мек беріп, қолдау к	рсетіп келеді. 

Тоғыз к	п балалы отбасын бес-алты жылдан 

бері 	з қамқорлығына алып, бір отбасындай 

бауырына басқаны тағы бар. Жуырда Жахангер 

анамыз тағы бір үлкен ізгі амал жасап, к	птің 

алғысына б	ленді. Ауданымызға қарасты 

Гүлдала ауылында т	рт отбасына пәтер кілтін 

табыс етті. Бұдан бұрын да осы ауылда Ана-

лар үйін салып, тағдыр тауқыметін тартып, 

асыраушысынан айырылған жалғызілікті 

аналарға сүйеу болып, к	п балалы он отбасын 

баспаналы еткен еді. Ана жүрегі әрдайым 

нәзік иықтағы ауыр жүкті жеңілдетуге асығып 

жүреді. Отбасына қорған болар ер азаматы-

нан ажырап, қиындықтың қамытын киген 

әйел-аналарға назары ауып тұрады. �сіресе, 

әрбір отбасындағы балалардың 	з үйінде, 

ешнәрседен кенде болмай, саналы тәрбие 

 алуына к	п к	ңіл б	леді. Сондықтан да биылғы 

жылы тағы бір т	рт пәтерлі үйдің құрылысын 

аяқтап, аз қамтылған отбасыларға тарту етті.

Салтанатты түрде 	ткен игі  шараға 

аудандық ішкі саясат б	лімінің бастығы 

 Тол қын Сәметова, аудандық Аналар кеңесінің 

т	райымы Мәрия Сихымбаева,  аудандық 

Қоғамдық келісім кеңесінің т	райымы Жұмағыз 

Бутабаева, аудандық ұйғыр этномәдени 

орталығының жетекшісі Имин Тохтаху-

нов, «Уйғур авази» газетінің бас  редакторы 

 Ершат Асматов, аудандық ұйғыр әйелдерінің 

т	райымы Каминұр  Супиева, Гүлдала ауылы 

әкімінің орынбасары  Меруерт �зілқияшова, 

ауылдық ақсақалдар алқасының т	рағасы 

Нәдірбек Бекжігіттер куә болып, к	пшіліктің 

қуанышымен б	лісті. Салтанатты шара бары-

сында барлығы да  кезекпе-кезек с	з алып, Жа-

хангер анамыздың жұртшылыққа  жасап жатқан 

жақсылығын ауыз толтыра  айтып, қуаныш 

иелерін құттықтап, ақ тілектерін ақтарды. 

«Жерде бір бала қуанса, к	кте мың періште 

шаттанады» демекші, жетім-жесірін жылатпай, 

қамқорлығына алған Жахангер  анамыз да ақ 

тілегін ақтарды. «Жұмыла к	терген жүк жеңіл» 

немесе «К	п түкірсе – к	л» демекші, игі істі 

жалғыз 	зі ғана емес, к	птеген кәсіпкерлердің 

қолдауымен жүзеге асырғанын алға тартқан 

ана үйдің салынуына қол ұшын берген аза-

маттарды атап, алғысын айтты. С	з соңында 

жаңадан бой к	терген т	рт пәтерлі үйдің 

кілтін к	п балалы аналар Бағилаш Жаңатаева, 

 Татьяна Хулхачинова, Зарина Чурукова мен 

Зульфия  Исраиловаға табыс етті. Шашу ша-

шылып, пәтер иелері мәре-сәре болып, жаңа 

қоныстарына бет алды. Қуаныштан к	зге жас 

алған аналар Жахангер анаға алғыс жаудырып 

жатты. Үй ауласына ақ шаңқан үй тігіліп, 

жиылған қауым қоныс тойын  күн ұзаққа той-

лады.

Перизат НҰРҚАЕВА
Алматы облысы

Талғар ауданы

Қайырымдылық – адам жанының нұры, ізгіліктің анық көрінісі. Қайырымдылық – адам баласы 
бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Адами қасиеттердің қадірлісі қайырымдылық болса, ал оны жасау 
қамқорлыққа зәру жандардың жанашыр қамқоршысы болып, аялы алақанын, жүрек жылуын ұсыну, 
сауабы мол іске қолынан келгенше көмектесіп, үлесін қосу – әр адамның адамзаттық парызы. 

Жомарттық белгісі
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С.Дүйсенбиев, әсілі, «ақырын жүріп, 

анық басатын», ешқашан асып-саспай-

тын қаламгер. Содан да болар, оның 

жазған шығармалары да автордың дәл 

	зіндей байсалды, орнықты. Қай туынды-

сы болмасын, оқырман жүрегін д	п баса-

тын нәзік сезімге, лирикаға, сағынышқа 

толы. 

***
Жазушының сүйекті шығармасының 

алғашқысы – «Суық жаңбыр» повесі. Бұл 

әжесінің бауырында 	сіп, 	з шешесін 

«жеңеше» деп атап кеткен он жасар 

Сейіттің алдындағы әпкесі Айгүлді к	рші 

ауылдың бір жігіті алып қашып кеткен 

соң, оны сағынып іздегені, кейіннен 

әпкесін алғандары үшін құдалардың 

«қалыңмал» деп ақша беруі, ол қаржыны 

азырқанған жеңгесінің тұлан тұтып, 

ашулануы, әжесімен ұрсысып қалуы, 

соңында әжесінің үйден кетіп қалуымен 

аяқталатын хикаят. 

Он жасар Сейіт үлкендер арасындағы 

қызғаныш, к	реалмаушылық, екі-

жүзділік, 	тірік с	йлеу сынды ерсі, 

жағымсыз қылықтарды аса түсінбейді. 

Оның ойынша, бала пайымдауына сай 

бәрі де таза, адал, әділетті болуы керек. 

+кінішке қарай, ересектердің кейбір 

жағдайдағы қулық-сұмдықтарынан ада 

бала жүрегі 	з пайым-болжамына ғана 

сүйенеді. 

Жеңешесі  мен әжесі  сол  күнгі 

оқиғадан соң, қайта-қайта ұрсысып 

қала беретін болған. Сейіт болса еш 

нәрсені түсінбейді. Мына ұрысты, үй 

ішіндегі айқайды қалай тоқтатуға бола-

ды? К	кесіне айтса ма екен? Бастапқыда 

олардың неге ренжіскендерін білмеген. 

Кейін белгілі болды. Жеңешесі әпкесінің 

үйінен әкелген ақшаны аз дейді екен. 

�рі Айгүлдің күйеуінің бір к	зінің ағы 

бар. Құдалары ақшаны к	п бергенде, 

жеңешесі Айгүлдің күйеуін соқыр деп 

айтпас па еді?! 

�пкесі тұрмысқа шығып, оның қайта 

бұл үйге келмейтінін ойлап құса болып 

жүргенде, ақшаға бола жүз шайысып, 

ақыры үйден кетіп қалған сүйікті әжесінің 

орны үңірейіп, қайғы үстіне қайғы, уайым 

үстіне уайым жамады Сейіт.

Жаңа оқу жылы басталғанда сынып 

жетекшісі Жеңіс апай «Менің әжем»  деген 

еркін тақырыпқа шығарма жазғызып, 

соның ішіндегі ең үздігі Сейіттің туынды-

сы болып шығады. Сейіттің шығармасын 

мақтаған Жеңіс апайы оны аудандық 

газетке ұсынады. Аудандық газетке 	з 

қолымен апарып берген Сейіт «кел» деген 

соң ертеңінде редакцияға тағы барады. 

Редакциядағы аға әжесі жайын-

да жазылған әңгімені оқымаған екен. 

Сейіттің к	зінше тартпадан алып, дәптер 

бетіне жазылған үш-т	рт бет шығармаға 

асығыс к	з жүгіртіп 	тті де: «Біздің газет 

шығарма жарияламайды, – деді. – Осы 

ауданда неше мың оқушы бар, солардың 

бәрінің шығармасын жариялай берсек, не 

болмақшы?!».

Сейіт селк етті. �жесімен байланыс-

тырып тұрған к	зге к	рінбейтін асыл 

жіп быт-шыты шыға үзілді. Орнынан 

әрең тұрып, сыртқа шықты. Дала неге 

сұрқай?! Дала неге к	ңілсіз?! Арлы-берлі 

	тіп жатқан адамдарды к	рер емес, жүріп 

келеді, жүріп келеді 

Бір кезде әжесі екеуі паналаған ауыл 

шетіндегі тас қорғанға келіп отырды. 

Кенет аспанды торлаған ала-шарбы бұлт 

арасынан жарқ етіп найзағай ойнап, 

жаңбыр жауа бастады. Ызғарлы, суық 

жаңбыр артынша-ақ селдете құйды келіп. 

Сейіттің к	зінен де баданадай-баданадай 

жас домалады. 

Бұл құйтақандай баланың – кішкен -

тайынан әбден бауыр басқан, 	зі ерекше 

жақсы к	ретін мейірімді, сүйікті әжесіне 

деген сағыныштан туған к	з жасы еді.

Селдете жауған суық жаңбыр, түнер-

ген аспан сіздің де жүрегіңізді қарып 

	ткендей болары анық. 

Кезінде, қазақ балалар әбебиетінің 

атасы Мұзафар �лімбаев («Лениншіл 

жас» газеті. 10 қазан, 1989 жыл) аталмыш 

повесть жайлы 	з пікірін т	мендегідей 

с	здермен білдірген болатын:

«Менің қолыма «Тәтті алма» деген 

кітап түсті. Кітапқа әңгімелер мен бір 

 повесть енген. Жас жігіттің тырнақалдысы 

бола тұра, қолына жарты ғасырдай 

қалам ұстаған кәрі д	ңге – мені әлгі 

повесть 	зінің нәзік сыршылдығымен, 

ғибраттылығымен, қарапайым баланың 

сүйкімділігімен баурады.

Повестің аты да 	зіне лайықты, бас 

кейіпкердің к	ңіл күйіне сәйкес – «Суық 

жаңбыр». Жан-жүректі де мұздатқан 

жаңбыр. Шыншыл шығарма шап-шағын, 

шып-шымыр. Оқиға тартымды, сюжет 

сыршыл, түзілім – композиция берік. 

Бостекі, басы артық детальдар жоқтың 

қасы.

«Суық жаңбыр» повесі – к	ркем 

қуыршақтың к	йлегіндей к	п-к	рім!» 

***
Балаларға арналған м	лтек әңгімелер 

мен шағын мысалдар, ертегілер жазу 

екінің бірінің қолынан келмейді. +йткені 

бүлдіршіндерді қысқа да, тартымды туын-

дылармен ойға шомдыру қиын.

«Меніңше,  балаларға  арналған 

әдебиет, сол балалармен қатар үлкендер 

де оқитын дәрежеге жеткенде ғана 

қызықты, құнды әдебиет болса керек» 

(Ғ.Мұстафин) деген тәмсіл Сәбитке 

арналғандай. Бұл орайда Сәбиттің қаламы 

балалар тақырыбына аса жүйрік. Бала 

мінезі мен бала психологиясын жетік 

меңгерген оның шағын шығармалары 

балалардың 	здеріндей м	лдір, таза. Ал 

бала біткен табиғатынан ойынқұмар, 

қиялшыл, жақсылыққа талпынғыш. 

Олардың жан дүниесі ақ қағаздай тап-

таза, с	здері адал, тіпті қулықтары мен 

	кпе-реніштері де к	л-к	сір шаттық пен 

қуаныштан тұрады.

Сәбиттің «Оның аты – Дос» деп атала-

тын әңгімесінің бас-аяғы жып-жинақы. 

Мұнда интернатта  жатып оқитын 

сотқар, қиқар Дос пен жаңадан келген 

Тұңғышбектің арасындағы балалық 

кикілжіңмен басталған теке-тірестің 

соңы, суға кетіп тұншыққан Тұңғышбекті 

құтқарған Достың адамгершілігімен 

аяқталады. 

«Мен ғашық емеспін» жинағындағы 

балаларға арналған «Тәтті алма», «Велоси-

пед», «Ана мейірі», «Қақпашы»,  «Алдан, 

ақт	с және үш жетім лақ», «Шырша», 

«Қарлығаштың ұясы» әңгімелеріндегі 

кішкентай кейіпкерлердің қылықтары 

аса қызықты. Аталмыш әңгімелерді оқып 

отырып, базарлы балалық шаққа барып 

қайтқандай сезімде болдық. 

Шағын шығармалардың еңсесін 

к	теріп тұрған Сәбиттің шырайлы, 

шұрайлы тілін де атап 	ткен ж	н. 

«С.Дүйсенбиев к	пшілік оқырманға 

ауыл мен қаланың арасын қосып, XXI 

ғасырдың шынайы кейіпкерлерінің 

 н а н ы м д ы  б е й н е с і н  ж а с а п  ж ү р г е н 

 жазушы. Қазіргі заманның қасіреттеріне 

шипа іздеген қаламгер оның шешімін 

 табуды оқырманға қалдырады. Шаңды 

борпылдатып жүрген ауыл балалары 

мен бозбалалардың, бойжеткендер 

мен қыз-келіншектердің, немерелерін 

бауырларына басып, әке-шешесінен 

қызғанған ата-апаларымыздың мінез-

құлқын шынайы бейнелеген жазушы 

шығармаларында ұлттық бояу басым» 

дейді М.�уезов атындағы �дебиет 

және 	нер институтының бас ғылыми 

қызметкері, филология ғылымының 

 докторы Гүлжаһан Орда. 

 

***
Шығармашылық жолын балаларға 

арналған м	лтек әңгімелер мен шағын 

ертегілерден, лирикалық повестерден 

бастаған Сәбит к	п ұзамай байсалды 

прозаға, оның ішінде мәңгілік махаббат 

тақырыбына бет бұрды.

«Махаббат миниатюралары» («Мен 

ғашық емеспін», «Қазақпарат» баспасы, 

Алматы, 2012 жыл) алақандай ғана жеті 

әңгімеден тұрады. Мұндағы бозбаланың 

алғаш сүйген қызына ғашық болуы, 

арман-қиялға, сезім жетегіне беріліп 

күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айыры-

луы сенімді, шынайы, таза екендігіне к	з 

жеткізесіз.

«...Ол түк болмағандай жанымнан 

	те берді. Жыным мұндай келмес. Жетіп 

 алдым да, бас салып құшақтап, 	зіме 

икемдеп, ернінен сүйе бердім, сүйе бердім. 

Ал ол к	птен бері осыны күткендей, 

үндемеді. Жүрегім дәл баяғыша аттай 

тулап, кеудемде қуаныш нұры ойнап 

қоя берді. К	п тұрып қалыппыз. Бір сәт 

талай мәрте к	зіне ілмей, қасымнан 	тіп 

кеткені есіме түсіп, оны сол 

сәтте 	зімнен ажыратып, жай 

ғана салмақпен:

–  М е н  с а ғ а н  ғ а ш ы қ 

емеспін, – дедім.

Ол қабағын қатайтып:

– Мен де саған ғашық 

емеспін, – деді.

– Енді неге сүйесің?

Кенет ол шыдамай күліп 

жіберді. Мен де шыдамай, 

күліп жібердім...».

А т а л м ы ш  м 	 л т е к 

ә ң г і м е л е р д і ң  м а з м ұ н ы н 

баяндаудан г	рі,  ондағы 

о қ и ғ а л а р д ы  ж ү р е к п е н 

сезінген ж	н сияқты. Хәкім 

Абай атамыз айтпай ма:

Ғашықтың тілі – тілсіз тіл,

К	збен к	р де, ішпен біл, 

– деп.

2 0 0 3  ж ы л ы  с ә у і р 

айының ортасында «Жас 

Алаш» газетінде «Махаббат 

 миниатюралары» аталатын 

әңгімелер топтамасы жарық 

тағдырын тас-талқан еткен «Қаздар 

қайтқанда» әңгімесін де бейжай отырып 

оқи алмайсыз. 

Махаббаттың мәні 	ліп-	шіп сүюде 

емес, оны қорғаумен де 	лшенбей 

ме? Сәуленің аяғы ауыр екенін білген 

Сұлтанхан тура осы тұста сыр берді. «Мен 

әлі жалаңаяқ студентпін, оған қалай 

үйленем?» деген оймен сырғақсып, кеше 

ғана ғашық болған қызына жоламай кетті. 

Ұяң мінезді Сәуле табан астында 	згерген 

жігітінің бұл қылығына таңғалғанымен, 

артынан жүгіріп, 	зінің одан жүкті екенін 

айта алмады. 

Күзде, ауылдан оралған бетте Сәулені 

іздеп барған Сұлтанхан қыздың сыртқы 

б	лімге ауысып кеткенін білді. «Балаң 

болса да алам» деп артынан қалмай қойған 

кластасына күйеуге шыққан Сәуле тағы 

опық жегенін білді, ажырасып кетті. Одан 

соң әзербайжан жігітімен тұрмыс құрды. 

Бұл жігіттен де бақыт тауып, шекесі 

шылқи қойған жоқ. «Түлкінің терісі 	зіне 

сор» демекші, Сәуленің сұлулығы 	зіне 

сор болды. �зербайжан жігітінен үш ұл 

сүйді. Қызғаншақ әрі мінезі жайсыздау 

СЫРШЫЛ 
ҚАЛАМГЕР

Қазақ 
 прозасына өз үні, 

өз соқпағымен олжа 
салған белгілі жазушылардың 

бірі – Сәбит Дүйсенбиевтің 
жасы алпысқа толып отыр. 

 Мерейтой қарсаңында қаламгердің 
шығармашылық жолына барлау 

жасап, қолда бар кітаптарын қайта 
парақтап, оқып, қазақ көркемсөзіне 

қандай жаңалық әкелгенін 
саралау, пікір түйіндеу үшін 

қолға қалам алған 
жайым бар. 

к	рген соң, газеттің бір данасы әйгілі 

махаббат жыршысы, халық жазушысы 

�зілхан Нұршайықовтың қолына тиеді. 

Қарт қаламгер сүйсініп оқып, 	зінің 

әсерін айтып, тебіреніп хат жазады:

– Құрметті редакция! Сіздің газеттен 

Сәбит Дүйсенбиевтің «Махаббат миниа-

тюралары» деген м	лтек әңгімелерін 

оқыдым. Қатты қуандым.

Қуанатыным: «Осы күнгі жастар 

 махаббаты қандай екен! Біздікіндей 

м е  е к е н ,  б і з  ү л г і  а л ғ а н  б а я ғ ы 

ғашықтардыкіндей ме екен? �лде, қазіргі 

кинолардағыдай тұрақсыз, тұрлаусыз ба 

екен?» деп ойлаушы едім.

Ж о қ ,  а с ы л  м а х а б б а т  е ш қ а ш а н 

	згермейді екен! Мәңгі-бақи сол суымай-

тын ыстық, айтылмайтын адал қалпында 

қалады екен! Оның бір мысалы – осы 

әңгіме. Мұндағы алғашқы таныстық та, 

к	шедегі кездесулер кезіндегі күйзеліс 

те,  жігіт пен қыздың қосылардағы 

қызғаныш, қуанышы да, жолаушы кет-

кен жарға деген сағыныш та, асыл жардан 

айырылып қалғандағы мұң да – бәрі рас. 

Жүрек сыздатады.

Біз бастан кешіп, бізден бұрынғылар-

дан мұра боп қалған асыл махаббат алыс-

тап кетпеген екен. Махаббат мәңгі 	мір 

сүреді екен. М	лдір махаббатты лайлап, 

«махаббат жоқ» деп жүргендердің 	рісі 

ұзаққа бармайды екен. Автордың 	з 

әңгімесінде осыны жеткізе білгеніне риза 

болдым. Қазіргі жастардың құлақтарына 

құятын махаббат сабағы осы деп ұқтым. 

«Сұлушаш» пен «М	лдір махаббатты» 

жазған атақты Сәбит Мұқанов атасымен 

аттас кіші Сәбитке алғыс айтамын.

+з бетінде осындай әңгіме жариялаған 

«Жас Алаш» газетіне ризалық білдіремін.

Зор құрметпен – қарт авторларың 

�зілхан Нұршайықов. («Жас Алаш», № 

51. 29 сәуір, 2003 жыл)

Мұның сыртында бұл әңгімені 

қаншама жастар оқыды десеңізші! Жазу-

шы бақыты деген осы шығар.

«Монологқа құрылған алақандай 

әңгімелер маған да қатты ұнады. Қиып 

алып, қойын қалтама салып қойдым. 

Жұмыстан қатты шаршаған кездері 

алып оқимын. Шаршағаным басылып, 

жадырап қаламын. Жігіт пен қыздың 

қылықтарына сүйсініп, еріксіз күлемін. 

Газет әбден қырқылуға айналды. Бір күні 

«осыны мен қойсам қайтеді?» деген ой 

келді. Бірде мен шәкірттеріммен Алматы-

дан Мәскеуге сапар шектім. Жолда әлгі 

әңгіме есіме түсті де: «Балалар, менде бір 

туынды бар еді, соны сахнаға шығарсам 

деп жүр едім, оқып к	рсеңдер қайтеді?» 

дедім. «Кәне, оқиық» деді олар. Жас 

актерлер �діл Ахметовке де, Дәурен 

Серғазинге де, басқаларға да туынды 

бірден ұнады. «Қояйық» деп шулады олар. 

+зі алақандай жеті әңгімеден тұрады екен. 

Шәкірттерім «мен мынаны оқимын, мен 

мынаны оқимын» деп таласып-тармасып 

б	ліп алды. �бден июін қандырдық. Ара-

арасына попурри әндер қостық. Қайтар 

жолда тағы пысықтадық. С	йтіп, «Махаб-

бат миниатюраларын» алғаш Т.Жүргенов 

атындағы 	нер академиясының сахна-

сында қойдық. Бұл менің шәкірттерімнің 

дипломдық жұмысы болды. Мен сонда 

ұстаздық еткен едім. Қойылымды жастар 

	те жылы қабылдады. Ал 2007 жылы 

Астана Жастар театры ашылғанда сахнаға 

шыққан алғашқы туындылардың бірі 

болды. Содан бері он екі жыл 	тті. �лі 

репертуарымыздан түскен жоқ» деп еске 

алады Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, белгілі режиссер Нұрқанат 

Жақыпбай. 

*** 
Бір к	ргеннен кісіні  үйіріп ала 

қоятын тартымдылығы бар, 	зі әнші, 	зі 

сері, қияқ мұртты, қалың бұйра шашты 

Сұлтанханның аңдамай басқан жалқы 

сәттік қадамы, ақк	ңіл, адал Сәуленің 

ол күйеумен бірге тұрғанымен, ұрыс-керіс 

кикілжіңдерден жүйкесі жұқарып, ауруға 

шалдығып, ақыр аяғында дүниеден 	тті. 

Б а с қ а  к е л г е н  б а қ ы т ы н  т е п к е н 

Сұлтанхан Сәуленің 	ліміне 	зін кінәлі 

сезінді. Қай жағынан келгенде де, бұған 

жар болуға лайықты жан Сәуле еді. Оң 

мен солын анық танымаған жас кез-

де жолықты да, қадіріне жете алмады. 

Бәрі кеш енді! +кініштен 	зегі 	ртенген 

Сұлтанхан «Қаздар қайтқанда» деген ән 

жазды! Осы әнді тыңдап жүрегі езіледі, 

бармағын шайнайды.

Күрең күз. �не, сонау зау биікте әуелеп, 

жылы жақты бетке алып қаңқылдап 

қаздар қайтып барады. Соңындағы біреуі, 

Сұлтанханға қарай мойын бұрып, алаң 

к	ңілмен бара жатқан секілді.

Бұдан 	зге «�йел мұңы», «Қарашаның 

ызғары», «Жеңге», «Жапырақтар да 

 жылайды» әңгімелеріндегі қилы-қилы 

адам тағдыры, неше алуан сезімтал, нәзік, 

сыршыл лириканы ретімен, орнымен 

берген жазушының шеберлігіне риза 

болдық. 

«�р жазушының тіл байлығы мен с	з 

машығына қатал сынның бірі – әдеби 

шығармадағы адамдарды с	йлету» дейді 

әйгілі сыншы, атақты ғалым Зейнолла 

Қабдолов. 

Бұл тұрғыдан келгенде Сәбит Дүйсен -

биевтің кейіпкерлері бала –  балаша, үлкен 

– үлкендерге тән 	з тілімен с	йлейді. 

***
�кесі мектепте қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі болатын. Үйде «Жұлдыз» 

журналының неше жылғы саны, қазақ 

әдебиеті классиктерінің кітаптары 

тізіліп тұратын. Соларды бала Сәбит 

бастауыш класта жүргеннен құмартып 

оқыды. «Сенің есіміңді атақты жазушы 

Сәбит Мұқановқа тартсын деп, Сәбит 

қойғанбыз» деген әңгімені әке-шешесінен 

естіп білген ол  4-класта жүргенде «М	лдір 

махаббат» романын оқыды. Жан дүниесі 

сезімтал, 	нерге 	лердей ғашық бала-

ны к	ркем әдебиет 	зіне еріксіз бау-

рады. �лі есінде,  тарих пәнінен сабақ 

беретін Сәрсебек Иманқұлов ағайлары 

 6-класта оқып жүргенде: «Абай жолын» 

кім оқыды?» деп сұрағанда, жалғыз Сәбит 

қана қол к	терген болатын.

9-класта жазған ең алғашқы «Аптап» 

аталатын әңгімесі «Жалын» альманағында 

1977 жылы жарық к	рді. 

Оңтүстік Қазақстан облысындағы 

Түлкібас ауданының табиғаты ерекше. 

Асқар Алатау мен қарт Қаратау түйіскен 

жерге орналасқан Сәбиттің туған жері – 

Шақпақ Баба ауылы да жәннәтті мекен. 

Шақпақ Бабаның ауа райы, әсіресе тамыз 

айында тамылжып тұратын. 

Сәбит Дүйсенбиев шығармаларына 

�зілхан Нұршайықов, Мұзафар �лімбаев 

сынды үлкен жазушылар назар аударып, 

баспас	з бетінде жылы пікір білдіргенін 

жоғарыда айтқанбыз. Сол аға толқын 

қатарына Мемлекеттік сыйлықтың 

 лауреаты Қажығали Мұханбетқалиевті 

қоса кетсек, артық болмас. Қажағаң 

Сәбиттің «Ақ жаңбыр» деген әңгімесін 

оқып, кезінде «Қазақ әдебиеті» газетіне 

мақала да жариялаған.

Сәбит 1989 жылы жас жазушылардың 

Мәскеу қаласында 	ткен Бүкілодақтық 

9-кеңесіне қатысқан болатын. Оның 

қ а л а м  а л ы с ы н а  с ү й с і н г е н  К С Р О 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Анатолий Алексин: «Балалар жазушысы  

б о п  т у ғ а н д а р д ы ң  қ а т а р ы н д а  м е н 

қазақстандық Сәбит Дүйсенбиевті де атар 

едім» деп жазды («Литературная газета», 

№21. 24.05.89.).

Осылардың 	зі С.Дүйсенбиевтің 

сыршыл,  лирик қаламгер екендігін 

білдірсе керек.

Толымбек 8БДІРАЙЫМ,
жазушы

ТАЛШЫБЫҚ 

Бүлдіршіндер 
қуанышы

Есімі елге белгілі азаматтардың 
игілікті іске ұмтылуы – 
көпшіліктің олжасы. Халыққа 
арналған қандай жұмыстың да 
жемісін жергілікті тұрғындар 
көретіні белгілі. Осындай еліне 
жанашыр азаматтың бірі – қазақ 
күресінен әлем чемпионы, үш 
дүркін «Қазақстан барысы» 
турнирінің жеңімпазы Бейбіт 
Ыстыбаев. Бекең жақында  облыс 
орталығынан 200 орындық 
бөбекжай бақшасын ашып, 
үлкен іске бастамашы болды.

 « Ж а қ с ы н ы  к 	 р м е к к е »  д е п 

 «Қа зақстан барысы» салып берген 

 «Барыс» б	бекжай бақшасына біз де 

бардық. Екі қабатты еңселі ғимарат 

әсемдігімен алыстан к	з тартады. Сәл 

бейнелеп күншілік жерден к	рінеді 

десек те, артық болмас. Ауласының 

	зі атшаптырым. Кәдімгі мемлекеттік 

балабақшадан ешқандай кемдігі жоқ. 

Аталған б	бекжай бақшасының 

меңгерушісі, ҚР Білім беру ісінің үздігі 

Айша Ниязбекова мұнда 1 жастағы 

б	бектер тобынан бастап, 6 жастағы 

мектепалды даярлық тобына дейін 

қабылданатынын айтты. �зірге 50-ге 

жуық бала 4 топ бойынша қабылданып, 

жұмыс басталып кетіпті. Негізі, ғимарат 

200 орынға арналған, осынша балаға 

барлық жағдай жасауға мүмкіндіктері 

бар. 8 топ болады, осында 35 адам 

жұмыспен қамтылады деп жоспарлап 

отыр. Қазірдің 	зінде бұл мекемеде 

15-ке жуық адам еңбек етеді, бірқатар 

мамандар қосымша тізімде тұр. Жаңа топ 

ашылса, солар жұмысқа қабылданатын 

болады.

Б	бекжай меңгерушісімен бірге 

ғимаратты аралап к	рдік. Топтардың аты 

да ерекше, қазақы. «Еркетай», «Жұлдыз», 

«Айг	лек» деп аталыпты. Балабақшадағы 

Нұрқанат, Ерқанат, Ерсұлтан Мадияр-

лар – бір үйдің балалары.  Бір үйден 

бірнеше бала бергендерге де жеңілдік 

бар. «Былтыр Абай атындағы Жамбыл 

гуманитарлық колледжін тәрбиеші 

мамандығы бойынша бітірген едім. Бір 

жыл мамандығым бойынша орын та-

былмай, басқа жұмыстарда жүрдім. Бұл 

б	бекжай бақшасының ашылуының 

нәтижесінде жұмыс тауып отырмын. 

Балалармен жұмыс жүргізу к	ңілді» 

дейді тәрбиеші Нұргүл Шекербек. 

Ал Мейірбике Жанар �бдіхалықова 

осында облыстық ауруханадағы жұмы-

сынан ауысыпты. Ол жалақыдан сәл 

айырмашылық болғанымен, бұл жақта 

бірыңғай, жүйелі жұмыс екенін айтады. 

Б	бекжайдың асхана, мәжіліс залы, 

үйірме залдары да к	з тартады. Кең, 

заман талабына сай. Т	сек орын, ыдыс 

аяқ, қажеттіліктің бәрі жеткілікті. 

Мұнда тәулігіне 5 мезгіл тамақ беріледі. 

Күніне әр балаға жұмсалатын тамақтың 

шығыны 10 мың теңге к	лемінде.

— Бұл б	бекжай бақшасын барлық 

талапқа сай ашып отырмыз. Құрылтайшы 

Бейбіт Ыстыбаев та істің сапалы болу-

ына мән берді. Ағылшын тілі, хореогра-

фия (би), күрес, таэквондо, гимнас тика 

үйірмелерін ашу жоспарда бар. +мірге 

бейімдеу сабағын да 	ткіземіз. Жоғары 

топтарға 15 минуттық сабақтар жүреді. 

Алдағы уақытта балабақша  ауласына 

түрлі тал, гүл егіп, абаттандырамыз. Бізге 

келетін балаларға барлық жағдайды  жасап 

отырмыз, –дейді аталған мекеменің 

меңгерушісі Айша Бердешқызы.

«Барыс» б	бекжай бақша сы ның 

ресми ашылуына Тараз қаласының 

әкімі Қайрат Досаев қатысып, лен-

тасын қиыпты. К	пшілікке белгілі 

сахна  актері, «Алдараспан» театрының 

директоры Нұржан Т	лендиев, қазақ 

эстрадасының жұлдызы Еркін Нұржанов 

келіп 	нер к	рсеткен. Алдағы уақытта 

200 баланы қабылдап, оларға жоғары 

деңгейде қызмет етуге «Барыс» б	бекжай 

бақшасының мүмкіндігі мол.

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ 

Халықаралық «Жанашыр» қоғамдық 

қоры мен «Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясының Алматы 

қаласы бойынша филиалы бірлесіп 

ұйымдастырған шараның мақсаты – 

халықтың цифрлық сауаттылығын 

арттыру, ағарту-насихат жұмыстарын 

жолға қою және к	шбасшы жастарды 

осы жұмысқа тарту.

 «Цифрлық Қазақстан – болашаққа 

бағдар» тақырыбындағы іс-шаралар 

аясында маусым айында бастау алған 

«Цифрлан! Трендте бол!» акциясына 

қатысушылар саны арта түсуде. Жастар, 

студенттер 	з қатарластарын үйретуде. 

Акцияға қаланың Мәслихат депутатта-

ры, Қоғамдық кеңес мүшелері де қолдау 

к	рсетіп қатысты. Алдағы уақытта 

мұндай шаралардың маңыздылығы 

артып, цифрлық сауатты тұрғындар 

к	бейе береді деп үміттенеміз» дейді 

шара ұйымдастырушысы, халықаралық 

«Жанашыр» қорының президенті 

Жаңыл �петова.

Шара барысында «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік корпо-

рациясы Алматы қаласы филиалының 

мамандары Түрксіб ауданының әртүрлі 

санаттағы тұрғындарына электрондық 

үкімет порталынан цифрлық қызметтерді 

алу, ЭСҚ-ны, смартфондағы Telegram 

қосымшасының «Egovkzbot» және 

«Mgov» қосымшаларын пайдалану жол-

дарын үйретті. 

Корпорацияның Түрксіб аудандық 

фронт-офис басшысының орынбасары 

Гунари Матсуба онлайн режимде алуға 

болатын мемлекеттік қызметтер жайлы 

баяндаса, мамандар әрбір қызметті 

алуды қадам бойынша слайдпен 

түсіндірді. Қолдағы телефон арқылы 

да мемлекеттік қызметті алуға болаты-

нын естіген аға буын, таңданыстарын 

жасыра  алмады. 

Жиынға қатысқан Алматы қаласы 

Қоғамдық кеңесі президиумының 

мүшесі Майра Сағымбекова «Цифр-

лық Қазақстан» мемлекеттік бағдар-

ламасының маңыздылығына тоқ-

талды. Айта кетейік, қазіргі уақытта 

телеграм-бот (@EgovKzBot)  ар-

қылы мемлекеттік қызметтердің 

25 түрі қолжетімді. Бұл мекенжай 

анықтамаларын, зейнетақы аударым-

дары туралы анықтамаларды, пси-

хо және наркодиспансерден анық-

тамаларды, сондай-ақ кезекті  онлайн 

брондау, дәрігерді  үйге шақыру 

тәрізді анықтамаларды алуға бола-

ды. Мобильді mGov.kz қосымшасы 

арқылы білім беру, отбасы, жылжы-

майтын мүлік, денсаулық сақтау және 

т.б. сала бойынша тоқсан мемлекеттік 

қызмет қолжетімді. Смартфон иелері 

бұл қосымшаны былтыр 1,3 млн рет 

жүктеп, 3,6 млн қызмет алған. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Цифрлық сауаттылық – 
заман талабы

Қазіргі таңда елімізде цифрландыруға көп көңіл бөлінуде. Бұл орайда 
аталған мәселеге байланысты әртүрлі шаралар өтіп келеді. Мәселен, Алматы 
қаласының Түрксіб ауданында «Цифрлан! Трендте бол!» акциясы осы тұрғыда 
ұйымдастырылған болатын.
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2004 жылдың желтоқсан айында Ақтөбе облыстық тілдерді дамыту басқармасы құрылғанда мекеме басшысы болып Сексенбай  
Күлімбетов тағайындалды, бұл қызметті – зейнет демалысына шыққанша, яғни 2011 жылғы тамыз айына дейін атқарды. 
Марқұм, сонымен бірге Қазақстан Журналистер одағының облыстық ұйымына төрағалық етті. Бірге жұмыс істеп жүргенде 
байқағанымыз – Сәкеңнің қызмет бөлмесіне әртүрлі шаруамен алуан қызмет адамдары, тіпті зейнет демалысына шыққандар да 
жиі келіп жататын. Бастығымыз қай-қайсысының да тілек-сауалын байыппен тыңдап, мүмкіндігінше орындауға құлықты болды.
Бірде Әйтеке би ауданының Бөгетсай ауылынан (қазіргі күнде Хромтау ауданына қарайды) Қызмет Нұралин келді. Кеңшарда 
ұзақ жыл ірі қара бақташысы, шопан болып жұмыс істеген ағамыздың айтарлықтай ақындық таланты бар еді, әңгімені де 
иінін келтіріп айтатын. Ақиық ақындар Қуандық Шаңғытбаев, Мұзафар Әлімбаев, Мұхтар Құрманалин кезінде Нұралиннің 
шығармашылығын жоғары бағалады. Өлеңдері, поэзиялық толғаулары бірнеше жинақтарға енгізілді. Хромтау ауданының әкімі 
қызметін атқарып жүргенінде Әділше Ермұханов өлеңдерін жинақ етіп, баспадан шығарып бергенінде қатты қуанғаны бар. 
Сексенбай өзіне арнайы сәлемдескен Қызметті ықыласымен қабылдап, ашық-жарқын әңгімелесті. Сонда облыстық басқарма 
жанынан аптасына бір рет «Менің тілім» атты газет шығару ниетін айтты. Жағымды бастамаға балаша шаттанып, Нұралин екі 
дәптерді толтырып жазып әкелген «Мәні әулие» атты аңыз-дастанын «Жаңа газеттің алғашқы санына жарияларсыңдар» деп, 
басқарманың бөлім басшысы қызметіндегі маған ұсынып еді.
Тағдырдың жазуына кімнің шарасы бар?! Сексенбай да, Қызмет те жалғанның көшіне ілесті. Облыста мемлекеттік тіл саяса-
тын жүзеге асыруға септігі тиер деген үмітпен арнайы газет шығару ниеті осылайша жүзеге аспай қалды. Нұралиннің жаңа 
шығармасы баспа жүзін көрмей, менің жеке мұрағатымда біршама уақыт сақталды. Марқұмның аманатына қиянат болмасын 
деген оймен «Мәні әулие» аңыз-дастанынан үзіндіні «Ана тілі» газеті арқылы оқырман назарына ұсынып отырмыз.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
журналист

МҰРА

Болмайды Алла жолын білу күнә,
Сыйынам Мәні әулие рухына.
Тірліктен тебірене тіл қатайын,
Тәу етем жатқандарға ұлы ұйқыда.

Мен бүгін басыңызға аялдайын,
'зіңе жыр арнауға даяр жәйім.
Ел с�зін сен туралы асыра айтпай,
Ғасырдан сырлар тартып баяндайын.

Сарапшы болмасам да сан ізді аңдар,
Із кесу, оймен шолу – парыз-бағдар.
Ұрпақтан ұрпақ �сіп, бізге жетіп,
Тарихқа к�генделген аңыздар бар.

Ой тастап, қиял серпіп қарасаңыз,
Шындыққа бергісіз боп тараса аңыз.
Жыр ету жүрегіңмен – шүкірлік ол,
Биіктер ш�гіп қалған аласамыз.

Сенгенмен дүниенің жалғанына,
Пенде к�п «жетем» дейтін арманына.
Қуалап қу тіршілік тыншытпады,
Т�здіріп қиындықтың салмағына.

Дап-дайын істің әр кез қолайы жоқ,
=р істің қиындықсыз оңайы жоқ.
Талайы талпынса да қай талапқа,
Күрессіз келетұғын орайы жоқ.

Күрессіз ала алмайсың жауыңды да,
Күрессіз к�термейсің ауырды да.
Күрессіз махаббатқа жол таппайсың,
Күрессіз бетін бермес дәуір мына.

Қайранмын қайсар қалың қазағыма,
Тағдырдың тап болған к�п азабына.
Басына нелер келіп, не кетпеген,
Сырт жұрттың ұшырап к�п мазағына.

'шкенді �зімше бір түлетейін,
Ұрпаққа ұран тастап жыр етейін.
Жасырсаң білгеніңді неге қажет,
Ойымды �здеріңмен бір етейін.

Жатыр ғой, біз сыйынар сан =улие,
Солардың біреуі қыз – Мәні әулие.
'шірмей рухына жыр арнайық,
Оларға аяқ асты қарау күнә.

=йгілеп к�не заман сұмдықтарын,
Анықтап тасаларға кім бұққанын.
Аңыздың ар жағында шындық барын
Айтайын алдарыңда сарқып бәрін.

Болсам да баласы мен шаруаның,
К�ңілмен сайратайын ару әнін.
Ал енді аз әңгіме махаббаттан,
Жар болсын Мәні әулие, аруағың.

Қашан да ұлтым үшін тілек б�лек,
Кешуі айқын оның мың �ткелек.
Тарихын қазағымның оқуға да 
Селт етпес тайсалмайтын жүрек керек.

Түрткілеп түмен қалмақ, жоңғар-ойрат,
К�рсетіп орысың да жолдан айбат.
Аңдысып қылыш оғын тасқа қайрап,
Шығыпты іргемізден андағайлап.

Сондай бір жаугершілік заманында,
Батыпты ұлан-байтақ дала мына.
Қазағым қасарысып қан т�ксе де,
С�нбеген жасын ойнап жанарында.

Тұс екен жаугершілік етек алған,
=йтеуір қолға түсіп қате болған.
Арқадан біздің жақтан қазақ бала,
Қалмаққа тұтқын болып кете барған...

Жігіт те �ріс бойлап қой жаяды,
Қыздар да жолығуды ойланады.
Аңдысып қойда жүрген соңына еріп, 
Жігітке қыздар жіпсіз байланады.

Байқайды қойшы жігіт аңдап бәрін,
Жақсысын, жаманы мен жалдаптарын.
Мақтайды кейде жорта келгендерге,
 – Қыздары сұлу ғой, – деп, – 

қалмақтардың.

Қызмет  НҰРАЛИН

Мәні әулие
(Аңыз-дастан)

Бәрі де – Бай қыздары, Бек қыздары,
Тиетін с�зі суық бетке ызғары.
Жандарды маңайлаған менсінбейтін,
Шетінен бейбастақ та, тексіз де әрі.

'згеше салт-дәстүрі, ғұрыптары,
Шолжаң ба, ерке ме әлде қылықтары.
Жігітке қой соңында жүрген олар,
Жүрегін жылы ұстап, суытпады.

Жігітің қыздан теріс кеткендіктен,
Шегіне шыдамдықтың жеткендіктен.
Қыздардан «Маған қосыл» деген үндер,
Жетіпті құлағына �ктемдікпен.

Жалғыз ғой – жігітке жоқ түбі қорған,
Қыздардың ғашығы емес, пірі болған.
Ақыры ғашықтықтың дертке айналып,
Насырға шабатындай түрі болған.

Ғашықтық бейнет пе, әлде сәніміз ба?
Жетіпті осы хабар Мәні қызға.
Бір үміт жігіттен де туындапты,
Араша керек деген жанымызға.

Жүрегі желбіреген жалау кие,
Жүзіне батылданып қарау кие.
=р с�зі мәнді оның болғандықтан,
Атанып кеткен екен «Мәні әулие».

Мәні айтса с�зі оның мәнсіз емес,
Қуаты аруағының әлсіз емес.
Дейді екен ауыл біткен аузына алып:
– Мәнісіз бітпейді еш шаршы кеңес.

=деті ж�н білерлік к�пті құптар,
Ойында досқа бейім оттылық бар.
Қазаққа жиен бе екен, б�ле ме екен,
Түбінде қазақылық тектілік бар...

...Білмейді к�п ішінде Мәні қайсы,
Қыздардың істерінің бәрі қайшы.
Қарайды қамқор болар сол қызды іздеп,
Ей батыр, Мәніні анық танысайшы.

Күнбе-күн топ-топ қызды к�ріп жүрді,
Ойынға, мазағына к�ніп жүрді.
Бай қыз қайсы екенін біле алмай,
Менсінбей бәрінен де безіп жүрді.

Саны к�п ақ қыз, қара қыз, сары қыздың,
Білмейді қайсы екенін Мәні қыздың.
Қарайды, қарайды да түңіледі,
– Қайсысы болар дейсің, – қамы біздің.

Мәні қыз бұл қыздардан б�лек пе екен,
Болуы мүмкін оның ерек б�тен.
Не істесін серік етіп серілерді,
Бәрі де бұл қыздардың жел�кпе екен.

Мен үшін, ары келіп, қаны қызған,
Тым артық кім бар дейсің Мәні қыздан.
Мәні қыз маған қорған болар енді,
=рқашан табылатын жанымыздан.

Осылай тәтті ойға беріледі,
Ісінен қалмақтардың жерінеді.
Кей сәтте мұңның батып тереңіне
Елжіреп, елін ойлап езіледі.

Сыртынан жасаттырмай жаман қылық,
Жүреді қорғауды үрдіс, амал қылып.
Мәні қыз күнде к�ріп жүрсе-дағы,
Жасады тіл қатуға табандылық.

...Сәуір ғой. Сәуірдің бұл түні жарық,
Келеді жаз да шығып, күн ұзарып.
Жігітің қой шетінде отырғанда,
Қасына біреу келді қымыз алып.

Бұл да бір осы байдың құлы ма еді,
Құл қашса бар шаруа бүлінеді.
Сімірсе бал қымызды мейір қанып,
Бергеннің ықылас-пейілі білінеді.

Бал қымыз бұл жігіттің мұңы ма еді,
Мұң енді к�ңілінен түріледі.
Құлыңнан кім берді деп сұрамай-ақ,
Қымызды мейірлене сіміреді.

Сіміріп жібіген соң таңдайы да,
Бұрқырап тер шығады маңдайына.
'зінше ойланып ол таңданады:
– Пейілдің тап болдым, – деп, – 

қандайына.

Құлыңнан имиген сол қынай белді,
– Қымызды кім берді? – деп сұрай берді.
Айтпады арғы жағын құпиялап,
Дейді тек: «Бұл қымызды Құдай берді».

Құлың да құпияны іші білген,
Жігітке сыр айтпайды түсі кірген.
Тағы да қымызбенен ертеңіне,
Марқаның еті келді пісірілген.

– Япыр-ау, ненің сыйы мұның бәрі,
Жасаған кімнің мынау ырымдары.
Білмеймін бағым ба бұл, сорым ба бұл,
Кетпейтін дәмі ауыздан шырын бәрі.

Құлыңнан аш құрсақты қынай белді,
Тағы да «Кім берді?» деп сұрай берді.
Тағы да құл жауабы кешегідей:
– Мұны да сізге арнап Құдай берді. 
 
Ойлады: – Сый берген бұл кім екен? – деп,
Тілегі меніменен бір екен, – деп.
=лде бұл аруақты Мәні ме екен?..
Аяған – жүдеп мені жүр екен деп.

Тағы да сәуір түні, Ай да жарық,
Табиғат танытқандай майда қалып.
Жігітке Мәні қыздың �зі келді,
Бұл түнді қалу үшін пайдаланып.

Жарық нұр толтырғанда даланы енді,
Жігітке таңғала оқыс қарады енді.
Бұл кім ей: Пері ме әлде Періште ме?
Байлады бір сиқыр сәт араны енді.

Баса алмай тәлтіректеп аяғында,
Қолынан түсіріп алды таяғын да.
Жігіттің перизаттан есі кетіп,
Тұрғанын білмей қалды қай жағында.

Сүт сәуле – к�ктегі алыс ай қарасы,
Мәні қыз сияқты емес бай баласы.
Келіп тұр пейіш жақтан бір періште,
Жарқырап кетті жігіт айналасы.

Айылын әдеп сақтап жия білген,
Қызға бұл таң қалса да қия жүрген.
– Аулыңа қайтқың сенің келе ме? – деп,
Тіл қатты Мәні қыз да биязы үнмен.

Кім білсін зиянды ой, қырсық-ақ па?
Табанда тіл қата алмай бұл сұраққа.
С�зіне Мәні қыздың сенбей қалып,
Айта алмай жауап с�зін тұр шыдап та.

Қысылды. Қысылған соң терлемей ме,
Терлейді үрей ойнап �ңге бейне.
Жай ғана дыбыстап ол күбірледі:
– Не дейді? Қайтасың ба елге дей ме?

Бір сәтке суытқанда қырау ішін,
Бойынан тасытқандай бұла күшін.
Сенбеді: «Бұл қызың да қулық жасап»,
Ойлады: «Айтты ма деп сынау үшін».

Рас-ақ, бұл с�зден ол күдіктенді,
Бұл с�зден �тірік деп үріккен-ді.
– Аулыңа қайтасың ба? – деді тағы,
Намыс қой жауап бермеу жігітке енді.

– Ой, Алла-ай, айтқан с�зің расың ба?
Бұл с�зге еш тайқымай тұрасың ба?
Құдайым сәрсенбіде жолды берсе,
Менімен ұзақ жолға шығасың ба?

Мәні қыз «дәл солай» деп күлімдеді,
С�зінен еш күдік те білінбеді.
Қуанып шаттанғаннан батыр жігіт:
– Туды ғой енді менің күнім, – деді.

– Ықылас еттің маған �зің келіп,
Тұрсың ғой уәделесіп с�зің беріп.
Мен сені к�терейін тас т�беме,
Кетпейін шайтаншылық сезімге еріп.

Жігіт те қуанышын жасырмады,
Бар жайды баяндады басындағы.
«Құдайым, құлдықтан бұл құтылам» деп
К�ңілдің қандай жақсы тасынғаны.

Сол кезде Мәні қыздан ерік кетті,
Жігітке балқып бойы еріп кетті.

Қойса егер қос қара атты ақ жабулап,
К�ргендер к�зі түссе түкіреді.

Арасын құм шағылдың жарып �тіп,
Шығады �зендерден салып �тіп.
Қалдыкең қос қарадан айрылған соң,
Япыр-ай, қалды ма екен жаны кетіп?!

Құла түз шаба бермей аяулы атты
Бір қарқын жортақтатты, аяңдатты.
Күн к�зі тұсау бойы к�теріле
Қыз-жігіт жүрістерін баяулатты.

Аттарға аяң, бүлкіл жүріс берді,
=р жерде бел босатып, тыныс берді.
Бір к�лдің басына кеп тұрғанында,
Мәні қыз: «Батыр, ал» деп қылыш берді.

Босатып бауын артқан к�п жүгінің,
Сонан соң аузын ашты қоржынының.
Екеуі отырып алып тамақтанды,
Ие боп қызығына сол күнінің.

Күтіп ол суда жүрді Мәні қызды,
Сүңгіді сүйрік іздеп жаны қызды.
Салмайды к�зін де бір Мәні жаққа,
– Ақтай біз сақтаймыз – деп арымызды.

Батырың күтті, күтті, ұзақ күтті,
Бойынан тағат кетіп мың аптықты.
К�з салды Мәні жаққа дыбыс тыңдап,
Не пайда құс әнінен құлақ бітті.

Шошынып Ырғыз �зен ағысына,
Жүгірді жағажайға жан ұшыра.
Жау болып к�рінді әлгі сұлулық та,
Құс әні, суы-нуы, қамысы да.

Жын, пері асырды ма айласын к�п?
Аруақ тигізбей ме пайдасын к�п?
Жағаға шығып алып, айғай салды,
– Мәнім-ау,
Мәнім менің, қайдасың? – деп.

Япыр-ай, аман ба екен? Мәні қайда?
Мәнісіз дүниенің сәні қайда?
Барымша жүгірейін жүрегімді ап,
Кеудемнің шықпай тұрған жаны қайда?

=п-сәтте қалды батыр буда жүдеп,
Шулы мұң құлағына тұнады кеп.
Қалтырап буын-буын босап кетті,
Бір пәле сезеді ме мына жүрек.

Бұзды да бұлт қаптады жарқын жайды,
Найзағай оқтын-оқтын жарқырады.
Қап-қара қалың қою бұлт астында,
Қарғалар қаптай ұшып қарқылдайды.

Қоздырып қимылменен делебеңді,
Жүгіріп жаға бойлап келеді енді.
Үрейлі қауіптің ол алдын тосып,
Қолында жарқылдайды селебе енді.

Япыр-ай кездесті ме бір мықтыға?
'зі жоқ, жер жұтты ма, су жұтты ма?
Жағада жатыр шешкен киімдері
Жүгірді ашуына булықты да.

Жапырып жүрген ш�пті бір із жатыр,
Іздеді, іздеді ол қызу, қапыл.
Шығыпты қырға қарай бет алысы,
Таппақшы сол бір жақтан қызын батыр.

Жүгірді жар жағалап сол із жаққа,
Келеді еңіреп те, аңырап та.
«Мәні» деп айғайлайды ауыз жаппай,
Қалғандай күллі дала қаңырап та.

Зерек жан, батыр әр кез түзге күшті,
Бағытын біліп алды – ізге түсті.
Алдында жарқыраған бір д�ң жатыр,
Д�ңде сол айдаһар да к�зге түсті.

Аңдады айдаһарды мықтап батыр,
Қамсыз ол, еш алаңсыз ұйықтап жатыр.
Ашумен бойын тіптен бекем ұстап,
Ішіне селебені салды қапыл.

Күш салып қолындағы бар қаруға,
Жарды ішін, болмайды енді алдануға. 
Құйрықтан тіліп, бастан бір-ақ шықты,
Айдаһар келмеді әлі қозғалуға.

Қаншама берсе де ерік шыдамына,
Шыдай ма, дауыстап ол жылады да.
Құшақтап бауырына қысып алып:
«Мәні» деп айқайлады құлағына.

Дыбыс жоқ, аппақ дене сұлық қалған,
Тыныс жоқ, ыстық дене суып қалған.
Дей берді ол: – Тірісің ғой, тірісің ғой,
Не дейін бұл сәтіңе құрып қалған.

Шығарып ыңырана үнін боздай,
Дәмесі келер күнгі сенімге озбай.
Зарлады құлағына ернін тақап,
Іркілмей ішіндегі шерін қозғай.

К�зіңді аш, Мәнім менің, сәнім менің,
Шығуға әзір тұр ғой жаным менің.
Қайғымның қайтарар ем бетін кері,
Бетімді бір шарпыса жалын-демің.

К�терші басыңды тез, Мәнім менің,
Жиналсын бойыма кеп әлім менің.
Маздатып махаббаттың отын жағып,
Қайтадан шарықтасын әнім менің.

Естілген құлағыма қыз үнің-ай,
Лезде ғайып болған қызығым-ай.
Мәнім-ау, енді қайтып жалғанар ма?
Қапыда шорт үзілген үзігім-ай.

Жол болған елге қайтар бұрымың-ай,
Ар болған ақ ниетті ырымың-ай.
Арманым ақ т�секте бас қосу ед
Япыр-ай, к�п к�рді ғой мұны Құдай.

Иә, Құдай, жарылқа деп сыйынамын,
Жылаймын, еңіреймін құри жаным.
Жетерлік қызмет еттің �міріме,
Ықылас-ниетіңе ризамын.

Қапыда жанып, с�нген шырағым-ай,
Пәниде шаршамасын пырағың-ай.
Дүние тарлық етті-ау екеумізге
Не жаздық, аямады-ау мына Құдай?!

Мұңдасып қайғы толы тағдырымен,
Осылай жоқтады кеп зарлы үнімен.
К�з жасын т�кті келіп табиғат та,
Сабалап дала т�сін жаңбырымен.

Сақтайтын жаныңызды әр жаудан да,
Ісінде тағдырыңның таңдау бар ма?
Тапсыру міндет жарын жер қойнына,
Пайда жоқ жылаудан да, зарлаудан да.

Бітпейді ісің босқа жүріспенен,
Болмайды жерлеуде �лік тұрыс деген.
Қасында ақылдасар ешкімі жоқ,
Мәніге қазды қабір қылышпенен.

Айрылып сырласынан, мұңдасынан,
Батырың қазды қабір қыр басынан.
Басына мәңгі белгі қашап қойды,
Даланың ойып алып сұр тасынан.

Шындық қой бұл арналған к�пке нағыз,
Жүрекпен, ой к�зімен д�п қараңыз.
Оятып к�ңілдерін ғашықтардың,
Осылай біздерге бұл жеткен аңыз.

АҚТ+БЕ

– Жігітім, батырым, – 
деп құшаққа алып,

Еріксіз дегеніне к�ніп кетті.

– Ал енді атым дайым, қару дайын,
Жаныңа мен сияқты ару дайын.
Жүреміз сәрсенбінің сәтінде, – деп,
Мәні қыз лаулай түсті жалындайын.

Жүрегі елі жаққа алып ұшты,
Қоздырып бойындағы сағынышты.
'тпеді күткен уақыт жылдай болып,
Қайтсін ол – уақытқа бағынышты.

Баяғы әкірең әке Қалдығара,
Бақылап жүргендей іс алдын ала.
Қасына жүріп кетсе зарлауменен,
Айтатын с�зі ылғи: «Малды қара».

Жүргенде к�п істерді атқарып-ақ,
Бақыра береді бай мақтанып-ақ.
Жүр енді батыр жігіт кім-кімнен де
Аяғын аңдап басып сақтанып-ақ.

* * *

Кәдімгі мамыражай мамыр айы,
Тамылжып тұрған шағы ауа райы.
Мұнда да к�ңіл ашар шабыт шақ мол,
Күлімдеп �тіп еді сәуір айы.

Жер беті к�кораймен к�мкерілген,
Аспан тұр т�беңе кеп т�ңкерілген.
Гүл иісі жұпар шашып жанды иітіп,
Құс әні к�ңіл күйін шерте білген.

Сәрсенбі.
Таңның алды. Жігіт ояу,
Жылжып жай келді Мәні еппен баяу.
Қос қара ат жетегінде дайындалған,
Қасына жігіттің кеп тұрды таяу.

– Батырым, сыйынайық бір Құдайға,
Жол болғай келген іс қой бұл ыңғайға.
Бетке ал, ауылыңа бағдар түзе,
Мін атқа. Тарттық әйдә! Елің қайда?

Сол кезде жігіт шапшаң мінді атқа,
Жеткендей ойындағы бір мұратқа.
Ауылдан аяңменен ұзай берді,
Шыққан соң құйындатты бір қыратқа.

Алдағы жүретұғын асу қанша?
Желігі асық к�ңіл басылғанша.
Жіберді атты еркіне тізгін тартпай,
Күн шығып алдан сәуле шашылғанша.

Екі аты Қалдекеңнің сүлік қара,
Келетін әр бәйгіде шығып дара.
Ақпа еді қара салмас алдына ешбір,
К�нбейтін басын тартқан ырыққа да.

Екі аты Қалдыкеңнің құты еді,
Жасынан сұлы, сүтпен күтіп еді.

Қалмақтың к�біне-к�п наны малта,
Жая-жал дастарқанда, қазы-қарта.
Батырға майда с�збен әзіл айтып,
Отырды Мәні сұлу назын арта.

– Жастарға махаббат та ойын-із ғой,
Мәңгілік тұрмыс құру ойымыз ғой.
=н салып жіберсейші, батырым-ау,
Бұл біздің кішігірім тойымыз ғой.

К�ңілдің ән сарайын қанша ақтамақ?
=рине �лең десе жан шаттанад.
Қазақша с�з ұйқасын батыр тауып,
=уенін кетті екеуі қалмақшалап.

Мәні қыз тілге тартты батырыңды:
– Алсаңыз қалт жібермей ақылымды.
Түбінде мен сендікпін Құдай қосса,
Білдір тек ықыласпен мақұлыңды.

– Риза саған мәңгі Мәні, құрбым,
Боларсың �мірімнің сәні, құрбым.
Болғанда жан-жағыңды жарқыратар,
Мен сенің күннен ыстық жарығыңмын.

Сол кезде мейірленіп батырың да,
Деді ол, – Маған бақыт ақылың да.
Тебірене жүрегінен с�йлеп кетті,
Мәніге айтты с�здің татымын да.

Бірінші – құтқардыңыз азабымнан,
К�ңілді арылттыңыз нала-мұңнан.
Екінші – туған жермен қауыштырып,
=келіп бір шығардың қазағымнан.

Үшінші – ақ дидарың Ай-Күнім боп,
Жүрдіңіз елге бастап айбыным боп.
Жалғанда Құдай қосқан жарым сенсің,
'зіңнен асқан менде байлығым жоқ.

Мәні де күлім қағып, жүзі жайнап,
К�зінің жанарында нұры ойнап.
«Қоятын шартым бар» деп саған арнап,
Тағы да тәтті тілмен берді сайрап.

– Махаббат жолы ауыр, қиын қанша,
Түбінде мен сендік боп бұйырғанша.
Айтпайық жеңіл с�зді желікке еріп,
Шыдайық ақ некеміз қиылғанша.

Жылы ұстап жүзімізді, бетімізді,
Қадірлейік ықылас-ниетімізді.
Біріміз-бірімізге қосылғанша,
К�рсетпейік жалаңаш етімізді.

Айтылған с�з байласып осы шартқа,
Мінеді кідірмей-ақ тағы да атқа.
Тағы да ілгеріге құстай ұшып,
Келеді к�зін салмай шыққан артқа.

Сонымен, жүріп олар үш күн, үш түн,
Басты кеп Мұғалжардай таудың үстін.
Айнала жатқан толып шалқар к�лдер,
'зің біл: шағылға ауна, суға түскін.

Қызықтап табиғаттың құбылысын,
Сырларын құпиялы ұғу үшін.
Тағы да шығыс жаққа бір күн жүрді,
Туған жер кіндігінен шығу үшін.

Қырда гүл, к�лде құрақ, сайда қайың,
Табиғат к�рінісінен айналайын.
Жағасы нардай қамыс, м�лдір суы,
Бір �зен жарқырады айнадайын.

– К�рмейміз табиғаттың сырын айып,
'зенге мынау жатқан жуынайық.
Жұмағы дүниенің осы емес пе?
Жағаға ат суытып тынығайық.

Айтты да осы с�зін Мәні кетті,
Жүзуге су т�сінде ол кәнігі епті.
К�збен барлап, к�ңілі қимаса да,
Жылыстап жігітінен әрі кетті.

Жылыстап жігітінен Мәні кетті,
Кірленбей бойдағы ақ ары кетті.
Сүйді ол дін жолымен әділетті,
Шырмалмай ләззатқа тәні кетті.

Артына күлім қағып бір қарады,
Сол қалпы жадыраңқы түр-қабағы.
Жігітке «Батырым» деп, 

үн қатты да,
Жағалап кете барды гүл жағаны.

Жарға жай су толқыны соғылуда,
Жағада жардай қамыс, соны ну да.
Жанынан Мәні алыстап ұзаған соң,
Жігіт те суға түсті шомылуға.

Мәні әулие қорымы
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ТАРИХТАН СЫР 
ШЕРТКЕН

Осы суреттің басқа музейлерде, 

мұрағаттарда кездеспеуіне таңғалуға 

болмас. Суреттегі марқасқалардың 

к	бі  репрессия құрбаны болды, 

 сонымен қатар олардың құжаттары, 

кітаптары, суреттері де жойылды ғой. 

Сәбит Шілдебай бұл суретке қатысты 

к	п еңбек еткен. «Түпнұсқасының 

қайда екені белгісіз» дейді. Нағыз 

түпнұсқасы Ақт	бе облыстық тарихи-

	лкетану музейінде екенін хабарлағым 

келеді.

Суреттің музейге қашан түскенін, 

кім тапсырғанын анықтау үшін к	п 

зерттеулер жүргізілді. 1930-1940 жыл-

дары облыстарда, аудандарда бас-

шы, жауапты қызметте болған үлкен 

кісілерді шақырып, суретті к	рсеткенде 

бұл кісілердің к	бін танитындарын 

және жазықсыз құрбан болғандарын 

естеріне алды, бірақ суретті еш жерде 

к	рмепті. Үстірт шешім болмасын 

деп, облыстық газеттерде бірнеше рет 

жарияланды. Соңғы рет «Казахстан-

ская правда» газетіне (наурыз,  2002) 

облыстық тарихи-	лкетану музейінің 

қор б	лімінің меңгерушісі Шайзада  

М ұ қ а ш е в а н ы ң  « О  ч е м  п о в е д а л  

снимок»  атты мақаласы мен тарихи 

суреті шықты. Сол жылдары суреттегі 

кісілердің ешқайсысы Ақт	беге келме-

ген. Барлық жағдайды салыстыра келе 

суреттің сақталуына себепші болған 

ардақты азамат Мырзағұл Атаниязов 

деген болжам бар. 

Атаниязов Мырзағұл 1899 жылы 

Торғай облысы Ақт	бе уезі Мұғалжар 

болысында туған. Мемлекет және 

қоғам қайраткері. Суретте Қазақ 

Жоғарғы Сотының т	рағасы. Қаз ОАҚ 

құрамына 4 рет сайланған. Қазақ зия-

лылары қуғын-сүргінге түскен шақта 

жалған айыппен тұтқындалып, ГУЛАГ-

тың Архангельск лагеріне айдалған. 

1943 жылдың аяғында денсаулығы 

әбден нашарлағаннан соң, Ақт	бедегі 

отбасына келген. Күн к	ру, балаларын 

асырау үшін 1944 жылы облыстық 

музейде есепші болып жұмыс істепті. 

Ол кезде  музей жабық, ешкім кіріп-

шықпайды. Экспонаттары буулы-

түюлі жатқан.  Музейде болса сақталар 

деген үмітпен қалдырған болар. Кейін 

балаларын тауып, музейге шақырып, 

әкесінің барлық құжаттарын бізге тап-

сырды. Сәбит пен келіні Сара біздің 

музейдің достары болды. Сурет туралы 

ештеңе білмейді екен.

 1965 жылы облыстық музей-

ге ғимарат берілгенде, жан-жақта 

сақталған музей мүліктерін тасып, 

жинап жүргенде бұл суретті к	ргенбіз. 

Қатты картонға жапсырылған, к	лемі 

үлкен, қорға сақтауға алынған еді.

Бұл суретті 1985 жылдан бастап 

жаңа құрылым жасақтағанда залға 

қойғанбыз. К	лемі үлкен, 	зі түрлі-

түсті болғандықтан, келушілердің 

назарына бірден түсетін. Ол кезде 

музейге қонақтар к	п келетін. Ақын-

жазушылар, ғалымдар, зерттеушілер 

суреттегі  кіс ілердің аты-ж	нін, 

атқарған қызметін оқып жататын. 

1992 жылы облыстық 	лкетану 

музейі ұлттық тарихымызға негізделген 

жаңа залды жасағанда бұл сурет 

Қазақстанның тарихына арналған 

тақырыпта к	рнекті орын алды.

1992-1995 жылдары облыста 	ткен 

ауқымды республикалық шараларға 

еліміздің зиялы қауымы, жалпы халық 

біздің музейге к	п келді. Халқымыздың 

заңғар жазушысы �біш Кекілбаев 

бастаған топ осы сурет алдында ұзақ 

тоқталып, барлығының аты-ж	ндерін 

оқып, ерекше ықыласпен қарағанын 

к	ргенбіз.

 Ақт	бе тарихи-	лкетану музейіне 

үш қабатты ғимарат салынып, соған 

к	шу барысында суретті тағы бір рет 

к	ріп, 	зім к	ңіліме алған күдікті 

сұрақтарды анықтауға тура келген 

еді. Наурыз айында қор меңгерушісі 

Базаргүл Тұрлыбаева суретті к	руге 

болады деген соң барып, тағы бір рет 

тексеріп, нақтылаудың сәті түсті. 

Газеттегі жазылған кісілердің тізімі 

мен фотодағы кісілердің тізімі ара-

сында біраз 	згеріс болғандықтан, үш 

қатарлы фотоның бірінші қатарынан 

бастап тізімін беруге тура келді. 

Солдан оңға қарай бірінші қатарда: 

Садвокасов, Турсунов, Уразбаева, 

 Бекимбетов, Мунбаев, Каширин, 

Аралбаев, Першин, Мамбеев. 

Екінші қатар: Татимов, Кочетов,  

Кенжин,  Нурмаков,  Сергазиев, 

 Маймин, Шалыхманов. 

Ү ш і н ш і  қ а т а р :  К р у т и л и н , 

Кулумбетов,  Кудрявцев, Алибеков,  

П а н и и ,   Е с к а р я е в ,  Ш а м о в , 

Джангилидин,  Арыкова, Атаниязов,  

Х р е н о в ,  б а р л ы ғ ы  2 7 .   Т 	 м е н г і 

жиегінде: «По фотографии КазЦИ под 

руководством  заслуженного  народного 

фотографа КССР Блехмана.  ГОС 

УД типография им. Ивана Федорова  

Ленинградский Гублит №7112,  тираж 

500» деген жазу. Жұқа қағазға түрлі-

түсті етіп басылған 	лшемі 71х51 см, 

бар дерегі осы. Бүгін кәсіби фотографқа 

түсіртіп, компьютерге жүктеп қарасақ, 

суреттегі кісілер де, жазулар да анық 

болғандықтан, қызметтерін жазған 

жоқпын.

Осы орайда бір ұсыныс айтсам, 

артық болмас.

Бұл тарихи суреттің түпнұсқасы 

елімізде біреу ғана болса, қазіргі 

дамыған технологияның жәрдемімен 

қалпына келтіріп, сапалы к	шірмесін 

к	бейтсе, с	йтіп, Қазақстанның 

барлық музейлеріне берілсе орынды 

болар еді. Екіншіден, музейлердің 

тәжірибесінде қалыптасқан «Бір 

жәдігердің тарихы» деген ерекше 

тақырыптық экскурсия бар. Бір залда 

бір ғана сурет қойылып, әр тұлғаға 

арналған экскурсия дайындалып, оған 

деректі фильмді пайдалануға болады. 

Бұл шараның сәтті шығуы экскурсия 

жүргізушінің шеберлігіне, жан-жақты 

білімділігіне байланысты.

 К	ңіліме келген бір түйткілді айт-

сам, айыбы болмас.

Мақала авторының «Қызылорда 

мұражайындағы маған жіберілген 

к	шірме сапасыз жасалғандықтан 

ж а з у л а р д ы  о қ у  м ү м к і н  б о л м а й 

шықты» дегені 	кінішті. Суреттің 

к	шірмесі біздің музейден барғаны 

есімде, кезінде Қызылордада музей 

қызметкерлерінің жиыны болғанда 

осы қалаға байланысты ғой деп біз 

апарғанбыз. Кемшілігі түрлі-түсті 

болмағаны болмаса, к	шірме анық 

түсірілген болатын. Жазуы к	рінбейтін 

к	шірмені сыйлыққа кім апарады. 

Қазіргі кезде сапасының болмауы ұзақ 

сақталуға жіберілген кемшілік болар. 

+лке тарихының жылт еткен дерегіне 

қырағылықпен қарауға тиісті музей 

қызметкерлерінің осы уақытқа дейін 

бұл фотоға мән бермегенін түсіне ал-

мадым. 

Мен 40 жылдай 	мірімді музей-

ге арнағандықтан бұл сурет туралы  

жазылған мақалаға үнсіз отыра алма-

дым. Бүгінде музейде жұмыс істейтін 

жастар к	п ізденіп, к	п тәжірибе 

 жинау керек. Бір ғасырға жуық болған 

суреттің тарихын қайдан біле қойсын 

деп, 	з білгенімді жазып отырмын. 

Сұрау салған �мірғали К	шекбаев 

пен мақала авторы Сәбит Шілдебай 

і н і л е р і м і з д і ң  с ұ р а қ т а р ы  б о л с а , 

хабарласуға болады.

Рысжан ІЛИЯСОВА,
Қазақстанның 

еңбек сіңірген мәдениет 
қызметкері

ҚОҒАМ

ДОСТЫҚПЕН НҰРЛАНҒАН ЖОЛ ДАҢҒЫЛ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Дуалды оқыту – 
оңтайлы тәсіл

«Ана тілі» газетіндегі (2-8 тамыз, 2018) «Тарихи фото және сан түрлі тағдырлар», 
(авторы Сәбит Шілдебай) атты мақаладағы сурет көзіме оттай басылды. Тап сол 
біздің музейдегі сурет екеніне күмәнім болған жоқ. 2001 жылы музей жұмысы 
жайлы «Қазына» деген кітабымда осы сурет туралы жазғанмын. Кітапты 
қарағанда бір кедергі тап болды. Компьютерден бе, баспадан ба суреттегі 
кісілердің саны 21 деп жазылған. Суретте 27 кісі. Қайтадан анықтап суретті көрейін 
десем, музей бір-екі жылдан бері жабық, барлық зат буулы-түюлі тұрғандықтан 
күту керек болды.

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

2011-2020 жылдарға арналған білім 

б е р у д і  д а м ы т у д ы ң  м е м л е к е т т і к 

бағдарламасында да бұл мәселеге баса 

назар аударылды.

С	з жүзінде бәрі дұрыс, ал іс жүзінде 

қалай болып жатыр? Білім берудің 

мемлекеттік бағдарламасы жүзеге 

асқаннан бері, іс жүзіндегі нәтижені 

білмекке Алматыдағы кәсіптік білім 

беретін мемлекеттік арнаулы орта 

оқу  орны – Алматы мемлекеттік 

политехникалық колледжіне арнайы бас 

сұқтық. 

Іргетасы Алматы мемлекетт ік 

 кинотехникумы мен Алматы машина 

жасау техникумы негізінде 1995 жылы 

құрылған колледжде алты мамандық 

бойынша дәріс береді. Дуалды оқыту 

жүйесі 2016-2017 оқу жылынан бастап 

енгізілген. Алғашқы топ – «Есептеу 

техникасы және бағдарламалық оқыту» 

мамандығы бойынша 25 студент білім 

алып, биыл дуалды оқытудың алғашқы 

түлектері ұядан ұшқан.

Аталған колледж директорының оқу-

	ндіріс жұмысы ж	ніндегі орынбасары 

Құралай Жұмабекқызының айтуынша, 

2016 жылы дуалды оқыту жүйесі  бойынша 

« Э л е к т р о н д ы  е с е п т е у і ш  т е х н и к а 

 операторы» тобы 25 оқушымен ашылған. 

Олар 2 жыл 10 ай оқып, биыл 22 студент 

оқуды тамамдапты. «Колледжде 57 топ 

 болса, соның тең жартысы қазақ тобы. 

Биыл дуалды оқыту бойынша алғашқы 

түлектерді дайындап шығардық. Олар 

оқу барысында «Ұлттық ақпараттандыру 

орталығы» АҚ, «EXPOBEST» – тауар-

лар мен қызметтерді 	ндірушілердің 

халықаралық қауымдастығы, Ш.Айма-

нов  атындағы «Қазақфильм», «Poly-

МИР», «MTI-Global» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктері, «КазТранс-

Газ Аймақ» АҚ секілді ірі мекемелер-

де 	ндірістік тәжірибеден 	тті. Сту-

денттердің теориялық білімін жетілдіруде 

тәжірибе кезінде бір жерден шектеліп 

қалмай, әр мекемеге апаруға тырысамыз. 

Мақсат – кез келген жұмыс орнында тіл 

табысып, жұмыс істеп, 	зінің білімін 

жан-жақты жетілдіруі керек.

Бұған дейін бізде дуалды оқыту 

жүйесімен бір топ бітірсе, 2019-2020 

оқу жылында екі топты оқытамыз 

деп жоспарлап отырмыз.  «Фирма 

БЕНТ» ЖШС, «Арго» ЖШС, «Daryn 

p r o d u c t i o n s »  Ж Ш С ,  « А й т б е к о в » 

ЖК, «Алатау» дәстүрлі 	нер театры 

сияқты бірнеше 	ндіріс орындары мен 

 мекемелерден мамандарға сұраныс 

түсті. Олардың сұранысы бойынша 

«Механикалық 	ңдеу, 	лшеу – бақылау 

құралдары және 	ндірістегі автома-

тика», «Радиоэлектроника және бай-

ланыс» мамандықтары осы жүйемен 

оқытылады» дейді Қ.Жұмабекқызы. 

Оның айтуынша, колледж дуалды оқыту 

бойынша биыл бітірген түлектермен 

тығыз қарым-қатынаста. Түлектердің 

к	пшілігі Алматы қаласындағы Халыққа 

қызмет к	рсету орталықтарында Жастар 

тәжірибесі бойынша қызмет етіп жүр.

Ж а с т а р д ы ң  ұ с т а н ы м ы н ,  о й ы н 

білмекке қаладағы Наурызбай аудандық 

халыққа қызмет к	рсету орталығында 

жұмыс істеп жүрген Алмаз Жеңісбекке 

хабарласып, дуалды білім беру жүйесінің 

ерекшелігі жайында к	зқарасын білдік. 

Алмаз Қуанышбекұлы Жамбыл 

облысының Т	ле би ауылындағы 

Ермұхан Бекмаханов атындағы мектепті 

бітіріп, бағдарламашы мамандығы 

 бойынша оқуға түсуді армандайды. 

Білім ордаларын аралап жүріп, аталған 

колледжге келгенде дуалды оқыту жүйесі 

енді ашылып жатқанын естіп, толық 

ақпаратқа қаныққан соң, 	з таңдауын 

жасаған.

«Дуалды оқыту – мемлекеттің 

жастарға жасаған жеңілдігінің бірі 

деп есептеймін.  +кінішке қарай, 

қазір жастардың арасында жұмыссыз 

жүргендер к	п. Ал колледжде оқу 

барысында теориямен ғана шектел-

мей, оқыған-тоқығаныңды 	ндіріс тік 

тәжірибеде қолданып, к	збен к	ріп, 

қолмен ұстап, таңдаған маман дығыңның 

қыр-сырына қаныға бастайсың. К	п 

уақытың 	ндір іст ік  мекемелерде 

	теді. Тәлімгерден үйренесің, ортаға 

қалыптасасың. Айналаңмен, халықпен 

жұмыс істеуді меңгересің. Бір с	збен 

айтқанда, оқуды бітірген кезде дайын 

маман иесі болып шығасың. 

Қазір оқимын, жұмыс істеймін  деген 

жастарға мемлекет к	п қамқорлық жасап 

жатыр. Мәселен, мен Жастар тәжірибесі 

аясында қаладағы Наурызбай  аудандық 

халыққа қызмет к	рсету орталығында 

жұмыс істеп жүрмін. Ай сайын 63 

мың теңге еңбекақы аламын. Еңбек 

	тілі есептеледі, зейнетақы қорына 

т	ленеді. Алты айдан кейін тест тапсы-

рып, одан жақсы 	тсең, 	зің қаласаң 

сол жұмыс орныңда қалуыңа  болады. 

Егер жоғары оқу орнына тапсырамын 

немесе 	зге жұмысқа орналасамын 

десең – ол да 	з таңдауың. Бұл жағдайда 

 Жастар тәжірибесі аясындағы 	ндірістік 

тәжірибеңді аяқтап, еңбек 	тілің бар, 

біліміңді әрі қарай жоғарылатып  немесе 

қалаған жұмыс орныңа орналасуға 

мүмкіндік мол. 

«Электронды есептеуіш техника 

опера торы» мамандығы «құрастыру және 

бағдарламашы» бағытында үйретеді. 

Қазір 	зімнің мамандығымды одан 

әрі дамыту үшін колледжге 4-курсқа 

«техник-бағдарламашы» мамандығына 

сырттай оқу б	ліміне тапсырып қойдым, 

Алла қаласа оны келесі жылы бітіріп, 

жоғары оқу орнына тапсырамын.

Атап 	терлігі,  мен оқыған по-

л и  т е х н и к а л ы қ  к о л л е д ж  б і з д і ң 

 ж а ғ  д а й ы  м ы з д ы   ж а с а д ы .  О қ у ғ а 

к	мектесті. +ндірістік тәжірибеден 

	тетін мекемелерді 	здері тауып беріп, 

жұмысқа орналастырды. Демек, дуалды 

оқыту – алыс 	ңірдегі ауылдан арман-

мақсатын арқалап қалаға келетін мен 

сияқты жастарға 	те тиімді» деп с	зін 

аяқтады жас маман.

Жоғарыда с	з болған Жастар тәжі-

ри  бе сінің 2017-2021 жылдарға арналған 

нәтижелі жұмыспен қамту мен жаппай 

кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына 

сәйкес,  түлектердің оқу  б іт ірген 

соң 3 жыл ішінде 	зінің алған кәсібі 

(мамандығы) бойынша бастапқы жұмыс 

тәжірибесін жинақтауына арналғанын 

айта кеткен ж	н. 

Дуалды оқытудың басты мақсаты 

– нарық заманында бәсекелестікке 

т	теп бере алатын, жаңа инновациялық-

технологиялық бағдарламаларды мең-

геруге дайын жұмысшы мамандарын 

даярлау, яғни техникалық және кәсіптік 

кадрларды даярлау жүйесін жетілдіру 

екені мәлім. Жас маманның әңгімесінен 

түйгеніміз, алға қойған мақсат-мүддеден 

шығып, елімізді жарқын болашаққа 

 бастайтын нұсқаның бірі дуалды білім 

беру екеніне к	зіміз жетті.

Елімізде дуалды білім беру жүйесі 
қолға алынғалы да біршама уақыт 
болды. Елбасы Н.Назарбаев 2012 
жылы жариялаған «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 
қадам» мақаласында «Әрбір адам, 
соның ішінде, әсіресе, жастар белгілі 
бір кәсіптік саладан өз болашағын 
көргісі келетіндігін мойындау қажет. 
Бұл – өте қалыпты жағдай. Өйткені 
адам өзінің қайда бет алғандығын 
анық көрген кезде ғана биікке қарай 
күш-жігермен ұмтылады» деп 
атап көрсетіп, дуалды кәсіби білім 
беруді дамытудың маңыздылығына 
тоқталған еді.

 Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Ана тілі»

Түрік мәдени орталығы 1991 жылы 

ақпан айында Алматы қаласында құрылып, 

1996 жылы «Қазақстан Республикасының 

түрік қоғамы» деп 	згертілген. Қоғамның 

филиалдары Қазақстанның әр аймағы 

мен оның аудандарында да ашылған. 

Орталық 	з қызметін мәдениет деңгейінің 

к	терілуіне, әдет-ғұрыптары мен ұлттық 

сананың сақталып қалуына және 	з 

ұлтының білімін к	теруге бағыттаған. 

Түріктердің к	п шоғырланған Алматы,  

Тараз, Шымкент қалаларында түрік 

тілін үйрететін бірнеше оқу орны жұмыс 

істейді. Түрік диаспорасы 	з араларында 

	кіл кеңесін сайлап отырады. Сондай-ақ 

республикалық, облыстық, аудандық, 

ауылдық деңгейде ұйымдастырылатын 

шараларға белсенді түрде қатысып, 

 атсалысып тұрады. Қоғам филиалдары 

салауатты 	мip салтын ұстануға, келер 

ұрпақты т	зімділік, адамгершілік рухында 

тәрбиелеуге ерекше к	ңіл б	леді.

«Ахыска» Қазақстан халықтарының 

ұлттық мәдениетін 	зара байытуға, 

Қазақстан мен Түркия арасындағы жан-

жақты мәдени байланыстарды дамытуға 

септігін тигізуде. Осы ұлт 	кілдерінің 

ішінен түрік халқының тарихын зерттеу-

мен, тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін 

сақтаумен және дамытумен, сондай-ақ 

мәдени ағарту қызметімен айналыса-

тын патриот азаматтар шыққан. Түрік 

ұйымы диаспорада туындаған мәселелерді 

шешеді, Қазақстан Республикасы мен 

басқа мемлекеттердің мемлекеттік және 

қоғамдық бірлестіктерінде түріктердің 

мүддесін қорғайды.

Қ а з а қ с т а н  т ү р і к т е р і  а р а с ы н д а 

 «Чичеклер» атты би ансамблі құрылған. 

Би ұжымы Қазақстан халқы Ассамблеясы 

ұйымдастыратын барлық мерекелік іс-

шараларда белсенділік танытады. Олар 

к	ркем	нерпаздар фестиваліне қатысып, 

бірнеше мәрте лауреат атағына ие болған. 

Бейбітшілік пен ұлт ынтымақтастығын 

сақтай отырып, Қазақстандағы түрік 

қоғамының ұлтаралық қызметін ең басты 

орынға қойып отыр. 

Қазақстанда тұратын түрік этносының 

«Ахыска» этномәдени орталығы 	з 

қ ы з м е т і н  о й д а ғ ы д а й  а т қ а р у д а .  Е л 

аумағының барлық 	ңірлерінде филиал-

дары толыққанды жұмыс істеуде. Үш тілде 

шығатын «Ахыска» газеті де н	мір сайын 

жарық к	ріп отыр. Халықтар арасын 

жалғап, салт-дәстүрімен таныстырып, 

жақындастыратын этникалық басылым-

дарды халық жақсы қабылдайды. Кез кел-

ген ұлт 	кілдері 	здерінің үнжариясымен 

мақтана алады. Еліміздегі бейбітшілік 

пен келісім, ұлтаралық достық және 

қоғамдағы азаматтық ауызбіршілік – 

барлық этникалық басылымдардың басты 

тақырыбы. Байланыс құралдарының 

қазіргі күндегі мүмкіндігі мен ықпалы 	те 

зор. Олар тұрақтылықтың, бейбітшілік пен 

келісімнің үнемі сақталуына  атсалысып, 

қоғамда береке-бірліктің нығаюына үлесін 

қосуда. Алматы  облысында орталық 

тарапынан әлеуметтік жауапкершілік 

бағдарламасы бойынша орта мектеп ашы-

лып, әл-ауқаты т	мен балаларға талапқа 

сәйкес орта білім берілуде. Елбасымыздың 

алдымызға қойған мемлекеттік тілді 

меңгеру тапсырмасы аясында толыққанды 

жұмыс атқаруда. Қазақстанда тұратын 

түріктердің 80%-ы мемлекеттік тілді еркін 

меңгерген. Қазақстандық патриотизмді 

әрбір азаматқа жеткізу, осы бағытта тәлім-

тәрбие беру біздің бірлестігіміздің ба-

сты мақсаттарының бірі екендігі аян. 

Осыны жете түсінген түрік жастары 

Елордада бас қосып, 	здерінің ұлттық 

мерекесін атап 	тті. Кездесу барысында 

олар ұлттық би билеп, сонымен қатар 

әртүрлі ойындармен кеш к	рігін қыздыра 

түсті. Ал Ахыска түріктерінің елімізге 

қоныс аударуы 1944 жылы 31 шілдеде 

басталады. КСРО Мемлекеттік қорғаныс 

комитетінің № 6279 Қаулысымен олардың 

тағдыры шешіліп, сол жылы, ІІХК 001176 

бұйрығымен тұрғылықты жерлері Кавказ-

дан еліміз бен Орта Азияға күштеп қоныс 

аудару басталады. 1989 жылғы КСРО-да 

жүргізілген Бүкілодақтық халық санағы 

бойынша 207,5 мың түрік болған. Ол 

түріктердің 90 пайызға жуығы – Оңтүстік 

Грузияның Түркиямен шектесіп жатқан 

бес ауданында туып-	скен. Бұл жерді к	не 

заманнан Месхет деп атаған, «месхеттік 

түріктер» деген атау осыдан пайда болған. 

Олар болса 	здерін «Ахыска түріктері» деп 

атайды. Заманында Осман империясының 

қарамағындағы жер болғандықтан, Грузия 

– олардың атамекені болып табылады. 

Түріктерді к	шіру әу бастан-ақ ойласты-

рылса керек, себебі соғысқа дейін Боржоми  

мен Валенің арасына 70 шақырымдық 

теміржол тартылады. 1944 жылы қарашада 

220 ауылдағы 125 мың түрік туған жерімен 

қош айтысады.  Сол кезде соғыста 46 мың 

ахалцы түріктерінің ер-азаматтары қан 

т	гіп, 25 мыңы соғыс даласынан орал-

майды. Кейін аман қайтқандары мен 8 

Кеңес Одағының  Батыры атанған ерлер 

туған-туыстарының артынан кетеді. ІІХК 

ресми деректері  бойынша 1944 жылдың 

желтоқсанында 92 307 адам к	шіріліп, 

оның 18 923-ы – қарттар мен мүгедектер, 

27 399-ы – әйелдер, 45 085-і – 16 жасқа 

толмаған балалар еді. Түріктер мінген 

тауар пойыздар 22 күн жол жүріп, 1944 

жылдың 9 желтоқсанында Ташкентке 

келіп жетеді. Аштық пен аурудан қиналған 

оларды пойызға күштеп мінгізерде тек 

үш күнге жетерлік қана азық алуға рұқсат 

берген екен. Осындай қиындықты бастан 

кешкен түріктер бүгінде егемен Қазақстан 

елінің тұрғынына айналды. Түбі бір түркі 

елі болғандықтан қазақ халқының салты 

мен дәстүрі, мәдениеті бізге жат емес. Біз 

	з еліміздің ұлттық салт-дәстүрлерін қалай 

құрметтеп, сыйласақ, қазақ халқының 

да бар 	негелі үрдісін құрметтейміз. Бұл 

– біздің азаматтық парызымыз. Алма-

ты облысындағы «Ахыска» этномәдени 

орталығының жұмысына бүгінде к	пшілік 

дән риза.  Олар әр мерекеге  асқан 

дайындықпен атсалысады. �сіресе, «жыл 

басы» деп, Наурыз мерекесін 	те жоғары 

деңгейде атап 	теміз. Біздің тілегіміз – 

еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 

Ең бастысы, татулық жібі үзілмесін дейміз. 

Бейбітшілік мәңгі жасасын. 

 Шахисмаил АСИЕВ,
«Ахыска» этномәдени 

орталығының т#рағасы

Алматы облысы

ТАТУЛЫҚ – ҚАСТЕРЛІ ҰҒЫМ
Қазақстан халқы Ассамблеясы жанындағы «Ахыска» қазақ жеріндегі түрік 
этномәдени бірлестігі Қазақстанның гүлденуіне үлес қосуға аса ынталы. Бүгінде 
этномәдени бірлестік аясында жиырмаға жуық спорттық зал жас ұрпақтың жарқын 
болашағы үшін өз жұмысын толассыз ұйымдастырып келеді. Сондай-ақ мемлекеттік 
тіл – қазақ тілінің ауқымын кеңейту шарасына да атсалысып, жыл бойы «Қазақ тілін 
және мемлекеттік тілді үйрену» шарасын өткізіп келеді. 
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ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Отарлау саясаты
Ағылшын, француз, голланд Ост-Үнді 
компаниялары бастаған Шығыс елдерін 
 отарлау әрекеттері к#птеген мемлекеттер 
мен халықтарды тәуелсіздігінен айырып, 
отар елдерге, кейбірін жартылай отар елдерге 
 айналдырды. 

�рине, Шығыста еуропалық экс пан-

сияға қарсы тұратын және шетелдіктердің 

баса-к	ктеп кіруінен бас сауғалаған елдер сақталып қалды. Қытай, 

Жапония,  Корея және Вьетнам үкіметтері 	здерінің мемлекетін 

жабық деп жариялады. Бірақ Батыс мұнда жанама жолдармен енуге 

ұмтылды. Қытай ауыр жағдайда қалды. Жалғыз ашық порт – Кантон 

арқылы ағылшындық Ост-Үнді компаниясы Бенгалиядан әкелінген 

апиынды елге жеткізіп тұрды. Қытай 	кіметінің барлық тыйым 

салғанына қарамастан апиынды күміске және бағалы экспорттық 

тауарларға айырбастау саудасы түбегейлі ұлттық кедейшілікке айна-

ла отырып, 	те белсенді түрде жүрді. Еуропалықтардың қолына не 

	зінің саяси дербестілігін, не әскери күштерін жоғалтпай кең-байтақ 

Осман империясының сыртқы саудасы толығымен дерлік к	шті. 

ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда Ресей экспансиясы және оның 

халықаралық саясаттағы мәртебесі бір мезгілде күрт артты. Шығысқа 

жылжу біршама ауқымды болды. ХVІІ-ХVІІІ ғасырлар бойы әскери 

қызметтегі адамдар, казактар және шаруалар біртіндеп Сібірді игерді, 

ал 1784 жылы алғашқы орыс елді мекендері Аляскада да пайда бол-

ды. Амурда Ресей экспансиясын Қытай тоқтатып, ХVІІ ғасырдың 

соңында онда орыс-қытай шекарасы орнатылды. Сібірді отарлау 

Ресейдің аумағын екі есе ұлғайтты.

Қыр-сыры мол дүние

Қайталап көріңіз

Жануарлар әлемі

Қылқалам

Текешік, 

Текшеге жеке шықты.

Текшеге текешік,

Неге екі шықты.

Бір малға екі бала мінгеседі,

Айлап-жылдап түспестен күн кешеді.

(Түйенің �ркеші)

Бедерлі суреттер
Ерте-ертеде, теміржол да, автомобиль де жоқ кезде Русьтің айдау 
қара жолдарында бір ауылдан екінші ауылға ілбіп келе жатқан офе-
нилер – тасушылар кездесетін. Оларды жұрт ағаштардың кепкен 
#зегінен жасалған қорапшаларға сап, әр алуан бұйымдар, лубоктан 
жасалған әдемі суреттер тасып жүретіндіктен «корабейниктер» 
(«қорап к#тергендер») деп те атайтын. Луб – ағаш #зегінің ішкі 
жағы. 

Мұндай суреттер Ресейде алғаш рет ХVII ғасырда тарады. 

Беймәлім суретшілер оларды тақтайшаларға ойып, қағазға к	шіріп, 

қолдан бояйтын. Осы бір әрі ойлы, әрі к	ңілді шығармалар шаруа-

лар лашықтарының ең басты ажары болып есептелді. 

�уелі ондай туындылар библия аңыздарын, халық мысал-

дары мен жырларын бейнеледі. Кейін ХVIIІ ғасырда халық 

тұрмысын, шаруалардың ауыр еңбегін к	рсететін шығармалар туа 

бастады. Ара-тұра қаланың сылқым сері әйелдері мен еркектерін 

әжуалайтын әзіл суреттер де ұшырасатын. Ондайда бірер шумақ 

қалжың 	леңдері қоса жазылатын. 

Кейбір лубоктар халық сүйіспеншілігіне б	ленді. Мәселен,  І 

Петр заманында туған «Тышқандардың мысықты жерлеуі» деген 

сурет ондаған жылдар бойы қолдан-қолға 	тіп келді. 

1812 жылы Отан соғысы тұсында орыс жауынгерлерінің ерлігін 

бейнелейтін лубоктар к	птеп туды. Лубоктар тез 	тетін. +йткені 

ол кезде газет жоқ-тын; халық елде болып жатқан жаңалықтарды 

негізінен осы бір к	ңілді суреттер арқылы біліп отыратын.

8зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Қолтырауынның көз жасы
К#птеген аңыздарға қарағанда, крокодилдер 
ағыл-тегіл жылайды екен. Бағзы біреулердің 
ойынша, қолтырауын #зі жұтқан жемінің 
қайғысына «қамығатын» тәрізді.

Осыдан барып «Крокодилдің к	з жасы» 

деген бейнелеу с	з қалыптасқан. Қайғы-

қасіретке 	зі себепкер бола тұра, екіжүзділік 

к	рсетіп, оған мұңдаса қоятын адамдарға 

осы бір с	з тіркестері бағышталады. Ал 

крокодилдің к	з жасы жайлы халық берік 

нанымға тұрақтай алмаған. Оның к	зінен жас 

ағуын поэзиялық сыр, аңыз деп қана қараған. 

Крокодилдің жылайтын-жыламайтындығын швед ғалымдары 

Рагнер Фанге мен Кнут Шмидт-Нильсен тексеріп к	руді ұйғарып, 

шындығында да олардың к	зінен жас ағатындығын анықтаған. 

Алайда крокодилдер қайғы-қасіреттің күштілігінен емес, денесіндегі 

тұздардың артық м	лшерінен осындай жағдайға душар болатын 

к	рінеді. 

Бауырымен жорғалаушы жануарлардың бүйректері толық 

жетілмеген орган ғой, сондықтан бүйрек денедегі артық тұздың 

м	лшерін б	ліп шығару қызметін атқара алмайды. Бұл қызметті 

атқаратын арнайы без пайда болған. Осы без 	з қызметін күшейткен 

кезде қытымыр жыртқыштың «к	ңілі» босап, ағыл-тегіл жылайды 

екен. Жылау қасиеті теңіз тасбақаларында да байқалады. Бразилия 

үндістері теңіз тасбақаларының к	зінен жас ағуын, құрлыққа шыққан 

тасбақа «теңізімнен айырылдым» деп қайғыруынан деген жорамал 

жасайды. Негізінде, олар да 	з денесіндегі тұздың артық м	лшерін 

к	з жасы арқылы жуады. 

Крокодил к	з жасының құпиясын ашу – соңғы жылдардағы 

физиология ғылымына қосылған бір жаңалық.

К ү н і  к е ш е  д а ң қ т ы  ж а з у ш ы н ы ң 

туған жері – Алматы облысы Нарынқол 

ауданының орталығындағы Мәдениет 

сарайына қаламгердің есімін беру шарасы 

аудан басшысы Жолан Омаровтың және 

ұрпақтарының ұйымдастыруымен ресми 

түрде аталып 	тті. К	ңіл толқытар 	те 

жоғары деңгейде 	ткен іс-шараға к	рнекті 

жазушы Баққожа Мұқайдың қаламдас 

әріптестері, достары, ізбасар інілері, 

қалың оқырман қауым, сүйген жары 

Нұржамал Ахметқызы бастаған әулет 

мүшелері, туыс-туғандары қатысты.

Қасиетті Аспантаулар аясында 	ткен 

салтанатты жиынның лентасын ақын-

драматург, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты Нұрлан Оразалин, к	рнекті 

ұстаз, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері Орынша Қарабалина, жазушы, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

Смағұл Елубай, ақын Айтақын �бдіқал рес-

ми түрде қиды. Жазушы атындағы сарайда 

	ткен Б.Мұқайдың шығармашылығы 

м е н  	 м і р і н е  а р н а л ғ а н  к о н ф е р е н -

цияны Н.Оразалин жүргізді. Алқалы 

басқосуда C.Елубай, О.Қарабалина, 

А.�бдіқал, Ж.Аупбаев, Ж.�шімжан, 

Ы.Бектұрсынұлы, Д.Мағлұмов қалам-

гер дің шығармашылығы мен болмысы 

туралы жүрекжарды ойларын жеткізді. 

Сұлушаш Нұрмағамбетова сынды 	нер 

саңлақтары әннен шашу шашты. 

Жиын соңы Ерлан Баққожаұлы 

бастаған ұрпақтарының әке рухына 

бағыш таған асына ұласты.

Айта кетейік, Баққожа Мұқай 1948 

жылы 31 қаңтар күні Алматы облысы  

Райымбек ауданы Нарынқол ауылын-

да 	мірге келген. 1971 жылы Қазақ 

ұлттық университетінің журналистика 

факультетін бітірген. 1965 жылы Кеген 

(қазіргі Райымбек) аудандық «Коммунизм 

нұры» (қазіргі «Хан тәңірі») газетінде 

еңбек жолын бастаған. 1970-1988 жылдар 

аралығында «Білім және еңбек», «Жұлдыз» 

журналдарында, Қазақстан  Жазушылар 

одағында қызмет істеген. 1990-1995 

жылдарда Мәдениет министрлігінің 

репертуарлық редакциялық алқасында 

Бас редактор, бас басқарма бастығы 

болған. 1990 жылы облыстық «Қазақ 

тілі» қоғамын ұйымдастырып, басшылық 

жасады. Қазақстан Республикасының 

ЮНЕСКО істері  ж	ніндегі  Ұлттық 

к о м и с с и я с ы н ы ң  м ү ш е с і .  Б і р н е ш е 

 медальдармен марапатталған. «Парасат» 

журналының Бас редакторы болды. 

Жазушы «Жалғыз жаяу», «+мірзая» 

атты романдары мен «Жаңбыр жауып  тұр», 

«+мір арнасы», «Аққу сазы»,  «Мазасыз 

 маусым», «Дүние кезек», «Тоят түні», «Жеті 

желі», «Алғашқы махаббат», «Ертегідей 

ертеңім» атты кітаптардың  авторы. 

Шығармалары тәжік, қырғыз, белорус, 

якут, татар, башқұрт, чех, орыс, 	збек, 

қарақалпақ, түрікмен, корей тілдеріне 

аударылған. Орыс тілінде 1984 жылы 

«Водоворот», 1988 жылы «Белая птица» 

атты кітаптары шыққан. Оннан астам 

ЖАЗУШЫ – 
ЕЛ ЖАДЫНДА

Мәдениет үйіне Баққожа Мұқай есімі берілді

Осыдан 
аз уақыт бұрын 

Нарынқол аудандық 
Мәдениет үйіне қазақтың 

классик  жазушысы, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Баққожа 
Мұқайдың есімі берілгені туралы  

Үкіметтің арнайы қаулысы 
шыққаны ақпарат құралдары 

мен әлеуметтік желілерде 
айтылған болатын. 

драмалық шығармалары Қазақстандағы 

және шетелдердегі театрларда қойылған. 

Бірқатар жазушылардың шығармаларын 

қазақ тіліне аударған. «Қош бол, менің 

ертегім» пьесасы мен «Аққу сазы» 

 хикаялар кітабы үшін Қазақстан Ленин 

комсомолы сыйлығының лауреаты атағы 

(1982), Қырғызстан Республикасының 

Т.�бдімомынов атындағы әдеби сыйлығы 

(1995), «+мірзая» романы үшін Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік сыйлығы 

берілген (2000). «Парасат» орденінің 

иегері (2006).

Риза НҰРҚЫДЫРОВА

Мұз үстіндегі бәсекенің ашылу салтана-

тына Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаев қатысып, «Барыс» және «Ак Барс» 

клубтары арасындағы ойынды тамашала-

ды. Құрлықтық хоккей лигасының (ҚХЛ) 

үш дүркін жеңімпазына қарсы 	ткен ойын-

да жерлестеріміз 6:1 есебімен басым түсті.

Екінші ойынын «Нефтехимик» клубына 

қарсы 	ткізіп, камбэк жасады. Кездесудің 

бірінші кезеңінде 1:3 есебімен жеңіліп 

жатқан Елорда командасы 5:3 есебімен 

жеңісті қарсыластан жұлып алды. Үшінші 

кездесуде «Автомобилист» командасын 

қабылдап, аса тартысты 	ткен матчта 

«Барыс» 3:2 есебімен басым түсті. Бәсеке 

басталған бетте ойын тізгінін қолына 

алған алаң иелері бірінші кезеңде қарсылас 

қақпасын екі мәрте дәл к	здеді. Шайба 

А т а л ғ а н  к ә с і п о р ы н  	 з  ж ұ м ы с ы н  е л 

Тәуелсіздігінің елең-алаңында, яғни 1991 

жылы бастаған. Біздің республикада киіз үй 

 жасайтын кәсіпорындар жоқтың қасы. Соны 

байқаған Туғанай қиындығы мол іске тәуекел 

еткен к	рінеді. Серіктестік он адамды тұрақты 

жұмыспен қамтып отыр. Суретшілер Нұржан 

Қазыбеков, кілемші Мақсат Ізтілеуов 	здеріне 

қолайлы деп түн мезгілін таңдап, жұмыс істейді. 

Мұның 	зі к	ркемдеу, әсемдеу жұмысының 

инемен құдық қазғандай күрделі жұмыс екенін 

айғақтайды.

– Біздің мақсат – қазақы ұлттық құн ды-

лықтарымыздың 	ркендеуіне қалай жол ашамыз 

деген ой. Қазақтың киіз үйі – құндылығымыз, 

«Барыс»
жеңімпаз атанды

Киіз үй 
шебері

авторлары – Дмитрий Шевченко мен 

Ииро Пакаринен. Екінші кезеңде Никита 

Михайлис «Барыстың» үшінші шайбасын 

соғып, командасының жеңісін нақтылай 

түсті. Үшінші кезеңде қонақтардың екі 

шайба салуға шамасы жетті.

Нұрлан ҚҰМАР

Нұр-Сұлтан қаласындағы «Барыс Арена» мұзсарайында 10-шы рет 
ұйымдастырылған хоккейден Қазақстан Президенті кубогы өз мәресіне жетті. 
Елорданың «Барыс» клубы алғашқы үш ойынында қарсыластарынан басым түсіп, 
Президент кубогын бесінші рет жеңіп алды.

Қолөнер шебері Туғанай 
Жалмұратованың есімі Жамбыл 
облысына көптен таныс. Ол киіз 
үй жасау шебері. Осы мақсатта 
« Би-Дәулет» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігін де құрған.

қазақтың ою-	рнегі, шапаны мен ұлттық киімі – 

байлығымыз. Бізде 10,12, 16 қанатты киіз үйлер 

жасалады. Киіз үй жасауға жылға жуық уақыт 

кетеді. Кейде күрделі жұмыстар үш жылға дейін 

созылады, — дейді кәсіпкер. 

�р қазақы құндылық үшін осындағы 

 мамандар к	з майын тауысып еңбектенеді. 

Басқұрлардың ою-	рнегінің әсемдігі, к	ркемдігі 

– басты міндет. Киіз үй жаб дықтарының 

к	ркемдігіне бұл кәсіпорын ерекше мән береді 

екен. 

Мұнда киіз үйден б	лек, кілем,алаша, шапан, 

түрлі ұлттық бұйымдар әзір ленеді. Тараздағы 

Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық 

к о л л е д ж і н і ң  ж ә н е  с ә н  к о л л е д ж д е р і н і ң 

студенттері осында еңбек тәжірибесінен 	теді. 
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