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бастап шығады

лық. Соның бірі ол оно мастика сала-
сына бағытталған мемлекет тарапынан 
б�лінетін қаражаттың аздығы, тіпті 
мүлдем қаражыландырмай қалуы. 

Ономастика ғылыми бағыт ретінде 
тек А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтында зерттеледі. Институт-
та ономастика б�лімі жұмыс істейді. 
Жұмыс істейді деген аты ғана болмаса, 
бұл б�лімнің бүгінгі жағдайы, ертеңгі 
тағдыры алаңдатарлықтай болып отыр. 
Себебі ол биыл жалғыз табыс к�зі бо-
лып табылатын ғылыми жобаларды 
қаржыландырудан екі жылға шеттетіліп 
қалды. Қаржыландыру жүргізілмесе 
ғылыми-зерттеу ісі қалай жүргізілмек? 
Демек,  1970 жылдан бері  қызмет 
етіп келе жатқан білдей бір маңызды 
б�лімнің тағдыры қыл үстінде тұр деген 

с�з. Күні ертең ол б�лім мемлекет та-
рапынан қаржыландыру болмағаннан 
кейін әрі қарай жұмыс істей ме, әлде 
жабылып тына ма деген мәселеде жоқ 
емес. Мұндай жағдайда Қазақстандағы 
зерттеуге аса зәру болып отырған 
ономастикалық,  топонимикалық 
мәселелер қоғам тарапынан, мемлекет 
тарапынан мүлде назардан тыс  қалады 
деген с�з бе? Биыл аяқталатын бір 
ғана ғылыми жобаның да қаржысы 
қысқартылып, ол қаржы жоба бой-
ынша қызмет істейтін айналдырған 
4-5 маманға жарты айлық к�лемінде 
әзер жетіп отыр. Нақты айтсақ, 20-30 
мың теңге айлық алады. Бұл жайт-
ты мекемеміздің жетекші ғалымдары 
6.Айтбайұлы мен Р.Сыздық баспас�з 
бетінде айтып, құлаққағыс еткен. Алай-
да бұл мәселе оң шешімін тапқан жоқ. 

Жер-су атауларының сыр-сипатын 
айқындау, тарихи сабақтастығын, 
мәнін ашу, с�здіктер мен энциклопе-
диялар шығару, ғылыми айналымға 
ендіру, әртүрлі нұсқаулықтар мен 
жинақтар әзірлеу, т.б. маңызды шару-
алар �те к�птеп саналады. Елбасының 

Ономастика ғылымының жайы алаңдатып тұр
«6мір �ткелдері» кітабында жер-су 
атаулары жайында: «Қазақстандағы 
барлық жер атауларының с�здігін 
шығарып, қай атау қандай жағдайда, 
қандай мағынамен қойылған, ол 
с�здің түпкі түрі қандай болған дегенді 
ғылыми тұрғыдан анықтап, к�рсету 
керек» деген маңызды с�здер бар. Олай 
болса, мұндай мәселелерді тиянақты 
зерттеу ісі кезек күттірмейтін келелі 
міндет. Бұл бағытта іргелі зерттеулер 
жүргізу қаржыландыруға келіп тіреледі. 
Ономастика б�лімінің ғылыми-
зерттеу жобаларын қаржыландырусыз 
қалдыру жалғыз б�лімнің жұмысына 
емес, күллі Қазақстандық онома-
стика ғылымының дамуына нұқсан 
келтіретін к�кейкесті мәселе екенін 
ерекше айтқымыз келеді.  

Қыздархан РЫСБЕРГЕН,
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты Ономастика 
б"лімінің меңгерушісі, 

филология ғылымының докторы, 
Алматы қалалық ономастикалық 

комиссиясының мүшесі

БЕТ ҚАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА:

БАСПАСӨЗ – 2015АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

 Орал қаласынан Қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
орай «Жайық қаласынан Хан 
ордасына дейін» атты автошеру 
жолға шықты.

 Ақтөбе облысына қарасты 
Ал ға ауданы орталығының 
 жа ңа базарында бірінші ауыл-
ша руа  шылық жәрмеңкесі болып 
өтті. 

 Ақтауда Каспий маңы 
мемлекеттерінің  командалары 
қатысқан «Каспий теңізі – 2015» 
халықаралық Қарулы Күштер 
конкурсы аяқталды.

 Халықаралық Түркі ака-
демиясының Шығыс Қазақ  стан 
облысының Қатон қарағай ау-
данындағы Қарақаба жа зы-
ғында жүргізген «Алтай – алтын 
бесік» атты бірінші ха лықаралық 
археологиялық экс педициясы 
аяқталды. 

 Павлодарда бес күндік па-
ра лимпиадалық марафон 
аяқталып, жеңімпаз дар 
мен жүлдегерлерге 
415 медальдар жиын-
ты ғы табыс тал ды.

ЖАНАЙҚАЙ

6-7

Тәуелсіздігіміздің басты рәміздері Елтаңбамыз бен Әнұранымыз, Көк туымыз болса, 
елдігіміз бен жеріміздің ата-бабамыздан сақталып келе жатқан басты нышандарының 
бірі ол, сөзсіз, жер-су атаулары, яғни ономастика. Жер-су атау ларын зерттеу ісі ол сол 
елдің тарихын, төл мәдениетін, ұлттық тек-тамырын, салт-санасы мен әдет-ғұрпын 
зерттеумен тығыз байланысты. Өйткені мұны осы аталған құндылықтардан бөле-
жара қарауға болмайды. Сол үшін де біз ономастикалық зерттеулерге, осы тұрғыдағы 
туындаған мәселелерге ешуақытта бейжай қарай алмасақ керек. 

МҰСТАФА ШОҚАЙ 
ӘДЕБИЕТ ӘЛЕМІНДЕ

Мұстафа Шоқайдың сан қырлы таланты 
өз халқының бай ауыз әдебиеті мен ән-
күйінен бастау алады. Жас кезінен оны 
қоршаған ортада дәстүрлі мәдениет өкілдері 
молынан ұшырасатын. Халқының әдебиеті 
мен мәдениетін терең білетіндігіне орыс 
ғалымдарының (Самойлович, Радлов) 
Мұстафаның студент кезінде-ақ көздері жеткен. 
Кейін еуропалық өркениет орталықтарында 
небір саяси қайраткерлермен айтысқан кезінде 
де, Лондондағы Корольдік халықаралық 
қатынастар институтында екі сағат бойы  таза 
француз тілінде дәріс оқыған  шағында да 
ойына ой қосып, бойына қуат беріп тұратын өз 
халқының рухани қазынасы сыйлаған тылсым 
құбылыс оны бүгінгі күннің Демосфеніне 
айналдыратын.

БІЛІМ 

8-бет 11-бет4-бет
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 7-БАБЫ:

ШаңырақҰлытау – 
ұлт бесігі

Жазудағы 
бірізділікті қалай 
сақтаймыз?

ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН

Алты Алаш! 
Алас-қапас �тті күнің.
Жаңғырып,
Жанданар шақ жетті бүгін.
Ана тіл,
Ата Заңың –  зор мәртебең,
�зіңнің қос қанатың, 
қос тұғырың.

Бүтін ең!
Бүтіндігің бүлінбеді. 
Түтті жау,
Туырлығың тілімделді. 
Жол-жобаң,
әдет-ғұрпың қалды бірақ,
6лмеді �рнекті саз тіліңдегі!

Аялап,
Ардақтадың Ардың заңын.
Ант тұттың –
Ар алдында жан құрбанын. 
Жебедің жесірді де, 
Жетімді де,
Ұлыңды ұятты іске барғызбадың.
 
«Ескі жол»,
«Қасқа жол» мен «Жеті жарғы» 
6шпейді –
Бүгінгі ұрпақ есіне алды!
Осқылап,
Отап-бұтап жоям деген,
Кеңестің айдалада к�ші қалды.

Ардақта –
Бабалардың жанын ізгі.
Жебейді ол – 
бәрімізді, барымызды.
Білесің –
Біз неліктен ерекшеленіп, 
Атадық АТА ЗАҢ деп заңымызды. 

Ардағың –
Ана тілің, Ата Заңың –
Қатар шың, 
Қатар байтақ, 
Қатар ағын. 
Бір арман –
Білсек, шіркін, 
Бүгінгі ұрпақ 
Бүлдірмей болашаққа апарарын!..

Тіл емес –
Пәс, пәрменсіз, шырғаланған. 
Заң емес –
Бұлқақтаған, бұрмаланған. 
Ана тілі, 
Ата Заңмен іске асады. 
Бүгінгі кеудеңдегі тұнған арман! 

+бубәкір ҚАЙРАН 

Бірақ, бірақ...бүгінгі таңда Қазақ-
стандағы ономастиканың жай-күйі 
онша мәз емес деп осы салада ұзақ жыл-
дар бойы еңбек етіп келе жатқан ғалым 
ретінде айта аламын. Мәселен, к�ршілес 
Ресей Федерациясында ономастикалық 
мәселелер қарқынды түрде зерттеліп, 
зерделеніп келеді. К�птеген ғылыми-
зерттеу орталықтары жұмыс істейді. 
Ресей Үкіметі бұл мәселеге тегіннен-
тегін назар аударып отырмағаны 
түсінікті. 6йткені ұлттық танымды 
қалыптастыратын, Отаншылдық рухты 
сіңіретін бірден-бір құндылық ол жер-су 
атаулары. Ал біздің елімізде бұл мәселе 
қалай шешімін тауып отыр дегенге кел-
сек, бір ономастика ғылымы туралы с�з 
қозағасақ та осы саланың түйткілдері, 
шешімін табуы тиіс мәселелері баршы-

Биыл Қазақстан 
Республикасының 
Конституциясына 20 жыл 
толғалы отыр. Бұл мерекенің 
маңызы ерекше. 
Ғасырлар тоғысында өмірге 
келген Ата Заң жарқын 
істеріміздің қайнар бастауы. 
Бұл қастерлі де қадірлі, қасиетті 
құжат. 
Туған еліміз – Қазақстан 
Конституцияның қағидалары 
мен талаптарына сүйене 
отырып зор табысқа қол 
жеткізді. Іргетасымызды бекітіп, 
дамудың даңғыл жолына 
түстік. Жүрер жолымыз, бағыт-
бағдарымыз айқын. 
Ата Заңымыздың басты 
нысаны – адам өмірі және адам 
құқықтары. Мемлекетіміздің 
басты байлығы – адам. 
Қазақстан Конституциясында 
ана тіліміз – қазақ тілінің 
мәртебесі айрықша 
айшықталған.  «Қазақ тілі – 
мемлекеттік тіл» деп тайға 
таңба басқандай көрсетіліп 
тұр.  Біздің мақсатымыз – қазақ 
тілінің осы жоғары деңгейге 
сай қызмет етіп, өмір  сүруіне 
үлес қосу. 
Тәуелсіздігіміздің тірегі, 
құқықтық негізі Ата 
Заңымыздың ғұмыры ұзақ 
болсын! 

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!
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Индекс Мерзімі Алматы Аймақ/қала Аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367 3 ай 692, 16 740, 10 778, 32

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 3 ай 1324, 56 1372, 50 1410, 72

Білім қызметкерлерінің тамыз айындағы 
«Жаңа білім беру бағдарламалары, инновациялар 
және құзыреттілік тәсіл – мектеп табысының 
кепілі» атты республикалық кеңес шеңберінде 
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 
және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» бастауыш 
білім беру мазмұнын жаңарту тақырыбында жиын 

�ткізді. Оның жұмысына білім беру мекемелерінің 
басшылары, ұстаздар қатысты. Бүгінгі таңда ҚР Білім 
және ғылым министрлігі орта білім беру мазмұнын 
жаңартуға бағытталған кешенді іс-шараларды 
іске асыруда. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
тәжірибесін еліміздегі жалпы білім беретін 
мектептерде қолдану мәселесі қарастырылуда.

Үлгі ететін тәжірибе бар

т
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Қазақстан Республикасы Сенат Т"рағасы 
Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекет басшысы 
Н.+.Назарбаевтың Жарлығымен марапатталған 
Сенат Аппаратының бір топ қызметкерлеріне 
« Қ а з а қ с т а н  К о н с т и т у ц и я с ы н а  2 0  ж ы л » 
мерейтойлық медалін табыс етті.  

Шара барысында Қ.Тоқаев Қазақстан 
мемлекеттігінің заңдық негізіне айналған 
Конституция қоғамымыздағы тұрақтылық 
п е н  к е л і с і м н і ң  б е р і к  і р г е т а с ы  б о л ы п 
табылатындығын атап �тті. 

бірігіп, 1830 жылы Қайыпқали Есімовты хан 
к�терді. 1836 жылы Хиуа ханы арнайы елші 
жіберіп, Қайыпқалиды қол дады. 1837-1838 
жылдар Исатай Тай ман ұлы мен  Махамбет 
6темісұлы бастаған к�терілісшілерге 
Қайыпғали да қосылды. Осы жерде жалпы 
Исатай мен Жәңгірдің қарым-қатынасы 
туралы мәселенің кеңестік тарихнамада бір 
жақты бұрмаланып к�рсетілгенін айта кеткен 
ж�н. Исатай Беріш тайпасының бір тармағын 
билейтін старшын ретінде кезінде Жәңгір 
ханның сенімді адамдарының бірі болды. 
Мысалы, 1826 жылы 29-қарашада Жәңгір хан 
Исатайға Орда жері арқылы, Сарайшыққа 
тоқтап, онан ары Астраханға баратын және 
Ресей императорына жол тартқан Хиуа 
ханының елшісін қорғауды, материалдық 
жағынан қамтамасыз етуді тапсырды. Алайда 
халық пен ханның арасы шиеленісіп кеткен 
тұста Исатай халықтың жағына шықты. 
Жәңгірдің билігі күшейген тұста Ордада жер 
мәселесі шиеленісіп кетті. Жерлер сатылғанда 
олардың шекаралары айқын белгіленбеді. Ал 
мұның �зі үлкен тәртіпсіздікке алып келіп, 
жерге байланысты қазақтардың �з арала-
рында жанжал туындатты. Қашанда хан 
тағына үміткер болған Қайыпғали Есімұлы 
бастаған наразылықтың шығуына және 
1837 жылы Исатай бастаған 3000 қазақтың 
к�терілісіне ханың т�ңірегіндегі елге билік 
жасаған жақындарының озбырлығы мен 
қатар жоғарыда айтылғандар да себеп болды. 

Осындай қайшылықты ахуал 1845 жылы 
Жәңгір хан ауыр науқастан қайтыс болған 
соң, орыс билігін Ішкі Ордадағы хандық 
билікті жою туралы шешім шығаруға алып 
келді. 6йткені Жәңгірдің реформасы негізінде 
мұнда қалыптасқан саяси-әлеуметтік ахуал 
отаршылдардың қазақтарды орыстандыру 
үрдісін жеделдетулеріне кедергі келтіріп қана 
қоймай, орысқа қарсы наразылықты �ршітіп 
жіберді. Енді отаршыл билік Ішкі Орданы 
басқаруды уақытша кеңестің қолына берді. 
Ал оны патша шенеуніктері басқаратын 
болды. Қорыта келгенде айтарымыз, заманы 
қайшылықты болған, хандық билігі шын 
мәнінде орыс отаршылдары тарапынан тым 
шектелген Жәңгірдің қызметін біржақты 
бағалауға болмайды. Қалай десек те, еуропалық 
тәрбие алғанына қарамастан Жәңгір қазақтың 
дәстүрлі қоғамына тән белгілерді сақтап, 
дамытуға күш салған қазақ хандығының 
бірден-бір соңғы қайраткерлерінің бірі ретінде 
тарихымызда қала береді.

Талас ОМАРБЕКОВ,
 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақстан 

тарихы кафедрасының меңгерушісі, 
профессор, ҚР ҰҒА Құрметті академигі

ЖӘҢГІР ХАН

Қазақ тарихында патшалық билік жылдарында орыс азаматтарының пікірі негізінде тари-
хи тұлғасы біршама жағымды бағаланған, ал хан атаулының көпшілігіне қара бояу жаққан 
кеңестік билік жылдарында халыққа біржақты жағымсыз түрде бейнеленген хандар бар.  
Солардың бірі – Жәңгір хан (суретті салған автор – Т.О.). Ал мұның өзі хан ретінде емес, 
тіптен адам ретінде Жәңгір тұлғасын жан-жақты ашуға еш мүмкіндік бере қоймады. Тарихи 
шындықты әркім еркін айта алатын болған қазіргі заманда ақиқат жоғарыда көрсетілген екі 
пікірдің ортасында деуге негіз бар.

Ішкі Орданың ханы Б�кей қайтыс болған 
соң, оның қалдырған �сиеті бойынша үлкен 
ұлы Жәңгір император І Александрдың 
Жарлығымен 1823 жылы таққа отырды. 
Ол жергілікті молдадан мұсылманша білім 
алып, онан соң әке ұйғарымымен біраз жыл 
Астраханның азаматтық губернаторының от-
басында тұрып, орысша, еуропалық тәрбие 
к�рді. Pкесі қайтыс болғанда Жәңгір он т�рт 
жаста, яғни хан тағына отыратын кәмелеттік 
жасқа жете қойған жоқ еді.  Сондықтан 
да анасы Атанның және әкесінің бауыры 
Ш�ке Нұралыұлының �тініштері бойынша, 
императордың шешімімен ел билігі уақытша 
Б�кейдің бауыры Шығайдың қолына берілді. 
22 жасқа толғанда император І Александр 
Жәңгірдің хан тағына отыруына рұқсат берді. 
Жәңгірдің хандық билікті қабылдап алуы 1823 
жылдың қараша айында орын алғандықтан, 
оны қазақтардың рәсімі бойынша хан к�теру 
елге қолайлы, жылы мерзімге, яғни келер 
жылдың жаз айына қалдырылды. 

Жәңгір хандық басқаруға елеулі реформа 
жүргізді. Ол бәрінен бұрын хандық басқару 
әкімшілігін жаңаша жасады. Енді әкімшілікте 
хан депутаты, хан кеңесінде бірнеше адам 
жұмыс жасайтын болды. Олардан басқа 
біраз адамдар старшын, есаул қызметіне 
кірісті. Базар сұлтаны, арнаулы тергеуші, іс 
жүргізетін кеңес бекітілді. Руларды ханның 
туыстары және оған берілген сұлтандар мен 
билер басқарды. Ру ішіндегі тармақтарды стар-
шындар биледі. Бұлар Орынбор шекаралық 
комиссиясының бекітуімен қызметке кірісті. 
Жәңгірге дейін Ордада шын мәнінде бір 
орталыққа шоғырланған әкімшілік билік 
болған жоқ еді. Мұнда негізгі билік халыққа 
қадірлі билердің және әрбір рулық ауылдардағы 
жасы да жолы да үлкен ақсақалдар қолында 
топтастырылған еді. Енді хан руларға билікке 
�зінің туыстарын, сұлтандарды тағайындады. 
Бұл шын мәнінде ханның �зіне берілген 
сенімді адамдары еді. Жәңгір хан хандықтың 
әкімшілік орталығы ретінде Орда қаласын 
салдырды, онда арнайы жәрмеңке ашылып, 

хандықта тауарлы-ақша қатынастарының 
�ркендеуіне жол ашылды. Хан қазақтарды 
Ресей оқу орындарында оқыту ісіне баса мән 
берді. Мысалы, ол 1839 жылы 19-шілдеде 
император І Николай  жазған �тінішінде Жол 
қатынастары корпусына, Орман институты-
на, Технологиялық училищеге, Азаматтық 
инженер училищесіне қазақ балаларын оқуға 
алуды сұраған. Хан қазақ балаларының Ресей 
оқу орындарында бірден оқуға қабылдануға 
дайындықтары әлсіз екенін ескеріп, хан 
ставкасында оларды дайындықтан �ткізетін 
арнайы училище ашты. Онда қазақ балалары 
араб, парсы, татар және орыс тілдерін оқып-
үйренумен шектелмей, орыс шенеуніктерінің 
жақтырмағанына қарамастан ислам дінінің 
негіздерін де жан-жақты оқыды.

 Мұсылмандық білімді кеңінен насихаттаған 
ол, орыс билеушілерінің келісімдерін алмай 
және Уфадағы діни жиналыстың рұқсатын 
сұрамай Орда аймағында 127 молда ұстады. 
Олар балаларға негізінен араб және пар-
сы тілдерінде шариғат ілімдерін оқытты. 
Жәңгірдің мұндай саясаты орыстар мен 
қалмақтар қоршаған Орда халқын жеделдете 
христиан дініне енгіземіз деп ойлаған мисси-
онерлерге тосқауыл қойды. Орыс билеушілері 
сондықтан да Жәңгірдің дінге байланысты 
принципті ұстанымдарына қарсы болды. 
Жәңгір �лгеннен кейін оны орыстар Ордадағы 
діни мұсылмандық билікті ешкімнен рұқсат 
сұрамастан �зінің қолына жинақтады деп 
айыптады. Солай бола тұрса да Жәңгір қазақ 
балалары заман талабына сай орысша оқулары 
керек екендігін де түсінді. Сондықтан да 
оның тікелей қадағалауымен сұлтандар мен 
старшындар Неплюев әскери училищесіне ба-
лаларын оқуға жіберулері тиіс болды. Жәңгір 
ханның Қазан университетіне бұқарлықтардан 
шығыс қолжазбаларын алып беруге байла-
нысты әрекеттері де назар аудартады. Оның 
сол кездері-ақ бұл қолжазбалардың ғылыми 
маңызын жақсы түсінгенін байқау қиын 
емес. Қазақ даласына жіберілетін орыстардың 
экспедицияларын жабдықтауға қосқан 

үлесі үшін Орынбор әскери губернаторы 
Г.А.Перовскийдің нұсқауымен 1840 жылы 
хан генерал-майор әскери шеніне ие болды. 
Дегенмен де, Орданың экономикадық ахуа-
лын жергілікті халыққа салық салу есебінен 
түземек болған Жәңгірдің саясаты оның туы-
сы, Есім ханның ұлы Қайыпғали Есімовтың 
тарапынан қарсылыққа тап болып, халықтың 
бір б�лігінің ханға қарсы наразылығын, Орда 
тұрғындарының бір б�лігінің Қайыпғалиға 
ілесіп Жайықтың сол жағалауына к�шіп кету 
әрекетін туғызды. Шынында да, ханның 
тікелей бұйрығымен халықтан мал басына 
қарай бір жылда бірнеше рет зекет салығын 
жинау қолға алынды. Мысалы, зекет к�лемі 
т�мендегідей болды: жүз жылқыдан – бір 
жылқы, жүз қойдан – бір қой, отыз сиырдан 
–  бір сиыр, он түйеден – екі қой, әр түтіннен 
– бір қой. Бұдан басқа заттай және ақшалай 
салық жинау да орын алды. Мысалы, әр ру-
дан жеті киіз жинап алынатын болды. Бұл 
мәліметтер Қайыпғали Есімұлының 1829 
жылы 31-тамызда Орынбор шекаралық комис-
сиясына айтқандарынан алынып отыр. 

А л а й д а  о т а р ш ы л д а р  ә р қ а ш а н д а 
наразылардың емес, �зіне қызмет к�рсетіп 
отырған ханның жағында болды. Жәңгірді 
қолдаған орыс әкімшілігі Қайыпғалиға 
қарсы әрекеттерге барып, оны екі рет 
тұтқынға алды, оған қарсы сот процесін 
ұйымдастырды. Алайда бұдан Жәңгір ештеңе 
ұтқан жоқ. Оған деген наразылықтың �ршіп 
кеткені сондай, Кіші жүздің біраз рулары 

БІРЛЕСЕ ҚИМЫЛДАП 
ДАҒДАРЫСТАН ШЫҒА АЛАМЫЗ 

6 т к е н  а п т а д а  е л і м і з д і ң 
қаржы-несие саясатында елеулі 
жаңалықтар орын алды. Ұлттық 
валютамыз – теңге бағамы еркін 
белгілену тәртібіне к�шті. Еліміз 
жаңа экономикалық саясатқа к�шіп, 
осыған орай Ақордада кеңес �тті. Со-
нымен бірге жаңғырту ж�нінде �ткен 
ұлттық комиссия отырысы да үлкен 
міндеттер жүктеді. 

Жиында бес институционалдық 
реформаның жүзеге асырылу бары-
сы туралы есеп тыңдалды. Мемле-
кет басшысы жаңғыртудың әрбір 
б�лігі бойынша нақты қадамдар 
к�зделгенін атап �тті. «Бүгінгі таңда 
комиссия үлкен жұмыс атқарды. 
Қолданыстағы заңнамаға �згеріс 
енгізуге бағытталған актілер жобасын 
тыңғылықты қарауды қажет ететін 
кезеңге жеттік. Қазір 57 заң жоба-
сы әзірленді, соның  29-ын Үкімет 
бірінші қыркүйекте Парламенттің 
қарауына енгізеді» деді Елбасы. 
Отырыс қорытындысы бойынша 
Мемлекет басшысы бірқатар тапсыр-
малар берді. 

Елімізде т�л валютамыз – теңге 
еркін айырбас бағамына к�шірілді. 
Pлемдік экономикадағы күрделі 
ахуал мен оның әсері осындай шұғыл 
шешім қабылдауды қажет етті. Бұл 
жағдай халықты елең еткізгені анық. 
Себебі доллар бағамының теңгеге 
шаққандағы құнының �суі тікелей 
қарапайым халықтың күнк�рісіне 
әсер етпей қоймайды. Біріншіден, 
дүние жүзіндегі мұнай бағасының 
барған сайын т�мен түсуі, екіншісі – 
бір экономикалық одақтағы Ресейдің 
қаржы рыногында  орын алып 
отырған ахуалы осындай шешімге ке-
луге итермеледі. Экономикалық �сім 
мен баға тұрақтылығы арасындағы 
теңгерімді қамтамасыз ету үшін 
жаңа ақша-несие саясаты қолға алы-
нып отыр. Осыған орай Ақордада 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың т�рағалығымен 
экономикалық саясаттың алдағы 
нақты шаралары ж�ніндегі кеңесі 
болып �тті. Жиында ұлттық валю-
таны инфляциялық таргеттеудің 
себеп-салдарлары мен алдымызда 
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Нұрсұлтан Назарбаев елімізге ресми сапар-
мен келген Пәкістан Ислам Республикасының 
Премьер-министрі Наваз Шарифпен кездесті.  

 Кездесуде сауда-экономикалық, к�лік-
т р а н з и т т і к ,  ғ ы л ы м и - т е х н и к а л ы қ  ж ә н е 
мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты 
ынтымақтастықты нығайту  мәселелері 
талқыланды. Сонымен қатар халықаралық 
күн тәртібіндегі �зекті жайттар с�з болды.  
Қазақстан Президенті Пәкістанның жүйелі 

дамуындағы Н.Шарифтің атқарған р�лін атап к�рсетті.  
Елбасы �з с�зінде Н.Шарифтің сапары екіжақты қарым-қатынасты 

жандандыруға тың серпін беретініне сенім білдірді.
6з кезегінде Н.Шариф Нұрсұлтан Назарбаевқа шақыртуы үшін 

алғыс айтып, екі халықтың байланыстарының  сан ғасырлық тарихы 
бар екенін атап �тті. 

***
27-тамызда Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ТМД 

елдері мен ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің бас прокурорларымен 
кездесуі жоспарланған.  

Қазақстан Президенті сондай-ақ осы күні МАГАТЭ бас дирек-
торы  Ю.Аманоны және АҚШ-тың бұрынғы сенаторы С.Наннды 
қабылдайды.

Ал 28-тамызда Елбасы Қазақстанға ресми сапармен келген Сербия 
Президенті Томислав Николичпен кездеседі.

Сонымен қатар Мемлекет басшысының сол күні ел Конституция-
сының 20 жылдығына арналған халықаралық конференцияға қатысуы 
жоспарлануда.

«Нұр Отан» партиясы Т"рағасының бірінші орынбасары Асқар 
Мырзахметовтің қатысуымен партияның республикалық жиналысы 
"тті. Онда 2015 жылдың бірінші жартыжылдығында атқарылған 
жұмыстар талқыланып, екінші жартыжылдыққа арналған міндеттер 
белгіленді. 

Селекторлық жиналысқа партияның Парламент Мәжілісіндегі 
фракциясының мүшелері, партияның хатшылары, орталық 
аппараттың құрылым басшылары, �ңірлердегі облыстық филиал-
дар т�рағаларының бірінші орынбасарлары және бейнебайланыс 
арқылы �ңірлердегі аппарат қызметкерлері қатысты. Жиналысты 
ашқан А.Мырзахметов Мемлекет басшысы Н.P.Назарбаевтың бес 
институттық реформасына және оны іске асырудың 100 қадамына 
байланысты партияның алдында тұрған міндеттер, «Нұрлы Жол» 
бағдарламасының орындалуын бақылау туралы Елбасының тап-
сырмаларын еске салып �тті. 

Бейжіңде ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Бақытжан 
Сағынтаев пен ҚКП ОК Саяси бюросы Тұрақты комитетінің мүшесі, 
ҚХР Мемлекеттік кеңесінің вице-премьері Чжан Гаолидің т"рағалық 
етуімен Қазақстан-Қытай ынтымақтастық комитетінің 7-ші отырысы 
"тті.

Тараптар ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ҚХР-ға 
алдағы мемлекеттік сапарының аясында қол қойылуы жоспарла-
нып отырған бірқатар келісушіліктерді қарастырды. Келісс�здер 
барысында «Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясаты мен 
қытайлық «Бір белдеу, бір жол» бастамасының контекстіндегі 
бірлескен жобаларды іске асыру болашағы, сауда-экономикалық, 
индустриялық, энергетикалық, ауылшаруашылық, ғылыми-
техникалық және инвестициялық ынтымақтасты нығайту 
мәселелері, транзиттік к�ліктік жобалар аясындағы іс-әрекеттер, 
трансұлттық �зендер қорларын тиімді пайдалану мен қорғау 
саласындағы �зара ықпалдастық және т.б. талқыланды.

Кеше Астанада қазақстандық «Ауыл» социал-демократиялық 
партиясының кезектен тыс Х съезі "тті. Оған партияның барлық 
аймақтағы филиалдарынан делегаттар қатысты. 

Съездегі басты мәселе Ғани Қалиевтің жаңа жұмысқа ауы-
суына байланысты партияның жаңа т�рағасын сайлау болды. 
Партияның жаңа т�рағасы болып Pли Бектаев сайланды. Ол – ҚР 
Парламенті Сенатының депутаты, кезінде «Ауыл» партиясының 
Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалына жетекшілік еткен. 

Мемлекет басшысының 6кімімен Замир Садықұлы Сағынов 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 
жауапты хатшысы қызметіне тағайындалды. 

* * * 
Мемлекет басшысының 6кімімен Қазақстан Республикасы 

Президенті Pкімшілігінің Pлеуметтік-экономикалық мониторинг 
б�лімінің меңгерушісі Данияр Талғатұлы Ақышевқа Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің к�мекшісі міндетін уақытша атқару жүктелді. 

***
Мемлекет басшысының Жарлығымен Ербол Тұрмаханұлы Орын-

баев Қазақстан Республикасы Президентінің к�мекшісі қызметінен 
босатылды.

Өзекті мәселелер сөз болды

Мерейтойлық медальдар табысталды 

Алдағы міндеттер айқындалды  

Ықпалдастық ынтымаққа жетелейді 

«Ауылдың» жаңа төрағасы сайланды

тұрған келелі міндеттер кеңінен 
талқыланды. 

Елбасы қиындыққа қарамастан 
бәсекеге қабілетті деңгейге шығуға 
у а қ ы т  к е л г е н і н  д е  т о қ т а л ы п 
�тті. «Мен жүргізіп келе жатқан 
интеграциялық саясат �те дұрыс. 
Қазақстанда экономика к�лемі бой-
ынша да, халық саны бойынша да 
нарық жеткіліксіздігі сезіледі. Бізге 
�зге де нарықтар керек. Біз үшін 
Ресей мен Қытай – үлкен нарық. Біз 
Еуразиялық экономикалық одақтың 
құрамындамыз. Алайда нарықтық 
жағдайда біз Ресейге ештеңе айта 
алмаймыз. Олар да бізге ешнәрсе 
айта алмайды. Бизнес нарықтық 
ж а ғ д а й ғ а  қ а р а й д ы .  Е ң  б а с т ы 
мүмкіндік – бәсекеге қабілеттілік. 
Біз – 1-қаңтардан бас тап ДСҰ-
ның мүшесіміз. Ол жерде бәсеке 
мүлде қатаң. Ештеңеден қорықпай, 
бәсекеге қабілетті деңгейге шығу 
керек» деді Мемлекет басшысы. 
6з кезегінде ірі бизнес �кілдері ҚР 
Мемлекет басшысының қабылдаған 
шешімін ризашылықпен қолдап, 
маңызды әлеуметтік к�рсеткіштерді 
сақтап қалуға уәде берді. 

Кеңесте  шенеуніктер шта-
тын кеңейтуге және жалақысын 
к�бейтуге мораторий жариялана-
тыны да белгілі болды. «Күту қажет 
және мұны барлығы да түсінуі тиіс. 
Үкіметке алақан жайып келудің 
қажеті жоқ. Сондықтан да, 2016-
2018 жылдары жаңа бастамаларға, 
шенеуніктердің штаты мен жала-
қысын кеңейтуге мораторий жа-
риялаймын. Бірақ егер де жағдай 

түзеліп, ахуал басқаша болатын 
болса, қайта қарайтынымыз с�зсіз» 
деді Елбасы.

Мемлекет  басшысы қазірг і 
жағдай әрбір кәсіпорыннан және 
Үкіметтен ұзақ мерзімді шара-
ны талап ететіндігін баса айтты. 
«Экономикалық ақиқатты еске-
ре отырып, іштей және жалпы 
мұнайдың бағасы т�мен жағдайда 
�мір сүруге дайын болу керек. 
Яғни, «қарулануға» пессимистік 
нұсқаны алған ж�н. Егер жақсы 
болса, бұл біздің қалтамызға түседі. 
Ал, бұлай болмаған жағдайда біз 
де оған дайын боламыз» деген Ел-
б а с ы  р е с п у б л и к а л ы қ  б ю д ж е т 
кірісінің к�леміне байланысты жаңа 
жобалардың, жаңа бастамалардың 
шығыстары қатаң шектелетіндігін 
атап айтты.

Е л б а с ы  Т ә у е л с і з д і к  а л ғ а н 
а л ғ а ш қ ы  ж ы л д а р ы  е л  б а с ы -
нан �ткен қиыншылықтарға аз-
кем тоқталып, соның барлығынан 
сүрінбей �туіміз – елдің бірлігінің 
арқасы екеніне ерекше мән берді. 
« С о н д ы қ т а н  а у ы з б і р ш і л і к т і ң 
арқасында дағдарыстан аман-есен 
шығамыз» деген Елбасы ҚР Ұлттық 
банкіне жеке тұлғалардың мерзімді 
депозиттеріне т�лем тетігін енгізуді 
нақтылай тапсырды. «Бүгінгі күннен 
де қиын уақыт туындауы мүмкін. 
Сондықтан біздерге қорымызды 
сақтау қажет.  Сол себепті,  біз 
бұған дейін уағдаласқаннан б�лек, 
Ұлттық қордан қосымша қаржы 
алынбауы тиіс. Яғни Ұлттық қор-
дан «дәмеленудің» қажеті жоқ. 

Ең басты мүмкіндік – бәсекеге қабілеттілік
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

ҚАЗАҚ ХАНДАРЫ

«Нұрлы Жол» бағдарламасының 
стратегиялық міндеттерін жүзеге 
асыру ж�ніндегі жұмыстары ел 
ішіндегі және әлемдегі жағдайды 
жан-жақты талдауға негізделуі тиіс 
екендігін атады. 

«ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ», 
«ГЕОГРАФИЯ» П+НДЕРІ БҮКІЛ 
МЕКТЕПТЕРДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ 

ОҚЫТЫЛАДЫ

1-қыркүйек – Білім күні де таяп 
қалды. Жаңа оқу жылына дайындық 
та қызу жургізілуде. 2015-2016 оқу 
жылында 4,5,6 және 11 сыныптарға 
а р н а л ғ а н  қ а й т а  ш ы ғ а р ы л ғ а н 
оқулықтар оқу жоспарына енгізілді. 
Мектептерді жаңа оқулықтармен 
қамтамасыз ету мақсатында �ңірлік 
бюджеттен шамамаен 13 млрд теңге 
б�лінді. Облыстық және Астана 
мен Алматы қалаларының білім 
басқармаларының айтуларынша, 
бүгінде еліміздің барлық �ңірлеріне 
жаңа оқулықтар таратылды. Со-
нымен бірге білім беру саласын-
да үлкен реформалар орын алмақ. 
Бұл  туралы «Жаңа б іл ім  беру 
бағдарламалары, инновациялар 
және құзыреттілік тәсіл – мек-
теп табысының кілті» білім беру 
қызметкерлерінің республикалық 
тамыз педагогикалық кеңесінде с�з 
болды. Елімізде білім беру мазмұнын 
жаңарту к�зделіп отыр, оған сәйкес 
«Қазақстан тарихы» мен «Геогра-
фия» пәндері бүкіл мектептерде тек 
қазақ тілінде оқытылатын болады. 
ҚР Білім және ғылым министрі Ас-
лан Сәрінжіпов үштілділік моделі 
енгізілетінін, мектептерде жоғары 
сыныптарда және жоғары оқу орын-
дарында ағылшын тілінде оқытуға 
кезең-кезеңімен к�шу міндеті 
қойылып отырғанын алға тарт-
ты. «Бұл ретте мемлекеттік тілді 
жоғары деңгейде меңгеру міндетінің 
басымдығын ұмытпауымыз қажет. 
«Қазақ әдебиеті» пәніне қоса, 
«Қазақстан тарихы», «География» 
пәндерін бүкіл мектептерде қазақ 
тілінде оқыту ұсынылып отыр» деді 
А.Сәрінжіпов. Бұл, әрине, к�ңіл 
қуантарлық жаңалық.

Ақбота ИСЛ+МБЕК

Ол бізге әлі де керек болады» деді 
Елбасы. Ол бұған дейін Ұлттық 
қ о р д а н  қ а р ж ы  е л д і ң  к � л і к т і к 
инфра құрылымын дамытуға, со-
нымен бірге, жаңа жұмыс орын-
дарын құруға бағытталған «Нұрлы 
жол» бағдарламасын жүзеге асыруға 
б�лінгеніне тоқталды.

ОҚИҒАЛАР VРБУІ 
НАЗАРДА БОЛУЫ ТИІС

«Сыртқы нарықтағы үдерістер 
м е н  ж а ғ д а й д ы ң  � з г е р у і н  ж і т і 
қадағалау қажет. Қандай да бір қауіп-
қатерлердің ықтималдығын мұқият 
бақылап, алдын алу шараларын 
ұйымдастыру кезек күттірмейді». 
Ақордада Қауіпсіздік кеңесінің 
шұғыл жиынын �ткізген Мемле-
кет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
осылай деді. Жиынға Қауіпсіздік 
кеңесінің тұрақты мүшелері мен 
бірқатар мемлекеттік органдардың 
басшылары қатысты. Басқосуда 
с о н д а й - а қ  а р н а й ы  о р г а н д а р 
қызметін жетілдіру, талдау және 
болжау жұмысының сапасын арт-
тыру мәселелері қаралды. Мемлекет 
басшысы сыртқы нарықтардағы 
үдерістерді мұқияттылықпен мо-
ниторингтеу, ахуалдың �згеруін, 
ықтимал тәуекелдер мен қатерлерді 
бағалау, сондай-ақ оқиғалардың 
дамуын болжау негізінде алдын 
алу шараларын әзірлеу қажеттігін 
атап �тті .  Президент,  сондай-
а қ  м е м л е к е т т і к  о р г а н д а р д ы ң 
әлеуметтік-экономикалық даму, 
бес институттық реформаның және 



3№34 (1292) 
27 тамыз – 2 қыркүйек
2015 жыл

АНА ТІЛІ

Барша заңның түп 
атасы өзіңсің 

Ата Заңды құрметтеу – парыз

«Менің елім. 
Менің отбасым. 
Менің тарихым» 

Елбасымыздың 1995 жылғы 
22-мамыр дағы Қаулысымен 
арнайы құрылған Сараптық-
консультативтiк кеңес 
Конституцияның  жобасын 
дайын дау барысында аза-
мат тардың 1100 ұсынысын 
ескеріп, соған орай Конституция 
жобасындағы 99 баптың 55-іне 
елеулі өзгерістер енгізген екен. 
Демек, Конституция жобасының 
жартысынан көбі, халықтың 
ұсынысы бойынша жазылған 
және сол арқылы әрбір аза-
мат өзінің көкейтесті мәселесін 
көтере алды. Осылай Конститу-
ция бір жағынан бүкілхалықтық, 
екінші жағынан жеке адамның 
мүддесін көздеуші нағыз Ата 
Заң ретінде қабылданды. Бұл 
демократияның нағыз көрінісі, 
яғни мемлекеттік биліктің 
бірден-бір бастауы – халық 
екендігінің дәлелі еді. 
1995 жылдың 30-тамызында 
респуб ликалық референдум-
да қазақстандықтар дауыс 
беріп, олардың 90 пайызға 
жуығы жаңа Негізгі Заңымызды 
қабылдауды жақтады. 

Ата-бабаларымыз «бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып», өскелең 
ұрпаққа бірлікті, жұдырықтай жұмылуды өсиет еткен. Дана қазақ: «Ырыс, қайда 
барасың? Ынтымаққа барамын» деп қадап айтуы бекер емес. Ал ұлт ұстазы, 
хакім Абайдың: «Адамзаттың бәрін сүй бауырым» деген нақыл сөзі келешек-
ке қалдырған аманаты іспеттес. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев бұрынғы 
өткен даналардың сөзіне тәуелсіздік жылдар белесінде әрдайым жүгініп келе 
жатқанына куә болып отырмыз. Соның тағы бір нақты айғағы ретінде Елбасының 
«Нұр Отан» партиясы саяси кеңесінің отырысында «Нұрлы жол – болашаққа ба-
стар жол» атты халыққа арнаған жаңа Жолдауын ерекше атап өтуге болады. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫНА – 20 ЖЫЛ

АЗАТ ЕЛДІ	 
АР-НАМЫСЫ

1 9 9 5  ж ы л ғ ы  К о н с т и т у ц и я н ы 
қабылдау – бұл қазір қолданып жүрген 
Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясын қабылдау ғана емес. Бұл 
мемлекетіміз дамуының түбегейлі жаңа 
кезеңіне к�шіп, тарихымыздың тағы 
бір парағын ашу болды. Бұл кезеңнің 
маңыздылығы – алғаш рет адам және 
оның құқықтары мен бостандықтары 
саяси жүйенің �зегіне айналғандығы. 
Маңызы сол, саяси демократия және 
нарықтық экономика азаматтың 
құқықтары мен бостандықтары іске 
асырылуының шарты деп танылды. 

1995 жылғы Конституция жаңа 
Қазақ станның бет-бейнесін айқындай-
тын, адамның және азаматтың құқық-
тары мен бостандықтарын, оның демо-
к    ратиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеу меттік мемлекет екендігін, билік 
б�лінуі және парламентаризм секілді 
негізгі саяси құндылықтардың заң 
жүзіндегі жиынтық к�рінісіне айнал-
ды. 

Осы Конституцияны ресми таныс-
тыру салтанатында Қазақстан Респуб-
ли касының Президенті Н.P.Назарбаев: 
«Халық пен мемлекет үшін Конс-
титуцияның құндылығы тек оның 
мазмұнымен ғана айқындалмайды. 
Бұл негізгі заң нақты �мірде, мем-

Еліміз үшін маңызды болып 
табылатын жаңа экономикалық 
с а я с а т т а  к е м е л  к е л е ш е г і м і з д і 
айқындайтын басым бағыттармен 
бірге,  тұрақтылықтың негізі  – 
еліміздің әлеуметтік, рухани-мәдени 
мәселелерін де атап айтып, «Мәңгілік 
Ел» идеясының қазақстандықтар 
үшін маңызын толығымен түсіндіріп 
�тті. Конституцияның 20  жылдығы 
аталып, сонымен қатар биыл Қазақ 
хандығының – 550 жылдығы �тетін 
бо лады.

Б ұ л  ш е ш і м д е р  М е м л е к е т 
б а с ш ы с ы н ы ң  а л ы с т ы  б о л ж а й 
білетін к�регендігін тағы бір айқын 
танытқан елеулі қадам болғанын 
айтқан ләзім. Күллі әлемдегі кез 
келген егемен мемлекеттің сан 
ғасырлар белесінде �з маңызы мен 
құнын жоғалтпай, бабадан балаға 
асыл мұра болып келе жатқан заңдар 
жинағы болады. Осындай Ата Заң, 
яғни еліміздің әлемдік �ркениетке 
қарай қарышты қадам басуының 
алғышарттарын жасап берген жа-
сампаз құжат егемендіктің елең-алаң 
шағында қабылданған болатын. Бұл 
қазақ жерін мекендеген байырғы 
жұрттың сан ғасырлық арманы болса, 
демократиялық даму жолын таңдаған 

Сен дегенде жүрек дарқан,
К�ңіл кең,
Сенсің маған орын берген �мірден.
 Айналайын, Ата Заңым –  абызым, 
Жасай берші, егеменді еліммен.

Елдегі бар ізгілікті молайттың,
«Адам бол» деп,
«Аман бол» деп к�п айттың.
Барша заңның түп атасы �зіңсің, 
Қиянатты қайтіп жеңем, 
Соны айтқын!

Сенің арқаң гүлдендірген жерімді,
 Сенің арқаң түрлендірген елімді.
 Бір-ақ әнсің жүрегімде сақтаулы, 
Бағдарымсың алға басар сенімді.

Шайқалмайды шаңырағым Сен барда, 
Мен бақытты ақыныңмын ел барда.
Шуағыңды шашып бүгін жан-жаққа, 
Баста, бізді �ркениет – кең жолға.

Ақыныңмын арман асқақ, үкілі,
Керек бізге кемел елдің бүтіні.
6зің барда Ата Заңым,
Осы елдің,
Түзу ұшпақ түтіні.

Толыбай АБЫЛАЕВ
ҚЫЗЫЛОРДА

«Ғылым ордасы» мемлекеттік 
кәсіпорыны және Философия, сая-
саттану және дінтану институтының 
ұйымдастыруымен  Қазақстан Рес-
пуб ликасы Конституциясының 20 
жыл дығына арналған «Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 
мәдени-тарихи "лшемі: мәселелері мен 
болашағы» атты д"ңгелек үстел "тті.

Іс-шараның мақсаты – Консти-
туция күнінің қоғамдық санадағы 
маңыздылығын арттыру, мемлекет 
қолданысындағы құқықтық қайнар к�зі 
ретінде, жоғарғы заң күшіне ие болып 
табылатын Негізгі Заңға қоғамның наза-
рын аудару, қоғамда Ата Заңды дәріптеу 
дәстүрін нығайтып, �скелең ұрпақты 

конституциялық құрылымды құрметтеу 
рухында тәрбиелеу. 

Басқосуда академик Pбдімәлік 
Нысанбаев Қазақстан Республика-
сы Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Серік Сейдуманов, «Ғылым ордасы» 
мекемесінің басшысы Роза Кәрібжанова, 
Философия, саясаттану және дінтану 
институты директорының  орынбасары 
Серік Нұрмұратов және басқалар 
с�з с�йлеп, Ата Заңның қабылдануы 
мен баптарындағы руханият, адам 
құқықтары мен бостандықтарының 
кепілі, қазақстандық патриотизмді одан 
ары нығайту мәселелері т�ңірегінде ой 
б�лісті.

Т.ЕСЕНОВА

ҚР Мемлекеттік Орталық музейін де Қазақстан 
Республикасы Конституция сының 20 
жылдығына арналған «Менің елім. Менің отба-
сым. Менің тарихым» атты к"рме ашылды. 

К�рменің мақсаты – Қазақстан халқының 
еркіндігін, оның ең қымбат қазынасы – адам және 
адамның �мірі болғандықтан, демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
ретінде орнықтыруға ұмтылуын, оның �мірін, 
құқығын және бостандығын бейнелейтін, барлық 
ұлттардың теңдігін заңды түрде бекітетін және 
этномәдени бірлестіктерді дамытуға мүмкіндік 
беретін мемлекетіміздің Ата Заңы – Қазақстан 
Республикасы Конституциясының тарихи р�лі 
мен саяси-құқықтық мәнін ашу. Сонымен қатар 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік жылдары 
түрлі ұлт �кілдерінің арасындағы достық қарым-
қатынастарды дамытуға мүмкіндік берген Қазақстан 
халқы Ассамблеясының біріктіруші р�лін к�рсету. 

Бүгінде бір шаңырақ астында – Қазақстанда 
бейбітшілік және үйлесімді лік пен �мір сүріп келе 
жатқан барлық этностарды берік достық қарым-
қатынас пен �зара түсіністік байланыстырады. 

К�рмеде ҚР Мемлекеттік Орталық музейі 
қорынан фотоқұжаттар, кітаптар, жәдігерлер, 
ҚР Президентінің мұрағатынан, ҚР Мемлекеттік 
мұрағаты мен Киноқұжаттар және дыбыс 
жазбаларының Орталық мемлекеттік мұрағатынан 
құжаттардың к�шірмелері қойылған. 

Мәрлен ҒИЛЫМХАНОВ 
АЛМАТЫ

ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ

Ұлтаралық татулықтың алтын діңгегі

Анар ЖАЙЫЛҒАНОВА, 
Қазақстан Республикасы 

Конституциялық Кеңесінің мүшесі, 
заң ғылымының  кандидаты 

лекет пен қоғамның демократиялық 
институттарының жұмысында, күн-
делікті азаматтық іс-әрекеттерде қалай 
жүзеге асады сонысымен де маңыз ды 
болмақ. Былайша айтқанда, Конс-
титуцияның шынайы бағасы уақыт 
�те келе �мір арқылы, біздің алға 
жылжу әрекеттеріміз арқылы берілетін 
болады. Негізгі заңға соңғы бағаны 
біздің �з қолымызбен қалап жасайтын 
Қазақстанның тарихы береді» деген 
еді. 

Биыл Қазақстанымыздың Консти-
туциясына 20 жыл толып отыр.

Бүгінгі таңда, біз осы 20 жыл ішінде 
қазақстандық азаматтардың жап-
пай құқықтық санасында түбегейлі 
�згерістер болып, құқықтық мемлекет 
және демократия құндылықтарын 
бойына сіңіру үдерісі жүріп жатыр 
деп нық сеніммен айта аламыз. 
Конституциялық-құқықтық мәдениет 
белгілері қалыптасып келе жатқандығы 
да айқын аңғарылуда. 

Қазіргі таңда ең негізгісі күнделікті 
заң шығару мен құқық қолдану тәжі-
рибесінде, қоғам �мірінде конститу-
циялық ұстанымдардың жүзеге асуы. 

Конституция – еліміздің саяси, 
әлеуметтік, экономикалық дамуының 
тұрақ тылығын да, серпінділігін де 

жас республиканың басқа елдермен 
терезесі тең болып, қанатын кеңінен 
жаюына мүмкіндік береді. Pлемдік 
дағдарыс сынақтары кезеңінде ел 
экономикасын тұрақтандырып, 
алдын алудың барлық шараларын 
қабылдау қажеттілігі туындады. 
Иә, мемлекетіміздің қысқа уақыт 
аралығында �з Конституция сын 
жасап, қабылдағаны талайларды 
таңғалдырғаны рас. Десе де, біз құптай 
қарағандарға да, сынай үңілгендерге 
де мән берместен �лшеулі уақыт, 
табанды талап, шығармашылық 
іс-әрекеттің арқасында алға қойған 
мақсатымызға жеттік.

Ата Заң – ата-бабалар армандаған 
азаттығыңды айқындайтын, тәуелсіз 
ел екендігіңді танытатын, дербес 
мемлекеттігіңді к�рсететін қастерлі 
құжат. Ата Заң – елдігіміздің тірегі, 
азаматтың арқа сүйер алтын арқауы. 
Біздің күллі тыныс-тіршілігіміз, 
�мір салтымыз, қоғамның тамыр 
бүлкілі – барлығы сол Заңнан бастау 
алатындығы рас. Ата Заң – тал бесіктен, 
жер бесікке дейінгі уақыт аралығында 
сіздің құқығыңызды сақтайтын, с�реде 
қараусыз жатпайтын  алтын заң. Ата 
Заң – ел азаматының конституциялық 
құқын танытатын, әр отандасымыз 

қамтамасыз етуге арналған бүкіл 
құқық тық жүйенің мықты да икемді 
тірегі. 

Мемлекетіміздің тұрақты және 
с е р п і н д і  д а м у ы  а з а м а т т а р д ы ң 
құқықтары мен бостандықтарын 
жүзеге асыруы және мықты әрі берік 
мемлекеттік биліктің қызмет етуі 
арасындағы тепе-теңдікті талап етеді. 

Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Конституция негізінде мем-
лекеттік саясатты қалыптастырады 
және жүзеге асырады. Ол – Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 
кепілдігі. Бұл жерде мемлекеттегі 
конс титуциялық бақылаудың мәні 
зор. Қазақстан Республикасы Консти-
туциялық Кеңесі конституциялық 

Конституциялық мемлекетте билік 
ешқандай да заңсыз әрекеттерге бар-
мауы тиіс. Құқықтың үстемдік құруы, 
Конституцияның ұлықтығы, заңның 
бүгінгі күннің талабына сай билігі – 
Қазақстанның одан әрі дамуындағы, 
қазіргі жаһандық демократиялық ел-
дер қатарына абыроймен енуіндегі 
алдыңғы қатарлы маңызды мәселе 
болып табылады.

Бұл үдеріс елдің Негізгі заңына де-
ген құрметтен басталады. Қоғамымыз 
Конституция бойынша �мір сүріп, 
оның әрпі мен рухын қатаң сақтағанда 
ғана демо кратиялық үдерістер алға 
баса бермек. 

20 жылдығын атап �тіп отырған 
Конституциямыз Қазақстанның мем-

Конституцияны білу, заңдылықты 
сақтау – құқықтық мемлекет құрудың 
бірінші шарты. Әз Тәукенің тұсындағы 
қазақ қауымының дәуірлеуі ең ал-
дымен осы заңға жүгінуге байла-
нысты болғанын ұмытпағанымыз 
жөн. Заңды жетік білмейінше, оны 
сыйламайынша, берік ұстанбайынша, 
біз өмірдің қай саласында да 
қиыншылықтан арыла алмаймыз. 

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ

де, біздің құқықтарымыз қорғаулы, 
міндеттеріміз айқындаулы.

Қорытып айтқанда, біздің Консти-
туциямыз тиімді мемлекеттік құқықтық 
жүйеміздің орны ғуының, нарықтық 
экономикамыздың қалыптасуының, 
халқымыздың әл-ауқатын к�терудің, 
Қазақстанымыздың саяси, экономи-
калық, әлеуметтік дамуының бастауы 
болды.

Конституциямыз – қазақстандық-
тардың бойында азаматтық және 
қазақстандық патриотизм сезімдерін 
тәрбиелеуде, халықтың идеялық-
мәдени дамуының негізін құраушы, 
қоғамдық саяси үдерістерге әрбір 
адамның қатыс тылығын паш ететін 
үлкен саяси және құқықтық құжат бо-
лып табылды.

Осылайша 20 жылдығын атап 
отырған Конституциямыз тәуелсізді-
гіміздің тұғыры, құқықтық негізі болып 
табылады.

Міне, 20 жыл бойы Қазақстан 
Конс титуцияда белгіленген негіздерге 
сүйеніп, �мір сүріп келеді. Бәрін бірдей 
меңгеріп кеттік дей алмаймыз. 

Дегенмен, ең бастысы, Ата Заңы-
мыз дың 1-бабында Республика қыз-
метінің түбегейлі принципі ретінде 
атап к�рсетілген, қоғамдық татулық 
пен саяси тұрақтылық ұдайы сақталып 
келеді. Бұл принципті осы бапқа, заңгер 
ғалымдармен қызу пікір таластыра 
отырып, Елбасымыз енгіздірткенін 
бәріміз білеміз. Осы ережені нақтылау 
тетігінің бірі ретінде Конституцияның 
44-бабында Президенттің құзыретіне 
Қазақстан халқы Ассамблеясын құру 
құқысы кіретіні айқындалды. Со-
нымен қатар Ата Заңымыздың 39- 
бабының 2-тармағында ұлтаралық 
татулықты бұзатын кез келген әрекет 
конституциялық емес деп танылатыны 
к�рсетілген. 

« Б і з ,  о р т а қ  т а р и х и  т а ғ д ы р 
біріктірген Қазақстан халқы, байырғы 
қазақ жерінде мемлекеттілік құра 
отырып, �зімізді еркіндік, теңдік 
және татулық мұраттарына берілген 
бейбітшіл азаматтық қоғам деп ұғына 
отырып, дүниежүзілік қоғамдастықта 
лайықты орын алуды тілей оты-
рып, қазіргі және болашақ ұрпақтар 
алдындағы жоғары жауапкершілігімізді 
сезіне отырып, �зіміздің егемендік 
құқығымызды негізге ала отырып, осы 
Конституцияны қабылдаймыз» деп 
Ата Заңда к�рсетілгендей, Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  а р м а н д а ғ а н 
Мәңгілік Ел, аяулы мекенге айналары 
с�зсіз. 

құ рылыс негіздерін, азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау, Қазақстан Республикасы 
Конституциясының республиканың 
б ү к і л  а у м а ғ ы н д а ғ ы  ү с т е м д і г і н 
ж ә н е  т і к е л е й  қ о л д а н ы л у ы н 
қ а м т а м а с ы з  е т у  м а қ с а т ы н д а 
конституциялық бақылауды жүзеге 
асырады. Конституциялық Кеңес 
Конституцияға ресми, яғни жалпыға 
бірдей міндетті, түсіндірме береді, 
Парламент қабылдаған заңдардың 
К о н с т и т у ц и я ғ а  с ә й к е с т і г і н 
тексереді. Конституциялық Кеңес 
Конституцияға қайшы құқықтық 
нормативтік актілердің күшін жоя оты-
рып, конституциялық құқықтары мен 
бостандықтары бұзылған азаматтарға 
қатысты әділдікті қалпына келтіреді, 
с о л  а р қ ы л ы  К о н с т и т у ц и я н ы ң 
үстемдігін қамтамасыз етеді. Конститу-
циялық бақылау болуының �зі осындай 
құқық бұзушылықтардың алдын алуда 
үлкен маңызға ие. Бақылау бар жерде 
заңдар шығаратын заң шығарушы 
да, құқық қолдануға қатысты шешім 
қабыл дайтын мемлекеттік қызметкер 
де, әлеуметтік �мірдің әр саласында 
күнделікті іс-әрекетін жасап жүрген 
қа тар дағы азамат та тәртіпке мойын 
бұрады. 

бұлжытпай орындайтын заңдардың 
алтын арқауы, темірқазығы.

Ата Заң – ұлтаралық татулықтың 
алтын діңгегі. Бүкіл халықтың игілігін 
к�здейтін Конституция қоғам мен 
биліктің тұрақтылығын қамтамасыз 
етіп қана қоймай, Қазақстанның әлем 
таныған мемлекетке айналуына оң 
ықпал етті. Еліміз – зайырлы мем-
лекет. Айқара ашылған құшағына, 
кең қолтығына сан тағдырлы к�п 
ұлтты біріктіріп жатыр. «Береке бастау 
бірлік, ел іші тату тірлік» демекші, 
ел басына күн туып, ер етігімен су 
кешкен қиын-қыстау замандарда 
киіз туырлықты қазақ ұлтын ұлт 
ретінде сақтап қалған бірлігі мен 
ынтымағы десек, артық айтқанымыз 
емес. Достық пен ынтымақ бар жер-
де береке мен ырыс болары айдан 
анық. «Бірлік бар жерде – тірлік бар» 
дейді біздің халық. Дана жұрт мұны 
тегіннен-тегін айта салмаса керек. 
Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым 
сыйластық үстемдік құрған жерлер-
ге қашанда нәтижелі істердің үйір 
болатыны белгілі. Біздің елімізде 
қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен 
халықтар достығының арқасында 
бүгінде мемлекетіміз �ркендеп, 
ілгері басып келеді. Қазақстанның 
к�п  ұлтты халқының татулығы, 
ынтымақтастығы, бейбітшілігі – 
біздің еліміздің ең басты байлығы. 
О н ы  к � з д і ң  қ а р а ш ы ғ ы н д а й 
сақтауға тырысуымыз керек. Біздің 
мемлекетіміздің басты жетістігі – 
еліміздің халықтарының ұлтаралық 
және конфессияаралық келісімі, 
�зара түсіністігі мен сыйластығы 
болып табылады. Статистикалық 

лекет ретінде сақталып, жас елімізді 
нығайту жолындағы �з мақсатын 
орындау үшін жазылды. 

Конституция халық билігіне, 
шынайы түрдегі пікір алуандығына, 
к�п партиялылыққа; азаматтардың 
негізгі және ажырамас құқықтары 
ретінде жеке және саяси құқықтары 
қ о р ғ а л у ы н а ,  ә р к і м н і ң  � з 
жекеменшігінен айырылмау құқығына 
негізделе отырып, жеке �мір сүру 
құқығына, адамның азамат және жеке 
тұлға �зінің қабілеттерін белсенді түрде 
ашуы үшін қажетті барлық құқықтар 
мен бостандықтарға, азаматтардың 
әлеуметтік құқықтары қорғалуына 
кепілдік береді. 

Мемлекетіміздің әлеуметтік си-
патын, оның жалпыхалықтық мәнін 
осындай байлығы бар азаматтарымыз 
терең ұғынуы тиіс. 

Мемлекеттігімізді, оның құқық 
іспетіндегі жиынтығы – Конститу-
циямызды бүкіл халық баға жетпес 
асыл дүние деп ұғынуы керек. Баға 
жетпес деуге себеп – мемлекеттілігінен 
айырылған халық материалдық, 
и м а н д ы л ы қ ,  м ә д е н и ,  р у х а н и 
жұтаңдыққа ұшырайды. Содан келе, 
аяғында ел болудан қалады. 

Сондықтан Конституция бар жер-

деректер бойынша, елде 140 эт-
нос пен 46 діни қауымдастық бар 
екендігі белгілі. Осылардың ара-
сында ешқандай да келіспеушілік, 
дүрдараздық жоқ. Олар Қазақстанды 
ортақ Отаны санайды. Елімізде 
ынтымақ пен бірліктің қаймағы 
бұзылмай сақталуында  б ірегей 
қоғамдық институт – Қазақстан халқы 
Ассамблеясының алатын орны ерек-
ше. Қазақстан халқы Ассамблея-
сы халқымыздың адамгершілігі мен 
толеранттылығының таңғажайып 
үлгісі. 

Елдің қол жеткен табыстары-
на, біздегі орын алған татулық пен 
түсіністік жағдайларына әлемдік 
�ркениет қызығушылық танытуда. 
Осының �зі к�ңілді марқайтып, туған 
елге, Отанға деген сүйіспеншілік 
сезіміңді арттыра түседі. Pрине, дос 
сүйсініп, дұшпан қызғана қарайтын 
жетістіктер оңайлықпен келіп жатқан 
жоқ. Бұл – ең алдымен қазақ халқының 
�з ішіндегі ауызбіршіліктің, жалпы, 
қазақстандықтардың ынтыматастығы 
мен бірлігі арқасында жетіп отырған 
игілікті нәтижелер. Біздің мақсатымыз 
– қазақ жерін мекен еткен к�п ұлтты 
халықтың бірлігін бұзбай, мемлекеттің 
құдіреттілігін арттырып, әлемдік 
к�штен кенже қалмай, дамыған 30 ел 
қатарынан к�ріну.

 Дария ҚОЖАМЖАРОВА,
  Тараз мемлекеттік педагогикалық 

институтының ректоры, 
 ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

тарих ғылымының докторы,
 профессор

Жамбыл облысы
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Сөйлеу тілінде әуезділікке қатысты 
әуен, қарқын, үдемелік, тағы басқа 
интонациялық компонент болатыны 
белгілі. 
Ана тіліміздің керемет қасиетін сақтап 
қаламыз десек, сөздің әдемі де әуезді, 
жатық естілуіне, көркемдігіне мән беріп, 
сөз мәнерін дұрыс келтіріп, әсерлеп 
айтуымыз керек. Осы айтылғанды 
ескеріп, қысаң дауыс тылардың, әсіресе 
ы, і әріпте рінің емлесін жөнге келтіріп, 
тиянақ таудың қазіргі таңдағы ең өзекті 
мәселе екеніне, мұның өзі айналып 
келгенде ана тілімізді алға оздыруға 
септігін тигізетініне тіл жанашырлары 
назар аударуға тиіс.

«ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕМІЗ! 
Изучаем казахский язык!»

«ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕМІЗ! 
Изучаем казахский язык!»

Продолжение рубрики «Қазақ тілін үйренеміз! Изучаем казахский язык!» будет 
в следующем номере газеты. Ждем отзывов и предложений по электронной почте: 
anatili_gazeti@mail.ru, а также по телефонам: 394-42-46, 394-41-30, 394-37-75. 

 Рубрику ведут: Дәуіржан ТVЛЕБАЕВ, Динара МАСАКОВА

Заканчивается лето, подходит к концу пора отпусков и каникул.  Это 
значит, что скоро осень, а детям в школу!  Сегодняшняя тема нашей рубрики 
«Қазақ тілін үйренеміз! Изучаем казахский язык!» называется «Подготовка к 
школе», что в переводе на казахский означает «Мектепке дайындық».

Где находится ваша школа? Сіздің мектебіңіз қай жерде 
орналасқан?

С какого класса изучают казахский  
язык?

Қазақ тілін қай сыныптан бастап 
оқытады?

Какие условия созданы детям в 
школе?

Мектепте балаларға қандай 
жағдайлар жасалған?

Обязательна ли единая школьная 
форма? 

Бірыңғай мектеп формасының бо-
луы міндетті ме?

По какому предмету вы преподаете? Сіз қай пәннен сабақ бересіз?

Я учительница казахского (русского, 
английского) языка

Мен қазақ (орыс, ағылшын) тілінің 
мұғалімімін.

В каком классе ты учишься? Сен қай сыныпта оқисың?

Сколько учеников  в классе? Сыныпта қанша оқушы бар?

Можно познакомиться с учебной 
программой школы?

 Мектептің оқу бағдарламасымен 
танысуға бола ма?

Я хочу познакомиться с планом вос-
питательной работы класса

Мен сыныптың тәрбие жұмысы жос-
парымен танысайын деп едім.

Сколько учеников у вас учатся на 
«отлично»?

Сіздерде неше оқушы «өте жақсы» 
деген бағаға оқиды?

Это мой ученик. Я горжусь им Бұл менің оқушым. Мен оны мақтан 
етемін.

Сколько уроков у вас сегодня? Сіздерде бүгін неше сабақ болады?

Запишите тему сегодняшнего урока Бүгінгі сабақ тақырыбын жазып 
алыңдар.

Я  хотел посетить урок литературы Мен әдебиет сабағына қатысайын 
деп едім.

В четверг ученики будут сдавать эк-
замен по казахскому языку.

Бейсенбі күні оқушылар қазақ 
тілінен емтихан тапсырады.

Тетрадь (в линейку, в клетку) – 
дәптер (жолақ, торк�з).
Общая тетрадь – қалың дәптер.
Книга – кітап.
Ручка – қалам, қаламсап.
Карандаш – қарындаш.
Цветные карандаши – түрлі-түсті 
қарындаш.
Ластик, резинка – �шіргіш.
Линейка – сызғыш.
Дневник – күнделік.
Альбом для рисования – сурет 
дәптері.
Доска – тақта.

Мел – бор.
Акварельные краски – акварель 
бояуы.
Обложка – қаптағыш.
Масляные краски – майлы бояу. 
Географический атлас – 
жағрафиялық атлас.
Записная книжка – қойын дәптер.
Картон – қатты қағаз.
Кисть – қылқалам.
Бумага – қағаз.
Писчая бумага – жазу қағазы.
Скрепка – қағаз бекіткіш.
Степлер – степлер.

Мектеп – школа.
Оқу – учеба.
Оқу жылы – учебный год.
Сынып – класс.
Бастауыш сынып – начальный класс.
Сабақ – урок.
Сабақ тақырыбы – тема урока.
Білім – образование.
Пән – предмет.
Емтихан – экзамен.
Демалыс – каникул.
Мектеп директоры – директор шко-
лы.
Мұғалім, ұстаз – учитель (ница), 
педагог.
Оқушы, шәкірт – ученик (ца).

Сынып жетекші – классная руково-
дительница.
Қоңырау – звонок.
Сабақ кестесі – расписание уроков.
Бірінші ауысым – первая смена.
Екінші ауысым – вторая смена.
Түлек – выпускник (ница).
Оқу бағдарламасы – учебная прог-
рамма.
Тәрбие жұмысы – воспитательная 
работа.
Сынып жұмысы – классная работа.
Мектеп формасы – единая школь-
ная форма.
Үй тапсырмасы – домашнее за-
дание.

Примеры из разговорной речи:

Запишите домашнее задание в дневники – Үй тапсырмасын 
күнделікке жазып алыңдар.
Дайте мне, пожалуйста, десять штук тетрадей –  Маған он  дәптер 
беріңізші.
Будьте добры, дайте десять пачек бумаги А-4 – А-4 қағазынан он 
бума беріңізші.
У вас есть 30 сантиметровая линейка? – 30 (отыз) сантиметрлік 
сызғыш бар ма?
Я хочу купить цветные карандаши – Мен түрлі-түсті бояу 
қарындаштарын сатып алайын деп едім.
Вы можете посмотреть альбом для рисования на этой витрине – 
Сурет дәптерін  мына с"реден қарауыңызға болады.
Дайте, пожалуйста, красную ручку –  Маған қызыл қалам 
беріңізші.
Есть ли у вас чертежная бумага? –  Сіздерде сызу қағазы бар ма?
Аскар, иди к доске – Асқар, тақтаға шық.
Сколько уроков сегодня у вас? – Бүгін сендерде неше сабақ болады?
Сегодня по расписаний четвертый урок алгебра – Бүгін сабақ 
кестесі бойынша т"ртінші сабақ алгебра.
2+ 2= 4 – 2 (екі)  + (қосу)  2 (екі) = (тең болады) 4 (т"рт).

Ғылым – теңіз,
Білім – қайық.

***
Жаста оқыған оқуың – 

Тасқа жазғанмен бірдей,
Егде тартқанда оқыған оқуың – 

Мұзға жазғанмен бірдей.
***

 Білімдіден ақыл шығар.
Ақылды қарттан нақыл шығар.

***
Кітап – алтын қазына.

***
Ақыл азбайды,
Білім тозбайды.

***
Ұстаздан шәкірт озар.

***
Оқу инемен құдық қазғандай.

***
Білімді �лсе,

Қағазда аты қалар.
Ұста �лсе,

Істеген заты қалар.
***

Наданмен дос болғанша,
Кітаппен дос бол.

***
Оқусыз білім жоқ, 
Білімсіз күнің жоқ.

Краткий словарь:

Примеры по данной теме:

Принадлежности для школы:

Выучите пословицы и поговорки об образовании:

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

6кінішке орай, ешбір естілмейтін 
тұстарда да үстемелеп жазылып, с�здің 
айтылымын қиындататындықтан, қазақ 
тілінің ы, і әріптеріне орыстілділер жатсы-
на қарап, қазақ тілі әуезді тіл емес деген 
жаңсақ пікір қалыптастырған. Қысаң ы, і 
дауыстылары үстемелеп жазылған с�здерді 
айту оларға оңайға түспейді. Мұның �зі 
тілдің табиғи қалпын бұзып, орасан зиян 
келтіретіні белгілі болып отыр. «Ы» әрпіне 
орыстілділер жатсына қарайды. Қазақ 
тіліндегі «ы» дыбысынан орыстілділер бекер 
шошиды. Қазақ тіліндегі «ы» дыбысының 
орны ерекше. «Ы» әрпінің мән-маңызын 
жете түсінбей, оны жойып жіберу тура-
лы айтып жүргендер сол баяғы орыстілді 
азаматтар», деп жазыпты бір авторымыз.
Олар орыс тіліндегі ы-мен салыстырғанда 
қысқа ғана қайырылатын, әнтек қана ды-
бысталатын «ы» дыбысының байыбына 
бармай кереғар пікір айтып келеді. Бір 
қаламгер қазақ тіліндегі «ы» әрпі орнына ъ 
қолданылсын, ал орыс тіліндегі ъ апостраф 
үшін (ноқат белгісі) қолданайық деген 
екен («Ана тілі», 03.04.2014). Ақын Олжас 
Сүлейменов �зінің «Золотая латынь» атты 
кітабында «Но вот больше полувека казахи 
записывают многие слова не так как про-
износят. Произносим аул, ауз, аур, баур, 
каун, жаун, а записываем – ауыл, ауыз, 
ауыр, қауын, бауыр, жауын». Бұл жабайы 
«ауы» трифтонг дыбысы қазақ жазбасында 
қалай пайда болған дей келе, «Я учу внучку 
записывай «Ы», но не произноси: такого 
звука нет в казахском языке. Тогда зачем 
записывать?» дейді. 

Емле ережесін басшылыққа алуда 
бірізділік, белгілі бір жүйе сақталуға тиіс 
деп жүрміз. Орфографиялық с�здіктің 
алдыңғы басылымдарында соңғы буында 
ы, і дыбыстары бар с�здерге дауысты ды-
быстан басталған қосымша жалғанғанда 
редукциялану жолымен ы, і дыбыстары 
түсіп қалатыны айтылса, соңғы басылы-
мында бұл ереже мүлде ескерілмепті. Егер 
бұрындары айтылған ережені қолдануда 
белгілі бір жүйеліліктің сақталмағаны 
орын алып келсе, соңғы басылымда бұл 
мәселенің шешімін мүлде қиындатып, ы, і 
қысаң дауыстыларының сусып түсіп қалуға 
тиістілері үш түрлі жолмен беріпті. 

1. Ереже толықтай ескерілген с�здерге 
халқы, к)ркі, еркі, орны, аузы, әрпі, құлқы 
секілді с�здері жатқызылған.

2.Мейрімді, қайрымды, қортынды, жар-
тымды, қалпы, тағлым секілді с�здерде ре-

қағида, биылғы, табиғи, саяси, тиімді, 
яғни, ылғи деп жазылуына сәйкестендіріп, 
естілуін жағымдырақ етіп айтуы толықтай 
үйреншікті дағдыға айналды. 

Қосарлы -ый, -ій әріптерінің ор-
нына жалаң и дауыстысымен жазудың 
арқасында жуан, жіңішкелі аралас бу-
ынды с�здердің қатары к�бейді. «С�здің 
білдірер мағынасына нұқсан келтірмесе ы, 
і дыбыстарын таңбаламау керек, ал с�здің 
мағынасы �згеретін тұста ы, і дыбыста-
рын таңбалау шарт» деген І.Кеңесбаевтың 
тұжырамдамасы әлі  күнге  дейін �з 
маңыздылығын жойған жоқ. Тіл білімінде 
жазу ісінде орын үнемділігіне қатысты эко-
номия заңдылығын ескерудің қажеттілігі 
айтылады. Соған орай айтары – жасан-
ды түрде �сіріп жазу орфографияға, с�з 
әуезділігіне кері әсерін тигізуде. Аралас 
буынмен айтылатын бидай, ғазиз, ғибрат, 
жиһаз, жиһан, инабат, пида, пиала сияқты 
с�здердің естілімі әуезді де әсем ырғақты. 
М.Балақаев та �з еңбектерінде қосарлы 
ый, й әріптерін жалаң и әрпімен таңбалау 
«жазуды жеңілдетіп, оның мәдениетін 
жақсартқаны» жайында айтады. 

Поэзияда, ритмикаға сәйкес с�йлеу 
тілінде созып айтқанымызбен, емлесін 
сақтап жазғанымыз абзал.  6йткені 
қалыптасқан емле ережесін елемей, 
баршаға ортақ бірізділік сақталмай, 
ж а з у д а ғ ы  а л а - қ ұ л а л ы қ қ а  т о с қ а у ы л 
қоя алмаймыз. Қысаң дауыстыларға 
қатысты даулы мәселенің толастамай 
келуінің бір себебі емле ережелерін еске-
руде белгілі бір жүйенің, бірізділіктің 
сақталмауында ма екен деген ой келеді. 
Атап айтқанда, бұрыннан айтылып кел-
ген, ешкім күмән тудырмайтын, барша-
мыз мойындайтын жоғарыда айтылған 
емле ережесі  негізінде тауыс+ып – 
таусып, айыр+ықша – айрықша, омыр+ау 
– омрау, нағыл+ет – нағлет, шақыр+ым 
–  шақрым, қорыт+ынды –  қортынды, 
жарыт+ымды – жартымды, айыр+ылған – 
айрылған, қойыл+ым – қойлым, тағыл+ым 
– тағлым, к)бін+есе – к)бнесе, бауыр+ай 
– баурай, Атыр+ау – Атрау, Отыр+ар – 
Отрар, ықыл+ас – ықлас, к)рін+еу – к)рнеу, 
құбыл+ыс – құблыс, құрыл+ым – құрлым, 
құрлы, пейіл+імен – пейлімен деп жазсақ, 
мұның �зі с�з тұлғасының табиғи дұрыс 
айтылу қалпын ескергендік, әдеби нормада 
біркелкі жүйені сақтағандық, ереже бапта-
рын бұлжытпай орындағандық болар еді. 
Демек, �релі әңгіме с�з тұлғаларын артық 
әріптен аршу жайында болмақ. Аталған 
емле ережесінде бірізділік, жүйелілік 
сақталмағандықтан, даурық/дауырық, 
естіпті/есітіпті, жайдарылана/жайдарла-
на, мақлұқ/мақылұқ, құрым/мақрұм, саңлау/
саңылау, аброй/абырой, ықылас/ықлас, 
тәйірі/тәйрі, атрап/атырап, сауырын/сау-
рын, таусып/тауысып, тақырыбы/тақрыбы, 
тәңрім/тәңірім,ұйтқы/ұйытқы,ықлым/
ықылым, қоңраулатып/қоңыраулатып, 
қатынас/қатнас,қайрылар/қайырылар, 
қазна/қазына жарыспа тұлғаларының 
қайсысы әдеби норма екенін есте сақтау 
қиын болғандықтан, тіл мамандарының 
�зі де орфографиялық с�здіктен қайталап 
қарауға мәжбүр боп жүр. 

Тіліміздің тұнығын бұзбай, келер 
ұрпаққа жеткіземіз десек, с�здің тұлғалық 
тартымдылығын сақтап,  құрылым-
құрылысын жақсартамыз, әдеби тіл нор-
масын күшейтіп, жетілдіреміз десек, оның 
болашағына мән беріп, келте ойлаудан 
шыққан ұшқ арылықтан сақтануымыз ке-
рек. Тілдің дамуы �мір талабынан кейін 
қалмауы керек. Емле ережесін оңтайлы 
етіп, тілімізді әуезді де тартымды ететін 
ж е т і л г е н  о р ф о г р а ф и я л ы қ  с � з д і к т і 
тұрақтандыру арқылы тұйыққа тірелген ана 
тілінің олқылығын толтыра аламыз.

мұтсын деп, Атымды қойдым Мұтылған. 
6ткен ғасырдың 30-жылдарына таман 
араб әрпімен латынға к�шерде етістіктің 
соңында ы, і қысандарын жазу мәселесі ту-
ындап, жазылатын болып шешілді. С�йтіп, 
айтад / айтады, келед / келеді, білед / біледі, 
шешілед / шешіледі, жазад / жазады секілді 
с�з нұсқаларының соңғы сыңары әдеби 
нормаға айналып, бұл с�здер жазылуына 
қарай айту, оқу дағдысымен, қалыптасып 
кетті. Мұның �зі с�здің айтылымы мен 
жазба нормасының әрқилығы сақталады 
деген тұжырымның әрдайым дұрыс бола 
бермейтінін аңғартады. 

Профессор Қ.Жұбанов ы, і қысаңдарын, 
ішінара ү дауыстысын сұлу, (слу), ұмытпа 

дукциялану тәсіліне қатысты ереже мүлде 
ескерілмей, қысаң дауыстыны үстемелеп, 
буын санын �сіріп жазылған нұсқасы 
орфографиялық нормаға жатқызылыпты.

3. Аулы ж. аулы, даусы ж. дауысы, қарны 
ж. қарыны, ойны ж. ойыны деген секілді 
біраз с�здің екі нұсқасы да әдеби тілдің 
нормасына жатқызылуы сауаттылықты кері 
кетіретін �згеріс демеуге лаж жоқ. Ешбір 
тілде мотивсіз варианттың екі сыңарын 
бірдей әдеби тіл нормасына жатқызбайды. 
С�здің табиғи дұрыс айтылу қалпы шын-
туайттап келгенде «аул» болғанымен, 
«ауыл» деп буын санын �сіріп жазғанға к�з 
үйреніп, дағдыға айналып, қалыптасып 
кетті. Ол аз дегендей таяу жылға дейін жа-

Б+ЙДІБЕК АУДАНЫ

Боралдай – ауыл. Аудандағы Боралдай 
ауыл округінде Боралдай деп аталатын 
ауыл бар. Боралдайдың бұлай аталу себебі, 
тарихқа жүгіне айтқанда ол қалмақ-қазақ 
арасындағы қанды қырғынмен тікелей 
байланысты. Біз қазақ тарихынан сонау 
1712, 1718 және 1723 жылдары Б�ген, 
Шаян, Арыс �зендері бойында қалмақ пен 
қазақтың арасында үлкен шайқастың орын 
алғанын жақсы білеміз.

Міне, осы қалмақ шапқыншылығында 
олардың қол бастаған Боралдай атты баты-
ры болған. Ежелгі кезде қазіргі Боралдай 
деп аталатын �зен бойына халық к�п әрі 
жиі қоныстанған. Сондықтан да осындағы 
тұрғылықты халыққа қатты соққы бер-
ген сол Боралдай есімді батырдың аты-
мен ауыл Боралдай аталып кеткен. Бұл 
мәліметке тағы бір қоса айтарымыз, Борал-
дай ауылының шығыс жағына орналасқан 
Қостұра деп аталатын екі тау бар. 

Ақбастау – ауыл. Ақбастау ауылдық 
округіне қарасты Үлкен Б�геннің К�кт�бе 
бауыры мен Қаракемер аралығында (Үлкен 
Б�ген мен Ащы �зеннің ортасында) 
м�лдіреген бұлақ бар. Бірақ қазір оның 
аясы тым кішкентай, ал сонау XV ғасырдың 
тұсында осы арнасы кең ауқымды бұлақтың 
суынан арнайы арық қазып, Қаракемер 
жазығына су шығарып, жерді суланды-
рып, ел игілігіне пайдаланған. Бұл бүкіл 
елдің қажетін �теуге жарап тұрған суы 
мол бұлақтың атын қоныстанушылар 

«Ақбастау» деп қойған екен. Бертін келе 
1920-1928 жылдары Үлкен Б�ген мен Бала 
Б�ген �зендерінің бойында «Ақбастау», 
«Ш�лтоғай», «Ленин туы» және «Жаңа 
тұрмыс» деп аталатын т�рт артель құрылған. 
Осы артельдер бірігіп, 1929 жылы ұжымшар 
болып қайта құрылғанда, осы ұжымшардың 
аты «Ақбастау» деп аталған.

Облыстық атқару комитетінің 1991 
жылғы 23-шілдедегі №243 Қаулысымен 
Глинково ауылы – Ақбастау ауылы болып 
�згертілген.

Ағыбет – ауыл. Осыдан 150 жылдан 
бұрын, Қостұраның Сарықамыс деген 
жерінде тұрған Ағыбет деген кісі К�ктеректі 
басып �тіп, Мұзбелден асып, Шаян �зенінің 
жағасынан жоғалған жылқысын тапқан 

екен. Түгін тартса, майы шыққан, к�корай 
шалғынды, салқын самалы ескен бұл жер 
Ағыбетті қатты қызықтырады. Артын-
ша ол қабырғасымен кеңесе келе, сол 
�ңірде тұрақтап қалады. Келе-келе �зінің 
ақылдығылымен к�зге түскен Ағыбет елдің 
биі атанады. Қазір ол жерде «Майбұлақ» 
ұжымдық бірлестігінің орталығы – Ағыбет 
ауылы қоныс тепкен.

Тасқұдық – елді мекен. Тасқұдық елді 
мекені еліміз егемендік алған уақытқа дейін 
Ортақшыл деп аталып келген. Тасқұдық 
ауылының оңтүстігінде, онша кашық емес 
жерде Дерменесай деген сай бар. Онда 
кәдімгі дәрілік маңызы бар дермене ш�бі 
�седі. Алғашқы колхоздастырудың арғы 
жағында осы Дерменесайды жағалай әр-әр 
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ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

зып келген аулы, аулында, аулындағы, ау-
лымен, аулының секілді с�здердің емлесін 
сақтап жазу сап тыйылып, тағы бір қысаң 
дауыстыны үстемелеп жазуға к�штік. Дау-
сы с�зінің жазылуы да осындай �згеріске 
ұшырады.

Қысаң дауыстылардың акустикалық 
жағынан солғындау естіліп редукцияға 
ұшырауын, сондай-ақ кейде мүлдем түсіп 
қалуға бейім тұруын ескеріп, мәжліс, 
т)ңрек, зрыл, қоңрау, құрлыс, тәжрибе, 
дәргер, аңзақ, жадрау, топрақ, бадрақ, 
кішпейіл, ертінді, кеклік, слаң, клем, жрау 
деп жазғанда, ол с�здердің айтылуы да 
жазылуына сәйкестеніп кетер ме еді. Pуел 
баста, с�здің табиғи айтылым қалпын 
сақтап аброй, айрықша, баурым, жарғым, 
қазна, қойлым, құблыс, қатнас, қрым, 
мәмле, отрыс, күңрене, топрақ, ықлас деп 
жазылып келген с�здерге кейін келе қысаң 
дауыстының үстемелеп жазылуына к�з 
үйреніп, дағдыға айналып кетті. Жоғарыда 
аталып кеткен с�здерде ы, і әріптерінің 
жазылуын жақтаушылар – қалыптасқан 
дәстүрге сүйенушілер. Себебі ұзақ уақыт 
бойы қолданылып келген белгілі бір емле 
ережесі оншалық бір сәтті болып тұрмаса да 
дәстүрге айналып кете баратыны аян.

С�з тұлғасын үстеме дыбыстардан 
аршып, �зінің табиғи дұрыс дыбысталуын 
сақтау – тіліміздің бүгіні мен ертеңіне 
жанашырлық білдіргендік. С�з құрамында 
басы артық дыбысты үстемелеп жазу 
тіліміздің орфографиялық нормасы үшін 
де, орфоэпия заңдылығының қалыптасуы 
үшін де қолайлы емес. 6йткені басы 
артық әріппен тілдің табиғи әуезділігінің 
берекесін кетіруіміз мүмкін. Қазақ тілі 
орфографиясының негізін қалаушы аға 
ғалымдарымыздың ы, і, и әріптерінің емлесі 
туралы айтқан пікірлері – мұның айғағы.

Кітаби стиль үйреншікті дағдыға 
айналғасын, жүре келе орфоэпиялық 
нормаға да айналатынын тәжірибе к�рсетіп 
отыр. Слу/сұлу, мұту / ұмыту, мұтпа / 
ұмытпа с�з нұсқаларының соңғы сыңары 
әдеби нормаға айналып, с�здің әуезділігіне 
сәл-пәл нұқсан келтірді. 6ткендегі жазба-
ларда бұлардың табиғи дұрыс айтылатын 
алдыңғы нұсқалары ұшырасады. Мұтпа // 
Жоғары мұтпа с�зім бар ғой, Байқайсың 
ба, ақыл, ой, к�зің бар ғой? Қылығына 
қара да с�зімді ойла, Бұларға бір жолығар 
кезің бар ғой (Ш.Құдайбердиев). Мұтсын 
// Жаралы жаным шықсын деп, Қара 
жер мені жұтсын деп, 6лген соң елім 

ЖАЗУДАҒЫ БІРІЗДІЛІКТІ 
ҚАЛАЙ САҚТАЙМЫЗ?

(мұтпа)  күмәнді  дауыстыларға (со-
мнительные гласные) жатқызған екен. 
Академик Ісмет Кеңесбаев, Мәулен 
Балақаев, Сәрсен Аманжолов, Ғайнетдин 
Мұсабаев, Ахмади Ысқақовтар – қазақ 
тілінің лексикасы мен лексикография-
сына, емле мен тіл мәдениетіне қатысты 
келелі еңбектерімен кеңінен танымал 
қазақ тіл білімінің негізін қалаушы 
ғалымдар. Аталған ғалымдарымыздың 
әсіресе қысаң әріптердің емлесіне қатысты 
енгізген түзетуі айта қаларлықтай. Атап 
айтқанда, қосарлы -ый, -ій әріптерінің 
орнына жалаң и дауыстысын жазуға 
к�шу ғалымның зор беделінің арқасында 
ғана жүзеге асты. 6йткені жыл бойы 
ғалымдар, журналистер, басқа да тіл ма-
мандары емледегі мұндай �згеріске жап-
пай қарсы пікір айтумен болғаны есімде. 
Шындығында, жыйнал, тақыйя, сыйрақ, 
тійме, кійме, ақыйқат, қағыйда, быйылғы, 
табыйғый, саясый, тійімді, яғный, ылғый 
деп жазылғандай айтылатын да сияқты 
еді. Алайда кезінде іске асуы армандай 
қиын к�рінген емледегі осындай оңтайлы 
түзету тіліміздің дыбыстық құрылымының 
ішкі мүмкіндігінің к�зін ашып, тиімді 
түрде пайдалану арқылы қазақ тілінің 
әуезділігін сақталатындай етіп орфогра-
фияны жетілдірудің сәтті қадамы, дер 
кезінде енгізілген түзету болғанын уақыт, 
тәжірибе дәлелдеп отыр. Қазіргі ұрпақтың 
жоғарыда айтылғандай с�здерді жи-
нал, тақия, сирақ, тиме, киме, ақиқат, 

жерде т�рт-бестен орналасқан үйлер болған. 
Осы ауылдардың негізінде «Дерменесай» 
ұжымшары құрылады. Ауыл болғаннан 
соң сол маңда қорымның болатыны да 
заңдылық, әрине. Судың тапшы кезі болса 
керек, әлгі қорымның түстік бетіндегі сай 
қабағынан ауыл тұрғындары жиналып, 
құдық қазады. Тастақ жерден қазылған бұл 
құдықтың суы тұщы әрі �те салқын, мұздай 
болып шығады.

Міне, енді осы құдықты маңайлап орна-
ласа бастаған халық суды серкенің терісінен 
жасалған мес, яғни үлкен қауғамен шығыр 
арқылы к�лікпен тартып шығарып, оны 
мал суаруға да пайдаланып отырған. Кейін 
халықтың к�п тұрақтана бастауына бай-
ланысты бұл жерден «Тасқұдық» және 
«Ортақшыл» деген екі ұжымшар құрылады. 
Ал 1951 жылы осы екі ұжымшар бірігіп, 
«Ортақшыл» ұжымшары болып аталады.

Кейін, еліміз егемендік алғаннан соң, 
елді мекендердің бұрынғы тарихи атаула-
ры қайта орала бастаған тұста Ортақшыл 
�зінің бұрынғы аты Тасқұдық атауымен 
атала бастайды. Сонымен, суының тастай 
салқын, мұздайлығына байланысты Тасқұдық 
атанған елді мекенде бұл күндері 70-тен астам 
отбасы тұрады. Негізгі күнк�рісі – мал 
шаруашылығы.

«Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
жер-су, елді мекен атауларының 

қысқаша тарихы» кітабы бойынша 
дайындаған "лкетанушы 

Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ
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АНА ТІЛІ

Қайыржан ӘБИСАТОВ, 
медицина ғылымының 
докторы, профессор, ҚР Сақтандыру 
медицина академиясының академигі, 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің Құрметті 
профессоры

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 2013 жылы ма-
мыр айында «Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығы құрылып, аталмыш орталыққа 
директор болып танымал әдіскер-ғалым, педагогика ғылымының докторы, профес-
сор Абат Сатыбайұлы Қыдыршаев тағайындалды. Осы мерзімнен бастап орталықтың 
мақсат-міндеттері айқындалып, кешенді жоспарға негізделген  жұмыстар қолға алын-
ды. Ғылыми-зерттеу орталық жұмыстарының бір саласы – Махамбет ақын тағылымын 
студент-жастарға насихаттау. Осы орайда  алғашқы күннен-ақ «Махамбет дауысы» 
(«Голос Махамбета» - «Makhambet`s voice») атты орталық жаршысы қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде жарық көре бастады. Жаршының тұңғыш саны 2013 жылы мамыр 
айында («Өркен» газеті бетінде) университет ректоры, педагогика ғылымының докто-
ры, академик А.С. Иманғалиевтің «Махамбет рухы жар болғай» тақырыбындағы алғы 
сөзімен жарияланды. Газеттің бұл  нөміріндегі А.С.Қыдыршаевтың «Махамбет – ұлт 
патриотының озық символы» атты мақаласында бүгінгі М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің атауын Махамбет атындағы БҚМУ тұрғысында 
өзгерту жөніндегі ұсыныс жасалды. 

ЗЕРДЕ

 «Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығы: 

ТҰЛҒА МЕН ТАҒЫЛЫМ

БАЙҚАУ

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА 

Аталмыш шарада алғашқы бо-
лып с�з алған облыстық Тілдерді да-
мыту басқармасының б�лім басшы-
сы Гүлбақыт Қасенова тілді білудің 
маңыздылығына тоқталып, сайысқа 
қатысушыларға сәттілік тіледі. Білім 
бәсекесіне 21-30 жас аралығындағы 
тоғыз маман қатысты. Мамандығын 
мақтаныш к�ретін, ел ертеңі үшін 
елеулі еңбек етіп жүрген білімді жас-
тар үш бәсеке бойынша бақ сынас-
ты. Атап айтсақ, «Мәдениеттаным» 
сайысында қазақ халқының салт-
дәстүрі, ділі мен тілі ж�нінде қойылған 
сұрақтарға ана тілінде жауап беріп, 
�зінің әдебиет пен мәдениеттен білімі 
барын к�рсету керек болатын. Ал 
«Ұлттаным» сайысында еліміздің тари-
хы мен ұлы тұлғалары туралы сұрақтар 
қойылып, бәсекеге түскен мамандар 
сауалға орыс, ағылшын тілінде жа-
уап берсе, «6нертаным» кезеңінде 
жеті жаңылтпаш беріліп, соны үш рет 
жаңылмай айту арқылы тіл тазалығы 
мен есте сақтау қабілетінің жоғары 
екендігін к�рсету к�зделген болатын.

Білім мен біліктілігін к�рсетіп, 
қ а р с ы л а с т а р ы н а н  б а с ы м  е к е н і н 
танытуға тырысқан тоғыз маман жа-
рыс жолында аянып қалмады. 6йткені  
осы сайыста топ жарған маман Астана 
қаласындағы респуб ликалық бәсекеге 
жолдама алып, облысымыздың намы-
сын қорғау мүмкіндігіне ие болады.

Айтылған бәсекеде �зінің ана 

тіліне деген құрметін к�рсетіп, �зге 
қарсыластарынан басымырақ болған 
Алматы облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясының бас маманы  Жанна 
Арынбекова 3-орынды иеленсе, Ақсу 
аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту б�лімінің бас маманы Ай-
зада Қажиева 2-орынды місе тұтты. 
Ал үш тілді жетік меңгерген Еркін 
ауылдық округінің бас маманы Айдос 
Оразғалиев 1-орынды қанжығасына 
байлады. Білімділер байқауында шар-
шы топты жарып, бас жүлдені иеленген 
Қапшағай қалалық білім б�лімінің 
бас маманы Ажар Қалиеваны арнайы 
марапаттап, Астана қаласында �тетін 
республикалық байқауға берілген 
жолдаманы табыстау үшін облыстық 
Тілдерді  дамыту басқармасының 
б а с ш ы с ы  А х м е т  К е н д і р б е к ұ л ы 
жеңімпазды жүлдесімен құттықтап, 
алдағы бәсекеден де жеңіспен оралуына 
тілекші екенін жеткізді.

Шараның мақсаты – еліміздегі 
жас мамандарға қолдау к�рсету және  
білімін дәлелдеуге мүмкіндік тудыру. 
Сондай-ақ еліміздің ішкі саясатын 
нығайтуға үлес қосар әрбір азаматқа 
жарқын жол к�рсетумен қатар ана 
тіліне деген құрметін арттыру және «Үш 
тұғырлы тіл» саясатын жүзеге асыру 
болып табылады.

Асыл СҰЛТАНҒАЗЫ
Алматы облысы

�зін моноұлтты мемлекет ретінде 
батыл түрде жариялайтын кез келді 
деп ойлаймын. Қазақ ұлтының 
мәртебесін асқақтату жолында са-
ясат жүргізілмейінше, қазақтың 
әдебиеті мен мәдениеті дами қояды 
деп айту қиын, – деген автор 
ойын былайша қорытады. – Со-
нымен қатар қазақ әдебиетінің 
қалыпты түрде  дамып, озық ту-
ындылар  дүниеге келу үшін қазақ 
қаламгерлеріне рухани жағынан да, 
материалдық жағынан да қолдау 
к�рсетіліп, мемлекет тарапынан 
к�ңіл б�лініп отыруы керек. Яғни 
олардың жазған дүниелерінің баспа-
дан жарыққа шығуы үшін жағдайлар 
жасалып, насихатталып, қаламақы 
мәселесі де қарастырылуы керек». 

Кітап жоғары оқу орында ры ның 
сту денттеріне, магистранттарына, 
док торантарына, жалпы әдебиетші, 
ұл тын сүйер к�пшілік қауымға ар-
нал ған. 

жас ұрпақ бойына отансүйгіштікті 
сіңіру мәселелері аталған еңбекте 
жан-жақты к�рініс тапқан. 

Елді дамудың сапалы жаңа 
деңгейіне шығаратын басымдықтар 
мен ұлттық идеяны іздестіру 
мәселесі, сонымен қатар қазіргі 
уақытта ұзақ мерзімдік ұлттық идео-
логияны айқындаудың қажеттілігі 
аталған еңбекте лайықты тұрғыда 
талданған. Автордың тілі жатық, 
ойы түсінікті, қаламгерлік қарымы 
айшықты. 

«Тіл шебері – 2015»

«Рухани толғамдар» 

«Біз осы не бітіріп жүрміз?»

«Тіл – достықтың алтын көпірі». Бұл нақылы бүгінгі жастардың ұранына 
айналып келе жатқандай. Елбасының «Үш тұғырлы тіл» саясаты аясында 
білімдерін жетілдіріп жүрген замандастар жеткілікті. Сондай-ақ осы мәселені 
жандандыру барысында көптеген игі шара атқарылуда. Соның бірі облыстық 
Тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен Тіл сарайында өткен «Тіл 
шебері – 2015» байқауы. 

2013 жылы шілденің 4-інде универ-
ситет ректорының бастамасымен Атырау 
облысы, Индер ауданындағы Махам-
бет баба кесенесіне арнайы экспедиция 
ұйымдастырылды. Университет пен аудан 
әкімшіліктері арасындағы �зара қарым-
қатынас және ынтымақтастық ж�ніндегі 
келісім-шарт жасалып, «Махамбет ме-
морандумы» қабылданды. Меморандум 
шарттарының бірі ретінде ел тұлғалары 
Исатай Тайманұлы, Махамбет 6темісұлы, 
Мұрат М�ңкеұлы, Малайсары және т.б. 
мұраларын бірлесе зерттеуді ұйымдастыру 
және арнайы ғылыми-практикалық кон-
ференциялар �ткізу жоспарға алынды. Осы 
кезден бастап университет ғалымдарының 
қолдауымен «Бабалар тарихына тағзым» 
атты ғылыми-зерттеу экспедициясы 
ұйымдастырылды. Экспедиция аясын-
да биыл Батыс Қазақстан облысының 
Б�кейорда, Жаңақала, Сырым, Қарат�бе, 
Шыңғырлау аудандарына, к�ршілес 
Ақт�бе облысының Қобда ауданындағы 
Исатай батыр мазары басына арнайы 
зерттеуші ғалымдар тобы аттанбақ. Ал 
2013 жылы қыркүйектің 16-21-і күндері 
аралығында экспедиция мүшелері кезекті 
сапарын Жаңақала және Б�кейордасы ау-
дандары елді мекендерінде жүргізді. Pрбір 
аудан елді мекендері бойынша атқаратын 
жұ мыстарға  орайлас  бағдарламасы 
әзірленді. 

Экспедиция мақсаты – Батыс Қазақстан 
аймағы бойынша туған �лке тарихын зер-
делеуге кешенді тұрғыда кең к�лемде ден 
қою, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, 
студент жастарды ата-баба тарихын терең 
білуге баулу. 

Экспедиция міндеттері – �ңір тарихы-
на қатысты зерттеу картасының жобасын 
әзірлеу; Исатай-Махамбет бастаған ұлт-
азаттық к�терілісіне қатысты ақиқатты 
айқындай түсуі; Исатай мен Махамбеттің 
ататегі, ұрпақтары, туыстары туралы халық 
жадында сақталған шежірелік деректерді 
анықтау; Исатай-Махамбет бастаған 
ұлт-азаттық к�терілісіне қатысқан қазақ 
сарбаздарының �мірі мен қызметіне 
қатысты мәліметтерді жинақтау; Исатай-
Махамбет бастаған ұлт-азаттық к�терілісі 
барысындағы маңызды оқиғалар орын 
алған тарихи жерлер мен елді мекен-
дер туралы мағлұмат алу; Исатай-Ма-
хамбет бастаған азаттық қозғалысы та-
рихына қатысты ел аузында сақталған 
аңыз-әңгімелер мен түрлі нұсқада жет-
кен шежірелік дерекк�здерді сұрыптау; 
ғылыми айналымға тартылмай, осы күнге 
дейін беймәлім болып келген �лке тари-
хына қатысты әрқилы тарихи әңгімелерді 
айқындау; қазақ қоғамындағы тарихи 
тұлғалар, олардың ұрпақтары туралы 
мәлімет жинау; қазақ рулары, олардың 
орналасу тарихын білу; ел ішіндегі аңыз-
әңгімелер, шежірелерге үңілу; жер атау-
лары, елді мекендер тарихын бағдарлау; 
тарихи жәдігерлер, олардың тарихын білу; 
Білек ақын (Соқыр қыз) ғажайыптарына 
туралы мәлімет жинақтау; Бектасов 
Pйіп шығармашылығы жайында де-
ректер табу; қара �лең және татар жыр-
лары үзіктерін іздестіру; Жұбан молда 
хикаяларын сұрастыру; майдан хатта-
рын жинастыруды қолға алу; Махамбет 
жырларының тарихи картасын жасау; 
«Сексен жігіт» қазасы туралы сұрастыру; 
«Ленин» орденді мұғалім Ғұмар Зарипов 
шығармашылығына қатысты материал 
к�здерін жиыстыру; қысқа да нұсқа айты-
луына байланысты ел жадында сақталған 
халық даналығының үзіктерін жинау; БҚО 
Жаңақала және Б�кейордасы, Қарат�бе, 
Сырым, Шыңғырлау аудандары аумағына 
қатысты жер-су атауларының мәніне 
үңілу, мәлімет жинау; Б�кейордасынан 
шыққан күйші-домбырашылар мұрасын 
зерделеу; Жаңақала �ңірінен шыққан 
күйші-домбырашылар мұрасын жинақтау; 
Махамбет 6темісовтің қылышын іздестіру; 
Т�ребай зиратына қатысты аңыз желісіне 
назар аудару; халық этнографиясына 
қатысты мәлімет к�здерін жиыстыру; 
Б�кейордасы маңындағы мазарлардағы 
бал-бал тастар құпияларының сырын ашу; 
жергілікті халық этнографиясына қатысты 
мұралар к�зін барлау. Бұған қоса к�ршілес 
Атырау облысы, Индер, Құрманғазы 
аудандары, Ақт�бе облысы, Қобда ауда-
ны аумағында елді мекендерге зерттеу 
жұмыстарын жүргізу.

Экспедицияның бағдарлы жұмыс 
жүйесінің арналары  – �ңір тарихы-
на қатысты зерттеу картасын әзірлеу; 
халық әдебиеті, даналықтану-тілтануға 
қатысты зерттеулер жүргізу; музыкалық-
этнографиялық мұралар к�здерін зерделеу.

Экспедиция қорытындылары ретінде 
университет баспаханасынан «Махамбет» 
ғылыми-зерттеу орталығы әзірлеген «Ба-
балар тарихына тағзым» экспедициясы 
материалдарының алғашқы жинағы жарық 
к�рді. Алғашқы экспедиция нәтижелерінің 

І кітабы 2014 жылы мамырдың 5-інде �ткен 
«VІ Махамбет оқулары» республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияда 
жұртшылық назарына ұсынылып, тұсауы 
кесілді. Жинаққа Жаңақала, Б�кейорда 
аудандарының елді мекендеріне қатысты 
аңыздар желісі, Кеңес Одағының Баты-
ры Е.Ш.Орақбаевтың кейінгі жастарға 
қалдырған �сиеті, аталған қос ауданға 
қарасты елді мекен атауларына қатысты 
мәліметтер, Отан үшін от кешкен ел 
ерлерінің майданнан жолдаған хатта-
ры, �ңірлік музыкалық мәдениет, ұстаз 
ұлағатын ұлықтап, ұрпақ баулу жолын-
да аянбай еңбек етіп, оқу-ағарту жо-
лында теңдессіз тер т�гіп келе жатқан 
қалың елдің бел ортасындағы бір-бір 
академия іспеттес мектептердің тари-
хына қатысты мәліметтер қамтылған. 
«Бабалар тарихына тағзым» жинағының 
алғашқы парағы университет ректоры, 
академик А.С.Иманғалиевтің «Ұлттық 
тарихи жадыны жаңғырту жолындағы 
қадам» тақырыбындағы алғы с�зімен 
ашылған. Қысқасы, ұсынылып отырған 
жинақта алғашқы экспедиция барысында 
тірнектеп жинақталған материалдардың 
бір б�лігі ұсынылған. Осы бағыттағы 
дүниелеріміз мәңгілік еліміздің интеллек-
туалды сомдалған ұрпағын білімдарлыққа 
баулу ісінде кәдеге жарап жатса, мақсат 
биігінде болғанымыз деп пайымдауға бо-
лады.

Ақын һәм батыр Махамбет тұлғасын 
тереңірек танудың мүмкіндіктері дәстүрге 
айналған «Махамбет оқулары» конферен-
цияларында кең к�рінуде. 2014 жылдың 
5-мамыры күні «ҮІ Махамбет оқулары» 
ғылыми-тәжірибелік конференциясы 
жоғары деңгейде �ткенін айта кету ләзім. 
Ғылыми басқосу М.6темісов атындағы Ба-
тыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
ректоры, педагогика ғылымының док-
торы,  академик А.С.Иманғалиевтің 
«Мәңгілік Ел идеясы және махамбеттану» 
тақырыбындағы кіріспе с�зімен және 
құттықтауымен басталды. Пленарлық 
мәжілісте шетелдік ғалымдардың баян-
дамалары тыңдалды. Мәселен, Оңтүстік 
Корея Республикасының профессоры, 
доктор Ли Джонг Хьюннің ақпараттық 
технологияларға арналған баяндамасынан 
�зге Түркия Республикасының Ардахан 
университетінің оқу-әдістемелік жұмыстар 
ж�ніндегі проректоры, РһD доктор, про-
фессор Орхан С�йлемездің «Махамбет 
)леңдеріне кейбір пікірлер» баяндамасы, со-
нымен бірге �лкетанушы, ақын-жазушы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
Махамбет және А.Байтұрсынов атындағы 
сыйлықтардың иегері Қ.6.Жылқышиевтің 
«Махамбеттанудың кейбір мәселелері» 
тақырыбындағы, М.6темісов атында-
гы БҚМУ «Махамбет» ғылыми-зерттеу 
о р т а л ы ғ ы н ы ң  д и р е к т о р ы ,  п е д а г о -
гика ғылымының докторы, профессор 
А.С.Қыдыршаевтың «Ұлт феномені Махам-
бет ақынның тағылымдың мектебін таныту 
мақсатындағы қадамдар» тақырыбындағы 
баяндамалары тыңдалды.

Аталған ғылыми-тәжірибелік кон фе-
ренияның бұрынғылардан артықшылығы 
– атауы «Махамбет оқулары» делінгенімен, 
бүгінгі заманауи ғылым салаларының �зекті 
мәселелерін қамтуымен ерекшеленді. Кон-
ференцияда 7 секция жұмыс жасады. Жиы-
ны – 200-ге жуық ғылыми баяндамалар 
конференцияның макалалар жинағында 
жарық к�рді»:

Махамбеттің шығармашылық бол-

мысы мен рухани тұлғасын ғылымның 
қилы саласы бойынша жаңа қырынан 
қарастырған және �зге де �нер түрлерімен 
байланыстырған тұщымды баяндама-
лар қатарында М.6темісов атындағы 
Б Қ М У  п р о ф е с с о р ы ,  ф и л о л о г и я 
ғылымының докторы Ғ.Қ.Хасановтың 
«Махамбет толғауларындағы әскери 
лексика қолданысының коннотациялық 
ерек шеліктері», М.6темісов атындағы 
БҚМУ қазақ филологиясы кафедрасының 
меңгерушісі, филология ғылымының 
кандидаты, доцент З.Ж.Мүтиевтің «Ма-
хамбет рәуішті жыр немесе дидактикалық 
поэзияның бүгінгі  заманауи болмысы 
(Мұнайдар Балмолда ақындығы мысалын-
да)», М.6темісов атындағы БҚМУ профес-
соры, филология ғылымының кандидаты 
С.Ғ.Шарабасовтың «Облыс мектептеріндегі 
Махамбет шы ғармаларының оқытылу жай- 
жапсары», Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе 
�ңірлік мемлекеттік университетінің 
доценті, филология ғылымының кан-
дидаты Ж.С.Сұлтанғалиеваның  «Ма-

мәлім және беймәлім дәйекті деректер 
жүйеленген. Тіпті бұлардың к�бі қалың 
к�пшілікке беймәлім, бұрын еш жерде 
жарияланбаған тың деректер. Қысқасы, 
алғаш рет толық нұсқада ұсынылған 
танымдық мол мағлұмат берер еңбек кім-
кімді де бейжай қалдырмасы анық. Еңбек 
«Махамбет және тарихи кезең», «Махамбет 
бейітін табу, ескерткішін орнату», «Махам-
бет пішінін анықтау», «Махамбет сүйегінің 
сергелдеңі» сияқты б�лімдерге топтасты-
рыла ұсынылған.

Ақынның 210 жылдығына орай «Ма-
хамбет» ғылыми-зерттеу орталығының 
ұйымдастыруымен «Бүгінгі  Махам-
бет ұрпағы тіл қатады» атты апталық 
�ткізілді. Университет студент-жаста-
рына патриоттық тәлім беру мақсатында 
�ткізілген тағылымды шарада алты күнде 
алты түрлі байқау �тті. 

Бүгінде «Исатай-Махамбет» атты 
ғылыми-танымдық журнал шығару жос-
парлануда. «Махамбет» ғылыми-зерттеу 
орталығының қазіргі жетекшісі, универ-
ситет профессоры С.Ғ.Шарабасовтың 
айтуынша, журнал бетінде ақын баба 
есімін иеленген мекемелердің баба есіміне 
лайық атқарған оңды істерін үлгі ету 
мақсатында қаламыздағы және алыс-
жақын �ңірлердегі мекемелердің жарқын 
істері туралы ақпараттық мақалаларды, 
махамбеттануға, жалпы бабалар тарихына, 
исатайтануға қатысты зерттеу еңбектерді 
ұсыну жоспарлануда. 

«Махамбет» ғылыми-зерттеу орталы-
ғы ның ұйымдастыруымен «Мәңгілік 

хамбет )леңдеріндегі ерлік тақырыбы», 
Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе �ңірлік 
мемлекеттік университетінің оқыту-
шысы С.О.Тәжіғалиеваның  «Махам-
бет шығармаларындағы азаматтық 
үн»,  Орал қаласы №7 ЖОББМ-ның 
мұғалімі Э.У.Исмагулованың «Махамбет 
Iтемісұлының шығармаларын оқытудың 
тиімді жолдары», М.6темісов атындағы 
БҚМУ оқытушылары А.Н.Шакенова 
мен Л.Ж.Каженованың  «Махамбет 
Iтемісұлының күйшілік )нері» және т.б. 
еңбектерді атап �ткен ж�н. 

Университетте «Махамбет» мұражайы, 
«Махамбет» ақпарат-технологиялар паркі 
жұмыс жасайды, филолог студенттерге 
махамбеттану курсы оқылады, әр жыл 
сайын халықаралық дәрежедегі «Ма-
хамбет оқулары» �ткізіледі. Бүгінде ба-
тыр бабаның есімі қашан да кеңінен 
ұлықталады. 6скелең ұрпағы дауылпаз 
ақынды лайым даралап, кейінгіге насихат-
тауды дәстүрге айналдырған. Осы орайда 
2013 жылы қарашаның 21-інде Махамбет 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде республикалық «V Ма-
хамбет оқулары» ғылыми-тәжірибелік 
к о н ф е р е н ц и я с ы  � т т і .  П л е н а р л ы қ 
мәжілісте Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, 
ақын Ақұштап Бақтыгереева «Махамбет 
жырлары – ұлттық поэзияның негізі», 
медицина ғылымының докторы, про-
фессор, Қазақстан Республикасының 
Сақтандыру медицина академиясының 
академигі, Қазақстан – Ресей медици-
на университетінің онкология, маммо-
логия, сәулелік емдеу кафедрасының 
меңгерушісі, махамбеттанушы Қайыржан 
Pбисатов «Махамбет ғұмырнамасының 
беймәлім беттері», жазушы, драматург, 
Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық 
ғылым академиясының академигі, уни-
верситет түлегі Рақымжан Отарбаев «Ма-
хамбет мұрасы т�ңірегіндегі ізденістер», 
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі 
жанындағы Қазақ  ғылыми-зерттеу 
мәдениет институтының бас директо-
ры, филология ғылымының кандидаты, 
әдебиеттанушы ғалым Мақсат Тәж-Мұрат 
«Махамбет поэзиясының мистикалық 
табиғаты (қазақ тарихына альтернативті 
к�зқарас тұрғысынан)» тақырыптарында 
баяндамалар жасады. Осы конференция 
жұмысына Ақ Жайық �ңірінің �лкетанушы 
ғалымдары, мектеп мұғалімдері, универси-
теттің профессор-оқытушылар құрамы мен 
студент жастары қатысты. Конференцияға 
келіп түскен мақалалар университет баспа-
сынан арнайы жинақ ретінде жарық к�рді.

2013 жылы шілденің 5-інде «Иса-
тай батыр тарихы: зерттелу деңгейі, 
тың деректер, болжамдар» тақырыбында 
д � ң г е л е к  ү с т е л  ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы . 
2013  жылы қарашаның 20-сы күні 
университетіміздің баспаханасынан «Ма-
хамбет» ғылыми-зерттеу орталығының 
қолдауымен қазақ халқының ұлы ақыны, 
айбынды батыры, атақты күйшісі Ма-
хамбет 6темісұлының туғанына 210 жыл 
толуына орай «Махамбеттанудың мәлім 
және беймәлім парақтары» атты кітабы 
жарық к�рді. Еңбек авторы – медицина 
ғылымының докторы, жоғарғы санаттағы 
онколог-профессор, Атырау облысының 
құрметті азаматы Қайыржан Pбисатов. 
Аталмыш еңбекте ұлы бабамызға қатысты 
�з құлағымен естіп, �з к�зімен к�ріп анық 
куә болған, жан-жақты терең білетін 

Ел-Тәуелсіз Қазақстанға – білікті ма-
ман» тақырыбында профессор Абат 
Сатыбайұлы Қыдыршаевтың шеберлік кла-
сы �ткізілді. Шеберлік класының соңында 
жауапкершіліктің биік үлгісін танытып, тер 
т�ге еңбектене білген бір топ к�шбасшы 
студенттерге арнайы әзірленген «Ма-
хамбет» ғылыми-зерттеу орталығының 
сертификаттары табыс етілді. Бұған қоса 
білім ордасының студенттеріне ордалы ой 
қосқан сондай шараның бірі –«Махам-
бет баба мектебі – ұлттық патриоттық 
тәлім» (Ақын шығармашылығына негіз-
дел ген тіл сабақтарындағы кешенді тіл 
ұстарту тренингілерінің фрагменттері) 
тақырыбындағы орталық ұйымдастырған 
шеберлік класы. Аталмыш шара мамыр 
айының басында «VI Махамбет оқуларына» 
орайластыра ұйымдастырылды. Аталмыш 
шеберлік класының алғашқы б�лімінде 
студенттер Махамбет ақын �леңдерін қазақ, 
орыс, ағылшын, түрік, қытай тілдерінде 
нақышына келтіре оқып, тыңдаушылардың 
құлақ құрышын қандырды.

2014 жылдың сәуір айының 11-і күні, 
Астана қаласында университет студенттері 
студенттер мен ғалымдардың «Ғылым және 
білім – 2014» атты IX халықаралық ғылыми 
конференциясына қатысып, «Қазақ тілі 
және әдебиеті» мамандығының 02201-топ 
студенті Айдана Татаханова Л.Гумилев 
атындағы ЕҰУ-ы арнайы сертификаты-
на ие болды. Ол баба �леңдерінің мәнін 
ашуға ұмтылып, «Ұлт феномені Махам-
бет Iтемісұлының туындыларының тілі 
хақында» атты баяндамасын әзірлеген 
болатын. Елбасының «Қазақстан жолы – 
2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
Жолдауына орай университетімізде 
ұйымдастырылған «Жастар және ғылым» 
студенттер мен магистранттардың ғылыми 
апталығы аясында бір топ ғылыми жұмыс 
сынға түскен-ді. Апталық қорытындысында 
«Махамбеттанудың беймәлім парақтары» 
тақырыбымен додаға түскен «Филология: 
қазақ тілі» мамандығының 02105-топ 
студенті Абылай Жайнагүл жүлделі 3 орын-
ды иеленді. 

Махамбеттану және исатайтанудың 
беймәлім парақтары» тақырыбында 
д�ңгелек үстел �ткізілді.

М.6темісов атындағы Батыс Қазақ-
стан мелекеттік университетінің ойлы 
ұстаз тұлғалары мен жалынды студент 
жастарының жарыққа шығып жатқан 
ғылыми-зерттеу еңбектері  қашан да 
пара саттылыққа жетелейтініне сенім-
дімін. «Махамбет» ғылыми-зерттеу орта-
лығының ұйымдастыруымен 2014 жылы 
маусымның 10-ы күні «Махамбеттану 
және исатайтанудың беймәлім парақ тары» 
тақырыбында �ткізілген д�ңгелек үстелде 
ой-талқыға ұсынылған мәселе аясында сан 
қилы мәліметтер ортаға салынды. Басқосуда 
медицина ғылымының докторы Қайыржан 
Pбисатов, �лкетанушы Амангелді Құрақов 
сынды тұлғалар тақырыпқа қатысты соңғы 
кезекте табылған дерек-мәліметтерді 
к�пшілік назарына ұсынды.

Қорыта келгенде, ата-бабаларымыздың 
аңсаған арманы 1991 жылы орындалып, 
еліміз тәуелсіздік туын қолына алып, аз 
мерзім ішінде бүкіл дүниежүзіне танымал 
мемлекет болды. Келешекте еліміздің 
егемендігі үшін кезінде жауларымен 
жағаласып, жанын құрбан еткен ата-
бабаларымыздың �мір жолын тереңірек 
зерттеу қазіргі ұрпақтың т�л міндеті. 

Батыс Қазақстан облысы

ҚР Президенті сыйлығының лау-
реаты, Мемлекеттік «Дарын» 
жастар сыйлығы мен Қазақстан 
Жастар одағы сыйлығының 
иегері, ҚР Мәдениет қайраткері, 
философия ғылымының кан-
дидаты, журналист Болатбек 
Т"лепбергеннің жаңа кітабы 
осылай аталады. 

Мәдениет және спорт министр-
лігінің «Pдебиеттің әлеуметтік 
маңызды түрлерін басып шығару» 
бағдарламасы бойынша жарық 
к�рген кітапты «С�здік-Словарь» 
баспасы «Дарын» мемлекеттік жас-
тар сыйлығының лауреаттары» 
сериясы бойынша екі мың данамен 
оқырманға ұсынып отыр.

Автордың «Біз осы не бітіріп 
жүрміз?» атты публицистикалық 
е ң б е г і  ұ л т ы м ы з д ы ң  к е ш е г і с і 
мен бүгінгісіне арналған. Атап 
айтқанда, Алаш қайраткерлерінің 
ел тарихындағы алатын орны 
мен тәуелсіздік толғауы – қазіргі 
әлеуметтік болмыс пен санадағы 
ұлттық идея арақатынасын зерделе-
ген. Сонымен қатар қазақтың ортақ 
құндылық бастауын жасау және 

Белгілі  ғалым, филология 
ғылымының докторы, профессор 
Дандай Ысқақұлының «Дәстүр» 
баспасынан жарық к"рген кітабы 
осылай аталады. 

Қазіргі заман қоғамдық, эконо-
микалық, мәдени �мірдің барлық 
сала ларында дерлік жаһандану 
үрдісінің қарқынды жүріп жатуы-
мен ерекшеленеді. Осындай жағдай 
әрбір ұлттың алдына жаһандануға 
жұтылып кетпеуі үшін қайтсе де 
тілін, дінін, әдебиетін, мәдениетін, 
сол арқылы ұлттық болмысын сақтап 
қалу міндетін қойып отыр. Кітапта 
қазіргі ғаламдасу ғасырындағы 
руханиятқа қатысты аса маңызды 
мәселелерді ұлттық тұрғыдан шешу 
мәселелері к�теріледі. Ұлт �мірінде 
тіл мен әдебиеттің шешуші р�л 
атқаратындығына назар аудары-
лады. 

«Қазақ әдебиеті қарыштап да-
муы үшін, ең алдымен қазақтың 
тілі шын мәніндегі мемлекеттік 
мәртебесіне ие болуы керек. «Үш 
тұғырлы» тіл саясатын жүрегіземіз 
деп, �зіміздің туған тіліміз �зге 
тілдердің тасасында қалып бара 
жатқан сияқты. 6зге тілдің бәрін 
білгеніміз ж�н-ақ. Тек оларға �з 
тілімізден артық құрмет к�рсе-
туіміз ойландырады. Біздің шау-
ж а й ы м ы з ғ а  ж а б ы с қ а н  о р ы с , 
ағылшын тілдері қазақ тілінен 
кейінгі қосымша тілдің р�лін 
атқаруы тиіс. Яғни екінші кезек-
ке ысырылуы керек. Бүгінгідей 
Қазақстанда тұратын қазақтардың 
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Әдебиеттің әлеуметтік функцияларына байланысты 
тақырыпты барынша зерттеген М.Шоқай «Ұлттық бостандық 
– ұлттық рух жемісі. Ұлттық рухтың өзі де ұлттық бостандық 
пен ұлттық тәуелсіздік саясында жеміс бере алады» деген 
тұжырымдама жасайды. «Әдебиеттің бостандығы» мәселесі 
осыдан туындайды. М.Шоқай сондықтан әдебиеттің да-
муына қажетті жағдайлардың ішінде саясаттың әдеби 
процеске араласпауын алдыңғы орынға қояды. «Адамзат 
шығармашылығының барлық түрлерінің ішінде әдебиет 
бәрінен бұрын бостандыққа мұқтаж» дейді.

ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң  ж а з ы л у  у а қ ы т ы 
Мұстафаның Францияға барып күрес 
жолын бастау кезеңімен тұстас келеді. 
Мағжанға Мұстафаның «Кене мен Абы-
лай» жолында жүргендігі, бірақ олардың 
арманын бейбіт, саяси күрес тәсілдері 
арқылы жүзеге асыруға бет алғаны 
белгісіздеу еді...

М.Шоқай «Яш Түркістан» журналын-
да түркістандық ақын-жазушылардың 
�мірі мен шығармашылығын дәріптеумен 
қатар, эмиграцияда жүрген талантты 
жастардың қаламынан туындаған әңгіме, 
�лең, әдебиеттанушылық талпыныстары-
на үнемі қолдау к�рсетіп отырады. Соның 
бір мысалы – Есен Тұрсын деген лақап 
атпен жария болған Тахир Шағатайдың 
«Түркістанның ұлы ақыны (1845-1904)» 
деген шағын мақаласы.

Тахир Шағатай «Яш Түркістан» 
журналының жауапты хатшысы бол-
ды.  Абдуақап Оқтаймен бірге  осы 
басылымның жүгін к�теріп, М.Шоқаймен 
бірі оң қанаты, бірі сол қанатындай 
ынтымақта жұмыс істеді.

Мақала «Яш Түркістан» журналында 
(1934. №58, 39-41-б.) жарық к�рді, ол 
шағатай тілінен аударылып, «Түркістан» 
газетінде (2004, 15-шілде) қазақ тіліне ау-
дарылып басылды.

А б а й  т у р а л ы  Е с е н  Т ұ р с ы н н ы ң 
м а қ а л а с ы н  р е д а к ц и я л а п ,  о ғ а н 
толықтырулар енгізумен М.Шоқай 
шектеліп қалмайды. «Яш Түркістан» жур-
налына (1935, №63) «Шайыр Абайдың 
�мірден озғанына 30 жыл толуына орай» 
деген мақала жазып, онда «Абай – 
ұлтшыл», «Абай – феодалшыл», «Абай – 
алашордашыл» деп, Абай шығармаларын 
мектеп кітапханаларына да жіберткізбей 
�рекпіп жүрген большевиктер саясатын 
сынға алады. Бірақ халық санасынан Абай-
ды сызып тастаудың мүмкін еместігін, 
«Табиғатты есіктен қуып шығарсаң, ол 
терезеден қайтып кіреді» деген секілді, 

�деби шығармашылық – адамзат
рухының ең жоғарғы нүктесі.

 (Мұстафа Шоқай)

Мұстафа ақын жанды болып �сті. 
Студенттік шағында «Қақажанға» деп, 
бірге оқыған түрікмен досы Қ.Бердиевке 
а р н а п  ә з і л  � л е ң  д е  ж а з д ы .  О н ы ң 
Париждегі мұрағатынан «Секірген лақ 
к�рдім тау басында» деген �лең мәтініне 
де кезіктік. Бұл �леңі Грузияда жүрген 
шағындағы елді сағынған к�ңіл ауанымен 
жазылса керек.

Бүкіл �мірін халқының бостандығына 
арнаған Мұстафаға елінен кету қиынға 
соқты, жаны күйзелді. Pсіресе, оның жан 
тебіренісі 1922 жылы Берлиндегі Трокаде-
ро этнографиялық мұражайына барғанда 
к�зіне жас алдырды. Осы сәтті зайыбы 
Мария Шоқай былай деп суреттейді: 
«Мұражайда тұрған тамаша домбы-
раны к�ріп, ол �зін-�зі ұстай алмай, 
қызметкерден инструментті қолға алуға 
рұқсат сұрады. Сол бойда оны бабына 
келтіріп, ғажап қырғыз (қазақ. – К.Е.) 
сазын ойнап берді. Ол домбырамен �те 
қамығып қоштасты, к�зі жасқа толып 
кеткен екен».

Мұндайда Қадыр ақынның «Нағыз 
қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – дом-
быра» деген �лең жолдары еріксіз ойға 
оралады. Домбыраны к�ргенде Сыр 
�ңірінен бастап бүкіл қазақ даласы, туған-
туыстары, сол кезде аштан қырылып 

М�стафа Шо�айМ�стафа Шо�ай

ЗАМАНДАС

...Сонау сұрапыл соғыс жылда-
ры қой к�зді, ақсары �ңді, торсық 
шеке қаршадай бала бар болғаны 
алты-ақ жаста болатын. Қиямет 
қырғын кесапаты қиян шеттегі 
қазақ ауылдарына да салмақ салған 
сұрқай шақ. Жылап-сықтау, жүдеп-
жадау, ұнж ұрға түсірген үрейге 
толы беймаза мезгіл-ай десейші! 
Ата-аналардың қабақтарына қарап 
�скен қаршадай балада пәлендей 
қуаныш сәттері де сирек болатын. 
Ауық-ауық еститін с�здері, титтей 
жүрегін тулатып жанын жабырқата 
сыздатқан тіркестер: «Пәленше 
қарттың түгенше баласына қаралы 
қағаз келіпті. Оразалы опат болып-
ты»... тағысын тағылар. 

О с п а н  К е р е к у  � ң і р і н д е г і 
Баянауылдың «Қызыл тау» ау-
ылында дүниеге келді. Мектеп 
табалдырығын аттаған шағы да 
шерге толы, жан түршіктірер жыл-
дар еді.  «Анау халық жауының 
немересі» деген іспетті суық с�здер 
қаршадай Оспанның да құлағын 
қағажу қалдырмаған-ды. «О, не жау? 
Қайдағы жау ата?» деп сұрағанда, 
«Pй, құлыным-ай, соны �зіміз де 
түсіне алмай жүрміз ғой. Қатал 
заманға бас қатырып қайтесің, онан 
да сабағыңды қара» дей салатын 
ол. Соғыстан соңғы ауыртпалығы 
мол кезеңді �з к�зімен к�рген 
Оспан Теміртау  қаласындағы 
орысша оқытатын орта мектепті, 
кейін Алматыдағы Абай атындағы 
Педагогикалық институтқа түсіп, 
оқуын сәтті аяқтады. Жоғарғы 
білімді Оспан Оқу министрлігінің 
ж о л д а м а с ы м е н  қ а л а д а ғ ы  № 9 
мектепте оқу ісінің меңгерушісі, 
кейін  Алматы технологиялық 
институтының физика кафедра-
сында абыройлы қызмет атқарды. 
Оның жиырма жылға жуық жұмыс 
істеген орны – республикалық 

педагогика қоғамы болды. Осы 
қоғам т�рағасының орынбасары 
міндетін ойдағыдай атқарған кезі 
қызу істерге толы болатын. «Оқу-
ағарту ісінің үздігі» деген құрметті 
атаққа ие болған Осекең педагогика 
ғылымын �ркендету жолында жан 
аямай еңбек етті. Физика пәнін 
оқып- үйретуге байланысты бірнеше 
ғылыми кітаптары жарыққа шықты. 
«Жыл мұғалімі» конкурсын тұңғыш 
ұйымдастырушылардың бірегейі де 
Осекең болатын. Педагогикалық 
білім беруді жетілдіру жолындағы 
к�кейкесті мәселелер хақында 
еларалық форумдар �ткізу, одақтас 
республикалардың тәжірибе алма-
суы, �зге де сан салалы жиындарға 
мұрындық болғандар санында Осе-
кен орны ерекше. 

Оспан әкесі Қожахмет шаңыра-
ғынан тоғыз бала дүниеге келді. 
Тұң ғышы Оспанның соңынан 
ерген алты ұл, екі қыз болды. Ше-
ті нен ширақ, �міршең, білімді, 
адамшылықтары мол ұрпақ бо-
лып �сті. Олар игі қасиеттердің 
бәрін аналары Мәкең мен аталары 

Атырау облысы, Индер ауда-
нында 10 қызметтік, 2-і 60 пәтерлік 
және күніне 100 адам қабылдайтын 
емхана пайдалануға берілді. Осы 
орайда облыс әкімі Бақтықожа 
Ізмұхамбетов аудан тұрғындарымен 
кездесіп, Елбасы тапсырмасына сай 
орындалып жатқан игі істер алдағы 
уақытта да �з жалғасын табатынын 
атап �тті. Тұрғын үйлер алдымен 
әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған 
отбасыларға, үйлері апатты жағ-

Осекеңнің отбасы

Жаңа үймен қамтылды

Уақытың не деген шапшаң. Анау ұшқан құстардың қағылған қанаттары мен 
жер апшысын қуыра болат жолдармен жапан даланы жаңғырта «тақ-тақ, 
тақ-тағына»  басқан жүйрік пойыздар, шықылдаған сағаттардың секеңдеген 
секундтары бәрі-бәрі: «Айтарыңды айтып қал, жазарыңды жазып қал» 
деп тұрғандай қас-қағымда өте шығатын төрт күндік жарық дүние, жұрт 
аузындағы фәни жалған. 

Мұстафа Шоқайдың сан қырлы таланты өз халқының бай ауыз әдебиеті мен ән-күйінен бастау алады. Жас кезінен оны 
қоршаған ортада дәстүрлі мәдениет өкілдері молынан ұшырасатын. Халқының әдебиеті мен мәдениетін терең білетіндігіне 
орыс ғалымдарының (Самойлович, Радлов) Мұстафаның студент кезінде-ақ көздері жеткен. Кейін еуропалық өркениет 
орталықтарында небір саяси қайраткерлермен айтысқан кезінде де, Лондондағы Корольдік халықаралық қатынастар 
институтында екі сағат бойы  таза француз тілінде дәріс оқыған  шағында да ойына ой қосып, бойына қуат беріп тұратын өз 
халқының рухани қазынасы сыйлаған тылсым құбылыс оны бүгінгі күннің Демосфеніне айналдыратын. Оған – осы дәрістен 
кейін аузымен құс тістеген ағылшын ақсүйектерінің – саясаткерлері мен ғалымдарының түрегеліп тұрып қол соғуы дәлел. Ол 
сөйлеп кеткен кезде Керенский, Милюков секілді кәнігі орыс қайраткерлеріне де дес бермейтін. Замандастарының оны «шешен» 
деуі де сондықтан еді. 

Шаңдекеннен алғандығы дау-
сыз. Оспанның оның шалғайдағы 
Улан-Удэден келіп к�ңілі жарасқан 
зайыбы Еленадан тараған ұрпақ 
т�ртеу. Екі ұл, екі қыз. Апалы-
сіңлілі – Шарипа, Жанат. Ұлдары 
– Қанат, Асқар. 1960 жылы Теміртау 
қаласында дүниеге келген Шарипа 
жоғары білімді. Нұржан Кәрімұлы 
Ақанбаевқа тұрмысқа шыққан. 
Күйеуі  Нұржан құқық қорғау 
орнында аса жауапты қызметте. 
Дәурен, Айдар атты ұлдары бар. 
Олар жоғары білімді, �з істерінің 
мамандары. Шарипаның сіңлісі Жа-
нат Оспанқызы әйгілі дауылпаз жа-
зушы, қазақ ұлтының мақтанышына 
айналған аса к�рнекті жазушы 
Сәкен Сейфуллиннің немере жиені 
Сәкенге тұрмысқа шыққан. Екі 
қызы бар. 

Осы отбасының мақтанышы 
Қ а н а т  О с п а н ұ л ы  Қ о ж а х м е т о в 
генерал-майор. Алматы қаласы 
қыл мысты істерге қарсы басқар-

маның, Қарағанды облыстық ішкі 
істер департаментінің бастығы 
қызметтерінде болған. Ол қазір Мәс-
кеу қаласында жауапты қызметте. 

Осекең орайы келгенде к�рген-
дерін, ойына түйгендерін қағаз 
бетіне түсіруден де жалықпайды. 
Таяуда ол тарихи-танымдық кітабы 
«Ұрпақтарға ұлағатын» жарыққа 
шығарды. Оскеннің отбасы жайлы 
қысқаша әңгіме қозғадық. Басы 
ашық бір нәрсе – «ата к�рген оқ 
жонады, ана к�рген тон пішеді» 
демекші, ұлдары ұлағатты, қыздары 
қастерлі атанып жүр. 

... Жасы сексеннің сеңгіріне 
шығып отырған еңбек ардагері, оқу 
ағарту ісінің үздігі, бірнеше медаль-
дар мен Құрмет грамоталарының 
иегері Оспан Қожахметовке: 

Жарық дүние к�ңіліңнің хошы екен,
Мәрт азамат игілермен дос екен. 
Сексен сергек сеніміңді арқалап, 
Тоқсаның тұр тосып алдан, Осеке! 

– дейміз. 

Мыңбай Р+Ш 
АЛМАТЫ

дайдағы адамдарға, ата-анасын-
нан ерте айырылған балаларға 
берілетінін айтты. 6ңір басшысы 
60-пәтерлік құрылыс жұмыстарын 
сапалы жүргізген «KCG» ЖШС-
ның Бас директоры Мұратбек 
Мұхамбедиевке алғысын білдірді. 

Рафхат ХАЛЕЛОВ

Атырау облысы
Индер ауданы

жатқан қазақтар Мұстафаның к�з алды-
нан �ткен шығар...

Мұстафа – орыс, батыс, шығыс 
әдебиетін жақсы білген адам. Оның 
бір мысалы ретінде 1922 жылдың 
12-мамырында Парижден Ташкентте 
тұратын «NN» деген аноним адамға 
жазған хатын айтуға болады («NN» 
дегеннің Х.Досмұхамедов екендігі ту-
ралы уәждерімізді зерттеулерімізде 
айтқанбыз).

Хатта Мұстафа Алексей Толстойдың 
«Хождение по мукам» деген еңбегін орыс 
ре во люциясын «романға» айналды рудың 
сәтсіз әрекеті десе, Григорий Гребен-
щиковтың «Братья Чураевы» деген повесі 
туралы жақсы тілмен жазылған деп қана 
шектеледі. Түркістанда қандай газет-
журналдар және қай тілдерде шығады, 
«қырғыз газетін» кім басқарады деп 
сұрайды.

Мұстафаның «қырғыз газеті» деп 
отырғаны «Ақ жол» екендігі түсінікті 
болар. Бір-екі жылдан кейін ол бұл ба-
сылымды тұрақты түрде алып тұрады. 
Оны «Түркістандағы Лениннің мұрасы» 
(1924), «Түркістандық «тамаша» (1924), 
«Ұлт мәселесінің зертханасында» (1924), 
«Қызыл Түркістанда» (1924), «РКП-ның 
ташкенттік мырзалары» (1925), «Ояну) 
(1926) деген еңбектерінде «Ақ жол» газе-
тіндегі материалдарға сілтеме жа сауы нан 
к�реміз.

Мұстафа Қазақстанда жарық к�рген 
жаңа туындыларды алдырып, олармен 
танысып отыруға да к�п к�ңіл б�леді. 1927 
жылдың 5-шілдесінде Ташкентте оқып 
жатқан туыстас інісі Байдәулет Дабыловқа 
хат жазып, Бейімбет Майлиннің �леңдері 
мен «Ер Сайын» деген кітапты алғанын 
хабарлап, жақында Қызылордада «Тар 
жол, тайғақ кешу» атты кітаптың жарық 
к�ретінін айтып, егер мүмкіндігің болса, 
осы кітапты салып жіберші деп �тініш 
білдіреді. 

Сәкен Сейфуллиннің бұл кітабы сол 
жылы араб графикасымен Қызылордада 
басылып шыққан болатын.

Батыс әлемі М.Шоқайды ірі саяси 
қайраткер ғана емес, түркітанушы ғалым 
ретінде қабылдайды. Сол себепті онымен 
жазысқан тұлғалар қатарынан француз 
ғалымы Поль Пельо (1878-1945), Париж 
университетінің (Сорбонна) профессоры 
Жан Дени (1870-1945), араб және парсы 
тілдерінің маманы Габриэль Ферран, Па-
риж ұлттық кітапханасы Шығыс б�лімінің 
меңгерушісі Э.Блоше, Орта Азия мен 
Қазақстанда �ткен ғасырдың 20-30 жылда-
ры орын алған, одан бұрынғы дәуірлерге де 
қатысты оқиғалар туралы еңбектер авторы 
Ж.Кастанье, ағылшын шығыстанушысы, 
Кембридж университетінің профессоры 
Эдвард Браун (1862-1925), Мұхаммед Хай-
дар Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» еңбегін 
�з түсіндірмелерімен ағылшын тіліне 
аударған Эдвард Денисон-Росс (1871-
1940), «Коман халқы туралы» атты іргелі 
еңбектің авторы Йозеф Маркварттың 
(1864-1930), италиялық ғалым Э.Инсабота 
есімдерінің ұшырасуы заңды болатын.

М.Шоқайдың неміс ғалымдарымен 
ұзақ жылдар бойғы шығармашылық 
б а й л а н ы с ы н  е р е к ш е  а т а ғ а н  ж � н . 
Олардың ішінен, әсіресе, к�рнекті неміс 
түркітанушысы Аннемари фон Габенмен 
(1901-1993) тығыз байланыста болып, 
оның қазақ тілі грамматикасын зерттеуіне 
к�п к�мек бергендігі – таңғаларлық 
жағдай.

А. фон Габен к�нетүркі ескерткіш-
терін, к�ктүріктердің мәдениеті мен 
дүниетанымын зерттеуге үлкен үлес 
қосады. Ол – «Түркі тіліндегі турфан 
мәтіндері» деген бестомдық моно-
графияның, «К�нетүркі тілінің грамма-
тикасы» деген еңбектің авторы. Сонымен 
бірге А. фон Габен жаңа замандағы қазақ 
этнографиясы мен лингвистикасына 
арналған бірнеше ғылыми мақалалар 
жазды.

Неміс ғалымы Мұстафаны �мірден 
озғаннан кейін де ұстаз ретінде құрмет 
тұтып, үнемі еске алып отырды.

Ал Берлин университетінде қызмет 
істеген  Иоханнес  Бенцингт і  шын 
мәнінде Мұстафаның шәкірті деуге бо-

лады. Ол осы университеттің түркітану 
факультетін Мұстафаның жан-жақты 
к�мегі арқасында бітіріп шығады. Бер-
лин университетінде қазақ тілінен сабақ 
беретін дәрежеге жетеді.

И.Бенцинг М.Шоқайды ұстазы 
ретінде және туған ағасындай сыйлай-
ды. 1933 жылы ол «Мұстафа Шоқайұлы 
туралы жаңа �збек әдебиетінде не жазы-
луда» деген мақала жариялайды. Жалпы 
ол қазақ тарихы мен әдебиетінің білгір 
маманы болады. Жазушы Х.Абдуллиннің 
с�зіне қарағанда, ол М.Жұмабаевтың 
�леңдерін жарыққа шығарған. А. фон Га-
бен де: «И.Бенцинг Мағжан Жұмабаевтың 
�леңдерін алғаш алман тілінде с�йлеткен, 
1929 жылы бір томдық шығармаларын 
тәржімелеген» дейді. Аударма Германия 
мұрағаттарының бірінде сақталуы мүмкін. 
Бірақ әзірге біздің ізденістеріміз нәтиже 
бермеді. P.Қашаубаев Мұстафаның үйінде 
болған кезінде Мағжанның «Алыстағы 
бауырға» деген �леңін қазақ, неміс, фран-
цуз тілінде тыңдаған. 6леңді Бенцингтен 
басқа біреудің аударуы мүмкін емес.

М . Ш о қ а й д ы ң  О р т а л ы қ  А з и я 
халықтарының ауыз және жазба әдебиетін 
терең білетіндігін оның Париждегі «Мұ-
сыл ман әлеміне шолу» («Revue de monde 
musulmane») журналында жарық к�рген 
аудармаларынан да байқаймыз.

Бұл пікірімізге тағы бір мысал келтіре 
кетейік.

1939 жылы жазылып біткенмен, 1942 
жылы Лейпцигте шыққан Р.Ольцша мен 
Г.Кляйновтың «Түркістан»: Саяси тарихы 
және әлеуметтік проблемалары» деген 
409 беттік кітабының соңғы 60-70 бетін 
М.Шоқай жазғанға ұқсайды. Ондағы 
«Қозы К�рпеш – Баян сұлу», «Ер Тарғын», 
«Қыз Жібек», «Айман – Шолпан» секілді 
қазақ әдебиетінің үлгілері, «Исатай – Ма-
хамбет», «Бекет», «Амангелді», «Жалбыр», 
«Бекболат» пьесалары, С.Сейфуллин, 
С . М ұ қ а н о в ,  А . Т о қ м а ғ а м б е т о в , 
Т . Ж а р о к о в т ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы 
ж�ніндегі ой түйіндеулер Мұстафаның 
ғана қарымды қаламынан туындады деп 
ойлаймыз. Халықтың рухани дамуында 
әдебиеттің ерекше р�л атқаратындығын 
ескерген М.Шоқай «Яш Түркістан» жур-
налында Түркістанның елде қалған ақын, 
жазушыларының да, шетте жүргендердің 
де туындыларына үнемі орын беріп оты-
рады. Журналдың бірінші санындағы 
бағдарламалық мақалалардың бірінде 
«Біз «Яш Түркістан» беттерінде Түркістан 

ш а й ы р л а р ы н ы ң  ш ы ғ а р м а л а р ы н а н 
үлгі боларлық кейбір үзінділер басып 
тұрмақшымыз» дейді және бұл уәдесін 
М.Шоқай басылымның соңғы сандарына 
дейін берік ұстайды.

Журналдың осы санын Мағжан 
Жұмабайұлының «Түркістан», Шолпанның 
(Абдулхамит Сүлеймен) «Жапырақтар» де-
ген �леңдерімен бастайды.

Бұл екеуі  Мұстафаның аса қадір 
тұтатын ақындары болатын.

Қазақ ақынының «Түркістан» атты 
әйгілі шығармасы оның 1923 жылы Таш-
кентте жарық к�рген кітабынан алынған 
еді. 6лең:

Қырағы Тянь-Шань мен Памир, Алтай,
Күтеді к)птен сені қарай-қарай.
Кене мен Абылайдың жолын қумай,
Жаһанда жабығудың ж)ні қалай, –

деген жолдармен аяқталатыны белгілі. 
Мұның �зі �леңнің Мұстафаға қаратып 
жазылғанын және оны қазақ қайраткерінің 
жақсы түсінгенін білдіреді. Ал 1931 жылы 
«Яш Түркістанның» үшінші-т�ртінші 
сандарында жарық к�рген Мағжанның 
«Алыстағы бауырға» �леңін Мұстафа Ана-
долы түркілеріне арналған деп түсінеді, 
оның түрікшілдік идеясына назар ауда-
рады. Бұл �леңді И.Бенцингтің неміс 
тіліне аударғаны ж�нінде жоғарыда 
айтып �ткенбіз. Қазақ ақынының бұл 

Абайдың да халық �мірінен кең орын ала 
бастағаны туралы баяндайды. Қазіргі кезде 
Алматыда ақынға ескерткіш орнатылған, 
ондағы Педагогикалық институтқа Абай 
аты берілген. Соның �зінде де Абайды 
шектеушілік, оның шығармаларын марк-
сизм «елегінен» �ткізуге тырысушылық 
тыйылмай келеді, – дейді М.Шоқай. Оған 
дәлел ретінде «Казахстанская правда» 
газетінің 1935 жылдың 1-қаңтарында 
басылған бір мақалада: «Біз Абайдың әдеби 
мұрасын толық пайдалана алмаймыз, бірақ 
марксизм елегінен �ткізіп алынған Абай 
�леңдері біз үшін бағалы» делінген жолдар-
ды келтіреді.

Кеңес газетінде Абайды – «қазақ жазба 
поэзиясының негізін салушы» деген баға 
берілуіне орай, қазақ халқының Абайға 
дейін-ақ бірнеше ғасырлар бұрын дүниеге 
келтірген «Қыз Жібек», «Айман – Шол-
пан», «Қозы К�рпеш – Баян сұлу», «Асан 
Қайғы» секілді дастандарының авторла-
ры «жазба шайырлар» болды деген пікір 
білдіреді.

Мұнан бұрынғы да шығармалар мен 
ескертулерінде М.Шоқайдың «Қыз Жібек», 
«Айман – Шолпан», «Қозы К�рпеш – Баян 
сұлу», т.с.с. дастандар ж�ніндегі пікірі 
осыған ұқсас келеді.

Біз �з тарапымызда олардың «жазба 
әдебиет үлгілері» болғандығы туралы 
ақиқатты анықтауды әдебиеттанушылар 
үлесіне қалдырамыз.

М.Шоқайдың бұл туындысын, шағын 
болғанымен, Кеңес Одағында қазақ 
әдебиетінің ірі �кілдерін қудалау, әсіресе, 
Абай шығармашылығын зерттеуге түрлі 
тосқауылдар қою жағдайында жазылған, 
үлкен әлеуметтік жүк к�теріп тұрған 
шығарма деуге болады.

Қазақстанның әдебиеті саласындағы 
жағдайға тоқталатын болсақ, 1928 жылдың 
6-маусымында Мұхтар Pуезов БК(б)П 
�лкелік комитетінің үгіт-насихат б�ліміне 
�зінің «Қазақ әдебиеті тарихы» деген 
қолжазба еңбегінің Қазақ мемлекеттік 
баспасының қоймасында қозғалыссыз 
жатқандығы ж�нінде �кініш білдіреді. 
Осы б�лімнің атынан Байділдин еңбектің 
кіріспе с�зіне �згерту енгізуді және түзетуді 
қажет деген қорытынды жасайды, сонымен 
бірге «маркстік алғы с�з қосып беруді» та-
лап етеді (ҚР ПМ. 141-қор. 1-тізбе. 2275-іс. 
178-179 парақтар).

Қазақ республикасындағы ОГПУ-
дың �кілетті  �кілдігінің 1933 жылы 
11-қыркүйекте «�те құпия» деп белгіленген 
«Қазақстандағы әдеби шығармашылық 
және әдеби күштер» деген 17 беттік баянда-
масында «Буржуазиялық ұлтшылдықпен» 
айыпталмаған қазақ ақын, жазушыла-
ры қалмайды. Pсіресе, бұл құбыжық 
орган Мұхтар Pуезовке шүйлігіп, оған 
«Алашорда – к�семдерінің бірі... қазақ 
интеллигенциясының тұтас бір тобының 
к�семі және идеологы болып отыр» деген 
баға береді (ҚР ПМ. 141-қор. 1-тізбе. 5817-
іс. 1-17 парақтар).

Сәбит Мұқанов осы кезеңде қазақ 
ақын-жазушыларын жаппай «ұлтшыл-
дықпен» айыптаудың белгілі бір критерийі 

ҚАМҚОРЛЫҚ
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үнсіздікте қалуға мәжбүр болып отыр. 
Себебі олар «мәдениеттің формасы ұлттық, 
мазмұны социалистік» болады деген 
мәскеулік түсінікке сәйкес келмейді. Мы-
салы, біздің Ахмет Байтұрсынов пен Шол-
пан ұлттық әдебиетіміздің озық �кілдері бо-
лып табылады. Олардың шығармаларынан 
Ресей үстемдігінен де құрып кетпеген 
біздің тіліміздің байлығы мен жарқылын 
к�реміз. Ахмет пен Шолпан қазір қайда? 
Неге олар үнсіздік құрсауында?..

Пушкин мен Тургенев, дворяндар мен 
«капиталистер» болса да, орыс пролета-
риаты үшін «қасиетті» болып есептеледі, 
себебі олар – орыстар. Ал, Шолпан мен 
Ахмет – түркістандықтардың жауы деп 
суреттеледі, себебі Шолпан мен Ахмет – 
түркістандықтар» (Сонда. 5-том. 129-131 
б.). Қандай да болсын, ұлттық әдебиеттің 
негізгі – ұлттық тіл екендігі ақиқат. Ұлттық 
тілсіз – әдебиеті, ұлттық әдебиетсіз – 
ұлттық рух, ұлттық рухсыз – ұлттық 
тәуелсіздік жоқ екендігі де – аксиомалық 
шындық. Сол себепті кеңес саясаты 
ұлттық тілді тұншықтыруға бағытталған 
деген Мұстафа тұжырымы «Кеңес галстугі» 
мақаласында баяндалған.

Есен Тұрсынның «Түркістандағы тіл 
саясаты» деген «Яш Түркістан» журна-
лында жариялана бастаған мақалалар 
топтамасына жазған кіріспеде М.Шоқай 
Кеңес �кіметінің жергілікті халықты 
орыстандыруға бағытталған тіл саяса-
тын сынға алуына байланысты автор 
ұстанымына қолдау к�рсетеді. Есен 
Тұрсын, егер бұрын латын әліпбиіне 
к�шуге қарсы болып, араб әліпбиін 
сақтауды жақтағандар «контрреволю-
ционерлер» деп айыпталса, енді «кон-
трреволюционерлер» қатарына латын 
тілінің тазалығы үшін күрескендер 
жатқызылуда деп жазады. «Мұның сыры 
мынада» дейді М.Шоқай. Бұрын, кеңес 
�кіметі �з жазуын «латындандырғанда», 
Түркия араб жазуын қолданатын. 

әдебиет әлемінде

жоқтығына назар аударып, оны «сы-
пайылап» жеткізуге тырысады. «ХХ 
ғасырдағы қазақ әдебиеті» (1932) деген 
кітабында: «Ұлтшылдық �ркендеуін тек-
серу үшін бізде оның саяси-шаруашылық 
себептерін іздегенде к�п қиындық түсті. 
Мәселен, ұлттың �зі капитализм туғанда 
туады. Ұлт болмаса, ұлтшылдық жоқ. 
Олай болса, қазақ ұлтшылдары қазақтың 
капиталистерінің тілекшісі болуы керек 
қой. Расы солай ғой» деген уәж айтады.

Алайда қазақ халқының тарихы 
мен әдебиетін белгілі бір саяси мүдде 
тұрғысынан к�руге ұмтылған кеңестік 
идеология бүкіл бір халықтың рухани 
пайғамбарына айналған Абайды да ая-
майды. М.Шоқайдың мақаласы осындай 
жағдайда жазылды. Мақала 1935 жылы 
«Түркістан» (Берлин) журналының соңғы 
(№5) н�мірінде де жарық к�реді.

Айта кететін жайт: бұл басылым бізге 
дейін мүлдем белгісіз болып келді. Тіпті 
2010 жылы Түркияға барған сапарымыз-
да Стамбұлда тұратын профессор, ұзақ 
уақыт бойы «Түркістан Ұлттық Бірлігі» 
ұйымының тарихымен айналысып келе 
жатқан Ахат Андижан мұндай журналдың 
�мірде болмағандығы ж�нінде мені 
сендіруге тырысқан-ды. Алайда біршама 
ізденістерден кейін бұл журналды табудың 
сәті түсті.

Осылайша «Түркістан Ұлттық Бірлігі» 
ұйымының, «Иени Түркістан», «Яш 
Түркістаннан» басқа, үшінші баспас�з 
органының болғандығы анықталды. Оның 
�мірі қысқа болды: 1934 жылдың қазан 
айынан – 1935 жылдың ақпан айына 
дейінгі уақытта бар болғаны бес н�мірі 
ғана шықты. Журнал Германияда (Берлин, 
Шарлоттенбург, 4) басылып шығарылды.

Бұл журналдың шығу тарихы «Яш 
Түркістан» журналының Түркия аумағына 
таратуға тыйым салынуына байланыс-
ты еді. «Яш Түркістан» журналының 
Түркия аумағына ене алмауы к�птеген 

Шолпан �леңдерінде орыс отаршылда-
ры – түркістандықтардың басты жауы 
ретінде к�рсетіледі. Шолпан �леңдері 
барша түркістандықтарды кеңестік Ре-
сей қамытынан құтылуды үгіттейді. 
«Қасқырлардан тек ақымақтар ғана ра                    
қым күтеді» деген с�здер сол Шолпан 
�леңдерінің бірінде айтылған». Мақала 
соңында Мұстафа Берлинде шығып тұрған 
«Остойропа» журналының 1931 жылғы 
сәуірдегі №7 санында жарық к�рген 
«Түркістан шайырлары мен �леңдері» атты 
19 беттік мақала басылғаны ж�нінде де 
хабарлайды.

«Яш Түркістанның» 1931 жылы шілде 
айындағы санында «Түркістан ұлттық 
әдебиеті хақында француз журналы не 
дейді» деген еңбегі Париждің ең беделді ба-
сылымдары қатарынан орын алатын «Муа» 
(«Le Mois») журналының маусым айындағы 
санында «Түркістан әдебиетіндегі �леңдер» 
деген мақалаға орай жазылған-ды. Фран-
цуз авторы Түркістан жазушылары мен 
әдебиетшілерінің арасынан Шолпанға 
ерекше тоқталады: «Шолпан – тек түрік 
әлемінде ғана емес, Еуропада да таны-
мал бір шайыр. Оның �леңдері мен тілі 
Түркістан түркілерінің классикалық 
әдебиетін еске салады. Шолпанның 
барлық �лең-жырлары �лкеде ел аузынан 
түскен емес. Оның пьесалары түрік театры-
на жаңа тыныс, жаңа леп әкелді».

Мақала былайша аяқталады (бұл мақала 
соңында Шоқайұлы деп қол қойыпты. 
– К.Е.): «Түркістан поэзиясының �ркен 
жаюы ұлттық түйсіктің оянуымен тығыз 
байланысты. Большевиктер бұл әрекетті 
тұншықтыруға тырысуда. Алайда халықтық 
�мір сүруге құлшынысы барған сайын 
артып келеді. Түркістан �з тәуелсіздігі 
үшін ғана емес, сонымен бірге �зіне тән 
рухының жеңіліс таппауы үшін күресуде».

М.Шоқай Париждің атақты журна-
лында мұндай мақаланың жарық к�руіне 
ерекше қуанып, «Дұрыс. Түркістан �з са-

алуын ерен ессіздік ретінде қабылдады, 
олар ж�нінде жебелі с�зін аямады. Атақты 
орыс мысалшысы Крылов �зінің «Есек 
және бұлбұл» деген еңбегінде, – дейді ол, 
– �з әнімен бұлбұлдың есекке ұнағаны, 
бірақ есек әтештен біршама үйренсе, 
бұлбұл мұнан да тәуір ән салар еді деп 
ұйғарады. Сол сияқты мұндай «қызыл 
революциялық ш�же әтештер» ұлттық 
түркістан әдебиетінің шын мәніндегі 
бұлбұлы – Науаиды онша қолдап-
қолпаштамайды (Мұстафа Шоқай. 
Шығармаларының толық жинағы. Алматы, 
2013, 5-том, 298-б.).

Ахмет  Байтұрсынов,  Міржақып 
Дулатовтың шығармаларын аса жоғары 
бағалап, олар – �з халқының тілі мен 
әдебиетінің ұлы білгірлері деп к�рсетті, 
неліктен олар Түркістанның бір жерінде �з 
білімдеріне қолданыс таба алмай отыр деп 
�кініш білдірді (Сонда. 7-том. 270-б.).

Pдебиет саласындағы жаңалықтарды 
М.Шоқай «Еңбекші қазақ», «Казахстан-
ская правда» және басқа да жаздырып алып 
отырған баспас�зден біліп отырды. «Казах-
станская правда» газетінің 1937 жылдың 
8-шілдесінде шыққан н�міріндегі «Халық 
жауларымен ымыраластық – партия жолы-
на сатқындық» деген мақаламен танысып, 
оны Қазақстанның Жазушылар одағы мен 
оның бас органы – «Литературный Казах-
стан» журналына қарсы жасалған жорық 
деп түйіндеді.

Мақалада «сталиндік мектептің әйгілі 
кеңес жазушылары Сәбит Мұқанов пен 
Сәкен Сейфуллин ұлтшылдық элементтер-
мен байланысты қолдап келгендігімен де 
аты шықты, әрине, бұл Одақтың жұмысына 
және жас жазушы кадрларды �сіруге үлкен 
зиян келтіріп отыр» делініпті. Мақала 
авторы, әсіресе, мұндай «зиянкестіктің 
түп тамыры қазақ халқының қас жауы, 
жапон тыңшысы Шоқаевқа ықыластық 
танытқан» Смағұл Сәдуақасовқа барып 
тіреледі деген секілді «к�регендік» білдіреді 

ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ  ТАҢБАЛЫ СЫР

«Шежірені» орыс тіліне алғаш 
аударған белгілі арабтанушы ғалым 
Г.Саблуков аударманың кіріспесінде бы-
лай деп жазады: «Хорезмдік сұлтан әрбір 
аңызды қайдан, қай еңбектен алғанын 
к�рсетпейді, оның шығармасын Рашид 
ад-дин және басқа жазушылар тарихы-
мен салыстырғандар оның деректерді 
�те дәл, дерек�здерден сайма-сай 
алғанын айтады». 

Аударма авторы �зінің жоғарыда 
келтірген кіріспе мақаласының бір 
жерінде Pбілғазы «Шежіресінің» тарих 
ғылымы үшін маңыздылығын былайша 
к�рсетеді: «Вообще скажу, – деп жазады 
ол, – что Родословная тюркского пле-
мени в ряду исторических сочинений, 
которые восточная мусульманская ли-
тература доставляет нашей истории, как 
для пополнения моңғольского периода 
ее, так и для познания Мавереннагра, 
восточного соседа России, в политичес-
ком и этнографическом отношениях, 
удерживает за собою достоинство нема-
ловажного исторического источника».

Шындығында да, шетел ғалым -
да рын былай қойғанда, �ткен ғасыр -
лардағы к�рнекті орыс шығыстану-
шы лары Н.А.Аристов, В.В.Бартольд, 
А.Н.Бернштам, Н.И.Веселовский, 
Б.Я.Вла димирцов сияқты к�птеген 
зерттеушілер �з еңбектерінде Pбілғазы 
шығармаларын кеңінен пайдалан-
ғ а н .  6 к і н і ш к е  о р а й ,  Қ а з а қ с т а н 
т а р и х ш ы л а р ы н ы ң  к � н е  д ә у і р г е 
арналған еңбектерінде Pбілғазының 
«Түрік шежіресіндегі» деректер тым 
аз кездеседі. Мәселен, Қазақ ССР 
т а р и х ы н ы ң  1 9 7 9  ж ы л ы  о р ы с ш а 
жарияланған II томында («Феодалдық 
Қатынастардың дамуы. Қазақ халқының 
және қазақ хандығының қалыптасуы») 
Pбілғазы еңбегіне бірер жерде ғана 
сілтеме жасалады. Ал «Материалы по 
истории казахских ханств XV-XVII ве-
ков» (Алма-Ата, 1969) деген жинаққа 
Pбілғазы еңбегі мүлдем кірмей қалған. 
Ал дұрысына қарағанда, Pбілғазының 
аталған еңбегінен қазақ халқын құраған 
рулар мен тайпа одақтарының моңғол 
шабуылы кезіндегі және одан кейінгі 
дәуірдегі тарихынан мол деректер табуға 
болар еді.

Қазақ халқы құрамына енген ру-
лардан «Шежіреде» жиі кездесетін 
ру-тайпа аттары – найман, жалай-
ыр, керейіт, қоңырат, т.б. Мәселен, 
«Шежіреде» наймандардың к�не жұрт 
екені, малы мен басы к�п �скен халық 
екені, Шыңғыс хан заманындағы пат-
шасы – Тиаң хан екені, қоныстарының 
моңғол жұртында, Қарақорым деген 
жерде екендігі айтылады. Қоңырат елін 
Pбілғазы асылы моңғол нәсілінен еді, 
Жорлық мергеннің ұлы Қоңырат атала-
тын, барлық коңырат елі содан шықты 
дейді. Шыңғыстың анасы — Ауалун 
(Оолұн) қоңырат қызы екенін жаза-
ды. Сол сияқты «Шежіреде» қыпшақ, 
ұйғыр, татар, қырғыз халықтарының та-
рихына қатысты да деректер баршылық. 
Олардың моңғол шабуылына дейінгі 
қ о н ы с т а р ы ,  п а т ш а л а р ы  т у р а л ы 
мәліметтер бар.

Жеке қазақ рулары туралы деректер 
болғанымен, тұтас қазақ халқының 
тарихына қатысты оқиғалар  к�п 
кездеспейді. Оның себебі, біздіңше, 
шежіреде тек Шыңғыс тұқымынан 
болған хандардың тарихы с�з болумен 
байланысты болса керек. «Тоқай Темір 
нәсілінен қазаққа хан болғандарының 
баяны» деген тақырыпшада 6зтемір, 
Х о ж а  Б а д а қ ұ л  ү ғ л а н ,  О р ы с  х а н , 
Құйыршықхан, Барақхан, Pбусағит 
(лақабы — Жәнібек хан) аталады. Енді 
бір жерінде Жошы әулетінен Дешті-
Қыпшақта хан болғандарды с�з ет-
кенде, олардың ішінен Берке хан, 
6збек хан, Жәнібек хандарды ерекше 
ілтипатпен атайды, сол сияқты Тода 
Менку, Бердібек сияқты хандардың 
залымдығын, пасықтығын да жасыр-
майды. Мәселен, 6збек хан тұсында 
бүкіл Жошы елі �збек деп аталғанын, ал 
Бердібектің елуімен Бату хан әулетінің 
аяқталып, хандық Жошының �зге 
балаларының ұрпақтарына ауысқанын 
айтады. Берке ханнан бастап хан ордасы 
Сарайшықта болғанын, одан кейінгі 
хандардың да сонда жерленгенін тілге 
тиек етеді. 

Берке хан бастап мұсылмандықты 
қабылдап,  шариғат  заңын қатаң 
сақтайды, інісі Тоғай Темір де мұсылман 
болады. Хижраның 664 жылы 25 жыл 
патшалық құрып қайтыс болады. Бер-
ке хан �лген соң Менку Темір хан 

«ТҮРКІ ШЕЖІРЕСІНДЕГІ» 
ҚАЗАҚ РУЛАРЫ

Хиуа ханы Әбілғазының (1603-1664) аталған шығармасы – Шыңғыс ханнан 
бұрынғы және одан кейінгі дәуірлерде Орта Азия, Қазақстан, Таяу Шығыс 
елдерінде болған ірілі-уақты оқиғалар мен сол тұстағы мемлекет басқарған 
қайраткерлер жүргізген саясат жайындағы жылнама. Оның шежіре деген 
аты болмаса, ол жоғары ғылыми деңгейде жазылған шын мәніндегі тарихи 
шығарма деуге де болады. Кітаптан Әбілғазының өз заманындағы тарихи 
шығармалардан хабардар болғаны, көп жағдайда оларды пайдаланғаны 
байқалады. Ол Рашид ад-дин, Шәрафәддин сияқты шығыс ғұламаларының 
тарихи еңбектерімен жақсы таныс болған, қажет болған жерде өз ойын 
дәйектеу үшін оларға сілтемелер жасайды. Сондықтан бұл еңбектен біз қазақ 
халқын құраған рулар мен тайпалардың көне тарихы, тұрмыс-тіршілігі мен 
мәдениеті, этнографиясы жайлы көптеген деректер табамыз.

сайланып, Бату хан дәстүрімен аға-
інілеріне ұлыстарды б�ліп береді. Ақ 
орда мемлекетін Шибан ұлы Баһадүр 
ханға береді. Менку Темір хан �лгеннен 
кейін оның орнына Тода Менку хан 
сайланады, бірақ ол залым, дарын-
сыз адам болады. Тоқтағу онымен 
соғысып, оны жеңіп, �зі хан болады. 
Ол к�п елді бағындырып, алты-ақ 
жыл патшалық құрып, қайтыс болады. 
Ол �лгеннен кейін елді 13 жастағы 
6збек хан басқарады. Оның зама-
нында халықтың дәулеті артып, ұлыс 
ұлысымен исламға кіреді. Одан соң бар-
ша Жошы елі �збек елі атанады. Оның 
орнына хан болған Жәнібек ғұлама, 
ибалы, ақылды кісі болды. Оның орны-
на хан болған Бердібек іші қара, залым 
болды, барлық аға-інісін �лтіріп тынды, 
одан кейін бұл тұқымнан хан болатын 
ешкім калмай, хандық Жошының �зге 
балаларына ауысты. «Нар мойыны 
Бердібекте кесілді» деген мақал содан 
қалды дейді Pбілғазы.

Pбілғазы �зі Шыңғыс тұқымы бола 
тұрып, Шыңғыс пен оның балаларының 
қатыгездік істерін де жасырмайды. 
Мәселен, Жошының Сығанақ қаласына 
«маған бағынсын» деп жіберген н�кері 
Хасан қажыны �лтіргені үшін қала 
халқынан он мың адамды нақақ 
�лтірткенін жазады.

Pбілғазы, сондай-ақ түрік қолбас-
шы ла рының ерлігін сүйсіне жазып 
отырады. Мәселен, Ходжент әкімі 
Темірмәлік пен Мұхаммед шаһтың 
баласы Жәлелетдиннің ерліктеріне 
«Шежіреде» бірнеше бет орын берілген.

Сол сияқты «Шежіреден»  б із 
Орта Азияның түскей �лкелеріндегі 
халық арасында VІІ-ІХ ғасырларда-
ақ ірге тебе бастаған ислам дінінің 
қазақ жұртын билеген хан сарайларына 
тек XIV ғасырдың орта тұсында ғана 
енгені ж�нінен айқын мағлұмат ала-
мыз. «Тұғлұқ Темір ханның мұсылман 
болғанының баяны» дейтін кітаптың 
бір тарауында ханның жаңа жыл сана-
уымызша 1376 жылы ғана ислам дініне 
кіргені сез болады. Дешті Қыпшаққа ең 
алғаш Берке хан мұсылман болып, �з 
туыстарын мұсылман дініне кіргізгенін 
айтады.

Қиян-кескі соғыс салып, басын-
да Орта Азия жеріндегі мұсылман 
қауымына жаулаушы болып келген 
моңғолдардың баршасы бертін келе 
�зінің о бастағы дінін, тілін мүлдем 
ұмытып, түрік нәсілді халықтармен 
кан-жыны әбден араласып, тілдес, 
д індес  елге  айналғаны –  тарихи 
демографиялық заңдылықтардың 
ғажайып бір к�рінісі. Қазақ арасындағы 
Шыңғыстан �рбіген хан тұқымының 
ұрпақтарын казір қазақ емес, мұсылман 
емес деп кім айта алады?!

Біз Қазақ хандығының құрылғанын 
1 4 6 5  ж ы л д а н ,  я ғ н и  К е р е й  м е н 
Жәнібек сұлтандардың Алтын Орда-
дан б�лініп, Жетісу жеріне к�шуімен 
байла ныс тырып жүрміз. Pбілғазы 
«Шежіресінен» бұларға дейін де Дешті 
Қыпшақ жерінде қазақ руларына хан 
болғандарды кездестіреміз. Сондықтан 
қазақ халқының тарихы с�з болғанда 
ол хандардың жүргізген саясаты мен 
атқарған істері зерттелуі керек сияқты. 
Қорыта айтқанда, Pбілғазы Баһадүр 
ханның «Түркі шежіресі» – деректік, 
әдеби, танымдық жақтарынан �зге 
шежіре типті еңбектерден �зіндік 
ерекшелігі бар шығарма. 

Бабаш +БІЛҚАСЫМОВ, 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының бас ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының докторы, 

профессор

оқырмандардан айырылып қалу қаупін ту-
дырады. Осы жағдайды ескерген М.Шоқай 
мазмұны да, тілі де «Яш Түркістанмен» 
с а б а қ т а с ,  б і р а қ  а т ы  с ә л  � з г е р г е н 
«Түркістан» атты журнал шығара бастайды.

М.Шоқай туыстас Түркия тарапынан 
жасалған бұл әрекетке �кінішін білдірсе 
де, серіктестерін бұл елдің ішкі және 
сыртқы саясаты ж�нінде бірде-бір сыни 
пікір айтпауға, оған түсіністікпен қарауға 
шақырады.

Осындай қысылтаяң жағдайда Абай 
туралы мақаланың берілуі де түрік оқыр-
мандарын қазақ халқының абыз ақынымен 
таныстыру ниетінен туындаған-ды.

М.Шоқайдың әдебиет әлеміндегі қыз-
метінің бір арнасы шетел баспас�з дерінде 
Түркістан халықтарының әдебиеті ж�нінде 
жарық к�рген басылымдар ж�нінде 
орыс, шағатай тілдерінде шолулар жа-
сап, түсіндірмелермен оқырмандарға 
жеткізіп отыруға байланысты болды. «Яш 
Түркістанның» 1930 жылдың қараша 
айындағы н�мірінде  М.Шоқайдың 
«Алман қаламгерлерінің түркістандық 
әсерлері» деген мақаласы жарық к�реді, 
онда В.Штайнның «Vossische Zeitung» 
газетінде (1930, 14-маусым) басылған 
к�лемді мақаласы ж�нінде с�з қозғалады. 
Осы мақаладан Мұстафа мынадай үзінді 
келтіреді: «Ұлтшыл шайыр Шолпанның 
�леңдері зор к�лемде елден-елге тарап, 
барлық қауым тарапынан оқылады. 

яси тәуелсіздігі ғана емес, сонымен бірге 
ұлттық түрік рухы үшін де күресуде» дейді.

М.Шоқайдың әдебиеттану сала-
сы бойынша қызметінің келесі бағыты 
әдебиеттің қоғам �міріндегі орнына, 
ақын, жазушылардың халық санасында 
ұлттық рухты берік орнатудағы р�ліне, 
Кеңес Одағында ұлттық әдебиет �кілдерін 
қуғындауға байланысты. Халық жүрегінен 
берік орын алған, оның мұң-мүддесіне 
қызмет істеген әдебиет �кілдерін ғайбаттап, 
олардың орнына «пролетарлық әдебиет» 
дегенді қалыптастырудың рухани қасіретке 
ұласатындығын М.Шоқай талай рет 
ескертеді. Идеологиялық қысым жалғыз 
қазақ әдебиетін ғана емес, �збек, түрікмен, 
қырғыз, тәжік әдебиетін де қамтиды. Осы 
кездегі саяси науқаншылдық ж�нінде ол: 
«[А.] Науаиды түрік әдебиетінің тарихынан 
шығарып тастауға ұрыну үшін шынында да 
шектен асқан ақымақ, қып-қызыл ақымақ 
болу керек... Бірдеңелерді бұтып-шатуға, 
Мақтымқұлының жүзіне «түкіруге», «пар-
тия бағытын» қабылдауға болатын шығар, 
бірақ мұндай жолмен Түркістанның рухани 
сұранысын қанағаттандыруға бола қоймас»  
деп жазды.

«Қып-қызыл ақымақтар» (1931 ж.) 
деген еңбегінде «Күнің туды батырақ, 
Шапқылап қал, шапқылап» деп, «уралап» 
әдебиет майданына енген, «бірдеңелерді 
бұтып-шатып» жазушы атанғандардың 
Науаи, Абай секілді ұлыларды сынға 

(Сонда. 9-том. 473-б.).
К�п ұзамай осы газеттен М.Шоқай 

С.Сейфуллиннің де «жапон тыңшысы» 
ретінде «айыпталғанын» оқып біледі.

Ұлттық кадрларды қуғындаудың 
түп-тамыры Смағұл да, Pлихан да емес, 
мүлдем басқада болатын. «Түркістандағы 
әдебиет т�ңірегінде» деген айдармен «Яш 
Түркістан» журналында жарық к�рген 
Тахир Шағатайдың мақалаларына жазған 
кіріспе с�зінде М.Шоқай автор кеңес 
�кіметінің жаңадан қалыптасып келе 
жатқан ұлттық әдебиетті Ресей мүдделеріне 
қызмет істеуге мәжбүрлеуі, сонымен 
бірге елде жалпы ұлттық мәдениет пен 
тілдің қалыпты дамуына кедергі жаса-
уы ж�нінде баяндайды; бұрынғы орыс 
классиктерін мадақтап, мәскеулік больше-
виктер түркістан классикалық әдебиетінің 
қазынасын пайдалануға, ұлы түркістандық 
жазушылардың есімдерін құрмет тұтуға 
тыйым салуда деп қорытады (Сонда. 
9-том).

М.Шоқай �мір бойы елдегі әдеби 
процестерді қалт жібермей бақылады. Оған 
Мұстафаның «Pдебиет майданы» журна-
лын алдырып, үнемі оқып тұруының �зі 
дәлел бола алады (Сонда. 10-т. 63-б.).

М ұ с т а ф а  б і р а з  е ң б е к т е р і н д е 
әдебиеттану теориясына к�ңіл б�леді. 
Оның пікірінше, жазушы �зі к�рген және 
�зінше пайымдаған оқиғаны жазған кезде 
ғана шынайы туынды бере алады. Белгілі 
бір схемаға, идеяға алдын-ала бейімдеп 
жазудан ештеңе  шықпайтындығын 
ескертеді. Осы жағдайдың бір мысалы 
ретінде Александр Сытин, Николай Тихо-
нов, Борис Пильняк және басқа да кеңес 
жазушыларының «партияның бас бағыты» 
бойынша «әлеуметтік тапсырысты» орын-
дау үшін Түркістанға барғанын, бірақ түкке 
тұрғысыз макалатурадан басқа ештеңе бере 
алмағандығын, себебі олардың «партияның 
бас бағыты» талап еткен ештеңе таба ал-
май, еліміздің �міріндегі фактілерді соған 
орай «қиюластырылғанын» айтады (Сонда. 
7-том. 367-б.).

Ғалымның «Ақ – Қызыл», «Ұлтшыл 
– зиянкестердің даурығы» секілді еңбек-
терінде әдебиеттің белгілі бір топтың, не 
таптың мүддесіне емес, бүтін ұлт мүддесіне 
қызмет істегенде, ұлт мүддесін білдіргенде 
ғ а н а  к � р к е й і п ,  г ү л д е н е т і н і ,  н а ғ ы з 
әдебиеттің ұлттық тәуелсіздік жағдайында 
ғана �сіп-�ркендейтіні ж�нінде жазылады. 

Бұрынғы «орыстандыру» саясатының 
жаңа нұсқасын лениндік социализм 
және интернационализммен ұштастыру 
мақсатында большевиктер «мәдениеттің 
сырты ұлттық, мазмұны пролетарлық» 
деген формуланы ойлап тапты. Мәдениет 
– жалпы біртұтас рухани дүние, оны 
«формаға» және мазмұнға б�луге болмай-
ды, ішкі мазмұны қандай болса, мәдениет 
сондай деген тұжырым жасайды. «Ақ – 
Қызыл» еңбегінің әрі қарайғы мазмұны 
осы шындықты дәлелдеуге арналған: 
«Міне, мынау Түркістанда халқымыз тілін 
байытып, дамытады және биік ұлттық 
құндылықтар жасайды деп үміт артқан ең 
ұлттық жазушыларымыз, к�п болғанда, 

Сол себепті большевиктер жазудағы 
«арабшылдықты» «түрікшілдіктің» бір 
к�рінісі деп қарастырды. Енді, Түркияда 
латын қарпін енгізгеннен кейін, кеңес 
�кіметі біраз орыс с�здері қосылған 
күлдібадамдау «латынданған» әліпбиді 
енгізу туралы �з реформасынан бас тарта 
бастады. «Латынданған» түркістандық 
кеңес әліпбиі кемалистік Түркиямен 
жақындатуы мүмкін. «Бұл жолы боль-
шевиктер Түркістандағы «орыс – латын» 
әліпбиіне қарсы қандай уәждерді алға 
тартады?» деп сұрақ қояды да, М.Шоқай 
оған жауапты «Казахстанская правда» 
газетінің 1934 жылы 9-сәуірде басылған 
материалдан табады. Онда жалпыға 
бірдей интернационалдық әліпби жоқ, 
қазіргі таңдағы әліпбилердің барлығы 
бірдей «жеке елдердің үстемдік етуші 
табының мүддесіне қызмет істейді» 
делінеді. Олай болса, деп қорытады ол, 
қазіргі орыс әліпбиі – таптық саясат 
құралы. Бұрын ол орыс феодалдары мен 
капиталистеріне қызмет істеді. Енді ол 
Ресейдің орыс пролетариатының және 
сонымен бірге эмиграциядағы орыс 
буржуазиясы мен орыс монархистерінің 
мүдделеріне қызмет істейді. Ұлттық тілсіз 
ұлттық әдебиет те болмайды. Бұларға 
шектеу салудың ұлттық рухты жоюға 
бағытталып отырғандығы ж�ніндегі 
мәселеге М.Шоқай сан рет тоқталады. 
«Большевиктер – түрікшілдік дұшпаны» 
(«Яш Түркістан». 1931. Шілде. №20) деген 
еңбегінде», «Большевиктер атамекеніміз 
– Түркістанда біздің ұлттық рухымыздың 
тамырын қиып, оның орнына орыс 
дүниетанымын орнатуға тырысуда. 
Ұлттық рухсыз, ұлттық тәуелсіздік болуы 
мүмкін бе? Тарих ондайды к�рген де, 
білген де емес» деп шегелейді.

Pдебиеттің әлеуметтік функцияларына 
байланысты тақырыпты барынша зертте-
ген М.Шоқай «Ұлттық бостандық – ұлттық 
рух жемісі. Ұлттық рухтың �зі де ұлттық 
бостандық пен ұлттық тәуелсіздік саясында 
жеміс бере алады» деген тұжырымдама жа-
сайды. «Pдебиеттің бостандығы» мәселесі 
осыдан туындайды. М.Шоқай сондықтан 
әдебиеттің дамуына қажетті жағдайлардың 
ішінде саясаттың әдеби процеске аралас-
пауын алдыңғы орынға қояды. «Адамзат 
шығармашылығының барлық түрлерінің 
ішінде әдебиет бәрінен бұрын бостандыққа 
мұқтаж» дейді.

Ақын, жазушыларға берілген «бос-
тандық» – күнк�рістің к�зі емес, халыққа 
қыз мет істеудің, оның жан дүниесін 
байы тып, рухын к�терудің, тәуелсіз �мір 
сүруінің шарты.

М.Шоқайдың бұл идеялары бүгінгі 
күні де �те �зекті. Пендешілік құлы бол-
май, ұлттық мүдделерге қызмет істеу әрбір 
ақын, жазушының бағыт-бағдары болуы 
тиіс. Интеллигенция қатарын толтырып 
жүргендер баршылық, бірақ бәрі бірдей 
зиялы емес. Мұстафа философиясы осы-
лай дейді.

К"шім ЕСМАҒАМБЕТОВ,
 профессор
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА – 550 ЖЫЛ 

Қазақ хандығының 550 жылдығына орай 
Қарағанды облысының Ұлытау ауданында  
�ткен мерекелік шаралар Байқоңыр ауы-
лынан бастау алды. Байқоңырдың маңында 
жұрт «Қалмаққырылған» деп атайтын жер 
бар. Халық айтса, қалт айтпайды. Осы маңда 
жоңғар әскері күл-талқан болып жеңіліске 
ұшыраған. Бұл жер тарихта атақты «Бұланты 
шайқасы» деген атпен белгілі. 6ткенге к�з 
жүгіртер болсақ, Бұланты шайқасы қазақ 
халқының �з тәуелсіздігін және елдігін 
сақтау жолында жүргізілген күресінің ең бір 
айтулы белесі. 

«Бетегелі  Сарыарқаның бойында 
соғысып �лген �кінбес!» дейді Доспам-
бет жырау. Иә, қазақ үшін Арқаның құба 

жонында болған тарихи соғыстың бірі 
– Бұланты шайқасы. 1723-1725 жылдары 
қазақ жерінің біраз �ңірін басып алған 
жоңғарлар Ұлытауға қарай бет бұрды. 
Азаттықты аңсаған, қазақ халқы елдің 
басын қосып, Ордабасыда жиын �ткізді. 
Сол жиында біріккен қазақ қолының бас 
қолбасшылығына Pбілқайыр хан сайланса, 
әскердің бас сардарбегі болып Б�генбай 
бекітілді. 

Pбілхайыр хан, Б�генбай, Қабанбай, 
Саурық, Жәнібек, Есет, Тайлақ, Малайса-
ры, Тілеулі, Т�лек, Сағындық, Түйте, Жау-
лыбай, Шоштан және тағы басқа сұлтан, 
батырлар бастаған қалың қол 1726 жылы 
жоңғарларға қарсы соғыс ашты. Бұланты 
мен Білеуті �зендері арасындағы шешуші 
ұрыста қазақ қолы жоңғарларды күл-
талқан етіп жеңеді. Осылайша жау қолы 
киелі Ұлытауға жетпей кері қайтады. Осы 
жеңістен кейін майдан кіндігі болған т�бе 
«Қалмаққырылған» аталып кетті. Бүгінде 
сол т�бені «Үйтас» шоқысы дейді.

Тарихи деректерде Қанжығалы қарт 
Б�генбайдың ұсынысымен соғыста қаза 
болған қазақ жауынгерлерінің денесі 
т�бенің басына шығарылып жерленді деп 
айтылады. Бұланты бойындағы «Үйтас» 
діңінің жан-жағындағы қазақ руларының 
таңбалары тасқа басылған қалың қорым 
сол шейіт болған сарбаздардың қорымы. 
Ал Үйтастың �зі Бұланты шайқасындағы 
жеңіске арналған ескерткіш белгі ретінде 
айтылып жүр. Сондай-ақ атақты «Жаужүрек 
мың бала» фильміне арқау болған Сартай 
батыр бастаған «Мың бала» қозғалысы да 
осы маңда �рбігенін тілге тиек етелік. 

Міне, осы Үйтас жанындағы қорымдар-
дың қасынан қазақ сарбаздарының ұлы 
жеңісін, ерлік даңқын айғақтаған «Бұланты 
шайқасы» стелласы бой к�терді. Қарағанды 
облысының әкімі Нұрмұхамбет Pдібеков 
пен қазақтың тұңғыш ғарышкері, Халық 
Қаһарманы Тоқтар Pубәкіров ескерткіш-
стелланы салтанатты түрде ашып, бабалар 
рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. 
Облыс әкімі Нұрмұхамбет Қанапияұлы 
с�з с�йлеп, Бұланты шайқасының тарихи 
маңыздылығы туралы кең к�лемде атап �тті.

«Ұлт бесігі атанған Ұлытау топырағында 
Бұланты шайқасына арналған ескерткіш тас 
орнаталып отыр. Бұл ескерткіштің Қазақ 
хандығының 550 жылдығы қарсаңында ашы-
луы – ата-баба �сиетіне адалдығымыздың 
белгісі. 

6здеріңіз жақсы білесіздер, халқымыз 
үшін ауыр сын болған, қазақ тарихында 
мәңгілікке қалуға тиіс айтулы оқиғалардың 
бірі – осы Бұланты шайқасы. Бұл азаттық 

Адам баласын үлкен мақсаттарға 
жеткізетін ерен күш білім болса, оны 
жас ұрпақтың бойына дарытушы 
ұстаздар қауымы екені сөзсіз. Бұл 
ретте Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: 
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас 
ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 
тағдыры ұстаздардың қолында» 
деген болатын. Осы сенім үдесінен 
шығу жолында талмай қызмет етіп, 
ел ертеңі үшін қызмет жасайтын 
мұғалімдер қауымының өскелең 
ұрпаққа лайықты білім, тәрбие беру 
мақсатында болашақтың бағыты 
мен бағдарын белгілеп, оқу-білім 
саласында атқарылар міндеттерді 
саралайтын тамыз кеңесі жыл сайын 
өткізіліп келеді. Биыл да дәстүрлі 
жиын Алматы облысы, Талдықорған 
қаласында І. Жансүгіров атындағы 
Мәдениет сарайында өтіп, оған облыс 
әкімі Амандық Баталов, ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің ғылым 
комитетінің ғылыми-техникалық 
саясат басқармасының басшысы 
Әлия Айменова, сондай-ақ облыстық 
құрылымдар басшылары, аудан, қала 
әкімдері, кәсіподақ ұйымдарының, 
білім беру мекемелерінің басшылары, 
педагогтар, ата-аналар комитеттерінің 
төрағалары қатысты. Кеңесті облыс 
әкімінің орынбасары Бақтияр 
Өнербаев жүргізіп отырды.

«Ұлытау – өте қасиетті жер. Ұлытау деп аталуының өзінің тарихи мәні бар. 
...Біздің елдігіміз, қазақ жұртының арғы түбі ғұндардан басталады. Ғұндардан 
кейін көк түріктерге жалғасады. Одан кейін Алтын Орда орнығады. Сөйтіп, 
хандық дәуірге ұласып, кейін біртіндеп Тәуелсіздікке келіп тіреледі. Осындай 
үлкен тарихымыз бар. Жастарымыз мұны білуі керек. Біз кеше ғана пайда бола 
қалған халық емеспіз. Ұлытау жаңағы айтқан ғұндардың да, көк түріктердің де, 
Алтын Орданың да орталығы болған жер. Өзінің тұрған жері – Қазақстанның 
кіндік ортасы». 
Бұл Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың былтыр Ұлытау төрінде берген сұхбатында 
айтқан сөзі. Елбасы өзіндік тарихи бағасын берген қасиетті өлкеге біз де ат басын 
бұрдық. Сарыарқа төсіне табан тірегендегі мақсатымыз – Ұлытауда Қарағанды 
облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл 
толуына орай өтетін салтанатты жиынға қатысу болатын. 
Ұлытау – қазақ тарихының асыл қазынасы, ерлік пен елдіктің, береке мен 
бірліктің айшықты белгісі. Алты Алаштың басын қосқан Алашадан бастап, 
азаттық үшін күрескен Кенесарыға дейін қазақ хандары ордасын осында құрған. 
Ел басына күн туғанда ата-бабаларымыз осынау қасиетті жерде бастарын қосып, 
бірлікке, келісімге келген. Сол себепті Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы 
осы қасиетті Ұлытаудан бастау алуы заңдылық. 

жолындағы жадымызда жатталар ең ірі 
жеңіс».  

Ескерткіш-стелланың символдық мәні 
туралы к�пшілік қауымға �лкетанушы Кен-
жалы Балкенов былай деп әңгімелеп берді. 
«Бұл жердегі қорымдар бірнеше шақырым 
жерге дейін созылып жатыр. Қорымдарда 
қалмақпен шайқаста қаза тапқан қазақ 
сарбаздары жерленген. Алты жерге белгітас 
қойылды. Содан соң Үйтас аталатын жерге 
ескерткіш-белгі орнатылды. Оның биіктігі 
жеті метр. Қазақ үшін жеті санының қасиетті 
екендігі ескеріліп, стелланың биіктігін жеті 
метр қылдық. Ескерткіш-белгі найзаға 
ұқсайды, ішкі жағында үш қалқан сомдалған, 
сондай-ақ ру таңбалары жазылды». 

Ел тарихында осындай елеулі орны 
бар жерге кешенді ескерткіштің орна-
тылуы құптарлық жайт. 6ткенді білмей, 
болашақ жоқ. Бабалар ерлігін дәріптеу 
арқылы �скелең ұрпақты ұлттық тарихтың 
тағылымына  тәрбиелей аламыз. Қазақ-
жоңғар соғысында бетбұрыстық кезең һәм 
бостандық рухы болған Бұланты шайқасы 
Ұлы Отан соғысындағы Сталинград 
шайқасынан  артық болмаса, кем емес. Сол 
себепті Бұланты шайқасы болған тарихи жер 
болашақта барша қазақ тәу етер қасиетті 
орын болуы ләзім. 

Байқоңыр ауылы Жезқазғаннан-Бейнеу 
теміржолының бойында. Байқоңырдан 
Бұлантыға дейін 20 шақырым. Аудандық 
мәслихат �кілдері Жезқазғаннан-Бейнеу 
теміржолының стансаларына тарихи атау-
лар беруді қарастырып отырғандарын ай-
тады. Болашақта кейбір стансалардың 
атауы Бұланты шайқасына қатысқан ба-
тырлар есімімен аталып қалуы мүмкін. 
Бұл да құптарлық жайт. Осы ретте, мына 
мәселені айтпай кетуге болмас, Жезқазған 
мен Байқоңырға барар тасжол күрделі 
ж�ндеуден �туі қажет-ақ. Ел Үкіметі осыған 
назар аударса дейміз. Себебі Ұлытау �ңірінің 
халқы, әсіресе, Байқоңыр, Қарсақбай, Жезді 
ауылдарының тұрғындары шоқалақты 
ж о л м е н  ж ү р у  қ ы с т ы ң  к � з і  қ ы р а у д а 
қиын екендігін айтуда. Алдағы уақытта 
Байқоңырдан Үйтасқа барар тасжолдың да 
болуы шарт. Мерейтой аясында жергі лікті 
жердің де инфрақұрылымы, жолы ж�н-
деуден �тіп жатса нұр үстіне нұр болар еді.

«Бұланты шайқасы» тас белгісінің ашы-
луы осылайша тамыры терең тарихымызды 
тағы бір мәрте түгендеуге мүмкіндік берді. 
Бұрынғы қазақ ауылдарын к�з алдымызға 
әкелген киіз үйлерде ас беріліп, шейіт болған 

1-ҚЫРКҮЙЕК – БІЛІМ КҮНІ

болсын! Елбасы Нұрсұлтан Pбішұлы 
Назарбаев «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты Жолдауында білім 
сапасын арттыру, жастарға патри-
отизм рухында тәрбие беру, бірлік 
пен ұлтаралық келімді нығайтуға 
бағытталған білім саласы алдына 
бірқатар міндеттер қойды. Осы бағытта 
облысымызда маңызды іс-шаралар 
атқарылуда» деді А.Баталов. Облыс 
басшысы Қазақстан Республикасын-
да білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған бағдарламаның 
басым бағыттарының бірі – білім сапа-
сын арттыру екендігіне тоқталды. Осы 
орайда аймақта жаңашылдық үлгісін 
танытып жүрген ұстаздардың еңбегі зор 
екендігін айтып, бұл орайда республика 
бойынша «Ең үздік жыл психологы» 
болып танылған қапшағайлық Шау-
хан Ишамбаева, «Үздік жыл әдіскері» 
атанған талдықорғандық Раушан Ту-
маева, «Жылдың үздік кітапха нашысы» 
қапшағайлық Аршагүл Ахметовалардың 
есімін ілтипатпен атады. Сонымен 
қатар жаңашыл бағыттағы ұстаздар 
арасынан Қарасай ауданынан М�лдір 
Молдағалиева, ақсулық Pйгерім Сама-
лова, қапшағайлық Айнұр Абдрахмано-
ваны үлгі етті. 

– Ең үздік білім мекемелеріне, озат 
мұғалімдер мен ұжымдарға жыл сайын 
қолдаулар к�рсетілуде. Ұстаздарға 
коммуналдық т�лемдерге жеңілдіктер 
беріліп, денсаулығын сауықтыру үшін 
жәрдемақы уақытылы т�ленуде. Бұл 
жұмыстар биыл да жалғасын табатын 
болады, – деді облыс әкімі. 

Жиын соңында кеңестің қаулысы 
қабылданып, жылдағы дәстүрге сай 
білім саласында елеулі еңбек етіп 
жүрген қызметкерлер марапатталды. 
Олардың бірқатары ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің ұсынуымен «ҚР 
білім беру ісінің Құрметті қызметкері», 
«Ы.Алтынсарин» т�сбелгілеріне қол 
жеткізсе, біразы облыс әкімінің Құрмет 
грамотасы, Алғыс хатымен марапат-
талды.

Пленарлық мәжілістен соң мұғалім-
дер басқосуы секциялық жұмыс-
тарға ұласты. Кеңеске қатысқандар 
мұнда айтыл ған келелі ой-пікір, ұсы-
ныстардан к�п ой түйіп қайтты.

Алма ЕСЕНБАЕВА
Алматы облысы

үйірмесінің жетекшісі Сандуғаш 
Баймұқанова мүгедек жандардың 
қолынан шыққан туындыларды да 
халық назарына ұсыну мәселесі бой-
ынша әңгімелесті. 

– Ақын атындағы орталық ерекше 
екен. Залдары кең, таза, ішіндегі б�л-
мелері жаңаша жасақтал ған, нағыз 
жаңа заманның ғимараты. Мұнда 
біз секілді мүмкіндігі шектеулі жан-
дарға барынша жағдай жасалыпты. 
Кіреберіс пен б�лмелерінде арба-
мен жүру жолдары бар, жүріп-тұруға 
ыңғайлы. Шара соңында қа тысушылар 
облыстық жастармен жұмыс ж�ніндегі 
ресурстық орталығына, Қадыр Мырза 
Pлі атындағы мәдениет және �нер 
орталығына алғыстарын біл дірді. 

С.МҰРАТ
ОРАЛ

бар» телеарналарында жұмыс жасады. 
2009-2012 жылдары партиялық медиа 
ресурс – «Нұр Медиа» ЖШС жем-
қор лыққа қарсы медиа орталығының 
жетекшісі болды. 

Тағайындалуға дейін Оңтүстік 
Қазақстан облыстық ішкі саясат және 
дін істері басқармасының бастығы бо-
лып қызмет атқарды. 

Берік Құрманғалиұлына жаңа 
қызметте табыстар тілейміз! 

беруге дейін жаңаша білім жүйесі 
құрылғандығын, Елбасының тапсыр-
масына сай орта білім шаңырақтарына 
Назарбаев зияткерлік мектептерінің 
тәжірибесін енгізу белсенді түрде 
жүргізіліп жатқандығын айтты. За-
манауи үлгіде білім беруге Алматы об-
лысы мектептерінің дайын екендігін, 
барлық білім шаңырағы оқытудың жаңа 
инновациялық технологияларымен, 
лингафонды-мультимедиялық каби-
неттермен жабдықталып, кеңжолақты 
интернетке қосылғандығына тоқталды. 
Қашықтан білім беруге мүмкіндіктері 
бар екендігін де жеткізді. С�зінің 
соңында Ахмет Байтұрсыновтың 
«Мұғалім – мектептің жүрегі» де-
ген ұлағатты с�зін келтіре отырып, 
ұстаздың мектеп �мірінде қашанда 
маңызы зор, орны б�лек екендігін, 
педагогтың жоғары кәсіби біліктілігі 
сапалы білімге жол ашатындығын 
айтты. Ұстаздар қауымын Жаңа оқу 
жылының басталуымен құттықтап, 
зерек оқушыларының к�п болуына 
тілектестігін білдірді.

Жиында Алматы облысы бойынша 
педагог қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру институтының директоры 
Ханат Дүйсебаев, Қарасай ауданы 
Шамалған орта мектебінің қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, жас 
маман М�лдір Молдағалиева, Текелі 
қаласы балалар шығармашылығы 
орталығының оқытушысы Татья-
н а  Ч е р н о в а ,  Ш а л т а й  С м а ғ ұ л о в 
атындағы дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған физика-математи-
ка мектеп-интернаты директорының 
оқу-тәрбие ісі ж�ніндегі орынбасары 
Айжан Абуова, Алматы облыстық 
Кәсіпкерлер палатасының адами 
капиталдың дамуы б�лімінің басшы-
сы Ардақ Ауғанбекқызы білім саласы 
алдында тұрған �зекті мәселелерді 
қозғады.

Тамыз кеңесінде қорытынды с�з 
с�йлеген Алматы облысының әкімі 
Амандық Баталов еліміздің болашағы – 
білімді де дарынды ұрпақты тәрбиелеу,  
ең алдымен ұлағатты ұстаздар, сіздердің 
қажырлы еңбектеріңізге байланысты 
екенін атап �тті. 

– Халық қаһарманы, жазушы 
 Бауыржан Момышұлы: «Ұстаз – ұлық 
емес, ұлы қызмет» деген екен. Ұлт 
тәр биелеудегі ұлы істеріңіз табысты 

кітап әкелініпті. Залда кітаптардан 
басқа қаламгердің жеке жазу б�лмесі 
мен фоток�рмесі жұмыс істейді. 
Бұдан кейін шараға қатысушылар 
конференция залында қаламгердің 
жеке �міріне арналған бейнефильмді 
тамашалады, ақын қаламынан туған 
ойлы �леңдерді тыңдады. Жергілікті 
фотосуретшілердің туындыларымен 
танысып, «6нер» дүкен-салонында 
болды. «Арба» облыстық мүгедектер 
қоғамының мүшесі, «Алтын қол» 

«Нұр Отан» партиясы т"рағасының 
бірінші орынбасарының кеңесшісі болып 
Берік Уәли тағайындалды.

Ол Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
мемлекеттік театр және кино институ-
ты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, Қазақ инновациялық 
гуманитарлық заң университетінің 
түлегі.

Pр жылдары журналистика сала-
сында «Таң», «НТК», «31 арна», «Ха-

Ұстаздық – қадірлі қызмет 

Жәдігерлер шерткен сыр

Берік Уәли кеңесшi қызметiне тағайындалды

Кеңесте «Жаңа білім беру бағдарла-
ма  лары, инновациялық және құзы-
рет тілік тәсілдеме – табысты мектеп-
ке қадам» тақырыбында облыстық 
б іл ім  басқармасының басшысы 
Ләззат Базарқұлова баяндама жасады. 
Облыстың бас педагогы бүгінгі күнде 
білім беру жүйесін халықаралық биікке 
к�теру кезек күттірмейтін маңызды 
мәселенің бірі екендігін айта келіп, осы 
міндетті жүзеге асыруда облыстық бюд-
жеттен б�лінген қаражаттың к�лемі 
жылдан-жылға артып келе жатқанын 
атап �тті. 

– ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында, 
«100 нақты қадам» бағдарламасында 
және білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған Мемлекеттік 
б а ғ д а р л а м а с ы н д а  а й қ ы н д а л ғ а н 
міндеттерді іске асыру – баршамыздың 
міндетіміз. Орта білім беру жүйесін 
модернизациялауда бірнеше жыл 
бойы оқыту инновациялары саласына 
озық халықаралық тәжірибені ендіріп, 
елеулі әлеует жинақтаған Назарбаев 
Зияткерлік мектептерінің тәжірибесі 
зор. Осы мақсатта облыс орталығын-
дағы Назарбаев зияткерлік мектебімен 
меморандумға қол қойылып, 37 
инновациялық мектеп бекітілді, – 
деп атап �тті басқарма басшысы. 
Л.Базарқұлова �з баяндамасында 
атқарылған жұмыстар туралы, сондай-
ақ алда тұрған міндет-мақсаттарға да 
тоқталды. 

 Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің ғылым 
комитетінің ғылыми-техникалық сая-
сат басқармасының басшысы Pлия 
Айменова бүгінгі  таңда елімізде 
балабақшадан бастап, жоғары білім 

Меймандар Қадыр Мырза Pлінің 
мемориалдық мұражайында бо-
л ы п ,  к � р н е к т і  а қ ы н н ы ң  б а й 
кітапханасымен, тұтынған затта-
рымен танысты. Шығармашылық 
б � л і м  б а с ш ы с ы  М е й р а м г ү л 
Еслямғалиеваның айтуы бойын-
ша, әдеби мұражайда Қ.Мырза 
Pлінің және еліміздің басқа да ақын-
жазушыларының шығармалары  
топтастырылған. Мұнда ақынның 
жеке кітапханасынан 7 мыңға жуық 

ОҢ БОЛСЫН!
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ҰЛЫТАУ – 
ҰЛТ БЕСІГІ

сарбаздарға арналып құран бағышталды. 
Шара соңы «Ұлыларға тағзым» атты 
театрландырылған қойылым мен «Ғасырлар 
үні» атты концерттік бағдарламаға ұласты.  

Келесі күні аудан орталығы Ұлытауда 
«Ұлытау – ұлт бесігі»  атты ғылыми-
тәжірибелік конференция �тті. 

Жиынды Ұлытау ауданының әкімі Хамит 
Омаров құттықтау с�збен ашты.  Конферен-
цияны қоғам қайраткері Мәді Артығалиев 
жүргізіп отырды. Жазушы Pнес Сарай �з 
баяндамасында Сарыарқаның есте жоқ ескі 
заманнан басталатын к�не тарихы туралы 
ғылыми деректерді атап �тті. Ал Халық 
Қаһарманы Тоқтар  Pубәкіров Ұлытаудың 
халқымыз ел болып қалыптасуына, бірлігіне 
діңгек болған, исі қазақтың айналып соғар 
түп қазығындай қасиетті мекен екендігін 
айтты. Жиында с�з алған жазушы Тұрсын 
Жұртбай қазақтың намысы қорғалып, 
қаны т�гілген жерге ғана ескерткіш ор-
натпау керектігін, сонымен қатар қазақ 
елінің мәңгілік екенін, оның Алтын 
Орданың мұрагері екенін айғақтайтын алып 
ескерткіш-ұстынды Ұлытаудың басына ор-
натуымыз қажеттігін тілге тиек етті. Соны-
мен қатар жиында қоғам қайраткері Серік 
Тілеубаев, тарихшы-этнолог Темірғали 
Аршабеков және археолог Сағындық Жау-
ымбаев �з пікірлерін ортаға салды. 

Салтанатты мерейтой Ұлытаудың 
і р г е с і н д е г і  Қ а з а қ  х а н д ы ғ ы н ы ң  5 5 0 
жылдығына арналған  қазақы ауыл-
да жалғасты. Далада тігілген жүзге жуық 

ақшаңқай киіз үйлер бабалар �мірін к�з 
алдымызға әкелді. «Тарих тағылымы» атты 
театрландырылған қойылым баршамызды 
тарихтың тереңіне тарта берді. Одан кейін 
ме рейтойға келген қалың жұртшылық ау-
дарыспақ, теңге алу және т.б. ұлттық ойын-
дарды тамашалады. 

 ***
Той – халықтың қазынасы. Ұлытауда 

�ткен Қазақ хандығының 550 жылдық 
мерейтойына аудан жұртшылығы белсене 
ат салысқанын атап �туіміз ләзім. Бұл тойға 
расында халықтың ықыласы ерекше болды. 
Ұлытау жұртының атақонысты тастамай, та-
рихи-рухани ескерткіштердің шырақшысы 
болып отырғанына бас ию керек-ақ. Олар 
елдігіміздің, ерлігіміздің тарихы болған 
жерді тәбәрік қылып, барша Қазақ еліне 
ұсынып отырған намысты халық.

Аудан әкімі Хамит Омаров бастаған 
азамат тардың «күндіз күлмей, түнде ұйықта-
май» еңбек еткенін к�з к�рді. Бұланты 
шайқасында жоңғардың шебін бұзған «Мың 
бала» қозғалысындағы Сартайлардың бүгінгі 
сарқыты, облыстық және аудандық ішкі 
саясат б�лімінің қызметкерлері Алмат, 
Нұрлан, Нұржан, Мереке, Сағадат, Айшагүл 
сияқты жастар мерейтойды ұйымдастыру 
кезінде аянып қалмады. Бірлігі күшті 
ел озады.  Мерекелік шараға іргелес 
Жезқазған,Сәтбаев, Қаражал қалаларының 
әкімдіктері, Жаңарқа ауданының әкімдігі 
қолдау к�рсетті. Осылайша халыққа құтты 
қоныс болған, қойнауы қазынаға толы 
Ұлытау ауданында Қазақ хандығының 550 
жылдығы жоғары деңгейде мерекеленіп 
аталып �тті. 

Сұлтан ТАЙҒАРИН
Қарағанды облысы

Орал қаласындағы мүгедек жандар жаңадан ашылған Қадыр Мырза Әлі атындағы 
мәдениет және өнер орталығымен танысты.
Орталықтың тыныс-тіршілігімен, қолға алынған іс-жоспарлармен мекеме 
директоры Донеділ Қажымов таныстырып өтті. Еліміз бойынша баламасы жоқ 
бұл орталықты «КПО» компаниясы облыстың әлеуметтік жобаларына бөлген 
қаражатына салынғанын тілге тиек етті. Аталған ғимараттың ішінде Қазақстан 
Жазушылар, Қазақстан Суретшілер, Қазақстан Композиторлары одағының 
облыстағы филиалдары орналасқан. 
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АНА ТІЛІ

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

Каирдың солтүстігінде бейсенбіге қараған түні жары-
лыс болды. Елдің әскери ведомстволарына қарасты бір 
ғимараттың маңында үш жарылғыш зат жарылды.

Алдын-ала белгілі болған мәліметтерге қара-
ғанда алты адам жарақат алған. Оқиға орнына �рт 
с�ндірушілер, жедел жәрдем және полиция қызмет-
керлері келді. Маусымның соңында және шілденің 
басында Каирде екі лаңкестік оқиға орын алды. Италия 
консулдығының маңында шілдеде болған жарылысты 
«Ислам мемлекеті» экстремистік тобы мойнына алған. 
Маусымның соңында тағы бір жарылыс президент 
сарайының маңында болған.

Ресей Федерациясы Челябі 
облысының тұрғыны жерт"лесін 
қазып жатып мамонттың азу тісін 
тауып алыпты.

Алып сүйек 2 метр терең-
дік тен табылған. Мамонттың 
жасы шамамен – 20-дан 100 мың 
жылға дейінгі аралықта. Тістің 
ұзындығы – 184 см, диаметрі 
– 20 см. Алдын ала жасалған 
сараптама бойынша  тұтастай 

тіс 3,5 метр болуы мүмкін. Таяуда оны Соснов ауданы 
�лкетану мұражайының мамандары зерттемек.

 2015 жылдың соңына дейін Ұлыбритания үкіметі 
электромобильдерді қозғалыс кезінде қуаттауға мүмкіндік 
беретін жаңа жол технологиясын сынақтан "ткізуді жос-
парлап отыр. 

Британия үкіметі электромобильдер санын к�бейту 
арқылы ауаға таралатын зиянды қалдықтардың к�лемін 
барынша азайтуды к�здеп отыр. Алайда бүгінге дейін 
электромобиль тек тұрақта тұрған кезде ғана қуат 
алса, енді жаңа жол технологияларының арқасында 
к�ліктерге қозғалыс кезінде қуат беру мүмкіндігі пайда 
болды. 

Жабық режімде жаңа жол т�семін сынақтан �ткізу 
биылғы жылдың соңына дейін �ткізіледі деп жоспар-
лануда. Темір тұлпарға қуат беретін жаңа жолдарда 
магниттік индукция технологиясы пайдаланылмақ. 
Сынақ барысында машиналар жол т�семінің 
арасындағы кабельден электромагниттік сәулені 
қабылдап, оны токқа айналдыратын құрылғылармен 
жарақтандырылады. Электр тоғы кабельдерге жол 
бойындағы электр тасымалдау желілеріне қосылған 
қосалқы бекеттер арқылы таралады. Ұлыбритания 
үкіметі жобаға 5 жыл ішінде 500 млн. фунт стерлинг (779 
млн. доллар) құюды жоспарлап отыр. 

Канаданың «Thoth Tech-
no l ogy» қорғаныс компаниясы 
ғарыштық жеделсаты (лифт) 
құрылысына патент алды. Бұл 
мұнара тұрғы зылатын болса, 
орбитаға турис терді және бірнеше 
тонналық жүкті к"теретін бола-
ды. Сондай-ақ жел энергиясын 
реттейді. 

 Ғарыш кемесіне қарағанда 
мұндай мұнара ғарышқа сая-
хаттайтын туристердің �міріне қауіп т�ндірмейді. 
Инженерлердің есебіне қарағанда, аталған лифт ғарыш 
кемесімен салыстырғанда жанар-жағармайды 30 
пайызға үнемдеуге мүмкіндік береді. «Thoth Technology» 
тұрғызатын бұл мұнара әлемдегі ең зәулім ғимараттан 
(Дубай қаласындағы биіктігі 828 метрге жететін Бурж-
Халиф ғимаратын айтып отыр – ред.) 20 есе биік 
болмақ. Оның биіктігі бұл межемен ғана шектеліп 
қалмасы анық. Болашақта оның биіктігі 200 километрге 
жетуі мүмкін. 

Мұндай ғарыштық лифт туралы идеяны ең алғаш 
айтқан орыс ғалымы Константин Циолковский болды. 
Ол бұл идеясын 1895 жылы жариялаған еді. Ал қазір 
ғалымдар мен инженерлер оны қандай материалдардан 
тұрғызуды талқылауда.

ЗАМАНДАС

+зірлеген Нұрлан ҚҰМАРЖЖаһанның жүрек лүпіліаһанның жүрек лүпілі

ЖЖаһанның жүрек лүпіліаһанның жүрек лүпілі

ҚИЫР ШЫҒЫС

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

ҰЛЫБРИТАНИЯ

СОЛТҮСТІК АМЕРИКА

Мысырдағы дүрбелең

Мамонттың азу тісі

Жолдан қуат алмақ

Көкке созылған мұнара

Павлодар облысы мен Ресейдің Омбы облыстары Ертіс өзені арқылы кеме 
қатынасын жаңғыртуға ниетті. Нәтижесінде Еуразиялық экономикалық одақ 
шеңберінде Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымын арттыруға жол 
ашылады. 

6зі бізге екінші курста Қызылордадан 
келіп  қосылды. Факультет ішінде 
бір группадан екінші группаға ауы-

са алмай жүргенде, бұл болса шалғайдағы 
Қызылорданың педагогика институтынан 
Қазақ Мемлекетінің бас университетіне оп-
оңай ауысып келе салады. Осы қарабайыр 
аңқауыңның біз білмейтін бір қолдаушысы 
болды ма деген  ойға да қаламын.Ойға алғанын 
болдырмай қоймайтын қайсар мінездің бір 
к�рінісі болса керек. Оны  айтпағанда жігіт 
ағасы жасқа  келгенде қазақы әрі терең 
мағыналы, әрі әп-әдемі Ұзақбай атын Адамға 
�згерте ме? Университетте оқып жүргенде 
Ұзақбай еді, Қызылордаға барып қайтты да 
Адамға айналды. Ол күні кешегі арамыздан 
кеткенше қос мекенді  сияқты қос атпен 
– Ұзақбай-Адам, Адам-Ұзақбай атанудан 
танбады. Ал «Атыңды неге �згерттің десең?» 
–  тоқтай қалып әргі тарихтан  бүгінге дейінгі 
ұзақ лекция бастап кетер еді. Тірлік қамымен 
тызақтап, мұрныңа су жетпей жүргенде  лек-
ция тыңдау қайда, неше рет бастасақ та 
әңгіменің аяғына шыға алған емеспіз. С�йтіп, 
не себепті Адам атанғаны маған жұмбақ қалпы 
қалды...

Қызылордадан қайтып келіп, әдеби 
еңбекке бел шешіп кіріскен кезде, алғаш 
жазған к�лемді еңбегін – «Қазына сыры» 
романын оқуға берді. Романының тілі ауыр-
лау, ара-арасында оқиғалардың байланыспай 
тұрған алақол тұстары баршылық екен. Сон-
дай бір олқы тұсқа шүйліге бергенімде: «Ол 
айтып тұрғаның түкке тұрғысыз нәрсе. Ертең 
Гүлжамал қайта оқып, редакция жасағанда 
ж�ндеп жібереді» деді беті шылп етпей. Мен  
аңырғаннан аузымды ашып қалдым. Pйелім 
тұрсын, біреуге бір с�зімді сеніп тапсырған 
жан емен. Ал Адам досым болса, �зі жаз-
бай кеткен жерді   әйелім – Гүлжамал жа-
зып жібереді дейді. Құлағыма сенейін бе, 
сенбейін бе? Бірдеме дейін деп едім, ал кеп 
�ңмендеп ұрса ж�нелсін. «Ылғи  қазақшаға 
мақау, орысша оқыған әйел аласыңдар. Ол 
әйелдер шығармаңды оқымақ түгіл не жазып 
жатқаныңды да білмейді. Ал менің әйелім 
бірінші к�мекшім, керек десең бірінші сын-
шым. Гүлжамал деген керемет редактор ғой. 
6зім келістіре алмаған жерлерімді жылми-
тып жібереді» деп, бұрынғысы аздай, ал кеп 
к�сілсін. Не айтарымды білмедім. Иә, әдебиет 
тарихында қаламгерлерге к�мектескен  
әйелдері болған. Ұлы Лев Толстойдың 
қолжазбаларын к�шіруге қолқабыс еткен-

Грекияның Премьер-министрі 
Алексис  Ципрас  қызметтен 
кететінін жария етті. Үкімет бас-
шысы сондай-ақ ел Президентіне 
кезектен тыс парламенттік сайлау 
"ткізу туралы ұсыныс жасады. 
Жергілікті ақпарат құралдарының  
х а б а р л а у ы н ш а ,  с а я с и  д о д а 
20-қыркүйекте "туі тиіс. 

 Еске сала кетейік, Гре-
кия парламенті Еуроодақтың 
86 млрд. еуро к�леміндегі үшінші қаржылай к�мек 
бағдарламасының шарттарын қабылдаған бола-
тын. Есесіне Эллада елі шығындарды қысқартып, 
салықты к�теруі тиіс. Алайда дауыс беру кезінде Ципрас 
жетекшілік ететін СИРИЗА партиясы депутаттарының 
к�бі қатаң үнемдеу шарттарына қарсы шыққан. Дей 
тұрғанмен, сарапшылар Алексис Ципрас партиясы 
қайта сайлануы әбден мүмкін деген болжам айтып отыр. 
Ал әзірге Үкімет басшысының міндетін Грекия жоғарғы 
сотының т�рағасы атқаратын болады.   

ЕУРОПА

Грекияның Үкімет 
басшысы қызметінен кетті

Өзен жағалағанның өзегі талмайды

де, әйелі София Андреевна шығарманың 
кейбір тұстарын �ңдеп жіберіп отырған. Ұлы  
Шолохов  қолжазбасын к�теріп Мәскеуге 
келгенде, алдымен іздейтіні жақсы редактор 
екен. Ол редактордан қолжазбаны ж�ндеуде 
�зімен бірге жарыса жұмыс  істеуді талап ет-
кен. «С�зіме тиіспе» деп, байбалам салатын 
біздің қаламгерлер  ғой, жазғандары тізіліп 
тұрған саф алтындай-ақ. Бұл  ж�нінен Адам  
�згелерден оқшауырақ еді.

Досымның жазғандарын машинкаға баса-
тын да, оларды редакциялайтын да Гүлжамал 
екеніне кейін к�зім жетті. Қаламгер дегенің 
намысқой халық қой, біреудің жәрдемдескенін 
мойындамайды, бәрім �зі істедім дейтін. 
Мұндай шындықты айта алатын Адам ғана еді.

Бірде кезекті бір повесінде теңеулерді бат-
тастыра қолданып, с�з оралымын қиындатып 
жібергенін айта келіп, ақындардың  тілі 
үйірімді әрі жеңіл болатынын  астарлап 
ұғындыру үшін: «Осы сен �міріңде �лең жазып 
к�рдің бе?» деп сұрағаным есімде. Былайша 
әділеттен айнымайтын Адамның мені �зімсіне 
ме, бірге оқығанымызды малдана ма, б�се 
ж�нелетін әдеті еді.

тақырыбына к�птеген мақалалар жазды. Ол 
ізденістердің түпкі мақсаты қалай ел болу, 
қандай жолдармен даму, неден бойды аулақ 
салып, ұлтқа зиянын тигізетін ор-оппалардан  
қалай айналып �тудің айла-амалдары еді. 
Мақалалары саяси, әлеуметтік термино-
логия мен жаңа ұғым, соны тұжырымдарға 
тұнып тұрған-ды. Мен Адам досым мына 
тақырыпты қалай  игеріп жүр, мынау дегенің  
біреулер �мір бойы айналысып, түбіне жете 
алмайтын �з алдына бір ілім ғой деп ойлаушы 
едім де, мұндай шеттен тысқары тосындыққа 
ден қою үшін Адам Мекебаев болу керек 
деп түйетінмін. Иә, оның елден б�лек жай-
ылатыны бар еді. Ал енді осы мақалаларда 
қандай ғажап ойлар болды. Оларды теле-
арналардан саяси шолушылар жиі қайталап 
айтып жүрді. Бірақ бірде-бірі бұл ойдың не 
тұжырымдамасының авторы  Мекебаев екенін 
айтпады. Бізде тың  ойларға мінгесе кетіп, 
меншіктеп ала қою деген жақсы дамыған ғой.

Мен Адамның �зімен «Сен �мірге не ерте 
келгенсің, не уақытынан кеш келгенсің» 
деп ашық әзілдесетінмін. Ол біреулердің 
басына �мірінде түнемеген ғажап ойларды 
қашан, қай уақытта, қандай жағдайда айтуды 
білмейтін. Сондықтан оның ойлары сол бойда 
елеусіз қалып, екіншілер іліп әкететін. Оның 
осындай қожанасырлығы болғанмен, ұлттық 
қоғамдық ойымыздың ілгері басуына Адам 
мақалаларының септігі аз болмады.

Бір қызығы, қатар оқып, қатар жүрген 
жылдары ауыратынын және қандай ауру-
мен ауыратынын тіс жарып айтқан емес. 
Есесіне, ол менің жұмыста талай сырқаттанып 
отырғанымның үстінен түсті. «Медицинадан 
надансыңдар, денсаулықты күту дегеннің не 
екен білмейсіңдер!» деп ылғи ұрысып кететін. 
6зінің теңдесі жоқ, тәуіп, тамыршы, ш�птен 
дәрі жасаушы емші екенін мақтанышпен айта-
тын. Бұл орайдағы с�зіне онша мән бермеуші 
едім.  Қиялданған қаламгер не демейді, 
болмағанды болды деп соға береді. Бірде ол 
«Барлық аурудан бір ем ғана бар!» деді. Елең 
ете қалдым. Емнің де оңайына жүгіретін 
әдетіміз ғой. «Ол не?» дедім жұлып алғандай. 
«Ол ашығу, достым! Ашығу! Ашыққан ағза 
�з-�зін жейді. Ауруды бірге жейді!» деді. Осы 
ойы есімнен кетпеді. Шынында, жаны бар 
с�з  к�рінді. Ашығу туралы әртүрлі кітаптарды 
оқи жүріп, Адам досымның айтқаны рас 
екеніне к�зім жетті. Ақыры Адамның айтқан 
тәсілімен екі апта ашығып, 7 кг салмақ тастап, 
к�ңілім жадырап, бойым жеңілдеп, жүрісім 

ширап  сыптығырдай жігіт болып шыға келдім. 
Сол екі арада іссапар басталып кетті де, таз 
қалпыма қайтып келдім.Бірақ досымның 
берген сабағын жадымнан шығарған емеспін.

С�йткен, «барлық аурудың» емін білетін 
досым �з ауруынан сақтана алмады. Міне, мен 
жер басып, марқұм болған ол туралы естелік 
жазып отырмын.

Топырағың жайлы болғыр қаламдас жол-
дасым: ата-бабаларының бай болғанын, 
колхоздастыру алдында Иранды беттеп 
қашқандарын, сол сапар тең-тең алтын артып 
жүріп, оларды  алып кете алмайтындарына 
к�здері жеткен соң, шағылды құм арасы-
на к�мгендерін, сол алтынды іздеп талай 
сапарға шыққанын, қазынаны к�мген жерді, 
қазылған ұраларды да тапқанын айта келіп 
тоқтап, арғы жағын айтпайтын. «Pй, таптың 
ба? Айтсаңшы?» деп т�нгенімде, бетті теріс 
қаратып әкететін де қоятын. Таппаған, бірақ 
табудан үмітін үзбеген адам сияқты к�рінетін. 
Осы жағдайлар тиіп-қашты шертілетін 
«Қазына сыры» романында «Ең ұлы қазына 
алтын да, күміс те емес, ұлы қазына Отан, 
туған жер!» деп түйеді автор. Тосын күрмеулі 
к�ркем шешім деген,міне, осындай болмақ!

Адам досым дүниеден �терінен бір жа-
рым жыл бұрын Астанаға к�шіп келіп еді. 
Отбасы, бала-шағасымен үйге келді. «Қалай 
қоныстансам екен деп ақыл сұрағалы келдім. 
Тегі, сенің жаныңда болсам, маған жарасар 
еді» деген сыналы әңгіме �рбіді. Мен есікпе-
есік  қарсы тұрған, бітпеген, сатылатын үйді 
нұсқадым. «Бары үйдің т�рт қабырғасы ғой, 
шатыры да жоқ.  20 мың доллар сұрайды. Түсетін 
шығар» дедім. Ол күрек ізі түспеген тың, жаңа 
орыннан жаңа үй салғысы келетінін айтты. 
Pңгіме соңы �зің білесіңге тірелді. Ол кетерде: 
«Жылы орныңнан қозғалып, Астанаға неге 
келдің?» деп сұрадым. «Сен бар, Т�лен бар, 
Қажығали бар. Шындығында, сендерді сағынып 
келдім!» деді. Иә, біздер бірге оқыған, бір үйірдің 
адамдары едік. С�зінде жан болса керек. 

Біз ауылдан үй салып, қаланың сыртына 
к�шіп кеткенбіз. 30 шақырымдай жер. Соның 
�зі қалаға келіп-кетуіңе кәдімгідей б�гесін. 
Оған қоса аяқ  үсті ыңқыл-сыңқылым к�бейіп, 
үйкүшіктеу болып алдым. Екі-үш жиналыста 
ғана жүздесіп, аман-саулық сұрастық. Т�лен 
мен Қажығалидан «Адаммен хабарластыңдар 
ма?» деп талай сұрадым, араластары шамалы 
екен. Pр адам �зінше бас бағып кеткен за-
ман. Зейнеткерлік жұпыны тірлік. Және 70-ке 
келіп, қалт-құлт еткен  дос, жолдас іздейтін 
жас емес. Адам да Астанаға бір кезде бірге 
оқыған достарын, бізді іздеп келмеген шығар, 
Астанада қызмет іздейтін балаларын сағалап 
келген шығар деп ойлаймын. С�йтсе де, 
қаламгер досымызға лайықты ілтипат к�рсе 
алмадық па деп ойлаймын.

Адам ауырып қалып, Алматыға қайта 
к�шті. Pйтеуір жаңа баспананың кілтін алып 
үлгеріп, оның қызығын к�руге жарамай, қош 
айтысып жүре берді. Үлкейген жаста к�шіп-
қонған біреуге жағады, біреуге жақпайды. 
Адам  досыма Астана жақпады. 

Қазақ әдебиеті «Алып шоғыр», «Ал-
тын ғасыр» дәуірін бастан кешті. Осы-
нау әдеби-мәдени үдерістің  ту ұстаған 
к�шбастаушылары, қоңыраулы керуеннің 
ауыр жүгін теңдеп к�терген  қара нарла-
ры,  «алып шоғырдың» шашбауын к�теріп, 
соңына ілесіп қара к�бейтушілер де аз емес. 
Қалай дегенмен де, осынау ұлтымыздың 
рухани рухы тас түйін боп жинақталған ұлы 
к�шке ілескендер бақытты, ілесе алмағандар 
– бағы жанбай, жолы болмағандар. Адам 
Мекебаев осы сырлы керуеннің басын-
да не аяғында деп, орын кесіп бермейін, 
әйтеуір осы шоғырдың ішінде. 1990-2013 
жылдар аралығында жарық к�рген роман 
жанры туындыларына академиялық сарап-
тау жасаған Ұлттық Академияның Pдебиет 
және �нер институтының белді қызметкері, 
әділетшіл әрі биік талғамды доктор, профес-
сор Шерияздан Елеукенов Адам  Мекебаев 
ш ы ғ а р м а л а р ы н а  т а л д а у  ж а с а п ,  о н ы ң 
шығармашылығын әдебиетіміздің активіне, 
яки табыстары қатарына жатқызған. Бағаның 
үлкені осы болмақ. Мекебаев еңбегінің босқа 
кетпегенінің айғағы!

 Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа 
болып, рухың к�кте шалқысын, қаламдас до-
сым Адам. Алла Тағала артыңда қалған отбасы 
отаныңның берекесі Гүлжамалға, ұрпақтарыңа 
амандық, бақытты  ғұмыр берсін!

енің ұғымымда  қаламгер досым Адам 
Мекебаев осы теңеуге әбден лайықты, 
«өгіз бұзаулап жатыр» десең сенетін, 
қожанасырлығы бір басына жетіп-
артылатын адам еді. Бүкіл болмысы 
мен өмірі үйлесімсіздіктің үйлесімінен 
тұрғандай көрінетін. Анау қауғадай 
қаңқиған бой, аттың басындай  ұзын 
бет,  жұдырықтай шодырайған 
шықшыт, беттегі тыртық, тізесіне 
соғатын ұзын қол – жазушының бітімі 
емес, Қызылқұм мен Ауған арасына  
тынбай жортуыл салатын аламанға 
лайық бітім еді. Жаратқанның 
пендесіне қалай да таңғалмассың, 
сырты мен іші үйлесетін адамдар  да, 
мүлде үйлеспейтін – сырты бір басқа, 
іші бір бөлек адамдар бар. Осындай 
батырға ұқсаған сырт кейіпі  құтыңды 
қашыратын Адам – аңқау, адал, бала 
мінезді еді.

М

Әнес САРАЙ, профессор,  
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі,
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты

М

Айдан т"скен Айдан т"скен 
адамдайадамдай

– Pй, Pнаға, ол не дегенің? Мен дегенің 
ағып, т�гіліп тұрған ақын емеспін бе?. 
«Аралдағы жеңеше» әнінің с�зін  мен жаз ған-
мын. Сазы қандай, с�зі қандай! – Ол тамса-
нып қойып, ойнақы әдемі әнді шырқап алып, 
әннің туу хикаясын баяндап кетті: – Арал 
қаласында қонақта отырғанда, композитор 
Нұрғиса ағамыз үй  иесі жеңгейдің мінезін, 
к�ркін мақтай берген соң, отырғандардың 
бірі «Құр мақтай бермей, с�зіңіздің растығына 
к�зіміз жетсін, ән арнаңыз! – демей ме? 
Нұрғиса  орнынан тұрып, фортепьянаға ба-
рып, қиялға сүңгігісі келгендей, музыканы 
оңды-солды құйқылжыта ойнап, жынын 
шақырған бақсыдай бір күйге енді.   20-30 
минуттай �ткенде, әлгі желді күнгі  дауыл-
дай дүрліккен  дыбыстардың арасынан бір 
әдемі саз б�лектеніп шыға береді. «Аралдағы 
жеңешем» әні осы еді.

Ақыны к�п Қызылордада осы отырыста 
Адамнан басқа с�з қуған адам болмай шығады.

– Нұрағаң жаңадан шығарған әнін 
ыңылдап екі рет айтты да, «Бала с�зін тез жаз. 
Pнді  жеңгей мен қолқалаушылардың қолына 
дайын күйінде тапсырып кетейік деді»  деп 
еске алады Адам. – Жақсы әннің әсерімен ша-
быттанып алған менде не тұрыс бар, табанда 
с�зді құйдым да тастадым.

Арада т�рт-бес жыл �ткенде досым бұл 
оқиғаны басқаша жырғады: «Қой, құрсын, 
�лең деген таза азап екен ғой. Жападан-жалғыз 
дала кезіп кеттім. Хабаршылар: «Не болды? 
Біттіңіз бе?» деп сұрап кетеді. Pлгілерге ызам 
келеді. Pйтеуір қас қарайып, күн де батты, мен 
де әннің с�зін бітірдім. Содан кейін �лең жаз-
бай кеттім!» дейді. Осы соңғы с�зінде қандай 
да бір ақиқат бар сияқты.

– Қиналған шығарсың. Бірақ табиғи 
ақындығың бар ғой. Pйтпесе «Аралдағы 
жеңешем» шыға ма?. Бірақ әдебиетте  �леңмен 
емес, прозамен к�ріндің. Неге �йттің? – 
дегенімде: – Қызықсың, Pнаға! Біліп тұрып 
әдейі сұрайсың? Дүниеде Нобель сыйлығын 
алған неше ақын бар. Бірлі-жарым ғана. Но-
бель сыйлығын алғандардың барлығы проза-
шылар. Прозаның бағы жанып тұр емес пе? 
Құласаң – нардан құла демей ме?

Менің Адам досым осындай глобальді ой-
лар ойлайтын. Оның бұл с�зін дәмеленбестен 
дәмелену деп ұшқары ойлап қалмаңыздар, 
оның мәні әдебиеттің басты бағытының 
�міршең тамырын дәл басуында жатыр.

Егемендік келген соңғы 20 жыл  аумағында 
Адам әлеуметтік-саяси, қоғамдық-социология 

 Ертіс �зенінің әлеуеті толықтай 
пайдаланылмай келе жатқаны түрлі 
жиындарда жиі айтылды. Енді бұл 
мәселе Еуразиялық экономикалық 
одақ аясында шешімін табады деп 
күтілуде. Жуырда �ткен арнайы бри-
фингте облыстық индустриялық-
инновациялық даму басқармасы 
басшысының орынбасары Pнуар 
Мұқышев кеме қатынасын дамытудың 
жаңа мүмкіндіктерін атап �тті.

 – Павлодар және Омбы облыс-
тары еуразиялық логистикалық 
орталықтардың біріне айналуы 
мүмкін. Былтырдан бері екі облыс 
арасында кеме қатынасын дамыту 
бойынша келісс�здер жүргізілуде. 
Соның ішінде кеме жолын реттеу 
шаралары жан-жақты пысықталуда. 

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Павлодар облысында кеме қатынасын 
жаңғырту жұмыстары аяқталуға 
жақын. Енді омбылық әріптестер та-
рапынан нақты жауап күтіп отырмыз. 
Кеме қатынасының жаңғыртылуы екі 
ел арасындағы тауар айналымының 
м�лшерін арттыра түспек, – дейді 
P.Мұқышев.

 Соңғы мәліметтер бойынша 
Кедендік одақ және Еуразиялық 
экономикалық одақ шеңберінде 
облыстың Ресей және Беларусь 
елдерімен сауда к�лемі әжептәуір 
артқан. Еуразиялық одаққа тауар 
�німдерін экспорттау ж�нінен Пав-
лодар облысы еліміз бойынша 1-інші 
орында тұр. Былтыр аталған елдермен 
тауар айналымы 1,9 миллиард дол-
ларды құраған. Ағымдағы жылдың 

5 айында 544 миллион доллардың 
тауары экспортталған. Негізгі экс-
портталатын тауарлар тізімінде гли-
нозем, алюминий, электр энергия-
сы және к�мір бар. Ресей жерінде 
Павлодар облысының шұжық және 
жартылай дайын �німдері сұранысқа 
ие. Атап айтсақ, «Рубиком», «Ако-
ба», «Смак», «Кэмми», «Фудмастер 
Трейд», «Сағып», «Заря», «Маяк» 
және «Ақтоғай Агро» сияқты �ндіріс 
орындарының тауарлары ресейлік 
нарыққа шығарылуда. Кеден Одағы 
шеңберінде Ресейдің Екатеринбург, 
Омбы және Новосібір қалаларында 
Павлодар машина жасау зауытының, 
«FormatMachCompany – Сібір» 
сер іктест іг ін ің  және  «Сварко» 
ЖШС-ның �кілдіктері ашылған. 
Былтыр Омбы қаласында «Кэмми» 
кәсіпорнының сауда үйі бой к�терді. 
Беларусь елімен сауда айналымы 
соңғы 4 жылда 4 есеге �скен. Алдағы 
уақытта Омбы, Новосібір және Бар-

науыл аймағына әуе қатынасын ашу 
жоспарланған. Мұның �зі облыстар 
арасындағы сауда байланысын ба-
рынша арттырады деп күтілуде.

 Басқарма басшысының орын-
басары P.Мұқышевтың айтуын-
ша, Ресейдегі қаржы тұрақсыздығы 
қазақстандық нарыққа қауіп т�ндіруі 
ықтимал. Бұл ретте, павлодарлық 
кәсіпкерлер бәсекеге т�теп беру 
шараларын қарастырғаны абзал. 

Алдағы қыркүйек айында Ресей-
дің Сочи қаласында аймақа ралық 
ынтымақтастық форумы �ткізіл-
мек. Ауқымды шарада Ресей және 
Қазақстан елдерінің ауылшаруа шы-
лығы және тамақ �неркәсібі саласын-
дағы мәселелері талқыланбақ.

Оралхан ҚОЖАНОВ

ПАВЛОДАР 
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты директорының орынбаса-
ры, филология ғылымының кандидаты Сансызбай Шәрапиұлы Мәдиевке әкесі 

Шәрапи М+ДИҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институтының ұжымы институт директорының менеджмент және халықаралық 
байланыстар ж�ніндегі орынбасары Сансызбай Шәрапиұлы Мәдиевке әкесі

Шәрапи М+ДИҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады. 

ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ 

КОНКУРС

БӘРЕКЕЛДІ!

Кәсіпорынның негізгі қызметінің 
қысқаша сипаттамасы.

Кәсіпорынның ең басты мақсаты 
мәдени саладағы өндірістік-шаруашылық 
қызметін іске асыру және әлеуметтік 
мақсаттарға жету болып табылады. 

Халыққа мәдени қызмет көрсету, 
халық шығармашылығын дамыту.

Халық шығармашылығын, этномәдени 
дәстүрлер мен әдеп-ғұрыптарды сақтау 
және насихаттау мақсатында ұлттық және 
мемлекеттік мерекелерді, концерттерді, 
ән-би мерекелерін, тұсаукесерлерді, 
фестивальдерді, конкурстарды, айтыстар-
ды, халықтың қолданбалы және бейнелеу 
өнерлерін ұйымдастыру.

Жастар арасында тәрбиелік мәні бар 
шаралар өткізу.

Көркемөнерпаздар үйірмесінің және 
басқа да ұжымдардың жұмысын үйлестіру.

Әртүрлі көрмелер ұйымдастыру, фото, 
видео және кино қызметтерін көрсету.

Музыкалық аппаратуралар мен аспап-
тарды, бейнемагнитафон, магнитті жаз-
баларды жалға беру, сахнаны, электро-
радиотехникаларды жалдау.

Заңмен белгіленген тәртіпте мекеме 
жарғысында көзделген мақсаттарды 
жүзеге асырады. 

Басқару жұмысындағы тәжiрибе, жұ-
мысқа деген кәсiби көзқарас, ұжымның 
алдына болашағы бар, практикалық 
және жедел шараларды ойластырып, 
қоя бiлу, өндiрiстiк қызметтiң жүрiсi мен 
нәтижесiн сараптау (анализ), ұжымда 
қалыпты моральдік-психологиялық кли-
матты қалыптастыра бiлу, қызметкерлердiң 
инициативасын қолдап отыру, ұйымдасты-
рушылық қабiлет, бедел, жаңашылдық, 
өтiп жатқан оқиғаларға жедел, тез назар 
аудару.

Конкурс өткізілетін күні мен орны
Конкурсқа қатысу  үшін  қажетт і 

құжаттар 130100, Маңғыстау облысы, 
Бейнеу ауданы, Бейнеу селосы, Абыл 
мәдениет үйінде қабылданады. Анықтама 
телефоны: 8 (72932) 2–16–90.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген 
тұлғалардың құжаттарын қабылдау 
бұқаралық ақпарат құралдарында конкурс 
өткізу туралы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап күнтізбелік он бес күн 
өткеннен кейін аяқталады.

Конкурс «Мемлекеттік кәсіпорны 
орынбасарын тағайындау және атте-
статтау, сондай-ақ оның кандидатура-
сын келісу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы 18-қарашадағы №1353 
Қаулысына сәйкес өткізіледі.

К ә с і п о р ы н  о р ы н б а с а р ы н ы ң 
қызметтік міндеттері:

Заңдылықтарға және Жарғыға сәй-
кес мекеменің мәдени қызмет көрсету 
аумағындағы жұмысына басшылық 
етеді.  Орталық жұмысына мәдени 
қызмет көрсету жөнінде бағыт беріп, 
мәдени көзқарастарын насихаттайды. 
Мәдени-ағарту жұмыстары бойынша 
жылдық және ағымдағы жоспарларды 
жасақтап, олардың іске асырылуын, 
орындалуын қамтамасыз етеді. Облыс 
мәдени ошақтары жұмысының алдыңғы 
қатарлы тәжірибесін зерттеп, талдап 
қорытады. Лекциялар, кеңестер және 
дөңгелек үстелдер ұйымдастырады. 
Мәдени қызмет жөнінде есеп жүргізіп, 
белг іленген тәрт іпте  есеп беруді 
ұйымдастырады.

Ел соғыстан енді-енді есін жия 
бастаған кез. Құрттай құжынап, 
қойдай �ріп, күні-түні  ерсілі-

қарсылы ызғып жүрген қазіргідей ма-
шина атаулы жоқ. Бұйрат-бұйрат шағыл 
құмдардың ортасындағы шағын ауылдағы 
жалғыз техника –  «полуторка» деп атала-
тын жүк машинасы. Үсті-басы қара майға 
былғанып, машина астында топыраққа ау-
нап жатса да,  Есқайыр ауылдағы сүт бетінің 
қаймағындай игі жақсылар қатарында. 
6йткені қалаға арнайы барып, к�лік 
жүргізуді, ж�ндеуді  оқып-үйреніп келген, 
яғни темір сәйгүліктің сырын  білетін  
жалғыз адам тек сол.

Үлкен-кішінің аузында жүрген, бүкіл 
ауыл бетіне қарап отырған, аяқ басқан 
сайын ауыл-үйдің бар итін �ре түрегелтіп, 
шабалана үргізетін, ізінен қою шаң мен 
сасық түтін бұрқыраған жансыз тұлпар күні-
түні тек Оспан «басқарманың» тақымында 
(Ол кезде ұжымдық шаруашылықтың 
б а с қ а р м а  т � р а ғ а с ы н  б ы л а й ғ ы  ж ұ р т 
құрметпен «басқарма» деп атайтын). Аядай 
ауылды бір шыбықпен �ргізіп-тұрғызатын  
жарықтық  Осекең айында-жылында 
жоғары жаққа шаруашылықтың жай-күйі 
жайлы есеп беруге барады. Алдымен, 
Есқайырдың машинасымен ауылдан жүз 
шақырым жердегі теміржол станциясына 
жетіп, сосын аудан орталығына баратын 
пойызға отырады. Бұл жолы да таң құлқын 
сәріден машинамен жолға шыққан Оспан 
«басқарма» түс ауа әдеттегідей станция 
басындағы жақын туысының үйіне тоқтады. 
Дастарқан басындағылар ащы қуырдаққа  
тойып, шайға қанып, Осекеңнің аман-сау 
оралуына, қанжығасын қандап қайтуына 
тілектестік лебіздерін білдіріп, «жол аяқ» 
деп құйған жынды судан жұтыңқырап 
отырған. Ішінде шопыр Есқайыр да бар. 

«Беу, шіркін-ай, ол кездегі  к�лік 
жүргізушілер бақытты ғой! Қазіргідей ала 
таяғын шошайтып, жол жиегін торуылдап 
жүретін «туысқандары» жоқ, ешкімнен 
қорықпайды!» деп ойларсыз ішіңізден. 
Қорықпайдыңыз не, ойбай, жұмыр басты 
пенде емес пе, қорыққанда қандай?! Сәл 
шыдаңыз, бәрін басынан бастасам, �зіңіз 
де түсінерсіз.

...Ауыл мен станция арасындағы қара 
жол қалың бейітті қақ жарып �теді. Қанша 
дегенмен, моланың аты мола. Жастайынан 
аруақ, жын-шайтан жайлы қорқынышты 
әңгімелер құлағына сіңген жалғыз адамға 
түн ішінде �лілер тыныштығын бұзудан 
�ткен үрейлі не бар!?. Алайда басекең 
жанындағы жас жігітке жаны ашып: 
«Қарағым, станциядан ауылға күн к�зі 
жарықта қайт, қараңғыға қалу қауіпті. 
Шығарып саламын деп несіне әуре 
боласың. Пойызға �зім-ақ міне беремін 
ғой, қолымда ауыр жүгім де жоқ» деп 
�лсе де айтпас. Сосын қауіп-қатерге толы 
әнебір тұстан ештеңе ойламай, зу етіп �те 
шығу үшін, яғни батылдық шақыра ма 
деп, Есекең сол шіркінге зауқы соқпаса 

Бейнеу аудандық әкімдігінің жедел басқару құқығындағы «Бейнеумәдениет» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны директорының орынбасары 
қызметіне конкурс жариялайды. Бейнеу аудандық әкімдігінің жедел басқару 

құқығындағы «Бейнеумәдениет» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 
директорының орынбасары (G-4) қызмет атқарған жылдарына байланысты 

лауазымдық жалақысы 90635  теңгеден 93682 теңгеге дейін. 

Конкурсқа қатысушыларға талап-
тар:

–  Ж о ғ а р ы  м ә д е н и  б і л і м  ж ә н е 
техникалық білім, сондай-ақ мемлекеттік 
басқару органы бекіткен біліктілік талап-
тарына сәйкес келетін кәсіби дайындық 
деңгейі;

– мамандығы бойынша кәсіпорынның 
бейініне сәйкес мәдени салада кемінде 5 
жыл жұмыс өтілі;

–  Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
заңдарын және нормативтік-құқықтық 
актілерін білу.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген 
тұлға 130100, Маңғыстау облысы, 
Бейнеу ауданы, Бейнеу селосы, Абыл 
мәдениет үйіне төмендегі құжаттарды 
тапсырады:

– Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
– Мемлекеттік және орыс тілдерінде 

түйіндеме;
– Еркін нысанда жазылған өмірбаян;
–  Б і л і м і  т у р а л ы  қ ұ ж а т т а р д ы ң 

көшірмесі;
– Еңбек кітапшасының (ол болған 

кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі 
не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа 
қабылданғаны және еңбек шартының 
тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың 
көшірмелері;

– Денсаулығы туралы белгіленген 
нысан дағы анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, 
ж ұ м ы с  с т а ж ы н а ,  к ә с і б и  д а я р л ы қ 
деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты 
(біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар беру, ғылыми жарияланым-
дар, бұрынғы жұмыс орнының басшыла-
рынан ұсынымдар туралы құжаттардың 
көшірмелері және т.с.с.) беруіне болады.

Жоғарыда көрсетілген барлық құжаттар 
болған, сондай-ақ тұлға осы талаптарына 
сәйкес келген кезде Комиссия құжаттар 
қа был дау аяқталған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде құжаттар тапсырылған 
тұлғаны конкурсқа қатысуға жіберу туралы 
шешім қабылдайды. Конкурсқа қатысуға 
жіберілген тұлғалардың тізімі Комиссия 
хаттамасымен бекітіледі. 

Конкурсқа қатысуға жіберілген 
тұлғалар дың тізімі бекітілгеннен кейін Ко-
миссия кон курсқа қатысушылар ұсынған 
құжатты зер делейді және күнтізбелік он 
күн ішінде кон курсқа қатысушылармен 
әңгімелесу өткізеді.

К о м и с с и я  к о н к у р с қ а  қ а т ы -
сушлармен әңгімелесу жүргізу кезінде:

– Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясын;

–  Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Азаматтық кодексін (Жалпы және Ерекше 
бөлімдер);

– «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Қазақстан Республикасының 
1998 жылғы 2-шілдедегі заңын;

– Қазақстан Республикасының 2006 
жылғы 15-желтоқсандағы «Мәдениет ту-
ралы» Заңын білетіндігі тексеріледі.

Сондай-ақ тиісті саланың уәкілетті 
 орга ны (жергілікті атқарушы орган) 
бекіткен тиісті кәсіпорын орынбасарының 
біліктілік талаптары мен лауазымдық 
нұсқаулығының не гізінде конкурсқа 
қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң  к ә с і б и  б і л і м і 
анықталады.

Бейнеу аудандық әкімдігінің жедел 
басқару құқығындағы «Бейнеумәдениет» 
мем лекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорнының конкурстық комиссиясы. 

Тар қыспақта тау салса қылбұрауды,
Арна іздеп балбұлақ мың бұралды.
Тастан-тасқа секіріп кең жазыққа
Тыным таппай күні-түн құлдырады.

Сылқ-сылқ күлді тап-таза бұла тұма,
Жағалауы оранған гүл-лағылға.
Бауыр жаза т�менге құлдилайды,
Самал желін даланың ұнатты ма?!

Сылдыр қақты баурайда жылға тұма, 
Еркін желін етектің ұнатты ма?!
Бұлақ үні әйткенмен керімсалдың
Мезгілінде жетпеді құлағына.

Сағым қуған даланың сері желі,
Алақанмен аялар бетегені.
Бет алысы – тау емес, алыс қиян 
Жүріп кетті түрді де етек-жеңді.
 
Сырбаз самал осылай кете берді, 
Сері желік алысқа жетеледі. 
Екі к�зі т�рт болып жатқан күтіп,
Қашан,қашан жылғаға беттер енді.

«Үп» еткенде саф самал желпіп белді,
Жаңа шыққан к�к майса желкілдеді. 
Сағындыртып қайда жүр балбұлақты
Адасты ма даланың телі желі.

Бұлақ даусы бұл маңнан естілмеді,
Шалғай шетке жетпейді кешкі демі.
Сезбеді жел қайнардың тосқанын к�п
6кінішті – бәрін де кеш білгені. 

Сардаланың керімсал еркін желі,
Қоңыр леппен сипайды Елтінбелді.
Балдай дәмін бұлақтың кашан татар 
Саф самалдың сусаған еріндері?! 

МЕНІҢ ПІРІМ 

Қара �леңмен �ріліп тарих тіні,
Талай ғасыр орныққан халық ділі. 
Бұтағы мол осылай «қазақ» атты
Бой к�терді нән ағаш алып діңді. 

6мір мәнін �леңмен танып білді,
Pспеттеді бояуы қанық тілді. 
Ер Тоңаның есте жоқ заманынан 
Қара �леңнің жеткендей талып үні. 

Ұлтына тән үстінде бар желегі,
Мұрасындай халықтың әр �леңі.
Менің пірім әрдайым сыйынатын
Қасиетті қазақтың қара �леңі. 

ТАРАЗ

Қамбар ҚОЙШЫБАЙҰЛЫ

арты арты – – жалєанжалєан
ДҮНИЕНІҢ БАСЫ – ШЫН,

АДАМДЫҚТЫҢ 
VЛШЕМІ – АР

Ойланшы дос, ертең – жоқ, бүгін – барсың, 
Керсең кеуде пәлеге ұрынарсың.
Сенгін дінге – �зің біл,сенбе – мейлің
Ең әуелі, алдына жүгін ардың.

6рлегендей тым биік,к�кке шынар,
Шындық үні қашан да �ктем шығар.
Pлемдегі қай ұлт пен қай дін болсын
Адамдықтың жалғыз-ақ,�лшемі - ар.

Қанша оқыма ұлының нақыл хатын
Жету қиын түбіне ақиқаттың.

Осы жолмен �мірде жүрем тура.
Мұны жалған десеңдер,иланбасаң
Қасымда к�п досым бар.., елден сұра.
 

ҚОҒЫЛДЫҢ ҚҰЙҒАНЫ

Асау �зен бой бермей тасығанда, 
Ала қашар алты сай, алты арна. 
Қан тамырдай таралып тарам-тарам 
Қосылады Таласқа жалғыз саға.

Бастау алған сол сайлар Жиембеттен, 
Кілт бұрыла тайқиды қия беттен. 
Жайылып су, аймаққа ұлан-асыр 
Керегінше жерге нәр жия берген.

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА
да, ащы арақтан басып-басып алмағанда 
қайтеді...

Ақаңды суша сімірсе де сыр бермейтін 
бастығын  қас қарая  шығарып салған 
ол, жалғыз �зі, жанын шүберекке түйіп 
ауылға тартып кетті. Қара жолдың шаңын 
бұрқыратып зымырап келеді. Екі к�зі жол-
да.  Жыландай иретілген бәлекет түнде тіпті 
ұзарып кете ме, қайдам, күндіз әп-сәтте 
жетіп келетін ауыл түгілі, жол ортасындағы 
қалың қорым да оңайлықпен к�зге ша-

жүректің соғысы мен алқына дем алған 
ырс-ырс дыбыс қана сүттей ұйыған тылсым 
тыныштықты бұзғандай еді. 

Кенет шырқырай жалынған нәп-нәзік 
қыз үні құлағына шалынды: «Аға-а! Тоқта-
а-ңыз-шы-ы, аға-та-ай! Мені-і жалғ-ы-ыз  
қайда-а тас-та-а-п бара-а-сы-ы-з?». Іштей 
егесіп алған бұл да: «О, сайқал, албасты! 
Тап бір екі туып бір қалғанымдай, ағалауын 
к�рдің бе,  мүләйімсіп? Жылы-жылы 
с�йлеп, алдап-арбап, қанды тырнағына 
і л м е к  қ о й !  С и қ ы р ы н а  о ң а й  т ү с е т і н 
ақымақты тапқан екен!»  дейді екі құлағын 
қолымен баса, жандәрмен ышқына алға 
ұмтылып. Не дегенмен, албастының аты, 
албасты емес пе... Pп-сәтте �кшелей қуып 

тез �лтіре салғаны қандай дұрыс болған, 
«6зекті жанға бір �лім». Ерте ме, кеш пе,  
адам баласының бәрі де ажалдан қашып 
құтыла алмайды, ақыры, түптің-түбінде, 
бәрібір �летіні анық. «6лмейтін тек шайтан 
ғана» демей ме....Менің ештеңем кеткен 
жоқ, жаным пейіштен  бір-ақ шықты. 
Бәрінен байғұс шешеме қиын болды-ау, 
қартайғанда баласының артында қалуды 
Құдай басқа салмасын!». Жоқтау айтып, 
зарлап отырған анасы елестеп еді, сай-
сүйегі сырқырап, т�бе құйқасы шымырлап 
кетті.   

«Түу, аға-ай,  адамның зәресін алдыңыз 
ғой. Қараңғы түнде қалың моланың ор-
тасына жалғыз тастап қашқаныңыз не? 
Басқарманы пойызға мінгізіп жіберген 
соң, қайтарда ауылға ала кетермін деп 
адам құсап келіскен �зіңіз емес пе?!» дейді 
қарақат к�здері жасқа толып.  Иә, иә, бәрі 
дұрыс. Фельдшерлік оқуды  бітіріп, жол-
дамамен бұлардың ауылына келе жатқан 
қыз екені еміс-еміс есіне түсті. Алайда оны 
машинаға қашан, қай жерде отырғызғаны 
Есқайырдың есінде жоқ...

 «Ұялған тек тұрмас» демей ме, бейта-
ныс қыздың алдында қояндай қорыққанын 
сездірмес үшін, орнынан атып тұрды да, 
қыпша белінен қапсыра қысып алып, 
шырк�белек айналдыра: «Ой, қарындас, 
қорқақ-батырлығыңды байқайын деп, әдейі 
істеп едім. 6зің шынымен, жүрек жұтқан 
қыз екенсің!» деп шек-сілесі қата күлсін бір. 
Тылсым тыныштықты бұзған шат күлкі  таң 
қараңғысын серпіп, күллі дүниені ұйқыдан 
оятып жібергендей болды.  

Есқайыр �зінің �лмей  аман-сау 
қ а л ғ а н ы н а ,  ж а р ы қ  д ү н и е н і  ә л і  д е 
жалпағынан басып жүре тұратынына 
жүрегі жарыла қуанғанын аңқау қыз қайдан 
білсін!.. Бір қорқып, бір қуанған жігіт те 
дәл сол сәтте ел қатарлы шаңырақ к�теріп, 
перзент сүюге мұрша берген Жаратушы Ие 
иен далада болашақ жарын кездестіргенін 
сезген жоқ. Түні бойы үрей тұтқыны болған 
жас қыз к�зінен м�лдір моншақтар дома-
лап,  сыңғырлай күліп жіберді. Күлгенде 
қандай сұлу! Арайлап атып келе жатқан таң 
шапағымен ажары астасып кеткендей тіпті. 

Pшейінде, ауылдың қара қыздарына 
к�зінің қиығын да салмастан, қалың шаңға 
к�ме, тұстарынан  машинасымен  салдыр-
гүлдір  �те шығатын Есқайыр пейіштің 
қызын к�ргендей к�зін ала алсашы! Кім 
к�рінгеннің қолы жетпейтін тылсым сыр-
лы темір к�ліктің тілін тапқан жігітке қыз 
жүрегіне жол табар с�з айту да қиын болып 
па: 

– Жарайсың, бұл сыннан жақсы �ттің! 
Т�рінен к�рі жуық қарт анам қуанатын 
болды-ау! Оған он шақты батыр немере 
керек... 6зің сияқты жүректі қыз кездеспей 
жүр еді келін қылуға. Айтпақшы, атың кім 
еді сенің? – деп қойып қалды. Құлағына 
дейін қызарып кеткен қыз:

– Адам с�йтіп те сынай ма екен, – деді 
к�зін ұяла т�мен салып...   

Мақсат РСАЛИН, 
ҚР Мәдениет қайраткері

ҮРЕЙЛІ ҮРЕЙЛІ 
ТҮНТҮН

лынар емес. Қарауыта мүлгіген молаларға 
таянған сайын к�ңілге еріксіз үрей кіретін 
әдеті... Кебінін сүйреткен арса-арса қу 
сүйектер к�рден шығып, анталай қол со-
зып, бұның шалғайына жабысатындай. 
Онсызда �кпесі сырқылдап баяу жүріп 
келе жатқан жүк машинасына жын-жыпыр 
таласа �рмелеп, ағаш қорабына топырлай 
мініп жатқан сияқты ма, қалай. Тіпті ашық 
терезеден ішке еніп,  жанына отырудан 
тайынбас.

 Бағана күндіз келе жатқанда қапырық 
ыстыққа шыдай алмай, самал соқсын деп 
терезе әйнектерін ашып қойған. Жапқалы 
бұрыла бергені сол еді, екі к�зі тас т�бесіне 
шықты. Дәл жанында ақ киімді әйел отыр. 
Дереу мастығы тарқап кетті. «Қорыққанға 
қос к�рінеді», бәлкім к�зіме елестеген болар 
деп, Есқайыр �зін бір сәт сабырға шақырды. 
К�зін тез-тез уқалап жіберіп қайта қарап 
еді. Жоқ, елестемепті. Кәдімгі әйелден ау-
майды. Қаннен-қаперсіз, түк білмегендей 
тымпиып қана отыр. Қазір тарпа бас салып, 
күре тамырына күрек тісін батырып, ыстық 
қанын сорпылдата сорудың орайлы сәтін 
күтіп отырмасына кім кепіл?!. 

 Оңайлықпен жан берсін бе, дереу 
машинаны тоқтатты да, кабинаның есігін 
серпіп ашып жіберіп,  Есқайыр сыртқа 
секірді.  К�зге түртсе к�ргісіз қара түн. 
Алды-артына қарамай, басы ауған жаққа 
безе ж�нелді. Есілген  құм аяққа ораты-
лып, алға басқан қадамы артқа кетіп, ащы 
тері к�зіне құйылып, жүрісі мандыр емес. 
Екі шекесі солқ-солқ. Дүрс-дүрс ұрған  

жетіп, ұстауға таянды. Сірә, ол шіркіннің 
адамнан айласы да, күш-қуаты да басым-ау!

 Үрейден бойы қалшылдап кетті: «Аста-
пыралла, пісміллә» деп, үлкендерден естіген 
бірдеңелерді жанталаса күбірлемек еді, тілі 
икемге келсеші. «Қайыршыға жел қарсы» 
демекші, қалбалақтай қашып келе жатып, 
ағаштың түбіріне шалынды да, мұрттай 
ұшты. Шыбын жаны шырқырап, мұрнының 
ұшына бір-ақ тірелді. «Біттім, біттім! Қазір 
анау жезтырнақ улы шеңгелін салады. Pп-
сәтте бұтымды-бұт, қолымды-қол етіп, пы-
рым-пырымымды шығарады да, ып-ыстық 
қызыл қанымды сорғалата, анау апандай 
к�мейіне атып ұрады. Артымда балам 
түгілі,  жұрттыкіндей молам да қалмастан, 
о дүниеге �тем де кетем! Бітті, бәрі де бітті!»   
деп ойлап үлгерді. Одан соңғысы есте жоқ.

 К�зін ашса, таң арайланып атып келеді 
екен. Үріп ауызға салғандай бір жас қыз  
бетіне т�не қарап, әлсін-әлсін кеудесіне 
құлағын тақап, біресе, жұп-жұмсақ салалы 
саусақтарымен бұның к�птен қайшы-тарақ 
тимеген, киіздей тұтасқан сабалақ-сабалақ 
шашын, маңдайын сипап, біресе, білегінің 
тамырын ұстап, жанында отыр екен. 
Үстінен әдемі бір хош иіс аңқиды. «Бала 
кезімде кемпір-шалдардан кісі қолынан 
шейіт болған адамның жаны жұмақта бола-
ды дегенді құлағым шалып еді. Сірә, жын-
шайтан �лтіргендердің де орны жұмақта 
болғаны ғой. Мынау әлгі үрдің қызы-ау, 
шамасы!» деп Есқайыр байғұс  �зінше 
тұжырым жасап та үлгерді ішінен. Жын-
шайтан бұның жанын азаптап, қинамай, 

Мың сауал тұр к�кейде:
– Қай дін әділ?!
– Жұмақ т�рін мекендер бақида кім?!

Адамзаттың әр қилы сырт пішіні,
Сан алуан – нәсілі, түрі-түсі. 
Діні б�лек,әрине ұқсамайды
Бір-біріне мінезі,сыры ішкі.

Ойландың ба ертең – жоқ, бүгін – барсың,
К�тергенмен тірлікте жүгін нардың.
Кісіліктің келбетін армен �лше
6шпес мәңгі артыңда үлгі қалсын.

Күндер �тіп, жазылар жан жарасы,
Ең бастысы адамға – ар таразы.
Жақсылықты жасадым қолдан келген
«Болсын  деген, тек с�зге, – Алла разы!».

Жастай жаттап, санада тағылым еттім:
Ең шоқтығы – ар-ождан, ақыл-естің.
Ұят-намыс мендегі ең осал тұс
Қыл �кшесі секілді – Ахилестің.

Дүниенің басы – шын, арты – жалған,
Қазы бар ма �мірде артық – ардан.
Ары қинап дем шығар ақтық сәтте
Таппай кетер �мірден барқадар жан.
Жалғыз байлық арым бар, �лсем – мұра,

Су к�лкіген к�ктемде иен мекен, 
Жазға салым тоғайы шиендеген. 
Егін салып бабалар дән жинады 
Атақоныс шынында «үйек» екен.

Аралаған алты сай �ңірді иен, 
Нәрін құйып береді �мірге рең. 
Алты сала жан-жаққа жайып тамыр 
Тоғысады ақыры кемерде кең.

Аққан судан жойқын күш жоқ қой мықты, 
Алты �зек �зенге лап қойыпты. 
Содан шығар «Қоғылдың құйғаны» – деп, 
Атам қазақ бұл жерге ат қойыпты.

ҚАРАТVБЕ – ҚАРТ ТАРИХ,
ҚАРА НАРЫМ 

Қарат�бе – қарт қоныс, қара нарым!
Т�ңкерілдің т�сінде сардаламның.
Ойдағы ел мен тоғысар қырдағы елдің
Жалғастырдың к�пірдей араларын.

Қарат�бе – қарт тарих, қара нарым!
К�рдің к�зін жеті ата-бабалардың.
6тті сенде әкелер ойлап қамын
Қара қазан,баланың сары қарын.

Қарат�бе – не дейсің, қара нарым?!
К�мейіңнен шыққандай зарлы сарын.

Жер қайысқан �р рухты қалың қолдың
Сақтап келдің кеудеңде сарындарын.

Қарат�бе – киелі қара нарым! 
Бердің сарқып бойдағы барлық нәрін.
Ел қайғысын к�ргенде ш�ге түстің...
К�з алдыңнан �ткердің бәрін,бәрін.

Сардаланың т�сінде Қарат�бе,
Шалынады алыстан дара т�бе.
Жотаң жатыр бас жағы �ркештеніп,
Қара бура қалғандай жаңа ш�ге.

Т�ңкерілген ортасы тегене д�ң,
К�кке қарай ұмсынып т�нген т�бең.
Шыққан сәтте басыңа к�рінеді
Жан-жақтағы дүние д�ңгеленген.

Шоқтығысың далиған даланың кең,
Алып жатқан алапта алып та сен.
6ңірдегі еңселі жер биігі
Аманбысың,армысың – Қарат�бем!

САУМАЛ БҰЛАҚ, 
СЫРБАЗ САМАЛ

 
Дәмі балдай, м�п-м�лдір, саумал бұлақ,
Сылдыр-сылдыр сырғиды таудан құлап.
Еңкеу-еңкеу еңіске ендіркелей
Асыр салып ойнайды аунап-қунап.

Жиында с�з с�йлеген Білім және 
ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов 
биылдың �зінде �ңірде 18 жаңа мек-
теп ашылғанын, осы арқылы үш ауы-
сымды мектептер мәселесі түбегейлі 
шешілетінін айтты, сондай-ақ Пар-
ламент Мәжілісінің депутаты Pлихан 
Тойбаев, Талғар ауданының әкімі 
Райхан Садықова мектеп ұжымына 
табыстар тіледі. 

Бесағаш ауылындағы №45 мектеп-
гимназиясының құрылысы жұмысы 
2014 жылы басталған. Республикалық 
және жергілікті бюджеттен 1 мил-
лиард 187 миллион теңге б�лінді. 
«Альтаир» ЖШС бас мердігер болып 
бекітілді. Құрылыстың жалпы к�лемі 
3060 шаршы метр. 

Жаңа мектепте 45 оқу кабинеті, 
3 шеберхана, 1 мультимедиялық 
кабинет, жаңа үлгідегі химия, фи-
зика, биология және информатика 
кабинеттері, 575 шаршы метрлік 
спорт залы, 200 орындық асхана 
және медициналық б�лмесі бар. 
Бұдан �зге, кітап қорында 3000 әдеби 
және 6000 оқулықпен қамтылған 
кітапхана мен оқу залы, оқушы 
қыздар үшін тігін, ал ұлдар үшін 
ағаш пен металл �ңдейтін цехтар 
бар. Ауыл тұрғындары салтанатқа 
түгелдей қатысты. Ауыл ақсақалдары 
баталарын беріп, сәттілік тіледі. 

Нұрлан ҚҰМАР
Алматы облысы

Бесағаштағы 
жаңа білім ұясы

Конституция күні қарсаңында Алматы облысының Талғар ауданындағы Бесағаш 
ауылында 600 орындық жаңа мектеп пайдалануға берілді. Білім ұясының 
ашылу салтанатына Алматы облысының әкімі Амандық Баталов, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов қатысты. 
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АНА ТІЛІ

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе
 +зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

ҒАЛАМ

К�теріліп теңізден,
Аспанға биік барамын.
6рінен мен түскенде,
6ңі кірер даланың.

Омартаға балалар барар, 
Балаларды аралар талар.

(Жаңбыр)

М а с с а ч у с е т с  т е х н о л о -
гия институтының физиктері 
абсолюттік н"лдік минус тем-
ператураға қол жеткізген де-
рін мәлім етті. Олар натрий 
мен калийдің молекуласын 
500 нанокельвинге дейін сал-
қындатқан. 

Бұл іс-тәжірибе ғылым-
д а  т ы ң  ж а ң а л ы қ  б о л ы п 
есептеліп отыр. Бүгінде ға-

рыш кеңістігіндегі ең суық температура – 273,15°C 
градус. Осыған дейін зертханалық жағдайда мұндай 
деңгейге дейін салқындату мүмкін еместей  болып 
келген еді. 6йткені суықтықтың аталған шегінде 
к�зге к�рінбейтін микроағзалардың �зі тіршілік 
етуін тоқтататыны белгілі. 6те т�мен температура-
да материяның б�лшектері қандай күйге түсетіні 
ғалымдарды қатты қызықтыруда.

Мартин Цвирляйн бастаған ғалымдар бұл бағытта 
терең зерттеу жұмыстарын жүргізіп, маңызды 
нәтижеге қол жеткізді. Олар �те т�менгі температураға 
т�зімді натрий мен калийдің молекуласын жоғары 
дәлдікте жұмыс істейтін лазерлік қондырғының 
к�мегімен алып, оны �те т�менгі температурада суыт-
ты. Осылайша ғалымдар �те т�менгі температураның 
арқасында NaK молекуласына қол жеткізген. 

Қазіргі адамдар аз қимылдайтын болды. Дене 
қимылының аз болуы денсаулыққа теріс әсер етеді. 
Мұндайда керегі – спорт.  

Дене жаттығулары  адамның жүрек жұмысын 
жақсартуға, күш-жігер жинауға, денсаулықтың 
қорғаныс қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Ең 
әуелі жүгірумен шұғылданған дұрыс. 15-20 минуттық 
жүгіру �те пайдалы. Суда жүзудің, велосипед пен 
шаңғы тебудің, би билеп, иогтардың жаттығуларын 
жасаудың арықтауға  пайдасы зор. Жұмысқа бара 
жатқанда, екі-үш аялдама бұрын түсіп қалып жаяу 
жүруге, үстіңгі қабаттарға лифтімен емес, жаяу 
к�терілуге тырысыңыз. 

Жұпар – осыдан 30 мил лион жыл бұрын пай-
да болған к�не хайуанаттардың бірі. Денесінің 
ұзындығы 18-22 сантиметр, салмағы 320-480 грамм 
болатын бұл аң жәндіктермен қоректенеді. 

Барлық дене құрылысы суда тіршілік ету-
ге бейімделген. Құлақ қалқаны болмайды, к�зі 
кішкентай түйме сияқты, жылтырап тұрады. 

Табиғатта қайыңның 100 
түрі бар екен. Олардың к"бісі 
Солтүстік аймақтарда "сетін 
к"рінеді. Кәдімгі шырын, сыра, 
сағыз, негізінен, қайың нан алы-
нады.

Қайыңдар 400-ден 1000 
жылға дейін жасайды. Бұл ағаш-
тың бір қасиеті ол к�п жерге 
жерсінбейді. Ал енді қа й ың  ның 
қандай пайдасы бар? 

Қайыңнан шырын алынады. Мәселен, әлемде 
5 мың литрге дейін қайың шырыны �ндіріледі 
екен. Оның к�пшілігі Аляскада �ндіріледі. Мы-
салы, 1 литр шырын алу үшін 100 литр с�л пай-
даланылады. Сондықтан шырынның әр литрі 90 
долларға дейін бағаланады. Ал енді Солтүстікте 
қайың гүлдегенде жұрттың 15-20 пайызы аллергияға 
ұшырайтын к�рінеді. Pрине, бұл бір ғана маусымға 
тән. Мамандардың зерттеуінше, Ресейде қайың 
шырынының 875 505 000 тонна қоры бар к�рінеді. 
Ал жылына соның 70 мың тоннасы ғана сатылымға 
шығарылады. Бұл елде қайың шырынының литрі 
шамамен 50 рубль тұрса, ал Жапонияда оның литрі 
60-65 долларға дейін барады.  

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

АДАМ ҚҰПИЯСЫ 

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ

 Жұлдыз дегеніміз не? 

Суықтың сыры 

Спорт – денсаулық кепілі

Жұпар

Қайыңның пайдасы қандай?

Жұлдыз – қызған сутегінен 
құралған к"лемді шар. Ол 
түнг і  аспанда  жарқырап 
к"рінеді. 

Ж ұ л д ы з  ж е р д е н  � т е 
алыста орналасқандықтан  
кішкентай болып к�рінеді.  
О л а р  к � л е м і  ж а ғ ы н а н 
күннен бірнеше есе асып 
түседі.  Күн әрі ыстық және 
белсенді жұлдыз болғандықтан аспанда нұр ша-
шып к�рінеді. 

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

Ұлттық ток-шоуға ізденіс қажет  Қолөнер пәнін 
енгізу керек

Шаѕыраќ
Ә Л Е У М Е Т Т І К - О Т Б А С Ы Л Ы Қ  П І К І Р  А Л Ы С У  О Т А У Ы

№19(50)

Pлсін-әлсін атаның ортан-
шы ұлы, дәрігер Бекболдың 
с�здері құлағыма келе береді: 

«К�пір», кейде «Жаңа құрылыс» деп 
аталатын аялдамадан түсесің. Сосын 
артқа қарай «Қытай қорғанын» жағалап 
жүре бер... Со-сын...».

Иә, бәрі Бекболдың айтқанындай 
б о л д ы .  Т ү р к с і б  а у д а н ы н ы ң  к � з 
тойғысыз табиғаты т�беден т�ніп тұр. 
Мен әуежай жаққа қарай жүйткіген 
№92 автобустан түскен кезде биік-
биік тас қорғандарға тап болдым. 

жасаған зорлық-зомбылықтарын �зін-
�зі ұстай және �зін-�зі тәрбиелей 
алатын ержүрек адамдар ғана жеңе 
білді. Ұлттық �мір сүру салты мықты, 
отбасылық құндылықтарға зор мән 
берген, �зін-�зі сақтай алған, �зіне 
деген құрметін жоғалтпаған қайсар 
қазақтар ғана заманның қысастығына 
т�теп берді. 

– Сонда сіз Қырғыз елінде дүниеге 
келдіңіз бе? 

–Мен 1927 жылы дүниеге келгенмін, 
бірақ құжатта 1930 деп жазылған, әке-

бір жастыққа басымызды қойып, ерлі-
зайыпты болып бірге келеміз. 

– «Барлық дәрі-дәрмектің ішіндегі 
ең тәуірлері – демалыс пен қанағат 
қылу»  деген  екен  б ір  данышпан. 
Денсаулықтарыңыз қалай? «Сексен 
жас селкілдетеді» деуші еді к"нек"з 
қариялар.  Сіздер  90  жасқа келіп 
қалғандарыңызға қарамастан "те тың әрі 
сергек к"рінесіздер. Осының құпиясын 
білгім келеді. 

– «Е-е, шіркін-ай!» деді де Бек-
тұрсын ата шоқша сақалын қайта-
қайта қолының қырымен салалап 
тарағыштады да,  әңгімесін  ба-
стап кетті. Адам �мірінде әртүрлі 
тосын оқиғалар кездесіп жатады. 
Мәселен, балалық шағымызда аш-
жалаңаштықты, жоқшылықты, яғни 
тұрмыс тауқыметін бастан кешіріп, 
�сіп-жетілдік. Ал Ұлы Отан соғысы 
уақытында тылдағы әйелдермен 
бірге буыны бекімеген, бұғанасы 
қатпаған шиеттей балалар да амал-
сыздан еңбекке араласты. «Бәрі де 
майдан үшін», «Бәрі де Жеңіс үшін» 
деп ұрандатып жүріп егін ору, күтіп-
баптау, �нім жинау, масақ теру, қой 
қырқу секілді маусымдық жұмыстарға 
қатыстық. Жұмыстардың к�бі қол 
күшімен орындалатын, ол заманда 
техника тапшы, құрал-саймандар да 
жетіспейтін. Аналарымыз жүн сабап, 
жіп иірсе, түнде кеңес жауынгерлері 
үшін қолғап, шұлық, кеудеше тоқыса 
біз де қарап қалмайтынбыз, шамамыз 
келгенше к�мектесетінбіз. Қазіргі 
жас тар ш�п басын сындырмай жа-
тып ақшаға құнығады. Қашан да тер 
т�гіп, адал еңбекпен табылған нанның 
қадірі болады. Біздер бала күнімізден 
бастап еңбекке жегілгенбіз. Еңбекпен 
е с е й д і к ,  ш ы н ы ғ ы п  ш и р а д ы қ . 
Сондықтан болар ауру-сырқауды 
елемедік. Ақылға бай ата-әжелеріміз 
бізді жаман әдеттерден бойды аулақ 

ұстауға бала күннен бастап үйретті. 
Сондықтан болар �мірімде бір рет те 
аузыма арақты алып, езуіме темекі 
қыстырып к�рмеген адаммын. К�лік 
жүргізуші болуым да бұған себеп 
болған шығар. Алған жарымды аялап, 
балаларымды бақытты ету үшін салау-
атты �мір салтын берік ұстандым. Осы 
күнге шаршамай, ауруға шалдықпай 
жетуімнің сыры осында. 

1946 жылы ел соғыстан кейін 
есін жия бастаған тұста қырғыз қызы 
Күйпілмен бас қостым. 1951-1954 жыл-
дар аралығында Кенигсбергте (қазіргі 
Ресейдің Калининград облысы) �зімнің 
азаматтық борышымды �теп, әскери 
шопыр болып отбасына оралдым. Елге 
келгеннен кейін шопырлық жұмысты 
Киров колхозында жалғастырдым. 
Отыз жылдай Қырғыз елінде тұрып, 
еңбек еткенбіз, ал 1960 жылы бір 
қауым ел болып, яғни ағайын-туыстар 
мен жұрағат-жегжаттармен қосылып 
�зіміздің бұрынғы атамекеніміз Кеген 
ауданының Жалаңаш ауылына к�шіп 
келдік. Сол жылдан 1990 жылдарға 
дейін шопыр болып, Тоғызбұлақ кол-
хозында жұмыс істедім. Уақытпен 
санаспастан колхоздың кез келген 
шаруасына белсене араласатынмын. 
К�лік жүргізуші де болдым, кейінірек 
колхозды азық-түлікпен, түрлі техни-
камен қамтамасыз ететін экспедитор 
болып та к�рдім. 

– «Ұл – қоныс, қыз – "ріс» дейді 
атам қазақ. Балаларыңыз жайлы білгіміз 
келеді.

– 6мірдегі ең маңызды мәселелердің 
бірі соңыңда тәрбиелі ұрпақ қалдыру 
болса керек. Ұлдарым �сіп-�нді, 
қыздарым қияға қонды, әрқайсысы 
бүгінде �з  алдына бір-бір  үлкен 
шаңырақ. Тұңғыш ұлымыз Жандостың 
мамандығы инженер-информатик. 
К�п жылдар бойы әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде еңбек 

етті. Жұбайы Иринаның ұлты – орыс. 
Олардың жалғыз қыздары Вероника 
шетелде оқып, жұмысқа орналасқан-
ды. Таяуда Том есімді француз жігітке 
тұрмысқа шықты. Қазір олар Парижде 
тұрып жатыр. Екінші ұлымыз Бекбол 
жоғары дәрежелі мамандық иесі, №9 
емхананың білдей аллерголог дәрігері. 
Бекболдың ұлы Ержанның келіншегі 
Катерина украин қызы. Құдаларымыз 
жаз айында сонау Карпат ойпатындағы 
Батыс Бандерадан, Львовтан келіп-
кетіп жатады. Қыздарым туралы айт-
сам, Райкүл – Алматыда, Зуракүл – 
Астанада, Бақыткүл – Қапшағайда 
тұрады. Олардың бірі  мейірбике, бірі 
экономист, бірі  мұғалім маманының 
иесі. Үсен дейтін ұлым Кеген жерінде 
ауыл шаруашылығымен айналысса, 
Pсек әке жолын қуып, к�лік жүргізуші 
б о л ы п  ж ұ м ы с  і с т е й д і .  К е н ж е м 
Асанбектің мамандығы құрылысшы. 
Келіншегі Жанардың ұлты қырғыз. 
Бүгінгі күні бізді бағып-қағып отырған 
да осы Асанбектің отбасы. Сегіз жа-
сар немерем Мейірбекті қасымнан 
бір  елі  шығармаймын.  Кей күні 
кешкісін кино к�ріп, теледидар алдын-
да ұйықтап қалады. Ондайда шашы-
нан сипап, маңдайынан иіскеп таңға 
дейін маңайында отыра беруге бармын. 
Биыл мектепке, яғни бірінші сыныпқа 
барғалы жүрген Шахназ болса әжесіне 
үйір. Осыдан екі жыл бұрын туған інім 
Бекмұрат дүниеден озды. Бауырды 
жоғалтудың �те қиын екенін бұл жайды 
бастан кешкен ғана білер. Бекмұраттың 
қызы Венера ұйғырға тұрмысқа шықты. 
С�йтіп біз қандай да болмасын бір 
мереке болса қазақ, қырғыз, орыс, 
украин, ұйғыр ағайындар болып бір 
дастарқанда жиналамыз. Енді тағы бір 
қызықшылық қосылды, француз Том-
ды алдағы уақытта ортамызға аламыз. 
С�йтіп, ол жақтан да жаңа туыстар 
пайда болады деген с�з. Яғни әрі-бері 
қарым-қатынас та, алыс-беріс к�бейеді. 
Тек үрім бұтағымыз пәле-жаладан, 
қауіп-қатерден аман жүрсінші деп 
кемпірім екеуміз тілек арнап отырамыз. 

– Ұлттық салт-дәстүр  жайлы 
немерелеріңізге айтып отырасыз ба? 

– Шындығында да, бісміллә, – деп 
барып дастарқандағы тамаққа қол созу, 
алдымен үлкен адамның ауыз тиюі 
немесе жұма сайын кем дегенде жеті 
шелпектің пісірілуі, үлкен асқа немесе 
мал бауыздауға арнайы құран оқу, ас 
қайыру, бата беру секілді отбасылық 
бұлжымайтын дәстүрімізді ұғымтал 
ұрпақ ешқашан естен шығармайтыны 
анық. Мен де қал-қадерімше қазіргі 
күні немерелерімнің құлағына ата-салт 
пен дәстүрдің қаншалықты маңызды 
және мағыналы екенін құлақтарына 
құюдан жалықпаймын. 

Енді  ажалға тура қараудан да 
тайын баймын. 6йткені, мен уақыттың 
шектеулі екенін ерте ұқтым. 

Иә,  әу  бастан ір і  денелі  боп 
жаратылған Бектұрсын атаның ажары 
сынбаған, еті қашпаған, денесін тік 
ұстайды. Күйпіл апа болса �зін-�зі 
күтетін, ойын да, бойын да таза ұстайтын 
жан екені, бір с�збен айтқанда, бала-
ларынан мейірім, сый-құрмет к�ру 
маңдайларына жазылған жандар екені 
сырт к�зге бірден байқалып тұрды. 
Жарасымды жұбайлардың салиқалы 
әңгімесін тыңдап отырып, лайым тау 
мүсінді, дария кеуде қарттарымыз аман-
сау жүре бергей еді деген тілек тілімнің 
ұшына орала берді...

Салтанат ҚАЖЫКЕН
АЛМАТЫ

Жұбайлар бар 
әңгімесі таусылмас...

Бектұрсын қария мен Күйпіл апаның отау құрғандарына Алла амандығын 
берсе, келесі жылы 70 жыл толады екен-ау. Бақытын еңбекпен тапқан 
Бектұрсын ата «Еңбектегі ерлігі үшін» медалі мен «Еңбек ардагері», «Еңбек 
озаты» дейтін төсбелгілердің иесі болса, сегіз баланы өмірге әкеліп, өсіріп 
тәрбиелеген Күйпіл апа бір кезде «Алтын алқа» тағынса, бүгінде Батыр ана 
атанып отыр. Бес ұл мен үш қыздан тараған 20 немере мен 5 шөберенің 
қызығын көру өз алдына бір ғанибет. Мен Әкімхановтар отбасымен танысу 
үшін қаланың солтүстік-шығыс бөлігіне қарай жол тарттым.

Қамалды айналып тастан қаланған 
баспалдақтармен біраз к�теріліп Ка-
мышевская, 12 мекенжайындағы к�к 
қақпалы үйді тез таптым-ау. Менің 
келгенімді біліп, алдымен Күйпіл апа 
екінші қабаттағы б�лмесінен т�менге 
түсті. 

– Бектұрсын ата, осы жасқа кел-
генге дейін "мірдің талай ащы-тұщысын 
татқаныңыз анық.  Ел  тарихында 
небір қиын қыстау кезеңдер "тті ғой. 
Vмірбаяныңыз туралы айта отырсаңыз. 

– Үлкен бабаларымыз кезінде Алма-
ты облысының Райымбек ауданындағы 
Далашық жайлауын, Алғабас жақтағы 
Таутүргенді, Шелек �зені бойындағы 
Қайыңды мен К�лсайды мекендеген 
екен. Арғы атамыз Дәркенбай �ңірге 
танымал бай-манап болыпты. Ал заман 
�згеріп,Кеңес үкіметі орнаған тұста 
әкемнің әкесі Қасымды Дәркенбай 
байдың тұқымы, қажыға барған адам 
деп айыптайды. Ел ішіндегі шолақ 
белсенділер сан алуан кінә тағып,оны 
халыққа жексұрын етіп к�рсетуден 
жалықпайды. Ақырында 1928 жылы 
« б а й » ,  « к у л а к »  д е п  қ у д а л а й д ы . 
С�йтіп, 1930 жылы Қарағандыға жер 
аударады,атам сол жақта үш жылдан 
кейін қайтыс болған. Қалай �лгендігі 
және сүйегі қайда жерленгендігі ту-
ралы ешбір деректі білу ол кезде де, 
кейінірек те мүмкін болмады. Қасым 
атамнан екі қыз және Pйткен, Pкімхан, 
Қожан деген ұл балалар қалған екен. 
Кеңес үкіметі  оларға  да  қысым, 
қоқан-лоқы к�рсетіп, қолдарындағы 
бар мал-мүлкін тартып алады. Ешбір 
жұмысқа алмай әбден сергелдеңге 
салады. Жоқшылық жандарына қатты 
батып, күнк�рістің қиындығы жайсыз 
тиген соң кейбір туысқандарымыз 
Қытайға қарай кетеді де, әкем бала-
шағасымен Қырғыз еліне қарай асады. 
Қызыл империяның түкірігі жерге 
түспей тұрған дәуірдегі кіші халықтарға 

 «Ана тілі» газетінің №32(1290) 13-19 та-
мыз санында журналист Ақбота Исләмбектің 
«Қазаққа қандай ток-шоу қажет?» деген мақаласы 
жарияланды. Осыған орай �з пікірімді білдіруді 
ж�н к�рдім. Жалпы қазақ қоғамында, қазақ 
теледидарындағы бүгінгі ток-шоу тақырыбы, 
деңгейі, мәдениеті, дәрежесі қандай? Осы сұрақ 
бүгінгі к�птеген к�рермендерімізді толғандырып 
жүргені ақиқат. Автор �з мақаласында бүгінгі 
ток-шоуларды сынға алады. Еліміздегі к�гілдір 
экрандағы ток-шоу жанры әлі жоғары дәрежеге 
жете қойған жоқ. Қай телеарнаны ашсаңыз да 
�зіндік ой-пікірі бар, к�рермені к�п ток-шоулар 
аз. Шетелдерден к�шірілген кейбір ток-шоуларда 
сол Батыстың ділі мен тәрбиесін бізге насихат-
талып жатқандай к�рінеді. К�шірме ток-шоу 
болса да �зіміздің ұлттық к�зқарас пен нақыш 
байқалуы керек қой. Кезінде к�рерменге жол 
тартқан «Шынның жүзі», «Ақжүніс», «К�кпар», 
«Үзеңгі жолдас» сынды бағдарламалар ел аузында 
әлі жүр. Себебі бұл бағдарламалар ток-шоу жан-
рына жатпаса да, халыққа елге беретін тәрбиелік, 

«Ана тілі» газетінің №31(1289) 6-12 
тамыз санында журналист Дәуіржан 
Т�лебаевтың «Ұсталы ел озар» атты 
мақаласын оқып, �з пікірімді біл ді-
руді дұрыс деп есептедім. Мақалада 
қол�нер шебері Тұрсынбай Шаяновтың 
зергерлікке қатысты ой-пайымдары 
мен осы �нердің қыр-сыры қамтылған.
Қазақтың ұлттық қол�нері ата-баба-
дан келе жатқан ұлттық нақышымыз 
к�рініс тапқан үлкен мұра. Расын-
да, зергер болу үлкен еңбекқорлық 
пен ұстамдылықты, талантты қажет 
етеді. Десек те, ұлттық қол�нер мен 
зергерлікті �скелең ұрпаққа ұлықтау 
жағы әлі де кемшін түсіп жатыр. Себебі 
ұлттық қол�нер орталықтары ашыл-
май отыр. Сондықтан бұл шешілуі 
керек басты мәселелердің бірі. Бұған 

шешем туу туралы куәлігімді кеш алған 
ғой. Қырғыздың Ыстықк�л облысы, 
Түп ауданына қарасты Ойтал ауылына 
келіп қоныстанғаннан кейін біздің от-
басымыз колхозға мүше болып кіреді, 
жағдайлары түзеліп, тіршіліктері де аз 
да болса оңалады. Мен ол кезде ша-
масы 5-6 жастағы баламын. Кегеннің 
Жалаңаш ауылында кіндігім кесілген. 
Ал «Ойталда» �мірге інім Бекмұрат және 
қарындастарым Жақсыгүл, Мәрия, 
Күлипа келді. Ол кезде Қырғыз елінің 
жағдайы да онша мәз емес болатын-ды, 
ауыр уақытты бастан кештік. Бір әкенің 
табысы отбасына жетпеген соң мен он 
жасымнан бастап таулы аймақта қой 
бағуға к�мекші болдым. 

– +лгінде алдымнан алғаш кездескен 
адамым Күйпіл апам еді. Ер-азаматқа 
алдымен жолды да, с"зді де беріп, құрмет 
жасайтын дәстүрден біз де жаңылмадық. 
Рұқсат болса апама бір сұрақ қойсам деп 
едім... Күйпіл апа, ата жас кезінде ерек-
ше сымбатты жігіт болғанға ұқсайды. 
Сізге алдымен айрықша сыртқы келбеті 
ұнады ма, әлде мінез-құлқы тартымды 
болды ма? 

– Ой, қызым-ай. Бұл бір күлкілі 
сұрақ болды ғой (Сырт к�зге сұстылау 
к�рінетін апамыз сол сәт жайбарақат 
түрін бұзып еріксіз езу тартты). Мен 
мектепті бітіре салысымен мал мама-
нын даярлайтын техникумға түскен 
едім. Pкем әскерге кететін болды да, 
еріксіз оқуды тастадым. Біздің кезімізде 
«сүйдім-күйдім» деген с�з ешқашан 
айтылмайтын. Бектұрсынды ағайын 
туыстар үйге ілестіріп әкеліп, «күйеуің 
осы болады» деген кезде бір-ақ к�рдім. 
Pкем Смағұл мен анам Бәтиманың 
қас-қабағына қарадым.  6йткені 
Бектұрсынның әке-шешесімен ол 
кісілердің сырттай талай жыл бұрынғы 
уәделері бар екенін білдім. Ол кезде 
үлкендер не айтса сол болатын. Он жеті 
жасымда тұрмысқа шықтым. Содан бері 

тәлімдік маңызы зор болған. Сананы тұрмыс би-
леген мына заманда к�рермен тартудың ең жеңіл, 
тиімді тәсілі жеңіл-желпі к�шірме дүниені беру 
болса, уақыт �те келе тәрбиемен, патриоттық 
сезім, отаншылдық рух жолында ұтыларымыз 
хақ.  Тығырықтан шығудың т�те жолы бар ма? 
Жаһандану заманында қазақ қазақтығын қайтып 
сақтап қалмақ? Бүгінгі ұрпақ к�кжәшіктен 
не тамашалап жүр осы жағы к�пшілігіміздің 
к�кейімізде тұрған, жауабы жоқ сұрақтардың бірі. 
Сондықтан ұлт болашағын ойласақ, жеңіл-желпі 
ән мен күйге құралған бағдарламалардан г�рі, 
ұлттық ойлау, ұлттық дүниетанымға негізделген 
ой �рісті кеңейтетін танымдық, интеллектуалды 
бағдарламаларды шығаруды қолға алған ж�н. Ал 
біздегі бар ток-шоуларға әлі де ізденіс, тың идея-
лар қажет. 

Ерік СУХАНБЕРЛИН
Ақт�бе облысы
Ырғыз ауданы
Құрлыс ауылы

қоса ұлттық қол�нер мұражайының 
жоқтығы қынжылтады. Қазақтың 
ұлттық зергерлік �нерін шетелдіктерге 
таныту үшін ең әуелі �з елімізде, бүгінгі 
жастарға дәріптеу керек. Тіпті ұлттық 
ерекшелігіміз сипат алған осынау ұлттық 
�нердің дамуы үшін мектептер мен 
жоғары оқу орындарында арнайы пән де 
қажет. Себебі қол�нерге қызығушылық 
танытып жүрген қаншама талантты жас 
�рендер бар. Pсіресе ауылдық жерлерде 
балаларды ерте жастан осы �нерге бау-
литын орталық қажет-ақ.

Айман ТІЛЕУКЕНОВА

Шығыс Қазақстан облысы
Күршім ауданы
Теректі ауылы
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БАСҚОСУ

БӘРЕКЕЛДІ!

патриоттық бағыттағы іс-әрекеттермен 
қаруландыру, ауыл және жұмысшы жастар-
ды қоғамдық �мірге тарту болып табылады.

Жиын барысында Маңғыстау ауданына 
қарасты Жыңғылды, Шетпе, Тұщыбек, 
Ұштаған жастары ерекше белсен ділік та-
нытты. Т�рт күн ұйымдастырылған ша-
рада жастар қоғам қайраткері Бекболат 
Тілеуханмен, танымал әлеуметтік желі 
пайдаланушылары 6ркен Кенжебек және 
Тимур Бектұрмен кездесіп, маңызды ой-
пікірлер ортаға салынды.  Кездесу әсерлі 
�тті. Жастар �здерін мазалаған сауалдарына 
орнықты жауап алды. Құрметті қонақтар 
болса, жастар белсенділігіне риза болып, 
жылы с�здерін арнады. 

+сет ОРАЗОВ,
«Жас Отан» жастар қанатының 

 Жыңғылды ауылдық б"лімшесінің 
жетекшісі

Маңғыстау облысы
Маңғыстау  ауданы

айрықша үлес қосып, мәдени дәстүрі мен 
бай тарихы негізінде дамып келе жатқан оқу 
орны ретінде белгілі.    

Бірнеше даму кезеңдерінен �ткен 
аталған университет мектептік білім беру 
жүйесінен бастап, бакалавриат, магистрату-
ра және докторантура сияқты халықаралық 
жоғары білім беру бағдарламаларына дейінгі 
жолды �тіп, Кореяның жетекші білім орда-
сына айналды. 

Ақсұңқар +БІЛТАЕВА

Сұлтан ҚАЛИҰЛЫ 

Маќал – сґздіѕ мəйегі 

Жаѕылтпаштар

Таяуда Оңтүстік Қазақстан 
облыстық сотының төрағасы 
Нұрсерік Шәріповтің бастамасымен 
Конституцияның 20 жылдығы 
мерекесіне арналған «Билерге 
тағзым» атты велосипедшілердің 
сапары ұйымдастырылды. Нұрсерік 
Кәрімұлы бастаған 40 судья облыстық 
соттың алдында орнатылған «Үш 
би» ескерткішінің жанынан бастап, 
велосипедпен 40 шақырым жол 
жүріп, Ордабасы тауындағы «Бірлік» 
монументіне барып, билерге тағзым 
етті.

Ел ертеңі – жастар 
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Ақтау қаласындағы «Дарын» 
қосымша білім беру орталығының 
«Балдәурен» базасында «Жастар – 
Отанға» жобасы бойын ша Маңғыстау 
жастарының басқосуы "тті. Бұл 
Маңғыстау облыстық жастар саяса-
ты мәселелері басқармасының тікелей 
қолдауымен екінші рет "ткізілді. Негізгі 
қатысушылары ауыл жастары мен 
жұмысшы жастар болды. 

Шараға олардан басқа жастар ұйымда-
рының жетекшілері, қалалық, аудандық, 
ауылдық жерлердегі «Жас Отанның» 
белсенділері, әлеуметтік желілердің белгілі 
пайдаланушылары, жергілікті БАҚ �кілдері 
қатысты. Облыстың әр түкпірінен келген 
жастардың басын біріктіріп, достық қарым-
қатынасты қалыптастырған жиынның 
негізгі мақсаты облыс к�лемінде жастар 
саясатын одан әрі дамыту, ауыл және 
жұмысшы жастарына барынша қолдау 
к�рсетіп, мемлекеттік бағдарламалар мен 

Қазақ ұлттық "нер университетінің 
ректоры, Қазақстан Республикасының 
Халық артисі Айман Мұсақожаеваға 
Данкук Университетінің (Оңтүстік Ко-
рея) PhD құрметті ғылым докторы атағы 
берілді. 

Танымал қазақстандық скрипкашы 
Құрметті PhD ғылым докторы дипломын 
Данкук Университетінің Президенті Хо-
сунг Чангтың қолынан алды. Салтанатты 
түрде диплом тапсыру рәсімі Оңтүстік 
Кореяның жетекші университетінің 
түлектерін жыл сайынғы ресми марапаттау 
аясында �тті. 

– Бүгін мен үшін ерекше күн. Дан-
кук Университетінің құрметті докторы 
дәрежесін алу мен үшін үлкен мәртебе 
әрі екі елдің халықтары алдындағы үлкен 
жауапкершілік, – деп атап �тті Айман 
Мұсақожаева. 

Есімі әлемге әйгілі скрипкашы уни-
вер ситеттің президенті мен жетекші топ-
менеджерлеріне Данкук университетінің 
құрметті ғылым докторы атағын сеніп 
тапсырғандары үшін алғысын білдірді.  

Данкук университеті Корей елінің 
ұлттық мұраты мен мүддесін жүзеге асыруға 

Ғажап неткен тау, дала, 
Нұрын т�ксе күн к�ктен. 
Ғажап біздің аула да, 
Сәби біткен – гүл, к�ктем. 

Қызғалдақтар қыратта, 
Желбірейді алаудай. 
Сыңғыр қаққан бұлаққа 
Қараймын к�з ала алмай. 

Сырласқандай маңаймен, 
Шаттанамын, қуанам. 

Мұндай сәтте 
Қалай мен 
Pсерленбей тұра алам?! 

Бір іске таңғалам ба, 
Бір ғажапты к�рем бе – 
Дауыл ұйтқып санамда, 
Айналады �леңге. 

Бара қалсам к�лге де, 
Қызықтарды к�рем к�п. 
Бар әсерім кеудеме 
Құйылады �лең боп. 

Орманда да 
Маңыма 
Қарай берем елеңдеп. 
Қызыққаным 
Тағы да 
Т�гіледі �лең боп. 

Бұлбұлға да сайраған
Сүйсінемін жыр арнап. 
Байқап жүрмін, 
Айналам
Мені ақын ғып шығармақ. 

Шайқап с�йлеме, 
Алды-артыңды байқап с�йле. 

***
Орынсыз с�з орға жығады. 

***
Арамдық қып ішкен ас, 
Ішіңе барып болар тас. 

***
Адам жылқы мінезді:

Бір күнде түлейді, 
Бір күнде жүдейді. 

***
Жалғызға ұжымақ та жараспайды. 

***
Теміршінің қолында темір тозбайды. 

***
Қарыстан сүйем жуық. 

Жаман туыстан, 
Жақсы таныс артық. 

***
Үлкенге – ізет, 
Жасқа – жол. 

Дұрыс деп Тұраш айтты, 
Бұрыс деп Бораш айтты. 

Жалған деп Жарас айтты, 
Рас деп Рәш айтты. 

Қайсысы жалған айтты? 
Қайсысы рас айтты? 

Ара-тұра тал арала, 
Тал ішінде талар ара. 

Содан кейін қала арала 
Таппай сені қалар ара. 

***
Кей кісі ауырса бір, 
Үй іші абыр-сабыр. 

Қылмайтын абыр-сабыр 
Онан да тәуір сабыр. 

***
Топ, топ бала, топ бала, 
Ойнап жүрген к�п бала. 

Зымырап топты бала 
Қуады допты ғана. 

ҚҰРМЕТ

«АНА ТІЛІНІҢ» ГАЛЕРЕЯСЫНАН

Нұрбол НҰРАХМЕТ – 
суретші. 

Алматы қаласында дүниеге 
келді. 2009 жылы Т.Жүргенов 

атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясын кескіндеме 

мамандығы бойынша бітірді. 
Сонымен қатар «Кескіндеме» 

мамандығы бойынша 
2010 жылы АҚШ-тың Сан-

Франциско штатындағы 
Өнер академиясының ма-

гистратурасын тәмамдады. 
Қазіргі таңда О.Таңсықбаев 

атындағы өнер колледжінде 
сурет және кескіндеме 

пәнінің оқытушысы болып 
жұмыс істейді. Аялдау

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

Судьялар билерге тағзым етті

соғысындағы Жеңістің 70 жылдығын 
атап �туге жан-жақты дайындыққа 
қызу кірісіп, Ұлы Отан соғысының 
ардагері, «Үш би» т�сбелгісінің иегері, 
Қазақстанның «Құрметті судьясы», 
Мақтаарал ауданының «Құрметті азама-
ты» Айтжан Бекназаровпен және соғыс 
жылдары Ордабасы ауданында судья 
болған, тыл ардагері Жамал Шойбеко-
вамен аудандық, облыстық соттарда кез-
десулер �ткізіп, оларға құрмет к�рсеттік. 
Облыстан Ұлы Отан соғысына қатысқан 
24 судьяға «Даңқ тақтасын» орнаттық.

Енді бүгін, біз, Конституцияның 
20 жылдығына арналған «Билерге 
тағзым» атты велошеру ұйым дастырып, 

Таңертең облыстық сот ғимара-
тының алдында басталған жиын-
да қатысушылардың атынан с�йлеген 
облыстық соттың т�рағасы Н.Шәріпов: 
«2015 жыл еліміз үшін мерейлі мерекелі 
жыл болып басталды. Биыл елімізде 
Қазақ хандығының 550 жылдығы мен Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығы 
және Қазақстан халқы Ассамблеясы 
мен Конституцияның 20 жылдығы ата-
лып �туде. Жыл басынан бері Оңтүстік 
Қазақстан облыстық сотының ұжымы 
да айтулы мерекелерге арналған игі 
іс-шараларды �ткізуде. Ең алдымен ел 
болуда еңсемізді к�терген, ұлт болуда 
ұлтымызды ұйытқан, бүгінгі тәуелсіз 
мемлекетімізге тұғыр болған қазақ 
хандығының  550 жылдығы мен Ұлы Отан 

облыстық соттың алдында орнатылған 
«Үш би» ескерткішінің жанынан бас-
тап, 40 шақырым жол жүріп, Ордаба-
сы тауындағы «Бірлік» монументіне 
барғалы отырмыз. Бұл игі шараның 
мақсаты – биылғы мерейлі мерекелерді 
салауатты �мір салтымен ұштастыра 
отырып, бірліктің бастауы болған Ор-
дабасы тауының мәртебесін Қазақ 
хандығының 550 жылдығында тағы 
бір жаңғырту» - деді т�раға �з с�зінде. 
Осыдан кейін Оңтүстік Қазақстан об-
лысы әкімінің орынбасары Е.Айтаханов 
пен облыстық спорт саласы ардагерлері 
кеңесінің т�рағасы А.Асқар құттықтау 
с�з с�йлеп, судьяларға сәтті сапар тіледі.

Түске таяу велосипедшілер 40 шақы-
рым жолды жүріп �тіп, республи калық 
«Ордабасы» ұлттық тарихи-мәдени 
қорығындағы» мәреге жетті. Оларды Ор-
дабасы ауданының басшылары мен спорт 
қайраткерлері және ауыл тұрғындары 
салтанатты түрде қарсы алып, «Нұр 
О т а н »  п а р т и я с ы н ы ң  а у д а н д ы қ 
филиалының т�рағасы Ж.Бостандық 
велошеруге қатысушыларды құттықтап 
с�з с�йледі. 

Ордабасы тауында орнатылған 
«Бірлік» монументіне гүл шоқтарын 
қойып, Т�ле би, Қазыбек би және 
Pйтеке биге тағзым еткеннен кейін, Ор-
дабасы ауданының әкімі С.Сапарбаев, 
облыстық соттың судьясы А.Елшібаев 
және ауданның «Құрметті азаматы», 
еңбек ардагері Р.Битуғанов велошеруге 
қатысушыларға алғыстарын білдірді. Іс-
шара соңында облыстық соттың т�рағасы 
Н.Шәріпов қатысушыларды велошерудің 
сәтті аяқталуымен құттықтап, осын-
дай іс-шаралардың жастарға берер 
тәрбиелік мәні зор екенін айтып, барлық 
жиналғандарға �мірде жетістіктер мен 
жақсылықтар тіледі.  

Қабыл ДҮЙСЕНБИ,
облыстық соттың Ақпарттық 

қамтамасыз ету б"лімінің басшысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Балаларға 
бірге жәрдемдесейік

«АЛМАТЫМ – ЖҮРЕГІМДЕ»
Ән фестивалі осылай аталады

ШАРАИГІ ІС!

Алматылықтар "здерінің т"л 
мерекелері – Қала күнін биыл 
20-қыркүйекте тойламақ. Ме-
рекеде әдеттегіше, Алматының 
аспанын әуелеген ән мен 
күмбірлеген күй кернеп, қала 
тұрғындары мен қонақтары 
қайталанбас сәттердің куәсі бо-
лады. 50-ден астам ірі мәдени 
шаралар "ткізуді жоспарлаған 
ұйым дас тырушылар үстіміздегі 
жылғы мереке жылдағыдан 
"згерек болатынын айтып отыр.

Алматы қалалық Мәдениет 
басқармасы басшысының міндетін 
атқарушы Маркен Ахметовтің 
ай туын ша, негізгі шара Тұңғыш 
Президент саябағында �теді. Ме-
реке аясында дәстүрлі «Алматым 
– жүрегімде» ән фестивалі, «Ор-
кестрлер шеруі» к�пшілік наза-
рында болса, 28 панфиловшылар 
саябағында «Smіle park» деп атала-
тын сезімдер (эмоция) фестивалі 

аталып �тілмек. «Метродағы му-
зыка» атты классикалық музыка 
не гізіндегі концерт жерасты жолы-
ның к�ркін қыздырады. Бұл ретте 
метрополитенде �тетін Ор кестр-
лер концерті қыркүйектің 7-15 
аралығына жоспарланып отыр.

Орталық демалыс саябағы 
мен «Сайран» к�лінің маңайы 
да биыл қалалықтар үшін ерек-
ше мерекелік  іс-шараларға 
т о л ы  б о л м а қ .  А л  « Қ а р б ы з 
фестивалі» биыл алғаш  рет 
ұ й ы м д а с т ы р ы л а д ы .  Ф е с т и -
вальге келушілер шеберлердің 
қ а р б ы з д а н  ж а с а ғ а н  е р е к ш е 
мүсіндерін тамашалап, тегін дәм 
татады. Аталмыш шара 29-та-
мыз күні Ықылас атындағы ұлт 
аспаптар мұражайының жанында 
сағат 15.00-ден 21.00-ге дейін 
жалғасады. Онда танымал �нер 
жұлдыздары �нер к�рсетеді.

Қала күні мерекесі аясында 
биыл алғаш рет республикалық 

ақындар айтысы ұйымдасты ры-
лады. «Алматымды жырлаймын» 
деген тақырыпта �тетін жыр до-
дасы Қазақ хандығының 550 жыл-
дығына арналмақ. Айтыс Респу-
блика сарайында 20-21 қыркүйек 
күндері �ткізіледі деп жоспарла-
нып отыр.

 Ал 19-25 қыркүйек күндері 
аралы ғына жоспарланған «Еура-
зия» халықаралық кинофестивалі 
м е н  « Ш ә к е н  ж ұ л д ы з д а р ы » 
к и н о ф е с т и в а л і  б и ы л  б і р г е 
�ткізіледі.  Бұдан б�лек , «Алма-
тым жүрегімде» ән байқауына 
биыл да ұтысқа к�лік тігіледі. Ал 
үздік арт-нысандар анықталатын 
«І love Almaty» қалалық байқауына 
қатысушылар «І love Almaty» 
деген жазуы бар шағын сәулет 
мүсіндерін жасап, бақтарын сы-
найды. Жеңімпаз 1 миллион 
теңгенің иесі атанады.

Ақбота ИСЛ+МБЕК

Алматы облысында «Мектепке жол» акциясы ая-
сында он күн ішінде үш мыңнан астам оқушыға к�мек 
к�рсетілді. 

Биылғы жылы «Мектепке жол» акциясы «Балаларға 
бірге к�мектесейік» ұранымен �тіп отыр. Алматы облыс-
тық білім басқармасының басшысы Ләззат Базарқұлова-
ның айтуынша, биылғы жылдың 1-10 тамыз күндері 
аралығында 3 020 балаға жалпы к�лемі 36 млн. 517 мың 
теңге к�лемінде материалдық к�мек к�рсетілген,оның 
ішінде 1 559 балаға 10 млн. теңгеге жуық демеушілік 
жәрдем жасалған. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасу үстінде. 

Мәселен, жуырда Талдықорған қаласындағы 
«Мүшелтой» бала лар мен жас�спірімдер қоғамдық 
бірлестігі акция шең бе рінде кезекті шара ұйымдастырды. 
Мүшелтойлықтар 11 отбасының балаларын мектеп 
киімдерімен,басқа да қажетті лік термен қамтамасыз етті. 
Сол сияқты «Жәрдем» жастардың қоғамдық қоры 60 
оқушыға мектепке қажетті оқу құралдарын алып берді. 
Сондай-ақ осындай қайырымдылық шараларына облыс-
тық прокуратура, «Қазпошта» б�лімшесі, «Лактис LTD» 
ЖШС, «Талдықорғанжылусервис» ЖШС қызметкерлері 
де атсалысты. 

С.БАЗАРБАЙ 
Алматы облысы


