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ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ
ЖАҢА 2018 ЖЫЛМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ
Құрметті отандастар!
С а н ау л ы с ә т т ерден с оң біз
күнтізбенің жаңа парағын ашып,
2018 жылды қарсы аламыз.
Жаңа жыл – барша ж ұрт ізгі
тілекпен, үкілі үмітпен, ақ ниетпен
асыға күтетін айрықша мереке. 2017
жыл Тәуелсіздік жылнамасында
ерекше із қалдырған оқиғаларға
толы болды. Ата заңымызға өзгеріс
енгізіп, мемлекеттік басқару жүйе
сін жет ілдіру үшін маңызды қадам
жасадық.
Бабалар дәстүрінен нәр алып,
бола ша қ т ы ң ба ғдары н а й қ ы н
дайтын Ру хани жаңғыру жолын
бастадық. Өткен жыл қазақ тілінің
жаңа әліпбиі қабылданған тарих и шешім арқ ы лы есте қа ла ды.
Біз саяс атта, экономикада, спорт
саласында маңызы зор халықаралық
шара лар ға б астамаш ы бол д ы қ.
Тат улық пен тұрақтылықтың мекені
– Қазақстан ел мен елдің арас ын
жақындатты. Әлемнің әр түкпірінен
келген спорт саңлақт ары Қысқы
Универсиада төрінде бас қосты.
Астананың және бүкіл еліміз
дің ажарын ашқан «ЭКСПО» көр
месі беделімізді биіктетіп, абырой ы м ызд ы асқ ақ тат т ы.Барша
мұсылман елдерінің басшылары қа
тысқан жиын өтті. Биыл біз он сегіз
миллион ха лқы бар еңселі елге,
мерейлі мемлекетке айналдық. Өтіп
бара жатқан жылды баршамыз үшін
қ ұтты жыл болды деп сеніммен
айтуға болады.
Жарқ ын жетістіктеріміз бен
жасампаз жеңістеріміз – бекем
бірлігіміздің арқасы. Бұл белестерді
өздеріңізбен бірге алдық, толайым
табыстарға сіздермен бірге жеттік.
Қадірлі қазақстандықтар!
Босағамыздан аттаға лы т ұр
ған 2018 жыл да берекелі болады
деп ойлаймын. Қазақстан кел ер

жылды Біріккен Ұлттар Ұйым ы
ның Қауіпсіздік кеңесіне төрағ а
лық етумен бастайды. Бұл – қазір
г і дей к ү рдел і кезең де ел і м ізг е
арты лғ ан үлкен сенім және зор
ж ауа п к ерш і л і к. А л да ғ ы ж ы л ы
ерке Есілдің жағасындағы ажарлы Астананың 20 жылдығын атап
өтеміз. Елордасы еңселі, қуатты
Қазақстанның мақсаты – биік,
бағдары – айқын, келешегі – кемел.
Келер жыл ел қазынасын еселеп,
халықтың әл-ауқатын арттыратын
жемісті жыл болсын!
Дорогие соотечественники!
Мы с ра достью вст речаем
Новый год в нашем большом общем
доме – Республике Казахстан. Этот
светлый праздник дарит нам тепло
общения с родными и близкими,
друзьями и коллегами. Сегодня
каждым из нас подводятся итоги,
загадываются желания и строятся
п ланы на будущее. В эти мгновения уходит в историю 2017 год.
Мы прожили его очень насыщенно, динамично и ярко.В каж дой
к азахстанской семье были свои
счастливые моменты и радости,
которые запомнятся на всю жизнь.
Восторг и восхищение переполняли
нас на спортивных аренах зимней
Универсиады, мы заглянули в интересное будущее в пави льонах
международной выставки ЭКСПО.
Казахстан обрел еще большую известность и уважение во всем мире.
Наши усилия в Совете
Безопасности ООН и в рамках Астанинского процесса содействовали
у креп лению мира и урегулированию сирийского кризиса. Мы
дост игли важного рубежа – родился восемнадцатимиллионный
житель страны. Это исторически
значимое событие, демонст рирующее успешное развитие неза-

висимого К азахстана. В уходящем
году мы д елали все, чтобы укрепить п
 озитивные перемены во всех
сфера х ж изни наш и х г ра ж дан.
Конституционная реформа усилила
роль Правительства и Парламента.
В ведены новые индустриальные
проекты, н абирают силу транзитный потенциал и цифровизация
страны. Увели чи лись пенсии и
другие социальные выплаты.
Все эти весомые достижения
страны – заслуга каждого из нас.
Хотел бы искренне поблагодарить
всех казахстанцев за проявленное
единство и согласие, энергию и
труд. Лишь совместными усилиями
мы достигаем новых вершин!
Уважаемые казахстанцы!
В наступающем году мы продолжим курс перемен, созидающих
процветающий Казахстан. Начнет
свою деятельность Международный финансовый центр «Астана».
Знаковым событием станет 20-летие
нашей прекрасной столицы – главного символа достижений и побед
нашей страны.
Своим стремительным темпом
развития она задает ритм обновления всему Казахстану.
Дорогие друзья!
Совсем скоро войдет в наши дома
Новый 2018 год! Пусть в наступаю
щем году в каждой казахстанской
семье царит мир, пребывают д обро
и благополучие!
О т в с е й д у ш и ж е л а ю в а м
счастья, здоровья и процветан ия! С
Новым годом!
Алдағы жылда еліміз аман, жұр
тымыз тыныш болсын, ел ішінде
ы н т ы ма қ пен мол ш ы л ы қ ар т а
берсін! Баршамыз сол үшін қызмет
етейік! Әрбір шаңыраққа бақыт,
береке, бірлік тілеймін!
Жаңа жыл құтты болсын!

ТӘЛІМ

«Жүрегімнің түбіне терең бойла»
Алматы қаласындағы №142 жал
пы білім беретін мектепте Абай
Құнанбайұлының шығармашы
лығына арналған «Жүрегімнің
түбіне терең бойла» атты әдебисазды кеш өтті. Бастауыш сынып
оқушылары қатысқан рухани
шараны қазақ тілі пәнінің мұғалімі
Нұргүл Жеделева ұйымдастырып,
өткізді.
Тәлім-тәрбиелік сипаты мол,
мән-маңызы зор кештің мақсаты
– өскелең ұрпақты ұлы ақынның
шығармашылығымен, өлеңдері және
қарасөздерімен таныстыру. Сонымен қатар онда айтылған тағылымы
терең сөздердің мәнін ұғындыру,
әдеби талғамы биік жас оқырман

қалыптастыру. Оқушылар өз тараптарынан белс енд ілік танытып,
Абайдың өлеңдері мен аудармалары
бойынша сахналық қойылымдар
әзірледі. Өмірбаяны мен шы
ғармашылығы туралы мағлұмат берді,
білім мен ғылым, табиғат жайындағы
лирик алық туынд ыл ар ын оқыды.
Үздік өнер көрсеткен шәкірттерге
ақынның кітаптары сыйға тартылды.
Мұндай шаралардың қазіргі таңдағы
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы
аясында өтіп жатқанының ерекше
маңызы бар. Өйткені рухани жаңғыру
өз еліңнің тарихы мен мәдениетін,
ұлы тұлғаларын біліп, танудан басталатыны анық.
Зарина НҰРАЛДИНОВА

БАСПАСӨЗ – 2018

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады
Биылғы жылға жазылған
оқырмандарымызға шынайы
ризашылығымызды білдіре
отырып, ұлт басылымы – «Ана
тілі» газетіне жазылу жыл бойы
жүргізілетінін еске салғымыз
келеді.
Газетіміздің негізгі тақырыбы
Тәуелсіздігіміздің, ел бірлігінің
тірегі – мемлекеттік тілдің жайкүйі болғанымен, көтеріп жүрген
мәселелері ауқымды. Олардың
Индекс

ҚАЗПОШТА

65367
15367
55367

ішінде әлеуметтік жағдай,
мәдениет, әдебиет, тарих және
басқа да рухани мәселелер бар.
Баспасөзге жазылу секілді
маңызды істі жұртшылықтың
қолдау-көмегінсіз жүргізу қиын.
Олай болса ұлтқа, рухан иятқа
жанашыр жандар «Ана тілінің» ел
ішінде көптеп таралуына лайықты
үлес қосады деген сенім бар.
«Ана тіліне» жазылайық,
ағайын!

Мерзімі
Қала
Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін
6 ай
1747,90
1859,70
12 ай
3495,80
3719,40
Мекемелер мен ұйымдар үшін
6 ай
3202,40
3314,20
12 ай
6404,80
6628,40
Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін
6 ай
1451,78
1563,58
12 ай
2903,56
3127,16

ОЙТОЛҒАМ

DANALYQ MA’I’EGI

ABAI’
ALTYNS’Y
QARA SO’Z
Qazaqtyn’ bir maqaly: «O’ner
aldy – birlik, yrys aldy – tirlik» dei’di.
Birlik qandai’ elde bolady qai’tse
taty’ bolady, – bilmei’di. Qazaq
oi’lai’dy: birlik at ortaq, as ortaq,
ki’im ortaq, da’y’let ortaq bolsa eken
dei’di. Olai’ bolg’anda bai’lyqtan ne
pai’da, kedei’likten ne zalal? Ag’ai’yn
qurymai’ mal izdep ne kerek? Osy
ma birlik? Joq, birlik – aqylg’a birlik,
malg’a birlik emes. Malyn’dy berip
otyrsan’, atasy basqa, dini basqa, ku’ni
basqalar da jaldanyp birlik qylady.
Birlik malg’a satylsa anturg’andyqtyn
basy osy. Ag’ai’yn almai’ birlik
qylsa kerek, sonda a’rkim nesibesin
qudai’dan tilei’di, a’i’tpese qudai’dan
tilemei’di, s’ary’a izdemei’di. A’y’el
birine biri pa’le izdei’di. Ne tu’sin,
ne ajaryn, ne o’kpesin buldap, ol
bolmasa, bir pa’le salyp, qorg’alatyp,
a’i’tey’ir birin-birin alday’dyn’ amalyn
izdesedi. Munyn’ qai’ jerinen birlik
s’yqty?
«Yrys aldy – tirlik» dei’di, ol
qai’ tirlik? Ol osy jan key’deden
s’yqpag’andyq pa? Joq, ondai’ tirlik
i’tte de bar. Ondai’ tirlikti qymbat
ko’rip, buldag’an adam o’limdi jay’
ko’rip, ahi’retke dus’pan bolady.
Janyn qorg’alatyp, jay’dan qas’yp,
qorqaq atanyp, en’bek qyly’dan,
qyzmet qyly’dan qas’yp, erins’ek
atanyp, du’ni’ede a’lgi ai’tylg’an
yrysqa duspan bolady.
Ol ai’tqan tirlik olar emes.
Ko’kiregi, ko’n’ili tiri bolsa, sony
ai’tady. O’zin’ tiri bolsan’ da,
ko’kiregin’ o’li bolsa, aqyl taby’g’a
so’z ug’a almai’syn’. Adal en’bekpen
erinbei’ ju’rip mal toby’g’a jiger qyla
almai’syn’.
Keseldi jalqay’, qyljaqbas,
A’zir tamaq, a’zir as,
Syrtyn’ – pysyq, is’in’ – nas,
Artyn oi’lap ui’almas, – bolyp
ju’rip, tirimin deme, onan da Alla
jibergen aq bui’ryqty o’limnin’ o’zi
artyq.

Бүгінгі санда:

АРМАНДАРҒА
ҚАНАТ БАЙЛАП...
Уақыт алға жылжи береді. Бұл – өмір заңы. Осы заңдылыққа сәйкес тағы бір
жылды артқа тастап, Жаңа жылдың – 2018 жылдың алғашқы күндерін де бастап
кеттік. Біз алдымен елдің жайын ойлайтын халықпыз. Тілек айтатын болсақ ә
дегенде аузымызға түсетін сөз – «еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!». Егерде өткен жылға ел тұрғысынан баға берер болсақ – ешқандай да өкпеміз жоқ.
Бұл туралы Елбасының Жаңа жылдық құттықтауында да айтылды.
Өткен жылдағы басты-басты
оқиғалар туралы не айтуға болады?
Бірінші кезекте «ЭКСПО – 2017»
халықаралық көрмесі еске түседі.
Төрткүл дүние назар аударған жаһан
дық шараны зор табыспен, асқан
ұйымшылдықпен өткізе білдік.
Нәтижесінде еліміздің беделі
а ртты, абыройы асқақтады. Бұған
Халықаралық көрмелер бюросы
Бас хатшысының: «соңғы жиырма
бес жыл ішіндегі ең тамаша көрме»
деген сөзі анық дәлел. Мұндай ірі
көрме Орталық Азияда, оны айтасыз ТМД мемлекеттерінің ішінде
алғаш рет Қазақстанда өткізілуі де
үлкен мақтаныш. Сирия дағдарысын
реттеуге арналған Астана процесі
аясындағы келіссөздің де әлемдік
деңгейдегі маңызы ерекше. Дүниежүзі
көз тіккен кездесулерд ің алаңы
ретінде Астананың таңдалуы да
жайдан-жай емес. Осының өзі сырт
елдердің Қазақстанға деген құрм еті
мен сенімі. Елордада өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен
Ислам ынтымақтастық ұйымының

Саммиттерінде де адамзат үшін елеулі
шешімдер қабылданғанын айта
кеткеніміз жөн.
Қазақстанның Біріккен Ұлттар
Ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты
емес мүшесі болып сайлануы –
елімізге көрсетілген ең жоғары сенім.
Ал биылғы жылы БҰҰ Қауіпсіздік
кеңесіне төрағалық етіп отырмыз. Осы
жағымды жаңалықтардың барлығы
жаныңды жадыратады, жүзіңе қуаныш
ұялатады.
Тауық жылы рухани сілкініс
жылы болды десек қателеспеспіз.
Елбасының рухани жаңғыруға қа
тысты бағдарламалық мақаласы жұрт
шылықтан қолдау тапты. Бұл өзі дер
кезінде көтерілген бастама болды.
Қандай істе де рухтың алар орны зор.
Ол рух қайдан келеді? Аспаннан салбырап түспейтіні белгілі. Немесе аяқ
астынан, ғайыптан пайда болмайды.
Рух туған жердің, туған елдің қадірқасиетін білуден бастау алса керек.
Біздің топырағымыз тарихқа бай. Ал
бай тарихымыз қаһармандық шежіреге
толы. Қаһармандық, бабалардың

ерлік істері адам бойына күш-жігер,
қайсарлық, өрлік бітірері анық. Осындай қасиеттерді сіңірген жанның алмайтын асуы, шықпайтын биігі болмайды. Міне, рухтың құдіреті!
Рухани жаңғыруымыздың ай
шықты бір дәлелі – қазақ тілінің жаңа
әліпбиін қабылдағанымыз. Бұл қадам
да бүгінгі заман талабынан туындады.
Әлемдегі көп елдер, онда да өркениетті
елдер латын әліпбиімен жұмыс істейді,
өмір сүреді. Неге біз көштен қалуымыз
керек? Сөйтіп, ұлы көшке біз де ілестік.
Ықылас-ниетіміз қабыл болып, жолымыз оңғарылсын дейік.
Бәрін айт та, бірін айт – көбейгенге,
қатарымыздың молайғанына ештеңе
жетпейді. Өткен жылы бөрк імізді
аспанға атып, шаттана қуанғанымыз
– халқымыздың саны 18 миллионға
жеткені. Бізге өсу керек, көбею керек. Жеріміздің көлем іне қарай
халқымыздың саны да соған лайық
болып жатса нұр үстіне нұр емес пе?!
Табалдырықтан енген тағы бір жылды үлкен үмітпен, игі тілекпен қарсы
алып отырмыз. Армандарымызға қанат
байлап, жүзімізге нұр-шуақ төгетін
жақсылық жылы болсын, 2018!

Асқақтай бер,
АстанаІ
3-бет

«Даналық –
өшпес жарық,
кетпес байлық»
6-7-бет
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ТҰЛҒАЛАР ТАҒЫЛЫМЫ
Ғылым ордасында Ахмет Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының ұйымдастыруымен «Руха
ни жаңғыру – Алаштың асыл мұраты: тіл – жазу –
мәдениет» атты халықаралық ғылыми-теориялық
конференция өтті.
Жиынға Алаш қайраткерлерінің ұрпақтары
құрметті қонақ ретінде шақырылды. Олардың арасында А.Байтұрсынұлының жиен немересі – Айман
Байсалова, М.Дулатовтың жиен немерелері – Жанна,
Ерлан Сатыбалдиевтер, О.Әлжановтың шөбересі
– Гүлфарида Төлемісова, А.Сейітовтың қызы –
Клара Сейітова, Қ.Мұхамедхановтың қызы – Дина
Мұхамедханова, Қ.Кемеңгерұлының немересі –
Гүлнар Кемеңгерова сынды ұлы тұлғаларымыздың
көзін көрген ұрпақтары бар.
Жиынды жүргізген Ахмет Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институтының директоры, ҚР
ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымының
докторы Ерден Қажыбек Алаш ардақтыларының
еңбектеріне тоқталып, жиынның маңыздылығын
тілге тиек етті.
Жиын барысында «Ахмет Байтұрсынұлының
тілтанымдық мұрасы» атты кітап пен Телжан
Шонанұлының бес томдық шығармалар жинағының
таныстырылымы өтті.

МАРАПАТ

ҮЗДІКТЕР
АНЫҚТАЛДЫ
Маңғыстау аудандық мәдениет үйінде аудан әкімінің
дәстүрлі «Жас қанат – 2017» жастар сыйлығын тапсыру
рәсімі өтті. Шараны Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасын
насихаттау және оны түсіндіру, көрсетілген міндеттерді
жүзеге асыру мақсатында аудандық жастар ресурстық
орталығы ұйымдастырды.
Аудан әкімі Жармағанбет А йтуаров өзінің
құттықтау сөзінде: «Рухани жаңғыру» бағдарламасы
болашақтың аса ауқымды міндеттерін қамтитын
үлкен жоба. «Мәңгілік ел» идеясын жүзеге асыратын жастар. Қазақ елін Мәңгілік ел етуге бәріміз
атсалысайық» деді.
2014 жылдан бастап аудан әкімінің бастамасымен
қолға алынған «Жас қанат – 2017» жастар сыйлығы
10 үздік жасқа табысталды. Шарада жастар атынан
кәсіпкер Жадыра Жиналықызы мен құрылысшы
Марат Ерниязов ойларын ортаға салды.
«Бүгін мен «Жас мұғалім» аталымы бойынша
әкім сыйлығын алғаныма қуаныштымын. Ел ертеңі
үшін еңбек етіп жүрген жастарға құрмет көрсеткені
үшін аудан әкіміне және ұйымдастырушыларға
алғысымыз шексіз. Елбасының жастар саясатын
әрқашан қолдаймыз және болашағымыз жарқын
болсын» деді Өтес ауылындағы орта мектептің
мұғалімі Гүлсім Нәдірова.
Марапаттау рәсімі аудан жастарының концерттік
бағдарламасына жалғасты.

ІРГЕСІ БЕРІК ЕЛДІҢ – ЕРТЕҢІ ЖАРҚЫН
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Жаңа жыл
мерекесіне орай Астанадағы қайырымдылық
балына қатысты. Мемлекет басшысы Жаңа
жыл мерекесі әрдайым көтеріңкі көңіл-күй мен
бақытты болашаққа деген үміт сыйлайтынын
атап өтті.
– Өтіп бара жатқан жыл жарқын және
ауқымды оқиғаларымен есте қалады. Қысқы
У ниверсиада мен халықаралық «ЭКСПО –
2017» көрмесі қазақстандықтарға және шетелдік
қонақтарға спорт пен технологияның тамаша
мерекесін тарту етті. Біз Ислам ынтымақтастығы
ұйымының саммитін жоғары деңгейде өткіздік, –
деді Қазақстан Президенті Н.Назарбаев.
Елбасы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінде еліміздің
бейбіт бастамаларын ілгерілету мәселелеріне және
алдағы жылы Қазақстанның осы халықаралық
ұйымға төрағалық етуінің перспективаларына
ерекше тоқталды. «Бұл – әлемнің екі жүзге жуық
елінің жас мемлекетке білдірген айрықша сенімі.
Келесі жылы Қазақстанда әлемдік және дәстүрлі
діндер көшбасшыларының съезі, Азиядағы өзара
ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі
кеңес, сондай-ақ басқа да көптеген маңызды
іс-шаралар өтеді. Бұл жеңістердің барлығы
әрқайсымыздың күш-жігеріміз бен қажырлы
еңбегім іздің нәтижесі. Әрбір азаматымыз
Қазақстанның жетістіктеріне қатысы бар екенін
сезінгені маңызды» деді Мемлекет басшысы.
Нұрсұлтан Назарбаев кешке қатысушыларды
келе жатқан жаңа 2018 жылмен құттықтап, барша
қазақстандықтарға зор денсаулық, қуаныш пен
шаттық тіледі.
– Бәріміздің үйіміз мейірім шуағына бөленіп,
бақ-берекеге толы болсын! – деді Қазақстан
Президенті.
***
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жыл қорытын
дысы бойынша отандық бұқаралық ақпарат
құралдарының өкілдерімен кездесті. Мемлекет
басшысы сұхбат барысында биыл елімізде өткен
шараларды қорытындылап, журналистердің өзекті
сауалдарына егжей-тегжейлі жауап берді.
Кездесу барысында Қазақстан Президенті Астанада өткен «ЭКСПО – 2017» мамандандырылған
көрмесіне қатысты сұрақтарға, еңбек миграциясы,
«жасыл» экономика қағидаттарын енгізу және
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын іске асыру мәселелеріне ерекше тоқталды. Сонымен
қатар Нұрсұлтан Назарбаев қоғамдық сананы
жаңғыртудың және қазақ тілін латын қарпіне
көшірудің маңыздылығы, «Қазақстандағы 100
жаңа есім» жобасын іске асырудың нәтижелері
жөнінде ой бөлісіп, қазақстандық банктерді
қаржыландырудың себебін түсіндірді. Сондай-ақ
кездесу барысында көрші елдермен байланыс,
Астананы газдандыру мәселесін де әңгімеге
арқау етті. Мәселен, «Қазақстан» телеарнасы
тілшісінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламасын жүзеге асыру үшін құрылған ұлттық
комиссияның жұмысына көңіліңіз тола ма?» деген
сұрағына орай Елбасы аталған бағдарлама биыл
ғана жарияланып, оны жүзеге асыру үшін тиісті
заңдар қабылданып, ұсыныстар енгізілгенін айтты. «Алға қойған мақсаттардың ішінде ең бірінші
орында латын әрпіне көшеміз деген мәселе
тұр. Оны бүкіл халық болып талқылап, з иялы
қауымның, тіл саласы ғалымдарының пікірін,

елдің ойын тыңдадық. Жан-жақты қарастырып,
бір шешімге келдік. Маған әліпбидің ең соңғы
нұсқасы таныстырылды. Мен соны бекіттім.
Бірақ латын әліпбиін толықтай енгізуге әлі
уақыт бар. Әрине, қоғамда түрлі пікірлер бар
екенін білемін. Кейбірі әріптердің үстіндегі
үтірдің дұрыс еместігін, кейбірін бірнеше қаріптен
жасау керектігін айтып жатыр. Менің ойымша,
латын қарпі компьютерлік нұсқаға сай болуы
керек. Компьютермен жұмыс істеуге қиындық
тудырмауы тиіс. Сондықтан мен қазіргі нұсқаны
дұрыс деп санаймын» деді Президент.
Елбасы өз сөзінде латын әліпбиінің осы
нұсқасымен өзі де Абайдың өлеңдерін теретіндігін
жеткізді. «Осы күндері «Егемен Қазақстан» және
басқа қазақ тілді басылымдарымыздың бір бұры
шынан латын таңбасы негізінде арнайы бағандар
жариялай бастасақ, артықтық етпейді. Ел оқи
берсін. Менің өзім кабинетімде отырып, Абайдың
сөздерін қоғамда талқыланып, таныстырылған
латын әліпбиінің негізінде теріп жазамын.
Үстелімнің үстінде екі түрлі әліпби үлгісі тұрады.
Әрине, бірден игеріп, жазып кету оңай емес. Бірақ
қоғам, ел-жұрт ептеп үйрене бергені жөн. Бәлкім,
ауылдар мен көше атауларын да латын таңбасымен
жаза бергеніміз жөн шығар» деді Н.Назарбаев.
Еліміздегі үш тұғырлы тіл саясаты латын
әліпбиін меңгерумен ұштасып жатқанын айтты.
«Бізде қазірдің өзінде бірінші сыныптағы балаларымыз үш тілде оқытылуда. Олар қазақ, орыс және
ағылшын тілдерінде білім алуда. Ал 2025 жылға
қарай мектеп түлектері үш тілге жетік болады. Үш
тілді еркін меңгереді. Демек, алдағы уақытта біз
латын таңбасына негізделген әліпбиді қабылдасақ,
болашақта балаларымыз үшін ағылшын тілін
үйрену мүмкіндіктері де арта түседі деген сөз» деген Мемлекет басшысы іске кірісе беру қажеттігін
алға тартты.

Елбасымен әңгіме барысында « ЭКСПО
– 2017» көрмесі нысандарының кейінгі
қолданысы туралы да айтылды. «Мұнда
халықаралық қаржы орталығы құрылады.
Қазақстандықтар әзірге биржамен, акциямен
жұмыс істеуді білмейді. Америкалықтардың
70 пайызы акцияның арқасында қосымша
табыс тауып отыр. Қазақстандықтарды акцияға
ақша салуды, осы арқылы баюды үйретеміз.
Сонымен бірге жасыл технологиялар орталығы,
стартап өндірісі орталығы мен IT-компаниялар
келесі жылдан бастап өз жұмыстарын
бастайды» деді Президент. Елбасы білім саласындағы реформаларға қатысты да өз пікірін
білдірді. Жаңа технологияны жетік меңгерген,
білім берудің заманауи үлгісін озық игерген
мұғалімнің жалақысына 30 пайыз көлемінде
үстемақы төленетіні, жоғары оқу орындарында
да осындай жүйе қолданысқа енетінін айтты.
Н.Назарбаев Астананы газдандыру күн
тәртібінде тұрған мәселе екенін айтты. «Бізде
тек Астананы емес, басқа қалаларды да газға
көш іруге мүмкіндіктер бар. Сонымен қатар
қоғамдық көліктерді газға, ал тұрғындарды
электр көліктеріне көшіру керек. Мысалы, бізді
Алматы қатты алаңдатады. Алматыда электр
стансаларын да газға ауыстырып, метроны дамыту қажет» деді Президент.
Елбасы сұхбат аясында шетелдегі қандас
тарым ызды елге тарту мәселесі назардан
тыс қалмайтынын, оларды қолдауға әрбір
қазақстандық мүдделі екенін жеткізді. Сондайақ Қазақстанның көрші елдермен, әсіресе
қырғыз халқымен достық, көршілік байланыстары сөз болды. Осы орайда Елбасы
қарапайым халықтың өмірін қиындатпай, екі
елдің қарым-қатынасын нығайту қажеттігін
қадап айтты.

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

БАЛУАН ШОЛАҚ
ӨМІРІНЕ АРНАЛҒАН
Астанада ҚР Ұлттық
Академиялық
кітапханасында
өнер зерттеушісі,
Қазақстанның еңбек
сіңірген артисі Серік
Оспанның «Балу
ан Шолақ» атты
кітабының танысты
рылымы өтті.
Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері,
күйші Жанғали Жүзбай
жүргізген кешке қоғам қайраткерлері, зиялы қауым
өкілдері қатысты.
Жиын барысында зиялы қауым өкілдері Серік
Негимов, Қасымбек Бақтыбай, Бекболат Тілеухан,
Марат Әбсеметов және т.б. сөз сөйлеп, ой-пікірлерін
білдірді.
Кітап әнші-композитор, ақын, домбырашы,
атбегілік, құсбегілік, балуандық, ат ойындары
мен цирк өнерінің шебері, халқымыздың дәстүрлі
өнерінің барлығын бойына жинақтап, сал-серілік
дәстүрді ұстанған дарабоз тұлғаның өміріне қатысты
тың деректердің жазылуымен құнды әрі еліміздің
рухани жаңғыруына қосылатын үлес болатыны даусыз. Мысалы, кітапта автор Балуан Шолақтың туған
жылы, оның Шолақ атануы, ақынның жарының
шын есімі, Балуан ғашық болып алты ән арнаған
Ғалия Тілеубекқызының тағдыры, 1899 жылы Жетісу
өңіріне барып, өзіне шәкірт тауып, 15 жасар Кененге
ағалық ақ батасын беріп, Кенендей ән бұлағының
көзін ашуы туралы қызықты мәліметтер келтіреді.
«Архивтік құжаттардың деректеріне сүйенсек
Балуан Шолақ 1859 жылы 19 қаңтарда дүниеге келіп
1918 жылы желтоқсан айында 60-қа қараған шағында
дүние салған. Балуан Шолақ небәрі 20 жасында
Карон палуанды жеңіп, кір көтеру бәсінде цирктің ең
жоғарғы көрсеткіші 40 пұт салмақты 51 пұт (816 келі)
салмаққа жаңартып әлемдік рекорд жасап, отыз екі
жасында әлемдік дәрежедегі балуанның жамбасын
жерге тигізген. Бұл ерлігі алты Алашқа әйгілі болып
Балуан Шолақ есімі аңызға айналды» дейді кітап
авторы.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Жастарға артылар сенім зор
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық
мақаласында елдің бүгіні мен болашағы туралы айтылған тағылымды ойлар
толқындары, Отанға, ұлттық құндылықтар жайындағы көзқарастар оқыған адамды
тебірентпей қоймайды. Ұлттық код пен бірегейлікті сақтай отырып, ұлттық сананы
жаңғырту мен білімділікке ұмтылу Елбасы мақаласының өн бойына алтын арқау
болып тұрғандай.
Бұл орайда айтайын дегенім ата-бабала
рымыздың азаттық жолындағы ерен ерлігінің
арқасында осы күнге жеткен елімді мақтан
етемін. «Әркімнің өз жері – жұмақ» демекші,
ата-бабамыздың мұра етіп қалдырған жерінде
тату-тәтті күн кешіп жүргенімізге іштей қатты
қуанамын.
«Елім үшін не істей аламын?» деген сұрақ
мені үнемі толғандырады. Бабаларымыздың
үмітін ақтау мақсатында қазір жоғары оқу
орнында сапалы білім алып, болашақта
еліміздің дамуына өз үлесімді қосатыныма
сенемін. Мен таңдаған мамандық – сәулетші,
елімнің көркеюіне үлкен үлес қосатын
мамандықтардың бірі. Жүрегімнің қалауымен
Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының
Сәулет факультетіне оқуға түстім. Ең алғаш
университет табалдырығын аттаған сәтте
«Мен осы мамандықты игере аламын ба,
ата-анамның сенімін ақтай аламын ба
және де өзімнің мақсатыма жете аламын
ба» д еген ойлар пайда болды. Біраз уақыт
осы ойдан арыла алмадым, себебі басқа
ортаға үйренісу оңай болмады. Қазір мен
өте білімді, тәжірибелі, өз істерінің нағыз
мамандарынан білім алып жүрмін. Осы 3 жыл
уақыт аралығында сәулет өнерінің мұхиттай
шексіз тереңіне сүңгіп кеткендеймін. Бола
шақта үлкен жетістіктерге жету үшін адам өз
өткенін, яғни өз елінің тарихын терең білуі
тиіс деп есептеймін. Мен 3D MAX сияқты
бағдарламаларды жаңадан меңгеріп келе
жатқаныммен, үйлердің пішіндерін жасаудағы
өзімнің стилім қалыптасып келеді. Оқыту
шыларымның айтуынша, қазақша ұлттық
стиль менің жұмыстарымның барлығынан да
байқалады және бастамасы өте жақсы.
Әзірше еліміздің гүлденуіне айтарлықтай

үлес қоспасам да осы мақсат жолында келемін.
Көмекке мұқтаж жандарға шамам келгенше қол ұшын беремін. Волонтерлік қызмет
атқарғанды да ұнатамын. Анам маған үнемі:
«Ең бастысы – адам бол!» деп айтып отырады.
Менің арманым – ата-анамның ғана қызы
емес, елімнің қызы болу. «Қыз өссе елдің
көркі, гүл өссе жердің көркі» демекші, қыз
– ол болашақ ана. Арманым «Қазақ қызы»
деген атқа лайық болу. Ол үшін бойымдағы бар
жігерімді салып, өзім қалаған өнер түрлерін
меңгеруге ден қойдым. 10 жасымнан бастап
балет өнерімен кәсіби шұғылданамын. Франция, Германия, Испания, Түркия және Италия елдерінде өткізілетін түрлі байқауларға
қатысып, еліміздің көк байрағын көтеріп
жүрген де жайым бар. Өткен жылы шілде
айында Италия мемлекетінде «Bravo, Italia!»
деп аталатын халықаралық дарынды жастар
байқауы өткізілген болатын. Қазақ халқының
биіне байқаудағы қазылар алқасы ғана емес
күллі Италия жұрты таң-тамаша болды. Бұл
байқауға мен ерекше дайындықпен барған
болатынмын. «Аққу» биін билеп, туған елім
жайлы эссе жазып, сонымен қатар сурет
байқауына да қатысып, барлық аталымдардан
Бас жүлдеге ие болдым.
Менің өзге елдерде еліміздің атын
шығарып жүргенім айтарлықтай зор үлес
деп есептемеймін. Бұл еңбегімді бір тамшымен теңестірер едім, алайда тамшыдан көл,
теңіз, керек десеңіз мұхит та құралады. Жарыстарда жүлделі орын алып қана қоймай,
өзге елдердің сәулет өнерін де қадағалауға
тырыстым. Шет елде кез келген ғимараттың,
үйдің құрылысына қыруар ақша жұмсалады,
себебі нысан энергия сақтау және үнемдеу
технологиясымен салынады. Біздің еліміздің

***
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
ТМД елдері басшыларының бейресми саммитіне
қатысты. Мемлекеттер басшылары жиын барысында Ресей Федерациясының ТМД-ға 2017 жылы
төрағалық етуін қорытындылады. Нұрсұлтан
Назарбаев Владимир Путинді ТМД-ға төраға
лығы ның табысты аяқталуымен құттықтап,
Ресей Федерациясының Еуразиялық кеңістіктегі
интеграцияны дамыту және Достастықтың
халықаралық беделін нығайту үшін атқарған
жұмысының маңыздылығын атап өтті. Нұрсұлтан
Назарбаев Владимир Путинге Ресей Федерациясы Президентінің алдағы сайлауында табыс
тіледі. Соңында тараптар түрлі салалардағы
мемлекетаралық ынтымақтастықты одан әрі
дамыту мәселелері жөнінде пікір алмасты. 2018
жылы ТМД-ға Тәжікстан Республикасы төрағалық
ететін болады.
***
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев
Ақордада Қырғызстан Президенті Сооронбай
Жээнбековпен кездесті. Салтанатты рәсімде екі
елге қатысты бірқатар мәселелер талқыланып,
шағын құрамдағы келіссөздер жүргізілді. Елбасы
Қырғызстан басшысының осы сапары екі елдің
достығы мен болашағына пайдалы болатынына сенім білдірді. «Биылғы кездесуіміз екі ел
арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың
орнауына 25 жыл толуымен тұспа-тұс келіп
отыр. Қазақстан мен Қырғызстан – ежелден келе
жатқан дос, бауырлас, көрші мемлекет. Екі елдің
арасында мәңгілік достық және стратегиялық
әріптестік дейтін негізгі екі шарт бар. Бүгінгі
кездесу дипломатиялық қарым-қатынастың жаңа
парағы болатынына сенімдімін» деді Н.Назарбаев.
Дина ИМАМБАЕВА

ЗЕРДЕ

АМАНАТТАЙ
сақталған асыл мұра

табиғатын Швейцария елінің табиғатымен салыстырып жатады. Әсіресе біздің тауларымыз
көптеген адамдардың, шаңғы тебушілердің
қызығушылығын оятады. Сәулет өнерінде «регионализм» деген стиль бар. Ол стильде белгілі
бір мекеннің ерекшеліктерін ескере отырып,
ғимараттар ойластырылады. Осы стильді мен
де қолданып өз еліме сұранысқа ие құрылыстар
жүргізсем деймін.
Мұндай үйлер адамдардың өміріне қауіпті
емес, ең бастысы, табиғатқа зияны да жоқ.
Олар көзге білінбейді, таулардың жалпы
көрінісін де бұзбайды. Ал таулы мекендерде
демалғанды ұнататын жандарға – арнайы
қонақ үйін жобалауға болады. Бұл үйлер
2-3 адамға арналған. Қонақ үйдің айналасы
қардан қорғайтын шектеумен қамтылған, ал
құтқарушылар күні-түні еңбек етуі тиіс. Қонақ
үйді іске асыруды қолыма алсам, міндетті түрде
осы аймақты қадағалап отыратын белгілі мекеме ашылғанын құп көрер едім. Менің басты
мақсатым – жобамның тұрғындарға қауіпсіз
болуы, табиғатқа зиян келтірмеуі, тұрғызылған
нысанның біраз жылдар қызмет атқаруы және
де Қазақстанның экономикасына (туризм саласына) үлес қосуы.
Сәулетшінің басты мақсаты – ғимарат
тардың жан-жақты ойластырылуы және
халыққа ыңғайлы болуы. Еліміздің болашағы
біздің қолымызда болғандықтан, қарапайым
студент болсам да «АРДИ» атты мүмкіндіктері
шектеулі балаларға арналған орталыққа барып,
жағдайларын бақылап, мәлімет жинадым, өзім
үшін біраз жаңалық аштым. Менің мақсатым
– осындай ерекше бүлдіршіндерге арналған
орталықты жобалау.
Елдің әр азаматы өз тағдырын ел тағды
рымен байланыстырып, шын ықыласымен
еңбек ететін болса ғана, біз Елбасы
айқындағандай, «Қазақстан – 2030» даму
стратегиясына сай бәсекеге қабілетті 30 елдің
қатарына кіретін боламыз.

Аталған кітаптарда Р.Бердібайдың б асты
еңбектері, белгілі әдебиет және қоғам
қайраткерлерінің пікірлері, ғалымның
жеке мұрағатындағы құжаттардың және
фотосуреттердің көшірмелері топтастырылған.
Дандай Ысқақұлының «Рахманқұл Бердібай»
атты кітабы – әдебиетші-ғалымның тұтас
шығармашылық келбетін ашуға арналған
монографиялық еңбек болса, «Аманаттай
сақталған асыл мұра» кітабы Рахманқұл
Бердібайдың жеке мұрағатында сақталған
«Халық университетінің» жұмысы туралы жазбалардан тұрады. Естеріңізге салсақ, ғалым 35
жылдан астам уақыт бойы Алматы қаласындағы
халықтық қазақ әдебиеті мен өнер университетін
басқарған еді.
Жиынды «Нұр Отан» ХДП Алматы қалалық
бөлімшесі төрағасының бірінші орынбасары
К.Матыжанов жүргізіп отырды. Іс-шараға
қатысушылар Рахманқұл Бердібайдың білім мен
ғылым саласын дамытуға баса ден қойып, қазақ
әдебиеттануы тарихында өзіндік із қалдырған
талантты тұлға екенін атап көрсетті.
Айта кетейік, Рахманқұл Бердібайдың 90
жылдығына орай газетімізде ғалымның «Аманаттай сақталған асыл мұра» кітабынан басылымның
айқарма бетінде үзінділер жарияланған болатын.
Бұл материал оқырмандар тарапынан жылы
қабылданды.

Ақбота ШАЙМҰРАТОВА

Д.ХАЛЫҚ

АЛМАТЫ

Қазақстан Республикасы Ұлттық
кітапханасында көрнекті ғалым, ҚР ҰҒА
академигі, филология ғылымының док
торы Рахманқұл Бердібайдың туғанына
90 жыл толуына орай «Өнегелі өмір» се
риясымен шыққан Дандай Ысқақовтың
«Рахманқұл Бердібай», «Аманаттай сақталған
асыл мұра» (құрастырған Ж.Камалқызы,
А.Бердібай), «Хаттарда сақталған ғасыр
шежіресі» (құрастырған Ж.Камалқызы) атты
кітаптардың тұсаукесері өтті.
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ЕЛ ЕҢСЕСІ – ЕЛОРДА

АСҚАҚТАЙ БЕР, АСТАНА!
1997 жылдың 10 желтоқсанында
асқар Алатаудан кең көсілген
Арқаға қарай ұлы көш бет түзеген.
Ұлы деп аузымызды толтырып
айтуға толық негіз бар. Бұл жай
көш-керуеннің бірі емес-тін. Жаңа
да жұлдыздай жарқыраған нұрлы
мақсат-мұраттарды көздеп жолға
шыққан, армандары асқақ адамдар легі болатын. Адамдар деп
отырғанымыз – халық. Қазақ халқы.
Талай жыл, мүмкін талай ғасыр деп
айтуға болар, аңсап, сарғайып қол
жеткізген Тәуелсіздік ұлтымыздың
санасын дүр сілкіндірді. Иықтан
еңсені басып, бел жазуға мүмкіндік
бермеген зілбатпан жүк түскендей
болды. Бой да, ой да сергіді.
Алдымен еске түскені елорда жайы
еді. Қандай мемлекетте болмасын
астананың алар орны ерекше. Ол –
елдің басты белгісі, нышаны іспетті.
Сырт жұрт ел астанасына қарап ел
халқының жағдайына, хал-ахуалына
баға береді. Қаладағы ғимараттар,
көшелер, тіпті тазалықтың өзі де ой
түйіп, тон пішуге түрткі бола алады.
Қазақ елі жаңа кезеңнің, бет
бұрысты сәттің алдында тұрған. Енді
бәрі де жаңаша болуға тиіс. Бұрынғы,
таптаурын ізбен жүруге болмайтынын
уақыттың өзі қалап отыр. Олай болса
астананы да өзгертудің сын сағаты
келгендей.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев осылай ойлады. Бұл бір
күнде не бір сәтте келе салған ой
емес-тін. Көп толғанған, саралаған.
Халықтың алғашқы кезде күмәндана
қарағанымен кейін түсінетінін,
ризашылық танытатынын іші сезген.
Қанша дегенмен Алматы шет елмен
арадағы шекараға таяу. Әрине, ондай
күннен аулақ, шеттегі көрші жаулық
ниет танытып, бері қарай ұмтыла
қалса астанаңыз алдымен жұтылайын
деп тұр. Мұны бір деп қоялық.
Терістігімізде қандастарымыздың
саны тіпті аз. Олардың қатарын
көбейту керек. Бұл – екі. Астананың
елдің орталығында асқақтап тұрғаны
да мерей емес пе?! Мұны үш дейік.
«Бәрін айт та, бірін айт» деген.
Алматымыз секілді тағы бір сәулетті
қала қатарға қосылып жатса – оның
несі ерсі? Бәрі де дұрыс-ау. Алайда
ескеретін, көңіл тоқтатын бір жайт
бар. Ол – жаңа Қазақстанның өмірге
келгендігі. Бұл – тәуелсіз, дербес,

егемен Қазақстан. Сондықтан да
жаңа Қазақстанға жаңа астана, жаңа
елорда лайық. Қазақ басшысының он
ойланып, мың толғанғандағы маңдай
тірегені осы тұжырым еді.
Тәуелсіздікті иемденгенімізге
үш жыл да толмаған уақытта, 1994
жылдың 6 шілдесінде республиканың
Жоғарғы Кеңесі астананы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы
шешім қабылдады. Бұл жөнінде
Елбасының өзі былайша еске алады:
«1994 жыл болатын. Кеңес Одағы
ыдырап, күйреген тұс. Мемлекетте зейнетақыға, мұғалімдер мен
дәрігерлерге жалақы ретінде төлейтін
ақша қалмаған еді, милицияның өзіне
жалақы бірнеше айға дейін кешігіп
жататын. Міне, осы тұста мен астананы Ақмолаға көшіру керек дедім.
Өйткені жаңа мемлекетте жаңа тірек
керек болды, жаңа өсім нүктесі болуы тиіс еді. Ең ақыры бір нәрсені
бастан-аяқ жаңадан бастау қажет
болды. Ол 6 шілде күні болатын.
Мен туған күнім екеніне қарамастан
Парламентке келдім, өйткені менің
ұсынысыммен ешкім де келіспеген,

тіпті ондай ұсынысты қабылдамайтын
да еді. Парламент сессиясында сөз
сұрап, өзімнің туған күнімде қаулы
қабылдауды өтініп, осы іске қатысты
жобаны алға тарттым. Сонда бір сыйлы депутаттардың бірі сөз алды: «Тіпті
егерде біз шешім қабылдаған күннің
өзінде бұның бәрін салуға шамамен
30-40 жыл немесе одан да көп уақыт
кетеді. Ал бүгін оның туған күні екен.
Көтеріңкі, жақсы көңіл-күймен үйіне
қайтсын, осы қаулыны қабылдайық»
деді. Осылайша, менің туған күнімде
тарихи шешім қабылданды да кетті».
Арада үш жыл өткенде, яғни 1997
жылы Қазақстан Президенті елорданы Алматыдан Ақмолаға көшіру
туралы шешім шығарды.
Осыдан былай қарай Ақмола, астана тіркестері елдің аузынан түспейтін
болды. Елордаға қатысты мемлекет
тарапынан жаңа шешімдер, қаулылар
бірінен соң бірі жарық көре бастады.
Уақыт билігінің талабы солай еді.
Президент 1997 жылдың 20
қазанында Қазақстанның астанасы Ақмола қаласы болғанын ресми
түрде жария етті. 1997 жылдың 8

қарашасында еліміздің Мемлекеттік
рәміздері мен Президент байрағы
Ақмолаға жеткізілді. 1998 жылы 6
м амырда Ақмола қаласының аты
Астана болып өзгертілді. Осы
жылдың 10 маусымында жаңа
астананың халықаралық тұсаукесері
өтті. Төрткүл әлемге Қазақ елінің
жаңа, жас елордасы – Астана таныстырылды. Осыдан кейін біраз
уақыт Елорда күні ретінде 10 маусым
тойланып жүрді. Дегенмен, Астана
күнін тек елордалықтардың ғана
атап өтуі көңілге қона қоймайтын.
Өйткені Астана – бүкіл елдің
қуанышы, халықтың шынайы
ықылас-пейілімен, жүрек лүпілімен
бой көтерген шаһар. Міне, сол себепті
де қала күніне халықтық, елдік маңыз
берудің мәні зор. Нәтижесінде Астана
күні ретінде қаланың елорда атанып,
алғашқы шешім қабылданған 6 шілде
бекітілді. 2008 жылдан бастап осы
күн елімізде мемлекеттік мереке болып тойланып келеді. Биыл еліміздің
жан-жүрегі, арман қала, ару қала
Астанамыздың 20 жылдығын атап
өтпекпіз. Бұл шын мәнінде ұлы той.

БӘРЕКЕЛДІ

«SHAKARIM.KZ»
САЙТЫ АШЫЛДЫ

Қазір Астана төрткүл әлемге танымал шаһарға айналды. Ел ішіндегіні
айтпағанда маңызды халықаралық
басқосулар Астанамызда өтіп жүр.
Олар – ЕҚЫҰ-ның Астана Саммиті,
ИЫҰ-ның конференциясы, Әлемдік
діндер басшыларының съезі, Астана
экономикалық форумы, « ЭКСПО
– 2017», Сирия ісіне байланысты
Астана процесі... Осылай жалғаса
береді. Көріп отырғаныңыздай, Астана тек елімізге қатысты мәселелерді
ғана емес, әлемдік деңгейдегі өзекті
түйіндерді тарқататын орталыққа айналып отыр. Бұған қалай сүйсінбеске!
Қазіргі таңда Астананың
мәртебесі тым биік. «Астананың
көзқарасы», «Астананың шешімі»
деген бұл Қазақстанның көзқарасы,
Қазақстанның шешімі екенін
былайғы жұрт жақсы білетін болды.
Сөйтіп, Астана елдің, Елбасының бір
атауы ретінде де жаһанға мәлім болып
отыр.
Астананың тартымдылығы неде?
Біріншіден, бұл бүгінгі заман талабына сай бой көтеріп келе жатқан
қала. Еуразияның нақ кіндігінде
орын тепкен. Сондықтан шаһарда
сәулет өнерінің еуропалық та,
шығыстық та үлгілерін кездестіре
аласыз. Тағы бір себеп – елдегі бейбіт
жағдай. Қазақстан саясатының басты
ұстанымы – бейбітшілік, тыныштық.
Мұны да сырт көз бағалап, сенім артады. Астананың ЮНЕСКО шешімімен
«Бейбітшілік қаласы» атануы да
жайдан-жай емес.
Сөзіміздің басында елорданың
Алматыдан Ақмолаға қөшірілгендігі
жөнінде айтқанбыз. Бүгінде көзіміздің
анық жеткені, өзгелердің де мойындап отырғаны – елорда бір қаладан
бір қалаға көшіріліп қана қойған
жоқ, жаңадан салынды, жаңадан бой
көтерді. Шамалы ғана уақытта анаумынау емес, бір қаланы, онда да елдің
астанасын тұрғызып тастағанымыз
қандай мықтылық! Бұған қалай
шаттанбассың, қалай кеуде кермессің!
«Астана» сөзінің парсы тілінен
аударғандағы бір мағынасы – «босаға»
екен. Қазақ ертеден, әлімс ақтан
босағаны қасиет тұтқан.
Босағамыз берік болсын. Астанамыз жылдар жылжыған сайын мерейі
тасып, асқақтап, көркіне көрік қоса
бергей!
Нұрперзент ДОМБАЙ

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Ықылас болса – өріс кең
Мемлекеттік тілді дамыту мен
қолданудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасының
бірінші бағыты – Қазақстан
азаматтарының мемлекеттік тілді
меңгеру жүйесін құру жөніндегі
жұмыстарды ұйымдастыру.

МАРАПАТ ТАБЫСТАЛДЫ
Тәуелсіздік күні қарсаңында адал
еңбектерімен көзге түсіп, өздері қызмет ететін
ұ ж ы м д а р ы н ы ң с ы й - қ ұ рм ет і н е б ө л е н г е н
көптеген азаматтар мемлекеттік ведомстволық
марапаттарға ие болғаны белгілі. Бұл жөнінде
көзіқарақты оқырман қауым БАҚ беттерінен
хабардар болғаны анық.
Еліміздің мәдениеті мен өнеріне, білім мен
ғылым, денсаулық сақтау, спорт және т.б. салаларында нәтижелі еңбегімен көзге түскен
білікті мамандар әртүрлі дәрежедегі мемлекеттік
марапаттауларға қол жеткізді. Еселі еңбектің
осылайша лайықты бағаланып, атап өтілгеніне
не жетсін! Бұл орайда «Ана тілі» газетінің
оқырмандарына қуана жеткізетін жағымды
жаңалығымыз да жоқ емес.
Тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында «Қазақ
газеттері» ЖШС-на қарасты «Ана тілі» газеті
бас редакторының орынбасары, қаламы жүйрік
қаламгер Дәуіржан Төлебаев Қазақстан Рес
публикасы Ақпарат және коммуникациялар
министрлігінің «Ақпарат саласының үздігі» төс
белгісімен марапатталса, тағы бір әріптесіміз
Айжан Үкібаеваның көп жылғы қажырлы еңбегі
аталған министрліктің Құрмет Грамотасымен
атап өтілді. Таяуда өткен ұжым жиынында
аталған марапаттар салтанатты түрде табыс
етілді.
Әріптестерімізді марапаттармен құттықтай
отырып, шығармашылық табыстар мен жарқын
жетістіктерге жете берулеріне тілектестігімізді
білдіреміз!

Осы ретте Ақтөбе қаласында және
облыстағы өзге ұлт өкілдері мен орыстілді
қандастарымыз көп шоғырланған аудандарда тілдерді оқыту курстары тұрақты
жұмыс істеп келеді, тілдерді дамыту
басқармасы жанындағы орталықтың www.
til-aktobe.kz сайты, «Центр по обучению
языкам г.Актобе» «В контакте» әлеуметтік
желісі арқылы қашықтан оқыту технологиясы жүзеге асырылды. Соңғы он жылдан астам уақытта облыстағы этномәдени
бірлестіктер жанындағы жексенбілік мектептерде өзге ұлттардың 3500-ден астам
өкілі мемлекеттік тілді меңгерумен қатар
өздерінің ана тілдерінде, атап айтқанда
украин, неміс, кәріс, шешен, татар және
әзербайжан тілдерінде оқып, үйренді.
Замана ағысын түсінген өзге ұлт өкілдері
балаларының қазақ балабақшаларында
тәрбиеленуіне, қазақ мектептерінде
оқуына ден қойып отырғаны қуантады.
Соның айғағы тілі басқа тілегі бір, жүзі
басқа жүрегі бір 1358 бүлдіршін мектепке
дейінгі балалар мекемелерінде алаңсыз
өсуде, ал жалпы білім беретін мектептерде
оқып жүрген 1660 бала, арнаулы орта және
жоғары оқу орындарындағы 273 студент
өзге ұлттан.
Кеше ғана тарих қойнауына шығарып
салған жылдың соңғы күндерінде «Нұр
Отан» партиясының мәжіліс з алында
жиын өткен болатын. Аталмыш басқосуда
адамдардың дидарынан елімізге,
Президентіміздің салиқалы саясатына
ризашылықты тағы да аңғарып, сүйсіндік.
Олар облыстық тілдерді дамыту басқармасы
ұйымдастырған шараға келді. Зейнеткер,
ұлты орыс Валентина Прихно бес жастағы
немересі Надежданы өз ықыласымен №6
«Орман ертегісі» балабақшасына берген.
Бізбен әңгімесінде ұрпағының қазақша
еркін сөйлейтінін, оқу-жазуды меңгеріп
келе жатқанын мақтанышпен айтты.
– Мен осы елдің байырғы тұрғынымын.
Алаңсыз оқыдық, еңбек еттік, ұзақ жылғы

қызметімнің жемісін көріп отырмын,
зейнет демалысындамын. Өзімізді бауырына тартқан Отанның мемлекеттік тілін,
қазақтардың тәрбиелік тағылымы зор
салт-дәстүрлерін немеремнің меңгергенін
қаладым, – дейді ол.
Зулфинор Алханқызы – Түркістан
қаласынан келген, ұлты өзбек,

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

отбасындағы төрт баланың кенжесі.
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетінің филология факультетіне қазақ тілі мен әдебиеті
пәндерінің мұғалімі мамандығы бойынша
«Серпін» бағдарламасы негізінде грантпен
қабылданған. Әңгімесінен ұққанымыз:
топта 22 студенттің бірі, жатақханада
орналасқан, алаңсыз оқып, білім алуына
барлық жағдай жасалған.
Салтанатты шарада ана тілімізге
айрықша ынта-ықыласы үшін өзге
ұлттардың 13 өкіліне Алғыс хаттар мен
бағалы сыйлықтар тапсырылды. Оларды
облыстық тілдерді дамыту басқармасының
бөлім басшысы Ұ.Нәдірбекова, «Қазақ
тілі» қоғамының Ақтөбе қалалық ұйымы
төрағасының орынбасары Н.Тобағабылова
құттықтады. Барша марапат иелері зор
алғыстарын жеткізіп, тілектестіктерін
білдірді.
Елімізде мемлекеттік тілді жақсы
меңгеріп, өзгелерге үлгі болып жүрген
отандастырымыз аз емес. Қазақ тіліне деген құрметін осылайша танытып жүрген
азаматтарға қалай риза болмассың.
Тіл аясын кеңейту жолындағы нақты
қадамдардың бірі де осындай нәтижелі
істермен бекемделсе керек-ті.
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
журналист

Елінің қамы үшін қызмет етіп, келешек
ұрпағына өшпестей мұра қалдырған
Шәкәрім Құдайбердіұлының 160 жылдық
мерейтойына орай «Shakarim.kz» атты
жаңа сайт ашылды.
Бұл сайтты жасау барысында көптеген
 атериалдар, құжаттар, архив деректері
м
жиналды. Абайдың «Жидебай-Бөрілі»
мемлекеттік қорық-музейінің қорында жылдар бойы мұрағаттар мен ғылыми зерттеу
лер барысында жинақталып келген қор
материалдары, музей кітапханасына келіп
түскен кітаптар мен мерзімді баспасөз басылымдары басшылыққа алынды.
«Бостандық таңы атты» деп баршаға қуана
жар салған Шәкәрімнің арманы орындалды.
Бұл тек Шәкәрімнің ғана емес барша Алаш
жұртшылығының арманы еді. Сондықтан
сайттың бас беті Шәкәрімнің «Бостандық
таңы атты» өлеңімен ашылды. Сондайақ музей қорындағы ақынның өмірі мен
шығармалары негізіндегі бейнелеу өнер
туындыларын және Шәкәрім әндерін осы
сайттан табуға болады.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

АУДАННЫҢ ҚҰРМЕТТІ
АЗАМАТЫ АТАНДЫ
Тарих ғылымының
докторы, саяси ғылым
д а р А к ад е м и яс ы н ы ң
акад емиг і, Қазақстан
журнал ист ика Акаде
миясының през иденті,
профессор, әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университетінің Жур
налистика факультеті Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының меңгерушісі
Сағымбай Қабашұлы Қозыбаев Тәуелсіздік
күніне орай Қостанай облысы Меңдіқара
ауданының «Құрметті азаматы» атанды.
Көсемсөзші әрі ғалым құрметті атақты Ресеймен шекаралас жатқан туған жері мен қазақорыс байланысын өз шығармашылығына
арқау етіп, тынбай жазғаны үшін иеленді.

КӨРМЕ

«ҒАСЫРДЫҢ КӨЗІ»
Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағ
дар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында
Атырау облысы Ш.Сариев атындағы көркем
сурет және қолданбалы-сәндік өнер музейін
де қазақ фотожурналистикасының негізін
салушылардың бірі, Қазақстанның жарты
ғасырлық фотошежіресін жасаған Рысқали
Дүйсен
ғалиевтің, фотоөнердің майталман
шебері Нұрғожа Жұбановтың, қазақ спорт
фотожурналистикасының негізін қалаушы
Дендербай Егізовтың өнер жолы мен шығарма
шы
лығына арналған «Ғасырдың көзі» атты
фотокөрмесі және кітап-альбомның таныстырылымы өтті.
Салтанатты шараның ашылуына облыс
әкімінің орынбасары Н.Сайлауова және
мәдениет мекемелерінің басшылары, ардагерлер, қоғам қайраткерлері қатысты.
Көрмеде фотож урн алистердің баспасөз
беттерінде жарық көрген фотосуреттерімен
қатар, бұрын еш жерде жарияланбаған қазақ
елінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан саясаткерлер, ақын-жазушылар мен қоғам қайраткерлері,
мәдениет саласының үздіктері түсірілген 150
жұмысы көрермен назарына ұсынылды.
Көрмені Қазақстан Республикасының
Еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Президент
сыйлығының лауреаты, Қазақстанға белгілі
жазушы, қоғам қайраткері Мереке Құлкенов
салтанатты түрде ашты. ҚР мен Қырғызстанның
Еңбек сіңірген Мәдениет қайраткері Ілия
Жақанов пен Ұлы Отан соғысының ардагері
Орынғали Қарасаев кітап-альбомның тұсауын
кесіп, саңлақ фотожурналистер жайындағы
естеліктерімен бөлісті.

КЕЗДЕСУ

ҚОС ҚАЛАМГЕР
ҚОШЕМЕТКЕ БӨЛЕНДІ
Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінде белгілі жазушы, «Дарын»
Мемлекеттік жастар сыйлығының
лауреаты Айгүл Кемелбай мен ақын, жур
налист Жұлдыз Тойбектің «Мизамшуақ»
атты шығармашылық кеші өтті.
«Кәусар» мәдени-танымдық бірлестігі
ұйымдастырған шараны Қазақстан
Республик ас ының еңбек сіңірген артисі
Кенжеғали Мыржықбай жүргізді. Кезд е с у г е а қ ы н - ж а з у ш ы л а р , у н и в е р с и тет оқытушылары, студенттер қатысты.
Бірлестік жетекшісі Кенжеғали Мыржықбай
қаламгерлердің өмірбаянымен қысқаша
таныстырып өтті.
Журналистика және саясаттану факуль
тетінің 1 курс студенттері ақын Жұлдыз
Тойбектің өлеңдерін жатқа оқыды. Жазушы
Айгүл Кемелбаева студенттердің қойған
сұрақтарына орай өз шығармашылығының
қыр-сырын тілге тиек етті. Қазақ әдебиетінің
кешегісі мен бүгінгі тыныс-тіршілігі жайында тұшымды пікірлерін ортаға салды.
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АНА ТІЛІ

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ
«Ана тілі» газетінің 30 қараша 2017 жылы жарық көрген
№48 санында журналист Абылайхан Жұмашевтың
««Google аудармашы» мәтінді қалай тәржімалап жүр?»
атты мақаласы жарық көрген болатын. Мәселе дұрыс әрі
уақытылы көтерілген деп ойлаймын.

КӨКЕЙДЕ
ЖҮРГЕН ОЙ ЕДІ...
Автор бұл еңбегінде заман ағымына сай лайықталып
жасалған ғаламтордағы жедел аударма жөнінде жанжақты талдап жазған екен. Әсіресе қазақша-орысша,
орысша-қазақша аударатын «Google аудармашы»
бағдарламасының жұмысына тоқталыпты. Аталған
мақалға орай мен де өз пікірімді білдіруді жөн санадым.
Біз оқушы кезімізде ағылшын тілінен берілген
мәтіндерді қазақша-ағылшынша «Dictionary» сөздік
кітабынан әріптеп, парақтап отырып іздейтін едік.
Сөзбе-сөз аударамыз да, оны мағынасына қарай
біріктіретінбіз. Ал қазіргі таңда оқушылар мен студенттер арасында «Google аудармашы» бағдарламасын
қолдану кең таралған. Берілген мәтінді «Google
аудармашыға» салады да лезде қазақшаға аударып алады. Бұл техниканың жетілгендігін аңғартады.
«Google аудармашының» ең тиімді тұстарын айтар болсақ, алдымен уақытыңды үнемдейсің. Бар
болғаны қолыңда ұялы телефоның болса жетіп жатыр.
Ал кемшін тұсы бағдарлама кейбір қазақша сөздерді
қате аударады. Біз күнделікті өмірде ондай мәтіннің
талайын көріп жүрміз. «Google аудармашыда» жұмыс
істейтін тәжірибелі мамандар алдағы уақытта қазақ
тіліндегі сөздерді тәржімалағанда қателікке бой алдырмай, әр сөзді халыққа түсінікті тілде аударады деген
үміттеміз.
Ал көшеде ілінген жарнамалардағы қателіктерге
келер болсақ әріптер мен сөздердегі олқылықтарды
көріп тіптен налыйсың. Филологтар үшін бұл үстіртін
қарай салатын мәселе емес. Қазіргі таңда бізде жоғары
оқу орындарында «нормативті қазақ тілі» сабағында
студенттерге жарнамадағы қателіктерді іздеп табуға
арнайы тапсырмалар беріледі. Сол тапсырманы орындау барысында өрескел қателерді көріп таңғаласың.
Мысалға айтар болсақ, кейбір еңбектердің сыртына
«қазақша жұмыс» деп жазылады да астына орысша
хабарландыру жазып қояды. Оны қойшы, қазақша
«Асанәлі» деген адам атын «Асанали» деп жазып
қоятындарды көргенде «халықтың осыншалық сауат
сыз болып бара жатқаны ма?» деген ойда қаласың.
«Білгенім бір тоғыз, білмегенім тоқсан тоғыз» демекші
мақаладан бұрын-соңды естімеген жайттармен танысып, көкейіме көп дүниені түйдім.
Бибігүл ЖЫЛГЕЛДІ
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Қазіргі таңда білім беру мен тәрбие
жұмысын қоғам сұраныстарына сәйкес
жаңарту мен дамыту мәселесі алға қойылып
отыр. Осымен байланысты мемлекеттік
тілді мектеп оқушыларына, сондай-ақ
жалпы елімізде тұрып жатқан өзге ұлт
өкілдеріне де тез әрі тиімді меңгертудің
жаңартылған әдіс-тәсілдерін тауып, негізін
айқындап, ұтымды пайдалану – қазақ тілі
мамандарының алдында өзекті мәселе екені
белгілі.

жаңартылған білім мазмұнына сәйкес қазақ
тілінің оқулықтары мен электронды мобильді
қосымшалары құрастырылуда.
Бүгінгі күнге дейінгі құрастырылған оқу
лықтар кез келген үйренуші үшін тілді жетік
меңгеріп, сөйлеп кететіндей дәрежеге жеткізе
алмай отырғаны баршамызға аян, ал сапалы
оқулықтар болса да саусақ санарлық. Бұның
бір себебі оқулықтардың басым көпшілігі
қатысымдық әдіске негізделмеген, сыни ойлауға
бағытталмаған болып шығуында.

Университет табалдырығын аттаған орыс
тілді студенттердің қазақ тілін жетік меңгермей
келетіні баршамызған аян. Әлбетте, бұл қазақ
тілінің әдістемелік жүйесінің әлсіздігі мен
толыққанды жетілдірілмегендігіне байланыс
ты. Осы ретте Қазақстан Республикасының
Ғылым және білім министрі Е.Сағадиев қазақ
тілін оқытудың жаңа әдістемелік платформасын жасау жөнінде идея ұсынған болатын. Ол
үшін қазақ тілінің белсенді қорын көрсететін
жиілік сөздікті құрастырудың қажеттілігі туды.
Бұл жұмыс А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институтының ғалымдарына жүктелген
еді. Жиілік сөздікті дайындауға Институт
директорының орынбасары А.Фазылжанова,
тілші-ғалымдар Н.Уәли, Э.Сүлейменова және
т.б. атсалысты. Ауқымды жұмыс өз мәресіне
жетіп, «Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік
сөздігі» құрастырылды. Бұл сөздік қазіргі таңда
мемлекеттік тілді оқытуда, оқу құралдарының
тілдік материалдарын жүйелеуде, лексикалықграмматикалық минимумдарды жасауда аса
қажетті құрал болып саналады. Бұл жөнінде
А.Фазылжанова сөздік құрастыру барысындағы
іс-тәжірибесімен былайша бөліседі: «Ең алдымен еліміздің мектептерінде оқитын орыстілді
оқушыны елестете отырып, оның тілдік ортасына тән мәтін базасын жинақтадық. Қоғамдық
ортада күн сайын кездесетін қазақ сөздерін, радио мен телеарнадан еститін, қазақтілді ақпарат
құралдарынан оқитын сөздерді қамтитын
мәтіндердің үлкен базасын жасадық. Сөздік
осы базадан жасалды». Яғни осы жұмыс барысында қазақ тілінің жиі қолданылатын сөздері
анықталып, жиілік сөздіктің негізінде жоғары
оқу орындарының әдіскер ғалымдардың, білікті
мұғалімдер мен тіл мамандарының бірігуімен
лексикалық-грамматикалық минимум (ЛГМ)
жасалды. Осының негізінде қазіргі таңда

Ал жалпы қазақ тілін үйретуде үйренушінің
жас ерекшелігін ескере отырып, қатысымдық
әдіс негізінде меңгерту маңызды екені
белгілі. Ә.Жүнісбек орыстілді мектептерде қазақ тілін оқытудың әдістемесі жайлы
мақаласында өзге ұлт өкілдері үшін қазақ
тілінің грамматикалық материалы тіл үйретудің
құралы болмау керек екендігін, балаларды
әуелі қазақ тілінде сөйлеуге үйретіп, одан
кейін қазақ тілінің грамматикалық жүйесінен
мәлімет берілу керектігін айтады. Осы ретте үйренушінің зейінін жалықтырмайтын,
«сөйлетуге» бағытталған мәтіндерді, оған
байланысты берілетін тапсырмаларды озық
әдістерге сүйеніп берген жөн. Осымен байланысты қазіргі таңда жалпы білім берудің
әдістемесінде Блум таксомониясының 6 түрлі
ережесі оқу құралдары мен сабақ әзірлемелерін
құрастыруда кез келген ақпаратты үйретудің
ең ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде
дәлелденіп жүр.
Бір қызығы, Блум таксономиясындағы
танымдық үдерісінің ең қарапайымнан бастап
күрделіге біртіндеп өту барысы жайында өз
заманында сан жылдар бұрын айтылып кеткен
А.Байтұрсынұлының еңбектерінде көрініс табады. Ағартушының әдіскерлік қырын таныта
түсер құнды еңбектерінің бірі – «Ана тілінің
әдісі» атты мақаласы. Бұнда әдіскер «үйретуді»
өнер деп бағалайды. «Үйрету өнер болған соң,
ана тілін үйрету – бұл да өнер. Олай болса
өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» дегені
сөзсіз ақиқат. Әдіскер тіл үйретуге мыналарды
жатқызады: 1) оқу үйрету; 2) жазу үйрету; 3) сөй
леу үйрету. Ал үйрету әдістерін былайша бөледі:
1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады,
ол негізді әдістер жалпылау (синтез) немесе
жиылыңқы әдіс теп аталады.
2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады.

Ол негізді әдістердің бірі жалқылау (анализ) немесе айырыңқы әдіс деп аталады.
3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да
болады. Ондай әдістер жалқылаулы-жалпылаулы
немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады.
Яғни ғұлама ағартушының сан жылдар
бойы бүркеліп, жұртшылыққа ұсынылмай, әділ
бағаланбай келген әдістерінің өміршеңдігіне көз
жеткізуімізге болады.
Жинақтай келе, үйренушіге дайын ақпа
ратты бергеннен гөрі, алдына қойылған мәсе

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖИІЛІК СӨЗДІГІ

лені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой толғауына және бағалауына мүмкіндік
беру аса маңызды. Бұл категорияларды қазақ
тіліндегі оқул ықтарды құрастыруда да, сабақ
әзірлемелерін жасауда да басшылыққа алған жөн.
Келесі қазақ тілін «тез» үйренудің бірден
бір құралы – электронды мобильді қосым
шалар. Бүгінгі таңда техникалық құралдар
әрбір балаға, жалпы әрбір адамға қолжетімді
болғандықтан, олар тілді үйренуге бағытталған
түрлі дайын электронды құралдарды, бағдарла
маларды жүктеп, пайдалана алады. Осымен
байланысты мектеп оқушыларына «Казлингво» және ерексектерге арналған «Тіл-кемел»
мобильді қосымшалары құрастырылуда.
offline-қосымшасындағы тілдік контенттің
ерекшелігі үйренушінің зейінін шаршатпайтын, психикалық ойлау қабілетіне көп
салмақ түсірмейтін, қабылдауға оңай тапсырмалар беріледі. Ондағы түрлі түсті суреттер
арқылы берілген жаңа сөздер үйренушінің

қызығушылын арттырып, тілді тез әрі жылдам
меңгеріп алуына ықпал етеді. Тапсырмалар
оңайдан жеңілге, яғни сөз – сөз тіркесі –
сөйлем принциптері басшылыққа алынады.
Әр сабақтың лексикалық минимумы тілді
үйренушінің қатысымдық сөйлеу қабілетін
арттыруға бағытталады. Әр сабақ оқытудағы айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым әрекет
теріне негізделеді. Мобильді қосымшаларды
тек мектеп оқушылары ғана емес, қазақ тілін
үйренем деуші өзге ұлт өкілдері де пайдалана
алатынына көз жеткізуге болады.
Қазақ тілін үйрететін оқулықтар мен
мобилдьді қосымшалардың мазмұны лингво
мәдениетт анымдық, лингвоелтанымдық
тұрғыдан оқытуды талап етеді. Себебі өзге ұлт,
өзге мәдениет, өзге дін өкілдері үшін қазақ
халқының күнделікті тұрмыс-тіршілігінде
кездесетін этномәдени тілдік компоненттер
таңсық әрі түсініксіз болып жатады. Сондықтан
бұл бағыт бойынша оқылатын, тыңдалатын
мәтін мазмұнындағы, жазылым тапсырмалары мен айтылымға арналған жағдаяттардағы
«мәдени компонентті» таныту мәселесі өзекті
болып отыр. Демек, лингвокультуремаларды
меңгерту – оқыту ісіндегі инновациялық әдіс
ретінде алға шығып отыр. Қазақ тілін үйретудің
бұндай инновациялық әдістері тіл үйренушіні
қазақ елінің тарихына үңілдіріп, тілде сақталған
этномәдени бірліктерді, тіл-тілдегі ұлттық
нақыш пен ұлттық құнарды тани білуге бау
лып, сөйтіп барып үйренушінің танымдық
көзқарасын қалыптастыруды мақсат етеді. Осы
сияқты қазақ мәдениетіндегі эквивалентсіз
ұлттық мәдени компонеттерді (лакуналар,
реалийлер) және олардың аясындағы фразеологизмдер мен мақал-мәтелдерді оқулықтарға
ережелер, тапсырмалар ретінде беріп отырса,
үйренушінің аялық білімін кеңейтеді.
Қорытындылай келгенде, қазақ тілінің жаңа
әдістемесі төмендегі принциптерді ескеруді
қажет етеді: біріншіден, «Білім берудегі қазақ
тілінің жиілік сөздігінен» үйренушінің оқу
дискурсына тән, күнделікті тілдік ортасын
қамтитын лексикалық минимумды іріктеп алу;
екіншіден, сабақ мазмұнына лингвомәдени
және лингвоелтанымдық мәтіндер мен тапсырмаларды енгізу; үшіншіден, сабақ құрылымына
сыни тұрғыдан ойлауға бағытталған,
қатысымдық әрекетке түсе алатындай оқытудың
жаңа әрі озық әдістерін пайдалану.
Айнұр СЕЙТБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институтының жетекші ғылыми қызметкері,
филология ғылымының кандидаты

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

ЖАҢАША СЕРПІЛІС НЕГІЗІ
Әрбір мемлекет үшін төл әліпбиінің болуы қашанда маңызды мәселе. Елбасының «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында айтылғандай, 2025 жылдан бас
тап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керек және болашақта барлық саладағы іс-қағаздар
мен оқулықтар да осы қаріппен жазылуы тиіс. Бүгінгі таңда латын әліпбиін ендіру бойынша
жұмыс топтары құрылғанынан БАҚ арқылы хабардар болып отырмыз. Үкіметтік деңгейде осы
мәселеге үлкен көңіл бөлініп отырғаны қуантады. Өйткені ұйымдастыру шараларының өзі
жеңіл емес. Қаншама қажырлы еңбек пен ауқымды шараларды қажет етеді.
Менің ойымша, жаңа әліпби – елдігіміз
бен егемендігімізді айқындайтын, халық үшін
тарихи маңызы зор факторға айналып отыр.
Латын әліпбиі бұрын тіліміздің тарихында 10
жылдай уақыт салтанат құрды. Ал бүгінгідей
қуатты мемлекетте өмір сүріп жатқан кезде
біз осы жазуды қолдап, оны алып кетпесек,
өркениетті елдердің қатарына ілесе алмаймыз.
Себебі латын әліпбиі – әлемдегі ең танымал
жазулардың бірі. Сондықтан оның болашағы
зор.
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты бағдарламалық мақалада Президентіміз

латын әліпбиінің мәселесіне егжей-тегжейлі
тоқталып, біраз мәселелерді ортаға салғаны
белгілі. Әліпби ауыстыру бір сәтте шешіле
салатын мәселе емес екенін де меңзеді. Демек,
барлық шаралар әбден ойластырылып жүзеге
асырылғаны жөн. Бұл кеше ғана қозғалған
мәселе емес, бірнеше жылдар бойы көтеріліп
келе жатқан ұсыныс.Біз ендігі кезекте осы
мақсатқа жету үшін еңбектенуіміз керек.
Себебі латын жазуына көшеміз деп айта салу
оңай, ал оны жүзеге асыру үшін үлкен шараларды қолға алуымыз қажет. Әрине, бұл жолда
түрлі кедергілер кездесетіні түсінікті жайт.

Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығымен бекітілген
Латын графикасына негізделген қазақ тілі
ӘЛІПБИІ

біріміздің жазғанымызды да оқуға мүмкіндік
аламыз. Елбасының жуырда отандық БАҚ
өкілдеріне берген сұхбатында да латын
әліпбиінің мәселесі кеңінен сөз болғаны
мәлім.
Бүгінгі халықаралық коммунникация
саласындағы ерекшеліктерді ескере отырып,
қазақ тілін жаңа кезеңге, өз мән-мазмұнынан
ажыратпай биікке көтеретініне сенімді.
Қазіргі Қазақстанның экономикалық, тілдік,
мәдени, демографиялық жағдайы оңалып,
халық сапалық тұрғыдан жоғары өрлеуге бет
алған осындай орайлы кезеңде жаңа әліпбиге
көшу дейтін үлкен мақсатты орындап алу әсте
қиындық тудырмайды деп ойлаймын.
 егенмен, алға ұмтылғандар үшін алынбайД
тын қамал жоқ.
Біле білсек, қазақ тілі түркі тілдерінің
ішіндегі ең негізгісі әрі сөздік қоры бай
тілдердің қатарынан саналады. Өзіміздің бауырлас елдермен түсінісіп қана қоймай, бір-

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА
ЖАҢА ҚАДАМ
Латын әліпбиіне көшу мәселесі өте өзекті әрі орын
ды, құптарлық шешім. Мемлекет басшысы латын
әліпбиіне көшудің маңыздылығын айтты, нақты
бағыт-бағдарын көрсетіп берді. Енді оны халық
болып қолдауымыз қажет.

Гүлайым АЯПОВА,
Ақтөбе облыстық тілдерді
дамыту басқармасы
жанындағы тілдерді оқыту
орталығының әдіскері

JARQYN BOLAS’AQQA
JAN’A QADAM
Latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ ma’selesi o’te o’zekti a’ri
oryndy, quptarlyq s’es’im. Memleket bass’ysy
latyn a’lipbi’ine ko’s’y’din’ man’yzdylyg’yn ai’tty,
naqty bag’yt-bag’daryn ko’rsetip berdi. Endi ony
halyq bolyp qolday’ymyz qajet.

Еліміз қарыштап дамыған тұста, тіліміздің
мәртебесін де жадымыздан шығармауымыз
қажет екенін ескергеніміз жөн. Латын графикасына негізделген жаңа әліпби нұсқасы көңілге
қонымды. Жаңа әліпби туыстас түрік халықтарымен
де ынтымақтастық мәселесіне оң ықпал етеді деп
сенеміз. Бір кездері латын әліпбиі қазақ жерінде
қолданыста болғанын халқымыз жақсы біледі. Оның
үстіне, елімізде ағылшын тілін жетік білетін жастар
өсіп келеді. Оларға латын әліпбиіне бейімделу аса
қиындық туғыза қоймайды деп ойлаймын.
Бүгінгі таңда аудан, ауыл мектептерінде де латын
әліпбиіне көшуде бастапқы жұмыстар атқарылып
қолға алынуда. Атап айтсақ Боран Нысанбаев
мектебінде «Біз латынды қолдаймыз» атты акция
сы кең көлемде өтті. Шараға қатысушылар өз
мектептерінің атауын латын графикасында жазып
суретке түсті, оқушылар қатысқан акция барысы
әлеуметтік желілерде жарияланып, жазылушылардың
қолдауын тапты. Сонымен қатар сыныптарда жаңа
қазақ әліпбиін оқыту бұрыштары ашылып, қазақ
тілі мұғалімдері 15 минуттық сабақ өткізді. Бұл
сабақтарда балалар өз есімдерін латын әліпбиінде
жазуды үйреніп, орфографиялық ерекшеліктермен
де танысты.

Elimiz qarys’tap damyg’an tusta, tilimizdin’
ma’rtebesin de jadymyzdan s’yg’armay’ymyz
qajet ekenin eskergenimiz jo’n. Latyn grafi’kasyna
negizdelgen jan’a a’lipbi’ nusqasy ko’n’ilge qonymdy.
Jan’a a’lipbi’ ty’ystas tu’rik halyqtarymen dе
yntymaqtastyq ma’selesine on’ yqpal etedi dep
senemiz. Bir kezderi latyn a’lipbi’i qazaq jerinde
qoldanysta bolg’anyn halqymyz jaqsy biledi. Onyn’
u’stine, elimizde ag’yls’yn tilin jetik biletin jastar
o’sip keledi. Olarg’a latyn a’lipbi’ine bei’imdely’ asa
qi’yndyq ty’g’yza qoi’mai’dy dep oi’lai’myn.
Bu’gingi tan’da ay’dan, ay’yl mektepterinde de
latyn a’lipbi’ine ko’s’y’de bastapqy jumystar atqarylyp
qolg’a alyny’da. Atap ai’tsaq Boran Nysanbaev
mektebinde «Biz latyndy qoldai’myz» atty aksi’asy
ken’ ko’lemde o’tti. S’arag’a qatysy’s’ylar o’z
mektepterinin’ atay’yn latyn grafi’kasynda jazyp
sy’retke tu’sti, oqy’s’ylar qatysqan aksi’a barysy
a’ley’mettik jelilerde jari’alanyp, jazyly’s’ylardyn’
qolday’yn tapty. Sonymen qatar synyptarda jan’a
qazaq a’lipbi’in oqyty’ burys’tary as’ylyp, qazaq
tili mug’alimderi 15 mi’ny’ttyq sabaq o’tkizdi. Bul
sabaqtarda balalar o’z esimderin latyn a’lipbi’inde
jazy’dy u’i’renip, orfografi’alyq ereks’eliktermen de
tanysty.

Әлия ЖҰМАШЕВА,
Б.Нысанбаев атындағы орта мектебі
директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

A’li’a JUMAS’EVA,
B.Nysanbaev atyndag’y orta mektebi
di’rektorynyn’ ta’rbi’e isi jo’nindegi orynbasary

Жаңа жыл қарсаңында Елбасы БАҚ өкілдерімен
кездесуінде латын әліпбиінің тиімділігіне
тоқталып өткені белгілі. Осы орайда халықаралық
ақпараттық кеңістікті қаперге алсақ, оған негіз болатын басты шаралардың бірі – тіліміздің әліпбиін
өзгерту екені ешқандай талас тудырмасы анық.

БАЯНДЫ
БАСТАМА
Елбасы қазақ әліпбиін 2025 жылға қарай латын
графикасына көшіруге дайындық жұмыстарын
бастауды қолға алу қажет екенін айтты. Қазіргі
таңда нақты іс-шаралар жүргізілуде. Бұл қазақ
тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы заманғы
ақпараттың тіліне айналдыратыны сөзсіз.
Бұл елін «Рухани жаңғыру» кезеңіне бағыттаған
Президентіміздің өміршең идеяға негізделген
бастамасы деп айтуға толық негіз бар. Бұл дәл
қазіргідей ғылым мен білімнің жаңа арнаға бет
бұруы кезеңінде жасалған нәтижелі қадам екені
де анық. Бүгінде Тәуелсіздік тәу етер киеміз
десек, одан кейінгі біз еңсерген 25 жылдың
ішіндегі жетістіктеріміздің барлығы Мемлекет
басшысының сарабдал саясатының жемісі.
Бұған дейін де еліміздің өзге елдермен терезесін
тең етемін деп жүрген кемеңгер көшбасшымыздың
талай бастамалары мен батыл қадамдарының дер
кезінде қабылдануының арқасында ел болып талай
белестерді бағындырып, еңсемізді тіктедік.
Бүгінгі таңда «Бір мақсат, бір мүдде, бір
болашаққа» бірге қол созып, Мәңгілік ел болу
жолында Елбасының бастамасымен жүзеге асырылып жатқан маңызды шаралар аз емес. Еліміз
рухани тұрғыдан жаңғырып, асыл мұрамыз —
ана тілімізді дамыту мен оның аясын кеңейтуге
бағытталған нақты қадамдар жасалуда. Соның
бірі де бірегейі, әрине, қазақ тілі әліпбиінің латын
әліпбиіне көшуі дер едік.
Егер біз латын әліпбиіне көшу арқылы
тіліміздің табиғатын сақтап, оның дәрежесін биікке
көтеретін болсақ, елімізді ғаламдық өркениет
өрісіне шығаратын болсақ, бұл бастаманы да неге
қолдамасқа?! Әрине, әр нәрсенің қиындығы мен
қызығы қатар жүретіні секілді бұның да қиындық
келтіретін тұстары бар екені белгілі. Дегенмен, басымыз бен ісіміз бір болып, жұмыла кіріссек, бұл
кезеңді де еңсереміз деп ойлаймын. Біз «асылдың
сынығы, тектінің тұяғы» деп аталған Ұлы дала
елінің ұрпағымыз. Енді біз де бұл қадамды өзіміз
үшін емес, болашақ ұрпағымыз үшін қолға алуымыз керек. Түптеп келгенде, бұл – уақыт таңдауы.
Ендеше таңдауымыз анық, мақсатымыз айқын.
Қазіргідей ғаламтор заманында барлық мәселе
техникалық құралдармен байланысты болып кетті.
Ұялы телефон, компьютер салаларына латын
әліпбиі ыңғайлы екеніне ешқандай шүбә келтіруге
болмас. Кирилл әріптерін кейбір бағдарламалар
оқи алмайды. Ал латын әліпбиінде мұндай
қиындықтар туындамайды. Мұның ең басты әрі
ұтымды тұсы осында деп білемін.
Жансая ОТАРБАЕВА
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ТІЛ МЕН ТҰЛҒА
Рухани жаңғыруымыздың
басты тірегі болып табылатын
латын әліпбиіне көшуде біз
кешегі кеңестік кезеңдегі мол
тәжірибемізді де назардан тыс
қалдырмағанымыз абзал. Өйткені
сол кезеңдегі зиялыларымыздың
жобалары, айталық, ілгеріректегі
Қ.Қожықов әліппесі (букварь),
бертіндегі Нәзір Төреқұлов нұсқасы
мен Телжан Шонанұлының талпынысы да, көпшілік оқырманға
белгілі. Ал Оңтүстік өңірінің тумасы Әшірбек Үсеновтің «Әліппесі»
де өз дәуіріндегі ағартушылық
жұмыстардың ауқымды да
нәтижелі жүруіне біршама септігін
тигізгені анық.

көбейе бастады. Бұлардың бәріне де
әліппенің үлкен қатысы бар. Іс жүзінде араб
әліппесінің үйренуге қиындығы, жазу-басу
ісіне тиімсіздігі күнбе-күн сезіле бастады.
...Латын әліппесінің бір зор кемшілігі
– әрпінің саны аздығы. Бірақ түрік елдері
тілінің дыбысын таңбалауға араб әліппесінен
латын әліппесі оралымды. Араб әліппесінде
28 әріп бар, ал латын әліппесінде 24 әріп
бар. Олардың 18-і түрін де, дыбысын да
өзгертпей, қазақ тіліне қолдануға жарайды» деп араб әліпбиінің 13 дыбысымызды, ал латын әліпбиінің 18 дыбысымызды
таңбалайтынын атап көрсетіп, бұл мәселеге
басқадан гөрі жақынырақ мәдениет таратушы оқытушылардың өте-мөте зейін салып, сын көзбен қарауын өтінеді, қоғамды
дұрыс әліппеге бет бұруға шақырады.

45-үйінде тұрғандығы жазылса, оның
тұтқындалғандығы жөніндегі 1938 жылы 9
наурызда толтырылған анкетада оның осы
қаладағы Пролетарская көшесі 29/31-үйдің
тұрғыны ретінде тіркелгендігі атап
көрсетіліпті. Сондай-ақ бұл құжатта оның
отбасылық жағдайы туралы да мәліметтер
келтіріліп, жұбайы Х.Үсенованың 24 жаста,
перзенттері – Рабиғаның 6 жаста, Рахиманың
5 жаста, Әзімнің 3 жаста, кенжесі Сырымның
1 жаста екендігі жазылыпты.
Ал 1935 жылдан бастап Кеңестік әкімшіл
– әміршіл жүйе Ә.Үсеновті Қазақ КСР-нің
аумағында ұлттық-террористік, диверсиялық
– зиянкестік ұйымның белсенді мүшесі
ретінде антикеңестік әрекеттерге барды
деген жаламен айыптай бастады. Осылайша
ұлт перзенті Жүргенов, Қабылов, Берденов,

ӘШІРБЕК ҮСЕНОВТІҢ
«ӘЛІППЕСІ»
Араб әліпбиі кеңінен қолданысқа енген
ХХ ғасырдың басында елімізде жоғары білімі
барлардың саны жүзге әрең жуықтаса, гимназия, училище, оқытушылар семинарияларын
бітіргендер 700-ге жетер-жетпес болатын.
1926 жылғы халық санағы есебіне үңілсек,
әріп таныған қазақтың санының 6,9%-ды
ғана құрайтынын көреміз. Сондықтан төте
жазу төл жазуымызға айналған тұста да, латын әліпбиі кеңінен қолданысқа енген 19271940 жылдардың бедерінде де ел арасындағы
сауатсыздықты жою мәселесі күн тәртібіндегі
басты өзекті мәселеге айналды.
Араб әліпбиі қолданылған тұста елімізде
12 мерзімді басылым (10 газет, 2 журнал)
баспа бетін көрген болса, 1932 жылға қарай
латын тілінде жарық көретін БАҚ-тың саны
артып, 60%-ға жетті.
Ал осы кеңестік кезеңдегі әліпби
төңірегіндегі тарихи тартыста
А.Байтұрсынұлы бастаған Алаш зиялылары
араб әліпбиінде қала беруді көздесе, латыншаны жақтағандар қатарында Н.Төреқұлов,
М.Мұрзин, Т.Жүргенов, С.Асфендияров,
О.Жандосов, И.Қабылов, Т.Шонанов, т.б.
болды. Айталық Т.Шонанов осы бағытта да
жемісті еңбек етіп, «Қазақстан» баспасынан 1935 жылы М.Жолдыбайұлымен бірігіп
«Әліппе» атты оқу құралын оқырмандарымен
қауыштырды. Мұнда автор негізінен
«жеңілден – қиынға» ұстанымын негізге ала
отырып, оқушыларды мейлінше сауатты
жазуға төселдіру арқылы дұрыс оқи білуге
үйретуді көздеді. 1929 жылға дейін елімізде
қолданылған төте жазуда бас әріп, кіші
әріп, әріптің баспа түрі, әріптің жазба түрі
болмағандықтан, латыншаға бет бұрған әуелгі
жылдары бұл олқылықтар білім беру саласында айтарлықтай қиындықтар тудырды,
оқу үдерісінің қарқынды жүруіне де қатты
кедергі болды. Сондықтан да бұл жинақты
құрастырушылар әріптердің таңбалануына,
олардың баспа және жазба нұсқаларының арнайы көрсетілуіне, баланың таным-түсінігіне
сай оқулықтың суреттермен безендірілуіне
баса мән берген сияқты.
Жалпы Т.Шонанұлы бұл тақырыпта өте
көп қалам тартқан қайраткер. Оның сол
кездің мерзімді басылымдарында жарық
көрген «Бұл да әліппе жайында», «Латын
әліппесін алуды неге тілейміз?», «Ересектерді
сауаттандыру әдісі», «Жаңа әліппемен сауаттандыру жайында» т.б. мақалалары мен 1927
жылы Ташкент қаласында өткен әріп мәселесі
туралы айтыста латын әліппесін жақтап
сөйлеген сөзі, 1929 жылдың 2-4 маусымында
Қызылордада ұйымдастырылған ғылымиорфографиялық конференциясында жасаған
баяндамасы осынау өзекті тақырыпқа деген
өзіндік көзқарасымыздың қалыптасуына,
ең бастысы, тарихи шындықты тануымызға,
мәселенің байыбына барып, мән-жайға
толық қанығуымызға мүмкіндік береді.
Айталық «Латын әліппесін алуд ы неге
тілейміз» атты мақаласында ол: «... төңкерістен
соң қазақ тілінде мектептер ашыла бастады,
кітаптар жазыла бастады. Газет – журнал

 онымен бірге ол жаңа әліппемен жұртты
С
сауаттандыруға көшуде біріншіден, тіл мен
емленің ыңғайына, екіншіден әріптің түріне
қарай жаңа әдістерге бет бұрудың жемісті
болатындығын да көрсете кетеді. Осынау еңбектерінде қайраткер жаңа әліппеге
көшудің уақыт талабынан, жаңа қоғам
сұранысынан туындап отырғанын тілге тиек
етіп, қазақ тіліне қай әліппе үйлесетінін, оқу
мен жазуға, сауат аштыруға, тасқа басуға қай
әліппе жеңіл болатынын тарқата түсіндіріп,
батыл байлам жасайды, орнықты пікір
білдіреді.
Сонымен қатар Т.Шонанов «Ересектерді
сауаттандыру әдісі» атты мақаласында
ересектерді сауаттандыруда, әсіресе оқылатын
нәрсенің мазмұнын нақтылы тұрмысқа,
программаға үйлестіру, алынған сөз бен
буынның, дыбыстың оңай болуы, сол оңайдан
қиынға бірте-бірте көшу, хат танымайтын
қазаққа екі қиындық бермеу секілді маңызды
мәселелердің ескерілуі керектігін қаперге салады. Бұл ескертпелер мен оңды ұсыныстарды
ересектерге арналған оқулықты жазған
Ә.Үсенов те басты бағдар еткенге ұқсайды.
Осы тұста біз Әшірбек Үсеновтің
«Әліппесіне» тоқталмастан бұрын оқырманға
етене таныс емес кіші Үсеновтің (белгілі
қоғам қайраткері, ақын, публицист, баспагер С.Үсеновтің туған інісі) өмір жолы мен
қоғамдық қызметіне де қысқаша тоқтала
кетсек дейміз.
1907 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласына қарасты
Қатын көпір елді мекенінде дүниеге келген Ә.Үсенов Сырдария округтік Қазақ
педагогикалық техникумында 1925-1929
жылдар аралығында білім алады. Осы
өңірімізге белгілі тамыр-тарихы тереңде
жатқан білім ордасын ан түлеп ұшқан
ол қазақ-өзбек мектептерінің І санатты
мұғалімі куәлігін алысымен, ілім игеруге
деген ізденісін әрі қарай жалғастырып,
1929 жылдың қыркүйегінен 1932 жылдың
шілдесіне дейін Алматыдағы Қазақ
педагогикалық институтының тіл-әдебиет
бөлімін ойдағыдай бітіріп шығады. Мұны
мұрағат құжаттары да растап отыр. Мәселен,
1929 жылы 8 шілдедегі РСФР-дің Халық
кеңестері Кеңесінің жарлығы бойынша
Ә.Үсеневке берілген куәлікте оған белгілі бір
аймақта үш жыл мерзімінде тұрақты жұмыс
істеу керектігі міндеттелініпті.
Өзінің талайлы тағдырында ұлт мұраты
жолында талай жауапты қызметтерді
мінсіз атқарып, абырой биігінен көрінген
Ә.Үсеновке 1931 жылы 29 қаңтарда Алматы
қалалық кеңесі жұмысшы комитетінің VII
шақырылымының мүшесі ретінде арнайы
куәлік те (сенім хат) беріліпті. Бұл куәліктің
бір артықшылығы сонда – оны иеленген
азаматқа Алматы қаласындағы кез келген
ұйым мен мекемеге кіруге құқық берілетін
болған. Дегенмен, 1934 жылға дейін әскери
қызметтен уақытша босатылған Ә.Үсеновке
берілген әскери билетте оның 1936 жылы 26
сәуірде Алматыдағы Пушкинский көшесінің

Жансүгіров, Қоңыратбаев секілді зиялылармен қатар осынау ұйымның белді мүшесі
ретінде жазықсыз жазаланды. С.Үсеновтің
жеке құжаттарын қарап отырып оның
1936 жылы 19 қаңтарда КСРО Жазушылар
Одағының мүшесі болып қабылданғанын да
білдік (№875 куәлік). Ал 1938 жылы 9 наурызда тұтқындалғанға дейін Алматыдағы №12
мектептің мұғалімі қызметін атқарған.
1938 жылы 8 наурызда КСРО Жоғарғы
Сотының Әскери коллегиясының секретары Батнердің қолы қойылған үкімде
Ә.Үсеновтің алдымен 10 жылға абақтыға
жабылатындығы, оған қоса 5 жылға барлық
саяси құқықтарынан айырылып, дүние-мүлкі
тәркіленетіні көрсетілген. Алайда 1938 жылы
11 қарашада ату жазасына кесілген Ә.Үсенов
1960 жылы 20 қыркүйекте КСРО Жоғары
Сотының Әскери коллегиясының шешімімен
толық ақталды.
Оңтүстіктің атпал азаматы Ә.Үсенов
белгілі Алаш зиялыларының қатарында
Мәскеудегі Дон зиратында жерленген. Мұны белгілі жазушы Қ.Сәрсекеев ел
газеті – «Егемен Қазақстанда» жарияланған
мақаласында да келтіре кетіпті. Оның жазуынша, Ә.Бөкейханов пен Н.Нұрмақов
екеуі Мәскеуде бір күнде атылып, «Дон зиратына» қойылған. «Дон зираты» – Мәскеу
түбіндегі атақты монастырь ауданы аталған
байырғы мекен. Байыппен қарасақ, азаптау
мен айыптаудың сан түрін бастан кешкен арыстарымыз Кеңесі үкіметіне қалтқысыз қызмет
етсе де, ұлт басына төнген бұл нәубеттен аман
қалмаған.
Ә.Үсеновтың рухани мұрасына келер
болсақ, ағартушылық қызметпен қатар
қаламгерлігін де қатар алып жүрген
ол «Ойлы бала», «Елеулі батыр» секілді
шығармаларымен ақын, публицист ретінде
белгілі болумен бірге, аударма саласының
өркендеуіне де белсене араласып,
В.Внуковтың «Соғыс бізге қорқынышты
ма?», С.Юшковтың «Жорықта» және «Жаяу
әскерлердің тынығуы мен сақтануы»,
С.Стерлиннің «Соғыс кезіндегі Қызыл
Армияға халық немен жәрдем етеді?», т.б
кітаптарды қазақша сөйлетті. Сондай-ақ ол
1925 жылдың шілдесінен Ташкенттен Шым-

кентке көшіп келген сол кездегі ең белді басылым – «Ақ жол» газетінің редакциясында да
өз ағасы С.Үсенов, сондай-ақ Б.Молдалиев,
Т.Отарбаев, Ә.Байжасаров, Ж.Барқиев, жас
тілшілер Т.Райымбеков, И.Ырысметов,
Ә.Сүлейменов сынды қаламгерлермен бірге
өңірдің қоғамдық-саяси өміріне өзінше
үн қосып, журналистика атты жауынгер
жанрдың қыр-сырын таныды, қаламы ұштала
түсті.
Сонымен қатар Ә.Үсенов кеңес
тік қазақ әдеби сынының қалыптасуы
на да Б.Кенжебаев, Ғ.Тоғжанов,
Е.Ысмаилов, Ә.Қоңыратбаев, І.Қабылов,
Ә.Тәжібаевтармен бірге біршама үлес қосты.
Ал ағартушы ретінде бірқатар оқулықтарды
жазып қалдырып, 9 сыныпқа арналған
«Әдебиет хрестоматиясы» мен Үлкендер
мектебіне арналған латын тіліндегі «Әліппені»
жарыққа шығарған Ә.Үсенов ұлт руханиятың
дамуына да шама-шарқынша қызмет етті.
Ә.Үсеновтің үлкендер мектебіне арналған
«Әліппе» оқулығы Қазақтың мемлекет баспасынан 1937 жылы жарық көрді. Жалпы редакциясын Ә.Үсенов басқарған бұл оқулықтың
жалпы 230 000 тиражбен таралуына қарағанда,
оқулыққа деген сұраныс зор болғанға ұқсайды.
Ал алғашқы шығарылымы 50000 данаға дейін
жеткен. Біздіңше, бұл еңбек те Н.Төреқұлов,
А.Байтұрсынов, Т.Шонанов оқулықтарымен
бірқатарда Кеңестік кезеңдегі халық ағарту
жұмыстарының даму үдерісіне оң баға беруде кеңірек қарастырылып, болашақта
жан-жақты талдауға алынуы тиіс дүние деп
білеміз. Жалпы Қазақстан мемлекеттік баспасы бұл кітаптың шығуына мүдделілік танытып, Түркістан өлкесіндегі оқу ісі, халықты
сауаттандыру шараларының өз деңгейінде
жүруі үшін жергілікті ағартушы қаламгерлерді
де барынша жұмылдырған. Негізі Ә.Үсенов
те, Т.Шонанов секілді өз «Әліппесінде» «бір
әріп – бір дыбыс» қағидасын қатаң ұстануға
тырысқан. Осылайша автор бір жағынан қазақ
тілінде сауат ашуға септесетін оқулықтардың
артуына өзінше үлес қосқан болса, екінші
жағынан латын әріптерін қазақтың дыбыстық
жүйесіне мейлінше ыңғайлап, жаңашыл
әдіс-тәсілдерді де кеңінен қолданып
отырған. Айталық Т.Шонанов та, Ә.Үсенов
те жіңішкелік белгісін Ы дыбысы орнына
қолданса, Q дыбысын Қ, С дыбысын Ш, R
дыбысын Р, J дыбысын И дыбысы, т.б ретінде
белгілегенді қолай көріпті. Кітапта ұлттық
төл сөздерімізге де барынша басымдық берген автор «Сиыр», «Сағат», «Үй», «Оқуда»,
«Жеміс», «Гауһар» секілді тілге оралымды
оңай мәтіндермен қатар, үлкендердің саяси
сауатын, өре-деңгейін көтеруге де ұмтылып,
«Қарсақпай», «Балам Қызыл әскер», «Екпінді
колхозшылар съезі», «Паровоз», «Мектепте», «Ұлы еңбек», «Лениннен үйренейік»,
«Халықтар достығы», т.б. секілді Кеңестік
кезеңде өзекті болған саяси тақырыптарға,
мәтіндерге ден қойып қана қоймай шағын
әңгіме, өлеңдерге де көп орын берген. Әсіресе
Ә.Үсенов өз оқушыларының бұл оқулықты
жатсынбауы үшін халқымыздың тұрмыстіршілігіне әбден сіңісті болған байырғы төл
сөздерімізді де орынды келтіріп, халыққа қара
танытуда ұтымды пайдалана білген. Мәселен,
автор қозы, дала, мақта, ұста, балық, қала,
кен, жеміс, оқуда, саяхат секілді бұрыннан
сіңісті сөздермен бірге жаңа дәуірдегі пойыз, насос, зауыт ұғымдарын да ел санасына
сіңіруге күш салған. Сол себепті де Кеңестік
кезеңдегі латын әліпбиіне көшу елді индустрияландыру мен жаңғыртуға өзінше сүбелі
үлес қосып, жаңа әліппе арқылы білім сапасын
жаңа биікке көтерді деуге әбден-ақ болатын
сияқты. Олай болса Қазақстан Оқу Халық Комиссариаты бекіткен Ә.Үсенов «Әліппесінің»,
бұл еңбекті редакциялауға атсалысқан
Т.Берденов, С.Үсенов, Р.Момыновтардың
еселі еңбегі бүгінгі зерттеушілер тарапынан
да мейлінше зерттеп-зерделенуі, талдап-таразылануы, тиісінше бағалануы керек. Бүгінгі
рухани жаңғыруға бет бұрған қоғамымызда да
кешегі кеңестік осынау тәжірибені дұрыс пайдалана біліп, ұтымды тұстарын кәдеге жарата
білсек, ұтылмайтынымыз да анық. Өйткені
әліпби ауыстыру оңай шаруа емес, ол – ұлт
болашағының басты кепілі.
Сейдехан ӘЛІБЕК,
М.Әуезов атындағы
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
университетінің факультет деканы,
тарих ғылымдарының докторы

дар

Жаңа ай

Жаңа жыл қарсаңында Алма
ты қаласында «Қазақ хандығы»
атты жаңа зияткерлік ойынның
тұсаукесер рәсімі өтті. Шара
барысында қатысушылар ойын
ережесімен танысып, жеңімпаздар
сыйлыққа ие болды.
Елімізде қазақша танымдағы үстел
үсті ойыны жоққа тән екені белгілі.
Ойын авторы Қобыланды Жәнібекұлы
осы олқылықтың орнын толтыру
мақсатында ұлттық негіздегі тарихитанымдық әрі интеллектуалдық үстел
үсті ойыны идеясының келгенін
жеткізді. Өзі де бұрыннан осындай
стратегиялық ойлауды талап ететін,
ақыл-ойды дамытатын спорт ойындарын жақсы көретін Қобыланды бұл ойынды «Қазақ хандығы» деп атауды жөн
көріпті. «Қазақ хандығы» үстел үсті
ойынында ойыншыларды жеңімпазды
ақ киізге көтеріп хан сайлауға дейін

қызықтыру арқылы халықтың
қолдауына ие болуға және барлығы бір
тудың астына бірігуге жетелейді. Әрбір
ойыншы қарсыласынан неғұрлым
жылдамырақ қимылдап жеңіске жетуге ұмтылады. Ойынға 2 немесе 4 адам
қатысады. «Билік» белгісін немесе
«Киіз үйді» ұяшығына бірінші болып
орналастырған, көпшіліктің қолдауын
алған ойыншы жеңімпаз атанады.
Әзірге ойын ережелері қазақ және
орыс тілдерінде берілген. Қобыланды
Жәнібекұлы алдағы уақытта ағылшын
тілінде де ойын тақтасын шығарып,
әлемдік деңгейде насихаттау ниеттері
бар екенін жеткізді. «Бұл ойынды мектептегі тарих сабақтарына
қосымша ретінде өткізуге де болады.
Сол арқылы балалардың өз елінің
тарихына қызығушылықтары арта
түседі» дейді ойын авторы.
Дана ХАЛЫҚ

ЖЫРАУЛЫҚ ДӘСТҮР

Бастауын ертеден алатын жыраулық өнерді қазақ ерекше
бағалап, құрмет тұтқан. Өнердің бұл түрі ертеректе еліміздің
барлық аймағында кең қанат жайғанымен, бүгінгі күнде санаулы өңірлерде ғана сақталып қалғанын көреміз. Солардың бірі –
Бесқала өңірі.

БЕСҚАЛА БАСТАУЫ
Бесқала – тарихи атау. Шымбай,
Хожелі, Қоңырат, Шаббаз (Шаббаз – қазіргі Беруни, Еллікқала,
Төрткүл), Көне Үргеніш қалалары
XVΙΙΙ-XΙX ғасырларда Бесқала
деп аталған. Қазіргі кезде Көне
Үргеніштен басқасы Қарақалпақстан
Республикасының аумағында жатыр. Осы өңірді ертеден мекен еткен қазақтардың өзіне тән салтдәстүрі, өнері, мәдениеті, әдебиеті
қалыптасты. Солардың ішінде кең
танылғандарының бірі – жыраулық
өнері. Қазақ жеріндегі Сыр бойы,
Жетісу, Батыс Қазақстан, Маңғыстау
жыраулық мектептері секілді
қарақалпақстандық қазақтар арасында қалыптасқан мектеп «Бесқала
жыраулық мектебі» деп аталады.
Ғылыми еңбектер мен зерттеу
мақалаларда Бесқала өңірінің ХVΙΙΙXΙX ғасырлардағы жыраулық өнер
өкілдері ретінде Жиеней Өтім, Қосым,
Сағыр Дүйсенбай, Тұрманқожа,
Қазан, Амантұрлы, Тілеумағамбет
(Қу молда) Лепес, Оразбай сияқты
ақын-жыраулардың есімдері аталады. Осылардан үлгі алып, дамыта жырлағандар кешегі Әбдімұрат,
Мыңбай, Төртқара Теңізбай,
Ережеп, Жоли Жақсылық, Алдаберген, Наурызбек сияқты өнер иелері
еді. Ертеректе өмір сүрген ақынжыраулардың шығармалары мен
музыкалық мұралары бүгінгі күнге
түгел жеткен жоқ. Ал ХХ ғасырдағы
жыраулардың шығармалары біршама
сақталып, бүгінде халық кәдесіне
жарап отыр. Атап айтар болсақ,
Құдайберген Кердері, Е
 режеп
Тілеумағамбетұлы, Жақсылық
Мамытұлы, Жақсылық Төлепов,
Ерғожа Құлпыбайұлы, Жалғасбай
Аралбаев, Қайролла Иманғалиев,
Алдаберген Тасқынбайұлы,
Наурызбек Нұржаубайұлы, Атаубай
Мәмбетов, Өмірзақ Қалбайұлы,
Қарасай Әбдімұратұлы, Тұрғанбай
Жаңабайұлы т.б. ақын-жыраулардың
мұралары мол.
Бұл өңірдегі жыршылық
дәстүрді сөз еткенде жыр саздарын,
мақамдарын ерекше атап өтуіміз
қажет. Бесқаланың солтүстігі мен
оңтүстігіндегі жыршы-жыраулардың
жыр айту стилі, репертуарлары,
жыр саздары мен терме мақамдары
бір-біріне ұқсамайды. Бесқала
қазақтарының жыраулық дәстүрін
зерттеушілердің дені негізінен
әдебиетші ғалымдар болды да,
музыкалық тұрғыдан зерттелуі бүгінгі
күнге дейін назарға іліне қойған жоқ.
Қазіргі кезде ертеректе өмір сүрген
жыраулардың саз-мақамдары табылып отыр, бұл көңіл қуантарлық
іс. Ел арасынан мұндай ұмыт бола
бастаған дүниелерді әлі де көптеп
кездестіруге болады. Жоғарыда
аталған жыраулардың қанша мақамы
болғанын дөп басып айту қиын.
Кешегі өткен Наурызбек жыраудың
бір өзі отыздан астам мақаммен
жырлаған.
Мақам-саздың ерекшелігі,
әсіресе жыр-ертектерді жырлағанда
айрықша білінеді. Жыраулар терметолғауларда пайдаланбаған сарындарды дастанға, жырға келгенде кеңінен
пайдаланып, жыр оқиғаларын
түрлі саздармен құлпыртып отырады. Бұған дауыстары дыбыс таспасында қалған А.Тасқынбайұлының
«Асау-Барақ», Н.Нұржаубайұлының
«Едіге» жырлары сөзімізге дәлел.
Қарақалпақстандағы қазақ

жырауларының өзіне тән жеке
мақамдары бар. Мысалы, бір жыршыны тыңдап отырған жұрт аузынан
«мынау Теңізбайдың жолы», «Жоли
Жақсылықтың жолы», «Наурызбектің
жолы ғой» деген сөздерді көп есітеміз.
Мұндағы «жолы» деген сөз «жыр сарыны, сазы, мақамы» дегені.
Бесқала жыраулық мектебін
өзгешелеп тұратын ерекшеліктерінің
бірі – осы саз-мақамдары. Бесқала
жыраулық дәстүрінің мақамсаздары дегенде көбіне Наурызбек
жыраудың жыр мақамдары ғана ойға
оралады. Өзіндік жыршылық жол
қалыптастырған небір дүлдүл өнер
иелері өздері туып-өскен топырақта
қалды. Олар кезінде Бесқала өңірі
мен Түркіменстан, Өзбекстанның
батысындағы Хиуа, Бұхара, Науайы
аймақтарына танымал болып, сол
өңірлердің жұртшылығына танылды.
Кезінде айтқыш жырау саналып,
жұрт көңілінен орын алған кейбір
жыршылардың терме мақамдары
мен жыр саздары сақталмай қалған.
Мысалы, кеше ғана өмірден өткен
Бағымбай Жақсымұратұлы ұстазы
Жоли Жақсылықтың «Қарасай, Қази»
жырын орындау кезіндегі саздарының
ұмытылып кеткенін айтатын.
Аталған өңірдегі ақынжыраулардың мұраларын
жинастыру өткен ғасырдың екінші
жартысынан бастап қолға алына
бастады. 1959-1960 жылдары Қазақ
Ғылым академияс ы М.О.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер
институтының фольклор экспедициясы Қарақалпақстанда болып,
көптеген әдеби мұраларды хатқа
түсірді. Одан кейін де бірнеше рет
барып, Бесқаладағы мол мұраның
сақталып қалуына себепші болды. Осы жиналған мұралар мен
деректер қазақ әдеби зерттеулерінде
сөз етіле бастады. Сонымен қатар
ташкенттік фольклоршы Қыдырәлі
Саттаровтың еңбегі зор. Ол 19681993 жылдар аралығында Әмудария
жағалауындағы қазақтардың ауыз
әдебиеті үлгілерін жинау экспедициясын жыл сайын ұйымдастырып
көп еңбек етті. Қ.Саттаров «Фольк
лор экспедициясының жемісі» деген
мақаласында Бесқала өлкесіндегі
жыраулық өнер жайында:
«Бесқала, Көне Үргеніш, Әмудария
құйылысындағы қазақтар арасы
қазақтың жыршылық-жыраулық
дәстүрі қаймағы бұзылмай толық
сақталған өлке. Халық таланттары ұстаз, шәкірттік салтын
жалғастырып, бірден екіге ұластырып
келе жатқанының куәсі болдық»,
– деп жазады. Бұл аймақтағы ақынжыраулар бұрыннан келе жатқан
эпостарды жырлаумен ғана шектелмей, өздері де көптеген жырдастандар шығарды. Олар Бесқала
өңіріндегі тарихи оқиғаларды,
айтулы шайқастарды жырларына
қосып, суреттеп отырды. Мысалы,
Тілеумағамбет Аманжолұлының
«Асқар батыр», «Өтешбай мен
Марқабай батыр», «Ермағамбет батыр», «Дәуіт батыр» сияқты жырларында Бесқала жерін орыс, түркімен
басмашыларынан қорғау жолында
барын салған батырлардың ерліктері
баяндалады.
Күнқожа ҚАЙРУЛЛА,
Құрманғазы атындағы
Қазақ ұлттық консерваториясының
оқытушысы

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ТҰСАУКЕСЕР
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Тіл талабын ескерген жөн...
Бүгінде қазақ тілінің мәртебесі
ақырындап болса да өрге жылжып
келеді. Өмірдің барлық саласына
тісі батпаса да әлеуметтік жағында,
соның ішінде әдебиет пен өнерде,
оқу мен білімде алға басушылық бар.
Қазақша оқитын балалар саны да
жылдан жылға артып келеді.
Бірақ бір өкініштісі сол, қалалық
жерде тұратындарының көбі бәрібір
өзара орысша сөйлеседі. Кейде
шұбарланып, әсіресе жастар арасында
емлесі бұзылып жатқан кездері де аз
емес. Ондайлар ауызекі сөздерде ғана
емес іс-қағаздарын қазақшалағанда
да жиі кездеседі. Түпнұсқасы орысша
жасалған мәтіндерді аудармашы өзінің
білгенінше тәржімелейді.
Ал енді экономика, бизнес жағына
тіліміз әлі де аяқ басар емес. Әрине,

газеттерге хабарландырулар беру керек болғанда, жарнамалық билбордтарды дайындағанда, кеңселерінің
маңдайшалары мен мөрлерін тол
тырғанда, мемлекеттік органдармен
қағаздық қатынастар жасағанда ғана
қазақ тілін еске алып, бір дүркін шабылып қалады. Басқа уақытта қазақ тілін
керек қыла қоймайды. Деcек те, қазақ
тілін қолданушылар мен қолдаушылар
көбейіп келе жатқанын көзіміз көріп
отыр. Қазір еліміздегі қазақтардың
үлесі 70 пайыз болса соның кем дегенде
жартысынан астамы қазақ тілін жақсы
білетіндер. Қытай, Өзбекстан және
Моңғолиядан оралған қандастарымыз
да қазақ тілінің белсенділігін арттыруда. Олар өмірдің белсенді аренасына
шыққан сайын тілімізге деген құрмет
арта түсіп келеді.
Астананың орталығындағы бір

үлкен аурухананың бас дәрігері Әділхан
Абдуллин Ресейден оралған қандасымыз.
Кезінде Кремльдің ауруханасына
қызметке шақырғанда бармай, пайдамды өз халқыма тигіземін деп Отанына
оралған патриот, тамаша маман. «Ресейге еңбек сіңірген дәрігер» деген құрметті
атағы да бар. Міне, сол ағайынымыз
өзінің ауруханасында барлық ісқағаздарын толықтай мемлекеттік тілге
көшірген. Сырқаттардың ауруханадан
шығу қағазына дейін қазақша толтыртады, «біз түсінбейміз ғой» дегендер болса
«Қазақстанда тұрасыз, тілді білетін адамдар көп, сұрап аласыз, ал біз мемлекеттік
мекеме болғандықтан қазақ тілінде ғана
толтырамыз» деп барынша биязы үнмен
жауап береді. Әрі емдеп, әрі сыпайы,
сый-құрмет көрсеткен дәрігердің үстінен
арыз-шағым айта алмағандар амалсыз:
«жарайды, рақмет» деп кетеді. Сонымен

бірге ауруханадан шығу қағазында не
жазылғанын білу үшін амалсыз қазақ
тілін біршама үйренуіне тура келеді...
Қазір қазақ тілінің бағы тойларда жарқырай бастады. Онда үлкендер
арасынан орысша сөйлейтіндер мүлде
азайып, тек кейбір жастар ғана өзге тілде
сөйлеп жатады. Жастары ұлғайғандар
арасынан «извините, я по-русски...»
деудің өзіне ұялып, айтатын сөздерін
жазып әкеліп, оқып бергендерді де көріп
жүрміз. Бұл да болса қазақ тілінің өрге
баса бастағанының бір көрінісі. Осындай істер барған сайын көбейіп, қазақ
тілі түбінде өз тұғырына қонары анық.
Сонда біз арабтың «шыдамдылық –
бақыттың кілті» деген мақалы рас екенау дер едік...
Жақсыбай САМРАТ,
журналист
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ДУЛЫҒАЛЫ ДАЛА ПЕРЗЕНТТЕРІ
Тәуелсіздік мерекесі
аясында Ұлытау
ауданында ел қорғаған
батыр, аға сұлтан,
дуанбасы болған
Ерден Сандыбайұлына
ескерткіш орнатылып,
салтанатты жағдайда
ашылды. Бір атап
айтарлығы, бұл
елдік іс Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев
алға қойған Рухани
жаңғырудың «Туған
жер» бағдарламасы
бойынша жүзеге асқан
шаралардың бірі
ретінде бағалануда.

АҚЫЛЫҢ КӨЗ ЖЕТПЕЙТІН
ЗЕРЕГІМСІҢ...
Кеңестік идеология заманында
Ерденнің есімі онша дәріптелмей,
халық арасында дұрыс бағасын ала алмай келген еді. Байыптап қарар болсақ,
Ерден Сандыбайұлы өз дәуірінің
ірі тұлғ асы болған. Ол 1808 жылы
Ұлытау топырағында дүниеге келіп,
халықт ың басына қара бұлт төнген
қатерлі кездерде бес қаруын асынып
ел қорғаған батыр адам болды. Қоқан
хандығының әскерімен Түркістан
мен Шуда болған қанды ұрыста
Ердекеңнің ерлігімен айрықша көзге
түскені туралы әңгіме бар. Араларында
болған екі орыс осы ұрыс туралы Петербургке хабарлаған. Кейін Р есей
патшасының жарлығымен Ерден «Алтын жұлдыз» белгісімен марапатталады. Бағаналы елінің төрт босағасының
бірі аталған Сандыбай батырдың бел
баласы, қалмақ-жоңғарлармен болған
Бұланты шайқасында қол бастаған
Төлек батырдың ұрпағы Ерден есімі
еліне ерте танылды. Оның ауылын ел
«Батыр ауылы» деп атайды екен. «Елді
қолдан қойған адам басқара алмайды,
анадан дарынды боп туған адам ғана
басқара алады» деп ел басқаруды
үлкен өнер санаған Ердекең 35 жасынан ел билігіне араласады. Алғаш
Терісаққан бойындағы екі ауылға болыс болады. Кейін Атбасар ауданының
аға сұлтаны болып сайланады. Орынбор, Омбы губернаторларына сөзі
өткен Ерденнің ел арасындағы беделі
де жоғары болған. Ердекеңе атақты
Шоқанның өзі елеулі тұлға ретінде оң
бағасын берген. Сонау бір қиырдағы
Атығай-Қарауыл елінің ақыны Орынбай Бертағыұлы:
Ассалаумағалейкүм, батыр Ерден,
Кетіп тұр бақ-дәулетің тағы кердең.
Ішінде көп қарғаның бір бүркіттей
Көзіме көріндің-ау
келген жерден...
Иілмес қарағайдай терегімсің,
Ақылың көз жетпейтін зерегімсің.
Қазақтың қазақ исі тұрған шақта,
Алаштың баласына керегімсің,
– деп бекерге жыр арнамаған ғой.
Әйгілі Мәшhүр Жүсіп пен ұлытаулық
төкпе ақын Мұқан Бәлтекейұлы да
ерен тұлғаны жырға қосқаны белгілі.
Қылқобыздың шебері Ықыластың
«Ерден» күйін арнауы Ерден Санды
байұлының атын Алты алашқа тіпті
кеңінен жайып, аңызға бергісіз
әңгімелерге өзек болған еді. Маңына
жақсы мен жайсаңдарды жиып,
өнерімен, өткір көрегендігімен, алғыр
шешендігімен танылған ол өзімен

үзеңгілес ірі тұлғаларға да сыйлы
болған жан.
Ерден батыр 55 жасында өмірден
ерте өтіпті. Енді, міне, ту ұстап, тұлпар
мінген жеріне біржарым ғасырдан
соң мәңгілік тас тұлғаға айналып
қайта оралды. Аудан орталығының
кіреберіс тұсындағы төбе басындағы
тұғырға қонған батырдың еңселі
ескерткіші көз тартарлықтай келісті
көрінеді. Тұғырымен қосқанда жалпы
биіктігі 9 метрді құрайтын ескерткіш
жезқазғандық мүсіншілер Шахибадин
Сейткенов пен Өмірхан Жүнісбековтің
қолдарынан шыққан.
«Туған жерге, оның мәдениеті
мен салт-дәстүрлеріне айрықша
іңкәрлікпен атсалысу – шынайы
патриот измнің маңызды көрініс
терінің бірі» деп Мемлекет басшысы « Рухани жаңғыру» бағдарына
қатысты атап көрсеткендей, Ұлытау
дан түлеп ұшқан « Молдашев» ЖК
иегері Марғұлан Молдашев, «Самға»
ЖШС басшысы Абай Байділдаев,
«Сарыарқа» ЖШС директоры Ержан Мұқан сияқты кәсіпкер азаматтар демеушілік жасап, осы игі іске
мұрындық болғанын сүйсініспен
айтуға болады. Ескерткіштің салтанатты ашылу рәсімінде құттықтау тілегін
білдірген Ұлытау ауданының әкімі
Әнуар Омар оларға жұртшылық атынан алғыс білдіріп, ауданның Құрмет
грамотасын тапсырды. Иықтарына
шапан жауып, құрмет көрсетті. Ерден
батырдың ұрпақтары атынан медицина ғылымының кандидаты, профессор Қорғамбек Ажмұхамбетұлы да
өз ризашылығын жеткізді. Қазақстан
Жазушылар одағының мүшесі, ердентанушы Б атырбек Мырзабеков
пен техника ғылымының докторы
Байжұма Мақашев Ерден бабаға
арналған өлеңдерін оқыды. Айтыскер
ақын Жанбол Көпбосынов айшықты
шараға жырдан шашу шашып, арнау
жырын айтты. Іс-шара соңында батыр
баба рухына құран бағышталып, ас
берілді.
Алдағы жылы Ерден Сандыбайұ
лын ың туғанына 210 жыл толады.
Осы мерейтой қарсаңында айтулы
тұлған ың еңселі ескерткішінің бой
көтеруі айт арл ықтай жарастықты
оқиға болды.
Амандық РАХҰЛЫ
Қарағанды облысы
Ұлытау ауданы

БАСҚОСУ

ЖҰЛДЫЗДЫ ӘЛЕМ –
КҮЛЛІ ӘЛЕМ

Жақында Қазақстанда ең алғаш рет Ақтөбе өңірінде ашылған облыстық
планетарий 50 жылдық мерейтойын тойлады. Тәуелсіз Қазақстан
тарихындағы елеулі оқиға – Ақтөбе облыстық планетарийінің
жартығасырлық мерекесіне арналған «Жұлдызды әлем – күллі әлем»
мерекелік жиыныТ.Ахтанов атындағы драма театрының төрінде өтті.
Ақтөбе жұртшылығы мерекелік
салтанаттың құрметті қонағы
– ҚР ұшқыш-ғарышкері, «Халық
қаһарманы», «Алтын Жұлдыз»
белгісі мен «Отан» орденінің иегері,
авиация генерал-майоры Айдын
А йымбетовты құшақ жайып қарсы
алды. Мерекелік жиын барысында
Қазақстан Жазушылар одағының
және ТМД Астрономия-геодезия
қоғамының мүшесі, жазушы-фантаст
Ж.Сақұрпағы, В.Фесенков атындағы
Астрофизика институтының зертхана меңгерушісі, физика-математика
ғылымының кандидаты Л.Шестакова,
Еуразиялық Планетарийлер
ынтымақтастығының тең төрайымы,
Төменгі Новгород планетарийінің
өкілі У.Авдеенко, Халықаралық
астрономиялық олимпиадалардың
т ө р а ғ а с ы , М ә с к е у д е г і П у щ и н о
радиоастрономиялық
обсерваториясының жетекші ғылыми
қызметкері М.Гаврилов, Облыстық
планетарийдің басшысы Қ.Бөлеков
және т.б. сөз сөйлеп, лебіздерімен
бөлісті.

Шара аясында«Планетарий
– ғарышқа терезе» бейнефильмі
көрсетілді.Планетарийдің
жартығасырлық жолына арналған
көшпелі көрме де көпшіліктің
көңілінен шықты. Осы мақала
авторының «Ғарышнама һәм
Жұлдыздарға жол...» жинағының
таныстырылымы өтті.
Жиын барысында ҚР ұшқышғарышкері, «Халық Қаһарманы»
А.Айымбетовтың Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе Өңірлік
мемлекеттік Университетінде
жастармен кездесуі, құрметті
қонақтардың қатысуымен баспасөзмәслихаты, Еуразиялық Планетарийлер Ынтымақтастығы (ЕПЫ)
және планетарийлер, ғылым мен
білім мекемелері өкілдерінің
мәжілісі ұйымдастырылды.
Гүлсамал АЙМАХАНОВА,
ақын-журналист,
Мәдениет саласының үздігі
АҚТӨБЕ

Табиғатты жаратқан Құдай,
Мәдениетті жаратқан адам.
Максим Горький
Рухани көсем, тамаша ақын,
шебер аудармашы, өнертанушы,
композитор, ғұлама ғалым, ұлық
ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы – ұлттық
білім-ғылым, мәдениет саласын
жаңашылдықпен биік сатыға көтерген
ардақты есім. Араб қаріпті қазақтың
дыбыс жүйесіне негізделген төл
әліпбиі, ана тіліндегі тұңғыш «Әліппе»
(Оқу құралы), «Дыбыс жүйесі», «Сөз
жүйесі», «Сөйлем жүйесі» үш кітаптан
тұратын «Тіл – құрал» (Оқулығы),
«Баяншы», «Әдебиет танытқыш»,
таза қазақ емлесімен «Қазақ»
газетін (1913–1918) шығарып тұруы,
«Мәдениет тарихы» (баспаға өткізіле
сала тәркіленген) еңбектері, ұлттық
ғылым тілін жүйелеуге қосқан сүбелі
үлесі, оның сыртында қоғамдық
өмірдің сан алуан саласына үн қосқан
жүздеген көсемсөз мақалалары және
Қазақ өлкесін басқару жөніндегі
Әскери-революциялық комитеттің
мүшесі, Республика Халық ағарту
комиссары, Бүкіл Одақ Атқару
Комитетінің мүшесі, Қазақстанда
тұңғыш ұйымдастырылған
Академиялық Орталықтың төрағасы,
Ғылыми-көркемдік Кеңестің
төрағасы, тағысын тағы жауапты
қызметтері соның айғағы. Егер Ахмет
Байтұрсынұлы өмір сүрген патша
өкіметі тұсында да, кеңестік дәуірде
де билік тарапынан ұдайы қысым
жасалып, қудаланбағанда, оның ұлт
мәдениеті мен ғылымына қосар үлесі
мұнан да бірнеше есе асып түсеріне
еш күмән жоқ. Осы ретте дарқан
талант, дана тұлғаның ғарыштық
сананы игеруіне рухани нәр берген
бұлақ көзі, білім ошағы кімді де болса
қызықтырары сөзсіз.

Асылы, бұған жауап іздемес бұрын
сәл шегініс жасап, Ахаңның ата тегінен
дерек бере кеткен жөн. Ағартушығалымның атасы Шошақ ауыздыға
дес бермеген аса шешен болған, шарт
жүгініп, саңқылдап сөйлегенде арғын,
қыпшақта бетіне қарсы жан келмеген екен. Жарықтық 44 жасында қара
қадақтан қайтыс болыпты. Шошақтан
Ақтас, Байтұрсын, Сабалақ, Ерғазы,
Ермағамбет тарайды. Байтұрсыннан
Қали, Кәкіш, Ахмет, Мәшен. Шошақ
екінші ұлын Байтұрсын қоюында гәп
бар екен. Жалпы қазақ перзентіне ат
қойғанда есімге бағдарламалық сыр-сипат
дарытып, ақпараттық мағына үстеген,
қоғамдық-әлеуметтік жауапкершілік
жүктеген. Есім беру арқылы Тәңірге
тілегін білдіріп, дұғасындай сан мәрте
атаған сайын Жаратқанның құлағына
шалынып, ізгі ниеті мүлтіксіз орындалады деген бек сенім ұялаған. Көптің сөзі
киелі. Сөз – көзге көрінбейтін энергия.
Сөз сүйектен өтеді. Бай+тұрсын көздің
құрты дүниеқор емес, рухы бай болсын
деген ізгі ниеттен туған. Дүниедегі бірінші
бай – Құдай. Өйткені дүниедегі күллі
материалдық және рухани байлық атау
лы – Құдайдың иелігі мен құзырында.
Сондықтан қазақтар саналы түрде жан
дүниесі бай болуды арман-аңсары санады. Демек, қазақ табиғаты мен қанында
тектілік, бекзаттық, ар-ұжданы кіршіксіз
таза асқақ сезім құдіреті тулады.
Ардақты Ахаңды әкесі Байтұрсын
Торғайдағы екі сыныптық орыс-қазақ
мектебіне берген. Бұдан соң Ахаң талап
қылып Орынбордағы мұғалімдік мектепті
(семинарияны) бітірген. Ұлы Мұхтар
Әуезовтің сөзімен айтқанда,«Ахаңның
тәртіпті мектептен алған барлық оқуы
осы» (Байтұрсынов А. Ақ жол: Өлеңдер мен
тәржімелер, публ. Мақалалар және әдеби
зерттеу. – А.: Жалын, 1991. – 18-б.).
– Университеттік білімі жоқ жанның
сан салалы өнер-білім, мәдениет пен
ғылымның шыңын бағындыру сыры неде?
– деген заңды сұрақ туады.
Ахаң дарқан дала табиғатын игерген
көшпелі қазақ өркениетінің даналығына
суарылып өсті. Табиғатынан халықтық
педагогик аның уызына емін-еркін
қаныққан Ахмет Байтұрсынұлы қоршаған
дүниенің тылсым сыр-сипатын тануға деген ғаламат құштарлық сезімі нені болса да
бар ықылас, зейін-зердесімен салыстырасалғастыра тергеп, ой сүзгісінен сан қай
тара елеп-екшеп,талдауға машықтануына,
ақиқатын пайымдау, ғылыми тұжырым
жасау қабілетінің дамуына себеп болды.
Жалпы Алаш азаматтарының бәріне
тән феномендік құбылыс ретінде даралануы – халықтық дәстүрлі тәлім-тәрбиенің
мәйегінен еміп, аяқтануы ұлттық мүдде
деңгейінен пайымдауды қалыптастырды.
Ахаң сияқты Міржақып Дулатұлы, Елдес
Омарұлы, Телжан Шонанұлы, Жүсіпбек
Аймауытұлы, Молдағали Жолдыбайұлы,
Аспандиар Кенжин, тағысын тағы біртуар
тұлғалардың бар бітірген ең жоғарғы білім
ордасы – мұғалімдік семинария. Солай бола тұра, халқының ар-ұжданынан
жаратылған олар – ғылымның әр саласын
дағы тұңғыш төлтума оқулықтарды жазып,
ана тілінде алғаш терминдік атауларды түзген, оқу-әдістемесін негіздеген
ізашар, әмбебап жандар еді. Сондықтан
Ресей империясының тізесі батқан қазақ
халқының қоғамдық жан-жақты еркін

дамуын күшпен тежеудің нәтижесінде
қалыптасқан рухани вакуумның орнын
толтыруға ХХ ғасырдың басында Алаш
азаматтары ең қысқа мерзім аралығында
қол жеткізді. Әрқайсысы мыңға татитын
Алаш арыстары бас-аяғы санаулы жылдар
ішінде халқын мәдени-рухани ағартып,
саяси-әлеуметтік белсенділігі оянуына,
федерация құрамында өз билігі өзінде
дербес автономиясын орнатты. Демек,
бүгінгідей баз біреулердің үлгі-өнегесіне
жүгініп, оқу-білім жүйесіне еліктепсолықтап, дағдарысқа түсіп, тоқырамайақ Алаш арыстары өз ақыл-парасатымен
қазақ ұлтына лайық, сол дәуір талабына
сай дәрежеде жол мен жөнін тапқанына
тарих куә. Егер Алаш азаматтарын қызыл
империя зұлымдықпен зәбірлеп, қуғынсүргінге ұшыратып, нақақтан-нақақ жаппай жазалап, күшпен жоймаса, Қазақия,
қазақ ұлыты жасампаздығымен төрткүл
әлемді мойындатқан даңқты мемлекет
қатарынан көрінеріне еш күмән жоқ еді.
Ахмет Байтұрсынұлын пат-

болмыс-бiтiмi мен мiнез-құлқынан тәлiмтәрбие алып, ғибраттанып, қанаттанды.
Айталық, жұмыр басты пенденiң даласындай кеңдiктi, тауларындай асқақтықты,
теңiздерiндей тереңдiктi, ай-күнiмен,
көктем-күзiмен, қыс-жазымен, жаңбырқар ымен, қоршаған көркiмен сабақ
болған, үлгi-өнеге тұтқан ұлы ұстазы –
Табиғат.
Ахмет Байтұрсынұлы ет пен сүйектен
жаратылған пенденiң анатомиялықфизиологиялық дене түзiлiсi мен сүйек
құрылысын философиялық мағына үстеп,
қоғамдық-әлеуметтiк атқаратын функция
сымен егiздеп, шендестiре, жұмбақтап,
астарлы жауап берген.
Табиғаттың өзі бізге өзіміздің адамдық
сымбатымызбен (физиономиямызбен),
яки жаратылысымызбен алдын ала өмір
сүру үшін үлгі-өнеге тұтатын заңдылығын,
сол арқылы ереже, қағидасын, оның мәнмаңызын астарлап, жұмбақтап түсіндіріп
береді. Құранның Фұссилат 53; Жасия 4;
Зәрият 21; Тарық 5-7 аяттарында «Адам
баласының өзінде ғибрат бар»(Құран
Кәрим. Қазақша мағына және түсінігі.
Аударған Халифа Алтай.), – дейді.
Зады, адамның биологиялық-анато
миялық дене мүшелерiнiң атқаратын

қызметте, соның 17 проценті вакантты
қызмет орны (https://www.centrasia.ru/
ntwsA.php) екен. Бүгінгі таңдағы соңғы
дерекке жүгінсек, Қазақстан халқы 18
миллионға, шенеуніктер саны 100 мыңға
жетіпті. Егер осы сандық көрсеткіштердің
мәніне нақтырақ талдау жасасақ, Жапонияда 14 миллион 222 мыңнан астам
тұрғынға 1 шенеуніктен тең келеді екен.
Енді Ресейде тұратын 142 миллион 122
мың халық санына 1 миллион 122 мың
шенеуніктен, яғни 13 адамға 1 шенеунік
деген сөз. Қазақстанда 180 тұрғынға 1
шенеунік барабар екен. Демек, әлемнің
алдыңғы қатарлы озық елі Жапониямен
салыстырғанда Ресей мен Қазақстанның
әкімшілік басқару, билік жүйесіндегі
сандық үйлесімі және сапалық деңгейінде
жер мен көктей айырмашылық тайға
таңба басқандай ап-айқын көрініп тұр.
Бұл статистикалық көрсеткіш қазақта
өнім өндіруші еңбекқор жұмысшы мен
басқарушы күштің арасалмағы тепе-тең
еместігін көрсетеді. Мемлекеттік әкімшілік
басқару жүйесіндегі құрылымның шектен
тыс табиғи тепе-теңдік заңы сақталмауы
– ертелі-кеш қоғамдық-экономикалық,
саяси-әлеуметтік дағдарысқа әкелуіне
себеп боларын Алаш арыстары ғасыр

өшпес жарық,
ша әкімшілігі 1909 жылы Семейдегі
абақтыға жапқанда генерал-губернатор
Тройницкий мырза:
1. «Өткен қыста орыс-қазақ мектебінің
оқушылары қала тұрғыны бір сартпен
төбелескен.
2. Мектепте орыс оқушылары жоқ.
3. 1905 жылы патша ағзамға жазған
арыз-тілекке қатысқан.
4. Бірінші Мемлекеттік Думаның
мүшесі Әлихан Бөкейхан, сайлаушы
Жақып Ақбайұлымен таныстығы.
5. Орыс-жапон соғысы жылдары
патриоттық белсенділік танытпады.
6. Елді алым-салық төлеуден бас
тартуға үгіттеді.
7. Қазақ арасында сператизммен айналысуды насихаттады» (Киргизский народный поэт в тюрьме. «Современное слова»,
№682, 19/XI-1909 года, С-Петербург.), –
деген айыптар тақты.
Бұл айыптаулардың 1-2-сі естіген
құлаққа күлкілі «тырнақ астынан
кір іздеу». 3-4-ші тағылған кінә жеке
бастың азаматтық құқына тиісу. 5-6-шы
айып та ешбір дәлелсіз, нақақ қаралау
мақсатын көздеп, ойдан шығарылған.
Шындығында, империялық озбырлық
қанау мен езгіден қазақ халқын азат
ету жолын шарқ ұра ізденген Ахмет
Байтұрсынұлы эзотерикалық ілімді де
жетік меңгерді. Сондай-ақ бірсыпыра
поэтикалық шығармаларында ата-баба
аруағына шағыну сперетизм ғылымына
жүгінгендігінің айқын белгісі бар. Әлбетте,
Ахаң сперетизм әдісі арқылы қазақ елінің
бұлдыр болашағынан ақпарат алуды, сая
си күрес жолындағы тосқауылдар мен
бөгеттерді алдын ала болжауға көмегі тиер
деген үмітпен қолданды.
«Құлақ екеу, ауыз бiреу,
Ол не үшiн бұлай?
Жаратқаны ол солай.
Ауыз бiреу, көз екеу,
Ол не үшiн бұлай?
Көп көрiп, аз тыңдауға
Жаратқаны ол солай.
Ауыз бiреу, қол екеу,
Ол не үшiн бұлай?
Көп жұмысшы, аз жеушi
Жаратқаны ол солай».
Ахмет Байтұрсынұлы жұмыр басты
пенденің анатомиялық дене мүшеле
рінің құрылысын философиялық мағына
үстеп, әлеуметтік-қоғамдық қызметімен
байланыстыра ойландыра, толғандыра
жұмбақтаған. Құлақ, ауыз, қолдың қоғамдық
ортадағы атқаратын идеологиялықәлеуметтік қызметін оқығанның жандүниесіне әсер ететіндей, сезім пернесіне
дөп тиетіндей даналық құдіретін осы үш
шумақ өлең жолына сыйғызып, ғажайып
бейнелі сипаттаған. Тілді үйрете отырып,
ұлттық дүниетанымды, айнала қоршаған
ортаны, этнографиялық түсінік пен
қисынды тұжырымдарды қазақы діл мен
әлеуметтік ақиқаттан дәріс береді. Әбіш
Кекілбайұлының сөзінше пайымдасақ,
«Ахаңның тіл таныта отырып, тіршілік
танытатын әліппелері...».
Жаратушы Ие макрокосмос (ғаламшар)
пен микрокосмос (адам) арасындағы
бiр-бiрiне өзара тығыз байланыс тепетеңдiктi өте шебер қиюластырған. Адам
баласы шыр етiп жарық дүние есiгiн
ашқаннан Жер-Ана төсiндегi нәрiнен
емiп, қуаттанып, Табиғаттың күллi

қызметi қоғамдық-саяси, әлеуметтiкэкономиялық, мәдени-рухани функциясына калька жасалған; осы функциональ
дық модельдi мемлекеттiк құрылыс
жүйесiне үлгi тұтып, көшiргендiгiн аңғаруға
болады. Айталық, адам денесіндегі он
екі мүшесін құрайтын қаңқа сүйектері
мен буындарының саны қанша болса,
толыққанды мемлекеттік дербестікке жетуге соншалықты тетік қажет екен.
Адам тәнін түзетін қаңқасы мен
буын сүйектері қанша? Тибеттің халық
емшілері мұның санын 360 десе, ежелгі
үнді хирургі Сушрута 300-306 сүйектен
тұрады деп есептейді. ХІ ғасырдағы
апокрифтің бірінде оның саны 295 деген
дерек бар. Бүгінгі ғылыми технологиялық
жетістіктердің жаңалығына сүйенген
анатомия оқулықтарында адам тәнін
құрайтын сүйектің нақты саны 200дің айналасында, дәлірегі 208-210.
Осы уақытқа дейін ғалымдардың адам
денесін түзетін сүйектің санын анықтай
алмауының себептері бар екен. Өйткені
әрбір физиологиялық тұлғаның дербес жаратылу ерекшелігіне байланысты
денесінде қосымша сүйектер өсіп, немесе
кейбіреуде бірнеше сүйек біртұтас болып

бұрын талай мәрте мәселе етіп көтерді.
Сондықтан Алаш зиялылары ұлттық
дамудың сара жолына түсуге Жапон елін
үлгі тұтуды көздеді.
Ахмет Байтұрсынұлының ғылымиағартушылық шығармашылығының
ерекшелігі мысалды алыстан іздемей
адамның өз бойындағы физиологиялықанатомиялық, биологиялық қасиеттерімен
біртұтас жұптастыра зерттеу әдісі – жұмыр
басты пенденің сезім түйсігіне әсерлі,
рухани қуаты күшті көрнекілікті қолдану
шеберлігімен ұтымды әрі тәрбиелік
маңызы өте зор. Бұл ретте ол патшалық
биліктің қазақ елін теспей сорған
әділетсіздігі мен шектен шыққан отар
лау саясатының зиянды зардаптарын
сынаған ащы шындықты сөзді ойнату, ойды астарлау, аң-құсқа балау, яки
эзоп тілімен сөйлету әдістері арқылы
шеберлікпен цензуралық бақылаудан
өтіп халық жүрегіне жеткізе білді. Оның
жарқын мысалын «Маса», «Қырық
мысал» өлең жинақтарынан көптеп
келтіруге болады. «Осы орайда Ахмет
Байтұрсынұлының белгілі педагог, әдіскер
Телжан Шонанұлымен бірлесіп жазған
«Оқу құралы» хрестоматиялық еңбегінің

Ахаң – көп қырлы талант иесі. Ол – ақын, композитор әрі өзі де
музыкалық аспаптардың бәрінде шебер ойнаған орындаушы,
өнер зерттеушісі, қысқасы, Табиғат-Ана жомарттық жасап құя
салған әмбебап жан. Ахметтің «Қаракөзайым», «Аққұм», «Қарғаш»
және басқа сазы келісті әуез-әуендерінің құлаққа жағымды ырғақөлшемдері һәм ұлттық мінез даралығы ерекшеленіп тұратын төл
туындылары күні кеше «ақталғанға» дейін бізбен халық әні болып
біте-қайнасып кетуінің сыры да – оның тіл заңдылықтарын, дыбыс
жүйесін терең меңгеруі мен ақындық, композиторлық шеберлікті
ұштастыра білгендігінде деп ұғу керек.
бірігу мүмкіндігі тәжірибеде жиі кездеседі.
Мәселен, сирек те болса, адамдар арасында артық қабырғасы мен алты саусақтылар
өмірде бар.
Жаратылыстың заңы солай – өмiрде
табиғи шикізат қорын өндіру мен қоғамдық
игiлiкке жаратуға, әлеумет тұтынатын
дәулеттi молықтыруға, ел ырысын еселеп арттыруға, құмырсқадай тынымсыз
еңбекші көпшiлiк қауым – елдiң белсендi
бөлiгiн құрайды. Егер «ауыз екеу, үшеу,
қол екеу» болса, адам бойындағы дене
мүшелерi диспропорцияға ұшыраған болар едi. Жасаған Ие «бiр ауызға екi қолды»
әдейi жаратқан, яғни бiр ауыздың ризығын
екi қол айырған. Демек, табиғи тепетеңдiк бұзылса, саналы қоғамды руханиәлеуметтік тұйыққа тіреп, дағдарысқа,
бейберекеттікке әкеліп соғады. Қазақ
мұндайда «қойшы көп болса, қой арам
өледі» деп пайымдаған. Немесе «Бәрің
бірдей қойшы болма, құл боларсың;
бәрің бірдей тойшы болма, қу боларсың»
деуде табиғи үйлесімнің бұзылатынын
меңзеуден туған.
Әлеуметтік желіден алынған
статистикалық дерекке сүйенсек,
Жапонияның халық саны – 128 миллион,
оның ішінде 9 мыңын шенеуніктер
құрайды. Ресей халқы – 142 миллион,
оның 1 миллион 122 мыңы шенеуніктер
екен (https://www.facebook.com/
ligaizbirateley.). 2016 жылғы 1 қаңтарда
Қазақстандағы халық саны 17 млн. 671,0
мың адамды құрады. Мемлекеттік қызмет
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің мәліметіне қарағанда
республикада 94 мың адам мемлекеттік

ұлттық әдістеме ілімі саласындағы алар
орны ерекше» (А.Ісмақова. «Жастардың
оқу-тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі
түзелмейді» / Байтұрсынұлы А. Бес томдық
шығармалар жинағы. – 2-т. – А.: «Алаш»,
– 2004. – 7-б.). 1927 жылы кеңестік пролетариат диктатурасы үстемдігі дәуірлеп
тұрған шақта жарық көрген «Оқу
құралында» А хмет Байтұрсынұлы мен
Телжан Шонанұлы қызыл коммунистколонизаторлардың жүргізіп отырған
саяси бағытын құмырсқа тіршілігіндегі
табиғи болмыспен егіздеп, аллегориялық
әдіспен әшкерелеп, оқушы санасына
астарлы ой салады.
«...Кейбір құмырсқалардың кәсібі –
басқаларды талау, соғыста қолына құл
түсіріп алып, жұмысқа салу болады.
Құмырсқалардың түсі, денесінің
жаратылысы, тұлғасы түрліше болады. Солардың ішінде қып-қызыл қан
сияқты бір тұқымы бар. Міне, осы қан
түсті құмырсқалар құл иеленеді. Бұлар
әуелі басқа тұқымдардың илеуіне баршы
жібереді. Баршы илеудің есік-тесігін біліп
қайтқан соң, илеуінің төбесіне жиылысып,
құмырсқалар кеңес құрғандай болады...
Құл ұстайтын құмырсқалар патша
үкіметінің алпауыттары сияқты: өздері
илеуін де сала алмайды. Балаларын да асырай алмайды. Көшкен кезінде қожалары
қонысты да қарап таба алмайды, қоныстың
жайын білмейді. Қолайлы қоныс қарап табатын құлдары болады. Көшкенде құлдары
қожаларын аузына тістеп көтеріп жүреді.
Кейбір құл иеленуші құмырсқалар өздері
аузына тамақ алып жеуді де білмейді.
Қожаларымен құлдарынан бөліп, ал-
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кетпес байлық»

Ахмет Байтұрсынұлы әдiстемесi
дарына өздерінің сүйетін балын салып
қойсаң, әзір балды жей алмай аштан өледі.
Бұлардың жағының дағдылануы солай
– шағуға келеді, шаюы келмейді. Соның
үшін бұлар тек құлдары аузына салған
тамақты ғана жұтады.
Қожалары басқалардың жәрдемінсіз
я ішу, я жеу дегенді білмейді. Бірақ төбе
леске оң қолдай болады: жағы шағуға
жатт ыққан болады. Құлдарына әбден
сеніп кетіп, бұлар илеу жасаудан да, тамақ
жеуден де, баласын тәрбиелеуден де құр
қалған. Ол жұмыстардың бәрі де қолынан
келмейді. Басқалар істеп бермесе өліп
қалады.
Тиісті жұмысын атқарып тұрмаса,
дененің қай мүшесі болса да, істен
шығып қалуы, құруы табиғат заңы» (Оқу
құралы. III–IV інші жылдарда оқылатұн
кітәб. Екінші басылуы. Қызылорда, 1927.
(Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар
жинағы. – 2-т. – А.: «Алаш», – 2004.
–172–173-беттер.).
Оқулықтың өн бойы, бастан-аяқ
шәкірттердің ой-өрісін, дүниетаным
көкжиегін кеңітетін, қоршаған ортадағы
жан-жануар, аң-құс, құрт-құмырсқа,
өсімдік әлемі, табиғаттың сан алуан тыл
сым сыры мен құбылыстарына қатысты
жан-жақты мәліметтер мен дерект ерді
қызықты да тартымды санаға сіңір у,
қисындау, пайымдау қабілетін дам ыту
әдістемелік жаңашылдығы бүгінгі күні де
ғылыми-тәрбиелік құнын жойған жоқ.
«Қазақ» газетінің тұңғыш санында
Ахаң мерзімді баспасөздің басты-басты
төрт түрлі функциясын атап, оған қысқа
да нұсқа назар аудартып өтеді: «әуелі,
газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі...»
дейді. Бұл мерзімді баспасөздің қоғамдық
ақпараттық жан-жақты қызметіне берілген
ғылыми анықтаманың классикалық үлгісі
деуге болады. Жыл он екі ай бойы табиғатананың қас-қабағына қарап, үнемі аттың
жалы, түйенің қомында көшіп-қонған, ата
кәсібі төрт түлік мал шаруашылығымен
айналысқан туған халқының талғамтүсінігі мен таным-көзқарасына орай
газет хақындағы ұғымды шым-шымдап
сана-сезіміне терең сіңіруді ол перзенттік
парызы санады. Шындығында, бұл
жаратылыстың қарапайым мысалымен кез келгеннің қабылдау түйсігіне
қонымды образдылығымен әсерлі
жеткізілген. Екі аяқты, жұмыр басты
пендеге маңдайға біткен қос жанар мен
құлақтың, ауыздағы тілдің анатомиялықбиологиялық қажеттілігі қандай болса, қоғам өміріндегі саяси-әлеуметтік,
мәдени-рухани ортадағы атқаратын
қызметі де сондай айрықша маңызды.
Яғни мерзімді баспасөз құралының барша қадір-қасиетін қалың бұқараға, дүйім
жұртқа салыстырмалы түрде адамның өз
бойының дене мүшелерімен шендестіріп
түсіндіру тәжірибесі ғылымда Ахаңа дейін
кездеспеген жаңалық.
«...Адамға тіл, құлақ, қол қандай керек болса, бастауыш мектепте үйренетін
білімдер де сондай керек. Осы заманда хат
білмеген адамның күйі тіл я құлағы, я қолы
жоқ адамның күйімен бірдей; мұнан бұлай
хат білудің керектігі онан да аспақшы...»
(Байтұрсынұлы Ахмет. Бастауыш мектеп.
Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға
қатысты еңбектері) – Алматы, «Ана тілі»,
1992, – 435-б.).
Ахмет Байтұрсынұлы бағзыдан жеткен далалық мәдениеттің қыр-сырын

терең меңгеруі күллі дүниені танып,
білудің кілті сөз құдіретімен шешілетінін,
сондықтан тіл мәдениетіне айрықша мән
берді.Қазақта «бас істемесе, екі аяққа
күш түседі» деген нақыл бар. Мұның
мағынасы – пенде атаулы кез келген ісәрекетін ақыл-ой сүзгісінен өткізбесе, бос
әуреге түсірер екі аяғының соры дегенді
меңзейді. Демек, аяқ бастың әмірін орындап, бұйрығымен жүруі шарт. Егер саналы
пенденің биологиялық-физиологиялық
ағзасындағы бас пен аяқтың арасында байланыс үзіліп, ойлау қабілетінің үйлесімі
бұзылса, зор қауіп-қатерге, апатқа әкеліп
соқтырады. Ахмет Байтұрсынұлы: «...сөз
тыңдаусыз, бас пен аяқ бір емес...» («Тіл
– құрал», 42-бетте) деуінің мағынасы ұлт
тық қауіп-қатерден алдын ала ескерту еді.
Ахмет Байтұрсынұлы ғалымдығының
қыр-сырын 1926 жылы 26 ақпан мен 5 наурыз аралығында Баку қаласында өткен
Бүкілодақтық бірінші түркітанушылар
құрылтайында атағы жер жарған кілең
«сен тұр, мен атайын» білімпаздардың
алдында, ашық пікірталасқа түсіп, еріксіз
мойындатты. Бұл құрылтайдың алдына
қойған мақсаты қызыл империяның
тіл құрылысы саясатын жүзеге асыру
жолында түркітекті ұлт пен ұлыстың
араб қаріпті жазуын латын әліпбиіне
көшіру идеясын «ғылыми тұжырымдау»
болатын. Құрылтай жұмысына сол
дәуірдегі атышулы тіл мамандары
мен түркітанушылар: әдебиеттанушы
С.А.Айвазов (Қырым татары), профессор Н.И.Ашмарин (Баку), академик
В.В.Бартольд, Академиялық орталықтың
төрағасы, Ғ.Ғ.Ибрагимов (Қазан), профессор Мехмед-Фуад Кепрюлю-Заде
(Ыстанбұл), академик А.Е.Крымский
(Киев), профессор С.Е.Малов, профессор
Т.Т.Менцель (неміс, Киль), профессор Юлиус Месарош (мадияр, СтамбұлАнкара), профессор А.А.Миллер, Е
 лдес
Омарұлы, профессор С.И.Руденко,
профессо А.Н.Самойлович, Әзиз
Бай-Сейдуали, Біләл Сүлейұлы, профессор В.Б.Томашевский, Нәзір Төреқұлұлы,
профессор Бекир В
 ахаб-оглы Чобан
Заде (Қырым татары, Баку), Ш.Ғ.Шараф
(Қазан), профессор Л.В.Щерба, профессор Н.Ф.Яковлев, тағы басқалар
көтерілген мәселені қызу талқылауға
араласып, уәжді дәлелдерімен бетпе-бет
айтысқа түсті. Қызыл империя идеологтары құрылтайдың алғашқы үш күнін
түркітекті ұлыт пен ұлыстың этномәдени
өмірінің даму деңгейі, тарихына шолу
жасау, ғылыми зерттеу жұмыстарын жолға
қою сияқты мәселелерін әңгіме қылудан
асқан жоқ. Яғни түркітекті ұлыт пен
ұлыс мәдениетіне жанашырлық сипат
танытқан болып, негізгі идеяны қозғауды
құрылтай жұмысының ортасынан ауа бастауды ұйғарған сыңайлы. Шындығында,
дәл солай – форум мәжілісінің алтыншы отырысында 1-ші наурыз күні профессор Л.В.Щерба «Орфографияның
негізгі принциптері мен және оның
әлеуметтік мәні» атты баяндама жасады. Ғалым орыс тілінің мысалы арқылы
әліпби мен орфография, емлелік принциптер туралы ойларын ортаға салды. Орфографиялық принциптің 1)
фонетикалық, 2) этимологиялық, 3) тарихи, 4) идеографиялық болып төртке
бөлінетінін саралап, Еуропа тілдерінен
мысалдар келтірді. Жарыссөзге шыққан
Рахимидің өзбекше сөзін Усманов ау-

дарып берді, оның пікірінше, «өзбек
алфавиті мәселесін құрылтай шешеді» деді.
Ғ.Ғ.Ибрагимов жазып келгенін аударып
берді, Ага-Заде түрікше баяндап, тезисін
орысша оқыды. Кезекті шешендер Ғабитов
пен Саади татар тілінде сөйледі. Бұлардың
не жөнінде айтқаны беймәлім, себебі
стенограммаға түспеген. Мінбеге Ахмет
Байтұрсынұлы көтерілгенде құрылтайға
жиналғандар ду қол шапалақтап қызу
қарсы алды. Осыдан-ақ елдің ықыласы
Ахаңа ауып, зерделі жанға деген үлкен
үміт пен жауапкершілікті сезіндіргендей
еді. Ахаң қоңыр даусымен орысша жатық
профессор Щерба баяндамасын ғылыми
жүйелі талдап, уәжбен орыс мысалында
тілдегі дыбыстар мен соған орай әріп
белгісінің арасындағы сәйкеспейтін, аражігін ажыратуды қажет ететін жетіспейтін
тұстарын ашып беріп, «орыс тілі ретсіз,
бейберекет (хаотичный), анархиялық тіл»
екенін көзге шұқып дәлелдеді. «Мысалы: «вада», «воды», екпін өзгергенде «а»
тұрған дыбыстың орнына енді «о» пайда
болды. Бұл нағыз анархиялық, ретсіз,
бейберекет (хаотичный) тіл. Іс дәл осылай
болған соң, шындығында этимологиялық
принципке жүгінуге тура келеді. Мен
басқа тілдерді жақсы білмеймін, бірақ
түркі тілдерінің ішінде қырғыз бен қазақ
тілін жақсы білемін. Бұл тілдер – толық
үйлесімге құрылған. Мұнда бәрі дыбыстық
заңдылыққа бағынған, әрбір дыбыс сөз
соңында химиялық элемент сияқты реакциясын береді. Бұл өте жетілген, үйлесімді
тіл. Егер өзге түркілерде де дәл осындай
тіл болса, онда этимологиялық принципті
негізге алудың мүлдем қажеттілігі жоқ.
Әрі қарай, емлені оқытуға байланысты.
Идеал санайтын емле – бұл фонетикалық.
Біз, қазақтар, бірнеше жылдан бері
фонетикалық жазу жүйесін тәжірибеде
қолданып келеміз, және беретін нәтижесі
өте тамаша. Біздің алфавитпен бір жыл
оқығандар дәл сондай деңгейде орыс
мектебінің 4 жылдығын бітіргендердей сауатты жазады, ал 4 жылдықты бітіргендер
дәл сондай деңгейде орыс мектебінің
9 жылдығын бітіргендердей сауатты
жазады. Өздерің төрелігін айтыңдар,
жазудың фонетикалық әдісі – білім беруді
қаншалықты деңгейде жеңілдететінін.
Міне, әлеуметтік маңызы сонда –
сауаттылықтың қолжетімді оңай болуы,
қалың бұқараны оқыту ісінде өте жеңіл, ал
фонетикалық жазу әдісі сауаттылыққа баулуда тек балаларды ғана емес, сондай-ақ,
ересектерді де оқытуға жеңілдік тудырады.
Бұл арада мен тарихи принципке де соға
кеткім келеді. Кейбір түркі халықтары бар,
осы уақытқа дейін дәстүрлі жазу тәртібін
шеше алмаған. Мысалы, әзербайжандар
мен османдықтарды алалық, – олар осы
уақытқа дейін тарихи принциптен айырылмай отыр. Дәл сол – біздің тілімізге
арабтардан енгенді, олар осы уақытқа
дейін қаз-қалпында содан айырылмай
ұстап, оны өзгертуді қасиетті нәрсені
масқаралаушылық деп санайды. Бұлай
қарауға болмайды! Солай бола тұра, олар
«консервативті» деп, біреуді жазғырады.
Мен мұны дәл осы арада айтуға тиістімін,
себебі бізді көпшілігі – егер араб алфавитін
тұтынса, онда консервативті элемент,
– деп ойлайды. Жоқ. Біз «қасиетті жазудан» әлдеқашан арылғанбыз...» деп
Ахмет Байтұрсынұлы шеттен енетін
сөзді қазақ тілінің артикулляциялық
заңына сәйкес фонетикалық әдіс бойын-

ша лайықтап алатындығына мысалдар
келтірді. (Мәжіліс төрағасы Жәлледин
Қорықмасов [құмық] қоңырау соғып, «регламент уақытынан асып кеттің» деп
ескерту жасады.). Ахаң: «Мен көпшілігін
өткізіп жіберіп, тек қана бір нәрсеге назар
аударғым келеді, осы арада құрылтай
ашылғанда жолдас С.Г.Ағамалы-оғлы мен
жолдас М.П.Павлович [еврей] «алфавиттің
өзі дамуға кедергі жасап отыр» (әңгіме араб
алфавиті туралы – А.Мек.) деп айтты. Егер
басқа тілдерді алсақ, мысалы орыс, орыс
жазуы біздің жазумен салыстырғанда – бұл
қытай жазуы. Бұл үшін үнемі үйренуді,
әрбір сөзді жаттап, дағдылануды талап
етеді, дәл солай ағылшын, неміс, француз тілдері сияқты; біздің сауат ашуымызбен салыстырғанда бұл құдды қытай
сауат ашуы. Біз бар болғаны 24 дыбысты үйренеміз, ал олар тілінде бар бәрін
үйренуге тиісті. Әрбір тілде қанша сөз
болса, сонша сөздің жазылу тұлғасын есте
сақтауға тиіс. Неге? Себебі олардың жазуы
бірде-бір дыбысты дұрыс бере алмайды»
(Первый всесоюзный тюркологический
съезд. 26 февраля – 5 марта 1926 г. (Стенографический отчет). Баку, 1926. – 167–168
стр.), – деді. Өкініштісі, қызыл империя
Ахмет Байтұрсынұлы идеясына күшпен
қасақана керісінше істеді.
Бір ғажабы, өткен ғасырдың 70-ші
жылдарына дейін Ахмет Байтұрсынұлы
әліпбиімен сауат ашып, 4 жылдық білім
алған аға ұрпақтың өкілдері Қазақстанның
түкпір-түкпірінде ел басқару ісіне араласып, ірі-ірі қызметтерді ұршықша
үйіргені жас та болсақ есімізде. Біз ол
дәуірде Ахмет Байтұрсынұлы есімі өңіміз
түгіл, түсімізге де енбейтін, беймағлұм
болсақ та, 4 кластық білімімен талайды
тамсантқан аға буынның өнегелі істері
ел арасында аңызға айналғанын естіп
өскен едік. Ересек жандар «бұрынғының
4 кластық білімі – бүгінгінің университет бітіргендерінен артық» деген сыни
пікірін сан мәрте құлағымыз шалса да,
зер салып, аса мән бере қоймағанымыз
рас. Сөйтсек, 90-жылдан кейін Ахаңның
құрылтайдағы әлгі ғылыми тұжырымын
оқығанда ұлы ұстаздың педагогикалық
еңбектерімен көзін ашқандардың ұлт жанына адамдықтың дәнін шашқан өр рухты
азамат қалыптастырғаны санамызға сап
етіп, еріксіз иландырды.
Қазіргі ғылыми-техниканың
жетістіктері өміріміздің барлық саласына дендеп енуінің тіл жүйесіндегі
дыбыстардың заңдылықтарын зерттеп
білуге көмегі ұшан-теңіз. Техникалық
құралдар арқылы арнайы жабдықталған
бөлмеде тіл дыбыстарының қызметі мен
оның жұптарын, жасалу жолдары мен
ырғағын, күшін, т.б. белгілерін қағазға
түсіріп (фотосурет, рентген бейнесі,
магнитті таспа жазуы, сандық технология), нәтижесін көзбен көруге болады. Ал
мұндай мүмкіндіктің жоқ кезінде Ахмет
Байтұрсынұлы тіліміздің дыбыс жүйесін
тап басып, дауысты, дауыссыз, ұяң, қатаң
т.б. қасиеттері мен қызметтеріне қарай
жіктеп, дәл ажыратып, сипаттап беруі тіл
білімпаздарының өздерін таң қалдырады.
Ахаң – көп қырлы талант иесі. Ол –
ақын, композитор әрі өзі де музыкалық
аспаптардың бәрінде шебер ойнаған
орындаушы, өнер зерттеушісі, қысқасы,
Табиғат-Ана жомарттық жасап құя салған
әмбебап жан. Ахметтің «Қаракөзайым»,
«Аққұм», «Қарғаш» және басқа сазы келісті
әуез-әуендерінің құлаққа жағымды ырғақөлшемдері һәм ұлттық мінез даралығы
ерекшеленіп тұратын төл туындылары
күні кеше «ақталғанға» дейін бізбен халық
әні болып біте-қайнасып кетуінің сыры
да – оның тіл заңдылықтарын, дыбыс
жүйесін терең меңгеруі мен ақындық,
композиторлық шеберлікті ұштастыра
білгендігінде деп ұғу керек. Аса сезімтал
жан қазақ тілінің дыбыс жүйесін, әрбір
дыбысқа тән төл қасиетін домбыраның
пернесінен, пианиноның тілінен іздеп,
табиғи ортадағы судың сылдыры, желдің
уілі сияқты жаратылыстың физикалық
заңдылықтарымен салыстыра-салғастыра,
оны акустикалық-артикуляциялық
сөйлеу тіліндегі қызметімен байланыс
тыра терең талдаған. Бұл тұрғыда Ахмет
Байтұрсынұлын қазақ фонологиясының
атасы ретінде Ф.де Соссюр, И.А.Бодуэн
де Куртенэ, Н.С.Трубецкой сынды әйгілі
лингвист ғалымдар қатарына пара-пар
қоюға әбден болады.
Қазіргі ғылыми прогрестің жетістігі
ең жоғарғы технологиялық құралжабдықтарды игеру мүмкіндігі мен ком
муникациялық-энергетикалық желілердің
жүйесін меңгерудің бәрі тұтастай алғанда
адам табиғатын, адам физиономиясын, адам анатомиялық-биологиялық
атқаратын функциясын жалпы макрокосмоспен бірлікте терең зерттеу, зерделеудің
нақты нәтижесі.
Жалпы Ахмет Байтұрсынұлының
әдістемелік қыр-сырын талдау әлі талай
ғылыми жұмысқа жүк боларлық күрделі
тақырып. Әдіскер ғалымның лингвис
тикадағы, әдебиеттанудағы, этномә
денитанымдағы жаңалықтары жекедара зерттеу нысаны болуға сұранып-ақ
тұр.
Сайып келгенде, Ахаң – Ахмет
Байтұрсынұлы қазақ ұлтының рухани алтын қорына сүбелі үлес қосқан дана тұлға.
Оның өзі айтқандай «Даналық – өшпес
жарық, кетпес байлық».
Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ,
алаштанушы-ғалым

ҒИБРАТ

Жазушы-ғалымға арналды
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде көрнекті
ғалым-ұстаз, жазушы, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, филология ғылымының докторы, профессор Нығмет Ғабдуллиннің
туғанына 90 жыл толуына арналған «Рухани жаңғырудағы қазіргі қазақ
әдебиетінің өзекті мәселелері және Нығмет Ғабдуллин шығармашылығы»
тақырыбында республикалық ғылыми-теориялық конференция өтті.
Конференцияға елімізге танымал
тұлғалар, университеттің профессороқытушылар құрамы және студенттер
қатысты.
Нығмет Ғабдуллин 1950-60-шы
жылд ары өзі қызмет істеген «Ле
ниншіл жас», «Қазақ әдебиеті» газет
терінде, «Жұлдыз» журналында туған
халқ ын ың жоғын жоқтап, мұңын
мұңдап қалам тербеген азамат. Жазушы 1951 жылы «Менің достарым» деген атпен шыққан алғашқы әңгімелер
жинағын ан бастап, «Алғашқы сапар», «Құрдастар», «Жаңа таныстар»,
«Гүл», «Өмір әуені», «Қызық дәурен»,
«Өмір, қымбатсың маған», «Сарғайған
жапырақ», «Кейінгі толқын» атты
әңгіме-повесть жинақтары мен «Біздің
жігіт» романына дейін адам тағдырын,

оның жан-дүниесін төгілдіре суреттеді.
Жиынды университеттің бірінші
проректоры, профессор Мақтағали
Бектемесов ашып, ғалымның өмірі
мен шығармашылығына тоқталып,
Н.Ғабдуллин осы оқу ордасы үшін де
орны бөлек ғалым екенін атап өтті.
Басқосуда Қазақстан Жазушылар
одағының басқарма төрағасы Нұрлан
Оразалин, ғалымның курстастары –
көрнекті ақын Мыңбай Рәш, профессор Серғазы Қалиев, ҚР ҰҒА академигі
Әлия Бейсенова, ғалым-жазушының
отбасы атынан Күләш Қадыралиева,
шәкірті Кенжехан Матыжанов және
т.б. ғалым өмірінің жарқын тұстары
жайлы әңгіме өрбітті.
Шоқан ҚҰТТЫБАЕВ

БАЙҚАУ
«Атырау-Ақпарат» медиасеріктестігі ұйымдастырған «Алаш туы астында...» атты публицистикалық шығармалар байқауының жеңімпаздары
марапатталды. Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы
мен Алаш қозғалысының 100 жылдығына орай өткізілген байқаудың жүлде
қоры – 1 миллион теңге.

«АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА...»
Жаңа жыл қарсаңында аталған
байқау жүйріктерінің басын қосқан
салтанатты марапаттау рәсімінде сөз
алған «Атырау-Ақпарат» серіктестігі
директорының орынбасары Рауан
Сәбитұлы шараның маңыздылығына
тоқталды.
– Өткен жылдың ақпан айында
бастау алған байқау желтоқсан айына
дейін жалғасты. Алаш қозғалысына
байланысты мақалалар Атырау облысынан бөлек, көршілес Маңғыстау,
Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Алматы облыстары мен Астана қаласынан
келіп түсті. Барлығы 100-ден астам
материалдарды біз облыстық,
аудандық газеттерде жарияладық.
Байқаудың басты мақсаты – Алаш
арыстарын ұлықтау, олардың ұлт
алдында жасап кеткен жанқиярлық
еңбектерін насихаттау, – деп атап
өтті Р.Сәбитұлы.
Бұдан соң үздік деп танылған
зерттеу мақалаларының авторларына жан-жақты құрмет көрсетілді.
Ынталандыру сыйлығына тігілген
қаржылай жүлде – 83500 теңгеге
«Атырау» газетінде жарияланған
«Алаштың алдаспан азаматы» атты
мақаласы үшін Х.Досмұхамедов
атындағы Атырау мемлекеттік
университетінің доценті Айдар Сабыров, «Алашорда ақиқатына апаратын жол Ойылдың бойында жатыр» атты мақаласы үшін «Атырау»
газетінің тілшісі Амандық А
 бдолов,
«Алаш – асқақ рух туы» атты
мақаласы үшін «Дендер» газетінің
тілшісі Сүйеу Халықов, «Жайық
шұғыласы» газетінде жарияланған
«Дәрігер Есенғали Қасболатов»
атты мақаласы үшін М.Өтемісов
атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университетінің

4-курс студенті Сымбат Амалова
ие болды.
Жүлделі ІІІ орын «Тернистый
путь к независимости» атты мақаласы
үшін «Прикаспийская коммуна»
газетінің бөлім меңгерушісі Н
 адежда
Тулинаға бұйырды. Ол 111 мың
теңгелік қаржылай жүлдені еншіледі.
ІІ орынға «Атыраудың
Алашордалық мұғалімдері» атты
зерттеу мақаласы үшін Атырау мұнай
және газ университетінің құрметті
профессоры Аманғали Әміржанұлы
лайық деп танылды. Жүлдесі – 222
мың теңге.
Ал жүлделі І орын мен байқаудың
бас сыйлығы 333 мың теңгеге
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау
мемлекеттік университетінің профессоры Аққали Ахмет ие болды.
Ол «Дендер» газетінде жарияланған
«Қайраткер Қаратілеуов» мақаласы
үшін жеңімпаз атанды.
Салтанатты шарада жүлдегерлерді
марапаттаған «Атырау-Ақпарат»
серіктестігі директорының орынбасары Нұрлан Қабылов жеңімпаз
бен жүлдегерлерді марапаттарымен
құттықтады.
Байқау жеңімпазы Аққали А
 хмет
ұйымдастырушыларға алғысын
білдіріп, мұндай шаралардың жиі өтуі
керектігіне тоқталды. «Алашорданы
зерттеу бір жылдық жұмыспен ғана
шектелмейді. Бұл тақырыпты «терең
қазу» үшін қаншама ізденіс, қаншама
маңдай тер төгілді. Әсіресе 2018
жылы құрылғанына 100 жыл толатын
Батыс Алашорда тарихы жөнінде
жан-жақты зерттеу жұмыстары
жүргізілгені абзал. Бұл – болашақ
ұрпақ үшін маңызды» деді ол.
Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ

ТУҒАН ЖЕР

АУЫЛЫМ – АЛТЫН БЕСІГІМ
Ауыл – халқымыздың алтын бесігі, салт-дәстүріміздің тұнған жері. Бізге
дейін сан толқын ұрпақтың кіндік қаны мен маңдай тері тамған киелі
мекені екені белгілі. Осы орайда Алматы облысы Сарқан ауданының Екіаша
ауылында туған жерді ардақтауға арналған «Ауылым – алтын бесігім» атты
шара ұйымдастырылды.
Еліміздегі «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында өткен
тағылымды шарада ауыл әкімі Мұрат
Естеуов және аудандық мәслихат депутаты Тілеужан Догоманов сөз сөйлеп,
туған жер туралы ой-пікірлерімен
бөлісті. Әрбір тұрғынның өзі өсіп-өніп
шыққан ауылына игі істер жасауы
атамекенге деген перзенттік парызы
екендігін жеткізді.
Ауыл өнерпаздарының шыр
қаған туған жер туралы ән-жырларын
жұртшылық жылы қабылдады. Әнші
Алмагүл Ақыбаева «Ауыл қарттары»
әнін орындап, тыңдарман қауымды

бір серпілтсе, Самал Әбілмәжін салған
«Отырардағы той», «Сәулем-ай» ән
дері көпшіліктің көңілінен шықты.
Бұдан кейін қазақ дәстүрімен
ерулік беру рәсімі өткізілді. М
 атайбек
атай мен Таңсық апай ұлдары Нұржан
мен келіні Гүлімді еншілерін беріп,
бөлек отау етіп шығарды. Ауыл
ақсақалдары бата берді. Жаңа тігілген
отауға келген қонақтар ерулік әкеліп,
шашу шашты.Үлкендер ауыл келіндері
дайындаған дастарқаннан дәм татты.
Тоғжан ДОГОМАНОВА
Алматы облысы
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ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ
Бүгін әңгіме еткелі отырған Сейілхан Қайыржанұлы атты азаматтан менің екі айдай
үлкендігім болмаса, бір жылдың түлегіміз, құрдаспыз. Ел, ең алдымен, екеумізді
де журналистер деп қарайтындықтан қаламдаспыз. Алдымыздағы ағаларға іні,
артымыздағы інілерге аға, өз ұл-қыздарымызға әке, өз немерелерімізге ата болған
қазіргі жасымызға дейін аулақта жүрсек хабарласып, жақындаса қауышып,
өміріміздің жылдары мен жолдарын бірге өткізіп келе жатқан қадамдаспыз.
Сонымен қатар бір тектен тарайтын туыстығымыз да бар. Тегін білгенге үрке
қарауға болмайды. Бағзы бабаларымыз сақ, ғұн, хазар, қыпшақ замандарында рулық,
тайпалық бірлестіктер арқылы сақталып қалды. Бұл заманда солардың ұрпақтары
дербес ұлт, халық дәрежесіне жетті. Біздің ата-тек шежіреміз былайша түзіледі.
Беріш-Байсейіт-Қитас-Жайық-Бақалай-Арықпан-Сатыбалды-Айбас. Арықпан
атамызды айрықша көрсетуіміздің мәні бар.
Адай – Құдайке – Қосай – Байбол
– Мәмбетқұл – Тоқтамыс ұрпағы,
Қазақстанның халық жазушысы, ҚР
Мемлекеттік сыйлығының иегері
Әнес Сарай соңғы кезде көп жылдық
ізденіс, зерттеулері нәтижесінде
тарихи-танымдық еңбектер жазып жүр.
Қазақ халқының арғы тегін бірнеше
мыңжылдықтар бұрыннан бастап тарататын «Көнеліктер» атты кітабында
«XVII ғ. Беріш-Жайық Арықпан батыр,

лар анда, аталар мында болған себебі
осылай көрінеді.
Сейілханның әкесі Тасиманов
Қайыржан да, менің әкем Қайыров
Жұмағали да кешегі жаһандық
соғыстың жанкешті жайларын өз
бастарынан кешкен, небір қияметтерді
өз көздерімен көрген, ауыр жарақатпен
елге әйтеуір аман оралған майдангерлер еді. Қайыржан атам сынды
шинелін оқ тескен, етігімен от кеш-

МАМАНДЫҚҚА
АДАЛДЫҚ

Адай-Тәзіке Өтей батыр Кіші Жүз
қазақтары атынан үй-жайларымен,
Еділ бойында Орыс үкіметіне кепілдікте
тұрды» депті. Әрине, мемлекеттер
аралық кепілдікке тек адам есебіндегі
әлдекімдер жүре алмайтыны, беделді
тұлға керек екені сөзсіз. Сондықтан
Арықпан атамызды бүкіл Кіші Жүз өз
ортасынан сенім артқан, Ресей үкіметі
Арықпан батыр сынды адам кепілдікте
тұрса, қазақтар жағынан уәделі шарттар
бұзылмасына сенген тарихи тұлға деп
қарай аламыз. Әнес Сарай ағамыз енді
шығатын, бүкіл түрік тектің тарихын
қозғайтын «Көк бөрілер» кітабында
Арықпан батыр туралы анығырақ,
толығырақ айтпақшы.
Сонымен, Айбастан – Мамыр,
Бектемір, Сары, Тайсойған, Тайғара.
Айбастың бес баласының ішінде мен –
Бектемірі, ал Сейілхан – Тайсойғаны.
Біздің балалық кезімізде, яғни осыдан жарты ғасырдан астам бұрыңғы
мезгілдерде Әлкей Марғұлан, Ермұхан
Бекмаханов сынды ғалымдар ғана
ұлттың тегін тексеріп, тарихын
түгелдеуге ұмтылған еді. Бұрынғы арғыбергіні білетін қарттар барда еміс, үзік
естіп қалған әңгімелер бойынша Бөкей,
Шығай сұлтандар Еділ-Жайық арасына
өткенде Бақалай бөлімінен Есназар
баласы Шұбар ұрпақтары, Сатыбалды
балалары Айбас, Құттығай, Жанұзақ,
Наурыз шөбересі Ағатай ұрпақтары
түгелге жуық, Дәулет бөлімінен –
Тумаш ұрпақтарының бір бөлігі,
Тұрымтай, Қара ұрпақтары түгел дерлік
келіпті. Олар алғашында Калмыков
(князь жері), Андрей (атаман Андрей
Кулагин) жерінің құм жағы, Шолан
тауы, Қамыс-Самар көлі аумағына
топтасқан. Ағайынды Айбас, Құттығай,
Жанұзақ ұрпақтары өз аталарының
атын берген Айбас жері аумағына кейін
келіп қоныстаныпты. Бөкей хан Астрахань губернаторы Поповпен жақсы
қарым-қатынаста болғанын пайдаланып өзі далалық ордасын Қиғаш
бойына, елін Азғыр, Қарабайлы, қара
Өзен мен сары Өзен (кеңестік карталарда Большой Узень, Малый Узень)
жерлеріне жеткізген. Бөкей сұлтан,
Бөкей хан өзінің ұлы бабалары Шыңғыс
хан немересі, Жошы хан ұлы Бату хан
1230 жылы ордасын орнықтырған
Еділ дариясына 1821 жылы барынша
жақындап, қазақ жерінің көлемін,
қазақ елінің қонысын, қазақ малының
өрісін көбейту сынды арманды ісін
аяқтай алмай, Қиғаш бойында, осы
күнгі Атырау-Ақсарай темір жолы №3
бекеті тұсындағы Кіші аралдың «Тебе
нұр» тепсеңінде мәңгілік тыным тапты. Жарықтық Бөкей хан осы заманғы
Қазақстан мемлекеті жерінің қиыр
батыс шебінде әлі күнге дейін қарауыл
қарап тұрғандай, «Елім, халқым, жеткен жерім, қолдан келгені осы болды,
енді қайырын сендер көріңдер» деп
жатқандай.
Алдында Бөкей жүріп отырып,
біртіндеп батысқа жылжыған сайын
елі де еркіндеп, Нарын құмының әр
аумағына тарала бастапты. Осыдан
140-150 жыл бұрынға дейін тұтасып
отырған жерлеріне Шұбардың,
Ағатайдың, Айбастың, Құттығайдың,
Жанұзақтың немере-шөберелері
келіпті дейтін қарттар. Себебі Айбас
атамыз Ақтөбе облысының Ойыл
ауданы жерінде бақилық болыпты
(өкінішке орай, мәңгілік мекені болған
орын әлі анықталмай келеді), соған
іргелес «Шұбарқұдық» жері немере
інісі Шұбар атаның қонысы болғаны
дау туғызбайды, жаугершілік заманда
тұлпарының тері кеппей, қылышының
қаны құрғамай кескілесе жүріп қырық
жасында тәніндегі тоғыз жарақаттың
асқынуынан шәһид болған Құттығай
батыр атамыздың тыным тапқан жері
Шыңғырлау ауданы Торатбасы тауы
екені кейін белгілі болды. Міне, баба-

ұры-қате бір қалтарыста бұғып
қалмауы үшін көлемді мақалалар,
көлдей беттер қайта-қайта оқудан
жатталып қалатынын айтып еді. Осы
«жатталып қалуда» мән бар. Газеттің
кезекті санын шығаруда әріп, емле
қатесіне қырағы болумен қатар зерделі
корректор кімнің жазғанына, қалай
жазғанына, қай жанрда жазғанына зер
салып, автордың ой ойлаудағы, сөз
саптаудағы ерекшеліктеріне де назар
аударып отырады. Сейілхан да кәсіби
журналистикаға осы жолмен келген.
Журналистіктің әркімге ашыла бермейтін сандығының ішінде
не барын өзі өте жетік білген, оны
қасындағы қаламдастарға үлестіріп
берген Теңдік Жауырұлы сынды ұрысқақ талапкерлікті емес,
ұғыспақ тәлімгерлікті жөн санайтын ұстазға шәкірт болу, қылт еткен қатені де, жылт еткен жаңаны
да көре қалғыш Қырықбай Бекбаев,
сыршыл Зұлхарнай Дабылов, жыршыл Күзембай Әміров ағалармен тізе
қоса жүру, бүкіл Қазақстан бойынша
саусақпен санарлықтай ғана аудандық
газеттердің бірі болып, Бүкілодақтық
жүлде алу абыройына атсалысу – үлкен
сәттілік. Өмірлік, өндірістік, қоғамдық
алуан істердің алғы шебі – аудандық
газет. Ол күн сайын жазғаныңды түн
сайын жұтып отырады. Осынау оты
өшпейтін сақырлаған қазанда талайлар
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Жаңа жыл – жаңа арман
Қош келдің, жаңа жыл, жаңа арман,
Қуаныш жасын үз жанардан.
Жылым деп адамдар қарсы алар,
Қалам да, далам да жаңарған.
Өткен жыл табысты, жоқ өкпе,
Шырайлы сәттер мол сөз етсем.
Қыр асып барады қымтанып,
Мінезін көрсетпей көп өктем.
Кәріге тағылар мін бар ма?
Бергенін тарта алмас мың нар да.
ЭКСПО жылы боп жазылар,
Жалауы желбіреп шыңдарға.
Жаңа жыл қадам бас, үмітпен,
Өзіңнен күткен көп, күдік кем.

Ынтымақ, ырыстың жолында,
Тың серпін табылсын біріккен.
Нұр шашсын аязды жаһұт таң,
Жігер бер қалмайтын уақыттан.
Тәуелсіз ел-жұрты қуансын,
Бастары айналып бақыттан.
Мамыққа жатсыншы бөгіп жер,
Ақ қарды тілейді көңілдер.
Жаңа жыл келсін деп көп күткен,
Қауышсын таусылмай төзімдер.
Кел жылым, күттік қой біршама,
Үлпілдеп үміттер нұр шалар.
Жүрекке арман-шам жақсыншы,
Жарығын самсатып шыршалар.

«Тілейсің тағы не» десе егер,
Күрмеулі көп істі шеше кел.
Тәуелсіз елімнің онсыз да,
Жылы бол бақытын еселер.
Досы көп, емес те жат қауіп,
Бірлік деп келеміз жақ сауып.
Әлемге танылған біздің ел,
Бола бер тыныштық бастауы.
Түспегей биіктен еңсеміз,
Сенімен ұзарсын келтеміз.
Санасы жаңғырған еліме,
Қош келдің, екі мың он сегіз!
Таңатар ДӘРЕЛҰЛЫ
Атырау облысы
Құрманғазы ауданы

РУХАНИЯТ

Сыр еліндегі жыр кеші
Қалың көпшіліктің көкейінде жүрген
көп ойлардың үстінен дөп түскен
Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламалық мақаласы аясында
Сыр елінде көптеген іс-шаралар өтуде.
Соның бірі Қызылорда қаласында
өткізілген «Парасатты поэзия» кеші.
«Ақынын әкімі іздейтін заман
туды» деп өзі айтқандай аймақ басшысы Қырымбек Елеуұлы Көшербаев
ақындарды қабылдап, Сыр елінде бас
тау алған «Парасатты поэзия» атты жыр
кешіне қолдау жасай отырып, аталмыш
шараны жыл сайын өткізуге мүмкіндік
жасайт ынд ығын айтты. Сонымен
қатар қаладағы Асқар Тоқмағанбетов

атындағы Мәдениет үйіне лық толған
халықпен бірге айтулы жыр кешін тамашалады.Кешке республикамыздың
түкпір-түкпірінен, қырғыз елінен
ақындар келіп, сахна төрінде өлең
оқыды. Қырғызстан Республикасының
еңбек сіңірген мәдениет қайраткерлері
Бақыткүл Чотурова, Қарбалас Б
 акиров,
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы
төрағасының бірінші орынбасары,
халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының
лауреаты Ғалым Ж айлыбай, халық
аралық «Алаш» әдеби сыйлығының
лауреатт ары – Қазыбек Иса, Ертай
Ашықбаев, Ұларбек Дәлейұлы, Бақыткүл
Бабашова, Н
 армахан Бегалиев, Бағдат
Мүбәрәкұлы, Мерген Тоқсанбай сынды ақындар поэзия кешінің көрігін

қызд ырып, көпшіліктің қошем етіне
бөленді. Руханияты озық, өлең, жырдың
ордасы саналған Сыр елінен хал ық
аралық «Алаш» әдеби сыйлығын ың
лауреаты Қатира Жәленова, Толыбай
Абылаев,Қаршыға Есімсейітова, Алтай
Үсенов, Дүйсенбек Аяшұлы, Толқын
Қабылша және т.б. ақындар шығып жырдан шашу шашты. «Парасатты поэзия»
кешін өткізуге мұрындық болған ақын
Шакизада Әбдікәрімов кеш соңында
барша жырсүйер қауымға алғысын
білдірді.
Қаршыға ЕСІМСЕЙІТОВА,
Қазақстан Жазушылар одағы
Қызылорда облыстық
филиалының директоры

ТҰСАУКЕСЕР
кен, тәніне соғыстың таңбасы түскен
адам бейбіт өмірдің қадірін басқадан
гөрі біліңкіресе керек. Ол кісінің сабырлы, салмақты, көп сөзге, әсіре
әрекеттерге әуестігі жоқ жан екені
бала болсам да есімде қалыпты. Разия шешеміз бауырмал, ақжарқын,
«айналайыны» аузынан түспейтін,
үйдегі бала-шаға, сырттағы аула-қора
шаруасын құнтты ұстайтын кісі болатын. Байырхан ағаның кескінкелбеті дүниеден озғанына көп жыл
өтсе де, уақыт көмескілегенмен көз
алдымда. Темірхан ағаға сәті түскенде
Сейілханмен бірге барып сәлем
беріп, соңғы кезде сыр беріп жүрген
саулығын сырттай сұрап тұратынмын.
Бірер жыл турасында ол ағамыз да
бақилық болды. Ал Қадіржан бауырмал, қоғамшыл, белсенді азамат болып
қалыптасып қалып еді. Әттең, бізге аға
болып жүретін жасына жете алмады.
Бұл жайларды айтып отырған себебім,
Сейілханның арғыдан бергі ата-тегі,
туып өскен ортасы, тәлім-тәрбиенің
бастаулары қандай болғанын білдіре
кету еді.
Сейілханның жары Бақтылыны
бір сыныпта оқып, бір мектепті бірге
тәмамдағандықтан әбден білемін.
Оның әкесі Боранбай қарт кескінкелбеті де, кісілік қалпы да «біздің
елдің қарттары осындай» деп үлгіге
ұсынғандай адам болатын. Бақтылы
бір кездегі осы үйдің үкідей үлбіреген
қызы болса, бұл күнде қабақ шытуынан
жымиюы көп, мінезі, жақсы-жаманды
жылдам аңғаратын ақылы, дәрігерлік
мамандығы, ақ жолдан айнымайтын
адамдығы үшін таныс, білістер мен
туыстар қауымына ардақталған бір
әулеттің бәйбішесі, ұл-қызының анасы, немерелерінің әжесі.
Сейілхан журналист. Өлкеміздегі
осы саланың сапында орны, санатында
аты бар журналист. Ешкім бір түнде
түс көргендей ертеңіне журналист бола
қалмайды. Тіпті бірнеше жылда да
журналист ретінде қалыптастым дей алмаса керек. «Мен неғұрлым көп білген
сайын, әлі түк білмейтінімді түсінемін»
деп ежелгі дүние данышпаны Платон айтқандай, журналистиканың
шеберліктің шегіне жеттім дейтін шегі,
ұшар басына шықтым дейтін шыңы
болмайды. Артыңа қарағанда бұған
дейін өткенің көп сияқты көрінгенімен,
алдыңа қарағанда кеңістіктің шепсіз,
биіктіктің шексіз екенін түсінесің.
Бұл бір бастауы бар, аяқтауы жоқ іс.
Сейілхан да журналистиканың ерекше
мехнатын басынан өткізген, Махамбет
аудандық газетінің табалдырығын
корректор болып аттаған жан. Белгілі
журналист, зейнет жасына жеткенше
біраз жыл облыстық газеттің жетекші
бө лі мі н б асқ ар ға н Т әж і А қым ов
ағамыз өткен-кеткенді әңгімелеп
отырғанда редакциядағы қызметін
алғаш корректорлықтан бастағанын,

пісіп шығады, талайлар күйіп кетеді.
Сейілханның бөлім меңгерушісі,
ж ауапты хатшы, редактордың орынбасары қызметтеріне сатылап көтерілуі
сол жауапты жұмыстарға лайық деп
танылғаны, таңдалғаны.
Одан кейін қайда, қандай қызметтер
атқарғанын біз жақсы білеміз. Оларды шолып шыққанда менің ойыма
оралғандар алдымен мыналар: Махамбет, Исатай аудандарында партия, кеңес органдарындағы аупартком нұсқаушысы, шаруашылық
парткомының хатшысы, селолық округ
әкімі лауазымды қызметтерінің оған
бергені аз емес. Ол соның бәрінде заман, қоғам, адам атты тараулардан
тұратын, өмір кітабын оқыды, төңірекке
журналистің көзімен қарады, әр жаңа
жұмыстың мән-жайын журналистің ойымен бағамдады. Оған экономикалық,
әлеуметтік, қоғамдық тақырыптарды
талай жазған журналистігі әрқашан
көмекке келіп отырды-ау деп ойлаймын. Нағыз журналист қашан да, қайда
да – журналист, оған «бұрын журналист
болған» деген ат таңылмайды.
Сейілханның жан-жақты
журналистігі тағы да алдынан шыққан
кез болды.Тоқсаныншы жылдардың
бас кезінде ол «Қазақгаз» ұлттық
компанияс ы шығаратын «Рауан»
республикалық салалық газетінің
Атырау, Маңғыстау облыстары
бойынша меншікті тілшісі қызметіне
шақырылды. Бұған дейін М ахамбет,
Исатай аудандары аумағындағы
экономикалық, әлеуметтік, мәдени,
тұрмыстық мәселелерді, Мәскеу
м е н А с т а н а , А т ы р а у м е н а у д а н
шығарған шешімдердің жүзеге асуына қалам күшімен ат салысып, әбден
машықтанған журналист болса да
жұмыс ерекшеліктері, міндеттері өзгеше
саланың өзекті тақырыптарын тауып,
мезгіл биігі тұрғысынан іркілмей жазып
кету оңай емес еді. Бірақ Сейілхан газ
саласының ең маңызды аймақтарында
өз қызметін абыройлы атқарды.
Сейілхан баспасөзде, партия, кеңес
органдарында, шаруашылықтарда
алуан қызметтер істесе, оның бәрі
жеке басына қолайлы орын іздеп
байыз таппағаннан емес, мезгілдің
таңдауымен, мемлекеттің тапсыруымен
болған сәтті қадамдар. Осы жылдар
мен жолдар барысында қаншама үлгі
алар ағалар, сыйласар інілер, сырласар замандастар тапты. Бұл әркімнің
маңдайына жазыла бермейтін тағдыр,
әркімге беріле бермейтін байлық.
Қазақта «бүгін жақсы іні болған – ертең
жақсы аға болады» деген нақыл бар.
Осыны Сейілханға арнап айтудың еш
артықтығы жоқ.
Әлібек ҚАЙЫРОВ,
Қазақстанның құрметті журналисі
АТЫРАУ

Алаш идеясы және Қазақ радиосы
Ұлттық кітапханада Қазақ
радиосы Алматы студиясының
ұйымдастыруымен «Алаш идеясы
және Қазақ радиосы» атты жиын
өтті. Оған алаштанушылар, зиялы
қауым мен қаламгерлер, бұқаралық
ақпарат құралдары саласының
өкілдері қатысты.
Ж.Молдағалиевтің өлеңімен ашылған
жиынның тізгінін ұстаған Қазақ радиосы Алматы студиясының жетекшісі
Б.Жағыпарұлы ұлттың үнжариясы –
Қазақ радиосы мен Шалқар радиосы Тәуелсіздік рухын, Алаш идеясын
үзбей насихаттап, тарих тағылымын
тыңдарман назарына ұсынып келе
жатқандығын, ал оның негізін қалаушы
– ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы екендігін
біреу білсе, біреу білмейтіндігін алға тартып, Алашорданың 100 жылдығын атап
өтіп жатқан тұста осы айтулы оқиғаны
назардан тыс қалдырмау жөн екендігін
атап өтті.
Республика бойынша ең алғаш 1921
жылы 1 қазанда Орынбор қаласынан
радиохабар таратылғандығын, оған
ұйтқы болған А.Байтұрсынұлы екендігін
ғалым Н.Омашұлы Ресей архивтеріндегі
құжаттарға сүйене отырып баяндап берді.
Бұл деректі қазақ даласына насихаттауды мақсат тұтқан жиын барысында
А.Байтұрсынұлының туғанына 145 жыл
толуына орай жарыққа шыққан Ахмет
Байтұрсынұлы фотоальбомының (бас редакторы Р.Имаханбет) және «Бес арыс»
(Р.Имаханбет, Г.Орда) атты кітаптың
таныстырылымы өтті.
Алматы және Торғай қаласындағы
А.Байтұрсынұлы музей-үйі қорының
мұрағаттық деректері, шежірелі
фотосуреттері, тарихи тұлғаны өз дәуірі
мен бүгінгі тәуелсіздік кезеңдегі ұлт

ұстазын ұлықтаған ресми жиындар
мен арнайы іс-шаралар материалдары
топтастырылған фото-жинақтың керме
жібін ұлт ұстазының жиені А.Байсалова
мен «Нұр Отан» ХДП Алматы қалалық
бөлімшесі төрағасының бірінші орынбасары К.Матыжанов, ал «Бес арыс»
кітабының керме жібін қоғам қайраткері,
«Тіл жанашыры» құрмет белгісінің
иегері А.Осман мен әдебиеттанушы
ғалым, филология ғылымының докторы Т.Тебегенов қиып, өз ой-пікірлерін
білдірді.
А.Байтұрсынұлы мұражай-үйінің
директоры Р.Имаханбет, әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың журналистика
факультетінің деканы С.Медеубекұлы,
«Ақиқат» журналының бас редакторы
А.Әлім, Б.Майлин атындағы қордың
төрағасы Ж.Табын және т.б. Алаш
арыстарының еңбектері, сол арқылы
қазақтың қанында бар қасиеттерді қайта
жаңғыртып, үлгі-өнеге ету жолында
қазақ үнінің жаршысына айналған Қазақ
радиосының ұшан-теңіз еңбегін, рухы
биік, сезімі асқақ ұрпақ тәрбиелеудегі
рөлін бағалап, жиынды ұйымдастыруға

мұрындық болған азаматтарға алғыс
айтты. Сондай-ақ Ахмет Байтұрсынұлы
мұражай-үйінің директоры Р.Имаханбет
Ахаң үйінің ауласына «Алаш үйі» салынса деген ұсыныс-пікірін жеткізді.
Жиын барысында Қазақ радио
сының Алматы бөлімшесінде еңбек
ететін Ә.Байжанбаевтың баласы А.Әнуарбекұлы, Ғ.Есенсариев,
Т.Момбекұлы, Г.Нәлібай, С
 .Қоңырбаев,
Ж.Оразымбетова, Г.Бостан,
Г.Алпамысқызы және т.б. ұжым мүшелері
көпшілікке таныстырылды.
Жиналған көпшілік «Алтын қордағы»
М.Әуезов, А.Тоқпанов, Б.Момышұлы,
Ш.Айманов, Ғ.Құрманбаев, Т.Ахтанов,
М.Мақатаев, Ә.Байжанбаев,
Д.Қанатбаев, М.Ержанов және т.б.
қазақтың біртуар азаматтарының дауыстарын тыңдап, үлкен толғанысты бастан
кешті.
Ұйымдастырушылардың айтуынша,
биыл Қазақ радиосының Алматы студиясына А.Байтұрсынұлының құрметіне
ескерткіш-тақта қойылмақ.
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

БАҒДАР

Оқушыларға кәсіби білім береді
Бүгінгі таңда оқушыларға мек
теп қабырғасынан бастап кәсіби
бағдар беру мәселесі жиі айтылып
келеді. Бұл олардың болашақта
мамандықтарын дұрыс таңдауына оң
әсер етері сөзсіз.
Мұндай тәжірибелер қазіргі кезде
еліміздің жоғары оқу орындары тарапынан қолға алына бастағаны қуантады.
Мәселен, Алматы қаласындағы Абай
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университетінде «Кәсіби бағдар беру
форумы» құрылып, өз жұмысын бастап
кетті. Ұйым мүшелері Алматы, Оңтүстік

Қазақстан, Қызылорда аймақтарының
бірқатар мектептерінде болашақ
түлектермен кездесулер өткізді.
Мұндағы мақсат – оқушыларға
қарым-қабілеттеріне сай мамандық
таңдауға көмектесу, университетте
оқытылатын мамандықтар жөнінде жанжақты ақпараттар беру, көкейлерінде
жүрген сауалдарға жауап беру.
Кәсіптік бағдар беру барысында мектеп бітіруші түлектер өздеріне керекті
мәліметтерге қанық болды. Сапар аясында Оңтүстік Қазақстан облыстық
білім басқармасының басшысы Исатай
Сағындықов, Қызылорда облыстық білім

басқармасының басшысы Бақытжан
Сайлыбаев және Абай атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық университетінің
ректоры, профессор Такир Балықбаев
үш тұғырлы ынтымақтастық туралы
келісімшартқа қол қойды.
Елбасының «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты бағдарламасы аясында жүзеге асатын мұндай жоба облыс
басшыларымен университет арасында
алтын көпір орнатып, бірлесіп жұмыс
істеу арқылы бәсекеге қабілетті білікті
мамандар даярлауды көздейді.
Ерсайын МОЛДАСАНОВ
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ANA TILI
АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

Тарихта Мөңке аттас адамдар болған. Олардың ішінде есімі тарихта
қалғандарының бірі – 1251-1259 жылдары хан болған Мөңке. 1300
жылдары Орманбет хан тұсында өмір сүрген Мөңке мен біз айтып отырған
Шекті Мөңке би де өмірде болған.
Ал алғашқы Мөңке би туралы деректер жоқтың қасы. М.Ж.Көпеев Ноғайлы Мөңке
Орманбет ханның тұсында өмір сүрген дегенді ат-үсті атап өтеді. Басқа дерегі жоқ. Ол айтты деген сөздерді білімдар Н.Наушабаев Шекті Мөңке биге телиді. Толғауға зейін салсаңыз,
оның Орманбет ханның емес, Шекті Мөңке бидің тұсында айтылуы мүмкін екенін бірден
пайымдайсыз.
Осы орайда қазақ әдебиеті тарихынан мынаны мысалға келтіре кетсек, Мұхтар
Әуезовтің «Әдебиет тарихы» (1927 жылы жазылған) атты еңбегінде
Асан Қайғы Абылай хан тұсында өмір сүрсе керек
делінеді.
М.Әуезов мынадай дерек келтіреді. «Сол
Асанның өз аузынан шыққан сөзге қарасақ, Асан
Абылайдың тұстасы болмаса да, сол Абылай алдында аз-ақ бұрын өмір сүрген адамға ұқсайды.
Өйткені Асанның қатты қиналып айтқан сөзі
заман жайлы туралы, қиналған заман, қазақтың
орысқа бағынуы жақындап қалған мезгілі».
(Әдебиет тарихы» Алматы. Ана тілі. 1991 ж. 199
бет).
Бірақ кейін Асанның Абылай ханның тұсында
емес, Әз Жәнібектің тұсында өмір сүргені ғылымда
дәлелденді. Ғұлама адамның жаңылыс басуының
өзі үлкен сабақ. М.Әуезов адамына қарап сөзін
алмай, сөзіне қарап адамын алып отыр.

Шекті Мөңке би Ноғайлының қанынан жаралған.
Мөңкенің ұрпақтарын, мейлі ол бала болса да,
«Сен Мөңке әулиенің ұрпағысың. Арғы аталарың
— Мұса хан, Ер Едіге, сондықтан жоғары шық»
деп, құрметтеуші еді ауылдың қариялары.
Сондай-ақ ауылдастар аруаққа ауыр тиер деп
Мөңке ұрпақтарына қатты сөз айтпайтын. Әлі де
солай. Әңгіме божырамай, түсінікті болуы үшін
Ж.Дәуренбекұлы мен С.Құттыбайұлы 1992 жылы
Алматы қаласындағы «Рауан» баспасынан кітап
етіп шығарған «Алты ата Әлім» атты шежіреден
үзінді келтірген жөн болар.
«Жаманақтың (Шектінің шын аты – Б.К.)
үлкен ұлы Шыңғыс жылқы қайырып жүріп, өлім
халінде талықсып жатқан балаң жігіттің үстінен
шығады. Аузына су тамызып, есін жиғызып
ауылына алып келеді. Шыңғыс бала тауып алғанын

Мұнан соң қилы-қилы заман болар,
Заман азып, заң тозып, жаман болар.
Қарағайдың басына шортан шығып,
Бабалардың дәурені тәмам болар.
Ол күнде қарындастан қайыр кетер,
Ханнан күш, қарағайдан шайыр кетер.
Ұл, қызың орысқа бодан болып,
Қайран ел, есіл жұртым сонда не етер, – дегенді
М.Әуезов Асан Қайғыға телиді. 1782 жылы қайтыс
болған Бұқар айтты десе сенуге болар, бірақ 13301450 жылдар шамасында өмір сүрген Асанға таңуға
келмейді. Ол кезде орыс тарапынан ондай үрей
туа қоймағаны анық. Асан Қайғыны жете зерттеген Ханғали Сүйіншәлиев, Мұхтар Мағауиндер
бұл сегіз жолды Асандікі демейді. Демейін деп
отырған жоқ, қисынға келмейді, жобаға соқпайды.
Сондықтан да, зерттеу еңбектеріне енгізбеген.
Егер бұл жолдарды шынымен де Асан Қайғы
айтқан болса, оның М.Әуезов жазғандай, расында
да Абылай тұсында немесе соның аз-ақ алдында
өмір сүргені.
М.Әуезов Әз Жәнібек ханның уақыты туралы
және былай дейді: «...ол кезде қазақ елінің алдында орысқа қарау деген мәселе туған да емес. Ешбір
жанның басына ондайлық суық ой келген емес»
(199-бет).
Қысқасынан қайырғанда, Әз Жәнібек тұсын
дағы Асанның бұлай деуі де қисынға келмейді.
Хош. Мөңке биге оралайық. Кіші жүздің
Шөмекейі мен Жетіруы арасында Мөңке деген
би жоқ. Шежіре бойынша таратып беруге болады. Бұл екі рудан (Жетіру жеті рудан құралады)
тараған бүгінгі ұрпақтар, рулары бөлек болса да,
Шекті Мөңке биді атамыз деп санайды. Әрине,
ұлы адам – көпке ортақ. Мөңке бидің бір әйелі
Төртқараның (Әйтеке бидің руы), бір әйелі
Шөмекейдің қызы. Шөмекейден тараған ұрпақ
Мөңкені атамыз деп айтуы әбден заңды. Би,
әулие адамды жездеміз дегеннен гөрі, бабамыз
деген жарасымды. Шөмекейлер негізінен Ақтөбе
облысының Әйтеке би, Ырғыз аудандарында
тұрақтаған. Ырғыз Торғаймен шектес. Мөңке
би туралы шөмекейлердің аузынан естігендерін
арқалықтардың Шөмекей Мөңке айтқан екен деуі
әбден мүмкін.
Тегінде Ноғайлы Мөңке, Ақыр Мөңке, Шекті
Мөңке дегендер бір адам. Дәлел қайсы дейсіз ғой.
Бұхара, Қоңырат, Хорезм төңірегіндегі
қазақтардың Шекті Мөңкені Ақыр Мөңке
атауының себебі бар. Шекті Мөңке биді аталмыш
елдердегі жұрттар да жетік білген. Өйткені қазіргі
Ақтөбе облысының Шалқар ауданындағы Бозой
ауылына Өзбекстан шекарасы тиіп тұр. Мөңке
бидің негізгі тұрақтаған өңірі және оның қазіргі
ұрпақтары тұрып жатқан жер Шалқар ауданы.
Бұхара – Орал газ құбырында еңбек ететін ауылдастар Бұхарадан талай Тілеудің (Мөңкенің әкесі),
талай Қабақтың (әкесі бір, шешесі бір Тілеудің
туған ағасы) бүгінгі ұрпақтарын кездестіргенін
айтып келді. Әйгілі Көтібар батырдың тойына
Қарақалпақстаннан зиялы қауымнан құралған
делегация келді. Сол азаматтардан «Сіздің жақта
Ақыр Мөңке деген болған ба?» деп сұрағанымызда,
Ақыр Мөңке деп жүргеніміз – Шекті Мөңке ғой
деген жауап алдық.
Ендеше неліктен Ақыр Мөңке аталады?
Себебі Мөңке жөнінде сөз болса, алдымен оның
ақырзаман туралы болжаулары еске түседі. Осыған
байланысты Ақыр Мөңке атанған. Оның үстіне
Өзбекстан аумағында Шектіні айтпай, өздеріне
ұнаған «Ақыр» сөзін қосуы әбден мүмкін. Асанға
«Қайғы» сөзінің қосылып айтылғаны секілді бұл
да. Осы жерде Тілеудің ағасы Қабақтың, Шектінің
ішінде аға баласы атанған Жақайымның сүйектері
Өзбекстанда Шыршық өзенінің бойындағы
Аққайнар деген жерде жатқанын да айта кету
керек.
Кейбір ғалымдар «М.Ж.Көпеев ел жұртқа
Ноғайлыдан шыққан Мөңке би деп танытқан...»
деп бастайды әңгімесін. Шектіге Ноғайлының
қандай қатысы бар деп ойларсыз. Қатысы бар.

хабарлап, оны сүтке шомылдырып, асықты жілік
ұстатып, өзіне бала қылып жеке үй тігіпті. Балаң
жігіт өзінің аты-жөнін, шыққан тегін айтпапты да араларында Мәку атала бастапты. Оған
Зеріп атты ақылды қызды алып береді, бірақ көп
ұзамай жігіт дертке ұшырап қатты науқастанады.
Жігіт өзін ауру меңдей бастаған соң, өлерін біліп
Шыңғысқа бар шындығын айтады. Өзінің атының
Қалу екенін жасырмайды. Әкесінің аты Сирақ
екен. Сирақтың әкесі атақты ноғайлының Мұса
ханы екен. Оның бәйбішесінен Сирақтан басқа
Орақ, Мамай, Алшағыр туған. Тоқалдан Мұса
ханның жеті баласы болады, үлкені Ысмайыл
екен. Мұса хан өліп, Орақ хан болып тұрғанда
Ысмайыл бастаған жақтастар Орақты айламен
өлтіреді. Ысмайыл хан болу үшін енді Орақтың
ұлдары Қарасай, Қазидан құтылудың жолын ойлайды. Сөйтіп жүргенде алыс жұртта ілім іздеп
оқудан қайтып келе жатқан Орақтың үшінші ұлы
Айдынділмаш елге жақындағанда жас Қалуды
ертіп, Ысмайыл алдынан шығады. Жол үстінде
Айдынділмаштың садағын алдап түсіріп, оны
Қалуға беріп өлтіртеді. Енді Қалуды өлтіру үшін
Қырымнан жаугершіліктен қайтқан Қарасай,
Қазиға хабар жібереді. Қалу өзінің алдауға түскенін
біліп және кінәсін түсініп басының ауған жағына
кете береді. Ол кезде Ноғайлы елімен Кіші жүздің
елі қатар қоңсылас жұрттар ғой. Міне, осы Қалуды
Шыңғыс тауып алған.

Мөңке би

белгілі. М.Тынышпаевтың 1925 жылы Ташкент
қаласында шыққан «Қырғыз – қазақ халқының
тарихына материалдар» атты еңбегінде тайға
таңба басқандай етіп көрсетілген. Ендеше сүйегі
ноғайлы Шекті Мөңке би неге Ноғайлы Мөңке
би деп аталмасқа? Елдегі қатар-құрбылар кейде
Мәкудің ұрпақтарымен «Нағыз қазақ – біз, сендер
– ноғайсыңдар» деп қалжыңдасады.
Демек, әлгіндегі Мөңкелердің бәрін бір адам
деуге негіз бар. Сондай-ақ мынадай дәлелдерге
н азар аударайық. Алты арысымыздың бірі
Жүсіпбек Аймауытовтың 1925 жылы Ташкент
қаласында жеке кітап болып басылып шыққан «Ел
қорғаны» атты пьесасында мынадай жолдар бар:
...Жарықтық Мөңке би болжап кетті ғой.
Жас баладан биің болар,
Жас балшықтан үйің болар.
Ат жақсысы арбада болар,
Жігіт жақсысы саудада болар, – депті ғой
өтерінде. (Ж.Аймауытов. Шығармалары. Алматы.
Жазушы. 1989. 430 бет). Пьесадағы оқиға Ақтөбе
өңірінде, Кіші жүздің арасында өтеді. Сондықтан
мұндағы Мөңке бидің Шекті Мөңке би екеніне
еш күмән жоқ.
Енді ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұ лын
қарайық. 1926 жылы жарық көрген «Сауат
ашқыш» атты еңбегінде Шекті Мөңке би деп атап
көрсетіп, бір билігін мысалға келтіреді. Толық
нұсқасы былай:

Бұхара, Қоңырат, Хорезм төңірегіндегі қазақтардың Шекті Мөңкені Ақыр Мөңке
атауының себебі бар. Шекті Мөңке биді аталмыш елдердегі жұрттар да жетік білген.
Өйткені қазіргі Ақтөбе облысының Шалқар ауданындағы Бозой ауылына Өзбекстан
шекарасы тиіп тұр. Мөңке бидің негізгі тұрақтаған өңірі және оның қазіргі
ұрпақтары тұрып жатқан жер Шалқар ауданы. Бұхара – Орал газ құбырында еңбек
ететін ауылдастар Бұхарадан талай Тілеудің (Мөңкенің әкесі), талай Қабақтың (әкесі
бір, шешесі бір Тілеудің туған ағасы) бүгінгі ұрпақтарын кездестіргенін айтып келді.
Әйгілі Көтібар батырдың тойына Қарақалпақстаннан зиялы қауымнан құралған
делегация келді. Сол азаматтардан «Сіздің жақта Ақыр Мөңке деген болған ба?» деп
сұрағанымызда, Ақыр Мөңке деп жүргеніміз – Шекті Мөңке ғой деген жауап алдық.
Өз басынан кешкенді айтып берген Қалу өлім
алдында жатып, әйелінің жүкті екенін, одан ұл
туса атын Бөлек деп қоюды аманат етеді. Сөйтіп,
Қалу Зеріпке үйленгеннен кейін, алты айдан соң
қайтыс болады. Зеріп босанғаннан кейін баланың
атын Бөлек қояды, өзіне тең көріп, Жаманақтың
бір ұрпағы деп қабылдайды. Мұндағы Мұса
хан, Орақ, Мамай, Қарасай, Қазиларға қатысты
халықта «Мұса хан», «Орақ-Мамай», «ҚарасайҚази» атты жырлар бар.
Сол Бөлектен Айт және Бұжыр деген екі бала
туады. Айттан Тілеу мен Қабақ, Бұжырдан Назар
мен Шүрен тарайды. Айтұлы Тілеу Күлтөбеде сөз
алған, Әз Тәукені хан сайлауға қатысқан батыр
әрі қайраткер. Ол ел басына күн туғанда баласы
Жолдыаяқты, інісі Қабақұлы Қалдыбайды ертіп,
17 мың қолды бастап, қазақ елінің астанасы
Түркістанға барып, Тәуке ханның алдынан өтіп,
1681 жылы Сайрам соғысына кірген. 1684 жылы
сол соғыста мерт болған. Киелі Түркістанда мавзолейде жерленген. Есімдері қасиетті кесененің
қабырғасында жазулы тұр.
Ақтөбе, Түркістан қалаларында Тілеу –
Жолдыаяқ батырлар және Қалдыбай батыр
атында екі бірдей көше бар. 2015 жылы Ақтөбе
қаласында Тілеу батырға, сол жылы Шымкент қаласында Тілеу-Жолдыаяқ батырларға
ескерткіштер қойылды.
Тілеу мен Қабақтан Қалдыбай хан, Әзберген
хан, Сары Шонай, Қаражігіт, Мырзағұл билер
мен Сарышолақ шайыр, Батақтың Сарысы, Таразы, Әлима сынды ақындар, атты ұранға айналған
Бақтыбай, «Айман-Шолпан» жырындағы Көтібар
мен Есет, Қарағұл, Ерназар, Бекет батырлар
шыққан. Ал атақты Сәңкібай батыр, Құдайберген,
Ахмет, Ғазиза Жұбановтар – Назардың, Нұрпейіс
Байғанин Шүреннің ұрпақтары.
Мұса ханның Едігенің ұрпағы екені тарихтан

«Шекті ұлы Мөңке би жеті жасында билік
айтып, кісі құны дауды бітірген екен дейді.
Бір судың бойына бір бай ауылы келіп қонады.
Су бойында бір топ бала ойнап жүрсе, балаларды
келіп, ауыл иесі ақсақал қуалайды. Байдың
астындағы асаулау байтал екен. Балалардың
біреуі атын үркітіп қалғанда, байдың бөркі басынан ұшып, байталдың алдына түскен кезде,
байтал тулап, бай жығылып, жан тапсырады.
Байдың елі балалардан құн алмақ болып
жиылады. Үш күн, төрт күн жатады. Бітімге
келе алмайды. Сөйтіп, дағдарып тұрған уақытта
бір тайға мінген жеті жасар бала келеді. Бала
қарап тұрады да, бұл жұмыстың билігін маған
берсеңіздер, мен бітірейін дейді. Бала бір айтады, екі айтады, оның сөзіне баласынып ешкім
құлақ аспайды. Ақырында ақсақалдар дағдарып:
«Осы қой асығы демеңіз, қолыңа жақса сақадай,
жасы кіші демеңіз, ақылы жақса атадай» деген
қайда? Манағы бала кімнің баласы екен? Тауып
әкеліңдерші» деп іздетіпті. Сұрастырып, баланы
тауып әкеледі. Өзін Мөңке деп таныстырған
бала:
«Билікті маған берсеңіздер, менің айтатын
билігім мынау дейді: «Ердің құны жүз жылқы,
бұл істе тентек төртеу, әуелі ойнап жүрген бала
тентек, екінші, оны қуған бай тентек, үшінші,
үріккен байтал тентек, төртінші бастан ұшқан
бөрік тентек. Төрт тентекке жүз жылқыны бөлу
керек» дейді.
Сонда жүз жылқының үш бөлімі байдың
өзіне түсіп, бір бөлігін ғана бала жағы төлейді.
Жұрт бала билігіне ырза болады. Сол бала үш
жүзге белгілі Мөңке би атанып, аты аспанға
шығады».
Дәл осы нұсқа «Қазақ елінің қысқаша тарихы» атты бесінші сыныпқа арналған мектеп
оқулығына да енгізілген (Алматы. Рауан. 1996.

144-145 беттер). Бірақ мұнда рудан қашса керек,
Шекті сөзін алып тастапты.
1993 жылы «Қайнар» баспасынан жарық
көрген «Шешендік шиырлары» атты жинақта да
Мөңкенің Тілеудің ұлы екені жазылады. «Бірде
Тілеу сегіз жасар ұлы Мөңкені ертіп жолға
шығады. Қалың тұман түсіп, олар бағытынан
адасып қалады...» деп басталатын осы кітаптағы
әңгіме Қазақстан Республикасының Орталық
ғылыми кітапханасында сақталған. Тек мұнда
«ерте уақытта Кіші жүздің ішінде Мөңке дейтін
білімді адам өтіпті. Оның әкесі Тілеу деген қарт
кісі 8 жастағы Мөңкені ашамай ерге мінгізіп,
атының басын жетелеп, көшкен елін қапталдай
жүріп келе жатса, қалың тұман түсіп, келе жатқан
бағытынан және көштен адасып қалыпты...» деп
басталады. (№1281 папка, 2-дәптер). Қазақстан
Республикасы Орталық ғылыми кітапханасының
директоры Г.Әбуғалиеваның 1999 жылғы 25
қарашада жолдаған Шекті Мөңке биге қатысты
хаты және архивтік құжаттардың көшірмелері
қолымызда бар.
Сондай-ақ Нұржан Наушабаевтың «Шекті
Мөңке бидің сөзі» деген «Сары азамат, сардар бек...» деп басталатын толғауы да осы
кітапханадағы №1067 бума, 5-папкада «Кіші
жүздің ішіндегі Шекті Мөңке бидің сөзі» деген
атпен латын әліпбиімен жазылып сақтаулы.
Қазақтың шешендік өнерін жете зерттеп,
бір ізге салған Балтабай Адамбаев құрастырған
«Шешендік сөздер» атты жинақта (Алматы.
«Отау». 1992 жыл.) «Шекті Мөңке би Шеркеш
Түрке би, тана Нұрке билермен кеңесіп отырып
айтты деген сөздер» деп Мөңке бидің бірнеше
толғаулары мен өлеңдерін келтіреді.
Шекті Мөңке бидің «Бұл, бұл үйрек...»
толғауы «Сәуле» журналының 1924 жылғы №1
санында жарияланған.
Шекті Мөңке би туысқан қырғыз еліне де
танымал болған. Мөңке бидің шығармашылығы
қырғыздардың да зар заман ақындарына
ықпал еткен. «Қырғыз зар заман әдебиетінің
көшбастаушысы Қалығұл Бұйлашұлының
«Ақырзаман толғауы» Мөңке бидің өлеңдерімен
өте мазмұндас шығарма. Жердің тақыр болуы,
ағайынның тасбауырлығы, әйелдің ерге теңелуі
хақындағы тұжырымдар екеуіне де ортақ. Мөңке
бидің айтқандары әр жерде, әр нұсқада жария
ланып жүрсе, Қалығұлдың «ақырзаманы» ел
ақындарының антологиялық жинағына енген
тұтас дүние» (Бауыржан Омарұлы. «Зар заман
поэзиясы». Алматы. Білім. 2000.99 бет).
Танымал болатын себебі бар. Өйткені
Мөңкенің шешесі Сұлу — қырғыздың қызы.
Бір себептермен еліне белгілі Ақкісі дейтін басшысы бар қырғыз ауылы Алатаудан Кіші жүздің
арасына көшіп келеді. Қалың шектінің ортасынан орын тебеді. Ақылды, дана Тілеу құдығын
береді. Бір күні Тілеу жол жүріп келе жатып,
атын суарып алу үшін Ақкісінің ауылына соғады.
Келсе, бір құнан атан (кейбіреулер өгіз дейді)
құдыққа түсіп кетіп, соны Ақкісінің Сұлу деген
қызы шығарып алмақ болып жатады. Ат үстінде
тұрған Тілеу арқанның бір ұшын ұстап, тартып
шығарыпты. Атын суарып болып өз жөнімен
жүре береді.
Жасы біразға келген Тілеудің қайратына
сүйсінген Сұлу «Ойпырмай, ерткені иттің
сырттаны екен, мінгені аттың тұлпары екен,
өзі жігіттің сұңқары екен!» депті. Осыны сезгендей, қырдың үстіне шығып бара жатқан
Тілеу бұрылып қарағанда, екі иығы қозғалмай,
сақалы қос жауырынының ортасын жауып
тұрыпты, яғни басы 180 градусқа бұрылыпты.
Кейінірек Ақкісіге құда жібереді. Бірақ Ақкісі
«Бізді кірме деп басынғаны ма, әлде Тілеу
құдығын бұлдап отыр ма» деп ашуланыпты.
Бірақ қыз жеңгелері арқылы «Әкем рұқсатын
берсін, Тілеу жігіттің сұңқары екен» депті. Сол
Сұлудан Мөңке туған.
Ал қырғыз ақындарының Шекті Мөңке биді
жетік білуі құда-жекжаттық, нағашы-жиендік
аралас-құраластықтан екеніне дау жоқ. Бұл
күнде қазақтың бір руы секілді қазаққа сіңіп кеткен елдегі қырғыздар, яғни Ақкісінің ұрпақтары
мөңкелермен нағашы-жиенді сыйласады. 1996
жылы Шалқар ауданында осы қырғыздардан
шыққан жоңғар соғысының батыры ержүрек
Қайдауылға кесене тұрғызылып, ас берілді.
Ноғайлы Мөңке би, ақыр Мөңке би деген
адамдар болды дейін десең, олардың тегі кімдер,
тұстастары кімдер? Бұған жауап табу қиын. Ал
Мөңке бидің өмір сүрген уақыты, оның замандастары туралы тарихи құжаттар жетіп артылады.
Шекті Мөңке бидің Нұралыны хан сайлауға
қатысқаны тарихи құжатта бар. 1748 жылдың 5
қазанында Кіші және Орта жүз қазақтарына хан
етіп тағайындау туралы император Елизавета
ханымға жазған хатында «Шекті руының Бапы
биі өз таңбасын басты. Осы рудың Бақтыбай
биі, Мөңке биі ...өз таңбаларын басты» деп
жазылған (АВПР. Ресей ішкі саясатының
архиві. Ф.122, д.8 лл. 15 об-16). Осы архивтегі
Гуляевтың 1748 жылы жазған күнделігінен
Шекті Мөңке биге қатысты басқа да деректерді
кездестіруге болады. Әбіш Кекілбаев өзінің
«Елең-алаң» атты тарихи романында Әбілқайыр
ханның ордасына орыс елшісі келіп, соның
құрметіне бас қосқан жиынға қатысқан елу бидің
бірі Мөңке екенін жазады. Академик Ахмет
Жұбанов «Сары» еңбегінде Сарының аталары
да тегін болмаған дей келіп, шекті Мөңке бидің
шығармашылығына тоқталып өткен («Замана
бұлбұлдары». А.Жұбанов, Алматы, «Жазушы»,
1975 ж.).
Сырым батыр бата алған адамдардың бірі –
80 жастағы Шекті Мөңке би екен деген дерек
Орталық ғылыми кітапханада сақтаулы (№137
папка, 6-дәптер) тұр.
Шекті Мөңке бидің заманы, тұстастары
белгілі. Оның шамамен 1675-1756 жылдары өмір
сүргеніне күмән жоқ. Дала философы әрі қоғам
қайраткері екеніне дәлел жеткілікті. Айтып
жүрген Мөңке билердің бәрі бір ғана Мөңке
Тілеуұлы екені анық.
Бердібай КЕМАЛ
АҚТӨБЕ

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ
БҰҰ

Бюджетті бекітті
Біріккен Ұлттар Ұйымының
алдағы екі жылдық бюджеті
бекітілді. Бас Ассамблеяда
мақұлд анған құжат бойынша
жалпы сома 5 миллиард 395
миллион АҚШ долларына тең.
Ұйымның қаржылық қа
зынасы оған мүше 193 мемлекеттен түсетін жарналық
төлемдерден құралады. Ол
мемлекеттердің жалпы ішкі өнімі мен жан басына
шаққандағы табысына байланысты есептеледі.
Бүгінде халықаралық қауымдастыққа ең көп
қаржыны Америка Құрама Штаттары құйып отыр,
елдің үлесі ұйым бюджетінің 22 пайызына тең. Жапония 9,6 пайызбен екінші, Қытай 7,9 пайызбен үшінші
орында.

АЗИЯ

Баламалы энергия көзін дамытпақ
Көмір отынының орнын толтыру мақсатында Қытай
баламалы энергия көздерін дамытуға басты назар ауда
рып отыр.
Билік бұл нәтижеге жылыту маусымы кезінде
көмірді электр қуатымен алмастыру арқылы қол
жеткізді. Осылайша Қытай 2020 жылға дейін көмір
пайдалануды 60 пайызға дейін азайтпақ.
Бейжіңде электр қуатын пайдаланудың рекордтық
деңгейі тіркелді. Қытай астанасында оның көлемі 17,8
млн кВт-ты құрады. Мамандардың айтуынша, жылытуды жаппай электр қуатына көшіруге байланысты
энергетикалық жүктемеге күш түсті. Қазіргі жылыту
маусымының ең қауырт шағында тоқты пайдалану
өткен жылмен салыстырғанда 11 пайызға артып отыр.
Көмір жағуды азайтқаны ауа сынамасынан да
сезілді. Қалада қоршаған ортаға бөлінетін зиянды
заттардың мөлшері 35 пайызға азайды. Бұл – соңғы 5
жылда болмаған көрсеткіш.

КҮНШЫҒЫС ЕЛІ

Жүргізушісіз автобус
Жапонияда алғаш рет жүр
гізушісіз қозғалатын жолаушы
лар автобусы сыналды. Navia
француз компаниясы жасап
шығарған көлік қала көшесімен
шығып, апатқа ұшырамай жүріп
өтті.
Мамандардың айтуынша, мұндай автобус жасанды
сана, робот және интернеттің
арқасында еш кедергісіз шаһар көшелерімен
қатынауға дайын. Алайда Жапониядағы Заңға сәйкес
қазір жүргізушісіз автобустарды толық пайдалануға
рұқсат етілмеген.
Ал ресми дерекке сүйенсек, биыл жапон
билігі жүргізушісіз басқарылатын технология мен
экологиялық көліктерді дамытуға 25 миллиард доллар
қаржы бөлген. 2030 жылға таман елдегі әр бесінші
көлікті жүргізушісіз басқарылатындай ету жоспарланып отыр.

ОРТАЛЫҚ АМЕРИКА

Елшілік Иерусалимге көшпек
Гватемала президенті Джимми Моралес Израильдегі
өз елшілігін Иерусалимге көшіретіндігін мәлімдеп,
Facebook парақшасында жазба қалдырған.
«Бүгін мен Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен сөйлестім. Сөз етілген маңызды
мәселелердің бірі Гватемала елшілігінің Иерусалимге
қайтып оралу жайы болды. Айта кетейін, осыған
байланысты мен Сыртқы істер министріне тапсырма
бердім» деп жазды ол әлеуметтік желіде.

ОҢТҮСТІК ШЫҒЫС

Дауылдың зардабы
Филиппинде соққан дауыл мен су тасқынынан қаза
тапқандардың саны 90 адамға жетті. Ондаған тұрғын
ұшты-күйлі жоғалып кеткен.
Дауылмен бірге жаңбыр да толассыз төпелеп,
су тасқыны мен лай көшкіні жүрді. Көптеген елді
мекен су астында қалған. Кей мәліметке қарағанда,
2 мың тұрғыны бар елді мекенде сел жүріп өткен.
Жалпы табиғи апат аймағында 270 мыңнан астам
тұрғын қалып отыр. Қазір дүлей жел елдің батысына
қарай ойысып, бұдан кейін Палаван аралына қауіп
төнетіндігі айтылуда. Айта кетейік, Филиппинде жыл
сайын 20-ға жуық қатты дауыл соғады.

АСПАН АСТЫ ЕЛІ

Әуе кемесі
Қытайда әлемдегі ең үлкен
ұшақ-амфибия алғашқы сынақ
тан өтті. Көк аспанда ұшып қана
қоймай, суда да жүзетін ұшақ
Чжухай қалас ын ан шығып, 3
мың метр биіктікте 1 сағаттан
астам уақыт қалықтады.
«Эй-Джи 600» деп аталатын әуе кемесі негізі өртпен
күресуге және құтқару операцияларын жүзеге асыруға арналған. Ол теңіз не көлдің
үстіне қонып, 20 секунд ішінде бортына 12 мың тонна
су толтырып ала алады. Ұзындығы 39 метр болатын
кеме 53 жарым тонна жүк алып ұша алады. Оның
ұшу қашықтығы 4 жарым мың шақырымды құрайды.
Ал компания өкілдерінің айтуынша, қазірдің өзінде
Қытайда мұндай ұшақ түріне жергілікті үкімет пен
түрлі компаниялардан ондаған сұраныс түскен.
Әзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
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ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА
Сұлтанғали ҚАРАТАЙҰЛЫ
Мен оның ұлы да, немере, шөбересі
де емеспін. Қосым деген кісінің ағасы
қайтыс болып, содан Меруерт (Дәу
әжем) жесір қалады. Оны бірден-ақ
ата салтымен қайнысына – Қосымға
қосады. Қосым жеңгесінен 13 жас
кіші. Содан өмірге 4 қыз келеді.
Алғашқысын Жаңылтай деп атайды.
Кейінгілерін Бибіхан, Дүржан, Үржан
дейді. Мен бұлардың біреуін ғана
көрдім – Үржан апамды. Өзгелері тым
алыста тұратын. Үржан апайдан екі ұл
өрбіді – Егізбай, Бабыраш.
Әйелі қыз таба берген соң Қосым
қамықса керек. Соны сезген
Меруерт оны жас қызға үйлендіреді.
Есімі Базар. Мен оны да әже деп
атайтынмын. Одан бала болмайды.
Содан рулық жағынан 4-5 атадан
қосылатын Қаратайдың әйелі Айдана
(менің анам) маған жүкті болып жүрсе
керек. Меруерттің өтінішіне келісім
береді. Маған дейін екі ұл, бір кызды
өмірге әкелген Қаратай мен Айдана
ауылдағы беделді отбасының бірі
екен. Қаратай аудан басшысының
тапсырмасын орындап, Шақан деп
аталатын руластарын 40 шақырым
жердегі Аралтөбеден көшіріп,
соған басқарма болады. Колхоздың
шаруашылығы едәуір алға басады.

Д

Ал Дәу әжем ондай емес. Өте сабырлы. Дәу десе, дәу. Шамамен бойы екі
метрге жуық. Батыр тұлғалы, кең жауы
рынды, кеуделі. Канша мешел, сақау
болсам да, Құдайдың құлағым мен көзімді
аман-сау қалдырғанына осы уақытқа
дейін шүкіршілік етемін. Үйдегілердің
айтқандарын жақсы естимін, түсінемін.
Сондайда Дәу әжемнің қыз-келіншек
кезінде жігіттермен күресіп қалай жеңіп
шыққанын да әңгімелейтін. Соның
қайсібірі есімде калды.
Біздің Ақкөлден 14 шақырым
жерде Кілемжайған деген мекен бар.
А уданда алғаш колхоз құрылғанда ол
да өзі 56 шаруашылықтың бірі болған.
Өткен ғасырдың орта тұсында колхоздар
ірілендірілгенде Кілемжайған Ақкөлге
қосылады. Атынан аңғарғаныңыздай бұл
өзіндік тарихи сыры бар ерекше жер. Ерте
заманда, Кенесары ханның тұсында болса
керек, Орта жүздің атқа қонған басшылары
Кіші жүзге сөз салып, ортақ жауға бірігіп,
қарсы шығайық деген оймен осы жерге
адамдарын жібереді. Бұл өңірде екі тұзды
көл бар. Батпақты. Тұздың беті қысы-жазы
айдын су. Көлдің арасы 10-15 метрдей
құрғақ жолақ. Орта жүз жақтан келген жолаушылар осы жолақ бойымен өтсе керек.
Бұл жолы батырларды (арасында Наурызбай батыр болған деседі жұрт) жергілікті
халық кілем жайып, аяғын жерге тигізбей
қарсы алған деген аңызға бергісіз әңгіме
қазірге дейін айтылады. Тарихи дерекке қарағанда, Наурызбай батыр сол
жолы байдың қызы Қаншайымға
ғашық болып, бір жылдан кейін арнайы
келіп, үйленген екен деген сөз бар. Қалай

адам болмассың» деп, әр келген сайын
тиісе беруші еді. Енді «Біз сені сөйлетеміз.
Әлі сандуғаштай сайрайтын боласың» деп
үн қатады. Көзім бақырайып, қарап қалсам
керек, «Тесілуін қарашы. Түсініп отыр.
Бәрін біледі, сезеді» дейді олар.
Дәу әжемнен көз алмадым. Мал сою
шылар тоқ ішекті Дәу әжемнің қолына
ұстатқан бойда әлгі жеңгелерім мен Базар
әжем менің қасыма келді де, қол-аяғымды
мытып ұстады. Қозғалтпады. Дәу әжем
қолындағы жылы ішекті мойныма орады.
Қылғындырып, екі ұшын тартқан болады.
Мен сол сәтте қырылдасам керек. Базар
әжемнің аянышты үнін естідім. «Өлді ғой,
өлді! Ене қатты қыспашы! Босатшы!» дейді
жалынып. Біраздан кейін босатты. «Енді
тілің шықпаса, өз обалың өзіңе! Кұдайдан
көр. Өмірбақи сақау болып қаласың.
Біз өз борышымызды өтедік» деп жатыр
жеңгелерім. Әрекеттері біткен соң мені сол
ораулы қалпымда қалдырып, бәрі сойылып
жатқан қойға назар аударып, ет асу қамына
кірісіп кетті.
Ет желінді. Жұрт тарады. Үйде қос
әжем үшеуіміз қалдық. Арада біраз уақыт

ӘУ ӘЖЕ

1 936 жыл. Айы-күні толып, Айдана мені өмірге әкеледі. Меруерт әжем
кіндгімді кесіп, етегіне салыпты. Маған
дейін Үржан қызынан туған Бабырашты бауырына басқан екен. Оны қайтып
береді. Мені 40 күннен кейін емшектен шығарып, өз үйіне алып кетеді. Ана
құшағында ұзақ болса, кейін өзінің әкешешесін танып қояды деген ырым болса керек. Бір ғажабы, мені алып келген
алғашқы күндері Базар әжемнің омырауы
иіп, кәдімгідей емшегінен сүт шығыпты.
Бірақ онысы ұзаққа бармайды. Содан қос
кемпір мені сиыр сүтімен қоректендіреді.
Қолдарында бар тағамның бәрін аузыма
тосып, бар пейілімен аналық мейірімін
төгеді. Бірақ мен өсіп, жетілудің орнына
арықтай беріппін. Сол қалпым өзгермей,
жеті жасқа дейін тым әлжуаз болғанымды
өзім жақсы білем.
Сіз 6-7 жастағы кезіңізді еске түсіріңіз
ші. Бәрін көзім көрді, құлағым естіді.
Бірақ сөйлей алмаймын – сақаумын. Тіл
жоқ. Ойымды ыммен білдірем. Қолымды
ербеңдетем. Даусым, үнім естілмейді. Оным
ештеңе емес. Оған ет үйренді. Үйдегілердің
көзі түссе, қолымның қозғалысын түсініп
менің не сұрап, не айтқалы жатқанымды
әйтеуір сезінетін. Мешелмін. Отырған
жерімді бүлдірем, ішіме ас тұрмайды. Содан мені тулаққа отырғызатын болды.
Аузыңа салған тағамды қорытпай көзіңе
елестетіп көріңізші. Қасірет қой, қасірет!
Сөйтіп, мен Қосымның үйіне бірден-ақ
қайғы әкелдім. Мені екі әжем тулақтың
үстіне орап отырғызады. Орайтын заттары көне-көскі жалба. Тірі жанмын ғой.
Бұлқынам, қозғалам. Сондайда ораған
заттары босап, таратылып кетеді. Сол-ақ
екен мен құлаймын. Оны айтуға менде
дәрмен жоқ. Көзім бақырайып, кейде
үйдегілердің көзі түскенше ұзағырақ жатып
қалам. Мешелдіктің азабын құдай басқа
бермесін. Денемде бір шүкім ет жоқ. Арықтұрық, қол-аяғым шидей, құр сүйекпін.
Мұндайда қанша қымтап, орап қойса да,
бір жағыңа қисайып, құлап қала береді
екенсің. Құйымшақ, жамбас, омыртқа
дегендерің еш ұстамайды екен ғой. Сондай
бишаралық күй кешсем де, әсіресе Базар
әжем гөй-ғөйлеп қасыма жетіп келеді.
Құрғатып, көтеріп бауырына қысады.
Оның мені жақсы көріп, гөй-гөйлеген
үні осы күнге дейін құлағымнан кетпейді.
Өзі өмірге нәресте әкелмесе де сондай бір
ерекше мейірімді, балажан еді.

десек те, сол алғашқы қарым-қатынас
кейін жалғасын тауып, Орта жүз бен
Кіші жүз арасын осы жер жалғастыра
түседі. Құда-жегжаттар өзара араласады. Қонақтардың әр келіп-кетуі тойға
ұласады. Ойын-тойда ат шабыс (бәйге),
жаяу жарыс, күрес ұйымдастырылады.
Құдаларды сондай қарсы алудың беріректе
өткен бірінде менің Дәу әжем құдалар
жағының бір атақты палуанымен күресіп,
алып ұрып, жығылған жігіттің үстінен
аттап өтіпті. Ол кезде де жұрт Меруертті
атымен атамай «Дәу қыз» дейді екен.
Біздің бала кезімізде күллі ауыл балалары
оны Дәу әже деді.
Мен Қосымды өз қыздары сияқты
«папа» дейтінмін. 1942 мен 1943 жылдың
тоғысқан қысында 10 шақырым жердегі
ІІІаңдыкөлден жаяу, пошта тасып жүріп,
боранды күні жолдан адасып, ауылға жете
бергенде құлап, содан ауыл адамдары іздеп
шығып, тауып алады. Үсік шалған әкем
көп кешікпей дүние салды. Оның демі
біткен сәтте аяқ-қолын уқалап отырған
қос әжемнің дауыс шығарып жылағаны
әлі есімде. Жалбаға ораулы отырған мен де
жыладым – үнсіз.
Осы оқиға өткен соң қос кемпір өзара
әңгімелесті. Дәу әжем айтты:
– Сұлтанның тілін шығаруға әрекет
жасасақ қайтеді?
– Қалай?
– Жас кезімде бір емшінің баланы
буындырып тілін шығарғанын көргем.
– Өлтіріп алмаймыз ба?
– Құдай сақтасын. Қалай десек те бір
батыл әрекет керек сияқты. Тәуекел делік.
– Қолмен буындырасың ба? Әлде...
– Жо-ға. Нағашы жағынан қара қой
алдырту керек. Соны сойып, тоқ ішегімен
жылы қалпында буындырады.
– Қаратайдың ба, әлде Айдананың
нағашысы ма? Олардың кім екенін, қайда
екенін біз білмейміз ғой.
– Ол жағын қайтесің. Жақын жердегі
Бопайдан қой алдырсақ та жетеді.
Қос кемпірдің осы сөздерін толық
естідім. Бопай дегені Ақкөлден 4-5
шақырым жердегі мекен. Біреуінің төркіні
сол ауылдан шығар. Мен ол жағын түсіне
қойған жоқпын.
Арада бір аптадай уақыт өтті. Қой
әкелінді. Мен сәкіде ораулы қалпымда
отырмын. Ұлмекен, Жәпеш деген
жеңгем «Әй, сақау, сен кашан жүресің?
Қартайғанда ма? Қой, сен мына түріңмен

өтті. Мен «Әже, тамақ берші. Қарным
ашты» дедім кәдімгідей үн қатып. Сәкінің
жиегінде отырған Базар әжем құлады.
Дәу әжем «Ә, Құдай, жар бола көр!» деп
күбірлеп, Базар әжемді тұрғызды.
– Ет берме. Жылы сорпа ішкіз! – дейді
Дәу әжем. Өзі соншалық сабырлы. Түрінде,
сөзінде еш таңғалыс жоқ. Іс-әрекеттің осылай аяқталатынын, бейне алдын-ала біліп
қойған кейіпте.
Иә, менің тілім осылай шықты.
Мешелдіктен айығып, жүріп кетуім де
өзіндік бір қызық хикая. Қысқа қайырсам,
былай болды. Біздің ауылда 20 шақты
ағаш үй болды. Ақтөбе жағында қазіргі
киіз үй деп жүргенімізді ағаш үй дейді. Ойлап қараңызшы осынысы дұрыс сияқты.
Киіз дегенің жабындысы ғой. Оны қалай
аунатсаң та, аударып төңкерсең де үй
болмайды. Үй болу үшін оның тік тұратын
құрастырмалы құрал-сайманы, сүйегі болу
керек. Оның кереге, уығы, күллі құрылысы
– ағаш. Олай болса, ол – ағаш үй. Әлгі
20 шақты үйдің ең сәндісі, ең үлкені –
Қаратайдың ағаш үйі. 6 қанатты. Өзгелері
кішілеу. Біздікі 5 қанатты.
Жайлауқұдыққа жаңадан көшіп
келгенбіз. Бұл Ақкөл мен Бұлақтың орта
сындағы ылди. Бір күні қос әжем қатты
абыржыды. Қос кемпір бір еркектің әйелі
болса да, Дәу әжемді Базар әжем «Ене»
дейтін-ді. Дәу әжем Базар әжемді нағыз
келініндей жұмсайтын. Оған еш қарсылық
білдірмей, енесінің айтқанын екі етпей
орындайтын.
Сол күні Дәу әжем Базар әжемді тіпті
шамадан тыс зыр жүгіртті.
– Қарап келші, ай туды ма екен? –
дейді әлсін-әлсін.
– Жоқ, – дейді Базар әжем сырттан
келген сайын.
– Сондай сәттің бірінде «Ай туды! Ай
туды!» деді қуанған үнмен. Мені екеулеп
сыртқа көтеріп шықты. Шынында да, ай
жіңішке болып туыпты. Дәу әжем Құдайға
жалбарынып, сөйлей берді. «Ай көрдік,
Аман көрдік...» «Жарылқай көр! Ниетімізді
қабыл ете көр! Баламды жүргізе көр!»
деген сөздерін естимін. Басқа да айтқаны
бар. Оның бәрі жадымда қалмапты. Әлгі
сөздерін айта тұрып, менің басымды ай
жаққа бұрып, жерге тигізді. Осылай үш
рет қайталады.Тағы бір есімде калғаны
Кіндікті (жер атауы) жақта өрт шығып
жатты. Түнде ол тіпті ап-айқын көрінді.
Әжелерім оны былтырдан қалған баздағы

пішенге найзағай түскен көрінеді деді.
Бұл жолы әлгіндей ем-домға ешкімді
де шақырған жоқ. Мен әуелі талтаңдап
тәй-тәй басып, кейде бүкшиіп, кейін
бойымды тіктеп, шамамен бір ай шамасында жүріп кеттім. Тағы бір қызығы,
біздің үйге келгендер аяқ басуымды қызық
көріп, қолымнан ұстап, отырған жерімнен
тұрғызып, олай-бұлай жүргізіп, үлкендер
жағы Дәу әжеме риза болып, жақсы-жақсы
сөз айтып кететін. Жеңгелерім бұрында
мені «Сақау» дейтін. «Енді мұны ертең-ақ
үйлендіреміз» дейді әзіл-оспақпен.
Қазір менің жасым дәу әжемнен де
асып кеткен шығар-ау. 80-нен астым. Ол
мені ешқашан еркелеткен жоқ. Сонда да
оны өте жақсы көретінмін. Осы уақытқа
дейін солай. Сондықтан шығар деп ойлаймын, Дәу әжем кейде оқыс түсіме
енеді. Жайдан-жай емес, басыма қиынқыстау іс түскенде Дәу әжем елестейді.
Бірде мені маскүнем мектеп директоры 17
метр жерден мылтықпен атты. Жалп етіп
құладым. Қасымдағы ересек бала да оққа
ұшты. Бұл 1963 жылы 11 мамырда болды.
Қазір басымда ет пен сүйектің арасында,
үш бытыра тұр. Сол оққа ұшқан сәтімде
әуелі көз алдыма екі кісі бірден елестеді.
Бірі тұңғыш ұлым – 5 айлық Асхатым да,
екіншісі – Дәу әжем. Бұл оқиға туралы
Рамазан Тоқтаров, Татьяна Квятковская
жазған мақалалардан оқып-білуге болар.
Маған дәрігерлер бас-аяғы 7 рет ота жасады. Соның төртеуі басқа қатысты. Үшеуі
урологиялық ота. Солардың екеуінде о
дүниелік болып кетуім мүмкін-ақ еді.
Құдай сақтады. Қалай десем екен? Дәу
әжем мені қауіп-қатерден жасқап, қорғап
жүретін сияқты. Менің санамда осы ой
берік қалыптасқан.
Дәу әжемнің құмалақшылдығы тіпті
ерекше. Ол құмалақтың алғашқы қатарына
бес тас шықса, соны жақсылыққа жорып,
«Арты қуаныш» деп, әрі қарай тартпай
қояды. Ол құмалақты бір адамға тек үш-ақ
рет тартатын. «Одан көп болса, құмалақ
алжиды» дейтін.
Дәу әжеме сырқаттанған кісілер
жиі келетін. Көбіне тұз үшкіріп береді.
Тұз болғанда қандай! Шақпақ тұз. Бергі
жағынан арғы жағы көрінетін. Жылтыр,
мөлдір. Көзіне қоқым түсіріп алғандар да
Дәу әжеме арнайы келіп жатады. Оларды
Дәу әжем тілін салып, қоқымды алып,
«міне» деп, тілінің ұшындағы түйіршікті
көрсетіп, әлгі сырқаты бар байғұстың жан
ауруын жазып беретін.
Мен Дәу әжеме өмірбақи борыштымын. Соны үнемі сезініп жүрем. Жиі еске
алам. Кейде осы Қос әжеме перзенттік
парызымды өтей алмадым-ау деп іштей
күйінем.
1953 жылы Ақтөбеде маған оқыс ой
келді. Ол кезде әуелі вагон депосында,
содан соң стансадағы ПТО-да (пункт технического осмотра) ең жоғары (5-ші) разрядпен жұмыс істедім. Ресейдің Ақбұлақ
стансасында да вагон жөндедім. Табысым
мол. Бізді бағып-қағып өсірген, әкеміздей
болған Молдаш ағайымнан да жалақым
көп. Басқаша айтқанда, үлкен ағайымның
шаңырағы биіктей бастаған кез болатын.
Сол күндердің бірінде аға-жеңгеме «Қос
әжемді 300 км жердегі ауылдан алып
келіп, бірге тұрсақ қайтеді?» деп пікірімді
білдірдім. Бұл сөзді аузыма Құдай салды
деп ойлаймын. Обалы не керек, ағажеңгем бір артық-кем сөз айтпай «Алып
кел» деді бірден. Соған іштей дайындалып
жүргем.
Бір күні ауылдан Мақсат аға келді. Алтын жеңгем әдеттегіндей самаурын қойды.
Төреғали мен Тілеужан ауыл жаңалығын
сұрап, Мәкеңмен ұзақ әңгімелесті. Мен
болсам, сол күні ПТО-дағы жұмысымның
түнгі ауысымына бармақпын. Ол үшін
күндіз көз іліндіріп алуым керек. Соның
қамында жүрген мені Мәкеңдер қайтақайта дастарқан басына шақырумен болды.
Өздері менен бірер жас үлкендігі бар боз
балалар. Шай үстінде Мәкең ұзақ сөйледі.
Екі әжемді мақтап, жақсылығын тіпті көп
айтты. Соның түйіні Қос әжемнің дүние
салғанына тірелді. Мен дастарқан басынан жылап тұрдым. Төргі бөлмеге барып,
өксігенім соншалық, өзімді нағыз тұл
жетімдей сезіндім. Сол сәт осы уақытқа
дейін есімде.
Сирек болса да елмен, ауылмен қатынас
үзілген жоқ. Барған сайын зират басында
Қос әжемнің моласын іздеймін. Бәрі жермен жексен. Құран бағыштаймын. Көзіме
жас алам. Қайран менің, Қос әжем!

ТУҒАН ЖЕР

Мектеп түлектері бас қосты
Алға шағын орталықты орта мектебінде
оқушыларға өз мектептерін бітірген таны
мал түлектердің табысты өмір жолын үлгі ету
мақсатында «Туған мектепке тағзым» атты акция
өтті.
Осы бағдарлама аясында мектеп түлектерінің
ішінен №1 Тараз қалалық сотының судьясы Д
 осбол
Б ейсенбаев, Тараз мемлекеттік педагогик ал ық
университетінің оқу бөлімінің инспекторы Қарлығаш
Абикеева, Еуразия ұлттық университетінің аға
оқытушысы Дамира Досекеева, «Альянс» компания
сының директоры Нартай Базарбаев «Қазгидрометтің»
Ақмола облысы филиалы директорының орынбасары Қайрат Жусанбаев, Тәуелсіздік құрдасы ретінде
Қайрат Жусанбаев қонақ болды.

Шақырылған қонақтар өздерінің балалық
шақтарына саяхат жасап, мектеп оқушыларына ғибрат
болатындай тұшымды әңгімелерін ортаға салды.
Балалар да аға-әпкелерінің әңгімесінен өнеге алғандай
болды.
Акция аясында мектеп түлегі Досбол Бейсенбаев
«Табиғат бұрышын» жабдықтауға 50000 теңге,
Нартай Базарбаев «Күншуақ» шағын орталықты
безендіруге 50000 теңге көлемінде қаржылай көмек
берсе, Сырғакүл Жапарова мектеп кітапханасына
«Классикалық зерттеулердің» 30 томдық жинағын,11
сынып оқушысы Нұржан Кеңесбай облыс әкімі
сыйлаған кітабын мектеп кітапханасына тарту етті.
Келген қонақтарға мектеп директоры Клара
Баубекова ыстық лебізін білдірді: «Мен де сендермен бірге кездесуге келіп отырғандаймын. Себебі

осы мектепте жалындаған жастық шағымда еңбек
жолын бастағанмын. Араға 25 жыл салып осы
мектептің басшылығына келдім. Мен де өз мектебімді
құрметтеймін» деді. Акция концерттік бағдарламамен
жалғасты. Мектеп оқушылары өз өнерлерін көрсетті.
Түлектердің аяулы ұстазы болған , мектеп кәсіподақ
кеңесінің төрайымы Гүлайым Смағұлова кездесуді
қорытындылап, қонақтарға сыйлықтар табыс етті.
Кездесу соңында мектеп мұғалімдері мен түлектер
ескерткішке суретке түсті.
Гүлайым СМАҒҰЛОВА,
Алға шағын орталықты
орта мектебінің мұғалімі
Жамбыл облысы
Шу ауданы

БІЛІМ
Қиындығы мен қызығы қатар
жүретін ұстаздық деген
мамандықтың көтерер жүгі әр
кезде ауыр. «Ұстаз болу – жүректің
батырлығы, Ұстаз болу – сезімнің
ақындығы...» деп жырлап еді ақын
Ғафу Қайырбеков. Күннің сәулесі
іспетті ағартушылық қызмет
атқарып, елдік мақсат жолында
қажымай, талмай еңбек етіп
жүрген ұстаздарға құрмет көрсету,
үлгі-өнегесін айтып отыру бұл да
бір азаматтық іс. Ендеше ұрпақ
тәрбиелеу ісінде едәуір табысқа
жеткен ізгі жанның бірі – жас
педагог Алматы қаласы М.Мақатаев
атындағы №140 мектептің мұғалімі
Дәурен Сағынғалиев.

Жаңалықтың жаршысы
Жиырманың үстіне жаңа шыққан
жас жігіттің аз ғана уақыт ішінде бір
талай биіктерді бағындыруы, бірнеше
еңбектің авторы атанып, шәкірттерімен
нәтижелі жұмыс істей білуі н
 азар
аудартпай қоймайды. Мәселен,
биылғы жаңа форматтағы тестілеуде
шәкірттерінің бәрі жүз пайыздық
көрсеткішті көрсетіп, білім сапасы
бойынша көш басына шықты. Әрі
оның есте сақтау қабілеті де ерекше.
Мұқағалидың 300-ден астам өлеңін,
Абай, Шәкәрім, Жұбан Молдағалиев
сынды ақын-қаламгерлердің шығар
маларын толықтай дерлік жатқа білу
қасиеті екінің бірінде бола бермейді.
Дарындылық, қабілет дейміз бе, қалай
десек те кейіпкеріміздің ерекше жан
екендігі анық. Ал, ең бастысы, осы талантын, мол білімін әрі жастыққа тән
күш-қуатын дұрыс жолға сала білуін, ел
игілігіне жұмсауын айрықша атар едік.
Бұл құптарлық жайт. Азаматтық іс.
Өсиет-өнеге беретін, шәкірттерінің
келешектегі өміріне бағыт-бағдар
сілт ейтін ұстаздар көп бізде. Алайда
тыңнан түрен салып, жаңаша ойлайтын заманауи педагогтардың қатары
сиректеу. Болмысы биік, тұлғасы тартымды ұстаздардың қатары артқаны
елдің, жалпы қоғамның дамуы үшін аса
маңызды. Сол үшін де Дәурендей дарынды тұлғалардың ұстаздық қызметке
келуі, интеллектуалдық қабілетін бала
тәрбиесіне арнауы қуантады.
Дәуреннің негізгі мамандығы – заң
қызметкері. Ұлттық университеттің
заң факультетінде оқып жүргендеақ оқытушы-ұстаздары таланты мен
қабілетін мойындап, шын ықылас
танытқан-тын. Алайда кейіпкеріміз
мансап жолына түспей, жауапкершілігі
мол, қыры мен сыры көп білім мен
тәрбие саласын таңдапты. «Бүгінгі
ұрпақтың мінез-құлқы мен ой-санасы
мүлдем басқа. Заңгерліктен бас тартып, педагогика саласына келуімнің
негізгі себебі – қоғам қазір заңгерлер

мен қаржыгерлерден гөрі заманауи
мұғалімдерге мұқтаж. Отандық педагогиканы жаңаша ойлай алатын әрі жатқа
жалтақтамайтын қабілетті мамандардан
жасақтау – кезек күттірмейтін мәселе»
дейді ол.
Жуырда Дәурен Наурызбайұлы
«Тоғыз толғаныс» атты еңбек жазып
шығарды. Аталмыш еңбекке мен де азкем үлес қосып, әріптес, пікірлес дос
ретінде игілікті бастамасын қолдағаным
бар. Бірер жыл бұрын құрастырған
Қазақстан тарихы пәні бойынша оқуәдістемелік құралы мен тест жинағы
мамандар тарапынан жоғары бағасын
алып, қолдан-қолға түспейтін кітапқа
айналды. Мектеп түлектері үшін
емтиханға тыңғылықты дайындалуға
қолғабыс ететін нағыз көмекші құрал.
Көмекші құрал демекші, соңғы уақытта
оқу-әдістемелік құрал жазу, тест
құрастыру барысында көп шикіліктер
орын алып жатқандығын айта кету керек. Жүйелілік, белгілі бірізділік жоқ.
Асығыс жазылады. Грамматикалық
қателерден көз сүрінеді. Әрі оны құрас
тырудың заңдылықтарын ескермейді.
Отандық тәжірибе мен әлемдік озық
үлгілерді саралай отырып құрастыру,
оқушылардың жас ерекшелігі мен
қабілетін ескеру, соңғы жаңалықтар
басшылыққа алына бермейді. Бұл білім
сапасына да әсер етеді. Ал Дәурен
көм екш і құрал мен тест жинағын
дайындау барысындағы аталған талаптілектерді басшылыққа алып, тиянақты
дүние жасаған.
Жалпы өмірде талап пен талпыныссыз ештеңеге қол жеткізу мүмкін
емес. Әрбір жетістіктің артында ізгі
ниет пен қыруар еңбек, үздіксіз ізденіс
жатады. Дәурен Наурызбайұлы алдағы
уақытта да осы қадамынан танбай,
білімі мен дарынын саналы, білімді,
зияткер тұлғалар қалыптастыруға арнай
берсін дейміз.
Қанат ЕДІГЕТЕГІ
АЛМАТЫ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

ӘЛЕУМЕТТІК
ЖЕЛІДЕГІ «ӨМІР»

Бүгінде әлеуметтік желіні көпшілігіміз жиі қолданатын болдық. Сырласамыз,
мұңдасамыз, тіпті көңіл күйіңді де «смайлик» деп аталатын белгімен біл
діреміз. Кейінгі кезде жастардың «Инстаграм» желісіне қызығушылығы артты.
Әрине, әр инстаграм қолданушысы
өзінің парақшасына керемет суреттерін
жүктеп, елдің назарында болуға талпынады. Танымалдылықты алға
мақсат етіп алған әрқайсының мүддесі
осы ғана. Қазақ эстрада әншілерінің
жазған жазбаларын оқиды, өзінше ой
қалыптастырады.
Міне, дәл осы мағынасыз дүниеге
бөлінген көңіл, неліктен томтом болып ақиқатты жырлайтын
кітаптарға бөлінбейді деген ойға
қаласың. Расымен, кітапты былай
қойғанда, ұрпақтың санасын жаулап, көз жанарын мөлдіретіп өзіне
аударып отыратын инстаграмның не
құдіреті бар? Кейінгі уақытта жастар
өзінің парақшасында жарияланған
суреттерінің «лайктарын» санауды
әдетке айналдырып алған. Жағымды
пікірлер мен лайықты бағасын ала
алмаған қолданушы, іштей күйзеліске
түсіп, өзіндік бағасын өзі іштей түсіріп
алып жататын кездері де болады.
Қазақта, «еңсең түспесін» дегенді суыт
хабар келгенде айтатын еді, ал бүгінде
бұл сөз лайықты бағасын ала алмаған
сурет үшін жас жеткіншекке айтылатын болды. Ақпараттық қоғамда,
әрине, өзіндік оймен бөлісіп отырған
дұрыс. Дей тұрғанмен, суреттеріне
пікір білдірмекке жақсы келісті сөзді
өзіндік оймен емес, «копировать»,
«вставить» деген тетіктер арылы ақынжазушылардың қанатты сөздерін

ұрлайтындарға мүлде дауа болмай
кетті. Өкініштісі сол, ұрпақтың ойлау
қабілетінің төмендеп, дайын асқа тік
қасық болуды әдетке айналдыруында. Ойдың жұтаңдығы байқалатын
желіде тыныс белгілерінен бөлек,
сөзді орынды қолданбау белең алып
бара жатыр.
Сонымен қатар лайықты суретке
лайықты бағасын алу үшін өскелең
ұрпақ ерекше суреттер жасауға
ұмтылады. Артық қыламын деп
тыртық қылып алмасына кім кепіл?
Өмірлеріне қауіпті аймақтан сауапты іс іздегендер осылайша көбеюде.
Міне, осындай қоғамдағы мәселелерді
көргенде өзінше ой топшылауға тура
келеді. Неліктен мұндай әуестік кең
етек алып бара жатыр? Неге жастар
әр суреттеріне өмірде мүлде кездес
пеген, ал виртуалды өмірінде ғана
бар адамнан соншалық қолдау,
маңызды пікір күтеді? Бәлкім, шынайы
өмірінде жақындарының қолдауының
аздығынан шығар. Бұл жағдайда адами
қасиеттерді бір арнаға тоғыстырып,
айналаңмен сырласқан жөн. Сол кезде
ғана жанашыр адамның ақыл-кеңесі,
мазмұнды мәні бар әңгімесі желідегі
өмірден алыстатып, шынайы өмірге
жақындатар.
Саягүл ҒЫЛЫМБЕКҚЫЗЫ
Шығыс Қазақстан облысы

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі
өлкетанушы ғалым, «Ана тілі» газетінің белсенді авторы
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып
көңіл айтады.
«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі
жазушы, «Арыс» баспасының бұрынғы қызметкері
Ләтифолла ҚАПАШЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып
көңіл айтады.

дар

Жаңа ай

АЛТЫН САҚА

Алматыдағы «Алатау» дәстүрлі өнер театры Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында ізгі құндылықтарды ұрпақ санасына сіңіру
мақсатында қазақ ертегі кейіпкерлерінің қатысуымен «Асан мен Үсен жаңа жыл
мерекесінде» атты ертеңгілік ұйымдастырды. Тау көтерер Таусоғар, желдей ескен
Желаяқ, жеті қат жер астынан тың тыңдайтын Саққұлақ, қатігез Мыстан кемпір
секілді ертегі кейіпкерлері жаңа жылдық шыршаның сәнін келтірді. Газетіміздің
осы нөмірінен бастап ертегілер кейіпкерлеріне арналған «Алтын сақа» атты жаңа
айдар ашып отырмыз. Сонымен қатар алдағы уақытта «Ертегілер әлеміне саяхат»
айдарымен де осы тақырыпқа арналған материалдар берілетін болады.

Сиқырлы сахнаға домбыра әуе
німен Асан мен Үсен жүгіре шық
қаннан-ақ сілтідей тына қалған
кішкентай көрермендер шырша
жанында қызықты оқиға өрбитінін
бірден сезгендей. Бір бүйірден қытқыттап өткен жылдың иесі Әтеш
шықты, ол Жаңа жылды күтіп алып,
Асан мен Үсеннің ауылына апармақ.
Оның міндеті – жыл тұмарын
Құтжол иттің мойнына тағу. Бірақ
бұған жамандық жасамаса ішкен асы
бойына сіңбейтін Мыстан кемпір
килігіп, кедергі жасамақ ниетте. Ол
да Жаңа жыл иесін ұстап алып, өз
аулында тойлағысы келеді. Осы арада Мыстанға қарсы күші жетпейтінін
білген Асан мен Үсен және Әтеш
Жаңа жылды құтқарып қалу үшін
көмекке достарын – Таусоғарды,

Шиенің пайдасы көп
Шие ежелден емдік қасиеті
бар жемістердің бірі саналады.
Халықтық медицина оны
тәбетті шақырып, ас қорыту
жүйесінің жұмысын жақсар
туға қолданады.
Жемістің негізгі қасиеті
– ағзаның жалпы қабынуын
төмендетіп, зақымданған
органдар жұмысын қалыпқа
келтіруге септігін тигізеді. Шие сөлі артық салмақты
адамдардың қан қысымы мен тыныс алуын реттеуге
де қауқарлы. Биологтардың мәліметінше, шие
шырыны немесе тосабы зәр шығару жүйесінің
жұмысын да реттей алады. Ал ерте кездері атабабаларымыз іші өткен, ұшынған адамға шие
бұтағын суға қайнатып ішкізген. Сондай-ақ
шие жүйке ауруларына да ем. Бір түйір шиенің
құрамында: қант – 15 мг %, пектин – 11 мг %, А
дәрумені – 0,3-0,55 мг %, С дәрумені – 15 мг %, РР
дәрумені – 0,25-0,4 мг %, органикалық қышқыл –
1-1,6 % құрайды. Бұған қоса өте аз мөлшерде азот
тәрізді заттар мен керацианин бар екен.

на жанкүйер болды. Қазақша оюлы
көк шапан киген, ақ сақалды Аяз ата
мен бүрмелі көйлектегі Қар қызын
бүлдіршіндер қуана қарсы алды.
«Өткен жылға өкпе жоқ, Жаңа жыл
жағымды жаңалығымен келсін» деген Аяз атаның батасымен жыл иесі,
жеті қазынаның бірі Құтжол шырша
шамын жақты. «Тұмарың құтты
болсын, жақсылықтың серігі бол»
деп, Әтеш жыл белгісін иттің мойнына тақты. «Он екі жылда қайта
айналып келгенше аман болыңдар»
деген Әтешпен балалар қол бұлғай
қоштасты.
Қуанышты көңіл-күймен шыр
шаны айналған балалар Аяз атала
рының алдында ән шырқап, тақпақ
айтты. Ойын-сауық жалғасып
жатқанда Мыстан кемпірді алып

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

Желаяқ пен Саққұлақ келді шыршаға...

Суреттерді түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ

Таусоғар да келіп жетті. Ертегі
атаулының бір кереметі, түптің
түбінде әділеттілік жеңіп, жақсылық
салтанат құрады емес пе, бұл ертегіертеңгілік те дәл солай аяқталды.
Бір жолға кешірім сұраған Мыстан
кемпірге мейірімділік танытқан соң
ол да мейрамды балалармен бірге
тойлады. Асан, Үсен, Таусоғар мен
Саққұлақ, Желаяқ бар, жеті қазы
наның бірі Құтжолмен барлығы қол
ұстасып «Шырша әнін» шырқады.
Кең пейілді, мол мейірлі Аяз атаның
сыйлығын алып, мәз болды.
Осылайша, қазақ ертегісі кейіп
керл ерімен өткен Жаңа жылдық
ертеңгілік барша бүлдіршіннің
көңілінен шығып, ерекше қуанышқа
бөледі. Жаңа мәдениет ықпалымен
үлкен-кіші көне атаулыдан қол
үзіп бара жатқанда қайтадан асыл
қазынамызға қол созып, иек артуға

болатынын көрсетті. Мазмұны
мен көркемдігін келістіре білсек,
халқымыздың ауыз әдебиеті талай дүниеге арқау бола алатынын
дәлелдеді. Ұлттық фольклорды
насихаттаудың бұл да бір ұтымды
жолы екеніне куә болдық. Осы
орайда ешқашан ескірмейтін
ертегі кейіпкерлерін Жаңа жылдық
ертеңгілікке енгізу идеясының
авторы, «Алатау дәстүрлі өнер
театрының» директоры, белгілі
фольклортанушы, жыршы Берік
Жүсіповті театрдың тырнақалды
туындысы жайында сөзге тарттық.
– Жаңа жылдық қойылымның
басты мақсаты – қазақ
ертегілеріндегі ұлттық персонаждарды тірілту, уақыт талабына лайықтап
бүлдіршіндерге ұсыну. Өйткені
күнтізбелік Жаңа жыл мерекесі
әлемдік мәдениеттің бір үрдісі саналады, сондықтан біз де адамзат қауымдастығының бір бөлшегі
ретінде бұдан бас тарта алмаймыз.
Бірақ біз қызыл шапанды аяз ата
мен сары шашты Ақшақарға ілтипат
көрсетуге тиіс емеспіз. Сол себепті
жаңа қойылымда балалардың
сүйікті Аяз атасын қазақи қалыпта
ұсынып отырмыз – үстінде оюөрнекті шапаны, басында ата-бабамыз киген тымақ бар. Қар қызы да
солай киінген бұрымды ару, – деді
ол.
Жаһандану үрдісіне тыйым салумен емес, оған бәсекелес бола алатын
сапалы дүние ұсыну арқылы жауап
берудің тиімділігін терең түсінген
театр басшылығы мен ұжымының
алғашқы қойылымы сәтті өтті.
Жаңа жылдық қойылымғ а кәсіби
актерлар емес, театр құрамындағы

дәстүрлі әншілердің тартылуының
арқасында кейіпк ерлердің мінезқұлқы мен құлағымызға бұрыннан
таныс әндер әншілік шеберлікпен
астасып, әсерлі шықты. «Дәстүрлі
өнер иелерінің бір ерекшелігі, олар
сегіз қырлы бір сырлы, жан-жақты
өнерпаздар. Меніңше, классикалық
үлгідегі әнші дәстүрлі әнші бола
алмайды, классикалық театр бишісі
дәстүрлі бишінің пластикасын
көрсете алмауы бек мүмкін. Ал
дәстүрлі әншілер көп қырлы өнер
иелері, бұлардан актер де, биші де
шығады» дейді театр директоры
Б.Жүсіпов.
«Қуантсаң баланы қуант» дегендей, алғашқы сахналық қойы
лымын балдырғандардың ықы
ласына бөленуден бастаған «Алатау»
дәстүрлі өнер театрының алдына
қойған мақсат-міндеттері ауқымды.
Театр директорының айтуынша, алдағы уақытта театр құрамы
кәсіби актерлармен, бишілермен
толықтырылмақ. Толыққанды
музыкалық-драмалық театр құру
міндетін қолына алған ұжым басшысы жоспар-жобаларымен таныстыра келіп, жаңа спектакльге
даярлық жұмысы басталып кеткенін
жеткізді.
«Алатау» дәстүрлі өнер театрының
ұжымы халқымыз жеті қазынаның
бірі деп құрметтеген ит жылында
елімізде ырыс-береке мол болсын
деген ниетпен алғ ашқы шараны
игілікті іспен бастағанын да айта кету
орынды. Жаңа жылдық ертеңгіліктің
алғашқы күнгі қойылымдары атаана қамқорлығынан айрылған және
әлеуметтік аз қамтылған топтағы
балаларға арналды. Қайырымдылық

КЕЗДЕСУ

Жасөспірімдерге ой салды

қылмысқа итермелейтін сайттардан
сақтануға, ондайдан мейілінше қашық
болуға шақырды. Әр оқушы өз уақытын
пайдалы әрі тиімді жұмсап, ата-анасының
сенімін ақтаса, сапалы білім алып, сабағын
жақсы оқыса, елінің нағыз патриоты болатынын атап өтті. Жасөспірімдердің
арасындағы мұндай шаралардың маңызы
да, тәлім-тәрбие берерлік тұстары ерекше екенін айта кеткеніміз жөн. Өйткені
қазіргідей жаһандану заманында біз жас
тарымызды қылмыс жолына түсуден
сақтандырып, бұл орайда ақпараттық,
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп отыруды
ұмытпауымыз керек.
Жамал СӘРСЕНОВА
АЛМАТЫ

шарасына қол созған демеушілер –
«Қазтемір iron» ЖШС директоры
Марат Сарқытбаев, «Шынтөре»
ЖШС директоры Әзілхан Зайыров,
«Аванқұрылыс» ЖШС-нің басшылары, әкелі-балалы бизнесмендер Е
 рлан Әбдуәлиұлы мен
Әбдісахи Шалманов және Нұрлан
Көпбосынов. Балаларға қуаныш
сыйлаған бұл азаматтарға Алланың
нұры жаусын дегіміз келеді.
Аяз атаның алдында тақпақ айтып, би билеген балалар өздеріне
етене болған ертегі кейіпкерлерімен
бірге қойылымнан кейін театр
кинозалында мультфильм тамашалады. Әттеген-ай дегізерлік
бір жайт, ұлттық анимация саласында тақырыбы жаңа жылға
орайластырылған бір де бір қазақша
мультфильм жоқ екен. Амалсыз сол
баяғы көзге үйреншікті кеңестік
анимациялық фильмдер берілді.
«Сондықтан мультипликация
саласындағы азаматтар келешекте
жаңажылдық қазақша туындылар
түсіруді қолға алуы қажет. Біздің
құбыламыз – балалар болуға тиіс»
деді театр басшысы.
Мұхтар Әуезов ұлттық театрдың
негізгі өзегі халық ауыз әдебиетінде
екенін айтқан екен. Тіл мен дәстүрі
міз де, әдет-ғұрпымыз да сахналық
өнермен біте қайнасқан. Сондық
тан ертеңгі ел тізгінін ұстайтын
ұрпақтың таным-түсінігі ұлттық
құндылықтар негізінде қалыптасуы
үшін олар туғаннан фольклордың
құндағына бөленіп өсуі керек. Көзі
көргенді көңілімен танып білетін
балалық шақтың байырғы бұлақбастаулардан қанып ішкені дұрыс.
Ұлттық мәдениет пен әдебиеттің
өзегінде жатқан ұлттық рух сәби
кезден балғын саналарына ұя салып, қанына сіңсін деген ниетпен жыл шымылдығын ашқан
«Алатау дәстүрлі өнер театрының»
жаңа қойылымы көптің көңілінен
шықты. Енді осы ұлттық бояуы
қанық тың дүние еліміздің түкпіртүкпіріне кеңінен таратылса игі.
Жаңа жыл жағымды жаңалық
тарға толы болсын!
Дина ИМАМБАЕВА
АЛМАТЫ

ТАНЫМ

Жеті қазынаның бірі...
Биылғы жылымыз күнтізбе бойынша ит
жылына сәйкес келіп отыр. Ит қазақ
үшін жеті қазынаның бірі болып санала
ды. Демек, ит жылынан күтер үмітіміз
де, жақсылығымыз да мол. Осы орай
да оқырман қауым үшін ит жылының
ерекшелігі жайында азды-көпті мәлімет
бере кетуді жөн көріп отырмыз. Өткен
уақыттың күнтізбесіне зер салсақ, 1910,
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994,
2006 жылдар ит жылына тұспа-тұс кел
ген екен.

Балалар қылмысының алдын алу –
қоғам болып назар аударатын мәселе
екені анық. Бұл бағытта құқық қорғау
органдары қызметкерлерінің тарапынан
көптеген іс-шаралар атқарылып келе
жатқаны мәлім. Бұл орайда ақпараттықнасихаттық жұмыстардың да мән-маңызы
зор.
Осы орайда жасөспірімдер арасындағы
әртүрлі қылмыстың алдын алуға бағытталған
іс-шараларды жүзеге асыру аясында Алматы қаласы Түрксіб ауданының прокуроры
Асхат Шәріпов жалпы білім беретін орта
мектептердің 9-11 сынып оқушыларымен
кездесу өткізді. 180-ге жуық жасөспірімдер
қатысқан жиында шынайы өмірден алынған
видеоролик көрсетілді. Кездесуге арнайы
дайындалған видеороликтің тағылымдық
мәні зор. Онда ата-анасы болашағынан
мол үміт күткен жалғыз ұлдың тағдыры
бейнеленеді. Ұрлық жасаумен айналысудың
соңы үлкен қылмыстарға дейін жетіп, опық
жейді. Тағдыры талқан болып, абақтыдан
бірақ шығады. Көңілге өкініш ұялататын
мұндай көріністер көрермендерге ерекше
әсер етті. Кездесу барысында қылмыстың алдын алу, теріс жолға түсуден сақтану жайында
дәріс оқылды. Құқық бұзушылықтың алдын
алу туралы сөз болды.
Прокурор Асхат Файзуллаұлы оқушылар
тарапынан берілген сауалдарға жауап берді.
Ол өз сөзінде жастарды ғаламтордағы

ҚҰРАҚ КӨРПЕ
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ЕРТЕГІ ӘЛЕМІНЕ
САЯХАТ

Желаяқ пен Саққұлақты шақырады.
Батырларша бір ұйықтаса көп
ұйықтайтын Таусоғарды балалармен
бірге айқайлап оятады.
Екі тауды қақпақыл жасап,
«Таусоғар деген атым бар, Тау
қопарған даңқым бар» деп әндетіп
алып денелі Таусоғар да шықты
сахнаға. Енді жайсыз жағдайдың алдын алу үшін Саққұлақ пен Желаяқ
керек. Олар да Мыстанның дегенін
болдырмауға кіріскен балалардың
шақыруымен жетіп келді. Саққұлақ
тың тыңдап, Жаңа жылдың жер
жаннаты Жетісуға таяп қалғанын
жеткізді, оны қарсы алуға Желаяқ
аттанды. Мыстан кемпірдің
тағдырын шешу Таусоғарға тапсырылды. Оның жазасын Аяз
атаның өзі бермек. Олар келгенше
кейіпкерлер мен балалар «атжарыс»
ойнады, Асан мен Үсеннің айтысы-
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Жұлдызшылар ит жылы туған
адамдардың жағымды қасиеттері ретінде
ең алдымен қарапайымдылығын, адалдығы
мен шыншылдығын айтады. Бір іске
шынайы берілетіндігі, сақтығы да атап
өтіледі. Бұл жылы дүниеге келгендер ойөрісі жағынан да мықты болады екен.
Олар әділеттілік жолын ұстанады. Кез
келген жағдайда сенім артуға болады. Ит
жылы туғандарды көбіне-көп материалдық
байлық қызықтыра бермейді екен. Сүйікті
мамандықтарының қатарында ұстаздық,
дәрігерлік, қазылық пен адвокат, ғалым,
зерттеуші бірінші кезекте аталады.
Ит жылы қандай атақты адамдар дүниеге
келді дейтін болсақ, әлем елдерінде Цицерон, Уинстон Черчилль, Ги де Мопассан,
Виктор Гюго, Михаил Лермонтов тәрізді
тұлғалар бар. Ал қазақ халқының аяулы
перзенттерінің ішінде Талғат Бигелдинов,

Мәншүк Мәметова, Хиуаз Доспанова, Роза
Бағланова, Сафуан Шаймерденов, Сырбай
Мәуленов, Әзілхан Нұршайықов, Оспанхан
Әубәкіров және т.б. тұлғалар дәл осы жылы
дүние есігін ашқан екен.
Қазақы ит қазақтың жанын, тілін, ділін
түсінеді. Сондықтан болар, талай ақынжазушылардың шығармаларына да арқау
болған. Иә, ит жеті қазынаның бірі. Қазақта
«Ит үрген жерде ауыл бар», «Ел жатпай ит
тынбас», «Иттің де тәңірі бар», «Жақсы
ит малға серік», «Ауылға жақындағанда
ит озады», «Елсізде ит те жолдас» дегендей мақал-мәтелдер молынан кездеседі.
Ит қазақтың өмірімен, тіршілігімен,
шаруашылығымен біте қайнасып кеткен.
Аңшылар аңға шыққанда жанына құмай
тазыларын ертіп жүреді. Жас балаларға
ата-аналары күшік алып береді. Итке ат
таңдаудың өзіне де қазақ жауапты қарайды.
Иттің аты дұрыс қойылса, оның өмірі де
дұрыс болып, үйге құт, шаңыраққа ырыс болатынын меңзейді. Өзге де түркі халықтары
сияқты қазақтардың да итке деген қарымқатынасы ерекше. Иттің қадір-қасиетін
жақсы сезінеді. Ит туралы әртүрлі аңызәңгімелер де жоқ емес. Мұның барлығы
халықтың ит туралы, оның жан-дүниесі туралы жиған-терген білімдерінің мол екенін
байқатады. Ит жылы еліміз үшін ырыс пен
құт жылы болғай!
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Ұзын, ұзын, ұзын жол,
Ұшына жеткен бар ма екен?
Түбі терең қара су,
Түбіне жетіп сол судың,
Қанып ішкен бар ма екен?
(Оқу)

№1 (1415)
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ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ
Зауза ұшады зыңылдап,
Зымыранша зырылдап,
Зәулім зәу заңғарлар
Зәру ме зәмзәмға?
Зорыққан аңғалдар,
Зақымсыз заулауға.

МІНЕ, ҚЫЗЫҚ!

Ойшыл спортшы болған ба?!
Ежелгі антик дәуіріндегі
әйгілі ойшыл, философ
Платон жан-жақты адам
болған деседі. Көптеген іргелі
еңбектер жазған Платонның
антикалық олимпиада ойын
дарына қатыс ып, чемпион
атанғаны туралы деректер
бар.
Олимпиодордың жазуы
на қарағанда, Платон панкрат ион (бокс пен
ережесіз күрес араласқан спорт түрі) сайысынан
екі дүркін жеңімпаз атанған екен.
Айта кету керек, ақсүйектердің отбасында
туып-өскен Платон (б.д.д. 428-348 жж. өмір
сүрген) ілім-білім қуып, 20 жасында атақты
Сократтың өзінен тәлім алады. Мегар мектебінің
негізін қалаушы Евклидке де шәкірт атанады,
көптеген елдерге де саяхат жасайды. Болашақ
Аристотельдің ұстазы атанады. Осылайша
ойшылдығымен қоса спортшы бола білген
Платон сегіз қырлы, бір сырлы дарын иесі
болған екен.

ЕҢ...ЕҢ...

Шарапхананың отаны
Армяндардың жүзімнен шарап жасауды адамзат
тәжірибесіне ең алғаш енгізген халық екенін
дәлелдейтін тағы бір тарихи айғақ пайда болды.
Біздің дәуірімізге дейінгі 4000 жылы
қолданыста болған көне шарапхананың орнын
Калифорния университетінің археологтары
тапты. Көне шарапхана Арменияның оңтүстікшығысындағы тау үңгірінен табылып отыр.
Тарихи орында археолог Ханс Бернард бастаған
топ кешенді зерттеу жүргізіп жатыр. Бұл жерден
құмыралар, жемісті сығуға арналған құралдар
мен жүзім сүйектері де табылған. Ғалымдардың
мәліметінше, спиртті ішімдік өндірісі адамзаттың
палеолиттен неолитке ауысар кезеңінде дамыған.
Бұған жүзім өсіруді кең қолдану мен көзешілік
кәсіптің өркендеуі себеп болды.

ҚАТЕР ҚАЙДАН ДЕМЕҢІЗ

Фастфуд жеуден сақтан
Үш жасқа дейінгі сәби
лерд ің пицца, фри-картоп,
ч и п с , г а м б у р г е р с и яқ ты
фастфуд өнімдермен қорек
т е н у і о л а р д ы ң а қ ы л - о й
деңгейінің төмендеуіне себеп
болады.
Балалардың ақыл-ойы
мен олардың сүйікті асы
арасында байланыс барын
Бристоль университетінің мамандары анықтады.
Ғалымдар 1990 жылы туылған 14 мың баланың
отбасы жағдайын, ата-анасының әлеуметтік
ерекшеліктерін және балалардың ойын
құралдарын есепке алып, зерттеу жүргізген.
Зерттеу нәтижесінде, құрамында май мен
қанты көп дайын өнімдерді көп тұтынатын
балалардың ақыл-ой деңгейі бес балдан төмен
болатыны анықталыпты. Өйткені құнарлы ас ми
қызметінің жетілуіне айтарлықтай ықпал етеді.
Зерттеушілер ақыл-ой мүмкіндіктерінің дамуы
үшін үш жасқа дейінгі бүлдіршіндердің үнемі
балық, ет, көкөніс пен жеміс-жидек жеуі қажет
екенін айтады.
Әзірлеген Нұрлан ҚҰМАР
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«Бөрілі менің байрағым...»
Ежелгі Түркі қағанаты кезінде біздің ата-бабаларымыздың байрағында
Көк бөрі, яғни қасқыр бейнеленген екен. «Бөрілі менің байрағым...»
деп жырламайтын ба еді Сүйінбай ақын. Көк бөрі – батырлықтың,
өжеттіктің нышаны. Халқымыз көзінде оты бар, ержүрек, батыр
жігіттерді Көк бөріге теңеген. Менің де еңбектерімнен көк бөрінің
бейнесін кездестіруге болады. Өйткені қасқыр – өте текті жануар. Ол
ешкімге бағынбайды. Ешкімнің ықпалына көнбейді.
нау Х ғасырларда қойылған. Сол
қаланың нышанына айналған бұл
ескерткіштен жануар мен адамзаттың
бір-біріне деген мейірімін сезесіз.
Әлемнің түкпір-түкпірінен ағылған
туристер осы бейнені көруге, жанында суретке түсуге асық. Көкжалға
қатысты аңыздар бізде де бар. Бала
кезімде бір ақсақалдың қасқыр
т уралы айтқан әңгімесі әлі күнге
дейін есімнен кетпейді.
«Сыр өзенінің бір жағында тоғай,
ал екінші жағы мал бағуға қолайлы,
жазық жайылым жер. Сол жерде Сырбай атты аңшы мен әйелі тұрыпты.
Аңшының жары Айша талай жылдар
бойы сәбиге зар болып жүргенде
түсіне батыр бабасы Қасқырбай кіріп,
аян береді: «Қызым, Сырдың арғы
бетінен бергі жағасына азық іздеп
арлан қасқыр жүзіп келеді. Сен одан
қорықпа. Оның жейтін қорегін апарып, жерге көміп қой. Азығын өзі
алып кетеді. Аңшы күйеуің мұны
білмесін, атып тастар. Айтқанымды
орындасаң, өмірге ұл бала әкелесің»
дейді.
Айша іштей жүрексінгенмен, батыр бабасының айтқанын орындайды. Күйеуіне білдіртпей, мал
сойылғанда қойдың ішек-қарнын
жасырып алып кетіп, арлан келетін
жерге көміп жүреді. Көмген бойда арлан азығын алып кетеді. Арада біраз уақыт өткен соң, Айша
өзінің аяғы ауырлағанын байқайды.
Айы-күні жетіп, босанатын уақыты
да жақындайды. Бұл кезде арлан
әдеттегіше көмулі тұратын қорегін
іздей бастайды. Сәби күтіп отырған
әйел оған азық апарып беруге үйден
шыға алмай қиналады. Ертеңіне
өзеннен жүзіп өтіп, қорегін іздеген
қасқыр аңшының көзіне түседі.
Қасқырдың бұл әрекетін байқаған

Өкінішке қарай, қазір жер бетінде
табиғи тепе-теңдік жойылып барады.
Неше түрлі қаруларын асынған, табанында шаңғысы бар көлік мінген
қаскөйлер азық таппай жүрген аш
қасқырларды қынадай қыруда. Мен
бірде теледидардан қазақ жігітінің
біреуі машинасымен қасқырдың
құйрығын мыжып, екіншісі басынан
теуіп жатқанын көріп, төбе шашым
тік тұрды. Одан кейін қасқырдың
жаңа туған балаларын жерге ұрып
жатқан жастарды көріп, жағамды
ұстадым. Олар мұнымен қоймай,
осының бәрін ұялы телефондарына
түсіріп, оны әлеуметтік желілерге жариялап, өздерін батыр етіп көрсетіп
жүр. Егер шынымен батыр болса,
қасқырмен қарусыз айқаспай ма?
Кеңес Одағы кезінде қасқырды
күлкі қылып, ақымақ етіп көрсеткен
мультфильм болатын. Олар мұны
біздің рухымызды төмендету үшін
шығарғанын кеш білдік.
Мәдениеті ежелден дамыған Рим
қаласында адам баласын анасындай
асыраған қасқырдың ескерткіші со-

мерген дереу оны мылтығымен атып
түсіреді. Сыпырып алған терісін
төріне іліп қойып, келген қонақтарға
«Міне, мен атып алған арлан!» деп,
мақтанады екен. Айша аман-есен
босанып, өмірге шекесі торсықтай
ұл келеді. Үйінің төрінде ілулі
тұрған қасқырдың терісін көріп,
қатты қынжылады. Сәбилі болуына
себепші болған киелі арланнан іштей
кешірім сұрап, аянышын білдіреді.
Енді ұлымның атын Арлан қоямын
деп үміттеніп, бұл шешімін күйеуіне
айтады. Ал күйеуі кенеттен: «Үйдің
қожайыны мен емес пе, ұлымның
есімін өзім қоямын» деп ашуланады. Сол кезде ақылды Айша: «Сен
тура мен босанған уақытта арланды
атып, терісін төрімізге тұмардай іліп
қойдың. Бұған себепші өзің болғасын
айтып отырғаным ғой, отағасы» дейді.
Күйеуі сол кезде барып ойланып:
«Е-е, онда мұның жөн екен. Арлан
болса, Арлан болсын» деп келіседі.
Арада көп айлар өтіп, Айша тағы
да жүкті болады. Сөйтіп, балықтың
етіне жерік болады. Киік, қоян,
қырғауыл сынды аңдарды ұстап
жүрген аңшы амалсыздан баласы
екеуі балық аулауға барады. Кенет баласы ағысы қатты Сырдария өзеніне
құлап, ағып кетеді. Суда жүзуді жақсы
білмейтін аңшы жар дегенде жалғыз
баласын құтқаруға қауқары жетпей,
шарасыз күйге түседі. Осы кезде
өзі атып өлтірген қасқырдың серігі
арғы беттегі тоғайдан атып шығып,
өзенге секіреді. Жүзіп келіп, ағып
бара жатқан баланы тістеп алып
тоғайға еніп кетеді. Елге келіп жар
салған аңшы «Қасқыр баламды жеуге
алып кетті, қасқырдың азығы болған
баламның ең болмаса сүйегін алып
келейік» деп, қайықшыға жалынады.
Қайықпен арғы бетке өтеді. Тоғайдың
етегінде, Сырдың жағасында тірі
жатқан баласын көріп, аң-таң болады. Дұшпаным деп жүрген көкжал
қасқырдың жақсылығына таңғалады.
Осыдан кейін аңшы кәсібін тастап,
бұдан былай мылтық ұстамауға серт
береді. Үйіне келіп, төрінде ілулі
тұрған көкжалдың терісін жерге
көміп, Көк бөріге дұға бағыштайды.

Осылайша ол жыл сайын қасқыр
баласын қалдырып кеткен жағаға
барып, құрбандық шалады екен.
Содан кейін қасқырлар көзден ғайып
болады. Жер ауыстырды ма, әлде
біреулер атып алды ма, ол жағы
жұмбақ күйінде қалды.
Айша уақыты келіп, өмірге қыз
бала алып келеді. Әйел бұл жолы
сәбидің есімін қоюды күйеуіне тапсырады. Аңшы Сырбай ойланбастан:
«Қыздың атын «Бөрікүл» деп қойсақ,
қалай болады?» дейді. Айша күйеуінің
бұл сөзін қуана құптайды.
Арада сырғып айлар, жылжып
жылдар өтеді. Арлан ержетіп, Бөрікүл
бойжетеді. Осы уақытта әке-шешесі
оларға барлық сырды баян етеді.
Болған оқиғаны түсінген қос бала Көк
бөрінің басына барып, көк тас қояды.
Сөйтіп Көк тасқа мынадай жазуды
ойып жазады: «Бабамыздың байрағы
болған, балалық шағымыздың
қорғаны болған Көкжал қасқырға
мәңгі бас иеміз». Бір күні Сырдария
өзені арнасынан асып, Сырбай
аңшының жағадағы үйін шайып
кетеді. Аңшының өзі де топан судың
құрбаны болып, ағып кетеді. Ал
жұбайы Айша судың тасқынынан
қашып, арланға қойған көк тастың
үстіне шығып, аман қалған екен».
Аңшыны кезінде өзі атқан арланның
киесі ұрды ма, кім біледі?! Қасқыр
боп көрінген Қыдыр болар бәлкім...
Ол тек Жаратушыға ғана аян. Шіркін,
адамзат та арлан сияқты текті болса
ғой...
Қазіргі күні сайын даламыздағы
қасқыр жейтін азықты қаруланған
қаскөйлер қырып жоюда. Олар
жейтін азығы қалмаған соң, амалсыздан қорадағы төрт түлікке шабады.
Текті хайуанды осылай бейшара халге
түсіріп жібердік. Қасқырға қиянат
көрсетпейік, ағайын. Ата-бабаларымыз биікке көтерген байрағымызда
бейнеленген Көк бөріні, көкжалды
сақтап қалайық. Қасқырға ескерткіш
қойса да артық етпейді дегім келеді.

Ауыл тұрғындарының жұмыссыздық
мәселесін шешіп, әлеуметтікэкономикалық ахуалын көтеру үшін
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер
палатасы кәсіпкерлік негіздерін
оқытып, тұрғылықты жерінде кәсіппен
айналысуға негіз болатын бастаманы
көтерген еді.
Осылайша 2016 жылы «Бастау Бизнес»
курсы бастапқыда пилоттық жоба ретінде
Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданы, Ақтөбе облысының Темір ауданында
және Жаңаөзен қаласында оқытылды.
Оқу бағдарламасы күніне 4 сағаттан жалпы 80 сағатты қамтыды.
Жобаның жүзеге асырылуын
ұйымдастырушылардың бірі, «Атамекен» ҚР ҰКП Бизнес коммуникацияны
мемлекеттік тілде дамыту департаментінің
директоры Бауыржан Оразғалиев Ұлттық
палата бұл жоба арқылы өзіне үлкен
міндетті жүктегенін атап өтті.
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер
п алатасы «Бастау Бизнес» жобасы аясында жыл сайын 3000 бизнес-жобаны
жүзеге асыру міндетін белгілеп, үлкен
жауапкершілікті алып отыр. Тәжірибелік
оқу қорытындысы бойынша әрбір
бесінші қатысушы өз кәсібін ашуы керек немесе бизнесін кеңейтуі қажет.
Ауыл тұрғындарының қызығушылығы
жоғары, алғаш лектің оқуы басталғандаақ қатысушылардың 80 пайызының
бизнес-идеясы дайын болды. «Ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау
қорымен» орталық және өңірлік деңгейде
атқарылатын жұмыс механизмі нақты.
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау
қоры» АҚ филиалдарының белсенділігі
мен тартуы әртүрлі» деп түсіндірді
Б.Оразғалиев.
Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

Суреттерді түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ

ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН

Жақсылыққа жетелей бер
Аяз ата ақ шапанын сүйретіп,
Жар салады: «Кеп қалды, – деп, –
Жаңа жыл!»
Ақшақар қыз балаларды билетіп,
Шат күлкіге бөленіпті дала бір.
Көтеріңкі көңілдері халықтың,
Жарқырайды түрлі шамдар үйінде.
«Қуаныштан, – демес ешкім,–
жалықтым»,
Менің дағы келді шалқып күйім де.

Күн де, түн де көрсеткендей мейірім:
Айналаның бәрі сұлу тамаша.
Барша жұрттың көріп мен де пейілін,
Отырудан аулақ болдым оңаша.
Әсем әуен естіледі алаңнан,
Жасы үлкен қария да, бала жүр.
Төбемізден шашу шашып ақ арман,
Жақсылыққа жетелей бер, Жаңа жыл!
Талғат ТІЛЕУЛЕСОВ
АҚТӨБЕ

ЖАРЫСҚА ТОЛЫ ЖЫЛ БОЛМАҚ

ТОПЖАРҒАН

Университет мақтаныштары

Биыл ел қоржынына жүлде сала
тын жарыстар аз емес. Солардың
бірі – Оңтүстік Кореяның Пхенч
хан қаласында өтетін XXIII қысқы
Олимпияда ойындары. Қаңтар
айында аталған Олимпияда
ойындарына лицензия алу үшін
шаңғышыларымыз жарыс жолына
шығады.
Құрама командамыз дүбірлі
додаға 11 спортшы апаруды жоспарлап отыр. Олардың қатарында Елена
Коломина, Анна Шевченко, Алексей
Полторанин, Сергей Малышевтар
бар. Ал қалған шаңғышылардың аттары осы қаңтар айында анықталатын
болады. Оның үстіне спортшыларымызды Швейцариядағы Ленцерхайде, Германиядағы Оберстдорф,
Италиядағы Валь ди Фиеммеде өтетін
шаңғыдан Әлем кубогының кезеңдері
күтіп тұр.
30 қаңтар – 10 ақпан аралығында
Словения астанасы Любляна қаласында
футзалдан Еуропа чемпионаты өтеді.
Аталған жарысқа Қазақстан ұлттық
құрамасы да қатысады. Ал ақпанның
9-25 аралығында Оңтүстік Кореяның
Пхенчхан қаласында үлкен жарыс болады. Мәнерлеп сырғанаудан Денис
Тенге, Галина Вишневская бастаған
биатлоншыларымызға, Сергей Полторанин бастаған шаңғышыларымызға,
шорт-трекшілеріміздің жолына
үмітпен қараймыз.
Ақпан айындағы маңызды
турнирлердің бірі – Дэвис кубогы
деп айтсақ болады. 1/8 финалдық
ойындардың қатарында Қазақстан
мен Швейцария арасындағы кездесу
де бар. Матчтар Елордадағы «Дәулет»
ұлттық теннис орталығында өтеді.

Сонымен қатар ақпан айында «Астана» футбол клубы Еуропа Лигасының
1/16 айналымындағы ойынын
португалиялық «Спортинг» командасына қарсы өткізеді.
Наурыз айында Қазақстанның
футболдан премьер-лига ойындары басталады. Ал мәнерлеп
сырғанаушылардың әлемдік додасы 18 наурыз күні Италияның
Милан немесе Турин қаласында
ұйымдастырылады деп жоспарланған.
Оған қазақстандық спортшылар да
қатысады деп күтілуде. Ақпан айының
соңында басталатын күрес түрлерінен
Азия біріншілігі Бішкек қаласында
өтеді.
Бұдан басқа көктемде Чемпиондар
лигасы мен Еуропа лигасының финалдары өтетінін де естен шығармайық.
Көктемнің соңғы айында «Астана» велокомандасы қатысатын «Джирро Италия» көпкүндігі ұйымдастырылады.
Айтпақшы, мамыр айында тағы бір
қызу, бәсі жоғары бокс бәсекесі
ұйымдастырылуы ықтимал. Геннадий Головкин мен Сауль А
 льварес
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А

материалдың жариялану
ақысы төленген

арасындағы екінші кездесу дәл осы
мамыр айында өтіп қалуы әбден
мүмкін. Қазір келіссөздер жүргізілуде.
Жазда Ресей-Сауд Арабия ойынымен
2018 жылғы футболдан әлем чемпионаты басталады. Көршілес Ресей
жерінде өтіп жатқан дүбірлі додаға
барып, кейбір ойындарды трибунадан
тамашалауға тамаша мүмкіндік бар.
Қазақстандық футбол клубтары Еуропа лигасындағы іріктеу матчтарын
бастайды. «Қайрат», «Ертіс», «Ордабасы» командалары кәрі құрлықтағы
жорықтарын алғашқы айналымдардан бастаса, ізін ала «Астана» командасы Чемпиондар лигасындағы ойындарын өткізеді. Жаз мезгілінің екінші
айының соңына қарай әдеттегідей
«Тур де Франс» велокөпкүндігінің
күндері келе қалады. Әлемдегі мықты
велошабандоздардың басын тегіс
қосатын даңқты жарысқа «Астана»
Про Тим командасы да қатысады деп
жоспарлануда. Бір сөзбен айтқанда
биылғы жыл жарысқа толы болмақ.
Нұрлан ҚҰМАР

ҚазҰУ студенттері Қазақстанның
ЖОО арасында IX жазғы Уни
версиада чемпиондары атанды.
Кезекті университет ғылыми
кеңесі мәжілісінде ұлттық-ғылыми
практикалық дене тәрбиесі
орталығының директоры Садық
Мұстафаев университет рек
торы Ғалымқайыр Мұтановқа
спортшыларға деген айрықша
қолдауы үшін ҚР Білім және ғылым
министрлігінің дипломы мен кубо
гын табыстады.
Универсиада спорттың 24 түрінен
өтті. Оған жоғары оқу орындарынан 52 команда қатысты. Жарыс
бірнеше кезең бойынша Алматы,
Талдықорған, Шымкент, Жамбыл,
Түркістан, Петропавл қалаларында
өтті. Сайыс қорытындысы бойынша
ҚазҰУ спортшылары көшбасшы
атанып, 18 спорт түрінен 18 алтын,
5 күміс және 4 қола медальды жеңіп
алды.
Аталмыш шара соңында ректор
Ғ.Мұтанов студенттерді жеңісімен
құттықтап, спортшылардың жетістік
теріне де тоқталды.
– ҚазҰУ еліміздегі үлкен
спорттың дамуына өлшеусіз үлес
қосып, студенттік спортта көшбасшы
атанып, жүлдегер атануды дәстүрге
айналдырып келеді. Қазіргі таңда
университетімізде денешынықтыру
мен спорт саласының дамуы үшін
барлық жағдай жасалған. Сапасы керемет техникалық база студентердің кез
келген уақытта, әртүрлі секцияларға

Меншікті тілшілер:
Ғазиз ЕСЕМБАЕВ (Астана) 8 7016048029
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru
Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ

Корректор
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Хатшы-референт
Айдана ЖЫЛҚЫБАЙ

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

қатысып, спортпен айналасуына үлкен
мүмкіндік береді. Жаттықтырушы мен
спортшыларымыздың талмай еңбек
етуінің арқасында ҚазҰУ құрамасы
қазіргі таңда халықаралық және
республикалық жарыстарда сәтті
өнер көрсетіп жүр, – деді университет
басшысы.
Айта кетейік, 2016 жылы Риоде-Жанейрода өткен жазғы Олимпиада ойындарына ҚазҰУ-дың 17
студенті қатысты. Қазақстан тарихында тұңғыш рет суда жүзуден ҚазҰУ
студенті Дмитрий Баландин Олимпиада чемпионы атанса, Елдос С
 метов
пен Эльмира Сыздықова күміс және
қола медальға ие болды. С онымен
қатар ҚазҰУ студенттері Оңтүстік
Кореядағы Бүкіләлемдік Универсиада ойындарында Қазақстан
құрамасының тарихында бұрынсоңды болмаған жетістікке қол
жеткізіп, алты алтынның бесеуін
жеңіп алды. Ал Т айбэде (Тайвань)
өткен 29-шы Жазғы универсиадада
Денис Уланов, Дмитрий Баландин
және Сергей Григорьев 4 алтын, 2
күміс, 1 қола медалға қол жеткізген
болатын.
Университет ұжымы, әріптестері
есімдерін мақтанышпен атайтын
мұндай жастар шетелдерде ел абыройын да асқақтатып жүргенін жақсы
білеміз. Олар талай дүбірлі додаларда,
байрақты бәсекелерде көк туымызды
биіктен желбіретіп, жеңіс тұғырынан
көрініп келеді.
Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Апталық Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнiң
Байланыс, ақпараттандыру және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы
мемлекеттік бақылау комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2017 жылғы 21
желтоқсанда №16807-Г куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi.
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды.
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.
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