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МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ 
ҚАЗАН АЙЫНДАҒЫ 
ХАЛЫҚҚА ЖОЛДАУЫ 
ҰСТАЗДАР ҚАУЫМЫН 
АЙРЫҚША ҚУАНТТЫ. 
СЕБЕБІ ДЕ ЖОҚ ЕМЕС. 
ЕЛБАСЫ: «КЕЛЕСІ 
ЖЫЛЫ «ПЕДАГОГ 
МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ» 
ЗАҢДЫ ӘЗІРЛЕП, 
ҚАБЫЛДАУ ҚАЖЕТ 
ДЕП САНАЙМЫН. БҰЛ 
ҚҰЖАТ МҰҒАЛІМДЕР 
МЕН МЕКТЕПКЕ 
ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕР 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН 
БАРЛЫҚ ИГІЛІКТІ 
ҚАРАСТЫРЫП, 
ЖҮКТЕМЕНІ АЗАЙТУҒА, 
ЖӨНСІЗ ТЕКСЕРІСТЕР 
МЕН МІНДЕТТЕН ТЫС 
ФУНКЦИЯЛАРДАН 
АРАШАЛАУҒА ТИІС», - 
ДЕП ҚАДАП АЙТТЫ. 

Газетке жазылып, бағалы сыйлық алудың шарты төмендегідей:
-

аз емес. Мысалы, «Мемлекеттік 
жастар саясаты туралы» және «Во-
лонтерлік қызмет туралы» заңдар 
қабылданды. Сондай-ақ, Мем-
лекеттік жастар саясатының 2020 
жылға дейінгі бағдарламасы  бар. 
Биылғы Жолдауында да Елбасы 
осы мәселеге ерекше назар ауда-

ЖАСТЫҚ ШАҚ ҚҰЛШЫНЫП ҚЫЗМЕТ ІСТЕЙТІН ЖӘНЕ КҮШ-ҚАЙРАТЫҢ ТАСЫП 
ТҰРАТЫН КЕЗ. ТАЛАЙ-ТАЛАЙ ТАРТЫМДЫ ИДЕЯЛАРДЫҢ ДӘНІ ЖАСТЫҚ ШАҚТАҒЫ 
ҚИЯЛ-АРМАННЫҢ СӘУЛЕТТІ ҚАУЫЗЫ ІШІНДЕ ПІСІП-ЖЕТІЛГЕН. ЯҒНИ, ЖАСТЫҚ 
– ӘЛЕУЕТТІ РЕСУРС. БҰЛ БІЗДІҢ ЖАҚЫНДА АСТАНАДА ӨТКЕН «ИНВЕС ТИЦИЯ 
ЖАСТАРҒА» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯДАН КӨҢІЛІМІЗГЕ ТҮЙГЕН 
ТҰЖЫРЫМДАР. ЕКІ КҮНГЕ СОЗЫЛҒАН, ОРТАЛЫҚ АЗИЯНЫ ҚОСҚАНДА АЗИЯ-ТЫ-
НЫҚ МҰХИТЫ АЙМАҒЫНАН КЕЛГЕН 200-ГЕ ЖУЫҚ ПАРЛАМЕНТШІЛЕР, ХАЛЫҚА-
РАЛЫҚ ҰЙЫМДАР, ҒЫЛЫМИ ОРТА МЕН ҚҰЗЫРЛЫ ОРЫН ӨКІЛДЕРІ ҚАТЫСҚАН 
АЛҚАЛЫ ЖИЫНДА ЖАСТАР МӘСЕЛЕСІ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ӘЛЕУ МЕТТІК-
МӘДЕНИ, МОРАЛЬДЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫРЫНАН ЖАН-ЖАҚТЫ ТАЛҚЫЛА-
НЫП, НАҚТЫ ҰСЫНЫСТАР ЖАСАЛДЫ.

рып, жастар саясатына қатысты 
бірқатар нақты тапсырмалар берді. 
Олардың барлығы жастардың 
қоғамдағы рөлін арттыруға, өмір 
сапасын жақсартуға, бәсекеге қа-
білеттілікті күшейтуге жаңа серпін 
береді.

8-бет

7-бет

ОҢ ЖАҚТАН 
САНАҒАНДА ҮШІНШІ

Жиын басында сөз алған Пар-
ламент Мәжілісінің төрағасы Н.
Нығматулин тәуелсіздік алған күн-
нен бастап жастар мәселесіне үлкен 
көңіл бөлініп келе жатқанын атап 
көрсетті. Бұл тұрғыда  елдің жоғары 
заң шығарушы органы – Парла-
ментте атқарылған жұмыстар да 
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2015 жылдың бірінші қарашасы 
күні Маңғыстау облысы, Бейнеу ау-
даны тұрғындары тарихи тұлға Есек 
батыр Есенғұлұлы мен есімі өлке ата-
уына айналған Бейнеу Намазұлына 
орнатылған ескерткіштің ашылуына куә 
болды. Туған жер тарихын тереңірек 
зерделеп, жас ұрпақ санасына ұялату 
жолында игі шараларға белсене атса-
лысып жүрген ұлтжанды азаматтарға 
ризалықтарын білдірді.

Елбасымыз  Н.Назарбаевтың «Бо-
лашаққа бағдар; Рухани жаңғыру» 
атты мақаласындағы «Туған жердің 
әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен 
өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер 
атауының төркіні туралы талай-та-
лай аңыздар мен әңгімелер бар. Әр-
бір өлкенің халқына суықта  пана, 
ыстықта сая болған, есімдері ел есінде 
сақталған біртуар перзенттері бар. 
Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге 
тиіс», – деген сөзіне орай Маңғыстау 
ғалымдары, өлкетанушы-тарихшылары 
«Қазақстанның киелі жерлерінің геогра-
фиясы» мемлекеттік жобасы аясында 
тарихи орындарды зерттеп, аталар 
рухын асқақтату бағытындағы жұмыс-
тарды жалғастыруда. Дей тұрғанмен, 
арамызда тарихымызға терең бойла-
майтын замандастарымыз да кездеседі. 
Айталық, «Жеріміз атауының төркіні 
жайлы білесіз бе? – деген сауалға ауыл-
дастарымыздың көпшілігі «Ауданымыз 
Бейнеу деген атамыздың есімімен ата-
лып жүр ғой» – деп іркілместен жауап 
береді. Бұдан әрі «Атамыз қай кезеңде 
өмір сүріп, тарихта қалатындай қандай 
қызмет атқарған?» – деп сұрақты те-
реңдетсеңіз, жұрттың біразы күмілжіп 
қалады. Ел тарихын, жер тарихын терең 
білген елдің болашағы баянды бола-
тыны анық. Ал, бір ауданның Бейнеу 
Намазұлының атын иеленуінің мәні бар. 

Қазақ мифологиясына елеулі үлес 
қосқан, өлкетануды жүйелі зертте-
ген ғалым Серікбол Қондыбайұлы 
көптомдығының 7 томында «Адай-
лардың Маңғыстауға келу тарихын 
қарастырғанда айналып өте алмайтын 
тұлғалардың бірегейі Есек батыр» деп 
атап өтеді. Қазақтың ұлан-ғайыр жерін 
қорғауда ерен ерлігімен есімі тарихы-
мызға алтын әріппен жазылған Есек 
батыр біз сөз еткелі отырған Бейнеудің 

төртінші атасы Нұрбаймен туысқан 
екенін осы шежіре көрсетіп тұр. Та-
рихымыздан  хабары бар көзіқарақты 
жанға Бейнеудің аталары отан десе 
отқа қаймықпай түсетін ер, текті тұлға-
лар екені мәлім.

Белгілі өлкетанушы Е.Өмірбаев: 
«Үстірттің Қарақұмға құлау бауы-
рындағы мол сулы бұлақ бойында, 
ежелгі қамал етегінде кемтар бұқара 
бау-бақша егіп күнелткен. Солардың 
бірі Бей неу екен. Кейін айналасына 
шағын шаруа лар көбейеді. Бейнеулер 
қыста ескі қамал құрылысын паналай-
ды» – деп жазады. Аймағымыздың өт-
кенінен мәліметі мол Басшы Әзірханов 
«Берекелі бағзы өлке» кітабында «Есек 
батыр Есенғұлұлы 1751 жылы атақо-
нысқа қайта оралды. Ол Тәуке хан-
ның бас қолбасшысы болды... «Күй-
кенұшқан» тауындағы ежелгі «Бейнеу 
қамалы» олардың алғашқы қонысы 
болды. Құт мекенде дүниеге келген 
ауылдың тұңғыш ұлына ақсақалдар 
«Бейнеу» есімін береді», – деген дерек 
келтіреді. Автор «олардың» дегенде 
Есек батырдың ұрпақтары дегенді мең-
зеп отырса керек.

Қазақ: «Менің балам өскенде ел 
сүйсінетін ерекше азамат болсын!» – 
деп   құтты қоныстың, елдің игі жақсы-
сының атын ырымдап сәбиіне есім қо-
ятын халық. Үкілі үміт, жақсы ниетпен 
есімі қойылған Бейнеу атамыз аталар 
үмітін ақтап, ерекше жаратылыс иесі 
болыпты. Ол өзі шыр етіп  жерге түсіп, 
кіндік қаны тамған қамал топырағында 
отырықшы болып өмір сүріпті. Малдың 
тісіне еріп, жайлаудың шұрайлысын 
іздеп көшіп-қонып жүрген туыстары; 
«Сен неге біздермен бірге көшпейсің?» 
дегенде, Бейнеу: «Мынау керемет 
мекен. Құт-береке қонған жер. Бұлақ 
суына өскен егіні, бау-бақшасын айт-
сайшы. Бұл жерден табанымды ажы-
ратпаймын. Ақылымды алсаңыздар, 
осы жерге кіндігімізбен байланып өмір 
сүрсек, абыройымыз асқақтай түсер 
еді. Бұл жер болашақта қалың елге 
құтты қоныс болатын жер», – деп, ол 
заманның көшпенділікке бауыр ба-
сып қалған адамының ой-талғамына 
тосын пікір, байлам жасаса керек. 
Өздеріне қарағанда парасат-пайымы 
озық, қасиеті ерекше болып жаралған 

Бейнеудің сөзінің әсерінен Айтқұл ұр-
пақтары Есек батыр бастаған аталары 
Сауран айналып келіп орналасқан құтты 
мекенінен өткен ғасырдың отызыншы 
жылдарының зобалаңына дейін іргесі 
бөлінбей қоныстанғанын көнекөз, құй-
мақұлақ қариялар жыр қылып айтады. 
Бейнеу Намазұлына қатысты Бабық 
Сабытайдың әңгімелері 1993 жылы 
Қарақия аудандық «Түлеген түбек» га-
зетінде жарияланса, Мырзабек Болысо-
втың ата туралы деректері әр жылдарда 
баспасөз беттерінде жарық көрген. 

Сам жері ежелден атақонысымыз 
екенін Айтқұл ұрпақтары кешегі қария-
лар айтқан әдемі де әсерлі әңгімелер-
ден, жер атауларынан жақсы біледі. 
Ал, Маңғыстаудағы құлпытастардағы 
араб әліпбиіндегі жазуларды оқитын  
маман, ғалым Нұрлан Құлбаевтың 
«Арал-Каспий аралығы тарихи-мәде-
ни ескерткіштеріндегі Араб графикалы 
мәтіндердің анықтамалығы» атты ең-
бегінің бірінші томындағы деректер он 
сегізінші ғасырдың екінші жартысының 
бергі жағында Қосайдың Айтқұлынан 
тараған ұрпақтарының өмірден озған-
дарына мәңгілік мекен «Ескі Бейнеу» 
қорымынан және осы қорымға жақын 
жайласқан қорымдардан бұйырғаны-

на ел көзін анық жеткізді. 
Сан ғасыр бұрын қамал-қала болға-

ны ұмытыла бастаған киелі қоныста   
«Скиф жолы», «Жібек жолы», «Мақта 
жолы», «Ноғай жолы» болып дүріл-
деп тұрғаны ертекке айналып, жел 
айдаған топырақ тып-типыл еткен ескі 
жолдың сұлбасы Бейнеу Намазұлының 
тұсында «Сауда жолы» мен «Адай 
көшінің жолы» болып жаңғырыпты. 
Сарайшық пен Хиуаның арасында ке-
руен тартқан саудагерлер осы жолмен 
жүріп, «Бейнеу қамалында» отырған 
Бейнеу Намазұлының үйінің тұсында ат 
белін суытып аялдап, өздері тынығып 
қайтадан сапарын жалғастырады екен. 
Маңғыстаудың қараойынан Жем, Сағыз 
бойындағы жайлауына көшкен көш 
Бейнеу дің тұсынан өткенде көш-көлігіне 
ауыр болатын жүгін, арық малдарын 
аманатқа қалдырып, қыстау ға оралған-
да алып кетеді екен. Он жолаушы атта-
нып жатса, он бес жолаушы аттан түсіп, 
Бейнеудің үйі ұлы жолдың бойындағы 
жүргінші аяғы үзілмейтін бекетке айна-
лыпты. Үстірт үстіндегі осы бекет Азия 
мен Еуропаның арасындағы алтын 
көпірге айналып, «Бейнеуге барамыз», 
«Бейнеуден келеміз» деген сөз ел ауы-
зынан түспей, атамыздың аты өз елімізге 

ғана емес, көрші елдерге жайылып, 
мәшһүр болды.

Бейнеу Намазұлы пір Бекет атамыз-
бен тұстас-тұрғылас екен. Еліміздің 
отырықшылықта өмір сүріп, көрші ел-
дермен достық қатынаста болуын жаны 
сүйген пір Бекет атамыз өзіне жан дүни-
есі жақын, өмірге көзқарасы, ой-өрісі, 
талғамы, ұстанымы өз пікіріне сәйкес 
келіп, үйлесіп, үндескені үшін Бейнеу 
Намазұлын құрметтеп, қадір тұтқан. Ел 
арасындағы күншіл, қызғаншақ біре-
улер «Пір Ата. Сіздің қасыңызда Бей-
неу деген кім? Әулиелік қонған Сіздің 
есіміңіз ғана жер атауы болуға лайық» 
дегендей емеурін жасаған кезде, Бекет 
ата: «Бейнеудің есімі өлке атауына ай-
налған болса, бұл оған Алланың берген 
мәртебесі, елдің құрметі. Алла әділ, ел 
– таразы. Бейнеудің қонақжайлылығын, 
кішіпейілділігін, таныс-бейтаныс деп 
бөлмей, баршаға тең танытатын ақ адал 
пейілін айтсайшы. Қанекей, әрбіріміз 
Бейнеудей болғанымызда», – деп олар-
дың бетін қайтарып тастаған екен. Бұл 
жайлы Бейнеудің тумасы, танымал 
журналист Рахат Қосбармақ «Бекет Ата» 
кітабында әдемі суреттеп жазады.

Ғалым Серікбол Қондыбайұлы жал-
пы білім беретін мектеп оқушыларына 
арналып «Маңғыстау географиясы» 
атты оқу «Бейнеу – Бейнеу аттас ау-
данның орталығы...  Елді мекеннің аты 
осы өңірде мекендеп, бес құдықты 
иеленген орта ауқатты Бейнеу На-
мазұлының (1760–1830 ж,)құрметіне 
қойылған» деп жазады. Ал, Бейнеу 
аудандық  «Рауан» газетінің тілшісі 
Кәрісбай Әділ: «Қасиетті бабаларды 
қастерледі» мақаласында «...Бейнеу 
Намазұлы есімі өлке атауына айналған, 
халқына қайыры тиген қасиет иесі», 
– деп жазады. Біреуі  – талантын ел 
жоғары бағалаған ғалым, екіншісі – 
ауданның бүгінгі тыныс-тіршілігін қалт 
жібермей бағып, өткеніне ойлы көзбен 
қарап, әрбір туындысын оқырманына 
саралап-сараптап ұсынатын қалам 
иесінің пікірлеріне сөзсіз қосыламыз.

«Жердің аты – тарихтың хаты», – 
дейді халық.  Туған жер тарихын терең 
біліп жүру бүгінгі ұрпақтың борышы.

Қартбай ҚОЖАЕВ,  
Аманқос Мектеп-тегі


