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б�геттің шлюздерінен артық су дер 
кезінде босатылып жатқанын айтып, 
қалаға қауіп жоқ екенін айтты.Соңғы 
деректерге сәйкес, шамамен 900 адам 
қауіпсіз жерге шығарылды. 

Т � т е н ш е  ж а ғ д а й д ы ң  м ә н -
жайымен танысу үшін Алматыға 
Астанадан Премьер-министрдің 
орынбасары Бердібек Сапарбаев пен 
Ішкі істер министрінің орынбасары 
Владимир Божко ұшып келді. К�п 
кешікпей т�тенше жағдайға байла-
нысты құрылған жедел штабта болған 
Премьер-министрдің орынбасары 
Бердібек Сапарбаев селге қатысты 
пікірін былай білдірді: «Мен мұнда 
еліміздің Президентінің тікелей тап-
сырмасымен келдім. Қазір ғана зардап 

салдарын жоюшылардың қасында 
болып, техниканың күшін байқап 
қайттым.  Қала  басшылығының 
ұйымдастыруымен �те ауқымды 
іс-шаралар атқарылып жатыр. Сел 
күннің қызуы мен мұздақтардың 
еруіне байланысты жүрген. Мұздақ 
аумағында да болдым. Қазір онда 
жиналған к�лшік жоқ. Бір с�збен 
айтқанда, қауіп сейілген. Б�гет басын-
да болып, қарап шықтым, рас, түнде 
онда 40 мың шаршы метрге дейін су 
жиналып, деңгейі 12-15 метрге дейін 
к�терілген. Бірақ бұл арада б�геттің 
биіктігінің 28 метр екенін де ескерейік. 
Тағы да қайталап айтайын, дәл қазіргі 
таңда қалаға т�ніп тұрған ешқандай 
да қауіп жоқ. Ұйық басқан арналар 
жаппай тазартылып жатыр» деп тау 
басындағы мұздақтардан жинала-
тын к�лшік маңына қырағы күзеттің 
қойылғаны туралы айтты. К�птен бері 
үзіліп қалған SMS хабарлар мобильді 
телефон желілерінен «Алматы мен 
Алматы облысының сел қаупі бар 
аудандарында н�сер болуы мүмкін» 
деген ескертулер бере бастады. Зардап 

Сел қаупі сейілді
шеккен тұрғындарға ТЖД  2 миллиард 
теңге б�лінді. Сонымен бірге су басқан 
к�шелер мен үйлерді тазалау, қалпына 
келтіру жұмыстарына  республикалық  
жедел құтқарушылардың жасағы ғана 
емес, жан-жақтан еріктілер де тар-
тылды. Зар дап шеккендерге әртүрлі 
 мекемелер қол ұшын беруде. 

Ел есін жиып болғанша Ал-
маты облысында Талғар �зенінің 
деңгейінің секундына 27 текше 
метрге дейін к�терілуіне әкелген 
сел жүрген болатын. К�ңілге ме-
деу болатыны, б�гет сел ағынын 
ұстап қалды.  Іле Алатауындағы 
жаңбырдан «Спутник» лагерінен 515 
адам жоғарғы корпусқа к�шіріліп 
үлгерген еді.  Талғар ауданының 
халқын ақпараттандыруға екі тех-
ника мен 30 адам жұмылдырылды. 
Олардың ішінде Талғардағы №2 
мамандандырылған �ртке қарсы күрес 
б�лімі, Талғар ауданы ІІБ 12 экипажы, 
«Қазселденқорғау» мекемесінің алты 
қызметкері бар. 

Жалғасы 3-бетте

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!
АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

БЕТ ҚАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА:

БАСПАСӨЗ – 2015

 « Қ а з А г р о Қ а р ж ы »  5 
жылға қаржыландыру туралы 
француздық «Societe Generale» 
банкі арасында  несие келісімін 
бекітті. 

 А с т а н а д а  Т а л д ы қ о р ғ а н 
қаласының 2035 жылға дейінгі 
жаңа бас жоспары таныстырылды.

  Ақмола облысына қарасты 
Атбасар ауданының Борисов-
ка ауылында Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына арналған «Менің От-
аным – Қазақстан» республикалық 
туристік экспедициясының екінші 
облыстық кезеңі өтті. 

 А л м а т ы  қ а л а с ы н д а  и н -
форматика пәні бойынша мек-
теп оқушылары арасында XXVII 
Халықаралық олимпиаданың 
алғашқы кезеңі басталды. 

 О р а л д а  З е й н е т а қ ы 
төлеу жөніндегі  мемлекеттік 
о р т а л ы қ т а  « 2 0 1 5  ж ы л д ы ң  І 
жартыжылдығында атқарылған 
істердің қорытындысы және ІІ 
ж а р т ы ж ы л д ы қ  п е н  2 0 1 6 
жылға басты тапсырма-
л а р »  т а қ ы р ы б ы н д а 
республикалық алқа 
отырысы өтті.
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Индекс Мерзімі Алматы Аймақ/қала Аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367 3 ай 692, 16 740, 10 778, 32

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 3 ай 1324, 56 1372, 50 1410, 72

ОҚИҒА

6-7

Өткен апта Алматы халқын біраз әбігерге салды. Шаһар тұрғындары 
22-шілдеден 23-іне қараған түні таңғы сағат 3-те тосын дабылдан оян-
ды. Тау бөктеріндегі Қарғалы өзенінің су деңгейі көтеріліп, «Қарғалы» және 
«Тау самалы» шағын аудандарын су басты. Салдарынан Алматы қаласының 
Әуезов, Наурызбай және Алатау аудандарындағы үйлер зардап шекті. Төтенше 
жағдайлар қызметі ауа райының күрт жылынуы, таудағы мұздықтардың еруі 
өзен суының көтерілуіне себеп болғанын айтуда. Селдің күштілігі сонша таудан 
өзен суымен бірге аққан тастар өз жолындағы үйлерді, негізгі күрежолдарды  
қиратып кеткен. Халықтың үй-жайлары, бау-бақшаларына зардабын әкелді. 

ТАУ ТҰЛҒА 
ТҰҒЫРЫ

Өткен ғасырдың алпысыншы 
жылдары Қазақ КСР үкіметін 
басқарған көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері Жұмабек 
Тәшеневтің есімі қазіргі тәуелсіз 
Қазақстанның тарихында 
алтын әріппен жазылған. Оның 
жарқын өмірі туралы кітаптар 
жазылды, есімі Астана, Алматы, 
Көкшетау, Петропавл және 
Шымкент қалаларының, аудандар 
орталықтары көшелеріне берілді. Ол 
тірі кезінде шын мәнінде халықтың 
сүйікті перзентіне айналды. Оның 
мәнісі неде?

БӘРЕКЕЛДІ!

Талдықорған қаласының «Солнышко» хорео-
графиялық ансамблі Римини қаласында �ткен «Италия 
магиясы» халықаралық байқауына қатысып, жеңімпаз 
атанды.  

Осыған орай Талдықорған қаласының әкімі 
Ермек Алпысов ансамбль мүшелерімен кездесіп, 

шығармашылық ұжымды мерейлі жеңісімен құт-
тықтады. Ол барлық азаматтардың атынан шығар-
машылық ұжымға мәдениетке қосқан үлестері мен 
халықаралық байқаудағы жеңістері үшін алғыс айтты.  
Ұжым мүшелері байқауда қазақтың ұлттық билерін 
билеп, қазылар алқасының жоғары бағасына ие болды.

Жас таланттардың жеңісі

Қазақ жылқыны ерекше 
бағалап қасиет тұтқан. 
Сондықтан қазақ қашаннан 
жылқылы ел болғаны 
белгілі. Ақ қашып, қызыл 
қуған ХХ ғасырдың басында 
бір-екі мың жылқы көп 
саналған екен. Эт но-
г ра фиялық деректер 
бойынша Арқаның қазағы 
көп жылқыдан ХІХ ға-
сырдың ортасына таман 
айырылған. Оған дейін 
бұл өңірде Құдайменді 
төре, Азынабай мен Бапақ 
Сүйіндік, Сапақ Қуандық, 
Шабанбай Бәсентиін, Мұрат 
Қанжығалы сияқты жиырма 
мыңдай  жылқы айдаған 
байлар болғаны белгілі. 
Олардың қасында міндетті 
түрде рулы елдері болғаны 
анық. Бұлардан бұрын 90 
мыңға жақын жылқының 
санын біз энеолит дәуірінің 
(б.э.д. ІV-ІІІ мыңжылдықтар) 
қонысы Ботайдан 
кездестіреміз. Бар-жоғы 
үш-төрт жүз жылдай 
өмір сүрген осы қоныстан 
тарихшылар жүздеген мың 
жылқы қаңқасын тапты. 

9-бет 12-бет4-бет
АТАДӘСТҮР

Шахматшы
қаламгерлер

Қазақ 
мейрамханасы
неге жоқ?

Қазақ тілі 
емлесіндегі
кейбір мәселелер

АТАДАН ЖЕТКЕН АСЫЛ СӨЗ

Ал дүние, �теріңді біліп едім, 
Білдірмей, серілікпен жүріп едім. 
Бұл күнде арық қойдан бағам кейін, 
Үш жүзді сайран қылған Біржан едім.

Қара су есік алды ылайланды, 
Бай қылмақ, кедей қылмақ Құдайдан-ды. 
Қамзолдай қысқа пішкен д�ңгеленіп, 
Дүние �терінде шыр айналды.

Ағаш-ай, от жаққаным қобылы пеш, 
Құдай-ау, ғапу етіп, күнәмді кеш. 
Теміртас, Асыл, Ақық қарақтарым, 
Байлаулы арқандағы қолымды шеш.

Теміртас, Асыл, Ақық, қалдың зарлап, 
Ежелден мирас екен зарлап қалмақ. 
К�зк�рген құрбыларға сәлем деңдер, 
Дұғасын оқи берсін әдейі арнап.

Ел кездім Керт�белмен арықтатып, 
Жақсыға с�з с�йледім анықтатып. 
Үш жүздің ортасында Біржан едім, 
Бұл күнде қойды Құдай шалықтатып.

Теміртас, Асыл, Ақық балдан тәтті, 
Кем қылмай �сіріп ем салтанатты. 
Hкең ем аяйтұғын жаның ашып, 
Шешсеңші, білегіме арқан батты!

*  *  *
Атығай, қайран елім, қоныстасым, 
Бар еді құрбы-құрдас, шын мұңдасым. 
Құданың құдіретімен уақыт жетті, 
Барады алыс жолға ғаріп басым.

Сәлем айт Атығайдың баласына-ай, 
Кіші іні, жасы үлкен ағасына-ай. 
Ортаңда түрлендіріп ән салғанда, 
Біржанға қалушы едің таласып-ай.

Сәлем айт құрбы-құрдас замандасқа, 
К�п еді мұңдастарым ауылдаста. 
Саулықта ойнап-күліп жүретұғын, 
Мұңшылдық түсіп тұр ғой ғаріп басқа.

Қазғанмен, су шықпайды қыр басынан, 
Бір іліксе, с�з қалмайды сау басыңнан. 
Ер жігіт бір қисайған оңалмайды, 
Басында жаңылған соң тәубасынан.

Қауіп сейілді. Т�тенше жағдайлар 
департаменті онсыз да зәресі ұшқан 
халықты сабырлыққа шақырып, 
құтқару жұмыстарын жүргізді. Қала 
әкімі Ахметжан Есімов сел жүрген 
ауданды тікұшақпен аралап шықты. 
Наурызбай ауданының әкімдігі 
мен осы аудандағы №176 мектеп-
те зардап шегушілерді қабылдау 
б�лмелері жұмысын бастады. Тізімге 
жазылған тұрғындарға медициналық 
жәрдеммен қоса психологиялық 
тұрғыда к�мек к�рсетілді. Белгілі 
болғаны, таңға жуық апатты аумақтан 
барлығы 193 адам, оның ішінде 3 
бала – қауіпсіз жерге к�шірілген. 
«Қазақселденқорғау» мемлекеттік 
басқармасы Қарғалы �зеніндегі 

«Сапырған сары ожаумен сары қымыз,
Ысталған сары местен дәрі қымыз...»

Суретті түсірген Сәрсенбек ҚЫЗАЙБЕК
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АНА ТІЛІ

Кеше Дүниежүзілік сауда ұйымының 
ғимаратында осы Ұйымның елдерді мүшелікке 
қабылдау ж�ніндегі департаментінің дирек-
торы Чиеду Осакве бұл күнді Қазақстан үшін 
�те маңызды күн деп атады. Оның айтуын-
ша, кез келген елдің ДСҰ-ға мүше болып 
енуі оның экономикасына үлкен �згерістер 
әкелуі тиіс. «Биылғы жыл – ДСҰ үшін де 
маңызды жыл. Qйткені, осы жылы біздің 
Ұйымның құрылғанына жиырма жыл болмақ. 
ДСҰ осы аралықта, яғни 1995-2015 жылдар 
аралығында әлемнің к�птеген елдерін �з 
қатарына мүшелікке қабылдаса, енді, міне, 
Қазақстан  Республикасы қабылданғалы отыр. 
Осы ж�ніндегі келісс�здер үдерісін жүргізу 
барысында Қазақстан Президенті бұл мәселеге 
үлкен мән беріп, икемділік пен дипломатиялық 
шеберлік танытты. Келісс�здердің әрбір 
сәтін қадағалап отырды. Бұл – дұрыс саясат. 
Qйткені ДСҰ-ға қосылу дегеніміз – жаһандық 
экономикаға қосылу деген с�з. Енді ДСҰ-ға 
қосылу арқылы қазақстандық кәсіпкерлер 
де жаһандық экономика жағдайында жұмыс 
істей бастайды. Оларға енді �здерін жа-
рыс жолындағы спортшылардай сезінуге 
тура келеді. Qйткені жаһандық экономи-
када бәсекелестік күшті. Бұл, әрине, тек 
кәсіпкерлерге ғана қатысты емес. Кез келген 
үкімет, халық бәсекеге қабілетті болуы керек. 
Осы жолда мен сіздердің елдеріңізге үлкен 
табыстар тілеймін» деді Ч.Осакве. 

Дүниежүзілік сауда ұйымының штаб-
п ә т е р і н е  к е л г е н  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Нұрсұлтан Назарбаев алдымен Ұйымның 
Бас директоры Роберто Азеведомен кездесті. 
Тараптар кездесу барысында Қазақстанның 
ДСҰ-ға қосылуы ж�ніндегі келісс�здердің 
сәтті аяқталғаны туралы пікірлер алмасты. Ел-
басы «Қазақстан – 2050» ұзақ мерзімдік даму 
стратегиясындағы алға қойылған міндеттерді 
жүзеге асыру, сондай-ақ сыртқы сауданы 
одан әрі дамыту, шетелдік инвесторлар-
мен іс-қимылдарды кеңейту тұрғысында 
республикамыздың ДСҰ-ға қосылуының 
маңыздылығын атап к�рсетті.

Мұнан кейін ДСҰ Бас кеңесінің отырысы 
басталды. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі бой-
ынша Жұмыс тобының т�рағасы, Финляндия 
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Қазақстан Республикасының Президенті   
Н.�.Назарбаев БҰҰ Бас Ассамблея cының 
70-сессиясына қатысады деп күтілуде. 

БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-сессиясы 
күз мезгілінде басталмақ. Саммитте 2015 
жыл кезеңінде орнықты даму саласындағы 
жаһандық мақсаттар қабылдануы тиіс. Ал 
28-қыркүйекте жалпы саяси пікірталас 
�теді, онда барлық  БҰҰ-ға  мүше 193 
мемлекеттің �кілдері с�з с�йлейді.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты 
Ләззат Тұрлашов Вена қаласында Орталық Азия мен Кавказ елдерінің 
парламентшілеріне арналған экономика ж<ніндегі <ңірлік семинардың 
жұмысына қатысты. 

Шараны Вена Біріккен институты мен Халықаралық Валю-
та қоры ұйымдастыр  ды. Семи  нар  да Орталық Азия мен Кавказ 
елдерінің алдында тұр ған эконо ми калық проблемаларды тереңнен 
зерттеу, жалпы әлеуметтік-экономикалық мәселелер мен даму 
мәселелері бойынша талқылау және пікір алмасылды.

Үкімет Үйінде ҚР Премьер-министрі Кәрім Мәсімов пен 
Ұлттық банк т<рағасы Қайрат Келімбетов екінші деңгейлі банк 
басшыларымен кеңес <ткізді.

К.Мәсімов кеңес жұмысында алдағы уақытта республикалық 
бюджет комиссиясы �з жұмысын бастайтындығын атап �тті. 
Кеңес жұмысына «Атамекен» ҰКП басқарма т�рағасы Абылай 
Мырзахметов, ҚҚҚ Кеңесіңнің т�рағасы Асқар Елемесов, 
«Бәйтерек»ҰБХ» АҚ басқарма т�рағасы Қуандық Бишімбаев, 
мүдделі мемлекеттік органдар және ұлттық компаниялар 
�кілдері қатысты. Кездесу қатысушылары экономика және банк 
секторының ағымдағы жағдайын талқылады.

Вашингтонда ҚР Елшілігі америкалық Халықаралық сауда және ин-
вестиция орталығымен бірлесе АҚШ Конгресінің ғимаратында «Бүгінгі 
Қазақстан: геосаяси жағдайларда <згеретін сындары мен мүмкіндіктері» 
тақырыбында семинар <ткізді. 

Іс-шараға АҚШ федералды заңнамалық органдарының, Вашинг-
тон іскер орталары мен сараптама қауымдастықтарының 100-ден 
аса �кілдері қатысты. Конгрессмен Д.Рорабакер еліміздің геосаяси 
маңыздылығын және оның ірі экономикалық әлеуетін баса к�рсетті, 
сондай-ақ Қазақстандағы этносаралық келісімнің бірегей моделін 
жоғары бағалады. Qз кезегінде, конгрессмен Г.Микс, Астана да 
« ЭКСПО – 2017» �ткізілуі халықаралық аренада Қазақстанның бел-
сен ді ұстанымын к�рсететіндігін айта келе, АҚШ Үкіметі мен аза-
маттарын к�рмеге қатысуға шақырды. Сондай-ақ ол визалық режімді 
ырықтандыру бұған барлық мүмкіндіктерді ашатынын атап �тті. 
АҚШ-тан тәуелсіз бақылаушы ретінде Президент сайлауына үшінші 
рет қатысқан Халықаралық сауда және инвестиция орталығының 
президенті және іс-шараның модераторы Д.Витт �ткен сайлауға және 
Қазақстанның жеткен жетістігіне жоғары бағасын берді. 

Қазақстанның Беларусьтегі Елшісі Ерғали 
Б<легенов Беларусь Премьер-министрінің 
бірінші орынбасары Василий Матюшевскиймен 
кездесті.

Тараптар екіжақты сауда-экономикалық 
ынтымақтастықты одан әрі дамыту және 
ТМД мен ЕАЭО шеңберіңде ықпалдастықты 
тереңдетудің қазіргі ахуалы мен болашағы 
туралы пікір алмасып, сондай-ақ Беларусьте 
екі ел үкімет басшыларының қатысуымен 
�тетін  басқосудың  және Қазақстан-Беларусь 

үкіметаралық сауда-экономикалық ынтымақтастық ж�ніндегі 
комиссияның кезекті 12-інші отырысының дайындық мәселелерін 
талқылады. Кездесу барысында Е.Б�легенов сұхбаттасын еліміздің 
ағымдағы �зекті саяси мен әлеуметтік-экономикалық оқиғалармен, 
соның ішінде Астана экономикалық форумы, Hлемдік және 
дәстүрлі діндер к�шбасшыларының V съезінің қорытындыларымен 
таныстырды, сондай-ақ биыл Қазақстан Республикасының 
Конституциясының, Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығы мен Қазақ хандығының 550 жылдығы тойланатынын 
атап �тті. 

Сессия жұмысына қатысады

Экономика тақырыбы талқыланды

Бюджет комиссиясы жұмысын бастамақ

Еліміздің жетістігін жоғары бағалады

Өзара пікір алмасты

елшісі Веса Химанен �з с�зінде келісс�здер 
барысында Қазақстанның 50-ден астам жаңа 
заң қабылдап, Кеден одағы мен Еуразиялық 
экономикалық кеңістік аясында қабылданған 
10-нан астам халықаралық келісімдерге 
түзету енгізгендігін атап к�рсетті. «Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен 
заңдар ж�ніндегі алға жылжушылық және 
Қазақстанның ЕАЭО бойынша әріптестерімен 
тығыз байланыста жұмыс істеуі соңғы жыл-
дары біздің жұмысымызды айтарлықтай 
жылдамдатты. Қазақстанның құжаттар топ-
тамасы – бұл жоғары сапалы құжаттар топ-
тамасы» деді �з с�зінде В.Химанен. ДСҰ Бас 
директоры Роберто Азеведо Қазақстанның 
аталған Ұйымға кіру ж�нінде келісс�здер 
үдерісі барысында Президент Назарбаевтың 
к�шбасшылық қырлары айқын к�рінгендігін 
айтып, жоғары баға берді. Бұл – Қазақстан 
үшін де, ДСҰ үшін де шынымен тарихи 
күн.  Ұйымға кірудің артықшылықтары – 
жаңа жұмыс орындарын ашу, халықтың 
табысын арттыру, тұрмыс деңгейін жақсарту.  
Қазақстан үшін бұл сіздердің соңғы жылдары 
қол жеткізген жетістіктеріңіз бен жұмсаған 
күш-жігерлеріңіздің мойындалуы. Бұл – 
реформалардың кешенді бағдарламасының 
қисынды нәтижесі, Қазақстанның бизнес 
үшін ашық екені туралы бүкіл әлемге жол-
дауы. Бұл күн ДСҰ үшін де айшықты болып 
табылады. Қазақстанның қосылуы біздің 
пікірталастарымызға қуатты әрі беделді үн 
қосады, Ұйымды Орталық Азияның жүрегіне 
жақындатады, – деп атап �тті Р.Азеведо. 

Отырыста Қазақстан басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев с�з с�йледі.  Елбасы �зінің 
с�зінде ДСҰ-ға мүше барлық елдерге, Ұйым 
хатшылығына келісс�здер барысындағы 
сындарлы ұстанымдары мен қолдауы үшін, 

сондай-ақ Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі 
ж�ніндегі жұмыс тобындағы т�рағалықты 
қолдағаны үшін Финляндия Үкіметіне 
алғысын білдірді. Елбасы Қазақстан үшін 
бұл оқиғаның тарихи мәні зор екенін айт-
ты. Келісс�здерді жүргізген он тоғыз жыл 
уақыттың ішінде Қазақстан экономикасының 
елеулі �згеріске түскендігін жеткізді.

Біріншіден, ол қуатты да ашық бола 
түсті. ІЖQ-нің жан басына шаққандағы 
к�лемі 18 есе �сіп, Орталық және Шығыс 
Еуропа елдерінің деңгейіне жетті. Сыртқы 
сауда к�лемі  120 миллиард долларды 
құрады. Сыртқы сауда айналымының 90 
пайыздан астамы ДСҰ қатарындағы ел-
дермен жасалады. Сауда қатынасының 
географиясы да әлдеқайда кеңейе түсті. 
«Егер тоқсаныншы жылдардың ортасында 
Қазақстан тек посткеңестік елдермен ғана са-
уда қатынасын жасаса, бүгінгі күні біз әлемнің 
185 елімен сауда жасаймыз. Еуропалық одақ 
Қазақстанның негізгі экономикалық әріптесі 
болып табылады. Біздің саудамыздың 40 
пайыздан астамы соның үлесіне тиеді. Ре-
сей, Қытай, АҚШ, Канада және басқа да 
бірқатар елдер Қазақстанның сауда айналы-
мына едәуір үлес қосуда» деп атап к�рсетті 
Қазақстан Президенті. Екіншіден, Қазақстан 
экономикасының құрылымы да үлкен 
�згерістерге түсті. Бүгінгі күні еліміздің ішкі 
жалпы �німінің 54 пайызын қызмет к�рсету 
саласы қамтамасыз етіп отыр. Бұлар қаржы, те-
лекоммуникация, құрылыс, энергетика, к�лік 
салалары. «ДСҰ аясында қаржы қызметін 
ырықтандыру «Астана» халықаралық қаржы 
орталығын құру үдерісімен бір мезгілде 
қабаттаса жүргізіледі. Ол Қазақстанның 
қаржы инфрақұрылымының негізіне айна-
лады, мұнан кейін бүкіл �ңірдің қаржы хабы 

болады деп есептейміз. Қазақстан барлық 
елдерді осы жобаға қатысуға шақырады. 
ДСҰ аясында ырықтандырылып, қолжетімді 
бола түсетін жоғары табысты саланың бірі 
– телекоммуникация. Біз шетелдік инвестор-
ларды осы нарыққа шақырамыз. Олардың 
жұмысы қызметтің бағасын т�мендетіп, 
сапасын арттыра түсуге ықпал етеді деп 
үміттенеміз» деген Елбасы Қазақстанның 
теңізге шығатын жолы жоқ әлемдегі ең ірі 
мемлекет екендігін жеткізді. Сондықтан елге 
к�ліктік инфрақұрылымдар мен к�ліктік-
логистикалық қызметтерді дамыту �мірлік 
маңызға ие болып отыр.

Қ а з а қ с т а н  б а с ш ы с ы  � т к е н  ж ы л ы 
«Нұрлы Жол» Жаңа Экономикалық Сая-
саты қабылданғанын айтып �тт і .  Ол 
қазіргі заманғы к�лік және энергетикалық 
инфрақұрылымдарды қалыптастыруға 
арналған. Осының негізінде 7 мың шақы-
рымдық автожол қайта жаңғыртылатын 
болады. «2019 жылға таман біз ірі қалалар 
арасындағы жолға кететін уақытты үштен 
біріне қысқартуды ұйғарып отырмын» деді 
Нұрсұлтан Назарбаев осы орайда.

Отырыс қорытындысында мүше ел-
дер �кілдерінің қатысуымен Қазақстанның 
ДСҰ-ға қабылданғандығы туралы хаттама 
әзірленді. Оны енді Парламентіміз рати-
фикациялауы керек. Сол кезден бастап біз 
ДСҰ-ның толыққанды мүшесіне айналамыз. 
Hрине, к�рінген таудың алыстығы жоқ. Оның 
үстіне, ДСҰ �з тарапынан бізді мүшелікке 
қабылдады. Енді қалғаны Қазақстанның 
�зінің ішкі рәсімдік мәселелері. Сондықтан 
бұл сәтті шынайы тарихи сәт деп айтатыны-
мыз айқын. 

Ақбота ИСЛ�МБЕК

қауіпті шешімді қабылдады. Ел арасындағы 
лаң, Хиуа хандығының жаугершілікке 
негізделген арандату саясаты орыспен 
ашық с�йлесіп, нақты бір тоқтамға келмей 
шешілмейтінін ол жақсы түсінді. Бұл �зінің 
жеке басының мүддесінен ел мүддесін 
жоғары қойған, елім деп еңіреген асыл 
азаматтың тәуекелі еді.  Бірқатар, халыққа 
танымал, беделді тұлғаларды қасына ерт-
кен ол, 1821 жылы 9-шілдеде орыс аста-
насына аттанды. Соңында қимастықпен 
қол бұлғап, отбасы, туған-туыс, тілектес 
те ниеттес бұқара, азаматын аялап �сірген 
қазақтың кең даласы қала берді. Бұл отан-
шыл азаматтың �зі жанын да, тәнін де 
аямай қорғаған туған жер т�сінде үзеңгіге 
аяғын соңғы рет ілуі еді. Петербордағы 
орыс билігі оны жаулықпен қарсы алды.  
Арынғазыға қойылған басты кінә – ол 
орыс-хиуа қатынастарын шиленістіруші 
және бүлдіруші  тұлға болып шықты. Оры-
стар �здерінің ортаазия хандықтарымен 
сауда-саттықтарының дұрыс жолға 
қойылмауына да Арынғазыны орынсыз 
кінәлап, халқы аса құрметтейтін ханды 
қылмыскерге айналдырды. Ханды алғаш 
Петерборда қамап ұстаған орыстар, оның 
серіктерін елге қайтарып, ал �зін 1823 жылы 
мамырда ел аяғы баса бермейтін шалғай 
Калугаға жер аударып, мұны аса құпия 
ұстады. Қазақ жерінде ханды тұтқыннан 
босатып алу үшін ауқымды әрекеттер 
жасалды. Оны қазақ даласына қайтаруды 
Жоламан Тіленшіұлы тәрізді ұлт-азаттық 
қозғалыс басшылары да, белгілі билер мен 
сұлтандар орыс билігінен үздіксіз талап 
етумен болды. Ашынған қазақтар Хиуа мен 
Бұқараға баратын орыс сауда керуендерінің 
де жолын жапты, Шерғазы ханның осы іске 
қатысын кінәлап, оның ұлын да �лтірді. 
Алайда мұның бәрі орыс билігін керісінше, 
шошындыра түсті. Олар Арынғазыны 
қазақтың басын қосатын бірден-бір ірі тұлға 
ретінде қабылдап, оны елден оқшаулай 
ұстады. Осылайша дұшпанға бас имес, ізгі 
қасиеттерімен халыққа қадірі артқан  ер 
кеуделі  асыл азамат, жазықсыз қорлаудың, 
түйсіксіз надандықтың құрбандығына ай-
налып, он жыл бойы айдау азабынан қасірет 
шегіп, жат жерде қайтыс болды.  

Талас ОМАРБЕКОВ, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 

Орталық Азиядағы дәстүрлі 
<ркениеттерді зерттеу орталығының

 директоры, профессор 
ҰҒА Құрметті академигі

АРЫНҒАЗЫ ХАН

Қазақстан ДСҰ-ға мүше болды

Қазақтың бір бөлігі құрметтеп хан көтерсе де, Ресей билігі ата-бабасынан бері хан ретінде 
мойындамаған және өзі де отаршылдық пиғылдың құрбаны болған жарқын тұлғалар бар. 
Солардың бірегейі Арынғазы (Суретті салған автор – Т.О.). Арынғазының  үлкен атасы Ба-
тыр сұлтан кезінде Әбілқайыр ханмен текетіресіп, оның Ресейге бодан болуға апаратын 
саясатына барынша кедергі келтіріп, ақыры Кіші жүздің бір бөлігіне хан болды. Батырдың 
Әбілқайырға өшігуі, оның әкесі,  Әз Тәукеден соң қазақ  тағына отырған Қайып ханның сая-
сатына Әбілқайырдың қарсы болуынан және Қайыптың төре тұқымдары ұйымдастырған 
қастандық құрбандығы болуынан басталады.

Осы апта еліміз үшін маңызы зор 
дүбірлі оқиғамен есте қалды. Қазақстан 
Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке 
қабылданды. Дүниежүзілік сауда 
ұйымының елімізді өз қатарына ресми 
қабылдау шарасы Швейцарияның Жене-
ва қаласында ұйымның штаб-пәтерінде 
өтіп, шараға Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
қатысты. Осыған дейін бұл Ұйымның 
қатарында 161 ел бар еді. Енді, міне, 
 162-нші ел болып біз қосылып отырмыз. 
Бұл еліміз үшін жарқын істерге жол аша-
ры айдай анық. 

Батыр �зінің үлкен ұлын әкесінің 
құрметіне Қайып деп атады. Осы екінші 
Қайып біз әңгімелеп отырған Арынғазының 
туған атасы, Hбілғазы сұлтанның әкесі 
болып табылады. Арынғазының ата-
бабаларының Хиуа ханы тағына отыру-
ларына және Ресейшіл болған Hбілқайыр 
тұқымына жаулық саясат ұстануларына 
байланысты орыс билігі оларды ешқашан 
да хан ретінде мойындаған емес. Мұндай 
жаулық ұстаным Арынғазыға да таралды. 
Алайда ортаазиялық хандардың қазақ бол-
мысына жат күншіл де, жендеттік ел басқару 
әдісіне жастайынан қанық болып �скен 
Арынғазы �зі білім алып тәрбиеленген 
хиуалық ахуалға және ұстанымға барын-
ша қарсы болып �сті. Ол ортаазиялық 
билеушілерді қашанда қазақ билігіне 
және тәуелсіздігіне қауіп т�ндіруші саяси 
күш ретінде бағалап, олардан іргесін ау-
лақ ұстауға тырысты. Бұл хиуалық хан 
Мұхаммед  Рахимның Арынғазының 
әкесі Hбілғазының қол астына қарайтын 
Сырдарияның т�менгі  ағысындағы 
қазақ руларын �зінің қоластына қаратуға 
тырысқан әрекетінен айқын к�рініс тапты. 
1812 және 1815 жылдары хиуалықтардың 
бұл �ңірге бағытталған жорықтары аса 
қатыгездігімен ерекшеленді. К�птеген мал-
ды, қыз-келіншектерді тартып алып кеткен 
басқыншылар қазақ ауылында жаппай 
қырғын ұйымдастырды. Қайтсек жаны-
мыз қалады деп аласұрған қазақ рулары 
хиуалықтардан қаймығып, атақонысты тас-
тап, Сырдарияның арғы бетіндегі елді па-
налады. Осындай зобалаңда Арынғазының 
әкесі Hбілғазы хан қайтыс болды. Іргеде 
жаудың қаупі т�ніп тұрғандықтан кезінде 
Hбілғазыға қараған ел, негізінен Шекті 
рубасылары 1815 жылы Сыр бойындағы 
Жанкент қаласында Арынғазыны ақ киізге 
отырғызып, хан к�терді. Бұл Кіші жүзде 

аса ықпалды болып, елді Ресей жаулауына 
қарсы күреске жұмылдырған Қаратайдың 
отаршылдармен келісімге келіп, орыстар 
жағына �туімен сәйкес келді. Қаратайдың 
мұндай әрекетіне қанағаттана қоймаған 
Кіші жүз рубасыларының біразының на-
зары енді Арынғазыға ауып, оны елді 
біріктіруші тұлға ретінде тани бастады. 
Бұлай болуына о бастан-ақ Арынғазының 
Айшуақ хан мен Нұралы балалары 
арасындағы жаулық қарым-қатынастарда 
екі жақтың да к�ңілін тауып, олармен 
бейбіт қатынастар сақтаған тұрақты да, 
ұстамды саясаты шешуші ықпал жасады. 
Дегенмен де, іргеден ұрымтал жорықтарды 
ұйымдастыруға әрқашан да бейім тұрған, 
тұрақты әскері бар Мұхаммед Рахимнің 
жортуылдарынан �з күшімен елді қорғау 
қиынға түскендіктен Арынғазы Бұқар 
әмірінен к�мек сұрады. Арынғазы Қазақ 
хандығы тарихында реформатор тұлға 
ретінде к�рінді. Ол ең алдымен елді қойша 
б�лшектеген рубасыларды тежеу ісін қолға 
алды. Енді рулар билігі хан тағайындайтын 
елге қадірлі де ықпалды батырлар қолына 
к�шті. Олар хан жасауылдары аталды. 
Сот ісі де қайта реформаланды. Бұрынғы 
рулық билер ығыстырылып, енді шариғат 
қағидаларын берік ұстанатын қазылар 
соты орнықты. Qзі мұсылмандықты қатты 
ұстанған діндар, және бұл істе айтарлықтай 
білімді Арынғазы қазылық лауазымға 
шариғатты жақсы білетін білікті қожа-
молдаларды тағайындады. Мемлекет 
қызметіндегілерді материалдық тұрғыдан 
қолдау ел арасынан ұшыр және зекет жинау 
жолымен жүзеге асырылды. Хан басқарған 
билік ауыр қылмыскерлерге барынша қатал 
болып, олармен күресу үшін �лім жазасын 
да қолданды. Мұның �зі ел ішіндегі тәртіпті 
біршама нығайтып, ханға деген халық 
сенімі арта түсті. Арынғазының қазақ 

арасында айшықты тұлғаға айналуы Хиуа 
ханын шошындырды. Ол 1820 жылдың 
басында Арынғазының к�шін шауып, 
ханның анасын, әйелін және к�птеген 
туыстарын ұстап әкетті. Арынғазының осы 
жүгенсіздікке қарсы күресу үшін орыстар-
дан к�мек сұрауы қолдау таппады. Дегенмен 
де, Арынғазының елді жауға қарсы белсенді 
жұмылдыру саясаты оның ел алдындағы 
беделін �сіре түсті. Мұның нақты к�рінісі 
Кіші жүз билеушілерінің к�пшілігінің, 
Орта жүздің арғын мен қыпшақ руларының 
және Ұлы жүзден кейбір үйсін руларының 
�кілдерінің  Орынбордағы орыс билігіне 
Арынғазыны Кіші жүзге хан сайлауды сұрап 
хат жазулары болды. Бұл 1819 жылдың 
шілде айында орын алған еді. Мұның �зі 
Кіші жүзде хан болып отырған Шерғазы 
Айшуақұлының беделін жоққа шығаратын 
қадам болғандықтан, ол �зінің астындағы 
шайқала бастаған тағын қорғап қалу үшін 
Санкт-Петербургке аттанды. Жолай-жол-
шыбай орыс әкімдерін Арынғазыға қарсы 
үгіт теген оны, Ресейдің сыртқы істер ми-
нис трі К.В.Нессельроде қолдап, Александр 
І патшаны Арынғазының бітіспес жауына 
айналдырды. Мәселені Арынғазыны ел ара-
сынан аластау арқылы шешуге тырысқан 
орыс билігі ханды жедел түрде орыс астана-
сына кездесуге келуге шақырды. Арынғазы 
�зін Ресей билігінің алды ала жазықсыз 
кінәлауынан жақсы хабардар болмаса да 
бұл шақырудан қашқақтамай, оны қабыл 
алды. Орыс билігінің Шерғазы ханды 
қолдап отырған �зіне қарсы ұстанымын біле 
тұра ол, ел мүддесін ойлай келе осындай 

ҚАЗАҚ ХАНДАРЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы <кілі, Сыртқы 
істер министрінің орынбасары Асқар Мусинов Бутан Корольдігіне 
сапарында Премьер-министр Тшеринг Тобгаймен кездесті.

Кездесу барысында А.Мусинов Елбасы Н.H.Назарбаевтың 
Бутан Королі Джигме Кхесар Намгьял Вангчукке 2017-2018 
жылдарға БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне 
ҚР-дың кандидатурасын қолдауы ж�ніндегі жолдауын табыс етті.
Арнайы �кіл Бутан Премьер-министрін Қазақстанның БҰҰ 
ҚК-не сайлануының дәйектері, атап айтқанда, �ңірлік және 
халықаралық тұрақтылық пен қауіпсіздікті күшейтудегі 
үлесі, соның ішінде қарусыздандыру және ядролық қаруды 
таратпау жолындағы және елдің к�пжақты дипломатия са-
ласында белсенді қызметтері туралы ақпараттандырды.
Тараптар  түрлі салалардағы екіжақты қатынастардың 
болашағын талқылады. А.Мусинов Т.Тобгайды Қазақстандағы 
қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайы, «Нұрлы жол» жаңа 
экономикалық саясат бағдарламасы туралы ақпараттандырды.

КЕЗДЕСУ

Қарым-қатынастың өрісі кең
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АНА ТІЛІ

 «BalaTurkvizyon» Халықаралық балалар ән 
байқауының іріктеу шарасы Қостанай облысында 
<тті.

Hлия Назарбаеваның «Жандану әлемі» 
қорының бастамасы ұйытқы болған жобаның 
мақсаты – қазақ музыка �нерін дәріптеп, ел 
ішінен сахна саңлағына айналар хас дарынды, 
жас талантты табу. Байқауға қатысушылар 
саны бүгінде 1650-ге жетті. Қостанайда 8-бен 

13 жас аралығындағы 30 талапкер бақ сынады. Ең үздік әншіні 
анықтауға келген ҚР еңбек сіңірген артисі Айжан Нұрмағамбетова, 
әнші Нұрлан Еспанов пен Қостанай облысы бойынша аймақтық 
жеңімпаздың болашақ тәлімгері Шахаризат Сейдахмет қатысушыларды 
қанаттандырып отырды. Нәтижесінде қос бүлдіршін Елордада �тетін  
байқауға жолдама алды. Олар дуэт орындайтын болады. Мәулен 
Қадыров пен Мария Кунщикова жұлдызы жанған жеткіншектер 
атанды. 12 жасар Мәулен бұған дейін де талай жарыста топ жарған. 
Ұлттық іріктеудің жартылай финалына жолдама алған �нерпаздар есімі 
Қазақстанның 10 аймағы мен Алматы қаласында анықталды.

Қызылорданың <нерлі жастары Қазақ хандығының 550 жылдығына 
орай Арал ауданында болып, «Oнер керуені» атты мерекелік концерт 
ұйымдастырды.  

Дәстүрлі ән мен жырды, күмбірлеген күйді насихаттау мақсатында 
ұйымдастырылған шарада халықаралық, республикалық байқаулардың 
жүлдегерлері мен �нер иелері қатысты. Олардың қатарында жыршы-
термешілер Марат Сүгірбай мен Күнсұлу Түрікпен, ақын Назгүл 
Бердіқожа, Т�рехан Нысанбек, Назерке Qрқара, М�лдір Айтбай, 
айтыскер ақындар Сырым Hділбек пен Бибігүл Тілеуболдинова 
болды. Сонымен қатар мерекеде «Самғау» жастар сыйлығының 
иегерлері Серікхан Жүзеев пен Мақсат Дауылбайда �з �нерлерін 
к�рсетті. Облыстың мәдениеті мен �нерінің дамуына үлес қосып 
жүрген �нер майталмандары дәстүрлі әннен шашу шашса, ақындар 
сезімдерін �леңмен �рбітіп, айтыскерлер тапқырлықтарымен 
дүйім жұрттың делебесін қоздырды. Бір жарым сағат уақытқа 
созылған шығармашылық шара тыңдарман қауымды бір серпілтіп 
тастады. Концертті тамашалаған аралдықтар �нерлі жастардың 
шығармашылығына, орындаушылық шеберлігіне тәнті болып, оларға 
құрметтерін к�рсетіп, алғыстарын білдірді.

Алматыда белгілі қазақ жазушысы, драматург, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қалихан 
Ысқақовтың 80 жылдығына арналған «Қазақ 
прозасының қара нары» атты еске алу кеші <тті. 

Еске алу кешін ҚР Ұлттық кітапханасының 
бас директоры, жазушы Hлібек Асқаров ашты. 
Қазақстанның халық артисі, актер, режиссер 
Тұңғышбай Жаманқұлов,  белгілі  ұйғыр 
жазушы Ахметжан Hшири, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткер, жазушы Кәдірбек Сегізбай, ақын 
және аудармашы Қуанышбай Құрманғалиев, 
жазушы және белгілі кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов 
қаламгердің адамгершілік қасиеті мен шығармашылығына тоқталды. 
Аталған іс-шараның мақсаты – жастарға қазақстандық жазушыларды 
таныстыру, қазақ кітаптарын оқуға тарту, олардың интеллектуалдық 
деңгейін к�теру және дамыту.   Іс-шара шеңберінде Ұлттық кітапхана 
қорынан Қ.Ысқақов шығармаларынан және оның �мірі мен қызметіне 
қатысты әдебиеттерден кітап к�рмесі ұйымдастырылды.
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«Таланттарды іздейміз!»

Ресейлік суретшілер көрмесі

Туған елді әнге қосты

Еуропалықтарды тәнті етті

Астанада «�лемдік мәдениет және заманауи <нер» жобасы аясында 
«Ұлылармен сұхбат» к<рмесі <з жұмысын бастады.

К�рменің ашылу рәсімінде Қазақстан Республикасы Ұлттық 
музейінің директоры Дархан Мыңбай алдағы уақытта еліміз Ресей 
суретшілерімен бірлесе жұмыс істеу жобасын одан әрі жалғастыра 
беретіндігін, Еуразиялық экономикалық одақ тек қана экономикалық 
байланыс емес, ол рухани тұрғыдан да біздің қарым-қатынасымызды 
жетілдіре түсетіндігін атап �тті.  Шарада Ресейдің мәдениет тарихшысы, 
�нертану докторы, ақын Дмитрий Северюхин Қазақстан қарқынды 
мәдени даму үстінде келе жатқандығын айтты. 

К�рмеге «Parallel Worlds» шығармашылық тобына біріккен 
ХХ-ғасырдың 70-80 жылдарындағы петербургтік және мәскеулік 
кескіндеме мектебінің к�рнекті �кілдері Латиф Казбеков, Александр 
Кондуров, Люся Кондурова, Валерий Лукка, Вячеслав Михайлов, 
Надежда Николаева, Алексей Талащук, Олег Яхнин, Дмитрий 
Каминкер, Леонид Колибаба, Ольга Булгакова, Сергей Гета, Дмитрий 
Иконников, Ольга Гречина, Юрий Миронов, Иван Лубенников, 
Александр Ситников, Татьяна Назаренколардың 90-нан астам 
туындылары к�рерменге ұсынылды. «Ұлылармен сұхбат» к�рмесі 
Ұлттық музейде 27-тамызға дейін жалғасатын болады.

Батыс Қазақстан облысына қарасты Сырым ауданында «Туған елім, 
алтын бесік тұғырым» атты аудандық <нер-фестивалі <туде.

Сырым саябағында Тоғанас, Алғабас және Қарағанды ауылының 
к�ркем�нерпаздары эстрада, хореография жанрларында, к�ркем 
с�з оқу және бейнелеу �нерлері бойынша сынға түсті.  Қазақ 
хандығының 550 жылдығы, Қазақстан халқы Ассамблеясының, ҚР 
Конституциясының 20 жылдығы, Қазақстанның халық жазушысы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ақын Қадыр Мырза Hлидің 80, 
жауынгер ақын Абдолла Жұмағалиевтің 100 жылдығы фестиваль 
бағдарламасында кеңінен қамтылды. Сахнада «Сұлтандар кеңесінен» 
к�рініс қойылып, Қадыр Мырза Hлидің �леңдері оқылды. Қазақ, 
татар, орыс халқының әндері шырқалып, «Айк�ркем» бишілері 
�нерімен тәнті етті.

Австрияның Гутенбрунн аталатын кішігірім мекенінде қазақ 
классиктерінің туындылары орындалды. 

К�рермен қауым Мұқан Т�лебаев, Латиф Хамиди, Ғазиза 
Жұбанова, Мансұр Сағатов, Евгений Брусиловский туындыларымен 
қатар қазақтың халық әндерін тыңдап, орындаушыларға тәнті болып 
қайтты.  Қазақ халқының кеңпейіл к�ңілі мен байтақ даласының 
дарқандығын Австрия жұрты ән арқылы сезіне түскендей болды. 

Көзі тірісінде, қан майдан 
бітпей тұрып-ақ соғыс 
өнеріндегі шеберлігі мен 
ерлігі бағаланып, әскери 
мансабы жоғарлатылып, 
Қызыл Ту, Александр 
 Невский, II дәрежелі Отан 
соғысы ордендерімен мара-
патталады. Оның ерліктері 
майдан даласында аңыз бо-
лып тарап, әскери басылым-
дарда жиі жарияланады. 

ар-намысты жоғары қоя отырып, 
ең соңына дейін күресіп бағамын. 
Қазір �зімді жақсы сезінемін. 
Майдандас достарым мені жақсы 
құрметтейді .  Соның �з ін  зор 
мақтаныш тұтамын» дейді Ахмет-
бек отбасына жазған хаттарының 
бірінде. Ахметбек басқарған теңіз 
жаяу әскерін немістер бекерден-
бекер «Қара �лім» деп атамаса ке-
рек. Бұған А.Қосыбаевтың жеңісті 
жетістіктерін с�з еткен Ақмұқан 
Сыздықбековтің мақаласы дәлел 
бола алады. 

1941 жылы 13-қыркүйек ай ын  -
да жазған хатында Ахметбек «оң 
аяғымнан жараланып, жазылдым. 
Фронт онша к�ңілсіз емес, үйреніп 
алдық. Мені ойлап жүдемеңдер» 
дейді. Келесі 1942 жылдың 13-ақ-
панындағы хатында «Ұрыс үстін-
де жазып отырмын.  Бес сағат 
шайқастық. Жаудың 25 солдаты мен 
офицері, ал біздің 4 адам шығын бол-
ды. Qзіміздің әскерлерге қосыламын 
деген үміт бар» деп жазады. Осы 
жолы Ахметбектің барлаушылары 
бес тәулік бойы жаудың тылында 
соғысып, �з б�ліміне қайтып орала-
ды. Сол үшін рота командирі Ахмет-
бек Қосыбаев Қызыл Ту орденімен 
марапатталады. 

«Жүректілік, қайсарлық, әске-
ри шеберлік – Ахметбектің  бас ты 
қасиеті. Оның қайнары неде? Отан-
ды шексіз сүйгендігі ме, әлде шең-

Кеңес �кіметі шебіне жау 
баса к�ктей енгенде, 
Ахметбек Қосыбаев 22 

жастағы лейтенант еді. Ол басқарған 
батальон Ленинградты қорғауға 
қатысып, Нарва �зенінен бірінші 
болып �тті. Осы жойқын шабуылда 
29 елді мекенді азат етіп, екі жүз 
шақырымға алға жылжыды. Ер жігіт 
жиырма бес жасында 1944 жылдың 
13-шілдесінде ерліктің асқан үлгісін 
к�рсетіп қаза  табады. С�з орайында, 
Қосыбаевтың кеудесіне тағылған 
Александр  Невский ордені майдан-
да айрықша ерлік к�рсеткендерге 
берілетіндігін атап �ткен ж�н. 

Жауынгерлерге рух беру үшін 
майдан даласында қазақ тілінде 
ұйымдастырылған газеттердің 
бірі – «Отанды қорғауда». Мұнда 
әскери журналист,  лейтенант 
А . С ы з д ы қ б е к о в т і ң  « К о м б а т 
Қосыбаев» атты мақаласы құнды 
деректер береді. «Ол Қарқаралының 
зәулім-зәулім тау лары мен к�к май-
са, к�к орай шалғын гүлдерінің 
с а я с ы н д а  с а й р а н д а п  � с і п , 
бақытты �мірге емін-еркін құлаш 
ұрып, құлашынып �скен кеңес 
жастарының бірі. Ол мұндай соғыс 
�мірін тілеген  жоқ. Керісінше, 
оқып, білім алып, тәтті тұрмыста 
жүруді ойлады. Ахметбек Қосыбаев 
18 жасында Алматыдағы заң инсти-
тутына түсіп, оны бітіріп, халық соты 
мамандығына диплом алды. Бірақ 
ол іс жүзінде қызмет істеуге үлгере 
алмады. 1939 жылы Қызыл Армия 
қатарына шақырылды. Ахметбекке 
армияның тұрмысы ұнады. Ол жаяу 
әскерлер училищесін бітіріп, орта 
командир болып шықты. 

Соғыс басталды. Қосыбаев 
взвод командирі болып, Нарваның 
маңында бірнеше рет ұрысқа кірісті. 
Ол уақытта шегіну ұрысын жүргізуге 
мәжбүр болды. 

Қ о с ы б а е в  қ а з і р д е  Н а -
рва қаласының іргесінде тағы да 
ұрысып жүр. Жас офицер Қосы-
баев ұрыстарда шынықты. Талай 

ны ұрыстармен 200 километр ілгері 
басты және 29 елді пункттерді азат 
етті. 

К. деревниясы үшін жүргізілген 
ұрыстар да Қосыбаевтың жауын-
гер  лері ерліктің, табандылықтың 
үлгісін к�рсетті. Гитлершілер бұл де-
ревняны мықты бекініс пунктіне ай-
налдырыпты» дейді �з мақаласында 
А.Сыздықбеков. 

Олар аталған деревняны бер-
меу үшін 7 рет қарсы шабуылға 
шыққан екен. Қарсы шабуылдар-
ды тойтаруда капитан Қосыбаев 
ерекше к�рінеді. Шайқас даласын-
да әскерлерді �зі бастап, оларды 
табандылыққа рухтандырып оты-
рады. Ол қарсы шабуылды тойта-
рып қана қоймай, жаудың бетін 
қайтарып, �кшелей қуып отырып 
деревняны алады. Бұдан кейін де 
оның жауынгерлері қос бірдей де-
ревняны қайтарады. Не керек, осы 
деревнялар үшін жүргізілген ұрыста 
Қосыбаевтың жауынгерлер жаудың 
900-ге жуық солдаты мен офицерін 
жояды. 

Hрмен қарай, әлгі мақала былай-
ша сабақталады: «Жаудың бір бекініс 
пунктін алуды б�лім командирі 

Нарва �зенінен �ту үшін 
ұрыс тарда да оның б�лімшесі 

жақсы қимылдады. Qзеннен 
бірінші болып �тіп,  жаудың 

қарсы атакаларын тойтара отырып, 
�зеннің батыс жағалауынан табан 
тірейтін позиция алды. Немістер 
Нарваның әр жағындағы табан 
тірейтін позициядағы біздің басқа 
бір б�лімшемізге к�п күшпен атака 
жасап, оларды тықсыра бастады. 
Командир Қосыбаевқа бір топ авто-
матшылар беріп, б�лімшеге жәрдем 
беруге және жау атакасын тойтарып, 
жағдайды қайта қалпына келтіруге 
жіберді. Капитан �зінің автоматшы-
ларымен жаудың бүйірінен шығып, 
кенеттен соққы берді.  Мұндай 
соққыны күтпеген жау сасқалақтап 
кейін шегінді. Б�лімше жағдайды 
қалпына келтірді және тағы да ілгері 
жылжыды». Расында, бұл капитан 
Қосыбаевтың ерліктерінің бір па-
расы ғана. Арнайы зерттеуді қажет 
ететін отандасымыздың Ұлы Отан 
Соғысындағы сіңірген еңбегі толық 
зерттеліп, насихатталуы тиіс деп 
ойлаймыз. 

Жас офицер �зінің батыр да 
алғыр командир екендігін талай 
мәрте ұрыс барысында дәлелдейді.   

 «Үкімет оның ерліктерін, ко-
мандирге лайық ұрысты шебер 
басқарғандығын жоғары бағалап, 
Қызыл Ту және II дәрежелі Отан 
соғысы орденімен марапаттал-

берінен шыққан ерлікте ме, ай ту 
қиын. Дұрысы – осының екеуі де. 
Ғажап шайқастың сен, Ахметбек! 
Сенің асқан батырлығыңды туған 
елің – Қазақстанға біз айтамыз» деп 
жазады қазақ батырының ерлігі ту-
ралы терең толғаныс тудыра отырып 
«Майдан» газеті.  

Рас,  сұрапыл соғыс бейбіт 
�мірдің күл-талқанын шығарды. 
Күлшім әже �з құрсағынан он бір 
құрсақ к�тереді. Сол перзент терінің 
ішінде алтауы ауыр науқастан 
қайтыс болады.  Одан кейін екі бірдей 
құлынын соғыс жалмап, тағдырдың 
тәлкегіне тап болады. Ахметбегі 
м е н  М ұ қ а н ы н а н  а й ы р ы л ғ а н 
Күлшім �мір бойына әне-міне қос 
перзенті келіп қалатындай к�шеге 
қарап күткендігін к�з алдымызға 
елестетудің �зі қиын ның қиыны. 

Бүгінде Қарқаралының орта-
лық саябағында  «Азалы ана» 

«100 НАҚТЫ ҚАДАМ»: ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУОҚИҒА

Елбасы жуырда Ұлт Жоспары «100 нақты қадам» бағдарламасын жариялап, алдымызға үлкен 
міндеттер жүктеді. Бұл жоспар  мемлекеттілігімізді нығайтып, күрделі кезеңнен сенімді өтуге 
жағдай туғызатын, мемлекетімізді дамыған мемлекеттердің отыздығына кіргізудегі үлкен 
жол.  Әсіресе, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру, осы тұрғыда медициналық  қызметті 
жақсарту көзделген. Мәселен, 80-қадамда «Міндетті медициналық сақтандыруды енгізу» тура-
лы былай делінген: «Мемлекет, жұмыс беруші және азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі 
қағидаты негізінде денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын күшейту. Бастапқы 
медициналық-санитарлық көмекті (БМСК) басымдықпен қаржыландыру. Бастапқы көмек 
аурудың алдын алу және ерте бастан күресу үшін ұлттық денсаулық сақтаудың орталық буыны-
на айналады». 

олардың қызметкерлерінің, жеке машықтанушы 
дәрігерлердің еңбегінің саны мен сапасына нақты 
баға беруге мүмкіндік тудырады. Бір жағынан,  
науқастарда емдеу-профилактикалық мекеме мен 
нақтылы дәрігерді таңдау құқығы пайда болады. 
Бұл міндетті медициналық сақтандыру қоры 
тарапынан емделушілердің мүддесін қорғаумен 
қосарланады: ол медициналық қызметтер 
к�рсетудің сапасы мен к�леміне сараптық баға 
бере алады, емдеу нәтижелеріне кінәрат-талап 
таға алады, ал қажеттік кезінде емдеуші ме-
кемеге немесе жеке машықтанушы дәрігерге 
экономикалық санкциялар қолдана алады. 
Сондықтан міндетті медициналық сақтандыру 
жүйесін дамыту, жақсарту маңызды. Себебі бүл 
қазіргі кездегі денсаулық сақтау жүйесіндегі 
кемшіліктерді азайтып, жүйесіз жүргізілген 
жұмыстарды біршама жүйелеуге жол ашады.

Міндетті медициналық 
сақтандырудың пайдасы зор

Сел қаупі 
сейілді

әлеуеттің әл-ауқатын біршама жоғарылатудың 
бірден-бір жолы. Дамыған елдерде сырқатты ерте 
кезінен анықтап, емдеу жете қолға алынған. Ол 
үшін халық жиі медициналық тексерістерден 
�туі керек. Бұл шара аурудың асқынуының ал-
дын алып, мүгедектердің санының қысқаруына 
септігін тигізбек. Ауруды ерте кезден емде-
ген, асқынып кеткеннен кейін емдегеннен 
әлдеқайда арзанырақ. Дамыған елдерде қаржылық 
мүмкіндігіне қарамастан,  халықтың т�рттен 
үші жалпы тәжірибедегі дәрігерлердің к�мегіне 
жүгінсе, тек қана т�рттен үші арнайы мамандарға 
жүгінетін к�рінеді. Онымен қоса, науқастар 
к�бінесе медициналық мекемені, дәрігерді, 
қызмет к�рсетудің бағаларын таңдау құқығынан 
айырылып жатады. Бұл әсіресе жедел к�рсетілетін 
к�мек кезінде жиі орын алады. Сақтандыру 
компаниясы бұл кезде науқас пен дәрігердің 
арасында делдалдық қызмет атқарады. Qйткені 
�зі де пайда к�ру үшін сақтандыру компаниясы 
арзандау қызметті таңдайды. Себебі қордағы 
қаржы медициналық қызметтің бағасын �теуге 
әрі пайда табуға жетуі керек. Дегенмен, бұл 
сақтандыру компаниясының арзан жерді таңдап, 
сапасыз медициналық қызметті ұсынады деген 
с�з емес. Qйткені тұтынушы қызметтен кішігірім 
болсын кінәрат тапса, т�ленген ақшаны екі еселеп 
қайтаруға тура келеді.

Бүгінгі жаңа заман талаптарына сәйкес 
біз жан-жақты білім  жинап, заман ағынымен 
қатар жүзуіміз керек. Сол жаңашылдықтың 
бірі медициналық сақтандыру медициналық 
қызмет к�рсететін – медициналық мекемелердің, 

ауыр кезеңдерді басынан кешірді. 
Бірнеше сұрапыл ұрыс тарға қатысты. 
Ұрыстың бәрінде де батырлықтың, 
б�лімшесін шеберлікпен басқа-
рудың үлгілерін к�рсетті. Соғыс 
тактикасын, маневрді шебер іске 
асыра алатындығын к�рсетті. Ол 
взвод командирлігінен батальон 
командиріне дейін �сті. 

Ленинградты блокададан толық 
азат ету үшін жүргізілген ұрыстарда 
капитан  Қосыбаевтың батальоны 
шебер қимылдады. Оның батальо-

Қ о с ы б а е в т ы ң  б � л і м ш е с і н е 
жүктелді. Бұл бекініс �те мықты 
жасалған еді және немістер ар-
тиллерия мен минометтерден 
үсті-үстіне біздің б�лімшелерге 
қарай оқ атып тұрады. Қосыбаев 
жауынгерлерін атака жасау шебіне 
орналастырды. Біздің артилле-
рия жау шебіне оқ ата бастағанда, 
Қосыбаев жауынгерлерін атакаға 
к�терді. Қауырт атакадан кейін 
жаудың бекініс пункті алынды. 
Қол жеткен жеңісті �рістете оты-
рып, капитан Қосыбаев шебер 
орап алу маневрін қолданып, сол 
участкадағы жауды тылынан б�ліп 

тастады. Оның б�лімшесі бұл 
жолы 300-дей гитлершілерді 

жойды, 50 фашисті тұтқынға 
алды. 12 автомашина, 2 азық-

түлік қоймасын және басқа 
да к�п  олжаларды қолға 
түсірді. 

ды. Жақында генерал оны �зіне 
ш а қ ы р ы п  а л ы п ,  ұ р ы с т а р д а 
б�лімшесін шебер басқарғаны үшін 
және батырлығы үшін алғыс ай-
тып, сыйлыққа сағат берді» деп 
түйінделеді А.Сыздықбековтің 
мақаласы. Бұл жерде де Ахметбек 
Қосыбаевтың қан майдандағы ұрыс 
толастамай жатып �з ортасында 
мойындала бастағандығын к�реміз. 
Оның әке-шешесіне жазған хаттары 
еріксіз талпындырады.

« Қ ұ р м е т т і  ә к е  м е н  ш е ш е ! 
Мен Отан алдындағы парызым-
ды абыроймен атқарып, Ленин-
град  қаласын қорғау  жолын-
да жалындаған оттың ортасында 
жүрмін. Алматы әскери учи ли ще-
сінде оқып жүрген Мұқаннан хат 
алдым. Мені уайымдамаңыздар. 
Ең бастысы – мен Отанымды 
қорғаудамын. Бәлкім, мен құрбан 
болармын. Бірақ адамгершілік пен 

ескерткіші бой к�терген. Hлбетте, 
бұл ескерткіштен екі бірдей перзенті 
соғыста қаза тапқан, Ахметбектей 
батырды �мірге әкелген Күршім 
әженің бейнесін анық к�руге бо-
лады. Қарқаралыда А.Қосыбаев 
атындағы к�ше де бар. Бұған да 
шүкір дейміз. Қазақтар Ұлы Отан 
соғысына берген әскері жағынан да, 
�мірімен қоштасқан құрбандарымен 
де орыстар мен украиндардан кейінгі 
үшінші орынды алады. Соғыс укра-
индар мен орыстардың жерінде 
�тті. Тылдағы қазақтар солардың 
қатарында тұруына не себеп дерсіз. 
Майданды Қазақстанның азық-
түлік, қару-жарақ және тағы басқа 
да қажеттіліктермен қамтамасыз 
етіп отырғаны тағы бар. Соған 
қарамастан қазақ сарбаздарының 
ерліктерін бағалауға сараңдық 
танытқаны жасырын емес. Hйтпесе, 
ерлігі аңызға айналған арыстан-
дай айбатты А.Қосыбаевқа Кеңес 
Одағының Батыры атағы берілуі 
керек-ақ еді. Еліміз егемендікке 
қол жеткізген тұста да Ахметбектің 
ерлігі жабулы қазан жабулы күйінде 
қалып отыр. Отан үшін отқа түскен 
Ахметбектей оғлан еліміз тарапынан 
құрметке әбден лайық емес пе?    

Арман �УБ�КІР, 
Р.Сүлейменов атындағы 

Шығыстану инстиутының 
PhD докторанты

Басы 1-бетте

Х а б а р л а н д ы р у  д а -
б ы л  қ ұ р ы л ғ ы с ы  а р қ ы л ы 
жүргіз ілді .  Сел тасқынын 
Т а л ғ а р  � з е н і н д е г і  с е л д е н 
қорғай тын б�гет ұстап қалды. 
Б�гетке зақым келген жоқ және 
оның бұзылу қаупі жоқ. Жағдай 
Қ Р  І І М  Т Ж  К о м и т е т і н і ң 
бақылауына  алынды.  Дер 
кезінде ұйымдастырылған 
жұмыс �з септігін тигізді. 

«Апат айтып келмейді» 
демек ші, су тас қыны орын 
ал ған аймақ тардағы халыққа 
бүгінде рес публикамыздың 
әр қиыры нан гуманитарлық 
к�мек к�рсетілуде. Алматы-
да  арнайы штаб құрылды. 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
құрған  штаб Кәсіпкерлерге 
қолдау к�рсету орталығында 
орналасатын болады. Мекен-
жайы: Достық даңғылы, 160. 
Мұнда сел тасқынынан зар-
д а п  ш е к к е н д е р г е  қ а ж е т т і 
азық-түлік, киім және басқа 
да бұйымдар  жинақталады. 
Орталықтың жұмысы кешкі 
21.00 сағатқа дейін ұзартылды. 
Бұл мақсатта арнайы есеп-
шот та ашылды: RBK BANK 
ИИК KZ 088210 3398121 62864. 
Оған еліміздің әрбір кәсіпкері 
ақша аудара алады. Бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол шығарып, 
ұйымшылдық танытқан еліміз 
бұл қиындықты еңсереріне 
кәміл сенеміз. 

Ақбота ИСЛ�МБЕК

Расында, ұлт саулығы үнемі мемлекеттің 
назарынан шыққан емес.  Ал міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесін дамыту 
бұл барша халықты сапалы медициналық 
қызметпен қамтамасыз ететіні с�зсіз. Елбасы 
ең алғаш �зінің кезекті Жолдауында атал-
мыш сақтандыру түрін жете зерттеу туралы 
тапсырма берген еді.  Бұл да дұрыс. Qйткені 
біз 90-жылдардағы ММС тәжірбиесін де 
ұмытпағанымыз ж�н. Біз бұл жүйенің барлық 
ерекшеліктерін зерттеп, жағымсыз жақтарын 
да ескере отырып, ең тиімді сақтандыру түрін 
таңдауымыз қажет.

 Медициналық міндетті сақтандыру 
елімізде тамырын жайса, еш ұтылмай тынымыз 
анық. Себебі қазіргі таңда түрлі сырқатқа 
шалдыққан бүлдіршіндер жан-жақтан к�мек 
іздеп, халыққа алақан жаюға мәжбүр бо-
лып отыр. Шетелдерде ота жасалу тікелей 
мемлекеттік квота арқылы жүргізіледі. Кво-
талар сырқат балалардың біріне бұйырса, 
енді біріне жете бермейді. Біздің елімізде 
бала тұрмақ, ересек адамдар медициналық 
сақтандырудан �тпейді. Hлемдік тәжірибеге 
сүйенсек, к�птеген дамыған елдерде міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесі оңтайлы 
жолға қойылған. Мәселен, Германия, Фран-
ция, Голландия, Австрия, Бельгия, Швей-
цария сияқты Еуропа елдерінде міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесі қолданылады.
Hрине, ММС-тың арқасында біз медицина  
саласындағы барлық кемшіліктерден ары-
ламыз деп айту қиын. Дегенмен, бұл жүйе 

Бақтияр БЕКИШЕВ, 
Алматыдағы №7 қалалық 
клиникалық аурухананың ақылы 
хирургия бөлімшесінің меңгерушісі, 
медицина ғылымының кандидаты
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ҚАЗАҚ ТІЛІ ЕМЛЕСІНДЕГІ 
КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР

Тіл мамандарының арасында «тілдің 
жаны емледе» деген қанатты сөз бар. 
Бүгінгі жазуымызда емле принципінің 
негіз деп сөздің морфологиялық 
тұлғасын сақтап жазып келеміз. 
Ендігі жерде біздің айтуымыз бен 
жазуымыздың арақатынасын парықтай 
алмай, сөздерді қалай жазылса со-
лай оқуымыздың себебін осы қазақ 
орфографиясындағы жетекші принцип 
атанып келген морфологиялық деген 
тұжырымға шүбәмен қарауға тура 
келеді. Ахмет Байтұрсынұлының өзі бір 
кезде «жазудың идеалы фонетикалық 
принципте» деген болатын.
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Продолжение рубрики «Қазақ тілін үйренеміз! Изучаем казахский язык!» будет 
в следующем номере газеты. Ждем отзывов и предложений по электронной почте: 
anatili_gazeti@mail.ru, а также по телефонам: 394-42-46, 394-41-30, 394-37-75. 
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У каждого народа есть свои обычаи. Например, увидев ночью тревожный 
сон, мы пытаемся предсказать, что это означает. Есть толкователи снов, то 
есть  предсказатели, которые через сны пытались заглянуть в будущее. Ка-
захская пословица гласит: «Түсті к<рушіден емес,  жорушыдан», что в пере-
воде означает  «Сон – от предсказателя». Сегодняшняя тема нашей рубрики 
«Қазақ тілін үйренеміз! Изучаем казахский язык!» называется «Сон», что в 
переводе на казахский означает «Түс».

«Ана тілі» газетінің №27-28 (1285-1286) 
10-22 шілде күнгі санында журналист 
Д.Т<лебаевтың «С<з қадірі сәлемнен 
басталады» атты мақаласын оқып тіл 
мәселесіндегі ортаға салынған <зекті 
жайларға қанық болдым. Осы мақалаға 
орай <з ойымды білдірсем деген ниетпен 
қолыма қалам алдым.  

Бүгінгі  таңда мемлекеттік тілдің 
т�ңірегінде айтылып жүрген ой да, 
ұсыныс-пікірлер де к�п. Заң жүзінде де, 
іс жүзінде де біршама істер атқарылып жа-
тыр дегенімізбен, қазақ тілін �з тұғырына 
қондыру жолында әлі де талай шаруалардың 
атқарылуы тиіс екені айтпасақ та түсінікті. 
Менің ойымша, мемлекеттік т ілдің 
дәрежесін к�теру баршамызға ортақ келелі 
іс. Б�ліп-жаратын несі бар, Отаны бір, тілегі 
бір, жүрегі бір Қазақстан халқы мемлекеттік 
тілді үйреніп, күнделікті �мірде басымдық 
бере қолданып, аясын кеңейтуге күш сал-
са деймін. Hйтпесе к�пшілігі үйреншікті 
тілінде с�йлеп жүр. Орыс тілін ұмытқысы 
келмейді. Орыс  тілінің қажеттілігін жоққа 
шығарудан аулақпын. Оның қолданыс аясы 
ғылымда да, қоғамдық салаларда да кең. 
Бірақ дегенмен �з елімізде, �з жерімізде 
мемлекеттік тіліміз қай салада болмасын 
үстем болып тұруы керек, яғни қолданыста 
бірінші орында болғаны ж�н. Осыған қоғам 
болып атсалысуымыз керек. Екінші мәселе 
бұл жеткіншек ұрпақты қазақ тілінің ая-
сында тәрбиелеу. Балабақшадан бастап 
мектепке дейін, мектептен жоғары оқу 
орнына дейін қазақ тілін сапалы оқыту 
жайына назар аударуымыз керек. Сапалы 
оқыту деген с�з тілді оқушы жетік біліп 
шығуы тиіс.   

Нұрымбет ФАЗЫЛҰЛЫ 

АСТАНА

Туған тіліміздің 
абыройы қымбат Арапов – елді мекен. Пәкентай Ара-

пов Арыс ауданында «Талапты», «Аман-
жар», «Еңбекші» ұжымшарларын (кол-
хоздарын) құрып, қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласып, «Еңбекші» ұжым-
шарының алғашқы т�рағасы болған. 
О л  « Е ң б е к ш і »  ұ ж ы м  ш а р ы н ы ң 
экономикалық �ркендеуіне үлкен 
үлес қосқан азамат. Пәкентай Ара-
пов – Сталиндік жаппай қуғын-сүргін 
жылдарындағы репрессия құрбаны.

Тоғайлы – ауыл. Ертеректе бұл 
аумақ ит тұмсығы батпайтын ну 
тоғай болған деседі. Сырдарияның 
жағалауындағы ну тоғай тіршілікке 
ыңғайлы болғандықтан, осы �ңірде 
т�рт түлік мал мен түрлі аң-құстар к�п 
болған. Жерінің орналасу жағдайына 
байланысты, бұл елді мекенді жергілікті 
тұрғындар Тоғайлы деп атап кеткен. 
Тоғайлы ауылы үлкен жолдың бойында 
Арыс, Отырар, Шардара аудандарының 
ортасында орналасқан.

Ақын Жақып – ауыл.  Ауыл аты 
Ақын (Сағындык) әулие мен Жақып 
әулиенің сол �ңірге жерленгендігіне 
байланысты аталған. Ақын Сағындық 
пен Жақып әулие туралы мәлімет аз. 
Арыс �ңіріндегі Ақын баба әулиенің 
әуелгі азан шақырып қойған есімі – 
Сағындық екен. Ол 1803 жылы дүниеге 
келген. К�нек�з қариялардың айтуын-
ша, Ұлы жүз тайпасының Аққойлы 
атасынан тарайды. Жастайынан ата-
анадан жетім қалып, Бәйдібек жерінен 
Сыр �ңіріне келіп,  бір бақуатты 
кісінің малын бағады. Жоқшылықтың 
жыртығын жамап, еңбектеніп қаражат 
жинап, Бұхарадағы медресеге барып 
оқиды. Сағындық медресені бітіріп, 
ислам дінін терең меңгерген соң, 
ұстазының ақ батасын алып, ел ара-
сында әулиелігімен танылып, «Ақын 
әз» деген атаққа ие болады. Ақын әулие 
керемет құдіретті, ілімі терең, айтқаны 
тура келетін Арыс �ңіріне танымал 

тұлға болған. Ақын әулие �мірден �ткен 
соң Ақдалада жерленеді. Сырдарияның 
оң жағалауында бұрынғы «Ақдала» 
қой кеңшарының үшінші фермасында 
Жақып әулиенің сағанасы тұр. Бұл жер 
Сыр елінің бас иіп, мінәжат етер киелі 
орындарының бірі болып саналады. Ел 
арасында «Ақын-Жақып әулие» деп 
қосарлай айтады. Екеуінің арасы едәуір 
жер болса да, халық аузында сақталған 
«Жақыпқа түне, Ақыннан тіле» деген 
ұлағатты қағида бар.

Таңырк<л  – ауыл. Жердің ор-
наласу деңгейіне орай, жері тақыр 
болғандықтан, Тақырк�л ауылы деп 
аталған. Су тасқыны кезінде жақын 
маңдағы к�лдің суы к�бейеді, жаз 
айларында тақырланып қалады. 
Сырдарияның жағалауында орналасқан 
жерасты суының к�терілуі дарияға 
байланысты. Кешегі кеңестік заманда 
Сырдарияның арғы және бергі беті 
Тақырк�л ауылдық кеңесіне қараған.

Онтам – елді мекен. Онтам елді 
мекенінде сырттан келгендерге ар-
налып, 1950 жылы ферма ретінде, 
бастапқыда он үй салынған екен. Содан 
халық «Онтам» елді мекені деп атап кет-
кен. Онтамда асыл тұқымды ірі малдың 
бірнеше түрі �сіріледі. Қазіргі таңда 

Онтам елді мекені шаруашылыққа жай-
лы мекен. Соған байланысты мұндағы 
үй саны мен халық саны да к�бейген.

Байырқұм – ауыл.  Байырқұм атауы 
«байырғы құм» дегеннен шыққан. Осы 
елді мекен жанында Байырқұм т�бе бар, 
соған орай жергілікті тұрғындар ауылды 
Байырқұм деп атаған. Байырқұм ауылы 
1932 жылы Тақырк�л селолық кеңесінің 
құрамында құрылған. 1943 жылы Арыс 
ауданының ықшамдалуына байла-
нысты Тақырк�л селолық кеңесінің 
аймағы Қызылқұм ауданына беріліп, 
1969 жылдың басында Шардара ауда-
нына �тіп, кейін сол жылдың аяғында 
Арыс ауданының құрамына қайта 
кірген. Облыстық атқару комитетінің 
шешімімен ұжымшарлар (колхоздар) 
тоғай тармағына к�шіріліп, босаған 
жерде «Задария» және «Байырқұм» қой 
кеңшарлары (совхоздары) құрылған. 
1994 жылы Байырқұм ауылдық округі 
құрылып, оның құрамына К�кжиде 
елді мекені кірген.

«Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
жер-су, елді мекен атауларының 

қысқаша тарихы» кітабы бойынша 
дайындаған <лкетанушы 

Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

Примеры:

Сіз қандай түс к<рдіңіз? – Какой сон вы видели?
Түсімде бір қап алтын тауып алыппын – Во сне я нашел один мешок золо-
то.
Кеше түсіме Марал кірді – Вчера во сне приснилась Марал.
Мен түске сенбеймін – Я не верю в сон.
Сене алмаймын, бұл түс сияқты – Не могу поверить, это как будто сон.

Түн – ночь
Түс – сон
Ұйықтау – спать
Oңімде – наяву
Түс к<ру – видеть сон

Түске кіру – присниться
Түске сену – верить в сон
Түс сияқты – как сон
Түс жорушы – снотолкователь
Түс жору – толковать сон

Газет – газета.
Журнал – журнал.
Сан, н<мір – номер.
Толтыру – заполнить.
Жазылу – подписаться.

Ақпарат – информация.
Мерзімді баспас<з – периодическая пе-
чать.
Жазылым – подписка.
Дүңгіршек – киоск.

Некоторые толкования снов:

 Түсіңде ұшып жүрсең, <мірде бақытты боласың – Летишь во сне,  наяву 
будешь счастливым. 

Айды к<рсең, мұратыңа жетесің – Если увидешь луну, наяву достиг-
нешь цели.

 Түсіңде жүзім жесең,  сені бақыт күтіп тұр және ісің оңалады – Если во 
сне ешь виноград, тебя ждет счастье и дела пойдут на поправку.

Түсіңде тары к<рсең, тілегің орындалады – Если снится пшено, испол-
нится желание.

Түсіңде гүл <сіп тұрған бақша к<рсең, қуанышты хабар аласың – Если 
снятся цветы, сады,  получишь радостное известие.

Аяғыңды жоғары к<терме – не поднимай ноги высоко;
Тізеңді құшақтама – не обнимай колени;
Тырнағыңды тістеме – не грызи ногти;
Бүйіріңді таянба – не упирайся в бедра;
Қолыңды жуған соң сілкіме – не махай рукой после мытья;
Таңдайыңды қақпа – не цокай;
Отпен ойнама – не играй с огнем;
Отқа түкірме – не плюйся в огонь;
Суға түкірме – не плюй в воду;
Біреудің затын сұраусыз алма – не спросивши не бери чужую вещь;
Біреуге ор қазба – не рой другому яму;
Айды нұқып к<рсетпе – не показывай пальцем на луну;
Ақты т<кпе – не выливай молочное;
Таңертеңгі асты тастама – не оставляй завтрак несьеденным;
Нанды бір қолыңмен үзбе – не отломывай хлеб одной рукой;
Нанды баспа – не наступай на хлеб;
Нанды лақтырма – не выкидывай хлеб;
Тұзды баспа – не наступай на соль;
Жеті түнде жүрме – не ходи глубокой ночью;
Жұлдызды санама – не считай звезды;
Түнде түс жорыма – ночью не разгадывай сны;
Түнде кір жайма – не развешивай белье ночью;
Түнде судың бетін ашық қойма – не оставляй воду открытой на ночь;
Түнде шаш алма – не стриги волосы ночью;
Түнде үй сыпырма – не подметай дом ночью; 
Босағада отырма – не садись у порога;
Босағаға тұрма – не наступай на порог;
Есікті теппе – не пинай дверь;
Үйді айнала жүгірме – не бегай вокруг дома;
Үйді айналма – не ходи вокруг дома;
Үйге қарай жүгірме – не беги в сторону дома;
Сыпырғының басын жоғары қаратып қойма – не ставь метлу вверх го-

ловой;
Құстың ұясын бұзба – не разоряй гнездо птицы;
Атқа теріс мінбе – не садись на коня лицом назад;
Аққуды атпа – не стреляй в лебедя;
Құмырсқаның илеуін баспа – не наступай на муравьиную кучу;
Тірі малға к<рсетіп, басқа малды сойма – не режь животное на глазах у 

другого животного.  
Аяқ киімді т<рге шығарма – не клади обувь на почетное место в доме;
Бас киіміңді босағаға ілме – не оставляй головной убор у порога;
Бас киіммен ойнама – не играйся с головным убором;
Бас киімді біреуге сыйлама – не дари другому свой головной убор;
Б<ркіңді теріс қаратып киме – не одевай головной убор задом наперед.

Поведение человека всегда было его лицом в обществе. Есть правила эти-
ки поведения в обществе. Через запреты преподносили подрастающему по-
колению уроки чего можно делать, а чего нельзя. Например:

Қысқаша с<здік – Краткий словарь

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

О Ң Т Ү С Т І К  Қ А З А ҚС ТА Н  О Б Л Ы С Ы

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

Профессор Қ.Жұбанов та қазақ жа-
зуы фонетикалық принципті ұстануы 
керек деген пікірде болған. Алайда 
қазақ жазуының негізі белгілі себеп-
термен (орыс тілінің ықпал-әсерімен) 
әлі күнге морфологиялық принцип бо-
лып келеді. 

Ендігі жерде қазіргі қазақ орфогра-
фия  сындағы қайшылықтар мен ауыт-
қуларды жинақтап, ғылыми негіз де ме ге 
сүйене отырып, бір жүйеге түсіру кезек 
күттірмейтін мәселе. Біздің орфография-
мыз бен орфоэпиямыз жайында айты-
лып жүрген пікірледі жинақтап, саралап 
емле ережесін жетілдіруді қол ға алу ке-
рек. Жазу тәртібі жайында араб әліпбиін 
қолданылып жүрген кез де Ахмет Байтұр-
сынұлы �зінің «Тіл құра лында»: «Тіл -
дегі бар дыбыстың бас-басына арнал ған 
белгісі (әрпі) болуы керек» деген еді. 
Ғалымның «Емле жазу үшін шығарған 
нәрсе, жазу тіл үшін шығарған нәрсе, 
олай болса тілді бұзып емлеге ыңғайлау 
емес, емлені тілге ыңғайлау керек» деген 
қағидасы әрқашан есте болуы керек. Со-
нымен қатар бұл орайда А.Байтұрсынұлы-
ның әріптестері Қ.Жұбанов, Т.Шонанов, 
H.Ермеков, Х.Досмұхамедов сияқты қо-
ғам қайраткерлерінің р�лі үлкен болды. 
Аға буын ғалымдар үлкен қиындықпен, 
ай тыс-тартыспен жүріп, керемет зор қам-
қор лықпен қазақ жазуын қазіргі дәрежеге 
жеткіз гені белгілі. А.Байтұрсынов �зінің 
1912 жылы «Ай қап» журналында жария-
лаған «жазу тәр тібі» деп аталатын алғашқы 
ма қа ла сында: «Қазақ тілінде 24 дыбыс 
бар. Оның бесеуі дауысты, он жетісі да-
уыссыз, екеуі жарты дауысты. Дауысты 
дыбыстар; а, о, ұ, ы, е - деп анықтаса, 
осы пікірін кейінгі оқулықтарында, 1927 
жылы жазған «Дыбыстарды жіктеу  ту-
ралы» деген  мақаласында қайталайды. 
Оның жазғандарынан қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесінде сол кезде 9 дауысты 
дыбыс болғанына к�зіміз жетеді. Олар: а, 
ә, е, о, �, ұ, ү, ы, і. Осы дыбыстар орыс 
зерттеулерінде де жүр.

Профессор Қ.Жұбанов 1935 жылы 

оқулық болып келе жатқаны белгілі. 
Бұндағы дауыстылардың саны – 11. 
Тоғызы моноф тонг, екеуі и, у  дифтонг. 

Бұлар қазақ жазуына орыс тілінің 
игі ықпалының әсерінен болған 
�згерістер деп түсіндіріліп келді. И әрпі 
кірме с�здердегі жалаң  и дыбысымен 
қатар (кино, икс, философ, т.б.) ій-
ый қосар дыбыстарын да таңбалайды. 
«Жіңішке айтылатын и-дің алдынан і 
әрпін жазбау, сол сияқты жуан айты-
латын и-дің алдынан да ы әрпін жазбау 
қазақ емлесінде қалыптасып орнықты» 
дейді автор. Олар оқулықтарымызда 
дифтонг, дифтонгонд деп аталы-
нып жүргені белгілі. Бұлар дыбыс-
тау мүшелерінің оның ішінде тілдің 
қатысына қарай: жуан дауыстылар: а, 
о, ұ, ы,у;  жіңішке дауыстылар: ә,�, ү, 
е,и болып б�лінеді. 

Түбір с�зде де, туынды с�зде де 
жіңішке естілетін жалаң и дыбысының 
және қосарлы  ый, ій дыбыстарының 
таңбасы ретінде и әрпі қолданылады.

Енді жазу сауаттылығымызды арт-
тыруға септігі тиген осы и әрпінің әсері-
нен қазақ с�здерінің айтылуы қиындап 
келеді. Мысалы: мектеп оқушылары 
«мійіміз әшійді, басым қышиді, қиін 
есеп» дейтіндері байқалады. 

Баспас�зде: «Ұшақты мимен басқа-
ра тын бас киім. ...Hлі 1937 жылғы қан-
ды қыр ғын суый қоймаған ол жылдары 
... .М.Байжанинның �леңі..., Ы.Алтын-
сарин нің еңбектері...» дегендегі қо-
сым  шалардың  жазы луы да әртүрлі. 

Ғасырға келген анаңды,
Мәпелеген «баласың».
Қосағың силаған
Үлгі алатын ағасың.

Немесе
Телефон шалса «да» дейсің,
Орыстан қалған сиың ба?
Qз тіліңде «иә» деу
Соншалықты қиын ба?, т.т.
Тере берсең мұндай мысалдар кез 

келген газет-журналдарда қаптап жүр.

лы, с�здерді буынға б�луде қиындық 
келтіретіні айтылып жүр. 

«Тіл табиғатына қарасақ қиын, 
қиық, қуыс, гуіл деген с�здер дұры-
сында  қы-йын, қы-йық, құ-уыс, 
гү-уіл болып буындалуы керек, ал 
қазір жазылуына қарап шартты түрде 
 қи-ын, қи-ық, қу-ыс, гу-іл деп буын-
дап, соған қарай тасымалдап жүрміз» 
дейді автор. Осы жерде неге деген 
заңды сұрақ туындайды. Қазіргі қазақ 
тілі оқулығының фонетика саласында 
буын жігін айқындауда с�з ортасында 
дауыстыдан буын басталмайды деген 
ере же бар. Бұл мектеп оқулығынан 
бас  тап айтылып, оқылып келе  жатқан 
ере же. Сондықтан осындай екі жақты 
ережелердің біреуін тұрақтандыру ке-
рек дегіміз келеді. Бұл болашақ ла-
тын әліпбиіне к�шерде міндетті түрде 
ескеретін мәселелер.

Ый қосар әріптері тек тый, сый  де-
ген с�здерде ғана жазылатынын негізгі 
ережеден ауытқу ретінде есте тұту ке-
рек сый, сыйлық, сыйлау, сыю, сыяды, 

тый, тыю, тыйылды, т. т. 
Енді баспас�зде кездесіп тұратын 

мысалдарға к�ңіл аударар болсақ,  
олар да негізсіз емес.

Тіл білімі институтының бір топ 
ғылыми қызметкерлері ана тіліміздің 
кең к�лемді орфографиялық с�здігін 
жасаумен шұғылданып келеді. Алғаш-
қы редакциясын басқарғандар; І.Ке-
ңес  баев, Ғ.Мұсабаев. Содан ең алғаш-
қы с�здік 1963 жылы жарық к�рді. 
Одан кейін толықтырып, түзетіліп 
1978 жылы екінші басылымы, 1988 
жы лы үшіншісі, т�ртіншісі 2001 жылы, 
2007 жылы аталған с�здіктің бесінші 
бас ылымы жарық к�рді.

1963, 1978, 1988, 2001 жылдардағы 
с�здіктерде: «)р түрлі, әр нәрсе, әр 
текті, әр уақытта болып б�лек 
жазыл ған с�здер 2007 жылғы орфогра-
фия лық с�здікте әртүрлі, әрқилы, 
әртарап, әртекті с�здері бірге  жа-
зылған, зауыт, тауар  бұрынғы с�здік-
терде завод,  товар» делінген.

1978 жылғы орфографиялық с�з-
дікте – әрқайсы деп жазылса (51 б.) 
1988, 2001 жылғы с�здіктерде – әр қай-
сысы деп жазылған. Шетел боп бірге 
жазылған, басқа с�здіктерде мүлдем 
жазылмаған. 2001 ж. с�здікте: к*г*ніс, 
к*гет (анат), шегара, поиыз, пайыз, за-
уыт, тауар, н*л, н*мір, р*л, қыргүйек 
болып жазылса, 2007 ж. с�здікте: 
к*к*ніс, к*кет, шекара, қыркүйек бо-
лып жазылған. 1963, 1978, 1988 ж. 
с�здіктерде: артист, артистер, артисі 
деп жазылған да 2007 ж. с�здікте 
мүлдем жазылмаған. Күнделікті  бас-
пас�зде, теледидарда әртіс, халық әр-
ті сі болып жазылып жүр. Дұрысы осы-
лай айтылып, осылай жазылғаны ж�н 
болар еді. Сол сияқты Ақтоқты р*лін 
сомдау кез келген актрисаның арма-
ны... Кино студиясының ролі ерек-
ше. Тұрмыс – адам �мірінде маңызды 
рольге ие болып, әр түрлі жазылып 
жүргенін де к�ріп жүрміз.

1988 жылы жарық к�рген орфо-
графиялық с�здікте және соңғы с�здік-
терде де таңғалу, таңғалушылық, таң -
ға жайып болып к�рсетілген. Орфо -
графия лық ережелеріміз бойынша 
осылай жазылуы керек с�здер күнде-
лікті баспас�з беттерінде таң қалу 
(кейде біріктіріп таңқалу) номер, ноль, 
роль болып жазылып жүр.  

Айтайын деп отырғанымыз «қазіргі 
жазуымыздың аталған принциптерінің 
қайсысын басшылыққа алғанымыз 
ж�н?» деген сұрақ �зінен-�зі туын-
дайды. Бүгінгі жазуымызда с�здің 
мор фологиялық тұлғасын сақтап жа-
зып келеміз. А.Бай тұрсын   ұлының жо-
ға  ры да келтірген «жазу дың идеалы 
фо не тикалық принцип те» дегеніне, 
одан кейін Қ.Жұбанов та фо не  ти ка -
лық принципті ұстануы керек деген 
пікіріне құлақ асуымыз керек. Біздің 
қазіргі жазуымыздағы ала-құла лық 
аталған пікірлерге мән берілмей келе 
жатқандығынан деп түсінеміз. Ал 
қосым ша лардың жазылуы мүлдем сын 
к�термейді.

Йы, йі дыбыстар тіркесіне бітетін 
етістіктерге к�семшенің й дыбысы 
жал ған ғанда ый, ій әріптерінің орнына 
бір ғана и жазылады. Мысалы, колхоз 
байы-й-ды-байиды (байыйды, баиды 
емес), ол кейі-й-ді –ол кейиді (кейійді, 
ке иді емес).

Ескерту қосарлы ый әріптері тек 
сый, тый с�здерінде (оларға қосымша 
жалғанғанда да) жазылады. Мысалы, 
сый лық, сыйлау, сыйымды, сыяды, 
ты йым, тыйылу, тыяды. 

Ій, ый дыбыстарын жалаң  и мен, 
сол сияқты үу, ұу дыбыстарын жалаң 
у таңбасымен беру оқу ісінде, мыса-

«Қосар ма, дара ма?» деген мақала жа-
зып, с�з ішінде ұу, үу, ый, ій түрінде 
келетін дыбыс тіркесіне айрықша к�ңіл 
аударды. Бұлар «Қазақ тілі граммати-
касында» (1936) қосынды дауыстылар 
қатарына енді. Содан к�п ұзамай и,у 
әріптері дауысты дыбыстар болып жа-
рияланды. 1940 жылы кирилл әліпбиіне 
к�шкеніміз белгілі. Одан кейін де қазақ 
тіліндегі дауысты дыбыстардың саны 
біраз құбылып, тұрақтай алмай жүрді. 
1954 жылы академик І.Кеңесбаевтың 
авторлығымен «Қазіргі қазақ тілі» де-
ген атпен к�лемді еңбек дүниеге келді. 
Бұл еңбек күні бүгінге дейін бірден-бір 

Выучите необходимые вам слова:

Примеры:

Жақын маңайда газет дүңгіршегі бар ма? Есть ли по близости газетный 
киоск?

Бүгінгі «Ана тілі» газетін беріңізші. Дайте сегодняшний номер газеты 
«Ана тілі».

Мынау «Алматы ақшамы» газетінің бүгінгі 
саны ма, әлде кешегісі ме?

Это сегодняшний или вчерашний 
номер газеты «Алматы ақшамы»?

Маған «Экономика» газетінің соңғы санын 
беріңізші.

Дайте мне последний номер 
газеты «Экономика».

Сізде қазақша газет-журналдар бар ма? Есть ли у вас газеты и журналы на 
казахском языке?

Бұл апталық газет пе? Это еженедельная газета?

Балаларға арналған қандай журналдар 
шығарылады?

Какие журналы издаются для 
детей?

Мына журнал жылына неше рет шығады? Сколько раз в год выходит этот 
журнал?

Маған «Ақиқат» журналын беріңізші. Дайте мне, пожалуйста, журнал 
«Ақиқат».

Сізде жарнама газеті бар ма? У вас есть рекламная газета?

Бір жылға газетке жазылу қанша тұрады? Сколько стоит подписка газеты 
на год?

Жазылу бланкісін беріңізші. Дайте, пожалуйста, бланк 
подписки.

Асылбек ТАСЫМОВ,
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің
профессоры
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АНА ТІЛІ

Бүгінде қазақтың өзгеріске түскен жер-су атауларын қалпына келтіру бойынша 
жұмыстар ойдағыдай жүзеге аспай жатқаны жасырын емес. Заң түйткілдерін 
ескергендіктен, әліптің артын бағып келеміз. Соңғы мораторий аяқталысымен, 
белсенділік бола ма деп үміттеніп едік. Бірақ әлі де болса шабанаяңдық еңсемізді 
басып тұр. 

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Жер-су атауларын қазақыландыру

Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылда-
рындағы қазақы намысшылдық пен 
пат риот ты лық бәсең деп қа л ды ма, 
қалада тұр, қала маңында тұр, к�ше 
атаулары на қ ат ыст ы с�з қоз ғасаң: 
«Жаттығып, үйреніп а лған атаулар-
ды �згертіп қажеті жоқ», «Атауларды 
�згертсек, қ ұ жаттарымыздың бәрін 
�згертуіміз керек» деген сынды сылтау 
с�здер к�бейді. Заң бойынша атау тетігін 
сол к�ше тұрғындары шешеді дегенге 
жүгінсек, қазақыландыруымыздың ауы-
лы алыстай түскендей болады да тұрады.

Бұл жайттың Солтүстік �ңірлерде 
қозға лыс а луы �те баяу. Hлеуметтік 
желілерде к�терілген кент, қала, шаһар, 
орда атаулары да жауапсыз қалды. Бір 
жағынан ол атаулар қазақыландыруға 
а лғашқы баспа л дақ та болар ма еді 
деген ой тұрады. Hйтпесе �ткенімізге 
жүгініп, тарихи атауларын қайтарып 
жатсақ, қане? Қазіргі патша ұлының 
ат ы на сы й лаудан пай да бол д ы деп 
ж ү рген қа ла атау ының қазақ ы Ке-
реку (кереге жар) екенін «Онамасти-
ка және О.Сұлтаняевтік сипат» атты 
мақаламызда дәлелдегендей болсақ та 
(Слово в языке и речи. – К�кшетау: Из-
дательство КГУ им.Ч.Валиханова, 2006. 
– 242-247 бб.), орыс ағайындарымыздың 
«кукарекулендіруінен» бір жасқандық, 
іліп әкеткен шенеунік болмаған соң 
тағы да мүдірдік. Асылы, тегеуірінді 
темірқазығымызды орнататын уақыт 
жеткенін қазақ халқы түсініп, қазақ 
шенеунігі соған мойынсұнғаны ж�н.

Ел солтүстігіне жолы түскендер �ңір 
мен қала атауының к�рші мемлекеттің 
жер аумағына келгендей әсер беретінін 
айтады. Шын мәнінде, ширек ғасырға 
жуық уақыт �тсе де, әкім болып келген 
лауазым иелері осы атаудың мұртын 
бұза алмады. Ниет болмады демейік, 
бірақ орынтақ жылуының басымырақ 
түсіп жатқаны анық. Екіншіден, қай 
әкім келсе де, �ңірдің экономикалық 
�сіміне назар аударады да, мәдени-
рухани байлығымызды ескере бермейді. 
Біз бұл жерде жыл соңында беретін әкім 
марапаттауларын айтып отырғанымыз 
жоқ. Біздің ойды тұқыртып тұрғаны – 
олардың �ңірдің мәдени бағытындағы 
іс-шараларға қатысты ой �рбітпегендері, 
оның ішін де қ исыны кеп т ұрса да, 
қиынға соққан �ңір мен қала атауын бір 
жағына шығарайық  деген ойдың қылаң 
бермеуі.

Бі з д і ң м ә с е лем і з д і  б і зг е  б і р еу 
келіп шешіп беретіндей сүлесоқпыз. 
Шынымен сананы тұрмыс билегені 
ме? А лғашқы шығармаларымыздың 
б а р л ы ғ ы н д а  д е р л і к ,  е л  а у з ы н а н 
жинақталған, айтылған деректердің 
түгелінде дерлік кездесетін «Кереку» 
атауын жоғалтып алғанымыз шындық. 
Баба м ыз да н ата м ыз ғ а, ата м ыз да н 
әкемізге жалғасып келген атаудың тек 
ресми т үрде белгі ленбегендігі ғана 
оны санамыздан алыстата бастағаны 
ақиқат. Дегенмен, қоғамға жаңа серпін 
әкелетіндей �згерістің керек екені тағы 
да аксиома. Сарыарқа, Ертіс, А қсу, 

Абылай хан сияқты атаулардың қай-
қайсысы да қазақ еңсесін т ік теу ге 
түбегейлі әсер ететіні рас. Осындай-
да Елбасының тікелей араласуымен 
туған жаңа атауларды неге үлгі ретінде 
қабылдамасқа деген ой маза лайды. 
Кешегі Ақмоланың Астанаға ауысуы 
қисындығымен к�ңілге қона кетті емес 
пе? Бірақ қазақ санасына сіңген Ақмола 
атау ы жо ға лып кеткен жоқ. Үлкен 
бір �ңірдің атауына лайық есімденді. 
Дәл осындай жолмен Целиноград та 
аудандық атау ретінде орнын тапты. 
Солтүстік �ңіріміздегі Павлодар атауы 
(Павлодар облысы, Павлодар қаласы, 
Павлодар ауданы) үш рет есімденумен-
ақ заңға қайшы. 

Б и ы л  Қ а з а қ  х а н д ы ғ ы н ы ң 
(мем леке т т і г і н і ң) 550 ж ы л д ы ғ ы на 
қатысты біраз шаралар ұйым дас ты ры-
лып келеді. Тәуелсіздік мерекесінде с�з 
алған Елбасы Н.Назарбаев: «Тарихсыз 
болашақ жоқ. Ұлы Далада күллі Еура-
зия құрлығын уысында ұстаған алып 
мемлекеттер болған. Алып кеңістікті 
ен жайлап, еркін билеп-т�стеген ай-
барлы халықтар �мір сүрген. Бүгінгі 
Қазақстан – сол баба лардың заңды 
мұрагері» деп, елдігімізді, бірлігімізді 
а л дыңғы орынға қой ды. Солт үст ік 
�ңірдің де серпілетін уақыты осы. Та-
рих �зі мүмкіндік беріп отыр. Қа ла 
атауы Абылай хан болуға сұранып-ақ 
тұр. Ал облыс атауын Сарыарқа �ңірі 
дегенге сыйдырсақ, қане? Жалпы, осы 
облыс деп жазудың �зі қазақ емлесі мен 
айтылуына сәйкеспейді. Сондықтан 
қазақ мемлекетіндегі облыс с�зінің 
орнына �ңір с�зін пайдаланудың да 
уақыты жетті. Qз ағам �збектің уәллаят 
с�зін қайтарып, халқының к�ңілінен 
шыққаны да үлгі боларлық дүние ғой. 

Тіпті �ңірлердегі кемі екі рет аталуға 
айналғандардың заң жүзінде іске асқаны 
керек. Сонда, Ақмола �ңірінің орталығы 
К�кшетау қаласы болатыны сияқты, 
Орталық Қазақстан �ңірінің орталығы 
Қарағанды қаласы немесе Сыр �ңірінің 
орталығы Қызылорда қаласы дегенге 
кім қарсы? Мұндай мысалдар елімізде 
орнығып та қалды емес пе? Мәселен, 
БҚО, ОҚО, СҚО, ШҚО, Маңғыстау 
�ңірлеріндегі бас қалалардың атаулары 
(тек БҚО-да Жайық, СҚО-да Қызылжар 
болса игі) басқаша ата луымен ж ұрт 
к�кейінен орын алған.

Солтүстік �ңірді жайлаған халық 
�кілдерін қанағаттандыратын енді бір 
атау – Ертіс. Hрине, бұл с�здің транс-
крипциясы мен транслитерациялануы 
да оңай. Екі тілде айтылуға да жеңіл: 
Ертіс/Иртыш. Халықтық тілдесулерде 
де кездеседі. Ертіс бойын ен жайлаған 
ел-жұрт мұндай ұсынымды қолдайтыны 
дау туғызбайды. Бірақ мұндай жағдайда 
Ертіс атауындағы ауданды басқаша 
есімдеуге әкелуіміз керек.

Солтүстік ономастикасында Ақсу 
атауының орны б�лек. Дұрысы қазіргі 
Павлодар қаласымен шектесетін, Ертіс 
�зенінің екінші жағында орын тепкен 
Ақсу деген (бұрынғы Ермақ) қала бар. 
Егер қазіргі қала аумағы болашақта 
кеңейе т і н і  к�ң і л д і  с ен д ір с е,  ег ер 
қаланың бас жобасында екі қала ор-
тасын жалғастыратын �зен үсті алып 
к�пірдің салынатынын ескерсек, бұл 
атаудың сіңіп кететіні с�зсіз. 

Бекен САҒЫНДЫҚҰЛЫ,
филология ғылымының докторы, 

профессор

ПАВЛОДАР

ісі неге баяу жүргізілуде?

ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫР

Түркі халықтарының түп-тегі ежелгі 
түркілік хұн, сақ тайпаларынан 
бастау алатынына айғақ болатын 
археологиялық, дәстүр-салттық, 
антропологиялық және басқа да салалар 
бойынша деректемелік заттық-рухани 
мәдениет сәйкестіктері жетіп артылады. 
Бірақ осыларға негіз болатын бірегей 
дәлел – сол тайпалардың қалдырған 
жазба ескерткіштерінің түркі тілінде, 
әсіресе көне түркілік төл әліпбиінде 
жазылуы екені даусыз. Осы тұрғыдан 
алғанда төменде ұсынылып отырған 
жазба деректер Түркі қағанатын құрушы 
тайпалардың тікелей қазақ халқына тән 
екендігін дәлелдейді.

ТІЛІМ ДЕП ТЫНЫМ ТАППАҒАН

ӨНЕР

О л  т � м е н  т ү с к е н  с о ң  б а р ш а 
жиналған қауым шын ниеттерімен 
құттықтап жатты. Пиалаш шынымен 
де осындай құрметке әбден лайықты 
б о л а т ы н .  Б ұ л  к ү н д е р і  о н ы  � з і 
туып-�скен �ңірі ғана емес, барша 
Қазақстан халқы жақсы біледі. Qйткені  
дарынды ұстаз талай байқаулар мен 
конференцияларда мазмұнды баяндама 
жасап, �зінің біліктілігі мен білігін 
к�рсетіп жүр. 

Ұ л а ғ а т т ы  ұ с т а з  П и а л а ш 
Сүйінкинаны біздің журналистер 
қауымы да құрметтейді. Qйткені қолы 
бос кездері �зін толғандырып жүрген 
мәселелер жайлы қалам тартады. 
Hсіресе, білім саласындағы толғақты 
жайларды, ұлы тұлғалар Ыбырай 
А л т ы н с а р и н ,  М а н а ш  Қ о з ы б а е в 
ж�ніндегі жазғандары кейінгі інілеріміз 
бен қарындастарымызға да қай жағынан 
болсын ғибрат екендігі даусыз.

К�п жай ұстаздарға байланысты 
деп босқа  айтпаймыз.  Hлг індей 
мұғалімдердің ой-�рісінің биіктігінің 
арқасында бұлар білім ордасының 
қабырғасында жүргенде жан-жақты 
б о л ы п  қ а л ы п т а с т ы .  Та б и ғ а т т ы ң 
сұлулығын зерделеріне  тоқыды. 
Hсемдікке �те іңкәр болып �сті. 

Осы жаны жайсаң кісілер жайлы 
айтқанда замандасымыз, сонау бір 
жылдары �зіне орыс тілі және қазақ 
тілінен дәріс берген Қыпшақ Смағұлов 
пен Ислам Балахметовтерді ғұмыр 
бойы үлгі тұтып келеді. Ислам демекші, 
ол ұзақ жылдар бойы облыстың бас 
имамы болып қызмет атқарған Ертай 
қажының әкесі. Осы Ертайдың �зі 
Пиалаш апасынан кезінде дәріс алған. 

Ол �те ізденімпаз, мәдениетті, 
�ркениетке ұмтылған ардақты жан. 
Қостанайдан білім іздеп, Алматыдағы 
қыздар педагогикалық институтына 
с т у д е н т  б о л ы п  қ а б ы л д а н ғ а н д а 
бойын ерекше қуаныш билеген-ді. 
Осы жоғары оқу орнында қазақтың 
к�рнекті ғалымдары Зәки Ахметов пен 
Күләш Құнантаевалардан тағылым 
алды. Институтты аяқтаған соң, 
бірден еңбек жолын �зі түлегі болып 
табылатын Наурызым орта мектебінде 
орыс тілінен сабақ беруден бастады. 
Сол 1974-1975 оқу жылы аяқталғанда 
адал еңбегі  және кәсібіне деген 
шексіз құштарлығының арқасында 
«Социалистік  жарыс екпіндіс і» 
т�сбелгісіне ие болды. 

Жалпы, ол кезінде мектепте де �те 
жақсы оқыды. Qз бетінше ізденбей 
адам баласы к�здеген мақсатына жете 
алмайтындығын айқын сезінді. Ауылда 
�скен қазақтың қызы қалайда орыс 
тілін жетік меңгеріп шығуды үлкен 
міндет етіп қойды. Hкесі қызының 
қабілетін байқап, бұған екі томдық 
орысша-қазақша с�здік тауып бергені 
әлі күнге дейін есінен кетпейді.

Облысымыздағы таңдаулы ұстаз-
дардың қатарынан саналатын Пиалаш 
Сүйінкина егер ғылымға шындап ден 
қойса, докторлық диссертациясын 
б а я ғ ы д а - а қ  қ о р ғ а п  а л а р  м а  е д і 
д е г е н  о й ғ а  д а  қ а л а т ы н ы м ы з д ы 
жасырмаймыз. Qйткені оның әрбір 
еңбегі  кейбір  монографияларға 
бергісіз. Осы кезге дейін 300-ге тарта 
мақаласы жарық к�ріпті. Қазақтың ұлы 
ағартушысы Ыбырай Алтынсаринге 
арналған танымдық дүниелерінің 
�зі 20-дан асады. Бүгінде «Қазақ 
тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» 
д е п  а т а л а т ы н  р е с п у б л и к а л ы қ 
ғылыми-педагогикалық ақылдастар 
алқасының мүшесі .  Кейіпкерім 
әлемдегі, еліміздегі болып жатқан игі 
�згерістер мен жаңалықтарға үнемі 
к�ңіл б�ліп отырады. Облыстағы 
барлық руханият саласында жүрген 
азаматтармен сыйласады. Олардың 
мерейтойларында �зінің шынайы 
құттықтауын білдіреді. 

Үстіміздегі жылы 70 жасқа толып 
отырған к�рнекті ақын Серікбай 
Оспановтың таяуда ғана «Балауса» 
байқауында Бас жүлдеге ие болуына 
байланысты бір қарындасы ретінде 
ыстық ықыласын білдірді.

Ең бастысы, Пиалаш �з ана тілінің 
шын мәніндегі жанашыры. Туған 
тіліне менсінбей қарайтын азаматтарға 
намыстарына тимейтіндей етіп пікірін 
білдіреді. Hрине, ондай шындықты 
біреу қабылдайды, енді біреуі �зінше 
ренжіп жатады. 

Дегенмен де, мемлкеттік тілдің 
м ә р т е б е с і  ү ш і н  ұ л а ғ а т т ы  ұ с т а з 
әрқашанда шындықты жасырмай,  
бетке айтып салады. Осындай әділдігі, 
шыншылдықты сүйетіндігі үшін де 
к�птеген замандастары оған үлкен 
құрметпен қарайды. 

Күнделікті қызметінде ұлы педагог-
тардың ұлағатты с�здеріне сүйенеді. 
Hсіресе, «Қалын мал» романының 
авторы, педагог-жазушы Спандияр 
К�беевтің �шпес мұраларынан к�п 
тағылым алады.  Бүгінгі таңда мұғалім 
м ә р т е б е с і  ж а й л ы  д а  ж и і  ә ң г і м е 
болатындығы да ақиқат. 

З а м а н д а с ы м ы з  « М ұ ғ а л і м  – 
мектептің жүрегі» деген қағидаға 
толық қосылады. Qзі әріптестеріне 
ж ұ р т ш ы л ы қ  т а р а п ы н а н  а б ы р о й 
мен бедел,  әс іресе,  б іл ім-біл ік, 
кәсіби шеберлік арқылы келтіндігін 
жасырмайды. Сондықтан мұндай 
мамандық иелері ғұмыр бойы тыным 
таппай ізденіп �туі қажет деп есептейді. 

Мұғалім шәкірттеріне қай жағынан 
болсын �неге к�рсетуі қажет емес пе? Ол 
«Қазақстан» ұлттық телеарнасындағы 
«Айтуға оңай», «Ұлт мақтанышы», 
«Жарқын бейне», «С�нбес сәуле», 
«Келбет» секілді танымдық-тәрбиелік 
маңызы зор бағдарламаларынсыз 
бүгінгі ұстазды к�з алдына елестете 
алмайды. 

Сондай-ақ шәкірттерінің �мірде 
биік нәтижелерге жетуі – ұстаз үшін 
қашан да үлкен мәртебе.  Qзінің 
алдынан тәлім алған Е.Некрасова, 
М.Брунихина,  Л.Ходжахметова, 
Л.Нұрадинова, М.Нұртазаева секілді 
оқушылары ұстаз еңбегін ақтады. Олар 
ұдайы ізденістің арқасында облыстық, 
республикалық деңгейдегі байқауларға 
қатысып, жүлделі орынға ие болғанда 
мұның т�бесі к�кке жеткендей күй 
кешті. 

Бедел қашанда адал еңбекпен келеді. 
Кәсіптік білім беру саласында қызмет 
етіп келе жатқанына 20 жылдан асты. 
Осы кезең ішінде «Үздік сабақ – 2005», 
«Үздік кәсіптік қазақ тілі оқулығы» 
республикалық байқауларында 1 және 
3-орынды иеленіп, 300 мың теңге 
грантқа ие болды. 

Оқулық және әдістемелік оқу-
құралдарын жазуда да еліміздегі барша 
әріптестеріне �неге. Мәселен, ол бірге 
қызмет атқаратын Б.Нұрымова екеуі 
«Кәсіптік қазақ тілі» деп аталатын 
оқу құралын жазған еді. Ол осыдан 
алты жыл бұрын Астана қаласында 
жарық к�рді. Сонымен қатар «Омоним 
қосымшалары» деп аталатын оқу-
әдістемелік құралын сәтті қорғап, 
арнайы куәлік алды. 

Еліміздегі тіл жанашырлары Асылы 
Осман, Розақұл Халмұрадов, Максим 
Рожин, Мая Веронская, У.Фиерман 
с ы н д ы  т ұ л ғ а л а р  ж � н і н д е  к і т а п 
құрастырды. Qзі қызмет атқаратын 
колледждің 75  жылдығына орай 
фотоальбом шығаруды да жоспарлап  
отыр. Міне, біздің Пиалаш Сүйінкина 
осындай еңбекқор ұстаз. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ

Ұстаз атына 
лайық жан

Ежелгі түркі 
мәдениетіндегі жазбалар

Өткен жылдың желтоқсан айы болатын. Елубай Өмірзақов атындағы облыстық 
филармонияның концерт залында өңірдегі белгілі тұлғаларға арналған үлкен 
салтанат болды. Жүргізуші жігіт пен қыз бір уақытта «Сахнаға Қостанай облыстық 
меценаттар клубы «Білім» аталымы бойынша лауреаты Пиалаш Сүйінкина 
шақырылады» деп хабарлады. 
Бір кезде көзілдірікті қазақ қызы орнынан тұрып, жүргізушілердің жанына 
жақындады. Әрине, оның жүзінде аздап толқу да бар еді. Себебі ұзақ жылдар 
бойы білім саласында қызмет атқарған ұлағатты ұстаздың еңбегі жоғары 
бағаланып, оған тұңғыш рет қомақты ақшалай сыйлықты айғақтайтын сертификат 
тапсырылмақ. 

сондықтан мүшел жастағы əрбір адам сақтана 
жүруі қажет деп ескертеді. «Шипагерлік баян» 
еңбегінде өсімдік атауларының дені қазақтың 
байырғы сөздері адыраспан, алабота, арша, 
баялыш, бидайық, жалбыз, жауқазын, жуа, 
т.б. Дəрілік шөптердің шипалық қасиеттері 
ұрығында, гүлінде, сабағында, тамырында 
болатыны шөптің жинау мерзімін, дайындау 
əдісін білу шарттары кітапта айқын көрсетілген. 
Шығармада «жетіге тиіспеу», «қырық бірге 
жұғыспау», «он екіден айырылмау» сияқты 
өнеге-өсиет, ырым-тыйымдар тізбегі берілген. 
Мұны шипагер дəурендеу, бақытты өмір сүру 
заңы, аман-есендік шарты ретінде ұсынуды 
жөн көрген. 

Ұрпақтан-ұрпаққа көшіріліп, бұл мұраның 
шипагерлік сырлары шашылып жойылмауы 
үшін алдағы нұсқалары өртелген болатын. 
Бесінші көшірмесі 1766 жылы Шалкөде деген 
жерде, ал алтыншы көшірмесі 1952 жылы 
Текесте жасалынған. Іле аймағының тұрғыны,  
емші Түменбай Ыстанбайұлы «Шипагерлік 
баянның» 1952 жылғы жаңартылған  нұсқасын 
баласы Нұртайға өсиет етіп қалдырған 
екен. Сол нұсқасы 1050 дəрі-дəрмек түрімен 
қоса, 4577 «шипашақпен» (рецептімен) 
таныстыратын мыңға жуық өсімдік атауларын, 
ауру-сырқат атауларын қамтитын, емдеу 
сырларын баяндайтын көлемді шығарма 
еді. Бірақ Қытайдағы атышулы «Мəдени 
төңкеріс» кезінде (1968 ж.) бұл кітаптың 
төрттен үш бөлігі өртеліп қалған бөлігін 
Нұртай Түменбайұлы қайта көшіріп баспаға 
ұсынған. Шипагерлік те – өнердің бір түрі. 
Қазақ халқының дүниетану тəжірибесі мол, 
емшілік дəстүрі орасан бай. Сондықтан ХV 
ғасырдан қиын-қыстау жолмен бізге жеткен 
асыл мұрамызды одан əрі зерттеп, халық 
игілігіне айналдыруымыз керек.

Т<леужан �БІШЕВА, 
Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінің доценті

Түркілердің ежелгі мекені туралы жаз-
баша айғақтар əлі де айқындалмаған. Қазір гі 
қоныс тепкен аумақтардан табылған архео-
логиялық материалдарда  мəлімет жоқтың 
қасы. Түркітанудың ондаған жылдар бойы 
даму нəтижесінде анықталған немесе ойдан 
шығарылған құрылымды растайтын немесе 
жоққа шығаратын бір ғана «құжат» бар. Бұл 
ауызекі тіл. Біздің заманымызға жеткен жазба 
деректерде, өкінішке қарай тарих үзік-үзік 
жəне авторлардың субъективті көзқарасы 
тұрғысынан баяндалады. Алайда адамзаттың 
өткен тарихынан сыр шертетін дереккөз – бұл 
сөз. Тарихшылар тарихи қағазға түсірілмеген 
лексемаларды археологиялық тұрғыдан оқудың 
ерекше қажеттілігін сезінулері тиіс. Байырғы 
көне тарихқа бойлау үшін əлі де тынымсыз 
зерттей түсу қажет. Ғалым В.Иванов сол 
замандағы ғылыми пікірді келтіре отырып 
«сөздің ең жоғарғы жасы – екі мың жыл» деді. 

ТІЛДІҢ ТАҢБАЛЫҚ БЕЙНЕЛЕРІ

Қоныс тепкен жер бедері, хайуанаттар 
мен өсімдіктер əлемі көрініс тапқан алғашқы 
сөздерді қалпына келтіру арқылы ежелгі 
түркілердің пайда болған аймағын анықтауға 
болады. Тау – дала ландшафты, аталған 
хайуанаттар мен өсімдіктер əлемі Алтай – Саян 
өлкесіне ғана емес, сондай-ақ Кавказға да, Орта 
жəне Кіші Азияға да тəн. Тіпті Африка, Америка, 
Австралияның кейбір аймақтарына да тəн. 
Көне түркі руникалық жазу ескерткіштерінің 
кең қанат жайған аймағы – Оңтүстік Сібір, 
Моңғолия, Қазақстан мен Қырғызстанның 
кең жазиралы далалары мен тау шатқалдары. 
Сөз болып отырған жазу нұсқаларының екі 
жүзден астамы тасқа қашалған, ал ондаған 
нұсқасы түрлі қорымдардан табылған 
металл, күйдірілген сазбалшықтан жасалған 
бұйымдарға ойылса, сондай-ақ сирек те болса 
ағаш пен сүйек сияқты заттар да қолданылғаны 
айқындалып отыр. 

Тілдердің ішіндегі ең көнесі – шумер 
тіліндегі етістік жəне есім түбірлердің 
қолданысы туралы олардың бір-бірінен 
ешқандай айырмашылығы жоқ деген болжау 
бар. Шумерлер, көне селмиттер, хеттер, шикі 
балшық тақталарға жазып, содан кейін оларды 
мəңгі материалға айналдыру үшін күйдіріп 
отырған. 

Ол дəуірдің кітапханасы бір-бірінің үстіне 
жалпағынан қойылған қыш (керамика) тақ-
талар дың үйінділері болған. Жазуды басқа 
материалға (папирус, пергамент) ауыстырған. 
Кейінгі ұрпақ түсініксіз таңбалармен жазыл-
ған қыш кестелерін тауып алып, қабыр-
ға қалайтын құрылыс материалы ретін де 
пайдаланған. Таңбалар жазылған мил лион -
даған қыш «парақтары» толассыз соғыстар-
дың салдарынан қираған сарайлар мен 
ғибадатханалар салу үшін Алдыңғы жəне Кіші 
Азияның қалаларында жəне елді мекендерінде 
пайдаланған. Қыш жазуларының соңғы 

қорғаны – Ассирия – Вавилон құлдырағаннан 
кейін папирус пен пергаментке жазылған 
əріптік жазуға жаппай көшу сына жазуын 
бір сəтте-ақ құнсыздандырды. Ежелгі əлемде 
мол болған құнды жазба ескерткіштері мен 
біртұтас жазбалар түгелдей жоғалған деп 
сенімді түрде айтуға болады. Көне түркі руна 
жазуы VІІІ-Х ғ көне түркі тайпаларының бір 
бөлігі қолданған жəне таңбаларының пішіні 
бойынша герман рунасына ұқсас жазба Орхон-
Енисей жазбалары тілін құраған Орта Азия мен 
Сібір көне руна жазуы жəне Орта Азиялық руна 
жазуымен кейбір əріптері ғана сəйкес келетін 
Шығыс-Еуропа руна жазуы болып бөлінеді. 
Алайда археология ғасыры əлі де аяқталған 
жоқ. Бірқатар ғалымдардың болжамы бойынша  
түркі, Азия руналары таңбалардың кескінін 
геометриялық пішінге өзгерту нəтижесінде VІІІ 
ғасырдан ерте пайда болған. 

Аса көрнекті ғалым жəне қоғам қайраткері 
О.Сүлейменов оқырмандарға жауһар жырла-
рымен қатар, лингвистика саласында терең 
пайымды ой толғаған еңбектерімен де кең 
танымал. Ойшыл ғалым көне түркі жазуының 
пайда болуы мен дамуын əлемдік өркениетке 
қосылған үлес деп бағалап, дəлелдеп келеді. 
Бүкіл түркі əлеміне белгілі түрколог ғалым 
Алтай Аманжоловтың зерттеулері түркі 
əлемінің мəдениетіне қосқан үлесіне баға 
жетпейді. 

ТАРИХТАН СЫР ШЕРТКЕН АТАУЛАР

Ел тарихын білу жер тарихын білумен 
шарт тас. Өйткені сол жерді мекен етіп, қоныс 
тепкен, суын ішіп, қайнарының көзін ашқан 
елдің басынан кешкен өмір өткелдері мен қат-
қабат оқиғалары зейін аударып қарасаңыз атой 
салып жатады. Сонау ХІ ғасырдағы Махмұд 
Қашқари сөздігіндегі Кейген (Кеген), Ертіш 
(Ертіс), Етіл (Еділ), Іле, т.б. өзен-су атаулары кү-
ні бүгінге дейін сақталса, тау мен тастың, бұ лақ-
тардың, елді мекендердің аты қаншама де сеңізші. 

Халық жер мен су, тау мен жота, көл 
мен бұлақтың атын қалай болса солай атай 
салмаған. Одан көңілде із қалар ұқсастық 
пен бейнелі көрініс тапқан. Мысалы, 
Сарыарқа, Керегетас,  Қыземшек, Кемпірадыр 
(кемпірдің бетіне ұқсас қыртыстары үшін), 
Қызылмойнақ, Қаражал жəне т.б. қаншама 
ұқсатулар мен бейнелі елес жатыр.  Кейде 
орынды, орынсыз өзгертіп, кейінгі ұрпақты 
шым-шытыр шырғалаңға салар шақтар да аз 
кездеспейді.

Орта Азия, Түркістан жерінде Х-ХІ ғасыр-
ларда ғылым-білімнің өте жоғары дамы ғаны, 
Əбу-Насыр əл-Фараби, Əбу Райхан Бируни, 
Əбу Əли ибн Сина сияқты ғұлама ғалымдардың 
болғаны белгілі. Мысалы, Əбу Əли Ибн Сина 
араб тілінде жазылған ғылыми еңбектерінде 
ауру түрлерін емдеу тəсілдерін, аурудан сақтану 
жолдарына дəрі-дəрмек пен емдік шөптерге 
толық сипаттама берген. Ал ХV ғасырдағы 
шипагер ғалым Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы 
өзінің ізашар ұстаздары Əбу Насыр əл-фараби, 
Жүсіп Баласағұн шығар маларымен толық 
танысқанын, олардың пікір леріне баға беріп, 
дамытып отырғанын баян дайды. 

«ШИПАГЕРЛІК БАЯН» 
КІТАБЫНДАҒЫ КӨНЕ СӨЗДЕР

Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының ескі қазақ 
тілінде жазылған «Шипагерлік баян» атты 
шығармасы медицина, этнография , философия, 
тіл ғылымы үшін аса құнды еңбек əрі 
ғылымнама  (энциклопедия)  болып табылады. 
«Шипагерлік баян» шығармасы ХV ғасыр 
мұрасы. Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы 1388-1478 
жылдары өмір сүріп шығарманың алғашқы 
нұсқасын 1473 жылы 85 жасқа келгенде 
аяқтаған. «Шипагерлік баянның» негізгі 
тілдік өзгешелігі – сөз байлығында, сөздік 
құрамында, кейбір көнерген сөз тұлғаларының 
сөз орамдары мен мақал-мəтелдердің қолда-
нылуында. Еңбекте кездесетін жан-жануар, 

аң-құс, жəндік атаулары: абадан (көкжал, 
арлан, қасқыр, батыста абадан «қасқыр үйірінің 
басшысы»), аңдағай (бөкен бұқасы), бадырақ 
(үкі), бая (нар інгені батыста бая «тентек, 
құсаған түйе»), бастармақ (серке), бекіре 
(мекіре балық, батыста бекіре, моңғолша 
(бэхер), борбаң (суыр), борсаң (борсық), жар 
(қос өркешті түйе), жылмаң (абжылан), жылпың 
(түлкі), жылтың (ақкіс, ақ тышқан), сыпылдақ 
(бөдене), тарбақ (бақа, көлбақа) жəне т.б.

Қазақтың мүшел есебінің жыл аттары 
бұл еңбекте ерекше берілген. Олар белгілі бір 
жан-жануардың мінез-құлықтарына, қимыл-
əрекеттеріне, кейде аңыздағы атауларына 
байланысты болып келеді: сумақы (тышқан), 
маңғаз (сиыр), айбар (барыс), секем (қоян), 
сумаң (жылан), айтақ (ит), шақырауық (тауық), 
қорысқы (доңыз), тұлпар (жылқы), шопан 
(қой), мешін (мешін), иіртек (ұлу), сол сияқты 
ай аттары күн аттары да өзіндік ерекшелікке 
толы. Он екі жыл адамның мүшел жасы 
болып табылатын белгілері. Шипагер, ата-
бабаларымыздың түсінігіне сəйкес, əр жылы 
дүниеге келген баланың мінез-пейілі сол 
жылдың атына айналған жануармен ұқсас 
болады, мүшел жастың басы аса қауіпті болады, 

Жамбыл облысына қарасты Қордай 
ауданындағы Дұнған мәдениеті күндерінде 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығы және Жамбыл облысында 
«Вынхуа» дұнған мәдени орталығының 20 
жылдығы аталып <тті.

Мерекелік шара барысында соғыс 
және еңбек ардагерлері, ғылым және 
мәдениет қайраткерлері, жастар, Жам-
был облысындағы этнобірлестіктер 
�кілдері,  Қырғызстаннан келген 

қонақтар Масанчи  ауылындағы музейді 
тамашалады. 

Сорт�бе елді мекенінің мәдениет 
сарайында «20 жыл бейбітшілік пен 
келіс ім»  тақырыбында д�ңгелек 
үстел ұйымдастырылды. Бұдан басқа 
қолданбалы �нер байқауы �тіп, онда 
ежелгі дұнған мәдениетінің дәстүрлері 
к�рсетілді. 

Назгүл РЫСПЕК

Дұнған мәдениетінің күндері
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т��ыры

ткен ғасырдың алпысыншы жылдары Қазақ КСР 
үкіметін басқарған көрнекті мемлекет және қоғам 
қайраткері Жұмабек Тәшеневтің есімі қазіргі тәуелсіз 
Қазақстанның тарихында алтын әріппен жазылған. 
Оның жарқын өмірі туралы кітаптар жазылды, есімі 
Астана, Алматы, Көкшетау, Петропавл және Шымкент 
қалаларының, аудандар орталықтары көшелеріне 
берілді. Ол тірі кезінде шын мәнінде халықтың сүйікті 
перзентіне айналды. Оның мәнісі неде?

ӨӨ
Биыл елімізде Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдық мерейтойы аясында көптеген іс-
шаралар өтуде. Бұл ұлтаралық татулық пен 
достығымызды одан әрі нығайтуға, дамытуға өз 
септігін тигізері сөзсіз. Осы орайда Батыс Қазақстан 
облысында қолға алынған игілікті бастамалар 
туралы сөз етсек дейміз. 
Орал өңірінің жұртшылығы ұлтаралық достықты, 
береке-бірлікті көздің қарашығындай сақтап 
келеді. 

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Мәселен, осы �ңірде жүргізілген 
сауалнама нәтижелеріне зер салсақ, 
азаматтардың 89-дан астам пайызы 
бір-біріне толерантты к�зқараста 
екенін айтуда. Ал тұрғындардың 
80,2%-ы Қазақстан халқы Ассам-
блеясының қызметін қолдайды. 
72,2%-ы этносаралық жағдайды 
тұрақты деп бағалайды. Бұл к�рсеткіш 
еліміздегі ұлтаралық саясаттың оң 
нәтиже беріп отырғанын байқатары 
с�зсіз.

Ақ Жайық �ңірін мекен етіп 
жатқан ұлттар арасындағы �зара 
сыйластық пен құрметті Қазақстан 
халқы Ассамблеясы хатшылығы да 
жоғары бағалап отырғанын айта кетуге 
тиіспіз. Қазақстан халқы Ассамблея-
сы Т�рағасының орынбасары Ералы 
Тоғжанов Ассамблеяның облыстық 
ХVIII сессиясына қатысқан кезінде 
оның қоғамдағы р�лін �те жоғары 
бағалады. Ол �з с�зінде Ассамблея ая-
сында құрылған қоғамдық кеңестердің 
жұмысының тиімділігін атап �тті. 

– Ассамблея қызметінде қоғамдық 
кеңестердің алатын орны ерекше. Осы 
қоғамдық келісім кеңестерін құру 
ж�нінде Батыс Қазақстан облысының 
Ассамблеясы ұсыныс жасаған еді. Ол 
ұсыныс Мемлекет басшысы тарапы-
нан қолдау тауып, бүгінде 1470 кеңес 
елімізде қызмет етуде. Соның 163-і Ақ 
Жайық �ңірінің ауыл-аймақтарында, 
22-сі ірі кәсіпорындарда құрылды. 
Н ә т и ж е  к � р с е т і п  о т ы р ғ а н д а й , 
экономикалық, саяси, әлеуметтік 
және �зге де мәселелерге кеңес 
құрамы назар аударып, олар сәтті 
шешілуде. Бұл �згелерге үлгі боларлық 
іс. Осындай жүйелі жұмыстарды 
ұйымдастырып, Ассамблея жылын 
жоғары деңгейде �ткізіп жатқаны 
ү ш і н  б а т ы с қ а з а қ с т а н д ы қ т а р ғ а 
�з алғысымды білдіремін, – деді 
Е.Тоғжанов. 

Иә, Ассамблея жылы аясында 
облыстағы жоғары оқу орындарында,  
400-ден астам мектептерде бірегей 
ашық сабақтар �тті. 9 республикалық 
жоба қолға алынды. «Бейбітшілік 
пен келісімнің жол картасы» мега 
жобасы Қазақстан халқы бірлігі 
күні қарсаңында мәресіне жетті. 
Облыстағы барлық аудан мен ауылдық 
округтардағы мега акцияға 300 мыңнан 
астам адам �зара тиімді кездесулерге, 
к�рме, концерттерге қатысып, �нер 
к�рсетіп, тәжірибелерімен б�лісті. 
Батысқазақстандықтар «Қазақстан 
халқы Ассамблеясы – 20 игі  іс» 
республикалық эстафетасының сим-
волы «Тайқазанды» қошеметпен қарсы 
алды. Биылғы к�ктемде Қарағанды 
облысының бірқатар аудан дары 
мен ауылдары суға кеткен кезде 
батысқазақстандықтар, соның ішінде 
Ассамблея мүшелері де бір кісідей қол 
ұшын берді. 

– Hрине, біраз шаруаны тын-
дырдық, бірақ алдымызда одан да 
к�п міндеттер тұр. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХХІІ сессиясын-
да Елбасы бізге 7 басты ұстанымды 
нақты белгілеп берді. Оның біріншісі, 
жалпықазақстандық мәдениетті дамы-
ту. Мәдениет тек ән салып, би билеу, 
спектакль мен кино к�рсету емес. 
Бұл – ел азаматтарының бойын да 
ұлтымыздың салт-дәстүрі мен азиялық, 
еуропалықтардың озық мәдениеттері 
негіз інде үлгілі  �мір салттарын 
қалыптастыру. Сол себепті жергілікті 
атқарушы биліктің, облыстағы Ас-
самблея құрылымдарының �кілдері 
осы бағытта қабылданған шаралар 
қаншалықты тиімді деген сұраққа жау-
ап іздеуі керек. Бұл салаға біз жете мән 
беріп жатырмыз ба? Қа ғаз бастылықты 
болдырмау үшін не істеуіміз керек? 

Міне, осы мәселелердің шешімі іс-
қимылдар әрекетінің кешенді жоспа-
ры болуы керек. Кешенді жоспарды 
таяу арада дайындап, іске асыру-
ымыз қажет. Аталмыш іс-шаралар 
жоспарының тұсаукесерін облыс 
тұрғындарының алдында �ткізу жо-
спарлануда. Бұл Ақ Жайық �ңірінің 
жалпықазақстандық мәдениетті 
қалыптастырудағы нық қадамы бо-
л а д ы  д е п  о й л а й м ы з .  С о н ы м е н 
қатар «ЭКСПО – 2017» к�рмесінде 
батысқазақстандықтардың осынау 
игілікті іске қосқан үлесі ретінде 
к�рініс тапса нұр үстіне нұр. Жалпы 
рухани-адамгершілік құндылықтар 
негізінде ұлттар бірлігін нығайту, 
патриоттық тәрбие, мемлекеттік тілді 
дамыту, Ассамблеяның ЕАЭО елдері 
арасындағы мәдени-гуманитарлық 
байланысты тереңдету және қоғамдық 
бақылау бағыттары бойынша да жұмыс 
атқарудамыз. С�йтіп, еліміздің саяси, 
әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан 
�ркендеуіне �з үлесімізді қосамыз, 
– деді Батыс Қазақстан облысының 
әкімі,  облыстық Ассамблеяның 
т�рағасы Нұрлан Ноғаев.

Батыс Қазақстан облысы кәріс 
этномәдени бірлестігінің т�рағасы 
Максим Пак Ассамблея жылы ая-
сында атқарылып жатқан іс-шаралар 
туралы қысқаша былай деп баяндады: 

– ЕАЭО аясында батысқазақ-
стандық кәрістер ресейлік кәсіп-
керлермен, үкіметтік емес ұйымдармен 
ж ү й е л і  ж ұ м ы с т а р д ы  б а с т а д ы . 
Сол істің дәлелі ретінде к�рші ел 
кәсіпкерлерімен Орынбор мен Орал 
қалаларында бірігіп ашқан «Евра-
зия» сауда үйлерін айтуға болады. 
Елбасы Ассамблеяның ХХІІ сессиясы 
кезінде «Этномәдени орталықтар 
мемлекеттермен арадағы достықтың, 
ынтымақтастықтың, серіктестіктің 
халықаралық к�пірі болуы керек» 
деген с�зін толығымен қолдаймын. 
Таяуда кәрістер қауымдастығының 
р е с п у б л и к а л ы қ  ф о р у м ы  � т т і . 
Онда біз Оңтүстік Кореядан кел-
ген кәсіпкерлермен меморандумға 
отырдық. Соған сәйкес Орал қаласында 
бес жұлдызды отель, медициналық 
орталық, жылыжай кешенін дайын-
дайтын цех ашылмақшы, – деді. 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің әскери-техникалық 
мектебі Орал филиалының директоры 
Құспан Мұқатаев: 

– Орал қаласының орталық б�-
лігінде орналасқан Миша Гаврилов-
тың ескерткішін орнынан алып, 
басқа жерге к�шіру ж�нінде түрлі 
әңгімелер бар. Соған байланысты 
бұл ескерткішті әскери-техникалық 
мектептің ауласына қою ж�нінде 
о б л ы с  б а с ш ы л а р ы н а  ұ с ы н ы с 
білдірдім. Себебі 1919 жылы Орал 
қаласын қорғау кезінде ерлікпен 
қаза тапқан Миша атқыш болған. 
Ал біздің мектепте оқитын жастар 
атқыш мамандығының қыр-сырын 
үйренуде. Бұл ескерткіш ерліктің, 
ұлттар арасындағы достың үлгісі бола-
рына сенім мол. Hскери-техникалық 
мектеп ұжымы, мектеп курсантта-
ры, әскери-патиоттық тәрбие беру 
орталығының тәрбиеленушілері 
ескерткішті қорғап-күту бойынша 
�здеріне міндеттеме алуға дайын, – 
деді.  

Қазақстан халқы Ассамблея-
сы жылы аясында әлі де к�птеген 
жұмыстар атқарылмақ. Бұл с�зсіз 
ел �міріндегі ерекше маңызы бар 
ұйымның беделін арттырып, күллі 
әлемге таныта түсері ақиқат.  

Сәкен МҰРАТҰЛЫ
Батыс Қазақстан облысы

 ЫРЫС АЛДЫ – 
ЫНТЫМАҚ 

ж�ніндегі Кеңес үкіметінің саясатын қызу 
қолдаушылардың бірі болды. Соғыстан 
кейінгі бүкіл елді жайлаған жартылай 
ашаршылықты жойып, тың облыстарының 
мол астығын халық игілігіне жарату үшін ты-
ным таппай еңбек етті, к�п жүріп, к�п ізденді.

Шын мәнінде, 1961 жылдағы бас пас�з 
мәліметтеріне сүйенетін болсақ: «Бұ рынғы 
Кеңес Одағында құрылған совхоздардың 
80 пайызы шоғырланған Қа зақстанның 
с о л т ү с т і г і н д е г і  б е с  о б л ы с т а ғ ы  ш а -
руашылықтар тың игерудің жеті жылы ішінде 
17 млн. гектар жерді игеріп, мемлекетке үш 
мил лиард пұт астық сатты, бұл бұрынғы же ті 
жыл дықпен салыстырғанда сегіз еседей ар-
тық болатын». («Акмолинская правда» 1960 
ж. 27-желтоқсан). Тың игерудің нәтижесі 
Қа зақстанды Кеңес Одағындағы астықты ай-
мақ қа айналдырды, ауылшаруашылығымен 
бірге еліміздің экономикасы мен �неркәсібі 
де жаңа деңгейге к�теріліп, қарқынды дами 
бастады.

 ШАЙҚАС 

Тың игеру науқанымен бірге Қазақстан 
басшылығы үшін қолдан жасалған ауыр кезең 
– Одақтас республикалардың «шекарасы бол-
масын» дейтін лаң пайда болды. 1960 жылдың 
25-желтоқсанында «Акмолинская правда» 
газетінде шағын хабарландыру жарияланды: 
«Делегаттардың есіне саламыз: Бірінші Тың 
�лкелік партия  конференция сы Ақмола 
қаласында 1960 жылдың 28-желтоқсанында 
ашылады...». Бұл ешкім күтпеген жағдай 

пайда әкелер еді, жасампаз істерді жүзеге асы-
рар еді. Елі мен ұлтына қорған болуды мақсат 
тұтқан ондай азаматтар к�здеген мақсатқа 
жету үшін осындай шараларды жүзеге асыру 
бағытында орталықтың әкімшіл-жазалау сая-
сатына қарсы тұруға дейін барды.

Жұмабек Ахметұлы Тәшенев с�зсіз рес-
публика басшылығында істеген жылдары 
қандай да бір мәселелер бойынша батыл 
шешім қабылдауымен, керемет іскерлігімен, 
а л ғ а  қ о й ғ а н  ұ л т т ы қ  ж ә н е  қ о ғ а м д ы қ 
маңызы бар мәселелерді жүзеге асырудағы 
табандылығымен, туған �лке аумағының 
тұтастығын сақтаудағы к�регендігімен 
ерекшеленді. 

Оның нақты дәлелі ретінде профессор 
Николай Гендельманның «Целиноград аграр-
лы институты» кітабынан үзінді келтірелік. 

Н.Хрущевтің бастамасымен Одақтағы 
барлық аграрлы институттарды қаланың 
сыртындағы шаруашылықтарға к�шіру 
туралы нұсқау берілді. Ондағы мақсат, 
«аграрлық ұстаздар жерге жақын болсын» 
делінген. 1959 жылдың желтоқсанында Қазақ 
КСР үкіметінің Вишнев ауданына қарасты 
қашықтағы «Новоалександровка» совхозын 
оқу – �ндірістік шаруашылық ретінде Цели-
ноград ауылшаруашылық институтына беру 
туралы қаулысы шықты. 

Нақты �мірмен қабыспайтын бұл қаулы 
совхоз басшылығы мен ауыл еңбеккерлерінің 
наразылығын туғызды. Және институт 
ұстаздары мен ауыл еңбеккерлері үшін 
тиімсіз болып шықты. Совхоз директо-
ры ауылдық Кеңестің т�рағасы Рахымбек 
Рыспаевқа ауыл еңбеккерлерінің �тінішін 
республика Министр лер Кеңесінің т�рағасы 
Ж.Тәшеневке дереу жеткізуді �тінді.

Бірнеше күннен кейін ауылшаруашылық 
институтының ректоры Гендельманды 
облыстық партия комитетіне шақырды. 
Бірінші хатшының кабинетіне кірген рек-
тор Ж.Тәшеневті к�рді. Жұмекең бірден 
мәселенің мән-жайын білу үшін «Новоалек-
сандровка» совхозын институтқа беру себебін 
сұрады. Гендельман бұл мәселеге байланысты 
республика Министрлер кеңесінің қаулысы 
шыққанын, сол себепті осындай келеңсіз 
жағдайға тап болғанын айтты.

Жұмабек Ахметұлы істің мән-жайын 
түсінген соң: «Қаулы қабылдаған бізбіз, ондай 
қаулының пәрменін жоятын да бізбіз» деп 
Гендельманды жылы шыраймен шығарып 
салды. 

К�п ұзамай, 1960 жылдың ақпанында сол 
қаулының күшін жойып, оның орнына басқа 
қаулы шығарды. Жаңа қаулыда институтқа 
«Новоалександровка» совхозының орнына 
қалаға жақын орналасқан «Интернациональ-
ный» кеңшары берілді.

Жалпы туған �лке мүддесін қорғауда 
Кеңес �кіметі басшылығына қарсы шыққан 
жалғыз Жұмабек Тәшенев қана емес. 
Оған дейін Ресей Федерациясы үкіметінің 
т�рағасы Рыковқа қарсы бар болғаны Қазақ 
автономиялық республикасының оқу-ағарту 
халық комиссары болып істеген Смағұл 
Сәдуақасов шыққан болатын. Сәдуақасов 
сол кезде Қазақстан экономикасы мен 
�неркәсібінің әлі дамымағанын, қазақтардың 
оқу-ағарту және денсаулық сақтаудағы ұлттық 
мүддесін қорғап, Ресей переселендерінің 
жаңа легін Қазақстанға к�шірудің тиімсіздігін 
дәлелдеп шыққан еді.

 Жұмабек Тәшеневтің есімін атаған 
кезде республикада тың және тыңайған 
жерлерді игеру, �ткен ғасырдың 60-жыл-

дары Қазақстанның тұтастығын сақтауға 
байланысты азаматтық ерлігі, «Социалистік 
Қазақстан» мен «Қазақ әдебиеті» газеттерін 
аударма газет болудан қорғап қалған және 
ұлттық кадрларды билікке тарту мен басқа да 
шараларды жүзеге асыруға байланысты тари-
хи кезеңдер еріксіз еске оралады. 

 Жұмабек Тәшеневті жазушылар мен 
ғалымдар, қоғам қайраткерлері жиі-жиі еске 
алады, оның азаматтығы мен адамгершілігін 
үлгі-�неге етеді. Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің (1962-1964 жж.) бірінші 
хатшысы Исмаил Юсупов �з естелігінде 
былай деп жазған: «Хрущевке қарсы тұратын 
Тәшеневтен басқа ешкім болмады. Жұмабек 
Тәшенев �зінің республикасы мен туған 
халқы үшін қандай бір тартыс пен күтпеген 
жағдайларға дайын еді. Осындай нағыз ба-
тыр тұлғалы перзентін қазақ халқы ешқашан 
ұмытпауы керек». 

Б и ы л ғ ы  ж ы л д ы ң  2 0 - н а у р ы з ы н д а 
Жұмабек Тәшеневтің туғанына 100 жыл 
болды. Сонымен бірге тың және тыңайған 
жерді игерудің 60 жылдығы да осы кезеңге 
тұспа-тұс келіп тұр. Тәшенев Қазақстанның 
солтүстік аймақтардағы тың жерлерді игеру 

құру, оған Ақмола, К�кшетау, Қостанай, 
Павлодар және Солтүст ік  Қазақстан 
облыстарының аумағын қосу және �лкенің 
әкімшілік орталығы Ақмола қаласында бол-
сын. 2.Ақмола облысын қысқартып, оның 
аудандарын тікелей Тың �лкесіне бағынатын 
етіп, соның құрамына беру». Qлкелік партия 
конференциясының қорытындысы бойынша 
шекараларды кең к�лемде «қайта жасауды» 
жүзеге асыру үшін қасақана �лкелік атқару 
комитетінің т�рағасы етіп, оған дейін КСРО 
Ауылшаруашылық министрі міндетін табы-
сты атқарған В.В. Мацкевичті сайлады. 

Сол кездің �зінде Орталық Қазақ 
КСР Үкіметін айналып �тіп, Тың �лкесін 
т і к е л е й  К С Р О  м е м л е к е т т і к  ж о с п а р -
лау комитетіне бағындырғысы келді. Тың 
�лкесінің басшылығы 1961 жылғы жоспарлы 
к�рсеткіштерді жыл сайынғы әдет бой-
ынша республикалық органдарға беруден 
бас тартқаны белгілі болды. Осыған бай-
ланысты Ж.Тәшенев Қазақ КСР Минис-
трлер Кеңесінің т�рағасы ретінде дереу 
Ақмолаға ұшып келуге мәжбүр болды. Тың 
�лкелік партия комитетінің тікелей Мәскеуге 
бағыныштылығына қарамастан Жұмабек Ах-
метович бірінші хатшы Т.И. Соколовтың (сол 
кезде ол Қазақстан Компартиясы Орталық 
комитетінің хатшысы болатын) кабинетіне 
кірген бойда Соколовты қыспаққа алды. 
«Несіне, сендер дандайсып жүрсіңдер. Келесі 
жылдың бюджетін құрастыру үшін Қазақ КСР 
Мемлекеттік жоспарлау комитетіне қажетті 
мәліметтерді неге бермейсіңдер?» дейді. Оған 
Тихон Соколов асықпай ғана: Жұмабек Ахме-

«Тың �лкесі ешқашан Ресейге берілмейді» 
деген айбарлы с�зі емес, қайта Соколовқа 
айтқан «24 сағаттың ішінде Қазақстаннан 
табаныңды жалтырат» деген с�зі болды. 
Мұндайға қолында шексіз билігі бар Хрущев 
шыдай алмайтыны белгілі еді. 

Бірде, 1960 жылы Никита Хрущев тың 
және тыңайған жерлерді игеру ж�ніндегі 
бүкілодақтық науқанды қорытындылай келе 
к�лгірси ж�нелді. «Мен бүкіл патшалық 
Ресей әкімшілігі 100 жылда қазақтарды 
колониялық езгі кезінде жасай алмағанын 
жалғыз �зім іске асырдым. Қазақ КСР-дағы 
басқа халықтардың үлес салмағын 50 пайызға 
жеткізіп, жергілікті халықпен теңестірдім». 
Дандайсынған Хрущев мұнымен қоймай: 
«Qлкелік басқаруға к�шу керек... болашақта 
одақтас республикалардың шекаралары 
жойылады... мына ақ моланың бізге қажеті 
жоқ» (ол Ақмоланы меңзеп отыр, 1961 жылы 
Хрущевтің қыспағымен оны Целиноград деп 
�згертті). Осылайша ол 1961 жылдан бастап 
Қазақстанның солтүстігіндегі �неркәсіптік 
және ауылшаруашылық мүмкіндіктері зор бес 
облысты тікелей Мәскеуге бағындыру туралы 
жоспар құрды. Мұнымен қоймай, Мәскеуде 
Маңғыстау жарты түбегін – Түрікменстанға, 
сол кездегі Шымкент облысының Бостандық, 
Киров және Мақтаарал аудандарын к�рші 
Qзбекстанға беру мәселелері қарастырылып 
жатты. 

Тың �лкесін дереу құру ж�ніндегі 
Орталықтың қысастық қарқынына сол кездегі 
�з әріптестері – Қазақстан  Компартия сы 
Орталық Комитетінің бірінші хатшысы  
Д.А.Қонаев, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының т�рағасы С.Ниязбеков, 
солтүстіктегі бес облыстың бірінші хатшы-
лары – Ақмолада – Т.Соколов, Қостанайда 
– А.Бородин, К�кшетауда – А.Трещев, 
С о л т ү с т і к  Қ а з а қ с т а н д а  –  Н . Б о р з о в , 
П а в л о д а р д а  –  С . Е л а г и н д е р д і ң  ү н с і з 
мойынсұнғандарына қарамастан, Жұмабек 
Тәшенев жалғыз �зі қарсы тұруына тура келді. 

1960 жылдың соңында Ақмолада �ткен 
кеңесте Н.Хрущев Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесінің т�рағасы Ж.Тәшеневке қарап: 
«Шешімін созуды күтпейтін бір мәселе бар 
– республиканың жер к�лемі. Бұл мәселе 
ж�нінде біз Қонаев жолдаспен және об-
лыстар басшыларымен пікір алыстық. Олар 
біздің ұсынысымызды қолдап отыр. Енді, 
Жұмабек Ахметович, осы мәселе ж�нінде 
сіздің ойыңызды білсек».

Ж.Тәшенев �зіне тән қайсарлы мінезімен 
атып түрегеліп, СОКП Орталық Комитетінің 
бірінші хатшысы Н.Хрущевке тіке қарап: 
«Менің туған жерім Ақмола облысы. Он екі 
жыл бойы Солтүстік Қазақстан облысында 
жұмыс істедім. Менің әке-шешем және 
басқа да аруақтар осы жерден жайлы орын 
тапқан. Енді Сіз бұл жерді Ресейге бермексіз. 
Ойланыңыздар, жолдастар, қай қазақ 
мұндаймен келіседі? Тағы да ойланыңыздар, 
жолдастар! Мысалы, мен �зім, бұл мәселенің 
күн тәртібіне қойылуына үзілді-кесілді 
қарсымын!». «Сен кім едің, партияның 
(СОКП Орталық Комитетін меңзеп тұр) 
бағытына қарсы тұратын, деп Хрущев ашуға 
басты. – Олай болса, біз сендерсіз-ақ (рес-
публика басшылығын меңзеуде) шешім 
қабылдай аламыз. Кеңес Одағы бір тұтас 
ел, сондықтан кімге қандай аймақты беруді 
Кеңес Одағының Жоғарғы Кеңесі шешеді».

Тәшеневтің жауабы сандырақтап кеткен 
Хрущевті бірден сабасына түсірді. «Егер 
Жоғарғы Кеңес �з бетімен республикалардың 

еді, �йткені сол кезде �лке деген әкімшілік-
а й м а қ т ы қ  қ ұ р ы л ы м  а т ы м е н  ж о қ  б о -
латын. Тек екі күн �ткеннен кейін ғана 
республикалық және облыстық газеттерде 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
1960 жылдың 26-желтоқсандағы «Қазақ 
КСР құрамында Тың �лкесін құру» туралы 
Жарлығы жарияланды. Онда былай делінген: 
солтүстік облыстардағы шаруашылық және 
мәдени құрылыстарға басшылық жасауды 
одан әрі жетілдіру үшін және оның зор ре-
сурстарын толық игеру мақсатында Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің Президиумы қаулы 
етеді: 1.«Қазақ КСР құрамында Тың �лкесін 

тович, мәліметтерді беруде ешқандай кедергі 
жоқ,1961 жылдың бірінші қаңтарынан бас-
тап Тың �лкесінің бюджетін құрастыратын 
к�рші республика – РСФСР-дің Мемлекеттік 
жоспарлау комитетіне тапсырылған. Ал 
солтүстіктегі бес облыстың Қазақстанға 
бағынуы осымен аяқталды. Маған дауыс 
к�термеңіз, енді мен Ресей азаматымын» деп 
әңгіменің аяқталғанын білдірді. Бұл жан-
жалды Соколов сол күні �зінше Мәскеуге, 
тікелей Хрущевке жеткізді.

СОКП Орталық Комитетінің сол кездегі 
инспекторының естелігіне қарағанда, 
Н.Хрущевті таңғалдырғаны Тәшеневтің 

Еліміздің �ткен тарихына зер сала 
қарайтын болсақ, оның бояулары тым қою 
және қойыртпаққа толы екенін байқаймыз. 
Сол �ткен тарих толқынында қаншама 
біздің асыл тұлғаларымыз �з халқы мен 
еліне және болашақ ұрпақ үшін адал 
қызмет к�рсеткендері үшін қудаланды, 
түрлі жазаға кесілді. Кеңес �кіметі кезінде 
қазақтар Одақтық орталықтың қысымына 
жиі ұшырады, Метрополияның отаршылдық 
саясаты қазақ халқының зиялы азаматтарын 
орынсыз кінәлап, қажет болса жала жауып, 
түрмеге қамады, итжеккенге жер аударып, 
қуғын-сүргінге салғаны баршаға мәлім. 
Ондағы мақсат: беделі бар, с�зі �тімді, ел на-
мысын қорғай алатындарды елден аластап, 
к�зін жою, қалғандарын қорадағы қой сияқты 
айдауына жүретін, дегеніне к�нетін, қарсы 
с�йлемейтін, бас сауғалап күн к�ретін күйге 
түсіру болатын. 

Ресей баспас�здері жазғандай, тіпті 
«хрущевтік жыламық» кезінде, болмашы іс 
үшін орталыққа қарсы тұрып, батыл пікір 
айтқандарды лауазымды қызметінен алып, 
азаматтық ар-ождандарын таптау үрдіске ай-
налды. Ал ондай адамдар қоғам үшін шексіз 

ау т�л�аау т�л�а

Ж.Тәшенев Ақтөбе облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы кезінде 
жұбайы Бәтес апаймен табиғат аясында серуендеуде.

Суретті түсірген Рафхат ХАЛЕЛОВ
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ШАРА

Жуырда Ақтөбе облысына қарасты Әйтеке би ауданының әкімдігі мен 
аудандық мәслихаттың ұйымдастыруымен «Жақсы өмір сүрудің жаңа 
формуласы» атты шара өтті. Шараға Қарабұтақ, Ақкөл, Басқұдық, Жабасақ 
ауылдық округтерінің өкілдері, аудандық мәслихат депутаттары, аудандық 
мекемелер мен қоғамдық ұйым жетекшілері, бұқаралық ақпарат саласының  
өкілдері қатысты. 

Металлургия өнеркәсібі ынжық, табансыз мамандарды таңдамайды. Бұл сала 
жігерлі, төзімді, қазақша айтқанда, мінезді азаматтарды талап етеді. Ондай 
қасиеттерге ие болмаса, анау-мынаудың күйіп тұрған қазандықтың маңына 
да жолай алмасы анық. Біздің кейіпкеріміз – Еркін Кәрібозұлы Шабанбай 20 
жылдай осы салада маңдай терін төгіп келеді. 2011 жылы 3-інші дәрежелі 
«Еңбек даңқы» белгісімен марапатталған жан. Қазіргі уақытта ол Ақсу 
ферроқорытпа зауытының үлгілі жұмысшысы қатарында.

Шабанбай әулеті – 
зауыт абыройы

«Жақсы өмір сүрудің 
жаңа формуласы»

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Шабанбай деген тегіне зер салғанда, 
к�пшіліктің бірден елең ете қалуы заңды. 
Иә, Еркін Шабанбай – 2010 жылы Лондон 
Олимпиадасында намысты қолдан берме-
ген жерлес балуан Дәулет Шабанбайдың 
әкесі. Айта кетелік, осы бір аламан 
додадан абыроймен оралған (Дәулет 
бауырымыз Олимпиадада 5-орынды 
иеленгенін к�пшілік біледі) уақытта, 
Дәулет әкесі  Еркін Кәрібозұлымен 
облыстық «Сарыарқа самалы» газетінің 
р е д а к ц и я с ы н д а  ж у р н а л и с т е р м е н 
кездесіп, әңгімелескен еді. Сол жолы 
батырдың әкесінің қарапайымдылығын, 
сабырлылығын аңғарған болатынбыз.

 Еркін Шабанбайдың �зі де жастайы-
нан спортқа құмар болған. Ақсу қаласында 
денешынықтыру техникумының екінші 
курсында оқып жүргенінде оны әскерге 
шақыртады. Борышын �тегеннен кейін 
оқуын жалғастырып, сәтті тәмамдаған               
с о ң  А қ с у  ф е р р о қ о р ы т п а  з а у ы т ы 
жанындағы Балалар мен жас�спірімдердің 
с п о р т  м е к т е б і н д е  е р к і н  к ү р е с т е н 
жаттықтырушы болып еңбек етеді. Qзі 
де спортпен белсенді айналысып, 1989 
жылы Қазақстан чемпионатының күміс 
жүлдегері атанып, КСРО спорт шебері 
атағын иеленген.

 Кейіпкеріміз ешқашан балқытушы 
металлург боламын деп ойламаған екен. 
Бірақ 11 балалы отбасының үлкеніне 
үздіксіз еңбек етіп, кейінгілерге қарайласу 
міндеті жүктелген болатын. Ата-анаға 
қолғабыс таныту керек. Бұл қиындығы 
мол тоқсаныншы жылдардың бел ортасы 
еді. 1996 жылы Еркін Шабанбай Ақсу 
ферроқорытпа зауытының №2 балқыту 
цехына жұмысқа орналасады. Алғашқы 
ұстаздарының бірі  Ерік Hлиев жас 
маманның еңбекке ештеңеден тайсалмай, 
бірден кірісіп кететін мінезін жиі айтады. 
Дәл осы жігерлі қалпымен ол аз уақытта 

ұжым ортасында абыройға ие болады. 
К�ңілі кең, қолы ашық, елгезек жанның 
дос-жарандары да к�бейеді.

 Ол �зінен кейінгі туған-туыстарына 
да �мірден �з орнын табуына к�мектеседі. 
Зауытқа інілері Қайрат, Талғат, ұлы 
Дәурен жұмысқа келеді. Ж�ндеу цехында 
жұмыс істейтін Талғаттан басқасының бәрі 
балқытушы болып, ыстық қазандықтың 
жанында шыңдалады. Олардың еңбектері 
елеусіз емес. Мысалға, осыдан біраз уақыт 
бұрын Қайрат Шабанбайға зауыттан бас-
пана берілді. Мұндай әлеуметтік жағдай 
Шабанбай әулетінен металлургтердің 
к�птеп шығуына себепші болуда. Қазірде 
әулеттің екінші буыны – Талғаттың ұлы 
Азат осы кәсіпорында к�рікші болып 
істейді. Айтпақшы, үйдегі жеңгей – Еркін 
ағаның жұбайы Күмісхан да – зауытта 
шикізат тазалаушы болып 20 жыл еңбек 
еткен адам. Бір с�збен айтқанда, тұтас 
бір еңбекшілер әулеті қазақстандық 
ферроқорытпа �ндірісін �рлетуге �з 
үлестерін қосуда.

Нұрбол ЖАЙЫҚБАЕВ
ПАВЛОДАР 

Жиынды мәслихат хатшысы Ақансері 
Ермағамбет жүргізіп отырды.  Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің про-
фессоры  Мұқанбет-Шәріп Кенжебай 
1998 жылдан �зі зерттеп қолға алған 
Қарабұтақ-Торғай авток�лік тас жолының 
аймағында ауылшаруашылығы �німдерін 
�ндіру,  �ңдеу мен тасымалдаудың 
логистикалық тізбегінің жобасы жайында 
жан-жақты түсінік берді. 

Жобаны тыңдаған адамдар �ңір 
келбетін жаңаша түрлендіретін шаруаға 
қатысты сұрақтарға нақты жауаптар 
алды. Аққұм ауылының тұрғыны, зей-
неткер Тұратай Шамауов, Ақк�л селолық 
округінен келген мұғалім Темірхан 

Сағындықов, Қарабұтақ ауылының 
тұрғыны, зейнеткер Ахат Аятоллин, жас-
тар ресурсы орталығының  директоры 
Нұргүл Сатанова және басқалары Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы 
жол» бағдарламасына орай қолға 
алынған шаруалардың ел келешегі үшін 
маңыздылығына тоқталды, халықтың 
әл-ауқатын жақсартуды к�здеген 
жобалардың кідіріссіз, сапалы жүзеге 
асуына тілектестіктерін білдірді.

Басқосуды аудан әкімінің орынбаса-
ры Темірбек Рахметов қорытындылады. 
Qнер зерттеушісі, әнші Б�рібай Кәртен, 
кәсіпкер, аудандық мәслихаттың депу-
таты Сағындық Кішкенебаев, Басқұдық 
ауылдық округінің әкімі Hуесхан Қиялов 
облыс орталығынан шалғай орналасқан 
аудан тірлігіндегі оң �згерістерді атап 
�тті..

Елімізде алғаш рет ұсынылып 
отырған жобаны жүзеге асыруға 1 мил-
лиард 696 миллион АҚШ доллары 
к�лемінде қаржы жұмсалмақ.

Қарабұтақ,  Ақк�л,  Басқұдық, 
Ж а б а с а қ  а у ы л д ы қ  о к р у г т е р і н і ң 
аумағындағы он елді мекенде қазіргі 
күнде 8183 адам тұрады. Үкімет бекіткен 
соң авток�лік тас жолы т�селіп, жоба 
толық жүзеге асқан жағдайда екі 
мыңдай жұмыс орны ашылып, халық 
саны т�рт есе к�бейеді деген болжам 
бар. Ұзындығы 200 шақырым, ені 250 
шақырым аумақта әр он бес шақырым 
сайын қонақүйлер мен дәмханалар, 
басқа да қажетті инфрақұрылымдар, 

бір мегаваттық күн сәулесі электр стан-
сасы, әр он шақырымда үш тұғырдағы 
0,5 мегаваттық 30 жел электр стансасы 
пайдалануға берілетіні туралы әңгіме 
тыңдармандардың қызығушылығын 
туғызды. Ғалым Тымабұлақ мекенінде 
1924 жылы салынып,  сонан бері 
тұрғындар игілігіне қызмет етіп келе 
жатқан Айтбай ақын б�гетіне қайта 
жарақтандыру жүргізіліп,  ол мал 
шаруашылығы кешені мен суармалы 
шабындыққа тың серпін бермек. Со-
нымен бірге тапсырыс беруші мемле-
кеттерге  мал тасымалы үшін, сондай-ақ 
стратегиялық мақсатта әуежай салу 
к�зделмек.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
журналист

АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

Хрущев бірінші хатшы Д.Қонаевты шақырып 
алып, Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 
т�рағасын аяусыз сынға алып, лауазымды 
қызметінен босату және оны т�мендетіп, басқа 
жаққа жіберу ж�нінде шұғыл тапсырма берді. 
Республикалық Орталық партия Комитеті 
бюросының жабық мәжілісінде Қазақ КСР Ми-
нистрлер Кеңесінің т�рағасы Ж.А.Тәшеневтің 
қызметіндегі «кемшіліктер» қаралды. Бюро 
мүшелері мәселенің мән-жайына бармастан, 
партиялық тәртіпке беріктіктерін танытып, 
Ж.А.Тәшеневті қызметінен босату ж�нінде 
бірауыздан дауыс берді. 

Бюродағы әріптестері мен қандас-
тарынан опық жеп, жеңіліп шыққан Жұмабек 
Ахметұлын шын мәнінде халқы жеңімпаз деп 
таныды. 

 
ЖЕҢІМПАЗ МҰРАСЫ

 
Қызметінен алынған Жұмекең с�зсіз 

жеңіспен шықты. Елінің тұтастығын сақтап 
қалуда қандай ерлік жасағанын Жұмекең 
бірден түсінді ме жоқ па, ол жағы бізге 
беймәлім. Бірақ КСРО басшылығымен тай-
таласып, оның айтқанына к�нбеудің немен 
аяқталатынын Жұмабек Ахметұлы сезбеді 
емес, сезді және Орталықтың қандай да бір 
шешіміне тастүйін дайын болатын. Ең бас-
тысы осындайда жанына батқаны, кейбір 
жора-жолдастар мен тамыр-таныстардың 
Жұмекеңнен бойларын алыстата бастағаны 
еді. Сонда Қазақстанның осыншама жерінің 
тұтастығын кімдер үшін, не үшін сақтауға 
басын тікті? Бір �зін кімнен болса да, қалай 
болса да арашалап алуға Жұмекеңнің қауқары 
да, білімі де жетер еді. Жұмекең бүкіл бол-
мысынан бірбеткей, алған бағытынан 
қайтпайтын нағыз қайраткер болатын, 
сондықтан �зі айтқандай: «Мен елімнің жерін 
таққа айырбас тамаймын» деуі тегіннен-тегін 
айтылмаған. Бұл ұлтжанды азаматтың с�зі, 
�жет адамның к�зқарасы, тектіліктің белгісі. 

республикаға аталған бес облысты бере 
салғанда, Ресей Федерациясының құрамына 
қарапайым есеппен 3,7 миллион адам (1999 
жылғы халық санағы бойынша) кетіп қалар 
еді. Ал бұған Түрікменстанға кеткелі тұрған 
кенді Маңғышлақты, Оңтүстік Қазақстанның 
Qзбекстанға тағы да бергізгелі тұрған үш 
ауданын Тәшенев бергізбей, Қазақстанның 
құрамында сақтап қалдырғанын қоссаңыз, 
онда Жұмекеңнің бүгінгі тәуелсіз Қазақстан 
Республикасы тарихындағы р�ліне қазіргі 
ұрпақ лайықты бағасын беруі тиіс. 

Республикамыздың басшылығына келіп, 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Т�рағасы, Министрлер Кеңесінің Т�рағасы 
болып қызмет істеген жылдарында:

– Алматыда Абай даңғылы болуын, сол 
кең к�ше басына Абайға ескерткіш орна-
тылуын ұсынған, қадағалап іске асырған. 
Мәскеудегі тізгін-шылбыр иелерін иліктіру 
үшін Тбилисиде Руставели, Ташкентте 
 Науаи, Мәскеуде Максим Горький даңғылы 
барын к�лденең тартқан;

– Қазақстан Компартиясының бірінші 
басшысы Жұмабай Шаяхметовтің тұсында 
қолға алынған, бірақ жеріне жеткізілмеген 
елеулі мәселені – Медеу шатқалында мұз 
айдынын жасауды тиянақтату үшін КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Т�рағасы 
К.Е.Ворошиловты қонаққа шақырып, 
шатқалды к�рсетіп қызықтырып, ойын нық 
дәлелдеп, құрылысқа қажетті қаржыны алған;

– Hйгілі «халық жауы» науқанында 
жазықсыз жазаланып қазаға ұшыраған 
арыстарымызды ақтау, кейінде қуғынға 
ұшырап түрмеде жатқан, айдауда жүрген 
қайраткерлерімізді бостандыққа шығару 
мәселелерімен шұғылданатын (СОКП 
ХХ – құрылтайының шешімдеріне сай) 
республикалық комиссияны басқарып, 
игілікті қыруар жұмыс атқарған;

– Мәскеуде  Қазақстан �нері  мен 
әдебиетінің екінші онкүндігін 1958 жылы 

– Тоңмойындар мен безбүйректерден 
жәбір к�ріп, алдына келген адамдарға дереу 
к�мек к�рсетіп жүрген. Қарапайым адамдар-
мен қарым-қатынаста болудан арланбаған, 
қайта солардың �тініштері мен арыздарына 
жете қараған.

К�кшетау облысының «Толбухин» 
совхозының директоры Федор Моргун 
«Астық және адамдар» атты кітабында бы-
лай деп жазады: «1957 жылдың жазында 
біздің шаруашылыққа Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің т�рағасы Жұмабек Тәшенев келді. 
Ол біздің �тінішімізді мұқият тыңдаған соң, 
менің кабинетімнен Армян КСР Минис-
трлер Кеңесінің т�рағасы Антон Кочинянға 
телефон соқты. С�здеріне қарағанда олар 
бұрыннан бері жақсы таныс екен. Амандық-
саулықтан соң Жұмекең:

– Антон, сен шаршап, ш�лдеп келе 
жатсаң, ең бірінші демаласың ба, жоқ әлде бір 
стакан салқын суды қалайсың ба?

Арғы жақтан «су» деп жауап берген болу 
керек. Содан соң Тәшенев:

– Дұрыс қымбаттым, дұрыс айтасың. 
Мен сенімен тың игеру совхозынан с�йлесіп 
тұрмын. Осында біржарым мың адам тұрады. 
Қазір мұнда 40 градусты аптап ыстық. Ауыз-
суын осыдан жиырма шақырым жерден таси-
ды. Цистернамен әкелгенше ол ысып кетеді, 
ішуге жарамайды. Ал жақсы ауызсуы осы 
жерде бар, скважина да қазылған, бірақ ком-
прессор жоқ, суды тартып ала алмай отыр...

Жұмабек Ахметұлы біраз уақыт үнсіз 
аржақтағы әріптесін жымия тыңдап, сосын 
қарқылдап күле бастады. Ар жақта Антон 
Кочинян да күлген болу керек. Осы сәтті 
пайдаланып, Жұмекең :

– Компрессордың маркасы қандай? – деп 
сұрады.

Мен болсам дереу компрессордың марка-
сы мен фильтрді атадым. Жұмекең де соның 
бәрін арғы жақтағы досына жеткізді. Бір ап-
тадан соң армян достарымыз керек-жарақтың 

бәрін жіберді. С�йтіп, Тәшеневтің арқасында 
совхоз тұрғындары үшін ауызсу мәселесі 
түбегейлі шешілді.

Жұмабек Ахметұлы қандай да  б ір 
мәселелерді шешерде ең бастысы оған 
мемлекеттік және ұлттық жағынан басымдық 
беруге тырысады. Қазақ КСР министрлер 
Кеңесінің т�рағасы болған кезде ол жиі-жиі 
іссапарға шығып тұрды. К�кшетау облысы-
на барған бір сапарында облыстық партия 
комитетінің бірінші хатшысы А.Трещев 
Жұмекеңе қолы қойылмаған хатты ұсынып, 
оның пікірін күтті.

Хаттың аноним авторы облыстық пар-
тия комитетінің екінші хатшысы Бәйкен 
Hшімовтің шығу тегі байдың баласы екенін, 
сол себепті лауазымды қызмет атқаруға 
құқығы жоқ екенін жазған. Хатты оқып 
болған Жұмекең, оны жыртып-жыртып та-
стады да:

– Алексей Тихонович, қызметке байла-
нысты Hшімовке қоятын кінәңіз бар ма? 

– Жоқ, қайта екеуміз қоян-қолтық жұмыс 
істеуді дәстүрге айналдырдық. Ойын сабақтай 
келе Жұмекең:

– Біз ашаршылық пен қуғын-сүргін, 
сұрапыл Отан соғысы жылдарын бастан 
кешірдік. Ол сыннан сан ұлттың �кілдері 
сүрінбей �тті. Олардың қайсысы байдың 
баласы, қайсысы кедейдің баласы екенін 
енді ешкім ажырата алмайды. Азаға толы 
�ткен тарихымызды қазбалай берудің қажеті 
бар ма! Жұмекең пікірмен келіскен Алексей 
Тихонович Тәшеневтің қолын алып, жылы 
шыраймен қоштасты.

Қазақстан жұртшылығы мемлекет және 
қоғам қайраткері Бәйкен Hшімовті жақсы 
біледі. Ол он жылдан астам Қазақ КСР Ми-
нистрлер Кеңесін басқарды. Сол жылдары 
Алматы және облыстар орталықтарында 
айтулы құрылыстарды салдырды, экономика 
мен �неркәсіптің, ауылшаруашылығының 
�ркендеп дамуына сүбелі үлес қосты. Соның 
нәтижесінде Бәйкен Hшімов одақтас респуб-
ликалар Министрлер Кеңесін басқарған 
т�рағалардың ішінде жалғыз �зі  ғана 
Социалистік Еңбек Ері атағына ие болды. 
Бүгінде Бәйкен аға дүниеден �тсе де, оның 
есімі республика зиялы қауым �кілдері ара-
сында ілтипатпен аталады. 

Hрине, Жұмекеңнің әділдігі, батылдығы 
кейбіреуге ұнамаған. Күншіл қазақтар 
балағына жармасса, шовинист орыстар 
Мәскеуге арыз айдап, «ұлтшыл» деп ойбай-
лап, жағасына жармасқан. Hйтсе де, әрбір 
әрекетінің халық мүддесінен туындайтынын 
сезінетін Жұмекең айылын жимады, қайта 
қандастарына жасайтын жақсылығын еселей 
түсті. К�зін алартқан «к�сем» атаулының 
ешбірінен жасқанбады. 

Т�ШЕНЕВ ТАҒЫЛЫМЫ

Кеңес Одағын Н.Хрущев басқарған жыл-
дары және одан кейін де қазақ халқының 
мүдделері ескерілмеді және басшылар-
ды Мәскеу тағайындау әдетке айналды. 
Орталықтың оспадар саясатына ең бірінші 
болып ашық қарсылық білдірген Жұмабек 
Тәшенев еді.

СОКП Орталық партия Комитетіне хат-
шы болып ауысқан Л.Брежнев �зінің орнына 
Мәскеуден Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетіне бірінші және екінші хатшылыққа 
И.Яковлев пен Н.Журинді алып келді. Бюро 
мүшелерінің барлығы бірдей бұл кандидат-
тарды қолдап дауыс берді. Осы кезде жуырда 
ғана Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің т�рағасы 
болып сайланған Ж.Тәшенев с�з алды да: 
«Аудандарда, облыстарда, министрліктердің 
орталық аппараттарында білікті қазақ кадр-
лары жеткілікті. Ортамызда Қазақстан Ком-
партиясы Орталық Комитетінің хатшысы 
Фазыл Кәрібжанов отыр. Оның басқалардан 
несі кем? Ол екінші хатшы болып істей 
алмай ма? Қазақ кадрларын бірінші және 
екінші хатшылық пен басқадай басшылыққа 
тағайындамау біздің ұлтымызға менсінбей 
қарау деп бағалаймын».

Мұндай батыл с�з үлкен алқалы жиында 
айтылғаннан кейін Брежнев сасып қалды, бар 
айтқаны: «Тәшенев жолдастың ұсынысының 
жаны бар, ол алдағы уақытта ескеріледі, ал 
бүгінгі тағайындау Мәскеумен келісілген» деп 
бюро жұмысын жабуға асықты.

Л.Брежнев �з «�кпесін» бүгіп қалмады. 
«Тәшеневтің бұл ұсынысы жүрек соғуын 
тоқтатуға жақын қалдырды, оны оңайлықпен 
ұмытуға болмас» деп «қалжыңдаған» сыңай 
танытты. Qмір к�рсеткендей, айтылған �ткір 
с�здер Брежнев есінен кетпеді. Жұмекеңнің 
кейінгі жылдардағы тағдырына салқынын 
тигізді.

Бірақ сол жиында айтылған Тәшенев с�зі 
аяқсыз қалмады. К�п ұзамай Ф.Кәрібжанов 
екінші хатшы болып тағайындалды, басқа да 
қазақ кадрларының �суіне жол ашылды. 

Ж о ғ а р ы д а  а й т қ а н ы м ы з д а й ,  б и ы л 
Жұмабек Ахметұлы 100-ге толады. Жұмекең-
нің �ткен �мірін зерделеп отырсаң, сонау 
қазақ ауылдарын колхоздастыру кезінде 9 
жасар бақташы болған Жұмекеңнің Қазақ 
КСР Министрлер Кеңесіне жетекшілік ет-
кен жылдары қас қағым сәттей �те шығады. 
Осыған байланысты халықтың сүйікті 
тұлғасына айналған, болашақ тәуелсіз мем-
лекет – Қазақстан жерін б�лшектетпей, 
соның тұтастығын сақтап қалған нар тұлға 
Жұмабек Ахметұлы Тәшеневтің мерейтойын 
лайықты �ткізу бүгінгі ұрпаққа жүктелетін 
парыз болмақ. Осыған орай Ж.Тәшенев 
мерейтойына арналған түрлі конференция-
лар мен «д�ңгелек үстелдер» �ткізу арқылы 
рухы биік, патриоттық сезімі асқақ асыл 
ағамыздың �негелі �мірімен байланысты-
ра отырып, ұлттық тарихымызды байыта 
түсер едік, артында қалған бай мұрасына 
жастар мен қоғам мүшелерінің назарын ау-
дарып, жас ұрпақ бойында елдік пен ұлттық 
құндылықтарды қалыптастыруға мүмкіндік 
туар еді. Оның жарқын мысалы Жұмабек 
Тәшеневтің �мірі. 

Осы тұрғыда билік органдары іштарлық 
жасамай, Жұмабек Ахметұлы Тәшеневке 
«Халық қаhарманы» атағын беру мен ағамызға 
Астана т�рінен ескерткіш орнату мәселесін 
шешсе, нұр үстіне нұр болар еді. 

Мейрам БАЙҒАЗИН,
 журналист

Ж.Тәшенев Министрлер Кеңесіне 
т�рағалық еткен 11 айдың ішінде рес-
публикалық �неркәсіптің жалпы �німін 
�ндіру 104,2 пайызға орындалды, жоспардан 
тыс темір және хром кені, кокстелген к�мір, 
шойын, болат, қара металл, қорғасын, цинк, 
жез және темір жабдықтары жоспардан 
тыс �ндірілді. Ал сол жылдары Қазақ КСР 
Жоспарлау комитетінің т�рағасы болған 
профессор Ғарай Сағымбаевтың деректеріне 
сүйенсек, Жұмабек Тәшенев республика 
басшылығында болған алты жыл ішінде 
Қазақстанның экономикасы мен мәдениеті 
қарыштап алға басты. Энергия қуатын �ндіру 
– екі есе, мұнай �ндіру – 1,6 есе, к�мір қазу 
– 2 есе, цемент шығару – 15 есе, мақтадан 
мата тоқу – 5 есе, тоқыма сырт киім шығару 
– 3 есе, минералды тыңайтқыштар �ндіру – 2 
есе, аяқ киім шығару – 4 есе, ет �ндіру – 2 есе 
�скенін ескерсек, �неркәсіп салалары жоғары 
қарқынмен �скенін к�реміз. Осыған байла-
нысты Тәшеневке кінә тағу адамгершіліктен 
ада болумен пара-пар болар еді.

Никита Сергеевич Хрущев Жұмабек 
Тәшеневпен болған тартыстан кейін КСРО 
географиялық картасын қайта �згертуден 
м ү л д е м  б а с  т а р т т ы .  Т а р и х т а  қ а л ғ а н 
оқиғаларды қанша жыл �ткеннен кейін са-
ралай отырып, Н.Хрущев мынадай жағдайды 
да ескерген болар деген болжам жасауға тура 
келеді. Шексіз билігі бар алып мемлекет 
басшысы Хрущевке бір республиканың 
министрлер Кеңесінің т�рағасы Жұмабек 
Тәшенев жалғыз �зі қарсылық к�рсетіп, 
батылдық танытса, қазақтар айтпақшы «жер 
дауы, жесір дауы» бола қалған жағдайда қазақ 
халқының қаһарына ұшыраудың қандай бір 
ауыр жағдайға алып келетінін к�зге елестету 
мүмкін бе еді. Кейіннен 1979 жылы Қазақ 
КСР аумағында Неміс автономиялы об-
лысын құру және 1986 жылғы желтоқсан 
к�терілісі туралы тарихи фактілер Никита 
Сергеевичтің сол кездегі қауіптенгенін 
растағандай болды. 

Ж.Тәшеневтің арқасында Қазақ стан-
ның құрамында қалған жер м�лшері 565,4 
мың шаршы шақырым немесе қазіргі 
Қазақстан Республикасы аумағының бестен 
бір б�лігі. Егер сол кезде Жұмабек Ахметұлы 
Орталықтың айтқанынан шықпай, к�рші 

жан-жақты жақсы дайындықпен �ткізуге 
күш салған. Онкүндік нәтижесінде айтулы 
тарландарымыздың ең жоғары атақпен мара-
патталуына, үлкен құрмет-қошемет к�руіне, 
бес артисімізге «КСРО Халық артисі» атағы 
берілуіне себепші болған;

– ККП Орталық Комитетіндегі қайсыбір 
«сақ-қырағылар» Бауыржан Момышұлының 
«За нами Москва» кітабының жарық 
к�руіне қарсы болса да, Жұмекең орынсыз 
қарсылықты жеңіп, кітапты шығартқан;

– Алматының дәл ортасында, салынған 
120 пәтерлік үйді қазақ әдебиеті мен �нерінің 
қайраткерлеріне бергізген;

– Мұхтар Hуезовтің «Абай» романын 
Лениндік сыйлыққа ұсынуға жолбасшы 
болған;

– Нұрмолда Алдабергеновке Социалистік 
Еңбек Ерінің үшінші Алтын жұлдызын, 
Бауыржан Момышұлы мен Рахымжан 
Қошқарбаевқа Кеңес Одағының Батыры 
атағын алып беру үшін Мәскеуге барып, 
тиісті орындарда болып, к�п әрекет жасаған, 
бірақ хрущевшілдердің, маршал И.Коневтің 
қарсылықтарына тап болған; 

– Жұмекеңнің бастамасымен күрішші 
Ыбырай Жақаев пен шопан Жазылбек 
Қуанышбаевтарға екінші рет Социалистік 
Еңбек Ері атағын алып берілді;

– Республика тіршілігінің қай саласында 
болсын қазақтың білімдар, жас кадрларын 
�сіруді бірінші кезектегі міндеті санап, орын-
дап отырған. Министрлер Кеңесіне Т�раға 
болысымен аппаратына 12 қазақты алған;

– Жезқазған геологиялық партиясының 
бастығы Шаһмардан Есеновтің болашағы зор 
екенін болжап біліп, жас маманды республи-
ка Геология министрінің орынбасарлығына 
тағайындаған; 

– ҚКП Орталық Комитетінде қазақ 
газеттерін аудармаға айналдыру туралы 
зымияндық мәжіліс �ткізілгенде ашынып 
қарсы с�йлеген. Сол кездегі «Cоциалистік 
Қазақстан» мен «Қазақ әдебиеті» газеттерін 
аударма газет болудан қорғап қалды;

– Үйсіз жүрген Мағжан Жұмабаевтың 
жесіріне пәтер бергізді;

– Алматы мен Қарағандыда политех-
никалық, Павлодарда индустриалды инсти-
туттарды ашуға мұрындық болды.

ау т�л�а

аймағын б�луге араласатын болса, онда Кеңес 
Одағы Конституциясының пәрменін жою ке-
рек, – деп Жұмабек Ахметұлы мәселені басқа 
қырынан қойып, ойын одан әрі жалғастырды. 
– Ел Конституциясында одақтас республика-
лар қалыптасқан тарихи аймақтың құқықтық 
иесі делінген. Егер бұл заң талабы бұзылатын 
болса, біз халықаралық құқықтық ұйымдарға 
жүгінуге мәжбүр боламыз».

Мұндай батыл қарсылықты күтпеген 
Никита Сергеевич сасқанынан үн-түнсіз 
қалды. Ол кезде КСРО Конституциясына 
қол сұғуға ешкімнің батылы бармайтын. 
Жиналыстан шыққан Қазақстан Компартия-
сы Орталық Комитетінің бірінші хатшы-
сы Д.Қонаев әріптесінің батыл әрекетіне 
сүйіспеншілігін жасыра алмай: «Hй, Жұмеке, 
жүрек жұтқан батырсыз-ау, арыстанша 
атылдың ғой!» дегеніне Жұмекең: «Елім мен 
халқымның мүддесі үшін қандай қияметке 
бол сын дайынмын!»депті.

Жұмабек Ахметұлының осындай дәлелді 
де дәйекті пікірі шын мәнінде Қазақстан 
аумағының тұтастығы үшін Мәскеумен 
текетіресті тарихтың талқысына салды. 
Тәшеневтің осындай батыл қарсылығынан 
қ а й м ы қ қ а н  Х р у щ е в  е н д і  о д а қ т а с 
республикалардың аумағын б�лу мәселесіне 
қайтып жоламайтын болды.

Хрущевтің шыдамынан шыққан тағы 
бір жайт, сол күні болды. Ол туралы кезінде 
Жұмекеңнің к�мекшісі болған Жасұлан 
Дайырбеков былай деп еске алады: «Түстен 
кейін �ткен республикалық мәжіліс жұмысын 
одан әрі жалғастырды. Ешкімге с�з бермеген 
Хрущев бар ашу-ызасын Қонаевтан алғандай 
болды. Небір д�рекі с�здерді айтты... Дәл сол 
сәтте Хрущевтің бірінші к�мекшісі Андрей 
Шевченко ешкімнен рұқсат алмай �з бетімен 
Жұмабек Тәшеневтің самолетіне отырып, 
демалу үшін Қырымға бет алды. Соны біліп 
қойған Тәшенев рация арқылы ұшқыштармен 
байланысып, Ақмола аэропортына қайтып 
келуді бұйырды. Qз кінәсін мойындаған 
Мәскеу шенеунігі тізерлеп отырып Жұмабек 
Ахметовичтен кешірім сұрады. Жұмекең бұл 
туралы Хрущевке айтуды қажет деп таппа-
ды. Есесіне оны Хрущевтің к�мекшісі басқа 
қырынан жеткізді»…

Тәшеневті к�ндіре алмайтынын түсінген 

Ж.Тәшеневтің Жазылбек Қуанышбаевқа Социалистік Еңбек Ерінің екінші алтын жұлдызын тапсыру сәті. 
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АУЫЛЫНАУЫЛЫН
ТЕКТІЛІК ҮЛГІСІ

академик Тілес Ақбердин туралы

ардақтаған...
Айдостың бәйбішесі Айпара �те 

ақылды, би адам болған. Міне, осы 
Айдостан Ырғызбай, Ырғызбайдан 
Qскенбай, Qскенбайдан Құнанбай 
туады» (М.Жанболатұлы «Ел басқару 
і с і н д е  К е ң г і р б а й  б и д і ң  ү л г і с і н 
ұстанған», «Аңыз адам» журналы, 
№13, 2015,  41-бет). Qскенбайдың 
Құнанбайдан басқа Жақып деген де 
баласы бар. Жақыптың Ақбердісі – 
елге сыйлы, діндәр қажы болған кісі. 
Ақберді қажының Қысатай, Qміртай, 
Ұсатай атты ұлдары болған. Ұсатайдан 
Hділтай, Рахымтай, Құлатай, Жұматай 
тарайды. Жұматайдан – Тілес, Ілияс, 
Гүлнұр.

О с ы  м а қ а л а м а  а р қ а у  б о л ы п 
отырған кейіпкеріміз – Ақбердінің 
ұрпағы Тілес. Оның әкесі Жұматай 
ағамыз еліміздің біраз жерінде бо-
лып, талай жылдар ұстаздық еткен. 
Ұлы Отан соғысына қатысып, ондағы 
жауынгерлік ерліктері III дәрежелі 
« Д а ң қ »  о р д е н і м е н ,  « 1 9 4 1 - 1 9 4 5 
жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы 
Германияны алған Жеңісі үшін» және 
басқа к�птеген марапаттармен аталып 
�ткен. Тілестің анасы Нұржамалдың 
әкесі – Мұхтар Hуезовтің «Абай 
жолы» роман-эпопеясында  Данияр 
Қондыбаев есімімен бейнеленген та-
рихи кейіпкер Hнияр Молдабаев, 
ол Абайдың туысы ғана емес (Абай-
мен құдандалы болып келеді), оның 
рухани жақтастарының бірі болған 
адам. Абай �зі бас-к�з болып, Се-
мей қаласында жалдамалы пәтерде 
тұратын Hниярға үй сатып әперткен. 
Кейіннен Hнияр үйді кеңейтіп, ол 
үй Абай,  Ақылбай,  Hбдірахман, 
Мағауия, Тұрағұл, Шәкәрім қажы, 
К�кбай, Кәкітайлардың Семейге 
келгенде түсетін үйі болған. Кәкітай 
Абайдың алғашқы �леңдер жинағын 
шығармақ болған кезде, Hнияр оған 
к�мектесіп, осы кітаптың жарық 
к�руіне атсалысқан. Осындай текті 
жандардың тәрбиесін алып �скен 
Т�кең, інісі Ілияс, қарындасы Гүлнұр 
– бойларын жамандықтан аулақ ұстап, 
зиялылықты, ізгілікті паш етіп келе 
жатқан жандар. «Тегіне тартып ұл туар» 
деген осы.

Тегіне тартып туған Тілес жастайы-
нан зеректігімен, білімқұмарлығымен 
к�зге түскен екен. Заманның талабы-
мен Т�кең Алматыда орыс мектебінде 
оқыған, зейінділігін сол жерде-ақ 
танытып, 1957 жылы оны алтын ме-
дальмен бітірді. 

Т � к е ң  � з і н і ң  с ү й і к т і  і с і н е 
бар ғұмырын арнапты. Ол мектеп 
бітірісімен Қазақ политехникалық 
институтының инженер-құрылыс 
факультетіне  оқуға  түсті .  Оның 
студенттік алғашқы тырнақалды 
ж ұ м ы с т а р ы  т е р е ң  м а з м ұ н ы м е н 
оқытушылардың назарын аударды. 
С�йтіп, ол институтты да үздік бітірді.

Студенттік жылдардың қиындығын 
да, қызығын да Тілес бізбен бірге 
б�лісті. Атақты Мәди ақын «Атыңнан 
айналайын, Қарқаралы» деп әніне 
қосқан киелі �лкеден шыққан Эльвира 
деген жақсы бір қызға үйленді. Қазақ 
қыздарының арасынан ғылыммен 
айналысып, ғылым кандидаты атағын 
алған алғашқы қарлығаштардың бірі 
осы Эльвира болды. Т�кеңмен бірге 
балалары Айдар мен Гүлмираны �сіріп, 
екі отбасында қалыптасқан үлгілі 
тәрбие берді, олардан Аделя, Жәңгір, 
Санжар, Ақбар атты немере сүйді. 
Тек Эльвира замандасымыз ертерек 
бақилық болып кеткені к�ңілге �кініш 
ұялатады.

Институтты бітіргеннен кейін мені 
қолыма бір жапырақ жолдама беріп, 
К�кшетауға жіберді, бірақ ол жаққа 
зауқым соқпай, Ақмолаға сұранып, 
сол жерде бір жылдай жұмыс істедім. 
Оқуымды әрі қарай жалғап, ғылыммен 
айналысуға к�ңілім ауды әрі Алма-
тыда мүмкіндік мол болғандықтан, 
студенттік жылдарым �ткен астанаға 
қайтып келгім келді. Ол жақта күтіп 
отырған ешкім жоқ, әйтсе де нар 

Сол қарапайым тірлік етіп жатқан 
әр тұлғадан жағымды мінез бен асыл 
қасиеттердің молынан табылып жа-
татыны ақиқат. Ұлы ақынымыз Ілияс 
Жансүгіровтің «Qз ұлын, �з ерлерін ескер-
месе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді» 
деген ұлағатты с�зіне �зек болғандар – осы 
қарапайым еңбек адамдары. Халқымызда 
бар асыл қасиеттердің бәрі солардан табы-
лады, адамгершілік атты асыл  жауһарымыз 
да міне, солардың қолында. Тек, к�ре білу, 
тани білу, үйрене білу, бағалай білу керек.

1992 жылы жаңа сайланған халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының  Панфилов 
аудандық ұйымының т�рағасы ретінде 
ауыл-ауылдағы бастауыш ұйымдардың 
жұмысымен таныса бастадым. Үшарал 
ауылындағы бастауыш ұйымның т�рағасы 
Талғатты бұрыннан сырттай білетінмін. 
Білуіме себеп болған қазақтың белгілі 
ақыны, марқұм Кеңшілік Мырзабеков 
еді. 1983 жылы шығармашыл жастардың 
Республикалық  «Жігер» фестивалінде 
жаркенттік екенімді біліп бір сары жігіт 
«Балдызым екенсің, біздің үйдегі әпкең 
сендердің Үшарал деген ауылдарыңның 
қызы...» деп танысқан еді. Келген соң 
сұрастырсам, Кеңшіліктің жары Зинура 
осы Талғаттың  әпкесі болып шықты. 

К�пбалалы отбасында дүниеге келіп, 
�мірдің қыр-сырын танып, еңбекпен 
есейген Талғат, әкесі Ыбырайым мен 
анасы Айтжамалдың салауатты тәрбиесін 
санасына сіңіріп �сті. Ыбырайым қария 
атағы дүйім елге белгілі жезтаңдай әнші 
Дәнешпен құрдас, әрі сыйлас адам еді. 
Домбырамен ән салып, реті келгенде 
жанынан �лең де шығаратын серілігі бар 
еді. Қиянатқа т�збейтін шыншыл, қайсар 
мінезі аудан жұртына белгілі. Колхоздың 
дүниесіне �зінікіндей қарап, орынсыз 
ысырап болғандарына шыдамай бетің 
бар, жүзің бар демей ащы айтып, ара 
түсіп жүретін. «Турасын айтқан, туғанына 
жақпайды»  емес пе, сол мінезін жақтырмай 
қалатындар да жетіп артылатын. 

Шешесі  он т�рт құрсақ к�терген «Ба-
тыр ана», сол балаларының бүгінде он бірі 
аман-есен, �з алдына бір-бір шаңырақ. 
Анасы Айтжамал Сманқұлқызы да жас 
кезінде �нер қуып, домбырамен ән айтып, 
к�кпар тартып, намысы қозғанда белін 
шарт байлап палуан күреске де түскен екен. 
Мерекелерде домбыраны башпайымен де 
тартқан кезі болған дейді к�нек�здер.

Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік 
институтын 1972 жылы аяқтаған соң ауыл-
да селекционер-зоотехник мамандығы 
бойынша жұмысқа орналасқан Тәкең, 
отбасының �негесін жерге тастамай, 
�з ісіне жауапкершілікпен қарайтын, 
адал, еңбекқор болды. Осы жолда к�птің 
алғысына б�леніп, ілгерілей  сатылап 
к�теріле  бастады. Колхоздың іріқара 
ж�ніндегі  зоотехнигі, колхоз бастығының 
мал �німдерін дайындау ж�ніндегі орынба-
сары, бас зоотехник қызметтерін абырой-
мен атқарып келді. Жұмыстың қызығын 
да, шыжығын да к�рді. Қызмет барысында 
біреулерге тілі тиіп, керісінше, біреулерден 
с�з естіген кездері де болды. Қиналған 
сәттерінде атасы Hжітайдың ақыл-кеңесін 
жиі есіне алатын.

Hкесінің он екі жасында атасы «халық 
жауы» деген жаламен он жылға итжек-
кенге айдалып, 1947 жылы аман оралған 
екен. Айдауда жүргенде әйгілі «Комсо-
мол-Амур» қаласын салуға қатысыпты. 
Сібірдің қақаған аязынан, абақтының 
азабынан аман оралып, �з ауылында, бала-
шағасының ортасында  тағы жиырма жыл 
�мір сүріп, сексен т�рт жасында бақиға 
аттанған.

Бала Талғат атасының жанында сиыр 
бағып жүріп, адамгершілік, зорлық-
зомбылық, ақиқат жайлы к�птеген 

ҒИБРАТ

Құнанбай қажы жөнінде шежіреші 
Молдабек Жанболатұлының тобықты 
руын тарқатқан мақаласында былай 
деп жазылған «...Тобықты» сөзі 
негізінен «тафуиқты» деген сөз, араб 
тілінен аударғанда «ғұлама», «әділ», 
«кемеңгер» дегенді білдіреді. «...То-
бықтының екі баласы Ырысбетек, 
Дәулетек. Ырысбетектен әз 
Жәнібектің бас уәзірі болған Мұсабай 
би туған. Мұсабайдан би әрі батыр 
болған Сүйірбас, одан кейін Сары, 
Сарыдан атақты Кішік би туған. 
Кішіктің екі ұлы Әнет және Әйтек. 
Екеуі де би болған. 
Сосын Олжай. Олжайдан үш ұл 
қалған. Олар – Айдос, Қайдос, 
Жандос.

Біз, қаламгер қауымы көбіне елге 
танымал, атақ-даңқы көбірек шыққан 
адамдар жөнінде жиі қалам тербеп, 
өнегелі өмір жайлы мақалалар, өлеңдер 
жазып жатамыз. Ал қызығы мен 
шыжығы аралас, бұралаң-соқпағы 
көп, осынау бір қайнаған өмірдің бел 
ортасында жүріп, елмен бірге еңбек 
етіп, қазанын қайнатып, ортасын 
жайнатып, ұрпағын өсіріп, дос-туыстың 
кем-кетігін кешіріп жүрген  өз өнегесі, 
өз ұстанымы, қоршаған орта мен 
қоғамына деген өз көзқарасы бар 
қарапайым жандар жөнінде некен-саяқ 
сөз қозғаймыз десек жалған болмас.

тәуекел деп, Алматыға бет бұрдым. 
Ешкім жоқ дегенмен, жүрегімнің 
түкпірінде қылаң беріп жатқан бір 
үмітім бар болатын. Ол – Т�кеңнің үйі. 
Ұшақтан түскен бойда, екі шабадан 
кітабымды арқалап, ескертусіз Тілестің 
үйіне келдім. Үй үлкен емес, бірақ 
қазақтың кең пейілімен ата-анасы, �зі 
екі баласымен, қарындасы сонда тұрып 
жатыр екен. Үлкен кісілер жылы қабақ 
танытып, жақсы қарсы алды. 

Қазір де қалың қазақтың бас ау-
руы болып жүрген қалалық тіркелу 
мені де біраз әуре-сарсаңға салды 
–қалта да жұқа, таныс та аз. Сол 
қиналған кездерімде �зі де жас бола 
тұрып, қолынан келер жақсылығын 
аямаған, барымен б�ліскен Тілес 
болды. «Аштықта жеген құйқаның 
дәмі аузыңнан кетпес» дегендей, 
бұл отбасының сол кездердегі мені 
демегені, сыртқа теппей, барымен 
б�ліскені есімнен бірде-бір шыққан 
емес. 

Тіркелу жұмыстары созылыңқырап, 
екі-үш айдай жүріп қалдым. Содан «суға 
кеткен тал қармайды» деп, бұрынғы сту-
дент кезімізде жатқан жатақханамызға 
қайтып келдім. Коменданты М.Уласюк 
деген кісі болатын, Құдай оңдап, ол 
маған жатақханадан орын беріп, үйге 
тіркелуге де к�мек к�рсетті. Осы жерде 
бір айта кететін жағдай – сол жылдары 
қазақтарды қалаға тіркеуге кедергі 

болмасын деген тәртіп болған екен. 
Бірақ «бармақ басты, к�з қыстының» 
к�леңкесінде қалған бұл тәртіпті 
к�пшілік білмеген к�рінеді. Мен де 
сол кезде ғана білдім.

Міне, мен текті ұрпақтың тектілігін 
осылай к�рдім деп айта аламын. 
Тілестің ата-анасы да, �зі де бір қабақ 
шытпай, туысы емес, туғаны емес, 
б�где адамды паналатып, барымен 
б�лісті. Артық-ауыс с�зі жоқ, оғаш ісі 
жоқ осы отбасымен сыйластығымызды 
үзген жоқпын. Бір-бірімізді бауыр, дос 
к�ріп әлі күнге дейін жылы қарым-
қатынаспен араласып келеміз.

Институтта алған білімін ғылым-
ның қайнауында шыңдап, Т�кең 
1978 жылы Мәскеудің В.Куйбышев 
атындағы инженер-құрылыс институ-
тында кандидаттық диссертациясын 
үлкен табыспен қорғады. Сол кез-
де ғылымның да, �нердің орталығы, 
басты сыншысы болып табылатын 
Мәскеуде диссертация қорғау оңай 
шаруа емес еді. Алайда білімді, �з ісін 
жетік меңгерген мамандарды мойын-
дап, еңбектерін бағалап отыраты-
нын да атап �ткен ж�н. Ресейлік 
ғ а л ы м д а р  Т і л е с т і ң  ж ұ м ы с ы н ы ң 
�зектілігін, зерттеушінің тың ойларын 
атап �тіп, жоғарғы бағаларын берді. 
Жас ғалымның танымы, зерделілігі 
тәнті еткен ғалымдар оны Мәскеуде 
қалдыруға ниеттенгенмен, Тілес �зінің 
туған жерінде сейсмика саласындағы 
мамандардың жетіспейтіндігін ойлап, 
еліне қайтып келді.

Сол жылдардан бастап Т�кең �зінің 
бойына жинаған ғылыми тәжірибесі 
мен үнемі жетілдіріп отыратын білімін 
жас ұрпақпен б�лісіп келе жатыр. К�п 
жылдық ұстаздық қызметін арнаған 
Қазақ сәулет-құрылыс академиясын-
да жұмыс істеген еңбегінің жемісін 
к�ріп, «КСРО Жоғары мектебінің 

үздігі» атағына ие болды. Қазірге дейін 
шәкірттердің ғылыми жұмыстарына 
басшылық жасап келе жатқан Т�кеңнің 
�з жұмысына, �зіне деген талабы 
бір кеміген емес. К�птеген ғылыми 
және әдістемелік еңбектер, сондай-
ақ техникалық және жобалау-зерттеу 
жұмыстарын жарықка шығарды.Оның 
�зімен жасы шамалас келіп, бастарын 
ақ шалған шәкірттері де әлі күнге 
дейін ол кісінің алдында кішірейіп 
тұрады. Бұл ұстаз Т�кеңнің жасына 
емес, біліміне құрмет деп білемін.

Кеңестік кезеңде конструкторлық 
білімі бар, ағылшын тіліне жетік ма-
мандарды шетелдерге қызметке, дәріс 
оқуға жіберетін. Ол 1987-88 жылдары 
Үндістанның жоғары оқу орында-
рында таза ағылшын тілінде лекция-
лар оқыды, к�птеген аспиранттарға 
жетекші болды. 1996 жылы Т�кең 
�зінің тікелей мамандығы бойын-

инс пекцияда мал шаруашылығын асыл-
дандыру ж�ніндегі мемлекеттік инспектор 
болып қызметке келгенде аудан к�лемінде  
бар болғаны үш-ақ асыл тұқымды мал 
шаруашылығы бар еді, Тәкең зейнетке 
шыққанша 17-ге жеткен. 2006 жылы асыл 
тұқымды іріқара 1094 бас болса, 2010 жылы 
2264 басқа, қой 15961 басқа к�бейді. Сол 
жылы �кіметтен б�лінген квота 2 млн. 420 
мың теңге болса, 2009 жылы 11 млн. 259 
мың теңгеге жетті. 

Заман талабына сай жыл сайын 
�рлеп келе жатқан жетістіктерге біздің 
кейіпкеріміз де маңдай терімен �з үлесін 
қосқаны белгілі. 

ЗАМАНДАС

ұлағатты с�здерін санасына сіңіре берді. 
К�кірегі шежіре ақсақал немересіне 
басынан �ткізген қиындықтарымен 
қатар �мір шындығы туралы да ұзақ-
ұзақ әңгімелер айтатын. Ол кісі Кеңес 
�кіметінің қылышынан қан тамып тұрған 
кезінің �зінде аузынан Алласын түсірген 
емес. Қарияларды жиып жасырын ораза 
ұстап, намаз оқитын. Оның бәрі атасының 
қасынан қалмайтын жеті-сегіз жасар 
Талғаттың  есіне �шпестей болып жазы-
лып қалған. «Балам мен айдауда жүргенде 
қиындыққа шыдамай к�п адамның қаза 
болғанын к�зіммен к�рдім. Менің тірі 
қалғаным осы, бір Алланы аузымнан тас-

Кезінде асыл тұқымды малдардың 
орнын толтыру үшін малды асылдан-
дыру жұмыстарын қолға алу керектігін 
шаруа қожалықтарына түсіндіріп, табыс 
к�зінің қайда екенін маман ретінде ай-
тып, дәлелдеп отыру оңай шаруа емес еді. 
Айтып қана қоймай, малшыларға қолдан 
келгенше к�мек к�рсету аталмыш ұжым 
мамандарының күнделікті атқаратын 
тірлігі болатын. 

  Талғат Ыбырайымұлы ұлын ұяға, 
қызын қияға қондырып, немере сүйіп 
отырған бақытты азамат. Алайда бір 
кем дүние емес пе, к�ңілінің к�ктемі 
болған, бала-шағасының сүйенері болған, 
бір шаңырақтың астында 40 жыл тату-
тәтті �мір сүрген аяулы жары Қанымқыз 
Шаншарбекқызы 61 жасында дүниеден 
�ткен еді. 

Ұлы Мұхит – заңгер, келіні  Мадина 
– социолог, қыздары Ақмарал – мұ ға лім,  
Эльмира – есепші-экономист, күйеу-
балалары Болат – Шығыс Қазақстан 
облысы Абай ауданындағы Ішкі істер 
майоры, Самат – құрылыс маманы.Бәрі �з 
алдына бір-бір берекелі шаңырақ иелері. 
Немерелері  желкілдеп �сіп келеді.

Үстіміздегі жылы 6-шілдеде 65-тің 
асқарына шыққан Талғат �зінің с�зінде:

– Мен Елбасымыз Нұрсұлтан Hбіш-
ұлы мен бір күні дүниеге келгеніме қуа на-
мын. Ырымшыл қазақпыз ғой, сондай ұлы 
адаммен дүние есігін бірге ашқанымды 
мақтан етемін. Қарапайым к�птің бірі 
ретінде, бүгінгі Отанымыздың игілікті 
жетістіктерінде  Елбасымыздың тікелей 
сүбелі үлесі бар деп білем. Құдайым Елба-
сына  ұзақ ғұмыр, жер бетіне  тыныштық 
бергей! – деді к�теріңкі к�ңілмен.

Ендеше, Тәке, мерейтойыңызбен 
шын жүректен құттықтап, �зіңізге, 
бала-шағаңызға ұзақ �мір, бақ-береке 
тілейміз! Атаңыз Hжітай қарияға ұқсап 
ұрпақтарыңызға қазына кеуде атаның,  
�негелі отбасының �сиетті тәрбиесін бере 
беріңіз!

Исламғали ҮРКІМБАЙҰЛЫ
ақын, 

Қазақстан Жазушылар 
және Журналистер одағының мүшесі, 

Панфилов ауданының Құрметті азаматы, 
аудандық «Қазақ тілі» бірлестігінің т<рағасы

тамай, үнемі сыйынып жүргендігім шығар. 
Жаратқан Ием жар болғанын түйсігіммен 
сезем! Qміріңде біреуге қиянат жасама, 
�тірік айтпа, жала жаппа, �зіңе болмаса 
да, балаларыңа кесірі тиеді» деп отырушы 
еді жарықтық. «Мен бақилық болғанда ба-
сыма келіп, «құл-ху Алланы» үш қайырсаң 
мен риза болып жатам» деп аят оқуды 
үйреткен де  атасы еді. 

Бала кезінен кітап оқуға, �лең, жыр 
естуге әуес зерделі бала ұлтжанды болып 
�сті. Үшарал ауылы бойынша «Қазақ 
тілі» қоғамының т�рағасын сайлағанда 
елдің аузына бірден Талғаттың есімі 
ілінгені тегіннен-тегін емес болар. Сол 
жылы Дүниежүзі қазақтарының І-інші 
құрылтайына бірауыздан делегат болып 
сайланғаны да, құрылтайда тіккен үйлері 
облыс бойынша 2-і жүлдені иемденгені де 
Тәкеңнің қазақы мінезінің, елінің тілін, 
салт-дәстүрін жанындай жақсы к�ргенінің 
жемісі десек, артық айтқандық емес. 
Hйтпесе, мал шаруашылығында жүрген 
адамның �з ауылының мәдениетіне, әдет-
ғұрпының сақталуына осыншама үлес 
қосуы оңай дүние болмаса керек. 

– Зейнетке шыққанға дейін соңғы 
жұмыс істеген орныма келгенім де �нердің 
арқасы еді, – деп күлді кейіпкеріміз. 
2005 жылы Парламент Мәжілісіне 
депутаттыққа кандидат сайлау науқаны 
кезі болатын.  Мен жерлесіміз Сар-
пеков Рамазанның сенімді �кілі едім. 
Біздің окургте Шаймұрат Сұлтанұлы да 
сенімді �кіл екен. Түскі шай кезінде ауыл 
әкімі Отан: «Тәке, сіздің дауысыңызды 
естімегелі к�п болды, мына ауданнан 
келген Шәкеңнің құрметіне домбырамен 
«әу» деп жібермейсіз бе» деді. Болса бол-
сын деп бір-екі �лең айтып едім, Шәкеңе 
ұнап қалған болуы керек, қолқалап т�рт-
бес �лең айтқызды. Содан соң Шәкең: 
«Тәке, сенің �нерің тамаша екен, жазу 
жазғанда да әдемі жазады екенсің, бірақ 
осы қасиеттерің орынды бағаланбай 
жүрген сияқты. Қолымнан келгенше 
сізге к�мектесейін»  деді. Шәкеңнің 
�нерге деген ықыласы болар, әлде адам 
танығыштығы ма, әйтеуір 2006 жылы сол 
кісі басқаратын ұжымға қызметке кірдім 
және сол жерден зейнетке шықтым, – 
дейді Тәкең риясыз жымиып. 

Ол Панфилов аудандық аумақтық 

Әбдісағит ТӘТІҒҰЛОВ, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
профессор 

ша нарық шебінен жол таңдап, �з 
саласының жетекші жобалау ұйымы 
– «KAZGOR» жобалау академиясына 
қызметке ауысты. Оның кәсіби және 
жеке кісілік қасиеттері, іскерлік талан-
ты осы шепте айқын танылды.

Студент кезімізде Тілестің қазақ-
шасы шалалау болатын – бәрімізге 
белгілі саясаттың әсері, сол кездегі 
білім беру жүйесінің талабы орыс 
тілінің қолданыс аясын кеңейтіп, ана 
тіліміздің босағадан сығалап қалғаны 
бәрімізге белгілі. Тілдің адамның сана-
сына әсер ететінін, қай ұлттың тілінде 
с�йлесе, сол ұлттық сананы сіңіретінін 
ғалымдар дәлелдеп жүр ғой, бірақ 
Тілестің қазақ тілі шала болса да, ділі 
мықты болды: ол студент кезімізде 
қазақ мектебін бітіргендерге тым 
жақын болатын. Орыс тілі, математика, 
сондай-ақ техника ғылымдары (сопро-
мат, теориялық механика) саласындағы 
т ілі  күрделі  пәндерді  орысшаға 
шорқақтау жастарды сабақтан кейін 
жинап алып, үйретіп жататын. Осы-
лайша қазақ жастарымен жұбын жаз-
бай араласа жүріп тілі сынды ма әлде 
ата-бабасының қанынан берілген 
тілдің ұйықтап жатқан мол қоры оянды 
ма, әйтеуір азғантай жылдың ішінде 
Т�кеңнің қазақшасы едәуір жақсарды. 
Кейін балаларына бабалар тәрбиесін 
жеткізу, немерелерін халықтың мол 
қазынасынан сусындату мақсатында 

қазақша шығармаларды оқып, тіл 
байлығы арта түсті. Бүгінде к�пшілік 
алдында, келелі жиындарда ана тілінде 
ақтарылып с�з с�йлеп, әдемі ойларын 
жақсы жеткізіп жүретінін к�ріп іштей 
қуанып жүремін. Т�кең ана тілінің 
техника саласындағы қолданысын 
кеңейту жолында еңбек етіп келеді. 
Сәулет-құрылыс саласы бойынша 
бірнеше с�здіктер шығаруға атсалысты. 
ҚР Үкіметі қаулысымен 31 томның 
құрамында «Рауан» баспасынан жарық 
к�рген «Сәулет-құрылыс қазақша-
орысша және орысша-қазақша терми-
нология с�здігі» авторларының бірі. 

Адам баласы �зінің рухани бол-
мысына к�бірек алаңдаушылық 
білдіріп, оны байытып отыруға күш 
салады. Мұсылман болып туғасын, 
әрқайсымызға жүктелген парызы-
мызды �теуге ұмтылғанымыз ж�н 
деп білеміз. Менің атам Тәтіғұл, 
Т�кеңнің атасы Ақберді қажы атанып 
діндар, оқымысты адамдар болған. 
Сол кісілердің ізін жалғастырар 
ұрпақтарымыз, аталарымыз жүріп 
�ткен жолды к�ру, мұсылмандық бір 
парызымыздың �теу сәті 2013 жы-
лына келді. Мекке-Мәдинаға бару 
сапары �рісімізді кеңейтіп, ерекше 
ұмытылмастай әсер қалдырды. Қазақ 
тарихында есімдері қалған Құнанбай, 
Ақберді сияқты ата-бабаларының 
қажылық жолын жалғастыру Тілес 
Жұматайұлы үшін заңды құбылыс 
сияқты.Келер ұрпаққа берер тәлімі, 
б�лісер білімі мен тәжірибесі �те мол, 
сонымен қатар үлкенге ілтипат, кішіге 
�неге к�рсете алатын адамгершілігі 
мол, білімі терең тұлға Ұлттық ин-
же нерлік академиясының академигі, 
про фессор Тілес Ақбердин тектіліктің 
үлгісі болып табылады.

АЛМАТЫ

ҚЫЛҚАЛАМ

«Жарқын балалық шақ»
Аргентиналық суретші Марина Зуми 
�.Қастеев атындағы бейнелеу <нері 
мектебінің сыртқы қабырғаларын 
«Жарқын балалық шақ» деп аталатын 
Орталық Азияда алғаш рет «арт-волл» 
стилімен безендірді. Бұл суретті салуға 
Марина екі апта уақыт және 12 түсті 530 
литрден аса бояу жұмсаған екен. Суреттің 
аумағы 900 шаршы метрден асады. 

Qнер мектебінің қабырғаларындағы су-
ретте атақты Сальвадор Дали бейнесіндегі 
кішкентай бала бейнеленген. Ол бақбақтың 
үлпілдек тұқымдарын үрлеп ұшырып, 
ә л е м г е  с и қ ы р л ы  б а л а л ы қ  ш а қ т ы ң 
б�лшектерін таратады. Суреттің идеясы – 
әрбір бала талантты, үлкендердің міндеті 
олардың қабілеттерін ашуға к�мектесуді 
меңзейді.  

«Мен жиі саяхаттаймын, 30-дан аса 
елде болдым.  Қазақстан мені таңғалдырды. 
Оған қоса жоба ұйымдастырушылары �те 
қызықты тақырып ұсынды. Бұл жұмыстың 
басты кейіпкерлері балалар және олардың 
таланттары. Біздің мақсатымыз – үлкен 
қалалардың кішкентай тұрғындарына к�ңіл 
б�лу» дейді Марина. 

Аргентиналық суретшіге алматылық 
граффити шеберлері  – Дима Сдвиг, 
Алишер Dammit және Дарион Шаббаш 
к�мектесті. Сонымен қатар суретті салуға 
�нер мектебінің 40-тан аса оқушысы, жур-
налистер мен блогерлер атсалысты. 

Автор балаларға арнап �зінің сурет салу 
�нері бойынша шеберлік-сыныбын �ткізді. 

Жоба  бастамашысы финдік  бояу 
�ндіруші – «Tikkurila» компаниясы. Ком-
па нияның бас директоры Антон Пешков 

Алматы мұндай жобаға қатысып отырған 
алғашқы қала екенін атап �тті. «Жоба сәтті 
шықса Қазақстанның басқа да қалаларына 
тарату мүмкіндігін қарастырамыз»  деді. 

Марина Зуми – 1983 жылы Аргентинада 
туған. Буэнос-Айрес Университетінде (UBA 
Argentina) модельер білімін алған. 

2008 жылы алғаш рет Аргентинадағы 
стрит-артқа арналған «Expression Sessions» 
фестиваліне қатысуға шешім қабылдайды. 
Кейін Бразилияға қоныс аударып, арт-
воллға ден қояды. Дүниежүзі бойынша 
әртүрлі топтық және жеке к�рмелерге 
қатысады. Марина Сан-Паоло қаласындағы 
А7МА галереясының негізін қалаушы.
Маринаның жобалары әлемнің к�птеген 
елінде танымал. 

Қымбат БАЛАЖАНОВА
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АНА ТІЛІ
КӨКЕЙКЕСТІ МƏСЕЛЕ

Биыл күз мезгілінде Белоруссияда президенттік 
сайлау <теді.  Сайлауға қазіргі  ел Президенті 
А.Лукашенкодан басқа жеті адам қосылып отыр. 

Алғашында олардың саны 13 болатын. Орталық 
сайлау комиссиясы үміткерлердің құжаттарын жан-
жақты зерттеп, жартысын талапқа сай емес деп 
шығарып тастады. Мұғалім Жанна  Романовская, 
кәсіпкер Виктор Терещенко, «Шындықты айт!» 
қоғамдық компаниясының белсендісі Татьяна 
Короткевич, «Белоруссия казачествосын» құрушы 
Николай Улахович, сондай-ақ оппозициялық үш 
партияның серкелері: Анатолий Лебедько (Біріккен 
азаматтық партия), Сергей Калякин («Hділетті 
әлем» партиясы) және Сергей Гайдукович (Либерал-
демократиялық партия) президент сайлауында бағын 
сынамақ. Сайлауға дейін олардың алдында тағы бір 
сын бар – бір айдың ішінде �зін қолдайтын 100 мың 
адамның тізімін тапсырады.  

Франкфурт-на-Майнеде Германиядағы алғашқы 
ислам банкі ашылды. Банк бұл елде тіршілік кешіп 
жатқан  5 миллионға жуық мұсылмандарға есептеліп 
отыр. 

Таяуда банк тағы екі қалада – Кёльн мен Дюс-
сельдорфта  �з б�лімшелерін ашуды жоспарлап отыр.  
Айта кеткен ж�н, мұндай қаржы институттары әлемде 
к�п те емес. Түрлі бағалауларға қарағанда, ислам 
банкингі  активтерінің к�лемі 1-ден 2 триллион дол-
лар аралығында болып отыр.

Токиода 2020 жылғы Олимпиада және Паралимпиа-
да ойындарының нышаны таныстырылды. 

Олимпиада эмблемасы ретінде «Т» әрпі, ал Па-
ралимпиада эмблемасы ретінде – тік тұрғызылған 
тең (=) белгісі таныстырылды. Екі эмблемада да 
бірыңғай әлем символы ретінде ойластырылған 
шеңбер бар, ал оның қызыл түсі әр адамның соққан 
жүрегін білдіреді.  Нышандардағы қара жолақ барлық 
түстердің жиынтығын білдіреді.

Америкалық актер Джонни 
Депп Грекиядан 4,2 милли-
он еуроға шағын арал сатып 
алды. Бұл жайында «Proto 
Organization Ltd» жылжымай-
тын мүлік сату компаниясының 
<кілі Стивен Тейлор мәлімдеді.  

Актердың сатып алған 
аралында адам тұрмайды. 
Оның жер к�лемі 0,2 шар-
шы шақырым, Эгей теңізінде 

орналасқан. Атауы – Строджило (грек тілінен 
аударылғанда «Д�ңгелек» деген мағынада). Жақын 
арада Д.Депп Грецияға келіп, �зінің аралымен рес-
ми түрде танысады. Қазір ол Автралияда «Кариб 
теңізінің қарақшылары» фильмінің кезекті б�ліміне 
түсіп жатыр.

ЮНЕСКО-ның қатысуымен Тимбуктудағы 
әлемдегі танымал 14 мавзолей қалпына келтірілді.  

Тарихи ғимараттар осыдан үш жыл бұрын 
Малидің солтүстігін дін атын жамылған содырлар ба-
сып алған кезде қиратылған болатын. ЮНЕСКО бас-
шысы Ирина Бокова ғимараттарды қиратқандарды 
Халықаралық сот жауапкершілікке тартатынына 
үмітті екенін жеткізді. Тимбукту мэрі Усман Халле 
қала тарихындағы осы бір ақтаңдақ беттер қалпына 
келтірілгеніне қуанышты екенін айтты. XV-XVI 
ғасырларға тиесілі мавзолейлерде мұсылман ойшыл-
дары жерленген. 

ЗАМАНДАС
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ЕУРОПА

ХОК

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР 

ТАЯУ ШЫҒЫС 

Бәсекелестері көбейді 

Алғашқы ислам банкі

Токио Олимпиадасының 
нышаны таңдалды

Грекиядан арал сатып алды

Тарихи ғимараттар 
қалпына келтірілді

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары Қазақ КСР-інің еңбек 
сіңірген �нер қайраткері, Қазақстанның халық суретшісі 

Еркін МЕРГЕНОВТІҢ

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туыс-
туғандарына қайғыларына  ортақтасып, к�ңіл айтады.

анық. Сол кезде қандай тағамды к�рсетерімізді 
білмей, жерге қарайтын шығармыз. «Міне, 
қазақтың мейрамханалары, қош келдіңіздер!» 
деп кеудемізді мақтаныш сезімі керней айта 
аламыз ба? Hлде еш қымсынбастан, ұялмастан 
�зге елдің мейрамханаларына бастап алып бара 
жатамыз ба? Міне, мәселе қайда! Олай болса, 
шетелдік меймандар сыртымыздан күліп кетпей 
ме? «Қонақ аз отырып, к�п сынайды» дейді. Аз 
уақытқа ғана келген қонағымыздан к�п сын 
естіп жатсақ, бұл біздің ұлтымызға, халқымызға 
абырой да, бедел де әпере қоймас. «Қазақтар 
�здерінің ұлттық мейрамханалары жоқ қандай 
халық» деп айтып кетсе, кімге ренжиміз? Айна-
лып келгенде бар кінә �зімізден. Осыншама бай 
асханамыз, тағамдарымыз бола тұра, соларды 
ұқсата алмай, мейрамханаға айналдыра алмай 
отырғанымыз �зіміз ғой. Осыны ұйымдастыра 
білсек, кім біздің қолымызды байлап отыр? 
Жалпы, бұл мәселеге мемлекеттік тұрғыдан 
қарауымыз керек. Шынтуайтына келгенде, 
мемлекеттің, үкіметтің �зі осыған мүдделі болуы 
керек.   

жабдықтар, кілем, алаша сияқты ұлттық бұйымдар 
мейрамханаға к�рік беріп тұруы керек. Оның 
ішінде қызмет к�рсететін даяшылардың киімдері 
де ұлттық нақышта болса несі айып? Қазақтың 
күйі мен әні әуелеп тұрса, қандай ғанибет!

Д�МІ ТҮГІЛІ АТАУЫН ДА БІЛМЕЙМІЗ

Ұлттық асханамыздың болуы, халыққа қызмет 
к�рсетіп тұруы бұл біле білсек үлкен мәдениет, 
дәстүр, ұлтымыздың ерекшелігі. Бірақ бұл 
мәселеге ел болып тиісті дәрежеде мән бермей 
отырғанымыз �кінішті. Бойында қазақы намысы 
бар кәсіпкерлеріміз қайда? Шетелдің тауарын 
тасып әкеліп сатумен айналысқанша, ұлттың пай-
дасын асыратын дүниелерді неге қолға алмайды? 
Біз бүгінде «қазақ асханасы», «қазақтың �нері», 
«қазақтың мәдениеті», «қазақ спорты» деген 
сияқты ұғымдарды қалыптастыруға к�п жұмыс 
істеуіміз керек. Бірақ бұл мәселелерге �те енжар 
қарап келе жатырмыз. Ұлттық тағамдарымызды 
керек қылмаймыз, іздемейміз. Мейрамханаларға 
барсақ, �зге халықтардың тағамдарына аңсарымыз 
ауып тұрады. Түріктің д�нерін, �збектің па-
лауын, жапондардың сушиін, дұнғандардың 
лағманын �зіміздің жоғарыда тізімі келтірілген 
тағамдарымыздан әлдеқайда жақсы білеміз. Со-
ларды мәз болып тұтынамыз. Үйіне тапсырып 
беріп алдыратын қазақтар бар. 

Егер біз осылай жүре берсек, алдағы он-

мәзірлерді к�рсеңіз, барлығы да �здерінің 
ұлттық тағамдары. Qзге халықтың асын іздесеңіз 
де таба алмайсыз. Qйткені ол ұлттық мейрам-
хана. Ішіне кірсеңіз сол ұлттың рухы, болмысы 
сезіледі, бет-бейнесі к�рінеді. Ас ішетін қасыққа 
дейін ұлттық нақышпен �рнектеліп тұрғаннан 
кейін басқасы туралы әңгіме қозғаудың да қажеті 
жоқ шығар. Қызмет к�рсететін даяшылардың �зі 
сол елдің ұлттық киімін киіп тұрады. Мұндай 
мейрамханаға кіріп, тамақтанып шыққан 
адам ол жерге міндетті түрде қайта келеді, 
�йткені қызметі, ұсынған ұлттық тағамдары 
талғамға сай келіп, бәрі де к�ңілден шығып 
тұрады. Түріктердің д�нері  қаланың әр 
бұрышында сатылып жатыр. Шын мәнінде, 
олар �з тағамдары арқылы �з ұлттарының, 
мемлекеттерінің имидждерін қалыптастыруға 
жұмыс істеуде. Мұны да ескеріп қоймасқа бол-
майды. Qйткені ұлттық асхана сол ұлтты әлем 
алдында танытудың бірден-бір жолы. Бірақ біз 
осы мүмкіндікті кеңінен пайдалана алмай отыр-
мыз. Qзге халықтардың дәрежесіндегідей қазақ 
мейрамханасын іздесек те таппаймыз.

2017 жылы Елордамызда «ЭКСПО–2017» 
халықаралық к�рмесі �тетіні белгілі. Қазақстанға 
миллиондаған шетелдік меймандар, туристер 
келеді. Сонда олар келген кезде қазақтың мей-
рамханасын іздейтіні с�зсіз. Қазақтың ұлттық 
асханасы қандай болады екен, тағамдары 
қандай екен деп қызығушылық танытары 

жиырма жылда ұлттық тағамдарымызды біржола 
ұмытып, жадымыздан �шіріп аларымыз с�зсіз. 
Qйткені пайдаланылмаған, қолданылмаған 
нәрсенің ұмытылуы заңдылық қой. Қазіргі күннің 
�зінде қиықшаны, мыжыманы, т�пті, қазан жап-
паны, б�ртпені, т�ңкерме мен бүркемені, ежігейді, 
ақлақты, уызқағанақты, қорықтықты, тосапты, 
сүмесүтті, мипалауды, кісе қуырдақты, бұқпаны, 
сырбаз қуырдақты, томыртқаны, т�стікті, ақ сор-
паны, шыж-мыж бен салманы білетін, дайын дай 
алатын қазақтар бар ма деген мәселенің �зіне 
сенімді түрде «иә» деп жауап бере алмаймыз. 
Біреуіміз білсек, біреуіміз білмейміз. Бәлкім, 
дәмін де татып к�рмеген шығармыз. К�рдіңіз бе, 
ұлттық тағамдарымыздан біз қаншалықты қол 
үзіп қалдық!  

OЗГЕЛЕРДІҢ МЕЙРАМХАНАСЫНА
 БАРУ МАҚТАНЫШ ПА?

Бір Алматының �зінде түріктің, қытайдың, 
корейдің, грузиннің, т.б. ұлттардың пәленбай 
мейрахманалары, дәмханалары бар. Ондағы 

Тағылымы мол екі мақала жайында
ОҚЫРМАН ОЙЫ

Осы күні жұрт газет оқымайтын 
болды деген с<здерді соңғы кездері 
жиі естиміз.  Басқаны қайдам, <з 
басым үйге бірнеше газет-журнал 
жаздырып аламын. �рине, сол  
газеттерге күнделікті жарияланып 
жататын мақалалардың бәрін 
оқып шығуға уақыт жете бермейді. 
Сондықтан оларды аударып-
т<ңкеріп мазмұнды да маңызды, 
қызықты да татымды  дегендерін 
теріп оқуға тура келеді.  Мұндай 
материалдарды әсіресе «Ана 
тілі», «Жас Алаш», «Түркістан» 
газеттерінен  жиі кездестіруге 
болады.

Жақында «Ана тілі» газетінің 23-
29 шілде күнгі санында жарияланған 
екі мақала бірден назар аудартты. 
Оның бірі – «Қонаевтың «Қаһарды» 
қорғауы», екіншісі «қазақтың Леви-
таны» атанған атақты диктор, халық 
артисі  Hнуарбек Байжанбаев туралы 

«Алматыдан с�йлеп тұрмыз!» деген 
туындылар.  

Бірінші зерттеу мақаланың ав-
торы – жазушы  Ораз Қауғабай 
бауырымыздың қазақтың ғасырда 
біртуар перзенті, аса ірі мемле-
кет  қайраткері ,  ғұлама ғалым 
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 
�мірі мен еңбек жолын біраздан 
бері зерттеп келе жатқанынан жиі 
жарияланып тұратын зерттеулерінен 
хабардармыз.  Ол бұл жолы ұлы 
қайраткер Дінмұхамед Қонаев пен  
ұлы жазушы  Ілияс Есенберлин 
жайында бұрын жарияланбаған 
тың дерек келтіріпті. Жазушының 
« М ұ х и т т а н  � т к е н  қ а й ы қ »  р о -
манын кезінде қылышынан қан 
сорғалаған кеңестік идеология 
итаршыларының жетпісінші жылда-
ры «қауіпті кітап» деп атап жарыққа 
шығармай қойған. Ал енді оның 
басты кейіпкері Ақылбектің дана 
қайраткер Дінмұхамедтің прототипі, 

ал  Айболдың жазушының �зі , 
яғни  Ілияс Есенберлин екенін енді  
біліп отырмыз. Талантты жазушы 
кейіпкерлерін осылайша шартты 
түрде атап ғұмырнамалық эссені 
к�ркем тілмен бедерлеген екен. Отыз 
жылдай баспада сарғайып жатып 
2001 жылы Олжас Сүлейменовтің 
алғы с�зімен  жарық к�рген бұл 
туындымен  осы мақала арқылы 
таныстық. 

Ілекеңнің 100 жылдық мерей-
тойы кезінде «тағдыры тәлкекке 
түсіп», қолжазбасы қолды болып, 
жоғалып кетпей, соңында әйтеуір 
жарыққа шыққан, «кеңестік цен-
зураны» шошытқан шығарманы 
толық оқып шығып, романның неге 
жарияланбағанына к�зім жетті.

Алдымен цензура кітапқа мы-
надай айып таққан екен.  «Ав-
тор партиялық және мемлекеттік 
құпияны ашады. Алашорда тура-
лы әңгіме қозғайды, романда мем-

лекет қайраткерлерінің рухани 
�мірлері бұрмаланып к�рсетіледі. 
Ахмет Байтұрсынов пен Мағжан 
Жұмабаевты ақтау ж�нінде автор 
мәселе к�терді. Тағы  да басқа осы 
сияқты айыптаулар к�п» деп жазады 
автор. Ендеше, бұл кітапты бәріміз 
де оқып шығуымыз керек. Hсіресе, 
еліміздің болашағы жастар оқып 
шықса нұр үстіне нұр болар еді.  
Qйткені олар тәуелсіздіктің қандай 
қиыншылықтармен келгенін білуге 
тиіс. 

«Алматыдан с�йлеп тұрмыз!» де-
ген екінші мақаланың авторы �зіміз 
жақсы білетін ардагер журналист, 
еңбек сіңірген мәдениет қызметкері 
Қ а с ы м х а н  Е р с а р и н д і  Ұ л т т ы қ 
кітапханадан жиі к�ремін. Жасы 
сексеннен асып кетсе де кітапханаға 
келіп, оқу залында сарылып ұзақ 
отырады. Мына мақаласында май-
талман журналист Hнуарбек ағаның 
бізге беймәлім кейбір қырларын 

жазыпты. Hнекеңді к�зіміз к�ріп, 
ол кісімен дастарқандас болсақ 
та біздер, әрине, атақты адамның 
�негелі �міріндегі к�п нәрседен 
хабарсызбыз.  Қасекең осы бір 
олқылықтың орнын толтырып 
бергендей. Бұл әлбетте Hнекеңнің 
атын естігені болмаса �зін к�рмеген 
кейінгі жас ұрпақ   үшін ауадай қажет 
деп ойлаймын. 

«Ана тілі» газетінің ұжымына 
к ү н д е л і к т і  қ а т - қ а б а т  қ а у ы р т 
жұмысына сәттілік  т ілей оты-
рып, алдағы уақытта да осындай 
тағылымды да мазмұнды материал-
дарды к�бірек беріп тұрса деген 
�тініш білдіргім келеді. 

Ғазизбек Т�ШІМБАЙ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі,
Қазақстанның Құрметті журналисі

АЛМАТЫ

ҰМЫТЫЛЫП БАРА ЖАТҚАН
 ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАР-АЙ!

Ата-бабаларымыз бізге осынау кең-байтақ 
жермен бірге т�л тума �нерді, салт-дәстүр 
мен әдет-ғұрыпты, қайталанбас ерекше 

мәдени құндылықтарды аманаттап қалдырумен 
бірге ұлттық тағамдардың небір ғажайып түрлерін 
де мирас еткені мәлім. Осы ретте біз �зіміздің 
ұлттық тағамдарымызды қалай насихаттап, �зге 
елдерге ғана емес, сонымен қатар �зімізге де қалай 
танытып жүрміз деген мәселе туындайды. Қарап 
тұрсақ, технологиясымен әлемге әйгілі жапондар 
�здерінің бір ғана шай ішу салтымен-ақ барлығын 
таң-тамаша етіп отыр. Италияндықтар пиццасын 
мақтан етсе, к�рші отырған �збектер шайха-
насын әспеттеп, құрметтейді, әні мен жырына 
қосады. Мұндай мысалдарды �зге де ұлттардан 
келтіре беруге болады. Олардың жанында біздің 
қазақтың ұлттық тағамдарының несі кем? Айран 
мен қымыздан бастап, сүт, нан, ет тағамдарының 
түр-түрін атап к�рсетуге болады. Этнограф Сейіт 
Кенжеахметұлының «Қазақтың дастарханы» 
кітабын парақтап шықсаңыз, к�птеген тағам 
түрлерін к�рген болар едіңіз. Мәселен:

Ұннан жасалатын тағамдар: 
Қиықша, мыжыма, шелпек, таба нан, т<п, қазан 

жаппа, б<ртпе, жарма, күлше, т<ңкерме, бүркеме, 
бауырсақ, құймақ. 

Сүттен жасалатын тағамдар: сүт, қымыз, құрт, 
шұбат, құртк<же, ежігей, ірімшік, сарысу, ақлақ, 
уыз, уызқағанақ, қорықтық, қатық, айран, сүзбе, 
май, торта, балқаймақ, тосап, сүт к<же, ашыған 
к<же, сүмесүт. 

Еттен жасалатын тағамдар: 
Соғым, күздік, қазақша ет, бас тарту, мипа-

лау, шұжық, қуырдақ, кісе қуырдақ, қазы-қарта, 
жал-жая, бұқпа, сірне, сырбаз қуырдақ, томыртқа, 
т<стік, ақсорпа, тұздық, шыж-мыж, салма, қара ала 
шыжық, бүрме, қойды үйтіп сою, ет ыстау, к<мбе, 
жау бүйрек, қимай, борша, бұжы, әсіп, түймеш, тоң 
май және т.б. 

Hрине, қазақтың ұлттық дастарқанындағы 
тағам атаулары мұнымен шектелмесі анық. Бұл 
тақырыпты тиянақты зерттей түссек, табыла 
берері с�зсіз. 

Сейіт Кенжеахметұлының кітабынан тағам 
атауларының тізімін жайдан-жай келтіріп 
отырмағанымызды ішіңіз сезер, құрметті оқырман. 
Шынын айтуымыз керек, кейбіреуімізге бұл тағам 
атауларының түрлері таңсық болып к�рінуі де 
мүмкін. Кейбіреулеріңіз: «Бізде мұндайда ас 
түрлері де бар екен-ау, білмеппіз» деп қайран 
қалуыңыз мүмкін. Иә, иә, солай. Qкінішке орай, 
біз �зіміздің ұлттық асханамызды толық тани ал-
май жатқан ұлтпыз. Оны мойындауымыз керек. 
Ұлтымыздың жүріп �ткен жолы, тарихы, басынан 
�ткізген қиын-қыстау кезеңдері, небір аласапы-
ран уақыттар т�л мәдениетіміз бен �нерімізден, 
салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрыптарымыздың 
небір ғажайып түрлерінен қол үздірумен қатар 
ұлттық асханамыздан да айыра жаздады. Qзіміздің 
құнарлы ас-ауқатымыз бола тұра, оларды ұмытып, 
�зге елдің ас-тағамдарына бой ұрып кеткеніміз 
жасырын емес. Біз қазір басқа халықтардың 
асханасындағы ұлттық тағамдарды к�бірек 
білеміз, соларды санамалап тұрып айтып бере 
аламыз. Ал �зімізге келгенде кібіртіктеп, тіліміздің 
ұшына оншақты ғана ұлттық тағамымыз ора-
лады. Мұның барлығы білмегендігімізден емес, 
ұмытқандығымыздан, бұл мәселеге жете к�ңіл 
б�лмегендігімізден болып отыр.  

Hлемдегі ұлттар �здерінің ұлттық тағамдарын 
т�белеріне к�теріп, мақтаныш етеді. Qз елдерінде 
ғана емес, �зге елдерде де ұлттық мейрамханала-
рын ашып, насихаттайды. Ал біз неге солай жасай 
алмаймыз? Ұлтпыз деп мақтанамыз, бірақ ұлттық 
тағамдарымызды �згелерге ұсынып, к�рсете 
білетін мейрамханаларымыз, дәмханаларымыз, 
тіпті асханаларымыз жоқ. Qзге елдерде тұрмақ, 
�зімізде де. Тіпті болмаса да, ештеңе етпейтіндей, 
есеміз кетпейтіндей, бұл орайда ұпайымыз 
түгелдей жүре береміз. Сонда қазақтың ұлттық 
тағамдары �зімізден басқа кімге керек?  

ҚАМСЫЗ ЖҮРІП, 
ҚЫМЫЗДАН АЙЫРЫЛДЫҚ!

Осыдан бірнеше жыл бұрын немістер 
қымызымызды патенттеп алыпты деген әңгіме 
туғанда біршама дүрліктік. Депутаттардан ба-
стап қарапайым халыққа дейін: «Олардікі дұрыс 
емес, бұл біздің ұлттық сусынымыз ғой» деп 
байбалам салдық. Сан соғып қалдық. Ал бұған 
кім кінәлі еді? Qзіндегі барды ұқсатып, соның 
қадір-қасиетіне жете алмаған біз бе, әлде қараусыз 
жатқан байлықты заңдастырып, сол арқылы 
кәсіп жасауды мақсат еткен немістер ме? Hрине, 
кінәласақ, алдымен �зіміздің ұлттық асханамызға 

деген немқұрайлығымызды, бейжайлығымызды 
кінәлауымыз керек. Біз бір қымыздың �зін әлі 
күнге дейін нарықтың талаптарымен ұштастырып, 
�ндіріп, лайықты түрде ұсына алмай келеміз. Са-
тылып жатқан қымыздардың сапасын тілге тиек 
етпей-ақ қоялық, бірақ қаланың әр бұрышынан 
ашылып тұруға тиіс «Қымызханаларымыздың» �зі 
жоқ. Qзбек ағайындар жиналып, шайханасына ба-
рады. Сол жерде әңгіме-дүкен құрып,  шайларын 
ішіп, ұлттық дәстүрлерін ұлықтайды. Заман тала-
бына сай қымызханалар болса, іші-сырты ұлттық 
ою-�рнектермен безендіріліп, қазақша үстел 
қойылып, сырлы кеселермен әдемілеп ұсынылса, 
қай қазақ бармас еді, барар еді, ішер еді, дәмін та-
тар еді. Бірақ ондай мүмкіндік жасалмай отырған 
соң, бұл ж�нінде ауыз толтырып айтудың �зі қиын. 

Ал енді осынау байлығымызды әлемге қазіргі 
тілмен айтқанда «бренд» ретінде танытуымыз 
керек емес пе? Ол үшін қазақ мейрамханалары 
ауадай қажет. Ол мейрамханалардан қазақы 
нақыш, қазақы рух айқын сезіліп тұруы керек. 
Мәзірдегі ас атауларының барлығы қазақ тілінде 
жазылуы керек. Қазақша үстелдер, ыдыс-аяқ, 

Ұлыбританияда Құранның 
әлемдегі ең к<не парағы табыл-
ды. Бирмингем Университетінің 
қызметкерлері кітапханада 
сақталған қасиетті кітаптың 
п а р а ғ ы  1 3 7 0  ж ы л  б ұ р ы н 
жазылғанын анықтады.   

Ғалымдар бұл парақты 
жазған адам Мұхаммед пайғам-
бармен кездескен немесе оның 
насихатын тыңдаған жан бо-
луы мүмкін екендігін мәлімдеді.  К�не жәдігер Таяу 
Шығыстан келген кітаптар мен құжаттармен бірге 
оқу орнының кітапханасында сақталып келген.
Қой немесе ешкі терісіне жазылған мәтінге 
зерттеушілердің бірі назар аударған.  

ТҰМАНДЫ АЛЬБИОН 

Құранның көне парағы 
табылды

ҚАЗАҚ МЕЙРАМХАНАСЫ
НЕГЕ ЖОҚ?

ШЕТЕЛДІК ҚАЗАҚ ТАҒАМЫН ІЗДЕП ЖҮР...

Осы мақаламызды жазу барысында елімізде 
жүрген біраз шетел азаматтарымен әңгімелесіп, 
пікірлескен едік. Олар: «Неге Қазақстанда �зге 
ұлттың мейрамханалары к�п те, осы жердің, осы 
мемлекеттің иесі қазақтардың мейрамханалары 
жоқ?» деп таңданыстарын жасырмады. Тағы 
бір айтқандары біздің ұлттық тағамдарымыз �те 
қымбат, яғни қарапайым адамға қол жетімсіз екен. 
Негізі әрбір елде шетелдік тағамдар қымбат болып, 
сол елдің ұлттық тағамдары арзан болуы керек 
екен. Міне, мәселе қайда! Шетелдік меймандардың 
тағы бір айтқандары мынау болды. «Біз келгенде 
алдымен қазақтың ұлттық мейрамханаларына 
барғымыз келеді. Қазақтың тағамдарынан дәм 
татқымыз келеді. Алайда қаланы таныстырушы 
мамандар бізді к�бінесе �зге халықтардың мей-
рамханаларына апарып, тамақтандырады. Себебін 
сұрасаң, қазақтың ас-тағамдарын ұсынатын мей-
рамхана, кафелер жоқтың қасы болып шығады. Бір 
таңданатынымыз, қазақтың ұлттық тағамдары кез 
келген тамақтанатын орындарда дайындала беруі 
керек қой. Бірақ мұндайды да байқай алмайсың» 
дейді. Айтулары орынды. 

Ұлттық асханамызды, ұлттық тағамдарымызды 
тез арада қолға алуымыз керек. Соның оңтайлы 
жолдарын ойластырғанымыз абзал. Мейрамха-
на, дәмхана, асхана жүйелері арқылы қазақтың 
тағамдарын шын мәнінде насихаттауға кіріспесек 
болмайды. Qз ұлтымызға танытайық, сол арқылы 
�зге ұлттарға да к�рсетейік. Этнограф Сейіт 
Кенжеахметұлының кітабында жазылған барлық 
тағам түрлерін қолданысқа ендірсек, кез келген 
жерде ол қолжетімді бағада болса, қандай ғанибет 
болар еді. Ұлттың ұлт болып қалыптасуы осын-
дайдан басталады. Жылына бір рет немесе одан 
да к�п қазақ тағамдарына арналған к�рмелер 
ұйымдастырылса, теле-радио бағдарламалары 
жасалса, сол тағамдарды дайындауға үйрететін ар-
найы орталықтар, курстар, оқу орындары ашылса, 
онда ас әзірлеуші мамандар оқып, біліктіліктерін 
шыңдап шықса, ұтқанымыз осы болмас па? 
Ол курс алты айлық бола ма, бір жылдық бола 
ма, мәселе онда емес, мәселе ол курсты оқыған 
адамның ұлттық тағамдарымызды дайындаудың 
қыр-сырын жетік меңгеріп, үйреніп шығуында.  

Біз қайткенде, қалай болғанда ұлтымыздың 
барлық саладағы ұпайын түгендеуді үйренбесек, 
соған осы бастан кіріспесек, ертең бәрі кеш 
болып кетуі мүмкін. Qйткені уақыт бір орын-
да тоқтап тұрған жоқ. Бәсекелестік деген 
күшейіп барады. Сол бәсекелестікке шыдап, 
т�теп беретін ұлттық ерік-жігеріміз мықты бо-
луы керек. Қазақ мейрамханаларының к�птеп 
ашылуына атсалысайық! Сонда ғана біз ұлттық 
тағамдарымыздың бәсін жоғары, мерейін үстем ете 
аламыз, ағайын!   

Дәуіржан ТOЛЕБАЕВ
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ПРОЗА КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

Hсет айна алдына келіп, шашын тарап 
біраз тұрды. Бүгін �те к�ңілді, дип-
лом жұмысы да аяқталуға жақын. 

Qз-�зімен с�йлесіп, айнадағы Hсетті с�зге 
шақырды:

– Жағдайың қалай, Hсет? Енді бас-аяғы он-
он бес күннен кейін Құдай бұйыртса т�рт жыл 
оқып, еңбектенген дипломды да алып: «Қош 
бол, Мәскеу» дейміз. Дипломды алғаннан 
кейін қайда бару керек? Қазақстанға, елге ме?

– Жоқ, Сухумиға барған дұрыс.
– Неге?
– Себебі  үйленгелі  отырған қызым 

М е д и к о н ы ң  а т а с ы  Л у к о  а қ с а қ а л  о қ у 
аяқталысымен біржола тойларыңды Сухумида 
жасаймыз деген. 

– М-м-м. Солай де. Елде �зіңді күтіп 
отырған анаңды, іні-қарындасыңды тастап, бір 
қыздың соңына еріп, б�тен елге кете бермексің 
бе? Оларды ойламайсың ба?

–  О й л а й м ы н ,  б і р а қ  о л а р д ы  о й л а п 
қорқатындай ештеңе жоқ. Інім Ғалым ержетті.
Ол соңғы жылы маған жиі ақша салып тұрды. 
Мүмкін, тойымызға келіп қалатын шығар. 

– Е, дұрыс екен. Тойың тойға ұлассын. 
Осылай �з-�зімен с�йлесіп тұрғанда, есікті 

серпе ашып Серік кіріп келді.
– Hсет! Hсет! Қайдасың? 
Б�лмеге ентіге кірген Серік қолындағы 

хаттарды үстел үстіне тастай салды да: 
– Hй, ерім-ай, саған тағы да үш қыздан 

бірдей хат келді, – деді де, ол хаттарды қайтадан 
қолына алып:

– Мынау Жазирадан, мынау Гүлжаннан, ал 
мынау �зің айта беретін Hсемнен.

– Бәрін де дауыстап оқи бер,– деді.
Серік қуанғандай хаттарды бірінен соң 

бірін ашып оқи ж�нелді.
– Ой-хой, қыздар-ай, бәрінің де жүрегінде 

от-жалын. Бәрінің жүрегі бір сен деп маздап 
тұрғандай. Түбі, осылардың қайсысы �зіңе 
бұйырар екен? Шіркін-ай, бұл дүниеден небір 
серілер де, сұлулар да �тті ғой. Атақты Сәкен 
атамыздың да, Балуан Шолақтың да әр ауылда 
бір-бір махаббаты болған дейді. Бірақ бәрінің 
де шын жүрекпен қалағандары біреу ғана. 

– Hй, бір қызық ойды ортаға салғым келіп 
отыр, тыңдашы,– деді ол к�ңіліне орала кеткен 
ойын жеткізуге асыққандай.

– Иә, тыңдадық, тағы не бәлені ойлап 
таптың?

– Еш бәлесі жоқ, тек ойымды дұрыс түсін. 
Осы үш қыздың қайсысы сені шын сүйетінін 
білу үшін бәріне де телеграмма жіберейік. 
Телеграмманың мәтіні былай болсын: «Ма-
шина аварияға түсіп, �ртеніп, Hсеттің беті, 
бір жақ құлағы күйіп қалды» дейін. Егер сені 
шын сүйгені болса, келеді. Ал құр сұлулығыңа 
қызыққандары келмейді.

– Егер үшеуі бірдей келсе қайтесің? Hрі 
Медикодан ұят болмай ма? Ол білсе, не дейді? 
Медикомен дос болғалы мен бірде-бір қыздың 
хатына жауап берген емеспін. Сонда да бұл 
қыздар хат жазуларын қоймайды.

– Hй, сен не деп кеттің? Қазақтың толып 
жатқан сұлу қыздарын қойып, енді грузин 
қызына үйленбекшімісің? Ой, сұмдық-ай! Бір 
грузин қызына еріп кете бересің бе?

– Біз с�з байластық қой.
– Е, с�з байласқанда не тұр? Қаншама жұрт 

бала-шағасымен де айырылысып жатқанда, 
сенікі әшейін баланың ойыншығы емес пе? 
Енді грузинка жайында маған әңгіме айту-
шы болма. Т�рт жылға созылған оқуымыз 
аяқталды. Бас-аяғы он шақты күнде бәріміз 
де бет-бетімізге кетеміз. Осы телеграмманы 
жібергеннен кейін қай қыз іздеп келсе, соған 
үйлен.

– Біз Медикомен үйленетін болып с�з 
байластық қой.

– Сендердің уәделескендеріңді екі-ақ 
күн бұрын білдім ғой. Hдеттегідей, бірге оқып 
жүрген к�п қыздың бірі шығар дедім. Hлі де 
кеш емес, бұл қыздан да құтылуға сылтау та-
былады.

Арада үш күн �тпей жатып Hсемнен жедел-
хат келді. Келетін пойыздың күнін, уақытын 
айтып жазыпты. Жеделхат келгелі Hсетте маза 
жоқ.

– Бәрін бүлдірген сен,– деп Серіктен 
к�румен болды.

– Бір ретін табамыз, саспа, – деп Серік 
жұбатқанымен, Hсеттің к�ңілі тынышталар 
емес. Үйленбекші болып серттескен қызы 
Медико біліп қалса не дейді? Апырмай, 
күтпеген оқиға болды-ау. Hсем... Hсем... 
Ол қанша ұмытайын десе де, ұмыта алмай 
жүрген алғашқы ғашығы ғой. Алғаш �зінен 
екі жас үлкен Hсемге мектепте оқып жүргенде 
сүйетінін айтып хат жазғаны есінде. Сонда 
тоғызыншы сыныпта оқып жүрген кезі еді. 
Hсемнің жалғыз сұлулығына емес, оның тама-
ша әндеріне де ғашық болатын. Енді сол Hсем 
келе жатыр.  

Hсет екі оттың ортасында қалып, қыздарға 
не айтарын білмей қиналуда. Үйленбекші   бо-
лып   отырған   қызына   елден   келген   Hсемді   
туысым деп таныстырғанымен, кейін Медико 
ол қыздың кім екенін сезген сияқты. Сезсе де, 
іштегі күдігін сыртқа шығармай, Hсемді қонақ 
ретінде сыйлаған болып жүр. Hсет осы аз күн 
ішінде екі қызды да қимай, қанша азаптанса да, 
ақыры ел-жұртқа деген сағынышы бар, еркінен 
айырып, Hсемге еріп кете берді.

Медикоға қайтып кеткісі келсе де, �зін 
әдейі іздеп келген қызды тастап кете беруге 
қимайды. 

В о к з а л  т о л ғ а н  ж о л а у ш ы л а р .  Е к е у і 

бірге кірді. Сырттан топырлай келген меди-
цина қызметкерлерінің ішінде үлкен қасқа бас 
кісі зарланып жатқан шалды бірден құшағына 
алып, жұбату айтып, қайта-қайта жалына 
түседі.

– Қызыңыздың �мірін қалайда сақтап 
қалуға тырысамыз. Жүрегі аман, жарақатын 
емдеп жатырмыз. К�п қан кетіпті. Hзірше 
тыныштық сақтау керек,–деп келгендерді 
үгіттеумен сыртқа зорға шығарды.

Келгелі �ткен т�рт күннің �зі әбден 
жүйкені жеп, созыла түскендей. Осы уақыт 
ішінде жатақханадағы бір б�лмеде жатқан үш 
еркек бір-бірімен ж�нді тілдескен де емес. 
Бәрінің де ойында Медиконың тағдыры. 
Сағат санап аһылап-уһілеумен әбден қажыған 
шалдың жағдайы да ауыр. Бірге еріп келген 
жиені  Дәуқара шалдың ауырып қалмауын ой-
лап, қас-қабағына қараумен жүр. Hсет отырған 
б�лмеге Дәуқара кіріп келді: 

– Еркек болсаң, шыныңды айтшы, осы 
оқиғаға кінәлі сенсің бе?– деді.

Hсет аяқастынан не сылтау айтарын 
білмей, үнсіз басын изеді. Анау бұрыннан 
дайындалып келген болуы керек, беліндегі 
пышақты шапшаң суырып сілтеп қалғанда, 
Hсет жалтарып үлгергенше �ткір пышақ оң 
жақ білегін осып �тті. Ол екінші рет сілтей 
бергенде, жанұшырған Hсет бар пәрменімен 
оны бұттан теуіп құлатты. Бала кезден футбол 
ойнап �скен Hсеттің тепкісі оңай болмады. 
Жанды жеріне тиген тепкіден Дәуқара �кіре 
құлап жатқанда, айғайын салып шал кіріп 
келді.

– Тоқтатыңдар! Не сұмдық?! Медико �лім 
аузында жатқанда бұларың не?

Ашулы шал қолындағы таяғын сілтеп 
қалғанда Дәуқара жасқанып үлгере алмай таяқ 
тура шекесіне тиіп, қан саулап қоя берді.

Hсеттің бұлшық етін зақымдап, күре та-
мырын қиып кеткен екен, қан к�п кетті. 
Дәуқараның жарақаты жеңіл. Ол басын 
таңғызып шығысымен Hсеттің жағдайын ой-
лап, оған қан құю керек деген соң �з қанын 
беріп бәйек болуда. Келесі күні Hсеттен 
қызбалықпен жіберген ағат ісіне кешірім сұрай 
келген Дәуқара оны құшағына алып:

к�пшілікті қақ жарып, �з вагондарына қарай 
келе жатыр еді. Соңдарынан:

– Асет, стойте! – деген �ктем дауыс естілді. 
Келе жатқан Медико екен. Ентіге жеткен 
қыздың отты жанарынан атқан отты жалын 
абдырап қалған Hсетті �ртеп жіберердей, 
бет қаратар емес. Тұла бойын ашу-ыза би-
леген қыздың жүзі �те суық  әрі бір қауіпті 
аңғартқандай сұсты к�рінді. Ол осы сәтте 
дәрменсіз күй кешіп тұрған жігітінен жауап 
күткендей, назарын алмастан үнсіз қарап 
қалған. Hсетте үн жоқ. Медиконың тұла бойын-
да тұтанған отты дауыл сыртқа лақ етіп аты-
лардай аласұрса да, ашулы қыздың үлбіреген 
еріндері іштегі дүмпуді зорға ұстап тұрғандай 
дір-дір етеді. Қайратына мінген қыз іштегі 
дүлей отты тежей тұрып, Hсемге кілт бұрылды. 
Үйленгелі тұрған жігітін әкетіп бара жатқан 
қыздың жүзіне жаңа к�ргендей қарап тұрды да, 
оның қолын қыса түсіп:

– Будьте счастливы! Береги его. Он чистый 
ребенок,– деді де, қолындағы с�мкені Hсемге 
ұстатып кете берді.

Осы бір сәтте тұла бойындағы күш-қуатын 
біреу сылып әкеткендей мең-зең күйде, екі 
аяқтың күшімен зорға тұрған Hсет «Медико! 

түскендей қиналуда. Ол �зін дүниенің асылын 
к�зімен к�рмей, жүрегімен сезінбей, бәрін 
де күл-талқан ғып келе жатқан зұлым жандай 
сезінді.

– Жо-жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. 
Біреудің құрғалы тұрған отбасын күйретіп, 
бақытты болуым керек пе? 

Hсет сол құлаған бойда әлі жатыр. К�зі 
жұмулы, к�ңілі ояу. Ол да ауыр ой құшағында. 
Медикомен �ткен күндер к�з алдында 
экрандағыдай тізбектеліп, �тіп жатқан сияқты. 
Күнде ертемен сабаққа барар алдында есік 
қағып, оятып алатын Медиконың сыңғырлаған 
үні, �зіне деген ерекше мейірімі осы бір сәт 
к�ңілін жаулап алғандай. Qткен күндердің 
небір қимас, қымбат сәттері бірінен соң бірі 
тізбектеліп қайталана берді. 

Hсемнің келуі  Медиконың тағдырына 
балта шапқандай болды. Оңаша жатып ойға 
батқан Hсет �зінің не істеп, не қойғанын енді 
аңғарғандай. Түнімен д�ңбекшумен жатып, 
таң алдында ғана шаршап ұйқыға кеткен ол 
түс әлетінде бір-ақ оянды. Купе ішінде Hсем 
к�рінбейді. Басқа екі жолаушының бірі ол оя-
нысымен Hсем қалдырған хатты қолына ұстата 
салды. Хат асығыс жазылған сияқты. Кейбір 

Медико!» деп дауыстағанымен, не үшін, неге 
айғайлағанын �зі де сезбей қалды. Оның қазіргі 
айғайы анасының соңында жалғыз қалып бара 
жатқан сәби баланың шарасыз халіндей еді.

Қазақстанды бетке алып жүрдек пойыз 
жүйткіп келеді. Екі жолаушы орындарына 
жайғасқалы бір-біріне тіл қатқан емес. Hсет 
купеге кірісімен теріс қарап жатып қалған. 
Hсем де әрі-бері д�ңбекшіп ұйықтай алмады. 
Ол түннің бір уақытында бағанағы Медико 
қалдырған с�мкені ашып к�ріп еді, ішінде бір 
кұмыра шарап, піскен тауық еті және бір парақ 
қағаз бар екен. Хатты Hсемге арнапты.

«Hсем, сендерге бақыт тілеймін. Жүрекке 
әмір жүрмейді, тағдырдың жазуы осылай 
шығар. Hсетпен жылға жақын дос болғалы 
білгенім, ол �те адал, мінезі бала сияқты 
аңқау, әлі де ер адам болып, �з бетінше шешім 
қабылдай алмайды. Қасындағы Серік не айтса, 
соның ыңғайында болады. «Неге бұлайсың?» 
д е с е м :  « К е м п і р - ш а л д ы ң  т ә р б и е с і н д е 
болғандықтан шығар» дейді. Hлі де жас қой. 24 
жас деген немене?! Мүмкін жүре-жүре �згерер. 
Ендігі билік �зіңде. Бақытты болуы да саған 
байланысты.

Менің бар уайымым да, �кінішім де – 
кәрі атама қалай к�рінбекпін? Бұл �мірде 
оның жалғыз арманы да, үміті де мен едім. 
Hке-шешем тауда машина аударылып жеті 
жасар ұлымен қоса қаза болған. Жалғыз қалған 
үш жасар мені атам к�зінің қарашығындай 
аялап, тәрбиелеп �сірген еді. Мен студент 
болғалы осы т�рт жыл ішінде Мәскеуге 5 
рет келіп кетті. Жасы тоқсаннан асқан кәрі 
шал мені сағынғанда жолдың алыстығын да, 
�зінің кәрілігін де ұмытып кетеді. Соңғы рет  
келгенде Hсетті к�ріп: «Немерем енді екеу 
болды» деп балаша қуанып кеткен болатын. 
Осыдан он күн бұрын «Үйленетін болдық, 
келеміз»  деп атама телефон шалған едік. 
Ағайындар біздің келуімізді күтіп, тойға дайын-
далып жатқанда бәрі де аяқастынан �згерді. Бұл 
жағдайды естісе, атам қандай күйде болатынын 
білмеймін.

Екінші уайымым: сірә, нәрестелі болатын 
шығармын. Hсетке әзірше айтпаған едім. Енді 
оның білмегені де дұрыс қой. Hсетті ренжітпе. 
Ол үй болып, қызмет істегеннен кейін мықты 
азамат, мықты экономист болады. Балалықтың 
бәрін ұмытады. Ал мына шарапты атам беріп 
жіберген екен, той алдында достарымен ауыз 
тисін деп. Біздің елдің дәстүрі солай. Енді 
бұл сәлемдеме сіздерге бұйырды. Бақытты 
болыңдар. Шынайы ықыласпен, Медико».

Хат аяқталысымен Hсем к�з жасына ерік 
берді. «Апырмай, не деген жақсы жан». Ол хат-
ты кеудесіне басқан бойда мазасыздана түседі. 
Жанарынан жалын атып тұрған Медиконың 
бейнесі к�з алдынан кетер емес. Басқа түскен 
осынша қайғы-мұңмен жалғыз арпалысып 
қалған ер к�ңіл қыздың жан жарасы Hсемге 
ауыр соққы болып тиді. Медикодай қыздың 
жақсы қасиетіне қайран болған ол:

– Апырмай, қыз басымен не деген ер к�ңіл 
жан, – дей берді. – Жанындай жақсы к�ретін 
болашақ жары �зін тастап бара жатқанда, маған 
жалғыз бауырын табыс еткендей, бақытты 
болуымызды тілеп кете берді-ау. Не деген 
тамаша жан!

Таудың тәкаппар қызының жақсы қасиеті, 
жақсы қылығы Hсемді қатты тебірентті. Сағат 
сайын оның басындағы ауыртпалық �з басына 

жолдары сызылып қайта жазыла берген.
«Hсет! Сенен жеделхат келгенде жүрегім 

тас т�беме шықты, зәре-құтым қалмады. 
Мәскеуге қалай жеткенімді де білмей қалдым. 
Сен автомобиль апатына ұшырап, отқа күйіп 
жатқанда мен қалайша елде тыныш жатамын? 
Қолымнан келгенше к�мегімді берейін деп, 
жиған-терген қаражатымды ала келген едім. 
Құдайға шүкір, бәрі де жақсы болды. Сен 
аман екенсің. Саған жұмсаймын деп, әкелген 
ақшамды қалтаңа салып кеттім. Сен мені шын 
сүйсең, сыйласаң, айтқалы отырған �тінішімді 
орында. Қанша дегенмен, екі жас үлкендігім 
бар ғой. Ұйқыдан оянысымен, Медикоға 
тез жет, оны тез  тауып ал. Екеуміздің бұл 
ісіміз – үлкен қиянат. Біреуге қиянат жасап, 
ешкім бақытты бола алмайды. К�з алдымда 
бір мектепте оқып-�скен, сені жақсы білемін. 
Сенің қолыңнан кісіге қиянат жасау келмейді. 
Qтінішімді орында.

Жазықсыз қыздың к�з жасы екеумізді де 
оңдырмайды. Қиянаттың арты қорлық екенін 
түсінуің керек. Анаңды ойласаң, ол кісі жалғыз 
емес. Сенен де басқа ұл-қызы бар ана жалғыз 
болмайды. Елге алаңдама. Медикодай асыл 
қызбен ғана сен бақытты бола аласың. Алла 
тілегімді қабыл етсін. Hмин! H, иә, сүйінші! 
Құдай қаласа, сен әке болғалы тұрсың, Ме-
дикодан білдім. Бақытты, ұрпақты болыңдар. 
Сәлеммен, Hсем».

H б д е н  ш а р ш а ғ а н  H с е т  М ә с к е у -
Сухуми ұшағына отырысымен, к�з жұмып 
тыныстамақшы болса да, ұйқы келер емес. 
К�зін жұмса болды, тағы да отты жанары 
жарқыраған Медико алдынан шыға келгендей 
болады да тұрады. 

Hсет Сухуми әуежайына келісімен, сап 
түзеп қатар тұрған таксистердің бірінен Ор-
джоникидзе к�шесіндегі 62-үйге қалай жетуге 
болатынын сұрай бергенде, қасында тұрған 
ақ волганың иесі елең етіп, Hсетті к�зімен бір 
шолып �тті де:

– Сіз  Луко Аргвляни атаның үйіне 
бармақшымысыз?– деп сұрады.

– Иә,– деді Hсет таңырқауын жасыра 
алмай.  Волга иесі таныспақшы ниетпен оған 
қолын созып:

– Мен шалдың к�ршісімін. Ол кісілерді 
жаңа ғана осында – әуежайға әкелдім. Сіз кім 
боласыз?– деді.

– Мен шалдың немересі Медикомен бірге 
оқыған едім,– деді Hсет. Шалдың к�ршісі 
жұлып алғандай:

– H, иә, сіз тойға келген екенсіз ғой. Қап, 
той енді болмайтын болды...

– Неге?
Шалдың к�ршісі сағатына қарап алды да:
– Олар қазір бір сағат ішінде Сухуми-

Мәскеу бағыты бойынша ұшатын ұшаққа оты-
рады. Qзіңмен бірге оқыған немересі Медико 
ауырып қалыпты. Жүрекке пышақ тиген және 
білектің күре тамыры қиылып, к�п қан кетіпті. 
Ол студенттер жатақханасының қасындағы 
ауруханада жатыр деді.

Мына хабарды естісімен Hсет әуежайға 
қарай құстай ұшты. Бұлар ауруханаға келген-
де медицина қызметкерлері науқастың халі 
нашар деп, келгендерді ішке кіргізер емес. 
Жалғыз немеренің тағдыры жанына батқан 
шал қол-аяғы қалтырап келе жатса да, кедергі 
жасағандарды итеріп тастап, немересі жатқан 
б�лмеге кіріп кетті. Hсет те палатаға олармен 

–  Е к е у м і з д і ң  қ а н ы м ы з  а р а л а с т ы , 
енді біз ағалы-інілі болдық. Екінші жақ-
сы хабар – Медиконың да жағдайы жақ-
с ы .  О н ы  б а с қ а  п а л а т а ғ а  ш ы ғ а р д ы ,
кешке шалды ертіп кіріп шығайық, – деді де, 
асығып шығып кетті.

Т�рт күнді т�рт айдай ғып сағат санаумен, 
тағаты таусылған шал қуанышты хабарды 
естіп, ауруханаға асыға жетті. Келген бойда 
арқасын кереуетке сүйеп отырған немересін 
к�рген шалда ес қалмады. Hбден зарыққан 
қария жалбарынған дұғасын қайталаумен ұзақ 
отырды. 

Ұзақ отырыстан кейін к�ңілі орнығып, 
мауқы басылғандай болған қария есік жаққа 
бұрылып, Hсетке «жақында» дегендей ишарат 
қылды. Имене басып, Hсет қасына келгенде, 
оны �з жанына отырғызып:

– Балам, менің қазақтармен досты-
ғ ы м  О т а н  с о ғ ы с ы н д а  б а с т а л ғ а н  е д і .
Қанды майданда от кешіп жүргенде, қос-
т а  н а й  л ы қ  А х м е т ж а н ,  ш ы м к е н т т і к
Тұрсынбай деген жігіттер қасымда бол-
ды.  Майдан даласында қансырап �лім
аузын да жатқанымда екеуі кезек арқалап, 
м е н і  г о с п и т а л ь ғ а  ж е т к і з і п  ж а н ы м д ы
алып қалған да осылар.  Тәңірдің бер-
г е н  с ы й ы  о с ы  ш ы ғ а р  с о л  е к е у і н і ң
арқа  сында тоқсаннан асып, к�з алдарыңда тірі 
отыр  мын. Соғыстың аты соғыс. Кейін майдан 
даласында екі досым да, туған інім Бадри де 
қаза болды. Ахметжан �нерлі жігіт еді. Оның 
қолынан менің чунгриім түспейтін еді. Чунгри 
мен домбыра ұқсас болғандықтан қолы бос 
уақыттарда қазақтың талай күйлерін, әндерін 
орындап, жерлестерінің к�ңілдерін к�теретін. 
Сол аяулы досымның чунгриге пышақпен 
ойып жазған «Луко+Ахметжан» деген естелік 
жазуы әлі күнге дейін �шірілген жоқ. Оның 
сол ойып жазған жазуы жүрегімде мәңгі 
ұмытылар емес. Qзің де сол Ахметжанның 
елінен Қазақстаннан екенсің, Тәңір ием жар 
болсын. Ендігі айтарым, аман-сау тойларың 
�ткен соң, қайда барасыңдар, қайда жұмыс 
істейсіңдер – мен үшін алаң болмаңдар, – деді 
де, шал батасын беріп, шығып кетті.

Оңаша қалған екеуінде үн жоқ. Бар кінәні 
�зінен к�ріп, басы салбырап отырған Hсет дәл 
қазір не айтарын білмейді. Оның қиналып 
отырғанын сезген Медико әлсіз саусақтарымен 
Hсеттің таңулы білегін сипап отырды да, бар 
күшін жинап, алғаш тіл қатты:

– Таудың асау табиғатынан, күркіреген 
дауылынан аман қалдық-ау,– деді ол, ажал 
аузынан қалған тағдырды әзілге айналдырып.

– Иә, Медико, бәрі де қара дауылдай 
күркіреп �те шықты. Біз аманбыз. Енді 
жарқыраған бақыт күні туатын шығар.

– Hмин,– деді Медико.
Ата Заң дәстүрін бойларына бекем сіңіріп 

�скен, Сванетия тауының тәкаппар қызы 
сүйген жарының алдында езіліп-мұқалуды 
ар к�ріп, қанша намысқа тырысқанымен, 
оның ұзын қою кірпіктерінің астында пайда 
болған м�лдір тамшыларды Hсеттің к�зі 
шалып қалды. Ол Медиконың шарасы мол 
жанарында тұнып қалған моншақтарды 
�пкен үстіне �бе берді. Осынша уақыт жаны 
қиналып жатқанда, Hсеттің �зіне деген ыстық 
ықыласын пәк сезімін зарыға сағынған қыз, 
әйелдерге тән нәзік сезімге бой алдырып үнсіз 
егілуде.

Сарайшық саздары
Сонау к<з ұшынан жасыл желегі 
желмен ойнап, құлпырып тұрар 
қасиетті мекен Сарайшықтың 
Мәдениет үйінде қаламгер Тарас 
Наурызәлінің шығармашылық кеші 
<тті.

«Сарайшықтан ұшқан аққу-
жыр» деп аталған бұл  шараны 
ұйымдастыруға ұйытқы болған 
Сарайшық селолық округінің әкімі 
Алмажай Мәстекова және селолық 
кітапхана мен Мәдениет үйі. Тарас 
Наурызәлі оқырманға «Сарайшық 
саздары» атты жыр жинағымен 
белгілі. 

Оның қаламынан туған дүние-
лердің ерекшелігі сонда, ақын �зінің 
табанының ізі, балалық шағының 
к�ркем елесі қалған туған ауылын, 
ондағы ізгі жүректі, жаны жайсаң 
адамдарды жыры мен прозасының 
к е й і п к е р л е р і  е т е д і .  М ә с е л е н , 
«Сарайшық», «Алма бақтың жанын-
дағы үй», «Қазынатал» және басқа 
�леңдерінде �зінің кіндік қаны тамған 
мекені мен �зінен жүрек жылуын 
аямай, талантын, қабілетін ұштаған 
аяулы ұстаздары туралы толғанады. 
Hңгімелеріндегі кейіпкерлердің де 
прототиптері осы Сарайшықтың 
адамдары. 

Б е л г і л і  а й т ы с  а қ ы н ы  С е р і к 
Қойшығұлов жүргізген бұл кештің 
�зге осындай поэзияға арналған 
салтанаттардан  айырмашылығы – 
ақын �зінің �мір жолын түгелдей 
жыр жолымен �рнектепті.  Осы 
50 шумақтан тұратын, тұтас бір 
�мірбаян деуге тұрарлық шығарманы 

ақынның жерлестері Алмагүл  Алтай, 
Азат Саматұлы, Маржан Сима-
но ва,  Маруся Ысқақова,  Серік 
Қойшығұловтардың жатқа оқығаны 
сүйсінтерлік жайт болды. 

Qзі �леңдерінде жазғандай, оның 
химик емес, ақын болып туғанын 
ұққан ұстаздары да оған кешіріммен 
қарап, тәй басқан қадамына сәттілік 
тілеген екен. Сол бір балапан кезінен 
�зі армандаған әдебиет деген тылсым 
дүниенің азабын бір кісідей арқалап 
жүрген оның жырларында �ткен 
күндерге деген сағыныш, мұң ба-
сым. Сарайшықтың әрбір тал-терегі, 
Жайық �зені ақынның �леңдерінің 
басты нысанасы. Qзіне �негесімен 
үлгі болып, арманын алға жетелеген 
ұстаздары туралы да сол бір таза да 
сыршыл поэзия тілінде бір күрсініп, 
бір жұбанады. Елуге келсе де сезімі 
қасаң тартпай, сағынышпен күн 
кешіп келеді.

...Осынау ұлы даланың,
Сарайшық, сенсің биігі, – деп 

�зі жырлағандай, оның �нер жо-
лында алар асуы әлі алда. Тек сол 
жолда �з ауылыңның, тал бесігің 
алақанға салып аялап, жырларыңа 
немқұрайлы қарамай, әр оқушының 
жадына тоқып алғаны қаламгер үшін 
бақыт. Qз жерлестерінің махаббаты-
на б�леніп, оларға жырдан шапағат 
т�ккен Тарас Наурызәлінің жыр-
керуенінің жолы болғай...

Гүлзада НИЕТҚАЛИЕВА,
филология ғылымының 

кандидаты, ақын

Орекеңді жете білмейтін, кездесіп, 
сыр б�ліспеген адам әлгінде тізіп 
�ткен қызмет аттарына к�зі түсіп, 
«партиялық аппараттың нағыз сом, 
сірескен шенеунігі болды ғой» деп ой 
түйері кәміл. Жоқ, олай емес. Бұлай 
тон пішетіндер қателеседі. Партия 
қызметкері болғаны рас. Алайда ол 
адамдықтан, қарапайымдылықтан 
безініп кетпеген жан еді. «Досыңды 
айтшы, сенің кім екеніңді айтайық» 
деген ел ішіндегі с�з бар емес пе? 
Орекеңнің жиі араласатын, отбасылық 
достары кім еді?  Зиялы қауым �кілдері 
болатын. Тауман  Амандосов, Манаш 
Қозыбаев, Жұмағали Ысмағұлов, 
Шерияздан Елеукенов... Оның үстіне 
Құдай қосқан қосағы қазақтың 
 дарын ды ғалым қызы Шәмшиябану 
Қанышқызы Сәтбаева еді ғой. Осы-
дан кейін Батырбековті «Партиядан 
басқа,қызметтен басқа не ойлайды 
дейсің?» деп ж�н-жосықсыз кінәлай 
алмаспыз.

Біздіңше, ол кісі кейбіреулер 
сияқты жанын салып қызметтің соңына 
түспеген, қайта қызмет Батырбековті 
іздеген. Анығын айтқанда, сол заманда 
Орекең атқарған, атынан ат үркетін 
қызметтер екінің біріне бұйыра бер-
меген. Ол уақыттың кадр таңдаудағы 
талабы б�лек-тін.

Манаш Қозыбаев айтқанындай, 
Оразай аға «Қаныштың күйеу ба ла-
сы мын, Димекеңнің к�леңкесіндегі 
да насымын деп кердең қаққан емес». 
Сол баяғы бойға сіңген жусаннан 
аласа, бетегеден биік мінезінен, 
кішілігінен бір танбады.

Тағдыр да кейде қатал-ау. Қатал 
болғанда да шектен шығып кететіні 
бар. Орекең үлкейіп, «Шәмшиябану 
екеуіміз енді балалардың, немерелердің 
қызық-қуанышына кенелеміз» деп 
жүргенде  кенеттен соққан қара дау-
ылдай отбасын мейірімсіз ажал әбден 
шыр айналдырды. Бар-жоғы жеті 
жылдың ішінде т�рт бірдей ең жақын 
адамдарынан мәңгілікке айырылып 
қалды. Олар асыл жары Шәмшиябану, 
балалары Райхан, Ғазиз, Ержан. 
Қандай қасіретті жылдар еді бұл! 
«Hуел баста Шәмшияның қазасын 
қалай к�терер екенбіз деп жүргенде, 
шаңырағымыздың күлдіреуіштері 
бірінен кейін бірі сынды. Солар-
мен бірге менің де жүрегімнің талай 
талшықтары үзіліп кетті...» деп жазды 
«Жаралы жанымның жан сыры» атты 
толғанысында.

Qмірге тік келген Орекең жарық 
дүниеден тік қалпында кететіндей 
еді. Бұлай дейтініміз, азаматтың 
бойындағы сергектік, жадыраңқы 

КЕШ

Белгілі қаламгер, сегіз кітаптың 
авторы Тұрсынбек Токин 75 жасқа 
толып отыр. 
Т.Токин шығармаларын қазақ 
және орыс тілдерінде жазады. Ол 
Қазақстан және Грузия Жазушылар 
одағының мүшесі. Грузияның халық 
жазушысы.
Біз оқырман қауым назарына 
жазушының жаңа туындысынан 
үзінді ұсынып отырмыз.

Белгілі  мемлекет және қоғам қайраткері Оразай Батырбековтің есімі көзі 
қарақты жандарға жақсы белгілі болуы тиіс. Басқа қызметтеріне тоқталмай-
ақ қояйық. Кешегі уақыттары Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті 
ұйымдастыру – партиялық жұмыс бөлімінің меңгерушісі, Алматы Жоғарғы 
партия мектебінің ректоры болды.

к�ңіл-күй. Бұл кісі сірә, �мірінде 
қабағын түйіп, ашуланып та к�рмеген 
болар. Qйткені с�зінде ылғи да әзіл-
қалжың араласып жүретін. Алай-
да орны толмас қайғы-қасіреттер 
ақырында к�ңілін бордай үкті, еңселі 
бойын бүктірді.

Қ а й ғ ы  б � л і с с е  к е м и д і .  Е л -
жұртына, дос-жарандарына риза. 
Солардың жандары елжірей айтқан 
с�здері  едәуір жұбаныш болды. 
Сәл-пәл серпілгендей еді. Енді за-
йыбы Шәмшиябанудың,  ғалым 
б а л а л а р ы н ы ң  ж а р ы қ  к � р м е г е н 
мұраларын жинақтаумен, оларды 
баспадан кітап етіп шығарумен ай-
налысты.  Мұрағаттарға, Ұлттық 
кітапханаға олардың құжаттарын, 
еңбектерін тапсырды. «Алла Тағала 
осы үшін мені тірі қалдырған сияқты» 
дейтін осы қолға алған шаруалары 
ж�нінде.

Ағаның тағы бір тындырған еңбегі 
жастайынан ана орнына  ана, әке 
орнына әке болған Қатира апасы 
туралы және �мірлік қосағы, ба-
лалары жайлы кім-кімді болса да 
тебірентіп, толғандырмай қоймайтын 
әрі тағылымдық-тәлімдік мәні зор 
туындыларды �мірге әкелгендігі. Бұл 
еңбектер сүйген жардың, ардақты 
әкенің жан сыры, жүрек тебіренісі.

Асыл азаматқа Алматының Кең-
сайынан да орын табылатын. Алма-
ты он жасынан мекен еткен сүйікті 
қаласы ғой. Дегенмен, ол мәңгілік 
мекені етіп кіндік қаны тамған Ұлытау 
баурайын қалады. Қажыған, шаршаған 
жүрек ақырында туған жерге жетіп ты-
ныш тапты.

...К�ңілі кіршіксіз, жүрегі таза 
жанның  �мірден �ткеніне де бір жыл 
толып қалыпты.

Нұрперзент ДОМБАЙ

Әсет Медико
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АНА ТІЛІ

Қазақ жылқыны ерекше бағалап қасиет тұтқан. Сондықтан қазақ 
қашаннан жылқылы ел болғаны белгілі. Ақ қашып, қызыл қуған ХХ 
ғасырдың басында бір-екі мың жылқы көп саналған екен. Эт ног ра-
фиялық деректер бойынша Арқаның қазағы көп жылқыдан ХІХ ға-
сырдың ортасына таман айырылған. Оған дейін Арқада Құдайменді 
төре, Азынабай мен Бапақ Сүйіндік, Сапақ Қуандық, Шабанбай 
Бәсентиін, Мұрат Қанжығалы сияқты жиырма мыңдай  жылқы айдаған 
байлар болғаны белгілі. Олардың қасында міндетті түрде рулы елдері 
болғаны анық. Бұлардан бұрын 90 мыңға жақын жылқының санын 
біз энеолит дәуірінің (б.э.д. ІV-ІІІ мыңжылдықтар) қонысы Ботайдан 
кездестіреміз. Бар-жоғы үш-төрт жүз жылдай өмір сүрген осы қоныстан 
тарихшылар жүздеген мың жылқы қаңқасын тапты. 

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе
 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

Hр желінің асты толған к�к қоян,
Жаз болғанда к�к қоянды жеп қоям.

Түйені сен қомдайсың ба,
Hлде мен қомдаймын ба?
Оңды қомдамасам,
Олақ болмаймын ба?

(Қияр)

Суда жаттығулар жасау  бұрыннан бері 
қолданылып келеді, бірақ соңғы жылдары олардың 
әуенмен үйлескен жаңа түрі пайда болды.  

Бүкіл әлемде кең таралған, әуенмен бірге жасала-
тын физикалық жүктеменің ең  заманауи түрлерінің 
бірі – бұл аквааэробика. Аквааэробиканың 
артықшылығы онымен кез келген физикалық 
дайындығы бар адамдар шұғылдана алады, �йткені 
жаттығу қауіпсіз және тиімді. Кәсіби спортпен 
шұғылданбайтын, артық салмақтан арылатын 
адамдарға және жасы үлкен адамдарға аквааэро-
бика тиімді. Суда адамның денесі жеңіл болады, 
сондықтан айналысу жеңіл. 

Газдалған сусынның құрамында қанттың шектен 
тыс м<лшері және химиялық заттар бар. Бұл сусын-
дар адам ағзасына әртүрлі әсер береді.  

Hр газдалған сусында қант пен қышқылдар 
болады. Бұл элементтер асқазанға қатты әсер 
етеді. Қант диабетімен ауыратын жандар газдалған 
сусын орнына минералды су пайдаланғаны ж�н. 

Газдалған сусындар тіс түсінің қараюына 
және тісжегішке жол ашады. Сусын құрамындағы 
қышқылды элементтер тіс кіреукесін әлсіретеді. 
Сонымен қатар тіс ауруларына әкеп соқтырады. 

Австралиядағы Хиллер к<лі 
түсінің әр алуандылығымен 
ерекшеленеді. Елдің батыс 
жағалауында орналасқан бұл 
к<л қанқызыл түсті.   

К�лдің ұзындығы 600 
м е т р  ш а м а с ы н д а .  О н ы 
м ұ х и т т а н  а з  ғ а н а  қ ұ м 
жағалауы б�ліп  жатыр. 
Мұны бірінші рет 1802 жылы 
Сиднейге бара жатқан жо-
лында британ теңізшісі М.Флиндерс к�рген. Бір 
жағалауда жатқан екі түске боялған суды к�ру үшін 
мұнда туристер к�п келеді. 

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

ТАНЫМ

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН

Әлемнің ерекше қалалары

Аквааэробика дегеніміз не?

Газдалған сусын

Хиллер көлі

Суданның астанасы Хар-
тум қаласының жылдық ор-
таша ауа температурасы 49 
градус болғандықтан, «әлем 
ошағы» деген аты бар.  

Ресейдің Якутск қала-
с ы н д а  қ ы с  к ү н д е р і  а у а 
температурасы 60 градус 
суық болғандықтан, бо-
лат шыбықтар оңай сынып 
кетеді. 

АҚШ-тың Вашингтон қаласында жыл бойы 
жауған қардың м�лшері 870 миллиметр болып, 
дүниежүзі бойынша жауатын қардың м�лшері ең 
к�п қала есептеледі. 

Үндістанның Ассам штатындағы Черрапунджи 
қаласының жылдық жауын-шашын м�лшері 870 
миллиметр болып, әлемдегі ең к�п жауатын қалаға 
айналған. 

Индонезияның Бейтензорг қаласы аспанында   
жылына 322 күн найзағай ойнап, күн күркірейді.

АТАДƏСТҮР

ағаштан жасалған күбілерді пайда-
ланады. Сапалы, дәмді, хош иісті 
қымыз болуы үшін оларды бірінші 
қайың түтініне, келесі кезекте тобылғы 
түтініне ыстайды. Содан кейін қайың 
мен тобылғы қосылған шыбықтар 
түтініне пысықтайды. Шебердің ай-
туы бойынша егер күбіні тек қана 
қайың түтінімен ыстаса,  қымыздың 
дәмі және оның қышқылдығы  аралас 
түтінмен ысталған күбі қымызымен 
салыстырғанда мүлде басқаша бо-
лады. Күбі түтінмен ысталған соң 
оның іші арнайы кішкене ашыған 
қаймақпен жағылады. Бұл сусынның 
сапалы болуына с�зсіз әсерін тигізеді. 
Жәкеңнің к�п жылдар пайдаланып 
келе жатқан тәжірибесіне сүйенсек, 
күнара кешкі уақытта күбі түбінде 
арнайы қалдырған ек і  литрден 
аспайтын қымыз қорына он лит-
рден аспайтын саумал сүт қосылады 
екен. Егер қор және оған қосылатын 
тәулік мерзімінде жиналған саумал 
сүт к�лемдері к�рсетілген м�лшерден 
басқаша (одан к�п не болмаса аз) 
болса қымыздың сапасы т�мендейді, 
әсіресе қышқылдығы мүлде �згереді 
екен. 

Тағы бір қымыз дайындау ере-
жесі: саумал сүт күбідегі қорға есе-
леп кұйылмайды. Қосқан кезде,оны 
асықпай және аздап құйып, к�п 
пісіп тұру қажет. Онсыз қымыз қоры 
дұрыс араласпайды. Сондықтан 
егер осы талап сақталмаса, сапалы 
қымыз ішу екіталай Күні бойы суық 
орында жиналған сау мал сүтті кешкі 
қосылатын уақытта міндетті түрде 
жылыту керек. Осыдан кейін ғана сүт 
қордағы пайдалы заттармен жақсы 
араласады. Кешкі кезде күбіге жаңа 
қымыз құйылғанда оны ең азы кемінде 
1500-2000 рет піссе, ертеңгілікте – 
үш-т�рт мың рет пісу қажет. Күндіз 
күбідегі қымыз сапалы болу үшін оны 
жиі пісіп және қонақтарға ұсыну ал-
дында пісіп берген �те жақсы болады. 
Дайындалған қымыз 3-4 күн салқын 
жерде сақталады, ішетін кезде тым 
суық болмауы керек.

Қымыздың құрамына кіретін түрлі 
заттардың бәрі де адамның бойы-
на жақсы сіңеді. Қазақ Тағамтану 

академиясының президенті, академик 
Т�регелді Шармановтың айтуынша, 
қымыз туралы зерттеулерге тоқталар 
болсақ, алдымен, бие сүті – саумалдың 
ақуыз, май, к�мірсу секілді негізгі үш 
қоректік заттан тұрады. Оны емшектегі 
сәбиге ана сүтін алмастырушы немесе 
балалар тағамы ретінде қолдануға бола-
ды. Саумалдың құрамындағы лактоза 
сиыр сүтіндегі қантқа қарағанда жеңіл 
ыдырайтындығы белгілі. Бұл оның 
сіңімділігін арттырып, ұйқыбезіне 
салмақ түсірмейді. Ол қант диабеті 
ауруына жарамдылығын айқындайды. 
Қымыздың бактерияларға қарсы 
с и п а т ы  д и з е н т е р и я ,  і ш  с ү з е г і 
секілді ішек сырқаттарына қатысы 
бары айқындалған. А дәруменінің 
саумалдағы м�лшері кейбір деректерге 
сүйенсек, сиыр сүтіне қарағанда екі есе 
к�п (сәйкесінше, 0,6 және 0,3). Басқа 
дәрумендер бойынша да саумалдың 
құрамы ана сүтіне таяу. Е-, В-, В12 
дәрумендерінің, ниациннің м�лшері 
саумалда сиыр сүтіне қарағанда 
к�бірек. Микроэлементтер бойын-
ша саумалда кобальттың, темір мен 
мыстың, бромның м�лшері жоғары. 
Ферменттер бойынша лизоцим мен 
амилаза (сәйкесінше, 64-126мг/л және 
32-64 бірлікте) және осы орайда ана 
сүтіне тән келетіндігі анықталған. 
Саумал немесе қымыздың ішектегі 
пайдалы микрофлораның түзілуіне, 
зиянды микрофлораның жойылуы-
на, ас қорытуды жақсартуына ықпал 
ететіндігін білдіреді. Лизоцим түрлі 
дерт пен микробқа қарсы қорғанысты 
күшейтеді. Амилаза майды ыдыратуға 
септігін тигізеді. Осыдан саумал мен 
қымыз асқазан-ішек жолдарының 
созылмалы гастрит, гастродуоденит, 
�т жолдары мен бауырдың созыл-
малы холецистит, ішек аурулары-
на жақсы емдік әсері бар. Сонымен 
қатар  қымыздың қандағы холестерин 
деңгейін азайтуға ықпал етуіне бай-
ланысты атеросклероз, миокард ин-
фаркт, инсульт секілді жүрек-қан та-
мыр жүйесі ауруларының алдын алуда 
маңызы зор. Біле білсеңіз, бие сүтінің 
қасиеті – оның табиғаттағы ешбір сүтке 
ұқсамайтындығында. Ол қайнатуға 
келмейді. Ал басқа сүтті міндетті түрде 

қайнату керек. Qйтпесеңіз бактерия 
�сіп кетеді де, пайдалануға жара-
май қалады. Бие сүтінің ерекшелігі 
�згеше, оны қайнатсаң бұзылады, ал 
шикілей сақтасаң қайта қасиеті арта 
түседі. Тұра-тұра қымызға айналғанда 
тіпті күшейіп кетеді. Неге десеңіз, 
жылқы сүтінің құрамында ешбір 
тағамға ұқсамайтын қасиеті бар. Оның 
белогының �зі б�лек. Бие сүтінің бело-
гы тек ана сүтінің белогымен бірдей. 
Сондай-ақ бие сүтінде басқа ешбір 
сүтте кездеспейтін табиғи антибиотик 
бар. Ол тұрған сайын бұзылмайды, 
емдік қасиетінен айырылмайды.

Жылқышының айтуы бойын-
ша, бие құлындаған соң ең азы 15-30 
күннен кейін ғана сауынды болғаны 
дұрыс. Егер оның күнара күтімі және 
алдындағы жем-ш�бі сапалы тоқ-
молшылықта болса, бие келесі жылы 
екінші рет құлындағанша сауынды 
болу мүмкін, Qскен сайын дүниеге 
жаңа келген құлын (15 күннен кейін) 
аздап жұмсақ ш�п және сүтке қосылған 
үгілген жем жеуге тез үйренеді. 

Құлынды биені сауу мерзіміне 
назар аударған ж�н. Мысалы, бірінші-
екінші айында уақыты ең к�п 45 ми-
нуттан аспау керек, үшінші ай – 75 
минут, т�ртінші ай – 2 сағат, бесінші-
алтыншы ай – үш сағат, соңғы айлар 
4-5 сағат мерзімінде сауып тұруға бола-
ды. Сонда бір мезгілде бие 0,9-1,0 литр 
саумал сүт береді. Сирек кездесетін 
жақсы сауынды биелер бір мезгілде үш 
литрдей сүт бере алады екен. 

Қазақ ауылында келесі жылға 
қымыз дың қорын сақтаудың арнайы 
ерекше әдістері бар екен.  Мысалы, 
биылғы бие сауу мерзімі аяқталуға он 
күн қалғанда күбіге арналы қымыз 
қоры жинақтаушы: дәке (марля) 
жыртысы, қақ кепкен қайың ағаш 
кесінділері және сүрленген жылқы 
жілік шақпақ сүйегі салынады. Со-
сын ол құрғақ орында сығылмай 
кептіріледі. Кепкен соң шынылы 
ыдыста келесі к�ктем мерзіміне дейін 
жақсы сақталады. Ең бірінші сау-
мал сүт шыныдағы қор жинақталған 
ыдысқа кұйылады да, бір күннен кейін 
пайдаланады.

Бұның �зі қымыздың қасиетімен 

бірге оның түрлерінің к�п екенін 
аңғартады. Жалпы жылқы малы т�рт 
ай сауылады. Соңдықтан қазақтар 
жыл маусымына қарай қымызды: уыз 
қымыз, жазғы қымыз, күзгі, қысқы 
қымыз деп атаған. Солардың негізгі 
түрлері мыналар: Уыз қымыз – бұл 
бие сүтінің уыз дәмі таралған кез-
де ашытылған қою қымыз; Сары 
қымыз – жаз ортасындағы, ш�п әбден 
пісіп, буыны қатқан кездегі қымыз; 
Түнемел қымыз – мол қордың үстіне 
сүт қышқылы арнаулы торсықта 
сақталып, екі тәулік сапырылған, 
пісуі жеткен қымыз; Құнан қымыз 
– үш тәулік бойы ашытылады; Бал 
қымыз – бал, қант секілді тәтті қосып 
жуасытқан қымыз; Д<нен қымыз – т�рт 
тәулік ашытылады; Бесті қымыз – бес 
тәулік ашытқан қымыз; Асау қымыз – 
бесті қымыздан да күшті қымыз; Жуас 
қымыз – баяу ашыған немесе саумал 
қосқан қымыз; Қорабалы қымыз – мол 
қордың үстіне күн сайын сүт құя оты-
рып, бірнеше күн жиналған қымыз; 
Сірге жияр қымыз – күзді күні бие 
ағытарда соңғы қымыз бірнеше күн 
жиналады.  

Қазір к�бінесе ауылдық жерде 
тұратын отбасылардың екеуі ғана �те 
сауын бие ұстайды. Осыған байла-
нысты, қымыз �ңдеу шаруашылығы 
былай тұрсын, отбасына тағам ретінде 
дайындау деген жоғалып барады. 

Қай ұлттың �кілі қандай па-
тент алса да, �згенің қымызы – ол 
қазақтың қымызындай болмайды! 
Біздің қымыз дайындау технологи-
ямыз б�лек. Елбасының �зі ұлттық 
сусынымызды жаңғыртып, қолға 
алуды министрлерге талай рет айтып, 
тапсырма берді. Жуыр да Парламент 
Сенатының бір топ депутаттары Пре-
мьер-министрге елімізде «Шұбат пен 
қымыз туралы» арнайы Заң әзірлеу 
қажеттігі туралы депутаттық сауал 
жолдады. Енді осы шаруа аяқсыз 
қалмауы тиіс. 

Ерекболат ҚАБЫЛДА

Ақмола облысы
Аршалы ауданы 
Береке ауылы

Маңғыстау облыстық   ғылыми-әдістемелік  
және мәдени  қызмет көрсету орталығы 
облыстың клуб  қызметкерлеріне арналған 
«Клуб мекемелерінің жұмысын жоспарлау» 
атты семинар-кеңес өткізді. 
Оны орталықтың директоры А.Зейілова ашып, 
қатысып отырған ауыл-аудан, қала мәдениет  
үйлерінің  меңгерушілері мен әдіскерлеріне  
жоспардың жылдық, стратегиялық даму 
бағыттарына, басты қағидаттарына тоқталды. 
Жұмыстарды атқаруда мамандардың 
біліктілігі зор екенін атап өтті.

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Клуб қызметкерлері тәжірибе алмасты

Жоспарды әзірлеудің алғышарттары 
туралы,  әдістемелік жұмыс жоспарын 
құрастыру, әдістемелік-ғылыми тұрғыдан 
зерделеу жайында  мәдени қызмет көрсету 
орталығының бөлім меңгерушісі З.Сапарова  
кеңес берді. «Негізінде клуб мекемелерінің 
жұмыс жоспары-жергілікті  клуб мекемесінің  
маңызды нормативтік  актісі болып табыла-
ды. Нормативтік акті  ҚР «Мәдениет тура-
лы заңына», мемлекеттік стандартқа және 
қазіргі уақыттағы  менеджмент саласының 
жетістігіне сай келуі тиіс» деді ол.   

«Көркемөнерпаздар  ұжымының жұмысын 
жоспарлау» туралы Маңғыстау ауданы «От-
пан» халықтық-фольклорлық ансамблінің 
жетекшісі Қ.Шаухаров  баяндады.

Ауылдық мәдениет үйі жетекшілері 
өз сөздерінде – клуб ғимараттары, мате-
риалдық-техникалық база, музыкалық сауат-
ты мамандардың  болуы, жұмыстың алға 
жүруіндегі жаңашыл үдерістер  жайында 
өз ойларын жеткізді. Біз жиын барысында 
мәдениет жетекшілерінің пікірін сұраған едік:  

Оңайхан  Болатқызы, Қарақия ауданы, 

«Мұнайшы» мәдениет үйінің меңгерушісі: 

–Облыстық ғылыми әдістемелік орта-
лықтың мәдениет, клуб жетекшілеріне беретін 
көмегі көп. Аталған семинар  ауыл клубтарына 
өте пайдалы.  Әр жұмысты бастағанда  адам 
қандай да бір жоспармен  бастайды.  Міне, сол  
айлық, тоқсандық жоспарды қалай жасау ке-
рек, қалай нақтылау  керек, сол бағытта   бағыт-
бағдар алдық. Семинар-кеңесте Маңғыстау 
ауданының  «Отпан» халықтық-фольклорлық 
ансамблінің жетекшісі өз тәжірибелерін бей-
неслайдтар арқылы көрсетіп,  өнерпаздық 
өрелі  істер хақында әңгімеледі.  Орталық 
басшысы Ақмарал Зейілова  клуб жұмыстарын  
жандандыруға,  құжаттарды дұрыс жасақтауға  
к ө ң і л  а у д а р ы п ,  ж ы л  с а й ы н  б о л а т ы н 
«Маңғыстау жұлдыздары» фестивалінің бұдан 
былай  екі жылда бір рет өткізілетінін айтты. 
Сонымен қатар әр айға бөлінген  облыстық 
мәдени шараларды  жаңаша  ұйымдастыру 
жайлы айтып, оның ережелерін  барлық ауыл-

село, меңгерушілеріне, мәдениет  үйінің ди-
ректорларына  тапсырды. Аудан өнерпаздары 
жылда облыстық байқау, фестивальдерден   
қалмаймыз, аудан мәдениетін көтеруде барша-
сы да ынталы. Таяуда Жақыповтар жанұялық 
ансамблінің  есепті концертін өткіздік.  Оған 
облыстық мәдениет басқармасының бас-
шылары қатысып, жақсы бағаларын берді.  
Өнеріміз өсу жолында екенін айтты. Біз 
өнерпаздарымызды ауданға, аудан – облысқа 
ұсынады. Сол арқылы деңгейімізді байқап 
отырамыз. Бүгінгі семинарды ұйымдастырып 
отырған  облыстық ғылыми-әдістемелік 
орталық басшыларына, біздермен қоян-
қолтық тығыз жұмыс жасайтын барлық маман-
дарына  алғысымды  білдіремін.  Бір-бірімізден 
тәжірибе алмасамыз, басқа ауданның жетістігі 
неде, кемшілігіміз қайсы, соның бәрін біліп 
шығып,  қорытынды ой түйеміз.  

З и н а  Ж а ң а б а й қ ы з ы ,  М а ң ғ ы с т а у 

аудандық ғылыми-әдістемелік бөлімінің 

меңгерушісі: 

– Облыстық  ғылыми-әдістемелік орта-
лық  жылына екі рет  түрлі тақырыптарда 
се минар-кеңестер өткізеді.  Мәдениет, 
клуб үйлері жанындағы үйірмелер немесе 
мәдени шараларды тиімді жоспарлау, түрлі 
тақырыптарда  шығармашылық кештер 
ұйымдастыру, мәдени-көпшілік шараларды 

Расында, ерттеп мінсең – 
к�лік,  с ің імді  ет і  –  т іл 
үйірер тағам, балдай қымыз 

– шипалы сусын және дертке дауа. 
Hнші, композитор Кенен Hзірбаев: 
«Сапырған сары ожаумен сары қымыз, 
Ысталған сары местен дәрі қымыз» 
деп жырлаған екен.  Аршалы ауда-
нына қарасты мақтанышты Бере-
ке және Ақжар ауылдардағы бала 
кезім әлі есімде. Сонда анам Аман-
тай Баймұхамедқызы міндетті түрде 
бір-екі сауынды бие ұстайтын. Сол 
кездегі сау мал және қымыздың исі 
мен дәмі әлі күнге есімнен кетпейді. 
Күбінің піспе әдеттерін, оны алдын ала 
қайыңның түтінімен әзірлеу жұмысын 
анам �те жақсы білетін. Сондықтан 
біздің үйдің қымызын жұртшылық 
жоғары бағалап, мақтайтын. Алланың 
жазуымен анам бақилық болып кеткен 
соң,  сапалы сары қымыз дайындау 
елде сақталып қалды ма екен  деп 
ойланып жүрдім. Қазір бала кезімдегі 
нағыз қазақ ауылдары да жоқ, олардын 
қымызы да жоғалған сияқты... 

Ерейментау ауданы, Торғай ауы-
лын да бала кезінен ата-бабамыздан 
сақталған ұлттық дәстүр тағамы – сары 
қымыз дайындау ісімен айналыса-
тын Жанат Ахметов деген кісі туралы 
естуші едім. Жылқы т�лінің ерекше 
қасиетін зерттеу үшін, жуырда ғана 
осы азаматтың үйінде қонақта болып 
қайттым. Кейіпкерім Ерейменнің 
Құншалған жерінде �мір сүрген 
Қанжығалы ішіндегі Hбраман бай 
ұрпағы екен. Hкесі – Мұхтар  Ахметов 
�ткен кеңестік дәуірінде аты баршаға 
белгілі Торғай кеңшарының үш жүзден 
астам жылқысын баққан атақты 
жылқышы еді, оның алдындағы атасы 
– Иман Салық колхоз кезінде қойшы 
болған. Жанаттың анасы  Орынбасар 
Қайырбеққызы бес баланы �сіріп, 
жеткізген мейірімді де еңбекқор жан 
болған екен. Hлі күнге дейін балалары 
сүйікті анасының қорадағы 2-3 биені  
сауып жүрген кездерін естеріне алып, 
айтып отырады. Hке-шеше мұраты 
деген осы болар. Осылайша Жанат 
балалық шағынан жылқы малына 
жақын болып, қымыз дайындау ісіне 
ерте араласып кетті. Сонау бес жа-
сынан бастап, міне жарты ғасырға 
жуық уақыт сапалы  ұлттық сусынды 
дайындап, жұртқа ұсынып жүрген  
Жанаттың тәжірибесі, оның атадан 
сақталған әдіс-тәсілдерді жетік білетіні 
кез келген жанды таңдандыратынын 
ұғындым. 

Ж а н а т  1 9 7 7  ж ы л ы  Т о р ғ а й 
ауылының онжылдық мектебін бітірген 
соң ауылда мал шаруашылығында 
қызметін бастады. Осында зайыбы-
мен отбасын құрып, үш бала дүниеге 
әкеліп, 1995 жылдан бастап �зінің 
шағын қожалығында қымыз дай-
ындау ісімен к�пке танымал болды.  
Қазірде Жәкеңнің  бал тамған сары 
қымызы жиырма жылдың ішінде Аста-
на, Степногорск, Қарағанды, Бурабай 
қалалары мен Ерейментау ауданы 
тұрғындарының арасында ғана емес,  
к�птеген тағам �неркәсіпорындарында  
белгілі.  Кей жылдары күніне ең аз 
дегенде он екі сауынды бие ұстап, 

олардан 150 литрден астам қымыз 
дайындалады.

Ж ә к е ң н і ң  а й т у ы н ш а ,  с а р ы 
қымыздың: саумал, жабағы  қымыз 
(оның дәмінің жұмсақтығына байла-
нысты), тай, құнан, д�нен, бес түнемен 
асқан – асау қымыз түрлері бола-
ды. Қымыздың бас аспабы – күбіні 
ыстаудың да белгілі тәсілдері бар. 
Жәкең �з қожалығында �те қолайлы 

жаңашылдықпен жұмыс жасауға қатысты 
түсініктер  беріліп, шеберлік кластары 
ұйымдастырылады. Өзімнің жұмыс жоспа-
рымда  «Өнер көзі халықта» және «Қазіргі 
таңда жаңашылдықпен жұмыс істеу әдістері» 
атты  екі  семинарым бар. Ауылымызда біраз 
жылдан бері өнерпаздық қызмет атқарып 
келе жатқан үш әнші қызымызға арналған 
«Бақыттымын, құрбылар» атты кешке  
дайындық үстіндеміз. Мәдениет үйі жанында   
«Отпан» фольклорлық ансамблі, «Ұран От» 
ұлт-аспаптары оркестрі, ән-би ансамбліміз 
бар.Олардың барлығы аудан мәдениетінің 
дамуына өз үлестерін қосуда.  Елбасының 
биылғы Жолдауын ел арасында насихаттау 
үшін ауыл-ауылға шығып түсіндіреміз, со-
нымен қатар концерттік бағдарламамыз  
қатар жүреді. Бүгінгі облыстық семинардан 
көп мағлұмат  алдық. Әріптестерімізбен 
тәжірибе алмасып, жұмысты жанданды-
ру бағытында  ой-пікірлерімізді ортаға 
тастадық. Жұмыстардың мазмұнын, маңызын 
айқындап, жақсартуда,  түпкі мәніне назар 
салып, жүйеге түсіруде бұл басқосудың мәні 
зор  болды.  

Гүлнар НАУЫРША

АҚТАУ

Аюбадам – ырғай туысына 
жататын бұта. Биіктігі 60-150 
сантиметр, жаз мезгілінде 
гүлдейді, гүлі ақ , тек астыңғы 
беті ғана қызғылт. 

Жемісі – сүйекті жи-
дек, жаз мезгілінің соңғы 
айларында пісіп, жетіледі. 
Аюбадам – улы �сімдік, 
оны мал жемейді. Жапырақ 
құрамында алкалоид заттар 

бар. Еуропада, Кіші Азияда, Моңғолияда, Корея-
да таралған. Ресейдің Еуропа б�лігінде, Батыс 
және Шығыс Сібірде, Қиыр Шығыста 11 түрі 
�седі. Қазақстан таулы аймақтарда, к�бінесе Ал-
тайда, Тарбағатайда кездеседі. Халық медицина-
сында аюбадамның гүлшоғырын, жемісін, сабақ 
қабығын терлеу және іш жүргізу үшін қолданады. 
Бірақ бұл �сімдікті шикідей пайдалануға болмай-
ды. Гүл шырыны – бал арасына жақсы қорек. 
Hсемдік ретінде бақтарда �сіретін к�птеген түрі 
бар.

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ
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«Сапырған сары ожаумен сары қымыз,«Сапырған сары ожаумен сары қымыз,
Ысталған сары местен дәрі қымыз...»Ысталған сары местен дәрі қымыз...»
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Жаңа медициналық мекеме 
сапалы қызмет көрсетуде

Биыл Алматы облысы, Бақтыбай 
ауы лында жаңа медициналық 
мекеме ашылды. Мұнда білікті 
дәрігерлер науқастарға қызмет 
к<рсетеді. Бұрынғы емдеу ғимараты 
сонау 1960 жылдары салынған екен. 

Ескінің аты ескі емес пе, заман 
талаптарына сай келмеген соң ау-
дан басшылығы бұл медициналық 
мекемені жаңадан тұрғызу туралы 
шешім қабылдаған. Ал енді бүгінгі 
келбеті кісі қызығарлықтай. Ем-дом 
қабылдаушыларға арналған анализдік 
талдаулар да �здерінде жасалады. Сегіз 
орындық күндізгі стационар жұмыс 
істейді.

– Бұрынғыдай емес, ауру түрлері де 
«жасарып» келеді, – дейді дәрігерлік 
амбулатория меңгерушісі Күмісхан 
Қабенова алаңдаушылық білдіріп. 
К.Қабенованың мамандығы – тера-
певт. Алак�л ауданының тумасы. Со-
нау 1989 жылдары осында отбасымен 
к�шіп келіпті. Содан бері тапжыл-
май бір орында еңбек етіп келеді. 
Сондықтан да ол ауылдағы үлкен-
кішіні түгел жатқа біледі.

Бақтыбай ауылындағы адам саны 
бүгінде 5500-ге жуық болса, оның 
630-дан астамы созылмалы ауру-
мен, 300-ден астамы қан тамырлары 
кеселдерімен есепте тұрған к�рінеді.

Айтпақшы,  дәрігерлік  амбу-
латорияда «Жедел жәрдем» пункті 
жұмыс істейді. Ондағы білікті маман-
дәрігерлер бір мезетте  Qтенай, Елтай, 

Бақтыай ауылдарына сапалы қызмет 
к�рсетеді. 

Денсаулығына шағымы бар аза-
маттар мұнда әсіресе таңертеңнен 
түске дейін келіп қаралады екен. Қазір 
дала т�сінде қызған еңбек, сондықтан 
келушілер қарасы да аздау. К�біне жасы 
ұлғайған тұрғындар жиі есік қағады.

Мамандар халық арасында скри-
нингтік тексерудің маңыздылығын 
һәм қажеттілігін жете түсіндіріп, на-
сихаттаудан да жалыққан емес. Олар 
қалың бұқараны ауырып ем іздегенше, 
ауырмаудың жолын іздеуге шақырады. 

Жалпы, Бақтыбай ауданы бойын-
ша бүгінде 10 дәрігерлік амбулатория 
бар. Оның 3-еуі соңғы екі-үш жылдың 
ішінде-ақ салынған. Олардың бірі осы 
біз әңгімелеген медициналық меке-
ме. Оған бюджеттен 158,0 млн. теңге 
жұмсалыпты. 

Халықтың денсаулық сақтауға 
ерекше к�ңіл б�лу – ел саясатының 
басым бағыттарының бірі. Бұл мәселе 
Елбасының жыл сайынғы халыққа 
арнаған Жолдауларында әрдайым 
айтылып, жаңа міндеттер қойылып 
келеді. Осы орайда «100 нақты қадам» 
Ұлт Жоспарында да медициналық 
қызмет к�рсетуді заман талабына сай 
жетілдіру бойынша да нақты тапсыр-
малар берілгенін айта кеткеніміз ж�н.  

Нұржамал �ЛІШЕВА

Алматы облысы
Ескелді ауданы 

Таңғажайып табиғат

Шахмат – әлемге танымал ойын. Оны біз 
әдетте интеллектуалдардың, ақылдылардың 
ойыны деп жатамыз. Бұл шын мәнінде солай. 
Ал енді қарап тұрсақ, осы ойынды күнделікті 
өмірінде жанына серік ететін адамдар аз 
емес екен. Бұл адамзат бойындағы туабітті 
қалыптасатын ақыл-ойға, соны шыңдауға 
деген талаптан туындаса керек-ті. Шахмат 
ойынын қазақтың белгілі қаламгерлері, 
ақын-жазушылары, журналистері серік ет-
кен. Бүгінде де бұл дәстүр үзілген емес.  

ШАХМАТШЫ ҚАЛАМГЕРЛЕР
ғой. Ойын залында тыныштық орнап, әр 
ойыншы �здерінің айла-тәсілдерін, жоба-
жоспарларын алатақтада танытып бақты.  
Ойынды тамашалаған к�рермен қауым небір 
тартысты кездесулердің куәсі болды. Тур-
нирге ашылған кезінен-ақ қатысып келе 
жатқандары бар, жаңадан қосылған ойыншы-
лар бар, барлығы бір-бірінің әлсіз тұстарын 
табуға тырысты. Жарыстың шартына сай 
ширек финал, жартылай финалдық кездесулер 
�тіп жатты. Олимпиадалық жүйе бойынша 
бір ойында жеңілген шахматшы ойынды әрі 
қарай жалғастыра алмайды. Hр ойынға он 
бес минуттан уақыт беріледі. Осы бес минут 
күллі ойынның тағдырын шешердей сезілгені 
де с�зсіз. Алайда кейбір ойыншылар он бес 
минутқа жеткізбей-ақ ойын тағдырын шешіп 
жатты. Бұл да әккілік. 

Hріптестерінен оқ бойы озық шығып, ақтық 
сынға қарай жақындаған Хангелді Hбжанов, 
Нұрлан Құмар, Башмұхамед Оразов, Арси-
лан Аллахун ойындары тартысты �тті. Ақтық 
сында «Ана тілі» газеті әлеумет және ақпарат 
б�лімінің редакторы Нұрлан Құмар мен «Ұйғур 
авази» газетінің штаттан тыс тілшісі Арсилан 
Аллахун жолықты. Екі ойыншы да жарыстың 
соңғы минуттарына дейін бір-біріне дес бер-
мей келгенімен, сәттілік Арсилан Аллахун 
жағында болды. Сонымен ол бас жүлдеге 
ие болды. Нұрлан Құмар тиісінше ІІ орын, 
ІІІ орынды «Отан тарихы» журналының бас 
редакторы Хангелді Hбжанов иеленді. IV 
орын – Башмұхамед Қоразовқа табыс етілді. 
Жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапаттал-
ды. «Ардагер ойыншылар» аталымы бойынша 
Мамадияр Жақып, Аян Нысаналин, Ғазизбек 
Тәшімбай, «Жеңіске деген құштарлығы үшін» 
аталымында «Қазконтент» АҚ-ның портал ре-
дакторлары Серік Жарқынбек, Ғабит Қарабай, 
«К�рермен к�зайымы» аталымы бойынша 
«Айқын» газетінің жауапты хатшысы Асқар 
Беков, «Ең жас ойыншы» аталымында «Қазақ 
газеттері» ЖШС-ның веб-редакторы Шерхан 
Hбше марапатталды. Жеңімпаздарға қымбат 
сыйлықтар мен кітап жинақтары табыс етілді. 
Жүлдегерлерді «Қазақ газеттері» ЖШС-ның Бас 
директоры – Редакторлар кеңесінің т�рағасы 
Жұмабек Кенжалин марапаттады. Қазақстан 
Жазушылар одағы басқармасы т�рағасының 
орынбасары Жанарбек Hшімжан құттықтау 
с�з с�йлеп, лебізін білдірді. Турнирге «Тамшы» 
ғылым және мәдениет қоры, Қазақстан Журна-
листер одағы демеушілік к�рсетті.  

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

орта және жас буын �кілдері �зара сайысқа түсіп, 
кіл мықтыны анықтады. Мамадияр Жақып, 
Аян Нысаналин, Ғазизбек Тәшімбай, Аман-
хан Hлім, Бекжан Hшірбаев, Мәди Алжан бай, 
Зейнел Жекейұлы, Арсилан Аллахун, Нұрлан 
Құмар, Асқар Беков, Бейбіт Нәлібаев,  Шерхан 
Hбше, Тілек Hбдрахимов, Нұрлан Жанай, 
Ғазизбек Тәшімбай, Амангелді Шопан, Серік 
Жарқынбек, Ғабит Қарабай және т.б. жиыны 
26 журналист олимпиадалық жүйе бойынша 
ұйымдастырылған ойында шеберлік байқатты. 
Сайыстың бас т�решісі қызметін  техника 
ғылымының докторы, профессор Бақдәулет 
Құмар атқарды. 

Сонымен сайыстың салтанатты түрде ашы-
лу рәсімінде «Қазақ газеттері» ЖШС-ның Бас 
директоры – Редакторлар кеңесінің т�рағасы 
Жұмабек Кенжалин с�з с�йлеп, турнирдің ашы-

луымен құттықтады. Ж.Кенжалин турнирдің 
мақсаты журналистер арасында салауатты �мір 
салтын қалыптастыруға бағытталып отырғанын 
атап �тті. Аталған турнирдің танымалдығы ар-
тып келе жатқанын тілге тиек етіп, барлық сай-
ыскерлерге сәттілік пен жеңіс тіледі. «Ақиқат» 
журналының бас редакторы Аманхан Hлім, 
Жансая Hбдімәлік Шахмат академиясы атынан 
Жансаяның анасы Алма Hбдімәлік с�з с�йледі. 

Сайыстың ережесіне сай іріктеу �ткеннен 
кейін ойын басталды. Hр ойыншының 
қарсылас жұбы анықталып, үстелге жайғасты. 
Шахматтың табиғаты тыныштықты тілейді 

Олай дейтін себебіміз, соңғы үш жыл 
к�лемінде «Қазақ газеттері» ЖШС-ның қолға 
алған үлкен жобаларының бірі бұл журна-
листер арасындағы шахмат турнирі. Аталған 
турнир «Қазақ газеттері» ЖШС-на қарасты 
республикалық саяси-қоғамдық журнал 

–«Ақиқаттың» жүлдесі үшін ұйымдастырылып 
келеді. Ең бірінші турнир Қ.Сәтбаев атындағы 
Қазақ ұлттық техникалық университетінде жа-
лауын к�терсе, бүгінде ол қатарынан екінші жыл 
ұлтымыздың мақтанышы, дарынды да талантты 
шахматшы қызымыз Жансая Hбдімәліктің Шах-
мат академиясында �ткізіліп келеді.

Биылғы шахмат турнирі шілде айының 24-і 
күні �тті. Қатысуға �тініш білдірген журналис-
тер қатары да былтырғыдан едәуір к�п болды. 
Бұл аталған турнирдің танымалдығы жылдан-
жылға артып келе жатқанын байқататын жақсы 
нышан. Қазақ журналистикасының ардагерлері, 

ФОТО: ҚАС-ҚАҒЫМ СƏТ

ДЕНСАУЛЫҚ

ДОДА

Газетіміздің бүгінгі санында «Фото: қас-қағым сәт» деген жаңа 
айдардың тұсауы кесіліп отыр. Мақсат – фотоөнермен шұғылданып 
жүрген талантты фотосуретшілерді және олардың таңдаулы 
жұмыстарын жұртшылыққа таныстыру.
Айдардың шымылдығын қазақ фотоөнерінің ардагері Нұрғожа 
Жұбанов ағамыз ашып отыр.
Н.Жұбанов 1929 жылы Атырау облысы, Қызылқоға ауданында 
өмірге келген. 1961-90 жылдары «Қазақстан әйелдері» журналында 
қызмет атқарды. 1990-2000 жылдары «Шалқар», «Қазақ елі», «За-
ман Қазақстан», «Ұлан» газеттерінде фототілші болды. 1989 жылы 
Мәскеуде өткен КСРО Фотосуретшілер одағының съезінде Қазақстан 
Фотосуретшілер одағының бірінші хатшысы болып тағайындалды. 
2010 жылдан «Фотоөнер» қоғамдық бірлестігінің мүшесі.
Еңбегі елге мәлім ардагер фототілші кезінде Данияда, Жапонияда 
өткен көрмелерге қатысып, білікті мамандар тарапынан лайықты 
бағасын алды. Нұрғожа Жұбанов – Қазақстан Республикасының 
Мәдениет қайраткері, Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының 
иегері.

 «Ақиқат» журналының жүлдесі үшін ІІІ турнир өтті

«Ана тілі» газетінде 
бірімізге қарындас, бірімізге 
замандас болып 
келетін Меруерт 
Ғарифоллақызы 
атты әріптесіміз 
жұмыс істеді. 
Жұмысқа алғаш 
кіріскеннен-ақ 
ол көңілімізден 
шықты. Әсіресе, 
инабаттылығы, 
ізеттілігі ерекше 
сүйсіндіретін. 

Міне, осы 
Меруертіміз болашақ серігін – жарын та-
уып, өзін де, бізді де шаттыққа кенелтіп 
отыр. Жақында тойы болмақшы. Екі жастың 
өмірінде ерекше орын алар бұл тойдың есте 
қаларлықтай, мәнді-мағыналы өтуіне, Меру-
ерт пен Саидтың бақытты ғұмыр кешулеріне 
шын жүрекпен тілектеспіз!

Ќўттыќтаймыз!

Меруерт деп тауып қойған атыңды,
Қыз боп өстің жаны таза, ақылды.

Мына жақта біз де мәз боп жатырмыз, 
Семей жақтан естіп кәусар – шат үнді.

Тілек те көп айтар сендей аруға,
Арналады бір өзіңе ән-жыр да.

Бақытты бол, қосағыңмен қоса ағар,
Жаралғансың бақытты қыз болуға.

«Ана тілінің» ұжымы
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Бақытты бол!


