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талабы қуантады

Текей батыр

Балаға
жасалған қиянат

4-бет

5-бет

7-бет

 − Жұмабай Орынғалиұлы, өзіңізден 
екі жыл ішінде бір тақырып бойынша 
үшінші сұхбатты алып отырмын. Бұған 
себеп – таңдаған тақырыбыңыздың 
мемлекеттік тұрғыда аса құндылығы, 
халыққа жақындығы мен қажеттілігі, 
6 жыл бойына еш тынбастан анықтау-
зерттеумен майдангер қазақ офицерлері 
санын 12 мыңға жеткізіп тынғаныңыз 
дер едім. Бұл сан айтуға оңай болға-
нымен, солардың әрқайсысын ине-
мен құдық қазғандай күйде іздеп-
тапқан, жинақтаумен ретке келтірген 
бір адам екеніне мән берсек, кәдімгі 
фантастикалық көрсеткіш демеске 
шара жоқ.

«Екінші дүниежүзілік соғыстағы 
қазақ офицерлері» атты кітабыңызды 6-бет2-бет

Күлтегін – 
Көне мұра

Келесі нөмірден оқитындарыңыз:

– 29 қаңтар – 8 ақпан аралығында 
өтетін қысқы спорт бәсекесіне еліміздің 
дайындығы қай деңгейде? 

– Универсиадаға дайындығымыз өте 
жоғары. Негізінен үш тарап жұмыс жаса-
уда. Бірінші тарап – еліміздің Мәдениет 
және спорт, Сыртқы істер, Ақпарат және 
коммуникация лар министрліктері Уни-
версиаданы өткізуге байланысты өздеріне 
тиесілі ауқымды жұмыстар атқаруда. 
Ал екінші тарап – Алматы қаласының 
әкімдіг і  дайындық жұмыстарын 
пысықтауда. Ұйымдастыру комитеті 
болса, қызмет көрсету және спорттық 
нысандарды әзірлеуді қадағалауда. Соны-

мен қатар спортшылар мен делегаттарды 
күтіп алу, орналастыру, тамақтандыру, 
арнайы көліктермен қамтамасыз ету, 
қонақтарды шығарып салу секілді іс-
шараларды атқарамыз.

2011 жылы Азияда ойындарын 
өткізу мәртебесін жеңіп алған кезде 
Халықаралық Студенттік спорт феде-
рациясына Универсиада ойындарына 
қатысты жоспарымызды таныстырған 
болатынбыз. Осының негізінде 2016 
жылы жолдарға жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп, көліктер жаңартылды. 

жалғастырумен  25 томдық етіп жа-
зып, баспаға тапсырыпсыз. Қазақстан 
 тарихында жалғыз автордың рекордтық 
көрсеткіші саналатын бұл аса қомақты 
еңбегіңізде тамаша деректердің мол 
екені сөзсіз.  Енді оқырмандарға 
ерекшеліктерімен есімдері еріксіз селт 
еткізетін жеке тұлғаларды атасаңыз?

− Құттыгерей, қыркүйекте берген 
сұхбатымда ерен ерлік көрсеткен танк 
ротасының командирі Ж.Рахметов, 
атқыштар батальонының командирі 
Ш.Қабдоносов, танк командирлері 
Қ.Сәрсембаев пен И.Бектемісов, 
 СУ-76 командирі Ж.Берқалиев, пуле-
мет ротасының командирі С.Оралбеков 
туралы айтқанмын. Мына сұрағыңа 
жауап ретінде толықтырайын.

Екі танк батальонын басқарған 
капитан Қанафия Абдуллиннің (Семей 
облысы) тек екі ұрыстағы ерлігін құжат 
бойынша оқыңыздар:

«Сметав боевое охранение противни-
ка тов. Абдуллин первым достиг линию 
обороны и своим танком уничтожил 2 
противотанковые пушки, 1 ДЗОТ, 3 
пулеметных точки, 8 человек пехоты 
противника. Остальные танковые 
экипажи воодушевленные примером 
командира батальона, в этой боевой 
операции уничтожило свыше взвода 
пехоты, 11 огневых точек, 2 миномета, 
4 противотанковых пушки».

Иә, соғыстың беймәлім сәттері де болады екен. Мемлекет аралық 
«Алтын ғасыр» газетінің бас редакторы, Қазақстанның құрметті 
журналисі, тарихшы Жұмабай Доспановтың осы соғыс тақырыбын 
зерттей бастағанына 6 жыл болыпты. Осы жылдар ішінде жинақтаған 
материалдары бірнеше папкіге жүк болып тұр. Ұлы Отан соғысының  
біткеніне де біраз уақыт болды. Алайда ұлынан айырылған ананың, 
қосағынан айырылған жесірдің, әкесінен айырылған баланың үміті 
әлі де сөнер емес. «Алтын тапқан жерді белден қаз» дегендей, біз 
тарихшының алты жылда жинақтаған материалдары босқа кетпесін 
деп осы сұхбатты ұйымдастырып отырмыз.  

Жыл басталды. Әр жылдан жақсылық күтіп, үмітпен қарайтын елміз. 
Биыл да солай болмақ. Руханиятымызды кемелдендірсек, тілі мізге  
жанашырлықпен қарап, оның аясын кеңейтсек, тұғырын  биік тетсек 
деген мақсат әрқайсымыздың жүрегімізге  ұяласа  құба-құп. 
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индекс мерзімі аймақ/қала аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
11 айға 3204,96 3409,89

мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
11 айға 5871,36 6076,29

«ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!

Ойтүрткімезгіл мезеттері 

Міне, қыс мезгілінің екінші 
айына да келіп жеттік. Қаңтар 
айын өткізудеміз. ата-бабамыз 
«Қыстың көзі қырауда» деп 
тегін айтпаған ғой. Қырау 
да, алай-дүлей боран да, 
сықырлаған сары аяз да 
табиғаттың осы мезгілінде 
көрініс табады. ауа райын 
болжау мамандары қаңтар 
айында, әсіресе Солтүстік 
өңірлерде қар, бұрқасын, 
екпінді жел, кейбір жерлерде 
көктайғақ болады дейді. Қазір  
қаһарлы қыс күшіне енген кез. 
Бұл шақ ауылдағы ағайынға 
да оңай соқпайтыны анық. 
ауласын омбы қардан аршып, 
қолындағы малының жем-
шөбін қамдап, біраз әбігерге 
түседі. Мұндайда үскірік аяз 
да жеңіл тимейді. ширақтық, 
табандылық танытатын кез де 
осы. Өйткені «Кәрі құдамыз» 
қыстың әлегі бөлек. 
Биылғы қаңтардың ерекшелігі 
– айдың соңында алматыда 
Дүниежүзілік қысқы 
Универсиада ойындары 
жалауын көтереді. Бұл маңызды 
шараны биік дәрежесінде 
өткізуіміз керек. Қандай ғажап, 
қазақ даласының, қазақ 
табиғатының қысында, ақ қар, 
көк мұзының үстінде әлемнің 
жас спортшылары өзара бақ 
сынасады. Ел мерейінің өсіп, 
мәртебесінің биіктегені осы емес 
пе. Иә, қаңтар айы халқымызға 
құт айы болсын!  

Жер бетінде баға жетпес 
ұлы қазынамыз – тіліміз бар. 
«Қолда барда алтынның қадірі 
жоқ» демекші, тілдің қадірін 
сезінетіндер бізде әлі де аз бо-
лып тұр. Керек етпейді.  Жуырда 
Алматыдағы жоғары оқу орын-
дарында білім алып жүрген бір 
топ студенттер поезбен ауыл-
дарына қайтып барады екен. 
Әлгілердің сөйлеген сөздерінің 
бәрі – орысша. Ара-арасында 
ағыл шын сөздерін де араласты-
рып, қосып қояды. Бұл не бол-
ды, сонда? Өз қаракөздеріміз 
солай жасап отырған соң, ішің 
қан жылайды екен. Олардың 
санасында, жүрегінде қазақ 
тіліне орын жоқ деген сөз бе? 
Міне, жастарымыздың сиқы 
осы. Университет ректорлары, 
факультет декандары, оқу-тәрбие 
жұмысының басшылары қайда 
қарап жүр деген ой келеді. Универ-
ситет, институт, академия болсын, 
онда тәлім алатын шәкірттер 
өз мамандықтарымен қатар 
мемлекеттік тілді де меңгерулері 
керек қой.  Мәселеге осы тұрғыдан 
келуге тиіспіз. Демек, тіл саласын-
да идеологиялық жұмыстардың 
ақсап тұрғанын көріп отырмыз.   
Атағы дардай оқу орнын тәмамдап 
қазақша бірауыз сөз білмей тұрса, 
бұл сол білім ордаларының бас-
шыларына сын болмақ. 

Мақала басында руханияты-
мызды кемелдендірсек деген ой 
айттық қой. Енді осы жайтты 
біраз тарқатсақ. Мамандығымызға 
сай, қоғаммен араласа жүріп, 
назарымызға іліккен көптеген 
мәселелерге зер сала жүретін 
әдетіміз бар. Көзімізге ілігетін сон-
дай бір келеңсіз көріністер аз емес. 
Бұлардың көбісі адамның ішкі 

мәдениетіне, тәлім-тәрбиесіне, 
қоғамдық ортада өзін-өзі ұстауына 
байланысты болып келеді. Біреуі 
тап-таза көшеге шырт-шырт 
тү кіріп бара жатса, енді біреуі 
үйі нен алып шыққан керексіз за-
тын қоқыс жәшікке жеткізбестен 
жолға лақтырып кетеді. Әлем дік 
өрке ниетке бетбұрып жатқан 
тұста, өз-өзімізді сол өр кениеттің 
талаптарына сай тәрбиелеуге неге 
ұмтылмаймыз? 

«Шошимын кейінгі  жас 
 ба лалардан» деп дана Абай айт-
пақшы, кейінгі толқынның жүріс-
тұрысынан да қылаң беретін 
кемшіліктерді аз көрмейсің. 
Мәселен, қазіргі кейбір мектеп 
оқушы лары көшеде, оңаша жер-
лерде бір-бірлерімен балағаттап 
сөйлесуді әдетке айналдырыпты. 
Екі сөзінің бірі – балағат. Бұл 
қайдан жұққан әдет? Ондай 
оқушылардан ертең қандай 
азамат шығады. Демек, үйдегі, 
мектептегі тәрбие оларға әсер 
етпейді деген сөз. Әйтпесе, 
сөйтер ме еді. Ал тәрбие әсер 
ету үшін не істеуіміз керек? 
Батыстың киноларымен су-
с ы н д а п  ө с і п  к е л е  ж а т қ а н 
ұрпақтың санасына бір нәрсе 
қондыру да оңай шаруа емес. 
Дегенмен, мұндай мәселелерді 
 назардан тыс қалдыруға болмас. 
Шетелдік құндылықтарға бой 
ұрып бара жатқан жас толқынды 
жат әдеттерден арылтуға күш 
салғанымыз жөн. Әйтпесе ертең 
бәрі де кеш болып кетуі мүмкін. 
Қазақша тәрбие алған бала 
мұндайға бара қоймайды. Өйткені 
ана тілдің құдіреті жеңіл-желпі 
дүниелерге ұмсындырмайды. 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Қолда барда 
алтынның қадірі жоқ

Ауылдың сәні – 
қаңтардың қары

немесе Ұлы отан соғысының беймәлім беттері
АйтылмАғАн АқиқАт

Суретті түсірген Азамат қҰСАйынОВ

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,
Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды.
Үсті-басы ақ қырау, түсі суық,
Басқан жері сықырлап, келіп қалды...

Абай

Дидар СаҒаДИЕВ, Бүкіләлемдік
қысқы Универсиадаға дайындық пен 
өткізу дирекциясы директорының 
орынбасары:

Сайыс 
басталар сәт 
таяп қалды
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Бәрекелді!

тұсаукесер

кинО

қАлАмГЕРГЕ 
қҰРмЕт КӨРСЕтІлДІ

ынтымАқ түбІ – иГІлІК

ЖАз КӨңІл ЖыРлАР

«мАРЖАны СыРДың – 
ШиЕлІм»

Жаңа жыл қар-
саңында Қызыл-
орда қала сындағы 
А.Тоқма ғамбетов 
атындағы 
 Мә дениет үйінде Ел 
Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арналған 
мерекелік шара өтті. 

Аталған шарада шаһар басшысы Нұрлыбек 
Нәлібаев Қазақстанның Құрметті журналисі, 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, жазу-
шы-публицист Итен Қарымсақұлына «Қызылорда 
қаласының Құрметті азаматы» төсбелгісі мен 
куәлігін тапсырды. Жиында өз саласының 
үздіктері мен қаланың дамуына зор үлес қосқан 
азаматтар марапатталды.  Әріптесімізді құттықтап, 
шығармашылық табыс тілейміз! 

Астана қаласында Мемлекеттік тілді дамы-
ту қорының директоры Азат Шәуеев пен 
Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік 
тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық 
қорық-мұражайының басшысы Болат 
Жүнісбеков өзара шығармашылық ынтымақ-
тас тық туралы меморандумға қол қойды.

Меморандумға қол қоюдың мақсаты – қазақ 
халқының мәдени, әдеби, рухани жетістіктерін 
кеңінен насихаттау, ғаламтор кеңістігінде мем-
ле кеттік тілдің қолдануаясын кеңейту болып 
табылады.

Ынтымақтастық меморандумының аясында 
«Abaialemi.kz» онлайн энциклопедиялық порта-
лын бірлесіп толықтыруға, Ұлы Абайдың өмірі 
мен шығармашылығы, оның ақын шәкірттері, 
замандастарының естеліктері, абайтанушылардың 
Абайға арналған еңбектері, шығармалары жайында 
материалдар жинау жұмыстарын жүзеге асыру, 
ақпараттармен алмасу және бірлескен бастама-
ларды әзірлеуге қатысу көзделеді.

Жамбыл облысы Қарасай батыр 
ауылының №20 мек те бінде Тәуелсіздіктің 
25 жылдығына орай ақын Шарапат 
Исқақованың «Жаз көңіл ме нің жырларым» 
атты кітабының тұсауы кесілді. 

Тұсаукесерді ауыл ақсақалы Асық Уәлиев 
ашып, бата берді. Ауыл әкімі Жандос   Алтыбаев 
    құттықтау сөз сөйлеп, мұндай туындылар 
өскелең ұрпақ бойында патриоттық сезім 
қалыптастыратынын баса айтты. Шара бары-
сында Нәзира Нұралиева, Гүлжанар Төкеева, 
Рабиға Білдебаева, Алмагүл Тайбекова, Айсара 
Оразбаева, Айгүл Тоқтабаева ақын өлеңдерін 
оқып, кітап жайлы ой-пікірлерін ортаға салды.

Халықаралық Түркі әлемі телестудиясы 
шығарған «Маржаны Сырдың – Шиелім» 
атты фильм көпшілік көңілінен шықты. 
Фильм туралы пікірлерін жұртшылық бір-
біріне жамырай айтып, сыр шертісіп, мәз-
мәйрам боп жүр. 

Сыр өңірі ақ күрішімен, мыңғырған ма-
лымен, торлама қауынымен әйгілі. Қара 
кетпеннің құдіретін  әйгілеген диқан Ыбырай 
Жақаев, саясаттың құрбаны боп, елі үшін 
емексіп шет-жұртта қалған Мұстафа Шоқай, 
өлең сөздің құдіретін көрсеткен ақын Әбділда 
Тәжібаев пен  әдебиет майталманы, Қазақ 
Кеңес Энциклопедиясының негізін қалаушы 
Мұхамеджан Қаратаев, математик-ғалым, ака-
демик Асқар Жұмаділдаев пен жазушы Қуандық 
Түменбай – фильм кейіпкері. Осылар туралы әуелі 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев ой қозғаса, со-
нан ауық-ауық Шиелі ауданының әкімі Қайратбек 
Сәрсенбаев жетістіктер жайлы ауыз толтырып 
айтып отырады. 

Фильмде туған жері туралы тебірене ой 
толғаған Асқар Жұмаділдаев: «Менің екі Ота ным 
бар, бірі – Мәскеу, онда білім алдым, екінші сі – 
Шиелі, онда кіндік қаным тамды» десе, жазу шы 
Қуандық Түменбай: «Диқан кетпеніне, қаламгер 
қаламына ие болсын» дейді. Сыр өңірінің екі 
перзенті әркім өз тірлігіне адал болсын деген 
ұстанымды айтып тұр. Фильмнің режиссері 
Доқтырхан Тұрлыбек.

Жүздесу

Бұл туралы тарихшы ғалым М.Қойгелдиев «1916 
жыл оқиғасына байланысты ғылыми әдебиетте 
болашақ Алаш партиясының негізін қалаған қазақ 
интеллигенттерінің «сатқындық» рөлі туралы пікір 
қалыптасқан» (Ә.Бөкейханов. Шығармалар. 1994.) 
дей келіп, «25 июнь жарлығы шығып, көтеріліс 
басталып кеткенде губерндік басшылар «Қазақ» 
газетін, оның редакторын, Бөкейханов пен 

1916 жылғы патша үкіметінің «25 июнь 
жарлығына» қатысты тарихи оқиғалар 
алашшыл ақындар шығармаларында да 
азды-кем орын алғаны рас.   
Осы уақыттарда әртүрлі пікір білдірген 
мақалалар баспасөз беттерінде, әсіресе, 
«Қазақ» газетінің 1916 жылдың 166-211 
сандарында кеңірек басылып, алаш 
зиялыларының айтқан ақылы өзгешерек 
болыпты. Тіпті мұны сол кездегі қазақ 
баласының солдатқа бару-бармауының 
қаншалықты дұрыс-бұрыстығына жауап 
қатқан Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, 
М.Дулатовтың бірлесіп жазған «Алаштың 
азаматы» мақаласынан да көруге болады.

Қазақстанның 2017-18 жылдар кезеңіне БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде өкілеттіктерінің басталуына орай

Қауіпсіз, әділ және өркендеген әлем құру үшін жаһандық әріптестікті нығайту жөніндегі
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ КӨЗҚАРАСЫ

Сөз қадірін білетін 
жастарымыз өсіп келеді

арнайы 
бағдарлама қажет 

айдар СаДырБаЕВ,
Семей қаласы әкімдігі Ішкі саясат бөлімінің басшысы

– Айдар Серікқазыұлы, өзіңіз басқарып 
отырған қалалық Ішкі саясат бөлімінің атқарып 
отырған жұмысына, оның ішінде жастар мәселесіне 
тоқталсаңыз?

– Бүгінде Семей қаласындағы халық саны  
340 мыңнан асса, оның 97 мыңға жуығы жастар. 
Шаһарда 4 жоғары оқу орны, 28 колледж бар.  
Алыс-жақын маңнан Семей қаласына білім іздеп 
келетіндердің саны күн өткен сайын артуда. 
Мәселен, «Серпін» бағдарламасы бойынша 
оңтүстік өңірдің 1040 студенті оқып жүр. 

Жастар саясатын іске асыру мақсатында 
2013 жылы арнайы ресурстық орталық ашылған. 
Орталықтың негізгі мақсаты – жастардың басын 
қосып, бағыт-бағдар беру. Жоғарыда аталған 97 
мың жастың 36 мыңнан астамы студенттер бол-
са, 14-19 жас аралығындағы жоғары сыныптың 
оқушылары да осы жастардың тобына кіреді. 

Үшінші жыл қатарынан «Жастар кәсіпкер-
лігін дамыту» жобасын  іске асырып келеміз. Осы 
уақытқа дейін мыңнан астам қыз-жігіттеріміз 
арнайы тренингтерден өтті. Онда жеке кәсіпті 
дамытуға байланысты пайдалы кеңестер берілді. 

«Ана тілі» газетінің №1 (1363) нөмірінде журналист 
Ақбота Исләмбектің Шығыс Қазақстан облысы Катонқара-
ғай ауылдық округінің әкімі А.Балтабаевпен «Шекара лық 
аудандарға ерекше мәртебе керек» деген сұхбаты жарық 
көрген болатын. Аталған материалда бүгінгі көкейкесті 
мәселе – шекаралық аудандардың жағ дайы, ондағы халық 
санының азайып кеткені жайлы айтылып, мәселені шешу 
жөнінде нақты ұсыныстар да берілген. Расында, Шығыс 
Қазақстан – еліміздің ең үлкен шекаралық аймақтарының 
бірі. Шекаралық аудандардағы халық санының қаншалықты 
азайып кеткенін білеміз. Мәселен, мен өзім отбасыммен 
бірге 1997 жылы бұрынғы Марқакөл ауданынан қалаға 
қоныс аудардым. Сол жылдары аудандар біріктіріліп, Теректі 
ауылдық округі аудан орталығы мәртебесінен айырылды. 
Жұмыс орындарында қысқартулар болды. 

Қазір шет жатқан елдімекендерде инфрақұрылым 
дамып жатқанымен, халықтың тұрақтауы аз. Әсіресе, 
 жастар қатарының сиреп бара жатқаны ерекше алаңдатады. 
Сондықтан бірінші кезекте, жастарды ауылды көркейтуге 
тарту үшін оларға қызметтік тұрғыда жеңілдіктер жасал-
са құба-құп. Жас мамандардың жалақысына қосымша 
үстемақы төленсе, артық болмас еді. Бұл бірінші мәселе. 
Екінші кезекте, өндірісті жандандыруымыз керек. Осы 
орайда кәсіпкерлерге, жергілікті шаруаларға жеңілдіктер 
қарастырылса деген ойым бар. Бұл бір жағынан, 
экономикалық тұрғыда серпін берсе, екіншіден, жаңа 
жұмыс орындары көптеп ашылар еді. Ал түптің түбінде 
бұл мәселелердің барлығын шешу үшін Үкімет арнайы заң 
шығарып, бағдарлама қабылдағаны абзал. 

Марал ҚАДЫЛБЕКҚЫЗЫ, 
заңгер 

Әр қаланың өз ерекшелігі бар. Кезінде Алаштың астанасы атанған Семей шаһары 
 туралы айтатын болсақ, қаланың дамып, өркендеуіне көңіл бөлініп, бірқатар ауқымды 
шаралардың атқарылып жатқанын байқауға болады. Қалалық ішкі саясат бөлімінің 
басшысы Айдар Садырбаевпен әңгімемізде қаланың рухани келбеті, сондай-ақ жастар 
мәселесі тілге тиек етілді.

тәрбиені, оның қалыптасуына жауапкершілікті 
мектепке жүктей салуы кей жағдайда теріс 
әсерін тигізіп жататыны жасырын емес. 
Жастардың қалыптасуына шенеунік ретінде 
емес, осы қоғамның бір мүшесі ретінде мен де 
жауаптымын. 

Қазір біз адамгершілік мәселелеріне көбірек 
көңіл бөлгеніміз жөн. Қанша жерден дағдарыс 
дегенімізбен, бүгінгі күнге шүкіршілік етуіміз 
керек. Әрқайсысының нәпақа табуға мүмкіндігі 
бар. Экономикалық дағдарыстың басталуы, 
шарықтау шегі, құлдырауы болады. 

Ал біз ең бастысы рухани дағдарысқа жол 
беріп алмауымыз керек. Ол біздің ертеңгі ұлы 
мақсаттарымызға, «Мәңгілік Ел» жалпы ұлт-
тық идеясына нұқсан келтіретін бірден-бір 
теріс әсер тигізетін дүние деп қабылдаймыз. 
Сондықтан осы салаға баса назар аударудың 
маңызы ерекше. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Бағдагүл БАЛАуБАЕВА

– Тағы да қандай өзекті жайтты атап өтер 
едіңіз? 

– Жастардың теріс ағымдарға бой ұруы 
– елді алаңдатып отырған үлкен мәселе. Ел-
басы айтқанындай, діни экстремизм және 
онымен күрес мәселесі басты назарда болуы 
тиіс. Діннің атын жамылып, қандай да бір 
теріс пиғылды әрекеттерге үндегісі келетін, 
солардың жетегінде кетіп жатқан кейбір іні-
бауыр-қарындастарымыздың әрекетіне тосқауыл 
қою – бүкіл қоғамның міндеті.

Осы мақсатта облыс, қала басшылығының 
қолдауымен Ішкі саясат бөлімі жанынан  арнайы 
сектор ашылды. Теріс жолға түсіп кеткен 
 бауырларымызбен өзара жұмыс істеуге теолог 
маманы бекітілген. 

– Қала жастарының тәрбиесіне көңіліңіз тола 
ма? Адамгершіліктің, ізгіліктің бір ұшы ұлттық 
тәрбиеде жатқан жоқ па? 

– Әрине, біріншіден не нәрсе де әр 
азаматтың шыққан ұясына байланысты. Ата-
аналарымыздың көп жағдайда тамақтың тоқтығы 
мен көйлектің көктігіне алаңдаулы болып, 

өңір тынысы«ана тілі» көтерген мәселе

елбасы және ел мұраты

процесін кідіртпей қайта бастауға шақыра 
отырып, оны шұғыл және сындарлы түрде 
ше шуді бас ты мақсаттардың бірі ретінде 
қарайды.

Задында Қазақстан БҰҰ-ның барлық мүше 
мем лекеттерін, әсіресе Қауіпсіздік Ке ңе сінің 
тұрақты мүшелерін, 2045 жылы БҰҰ-ның 100 
жыл дығы қарсаңында әлемді ядролық қарудан 
құтқаруға шақырады.

ЕКІНШІ. Қазақстанның Қауіпсіздік 
Кеңесіндегі күш-жігері жаһандық және 
өңірлік деңгейдегі әскери текетірестің 
дәрежесін азайту арқылы жаһандық соғыстың 
алдын алу және оны толайым жою үшін 
барлық жағдайларды жасауға бағытталмақ.

Бейбітшілікке жету және мемлекет-
тер арасындағы проблемаларды рет-
теу құралы ретінде соғыстан бас тарту 
адамзаттың XXI ғасырда аман қалуының 
негізгі мәселесі екеніне қатты сенеміз. Осы 
орайда Қазақстан қақтығыстар мен зорлық-
зомбылықты тоқтату бойынша бірлескен 
іс-әрекеттер алгоритмін қамтитын менің 
«Әлем. ХХІ ғасыр» манифесімді ілге рі летуге 
ниетті.

Қазақстан БҰҰ бітімгершілік жүйе-
сін одан әрі жетілдіруді қолдап, БҰҰ-ның 
бейбітшілікті қолдау жөніндегі мис-
сияларындағы бақылаушылары мен 
бітімгерлердің санын ұлғайтуға ниетті.

Кеңестегі жұмысымыз кезінде біз 
 Палестина-Израиль арасындағы қар-
сылықты, Таяу Шығыстағы, Ауған стан-
дағы, ТМД кеңістігіндегі қақты ғыс тарды 
бейбіт түрде шешуге, Корей түбе гіндегі 
шиеленісті бәсеңдетуге, Африка мен 
Азиядағы дағдарыстарды шешуге қол дан 
келгенше үлесімізді қосуға ниет тіміз.

ҮШІНШІ. Қазақстан БҰҰ Қауіп сіздік 
Кеңесіне сайланған алғашқы Орталық Азия 
мемлекеті болып табылады.

Біз өңірдің тұрақтылығы мен қауіп-
сіз дігін қамтамасыз ету, өңір лік сын-
тегеу ріндер мен қауіп-қатер лерге тиімді 
қарсы іс-қимыл жасау, ынтымақтастықты 
нығайту және оның өсіп-өркендеуіне 
ықпал ету мен оны дамыту бойынша 
өңірдегі барлық мемлекеттердің мүдделерін 
ілгерілету жөнінде белсенді жұмыс істеуге 
ниеттіміз.

Біз Орталық Азияда барлық мүд делі 
елдердің мүдделерін үйлесімді байланыс-
тыру негізінде бейбітшілік, қауіпсіздік, 
ынтымақтастық және даму жөніндегі өңірлік 
аймақ үлгісін құруға және оны сынақтан 
өткізуге болатынына сенімдіміз.

Біз өзіміздің Кеңестегі төраға лығы-
мыз кезінде Ауғанстандағы жағдай және 
Орталық Азиядағы бейбітшілік, қауіпсіздік 
пен дамуды нығайту шаралары бойын-
ша ауқымды, теңдес тірілген, мазмұнды 
және нәтижелі талқылау ұйымдастыруға, 
сондай-ақ қорытындысы бойынша арнайы 
құжат қабылдауға бастамашылық жасауға 
ниеттіміз.

Біз Ауғанстанның бейбіт өмірге жедел 
оралуы үшін бұл елдің экономикалық және 
әлеуметтік дамуына жан-жақты жәрдем 
көрсету, бейбітшілік пен қауіпсіздік қатеріне 
қарсы тұруды және елдің әлеуетін нығайтуды 
жақтаймыз. Біз Ауғанстан/Талибан жөніндегі 
1988 Комитетінің төрағасы ретінде мақсатты 
жұмыс атқаруға дайынбыз.

ТӨРТІНШІ. Халықаралық терроризм 
мен зорлық-зомбылық экстремизмі бүгінде 
жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікке 
төнген және шиеленіскен сын-қатерлердің 
бірі болып табылады. Тек барлық мемлекет-
тер, халықаралық және өңірлік ұйымдар мен 
басқа да негізгі әріптестердің бірлескен күш-
жі гер  лерімен ғана осы өрбіген дағда рыс ты 
басқа арнаға ауыстырып, бұл зұл матты жоя 
аламыз. Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстан 
саяси және діни көш бас шылардың, әсіресе, 
зорлық-зомбы лық экстремизмі және ради-
кализм сала сындағы диалогты жандандыруға 
шақырады.

Қазақстан Қауіпсіздік Кеңесінің ИЛИМ 
(ДАИШ) мен Әл-Қағида жө нін дегі 1267 
Комитетінде осы сеніммен төраға болады.

Осы орайда,  БҰҰ БА-ның 70-ші 
 сес  сия сындағы сөйлеген сөзімде ұсынылған 
БҰҰ аясында Жаһандық Антитеррористік 
коалицияны (жүйені) құру үшін негізі  болуы 
мүмкін Халықаралық антитеррористік 
операциялар жүргізу кезінде Астана Әрекет 
кодексін дайындау туралы ұсынысты БҰҰ 
және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің мүше мем-
лекеттеріне жасауды жоспарлап отырмыз.

БЕСІНШІ. Африкада толық бейтбіт шілік 
пен қауіпсіздікті іске асырмайынша орнықты 
жаһандық бейбітшілікке қол жеткізу мүмкін 
емес.

Қазақстан Африка одағының байқау-
шы елі  және  Қауіпс ізд ік  Кеңес ін ің 
  Сомали/ Эритрея     жөніндегі комитетінің 
төрағасы ретінде Африка мүйізі өңірі мен 
бүкіл континентте ұлттық татуласу әрі бей-
біт шілікті қалпына келтіру бойынша ха лық-
аралық күш-жігерге үлес қосатын болады.

АЛТЫНШЫ. Біз бейбітшілік, қауіп сіздік 
пен дамудың бір-біріне байла ныстылығын 
(security-development nexus) қамтамасыз ету 
арқылы ғана ұзақ мерзімді тұрақтылық пен 
орнықты бейбітшілікке қол жеткізу бойын-
ша кешенді іс-қимылды келісілген түрде 
жүзеге асыра алатынымызға сенімдіміз. 
Соғыс пен жанжалдардың алдын алу, адам 
құ қық тарын қорғау, Ор нық ты даму мақ-
саттарын іске асыру, кли маттың өзгеру і не 
қарсы күрес, оның ішінде барлық мүше 
мемлекеттер кли мат тың өзгеруі ту ралы 
Париж келісімі шең берінде өз міндет-
терін орындау бойынша бірлескен шаралар 
осындай байланыстың негізі болуы тиіс.

Қазақстан тұрақты дамуға қол жеткізуге 
өзінің практикалық үлесін қосуда. 2017 
жылғы жазда Астанада алдын алу диплома-
тия сының маңызды компоненттері – 
орнықты энергияны дамыту мен климат 
өзгеруінің сал дарын барынша азайтуға 
ба ғыт тал ған «Болашақтың энергиясы» тақы-
ры бында «ЭКСПО-2017» маман дандырылған 
халықаралық көрмесін өткізу осындай 
қадамдардың бірі болып табылады.

ЖЕТІНШІ. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңе сіндегі 
жұмыс барысында Қазақстан Кеңес пен 
бүкіл БҰҰ жүйесін XXI ғасыр да адамзатқа 
төнген қауіп-қатерлерге бейім деуге және 
Дүниежүзілік Ұйымның әлем дік істердегі 
рөлін нығайтуға бағытталған шешімдерді 
әзірлеп, қабылдауды қол дайды.

БҰҰ, соғыстан кейінгі кезеңдегі басқа да 
жаһандық құрылымдар сияқты ХХІ ғасырдың 
жоғары талаптарына сай келтірілуі тиіс.

Қазақстан Еуропа мен Американың, Азия 
мен Африканың барлық өңірлік ұжымдық 
қауіпсіздік ұйымдарымен ынтымақтастықты 
кеңейтуге күш салатын болады.

Күшті жұмылдыру және жаһандық 
әрі өңірлік қауіпсіздік пен тұрақтылықты 
нығайту, мемлекеттер арасындағы шынайы 
сенімді қамтамасыз ету бойынша ұжымдық 
саяси ерікті қалыптастыру мақсатында жы-
лына бір рет немесе екі жылда бір рет Кеңеске 
мүше мем лекеттердің мемлекет және үкімет 
басшылары деңгейінде Қауіпсіздік Кеңе сінің 
отырыстарын өткізуді ұсынамыз.

Аталған Саяси үндеудегі мақсаттар 
мен міндеттер Қазақстанның БҰҰ Қауіп-
сіздік       К еңесіне 2017-2018 жылдары 
 төр а ғалығы қызметіндегі жұмысының сая си 
басымдықтары мен практика лық ком   по-
ненттері болмақ.

Қазақстан Кеңесте барлық мүше мем-
лекеттермен бірге көрсетілген маңызды 
бағыттар бойынша ашық, әділ және саяси 
конъюнктурасыз, жауапты, байыпты және 
сындарлы түрде жұмыс жасауға ниетті.

Қазақстан маңызды мақсат – ХХІ ғасырда 
қауіпсіз, әділ және өсіп-өр кен деген әлем 
қалыптастыруға қол жеткізу жо лындағы 
өзінің бастамалары әріптестері тарапынан 
қолдау табады деген сенімде.

ҚазаҚСТаН прЕзИДЕНТІ Н.НазарБаЕВТыҢ 
БІрІККЕН ҰЛТТар ҰЙыМыНыҢ ҚаУІпСІзДІК 

КЕҢЕСІНЕ СаЯСИ ҮНДЕУІ

алқалы Жиын

2017 жылғы 1 қаңтардан бас тап Қа-
зақстан Республикасы алдағы екі жылдық 
кезеңге Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) 
Қауіпсіздік Кеңесінің тұ рақты емес мүшесі 
ретінде өз жұмысын бас тады.

Қазақстан өз кандидату ра сына қолдау 
көрсеткен БҰҰ-ның барлық мүше мем-
леке т теріне өз ризашылығын біл  діреді. 
Қауіпсіздік Кеңе сіне сайла нуымызды 
жоға ры жауап кершілік және халық аралық 
қоғам дас тықтың біздің елімізге және оның 
бейбіт сая сатына, қазақстандық бастама-
лар мен БҰҰ-ның әлемде бейбітшілік пен 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде рөлін 
күшейту бойынша ұсыныстарға сенімі ретінде 
қарастырамыз.

2017 жылғы 1 қаңтардан жаңа БҰҰ Бас 
хатшысы Антонио Гутерреш мыр заның өз 
қызметін бастауын құп таймыз. Қазақстан 
Кеңесте қор ғайтын мақсат-мұраттары мен 
қағи дат тарына толығымен сәйкес келетін 
оның қөз қарастарын, басымдықтары мен 
адал күш-жігерін қолдайды.

2017 жылғы 2 наурызда Қазақстан 
 Рес публикасының БҰҰ-дағы мүше лігіне 25 
жыл толады.

Ширек ғасыр ішінде біздің еліміз БҰҰ 
Жарғысының мақ саттары мен мін деттеріне, 
ха лықаралық құқық нормалары мен 
қағидаттарына толық бейілділігін көрсетті.

Қазақстан қауіпсіздік пен бейбіт шілікті 
сақтау мен нығайтудың бірінші кезектегі 
маңызын ескере отырып, Кеңестің толық 
күн тәртібі бойынша әділ және бейтарап 
қызмет атқаратын болады. Біз Қауіпсіздік 
Кеңесінің барлық мүшелерімен тең негізде 
ынтымақтасуға, халықаралық бейбітшілік 
пен қауіпсіздікті нығайту мақсатында 
ымыраға жетуге және бәтуаластықты 
қалыптастыруға ниеттіміз.

Біз БҰҰ-ның барша мүше мем  ле кет тері, 
ең алдымен, Ке ңес тің тұрақты мүшелері ара-
сын дағы өзара іс-қимылды қал пы на келтіріп, 
оны дамытуға жә не сенімді нығайтуға жан-
жақ ты жәрдем көрсететін боламыз.

Еліміз Қауіпсіздік Кеңесімен және оның 
қосалқы органдарымен, сондай-ақ БҰҰ 
Хат шы лығымен және оның тиісті бөлім-
шелерімен Кеңестің Күн тәрті бінің барлық 
мәселелері бойын ша сындарлы өзара іс-
қимыл жасайды.

Біз жаһандық және өңірлік сын-
қатерлерді шешуге ұжым дық жауап-
кершілік қалып тастырылып, Кеңестің 
мүше елдері арасында XXI ғасырға сәйкес 
келетін, мемлекеттер қарым-қа ты настарының 
жаңартылған моде лін құру маңыздылығы 
түсінігін нығайтуға ұмтыламыз.

Кеңесте атқаратын жұмыс кезінде өз 
миссиясының осындай қағидаларын ескере 
отырып, Қазақстан өзінің алдында келесі 
басымдылықтарды қояды.

БІРІНШІ. Ширек ғасыр бұрын әлемде 
бірінші болып Семей сынақ ядролық по-
лигонды жауып, әлемдегі қуатты ядролық 
арсеналын жойған ел ретіндегі Қазақстан 
үшін ядролық қарудан азат әлем құруға қол 
жеткізу адамзаттың өмірін сақтап қалудың ең 
маңызды мәселесі болып табылады.

Біз ғаламшарды ядролық қарудан құтқару 
бойынша әлем қоғамдастығының күш-
жігерін жұмылдыруды ядролық қаруды 
таратпау режімін жүйелі түрде бекемдеу мен 
нығайту, сондай-ақ Қауіпсіздік Кеңесінің 
1540 қарарын мүлтіксіз орындау арқылы 
жалғастыруға ниеттіміз.

Иран ядролық бағ дар ламасы бойынша 
келісімнің жетіс тіктерін және олардың іске 
асуын құптай отырып, Қазақстан бүкіл ұқсас 
жағдайлар мен дағдарыстарда оларды үлгі 
ретінде қолдануды жақтай тын болады. Бұл 
үшін біз Кеңес тің 2231 қарары бойынша 
үйлес тірушісімен белсенді жұмыс істеуге 
дайынбыз.

Бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан 
 Республикасы Корей түбегіндегі ядролық қару 
проб лемасы бойынша көпжақты келіссөздер 
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мәселенің мәнісі

айта кететін жайт, спортшылар әрбір 
жарыс басталардың алдында және жарыс 
біткеннен кейін допингтік тексерулерден 
өтеді. 

– Шетелден қанша турис келеді? Жал-
пы бұл универсиаданың өзге сайыстардан 
ерекшелігі қандай болмақ? 

– Бүгінгі таңда 69 мың билет сатылды. 
Біз билетті сату үшін, көрермендерді, 
жанкүйерлерді ынталандыру үшін бірқатар 
үлкен сыйлықтар тағайындадық. Билет 
сатып алғандар лотереялық ұтыс ойынына 
қатысу құқығына ие болады. Ең үлкен 
сыйлық – Алматы қаласындағы екі бөлмелі 
пәтер екенін айта кетейік. Сонымен қатар 
компьютер, ноутбук, тоңазытқыш, теле-
дидар, кір жуғыш машина және т.б. заттар 
ойнатылады. 

Жарыс кезінде 2000 спортшы «Атлеттер 
қалашығына» жайғасса, 30 мың мейман 
қонақүйлерге орналасады. Ал эстафета 
алауы 25 қаңтарда Астанадан бастау ала-
ды. Универсиадада барлығы 543 медаль 
сарапқа салынбақ. Спорттық доданы 
дүниежүзі бойынша 1 миллиард көрермен, 
яғни әлемнің 100 елі тамашалайтын бо-
лады. Соңғы мәліметтерге қарасақ, 59 
мемлекет өтініш білдірген екен. Жалпы 
алғанда 3190 адам тізімге тіркелген. Оның 
ішіндегі 2217-сі спортшылар, ал қалған 
973-і делегаттар. 

Универсиаданың бес негізгі ерекше-
лігіне тоқталайын. Біріншіден, Алматыдағы 
спорттық нысандардың бір-біріне жақын, 
тығыз орналасуы. Екіншіден, Дүниежүзілік 
доданың тарихында тұңғыш рет «Атлеттер 
қалашығы» бой көтерді. Үшіншіден, жарыс 
деңгейі өте жоғары болмақ. Әр мемлекет 
өзінің ең мықты спортшыларын додаға 
қосады. Төртіншіден, бұл Универсиада 
ойындарында әйелдер арасында бірінші рет 
трамплиннен секіру жарысы өткізілмек. 
Бесіншіден, осы жолғы Универсиадаға 
қатысушы мемлекеттер саны бойынша 
рекордтық көрсеткішке ие.  

– Жарысқа қатысушы мемлекеттер 

қызметі де қосылады. «Қазіргі кезде ішкі 
логистика мәселелері реттеліп жатыр. 
Негізгі мақсат – xалыққа қызмет көрсету 
орталықтарындағы кезектерді азайту. Ол 
үшін деректер базаларын өзара кіріктіру 
керек. Содан кейін уақытша тіркеуді 
онлайн режимде іске қосуға болады. 
Оған ұлттық ақпараттық теxнологиялар 
орталығы мен Ішкі істер министрлігі 
жауапты. Бір айдан аз уақытта аталған 
қызмет енгізіледі» деді Д.Абаев.

 Ал «Азаматтарға арналған үкіметтің» 
басқарма төрағасы Данияр Еренчиновтың 
айтуынша, бүгінде xалыққа қызмет көрсету 
орталықтарында уақытша тіркеу бойынша 
жұмыс істейтін мамандардың саны көбейді. 

таныстырылды. Дін істері  және 
азаматтық қоғам министрі Нұрлан 
 Ермекбаев сараптамалық бағалаулар 
мен ұсыныстарды ескере отырып, жастар 
саясатындағы әрі қарайғы жұмысты «бес 
негізгі бағыт бойынша ұйымдастыру» 
жоспарланғанын мәлімдеді. 

Біріншісі – ауыл және қала жастары-
ның арасындағы мүмкіндіктердің 
айырмашылығын төмендету, жастарды 
әлеуметтендіру, олардың бос уақытын 
ұйым дастыру бойынша жұмыстарды 
жалғастыру. Осыған байланысты 
жалпы ұлттық жастар қозғалысы жоба-
сын әзірлеу ұсынылады, оның негізгі 
бағыттары: волонтерлікті, спорттық 
және шығар машылық жетістіктерді, 
еңбек дағдыларын дамыту.

 Содан кейін «әлеуметтік лифтілерді» 
дамыту, жас отбасыларға қолдау көрсету 
аясында еліміздің барлық мектептерінде 
бір уақытта, ата-аналарға арнап, 
тәжірибелі психологтар мен өзге сала 
мамандарының шақырылуымен «Отбасы 
сағаты» атты жалпыұлттық акция өткізу, 
жастармен жұмыс істейтін мемлекеттік 
аппараттың кадр әлеуетін арттыруды, 

Сайыс басталар сәт 
таяп қалды

Уақытша тіркеу оң шешімін табады

Нақты тапсырмалар берілді

лашшыл ақындар 

ОйтОлғам 

жырлаған тарихи оқиға
Дулатовты билікке қарсы бүлікке шақырушылар 
ретінде айыптап, үстерінен қатаң бақылау орнатты... 
Бұған қосымша кейінгі оқиғалар көрсетіп бергендей, 
патша әкімшілігі қазақ даласына жазалау отрядын 
шығарып, көтерілген қарусыз халықты аяусыз 
басуға даярланып жатты. Соның бәрін біле тұра 
халықты патша жарлығына бағынбауға шақыру елді 
үлкен адам шығынына, шаруашылық бүліншілігіне 
итеріп салумен тең еді. Міне осындай жағдайда 
А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов және М.Дулатов қол 
қойған белгілі ашық хат жарияланды. «Оқиғалар 
ағымы Ә.Бөкейханов пен А.Байтұрсынов бастаған 
топтың ұстанған бағыты дұрыс болғандығын көрсетіп 
берді» (29-30 бб.) деген пікірін білдіреді. Алайда бұл 
жайттар да алашшыл ақындардың назарынан тыс 
қалған жоқ. 

Дүниежүзілік саяси ахуалдарды жіті бақылап 
отыратын ұлт зиялыларының ең алдымен осы тарихи 
оқиғаға дейінгі өздерінің қобалжуларын жұмбақтап 
сездірген өлеңдеріне назар аудара кеткен жөн. Бұл 
тарапта олар «Қазақ» газетінде «Дағдарыс» (1915, 16 
желтоқсан, №116) пен «Қара құс һәм адам» (1916, 30 
апрель, №179) сияқты өлеңдерін жариялап отырды. 
Ахмет Байтұрсынұлының «Бес томдық шығармалар 
жинағының» бесінші томында (2006) осы «Дағдарыс» 
өлеңі ақын мұрасы болып берілген.

«Дағдарыс» өлеңінде автор айтпақ ойын тұспалдап 
береді. Яғни мұнда өлеңнің бастапқы жолдары 
оқырманға түсініксіз болып келеді де, соңғы алтын-
шы шумағындағы «жер жүзі қызыл қанға боялып 
тұр» деген жолдардан кейін бірінші дүниежүзілік 
соғыстың уақыты сипатталып тұрғаны белгілі болады. 
Ал алғашқы өлең жолдарында автор сол соғыстың 
жайын астарлап жеткізуге ұмтылған тәрізді. 

Ой Алла, Заман нендей түрленіп тұр,
Айтуға тілің жүрмей күрмеліп тұр.
Оң-теріс, обал-сауап құр сөз болып,
Сан заттар «сап» деп жүрген кірленіп тұр, – 

деп басталған өлеңде қазақ жұртына қатысты 
алаңдаушылықтан туған әйтеуір бір үлкен дағдарысты 
айтқысы келетіні анық. 

Ресейдің дүниежүзілік империалистік соғысқа 
кірісуі қазақ еліне де ауыртпалығын тигізді. Соғыс 
қажетіне жергілікті халықтан алынатын салық үш 

есе көбейіп, қазақ жұртының шаруашылығы күрт 
нашарлап кетсе де, майданды шикізатпен қамтамасыз 
етіп отырды. Ақынның «Жолдасып қанша нәрсе 
істеліп тұр» деуі де осыны меңзейді.

Мың қоссаң бәйгеден күш, мың келіп тұр,
Өтірік қатарласып тең келіп тұр.
Томардай үкі тағып, тұмар байлап 
Қосқанмен алдында қай шын келіп тұр.
Мұндағы «бәйге» деп отырғаны майдан екені 

белгілі. Ал келіп тұрған «мыңның» қайсысы «өтірік», 
қайсысы «шын» дегені қай мемлекеттің жеңетінін 
білмей дал болып, тосырқауы еді. Тіпті «томардай 
үкі тағып, тұмар байлап қосқанмен» сол күштің 
нәтижесіздігі ақынды тағы мазалайды. Ақынның 
бұл дағдарысы ел тағдырына тікелей қатысты да. 
Бір жағынан автор «бәйгеге» қазақтан сақадай сай 
әскер шығаруға ниеттенудің қажетсіздігін де айтқысы 
келетін тәрізді. Олай дейтініміз, сол уақыттарда, 
яғни 1915 жылдың соңғы айларынан бастап «Қазақ» 
газетінің бетінде қазақ жігіттерінің келешекте әскерде 
қызмет етуінің жай-күйін сөз еткен материалдардың 
алды жариялана бастады. 

Ал Міржақып Дулатовтың «Қазақ» газетінде 
жарық көрген «Қара құс һәм адам» (1916, 30 апрель, 
№179) өлеңіне келсек, мұнда да ақынның айтпақ ойы 
жұмбақталып берілген. Айтысты бірінші бастаған 
Қара құстың «Алашшыл әділ адамнан Қайдан шықты 
бұл мінез?!» деуіне қарағанда оның қарсыласы «алаш-
шыл әділ адам» болып сипатталады. Сонда мұнысы 
қазақтан шыққан тұтас зиялы қауымды меңзеп тұруы 
да мүмкін. Сондай-ақ олардың зор деңгейі «...Саған 
адам тең емес, Маңайымнан жоғал тез» деген сес 
көрсетуінен де байқалып жатыр. Одан әрі өлеңде 
Қара құстың «жемтігіңе келдім» деп Адамның ыза-
сына тиуіне қарағанда қазақтың да басына төніп келе 
жатқан қауіптің бір ұшы барын ақын сездірткендей. 

Сонымен, мұнда көтеріліс, қан төгістің бейнесінде 
алынған Қара құс Адамның қорқытқанын місе тұтпай, 
«Жүрмесін жетпей досыңа, Оғыңды сақтап, сонан 
без!» деген ескертуін жасайды. Бұл арада Адамның 
«досы» кім? Ақын Қара құстың аузымен оның да 
осал еместігін білдіріп өтеді. Өлеңнің басылған 
уақытымен санассақ, 1916 жылдың көктем айлары, 
яғни бірінші дүниежүзілік соғыстың кезінде Ресей 

мемлекетінің өзіне қарасты отар елдерден көмекті 
алуды жоспарлап жатқан уақыты десек те болады. 
Осы уақыттарда «Қазақ» газетінде де бұл мемлекетке 
қазақ жұрты тарапынан түрлі жәрдем беруді қажет 
деп тапқан мақалалардың орын алғаны да белгілі. 

Енді «Қазақ» газетіндегі (1916, 31 октябрь, 
№203) авторы «Қазақ Алашбайұғлы» деп қол 
қойған «Торғай ақсақалдарына» деген хабар іспеттес 
мақаланы оқиық. Мақала соңында автор: «...Біздің 
Петроградтағы екі ақсақалға айтатын соңғы сөзіміз: 
«егер бұл күнге шейін қайтпаған болсаңыздар, тезірек 
елге жетіп ізденуден түк пайда болмағандығын, 
енді көнуден, қам қылудан, кісі беруден басқа лаж 
жоқтығын, көбінесе елге бүліншілік болатындығын 
түсіндірулеріңізді өтінеміз... Ал ақсақалдар, елге 
шын жандарың ашитын болса, бұрынғы жүрген-
тұрғандарың бойларыңа құт, ендігілерің ерліктен 
өтіп, халықтың көз жасына себепкер болуға айналып 
жүрмесін, қайтыңдар, елді басыңдар...» деп аяқтай 
отырып, «Обалы кімге?» деген өлең ұсынады. 
Бұл өлеңнің авторы қазір Ахмет Байтұрсынұлына 
телініп жүр. Мақала мазмұнынан кейін өлеңді де 
тез ұғынуға болады. 

Қой үрікті,
Қайыруы бермей дүрлікті.
Тағдырдан білмей,
Басшылардан көріпті.
Үркітуші мол,
Мұндайлыққа қол
Азғырғыш көп емес пе! 
Бөлінген қойға 
Обал болар демес пе...
Автор халықтың қойдай үріккенін,  ал 

«үркітушілердің» елді шошытып, обалы кімге келерін 
ойламағандарын қынжыла айта келіп, «шошынды 
қой, ойламай ой» деп сол «үркіп, бөлінген» жұрттың 
алдағы тағдырына алаңдаушылық танытады. Қазақ 
даласында төгілетін қанның болатынын сезгендей 
ақын «Ақырынан қорқамын, Бола ма деп үлкен той» 
деп өзінің бойын билеген үрейін де жасырмайды. 

Алашшыл ақындардың ішінде 1916 жылғы тарихи 
оқиғаны ашып суреттеген шығармалар өте аз. Десек те 
Нарманбеттің «Келтірген Сарыарқаға құдай бастап», 
«Сарыарқа сайран жерім-ай», Мағжанның «Орамал», 

жөнінде айтып өтсеңіз. Ел спортшыларынан 
бұл додада не күтесіз?

– Қысқы спорт түрлерінен Еуропа 
елінің спортшылары мықтылау болып 
келеді. Шаңғы спорты бойынша Австрия, 
Словения, Финляндия, хоккейден Канада, 
Ресей, АҚШ, Чехия мемлекеттері өзгелер-
ден оқ бойы озық тұратыны белгілі. Уни-
версиада ойындарында жалпы оңайы жоқ. 

Студенттер арасындағы қысқы 
Универсиа далық ойындарға 17-28 жас 
аралығындағы спортшылар қатысады. 
Сондықтан бұл жарыста әлемге танымал 
хоккейшілер болмайды. Коньки, мәнерлеп 
сырғанау, шорт-трек спорт түрлерінен бізге 
Қытай, Корея, Жапонияның спортшы-
лары басты қарсылас саналады. Керлинг 
спортынан Азия елдері алдыңғы қатарда. 

Әрине, ең басты сенім артып отырған 
спортшымыз – Денис Тен. Ал спорттық 
жарыстан шаңғы, хоккей, шорт-трек 
сайыстарынан жүлде күтеміз. Мәнерлеп 
сырғанаудан да саңлақтарымыз ел үмітін 
ақтайды деп ойлаймыз. Хоккейден 
қыздар құрамасы да мықты деп айта 
аламын.  Жалпы Ұйымдастыру комитеті 
төрағасының ел құрамасына қойған негізгі 
тапсырмасы командалық есепте бірінші 
орынға қол жеткізу. Өйткені өз елімізде 
тұңғыш рет өткізілгелі отырған дүбірлі 
додада биік тұғырдан көрінуге барлық 
мүмкіндік бар. Соңғы Универсиада ойын-
дарында үшінші орын алған болатынбыз. 
Ел құрамасының намысы мен беделі сынға 
түсер сәтте барлық жанкүйерлерді қолдау 
көрсетуге шақырамын.

– Әңгімеңізге рақмет! 

Әңгімелескен
 Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Сондай-ақ жұмыс кестесі таңғы сағат 8:00-
ден кешкі 20:00-ге дейін ұзартылды. Заңға 
мұндай өзгеріс енгізу елдегі ішкі көші-
қонды бақылауға, қалаларда немесе басқа 
елді мекендерде нақты қанша азаматтың 
тұрып жатқандығын білу үшін қажет. 
Осы деректердің негізінде алдағы уақытта 
жаңа жұмыс орындарын ашу, мектеп және 
аурухана құрылысын жүргізу, инженерлік-
техникалық инфрақұрылымды дамыту 
сынды әлеуметтік маңызды мәселелер 
шешімін табады. Сондықтан алдағы 
уақытта мәселе реттеліп, дүрбелең де 
басылатынына сенім мол.

А.ҚАЙРАТҚЫЗЫ

ведомствоаралық үйлестіруді күшейтуді 
қарастырады. Сонымен бірге Дін істері 
және азаматтық қоғам министрі жастар-
ды толғандыратын өзекті мәселелерді 
қарастырып, шешімін табатын өңірлік 
Жастар істері жөніндегі кеңестердің 
жұмысын жандандыруды және жастар-
мен жұмыс жөніндегі жобалардың іске 
асырылу барысы туралы есепті Үкімет 
отырыстарында жүйелі түрде тыңдап 
отыруды ұсынды.

«Жастар арасында әскери қызметтің 
абыройы арттырылады» және әскери 
қызметке жас қазақстандықтар белсенді 
тартылады. «Дарын» мемлекеттік жас-
тар сыйлығын екі жылда бір емес, 
жыл сайынғы негізде беру мәселесін 
пысықтауды ұсынды. 

Премьер-министр  Бақытжан 
Сағынтаев жиын соңында жастарға 
мемлекеттік бағ дарламалар аясында 
қандай көмек пен қолдау бар екенін 
кеңірек түсіндіруді тапсырды. Бұл жұмыс 
әлеуметтік желілер арқылы да белсенді 
жүргізілмек.

Ақбота ИСЛӘМБЕК 

(Басы 1-бетте)

Екі спорттық нысан және «Атлетикалық 
қалашық» салынды. Құрылыс жұ мыс-
тары да мерзімінен 2 ай бұрын аяқталды. 
«Атлетикалық қалашықтағы» меймандар 
күніне бес мезгіл тамақтанатын болады. 
Бұл жерде бірнеше асхананың түрі бар. 
Халал, вегетариандық, азиялық, еуропалық 
және өзіміздің ұлттық тағамдарды дайын-
дайтын асханалар қызмет көрсетеді. Іс-
шараға 3000 ерікті атсалысады. 

– Қауіпсіздік шаралары жөнінде ай-
тып өтсеңіз. Ауа райының қолайсыздығы 
жарысқа кедергі тудырмай ма?

– Жарыстар 8 нысанда 12 спорт 
түрінен өтеді деп жоспарланып отыр. 
Нысандарда мұз бен қарды дайындау 
жұмыстары, халықаралық Студенттік 
спорт федерациясының ережесіне сәйкес 
спорттық жабдықтармен қамтамасыз 
ету жұмыстары жүргізіледі. Керекті 
деңгейдегі температурада мұзды ұстап тұру 
құрылғылары іске қосылған. Қауіпсіздік 
шаралары да басты назарда болмақ. 

Шаңғы спорт түрлерінен арнайы 
жасанды қарды қарастырып қойдық. 
Мысалы үшін ауа райы жылынып, қар 
аз деңгейде болған кезде біз таудағы қар 
қорын пайдаланбақшымыз. «Сұңқар» 
халықаралық шаңғы трамплиндер 
кешенін, «Табаған» спорт-ойын-сауық 
кешенінде, «Шымбұлақ» тау шаңғысы ку-
рортында, «Алатау» шаңғы және биатлон 
кешенінде жасанды қар жасап жатырмыз. 
Сондықтан ауа райының қолайсыздығы 
да еш кедергі тудырмайды деп ойлаймыз. 
Әрбір нысанға бір ауруханадан бекіттік. 
№7 және №4  ауруханаларда тікұшақ 
қонатын арнайы орындар салынды. Жарыс 
кезінде жарақат алып қалған спортшы-
ларды аталған ем-дом шараларын жасау 
орындарына апарамыз. Медициналық 
қызметкерлер ағылшын тілі курстарынан 
өтті. Олардың жанында ағылшын тілін 
меңгерген еріктілер де болады. Тағы бір 

Елімізде «Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық актілеріне 
 экстремизм мен терроризмге қарсы 
іс-қимыл мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заңға қол қойылған 
болатын. Аталған Заң бойынша 
азаматтардың уақытша мекенжайы 
бойынша тіркеуге тұруы міндеттеліп 
отыр. Міне, осы Заңдағы өзгерістер 
халықты елең еткізіп, Халыққа 
қызмет көрсету орталықтарында 
қарбалас орын алуда. 

Жаңа заңға орай тіркелудегі кейбір 
түйткілдер туындауда. Үкімет отырысында 
мән-жайды түсіндірген ІІМ министрі 
Қ.Қасымов 7-9 қаңтар аралығында 
елімізде 40 мың азамат тіркелгенін, 
олардың 19 мыңы уақытша тіркелсе, 
бұрын мүлде тіркеуде болмаған 21 мың 
адам тіркеуге тұрғанын хабарлады. 
 Министр бір ай көлемінде айыппұл 
салынбайтынын, азаматтар әзірге ескер-
тумен ғана шектелетінін баса айтты. 
ҚР Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Дәурен Абаев жақын арада 
қазақстандықтардың уақытша тіркеуді он-
лайн режимде жүзеге асатынын жеткізді. 
Қазіргі кезде онлайн режимде тек тұрақты 
тіркеу қызметі ғана жұмыс істейді. Енді, 
бір айдың ішінде оған уақытша тіркелу 

Үкімет басшысы Бақытжан 
Сағынтаев селекторлық режімде 
биылғы жылдың алғашқы отырысын 
өткізді. Отырыс уақыт күттірмейтін 
маңызды мәселелерден басталды. 

Атап айтқанда, Шахтинск қаласының 
Шахан кентіндегі оқиға, Шымкент 
қаласындағы төтенше оқиға жай-
лы сөз еткен Б.Сағынтаев Мемлекет 
басшысының Үкіметке және облыс 
басшыларына барлық зардап шеккен-
дерге жәрдем көрсету бойынша шұғыл 
шаралар қабылдауды тапсырғанын 
айтты. Күн тәртібіндегі мәселелерді 
талқылауға кіріспес бұрын жауапты 
министрлер мен өңір басшыларының 
есептері тыңдалды. 

Бірінші вице-премьер А.Мамин 
Үкімет отырысында айтылған барлық 
мәселелер алда жеке кеңестерде 
қарастырылатынын мәлім етті.

Осыдан кейін «азаматтарды уақытша 
тіркеу» мәселесі талқыланып, нақты 
тапсырмалар берілді. Басқосу бары-
сында Үкімет мүшелеріне мемлекеттік 
жастар саясатының негізгі бағыттары 

Майданға қара жұмысқа аттанған қазақ 
жігіттерінің тағдыры Мағжан Жұмабаевтың өлеңінде 
күйеуін сағынған ауылдағы әйелдің мұң-зары арқылы 
берілсе, Бернияз Күлеевтің өлеңінде сол майдандағы 
қазақ жігітінің атынан берілген. «Сорлы қазақ қандай 
күйге кез болды...» дей келе Бернияз: 

Жол білмеген, жол көрмеген өңшең жас,
Қасында жоқ жұбататын бауырлас.
Қамыққанда туған жерді еске алып, 
Тырс-тырс тамып кететін-ді ыстық жас, – деп 

алыс жерде өзге елдің жыртысын жыртып жүрген 
өрімдей жастардың туған жеріне деген сағынышымен 
қоса, аянышты халін тілге тиек етеді.

Ал Мағжанның «Орамал» өлеңінде ел тарихындағы 
осы ірі оқиға былай бейнеленеді.

...Толып қалды төрт айға,
Күйікпенен күн өтті.
Жарымды өкіріп отарба
Қанды жаққа әкетті.
Жалпы осы өлеңінде ақын қазақ әйелінің көз 

жасы арқылы ел қайғысын көрсетіп қана қоймай, 
күйеуінің қайда жүргенін білгісі келетін әйелдің 
сауалдары арқылы өзінің көкейіндегі сұрақтарға да 
жауап іздейді. 

Елін ойлап қамығып,
Жүрегі толып дерт-шерге,
Жүр екен жаным жабығып
Осы күні қай жерде?

...Солдатша сымдай киініп,
Шекпені оның сұр ма екен?
Күрегіне сүйеніп,
Суықта жаурап тұр ма екен?
Қазағының тағдырына қатты алаңдаған ақынның 

ең басты айтпағы, яғни «Жатқан шығар ор қазып, 
Жауға ма әлде өзіне...» дегені оқырмандарға үлкен 
ой тастайды. 

Мінеки, өзі өмір сүрген замандағы қандай тарихи 
оқиғаларды сөз етсе де алашшыл ақындар ең алдымен 
ұлт мүдесін жоғары қояды. 

Күнімжан ӘБДІҚАЛЫҚ,
 Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің доценті

Бернияздың «Апама хат» сияқты өлеңдерінен сол 
кездегі қиын-қыстау заманның шындығын аңғаруға 
болады. 

Қазақ жұртына ауыр қайғысын ала келген 1916 
жылғы патшаның июнь жарлығы Нарманбеттің 
«Келтірген Сарыарқаға құдай бастап», «Сарыарқа 
сайран жерім-ай» өлеңдерінде кеңінен көрініс тапты. 
«Сарыарқа сайран жерім-ай» өлеңінде:

Он тоғыз бен отыз бір, 
Шақырды бабаң «тойға» кел, – деп патшаны «ба-

баға», ал қара жұмыс пен майданды «тойға» балаған 
ақын 1916 жылғы оқиғаны түгелінен баяндап береді. 

...Жасы қате жазылған 
Отыз бірден артықтар. 
Араласып кетті ғой, 
Мертік пенен шартықтар, – деп ақын ел ба-

сына күн туғанда болыс, тілмаш, ауылнайлардың 
өз халқына жасаған қиянаттарын да сынға алады. 
Сондай-ақ Нарманбет:

«Балам қайда кетті» деп, 
Кемпір шеше жылады, 
Кемпірінен жасырып, 
Шал да көзін бұлады, – деп сол кезеңнің 

шындығын, «Балам жетім, келін тұл, Құдай қашан 
иеді?» деп адамнан ешқандай көмек қалмаған соң, 
Алладан медет сұраған жұртының тағдырын осылай 
көз алдыңа әкеледі. 
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қолданыС аяСын 
кеңейтейік

Оқырман Ойы

Халқымен ғасырлардан бері жасап келе жатқан тіліміздің 
жағдайы, халі ендігі он, жүз жылдықтарда қалай болады 
деген мәселе ойландырмай қоймайды. Өйткені еліміздің 
қазіргі тілдік кеңістігі осындай ойға еріксіз жетелейді. 

Қазақ тілі орыс тілімен қатар өмір сүріп келеді. Тіпті орыс 
тілінен тікелей аударылатын калька-сөздер мен сөйлемдер 
көбейіп бара ма дерсіз. Кейінгі кезде ол қазақтың бұрыннан 
келе жатқан өз сөзіндей санамызға әбден сіңісті болып бара 
жатқандығы байқалады. Кейбіреулер қолданысқа еніп жатқан 
калька-сөздерден, шетелдік сөздерден қорқудың қажеті жоқ, 
ол заманның талабы дегенді айтады. Дұрыс-ақ делік. Бірақ 
тіл тазалығы деген мәселені есімізден шығармауымыз керек 
сияқты. Тілімізді таза ұстай алмасақ, кейінгі ұрпаққа қандай 
қазынаны аманаттаймыз? Ата-бабамыз туған тілімізді таза 
сақтай білді. «Жүйелі сөз жүйесін табар, жүйесіз сөз иесін 
табар», «Қызыл тіл жанның мияты» деген қағиданы ұстанды. 
Осыны ескерсек, біз өз тіліміздің байлығы мен қорын 
мағынасыз сөздермен толтырмауға тиіспіз. Міне, тілдің нәзік 
тұсы осында. Оны көздің қарашығындай сақтау, қорғау – 
маңызды міндетке айналып отыр. Әрине, егер тіліміз өзінің 
айналасында өзге тілдердің ықпалына ұшырамай өмір сүре 
беретін болса, оның бағы да, бақыты да сол болмақ. Ал көп 
тілдік орта қашанда өзінің теріс әсерін берері хақ. Демек, 
біз бір тілді, яғни мемлекеттік тілде өмір сүретін қоғам құра 
білсек, нұр үстіне нұр болар еді. Қай тіл болсын – адамзаттың 
ұлы байлығы. Оның бір-бірінен артық-кемі жоқ. Бірақ өз 
тіліміз бола тұра, соны құрметтей алмасақ, елдігімізге сын. 
Құрметтеудің ең биік шыңы – қолданыс аясын кеңейтуге 
талпыну болса керек. 

Әлия ЖҰМАБАЕВА,
М.Дулатов атындағы №136 мектеп 
гимназияның кітапхана меңгерушісі

Дулығалы Дала перзенттері

105 жастағы франциялық 
қария Робер Маршанның есімі 
Гин нестің рекордтар кітабына 
жазылды. Ғасырдан аса өмір 
сүрген қарт велосипедпен бір 
сағат ішінде 22,5 шақырымды 
жүріп өткен. 

О с ы л а й ш а  ө з і н і ң  ж а с 
ерекшелігі бойынша жаңа ре-
корд орнатты. 2012 жылы Мар-
шан 100-ден асқан қарт арасында өткен велосипед 
жарысында бір сағатта 27 шақырымды бағындырып, 
чемпион атанған еді. Айта кетейік, шамамен жарты 
ғасыр бұрын Робер Маршанның жаттықтырушысы оған 
велоспортта жетістікке жете алмайтынын ескерткен 
екен. Алайда ол жарты ғасырдан кейін бұл болжамның 
дұрыс болмағанын дәлелдеді.  «Мен бұл жерге чемпион 
атану үшін емес, 105 жасымда да велосипед тебе ала-
тынымды дәлелдеу үшін келдім. Қартайған кезде ең 
бастысы тоқтамау керек. Егер тынығып, жаттығуларды 
тоқтатар болсаң, бұлшық еттерің қайта қалпына келмеуі 
мүмкін. Сондықтан жаттығуды үзбеуге тырысамын» 
деді  Робер Маршан.

Әзірлеген Ақбота ИСЛӘМБЕК

естімеген елде көп 

Қария рекорд орнатты 

ЖАһАнның ЖүРЕК лүпІлІ

АҚШ-тың жаңа сайланған 
президенті Дональд Трамп жа-
пондық Toyota компаниясына ел 
аумағында өз зауытын ашпаса, 
оған салықты көтеретінін айтып 
сес көрсетті. 

Өйткені жақында осы бір-
лестік басшылығы Мексика ның 
Баха қаласында америкалық 
нарыққа шығатын көлік за-

уытын ашатынын мәлім еткен. Осыған жауап ретінде 
Трамп Twitter-індегі парақшасында «өндірісті АҚШ-
та салыңыздар, болмаса көп салық төлеңіздер» деп 
жазған. Ал Трамптың сайлау бағдарламасының басты 
бөлігінің бірі Құрама Штаттарда жаңа жұмыс орында-
рын ашу болатын. Бұл үшін ол елдегі өнеркәсіптерге 
салықты азайтып, импорттық алымдарды көтеруді 
жүзеге асырмақ. 

Қыстың қытымыр мінезі еуропалықтарды да әбігерге 
салды. Соңғы 2 күн ішінде мұнда қатты аяздан 20-дан 
астам адам көз жұмған. Марқұмдардың көбісі польшалық 
болып шықты. 

Елдің көп бөлігінде ауа температурасы 20 градусқа 
дейін төмендеген. Әдетте мұнда қаңтардағы орташа 
температура шамамен - 1, - 5 градус болатын. Ауа 
райының қолайсыздығынан көршілес Германия мен 
Чехия да жапа шегіп отыр. Сонымен қоса Италия мен 
Болгарияда да аяздан қайтыс болғандар бар. Көптеген 
өңірде жолдар жабылып, теміржол қызметі кідіріспен 
жұмыс істеуде. Күннің қатты суытуына байланысты 
Бельгия мен Люксембург арасындағы пойыздар 
қатынасы уақытша тоқтатылған.

«Елу жылда – ел жаңа». Куба жарты ғасырдан кейін 
алғаш рет АҚШ-пен келісімге келіп, көмір экспорттай-
тын болды. 

Осы мақсатта АҚШ-тың «Гилберт» компаниясы 
кубалық әріптестерімен келісімге келген. Жоғары 
сұрыпты көмірдің алғашқы легі 18 қаңтарға жоспар-
ланды. «Куба-экспорт» мемлекеттік компаниясының 
өкілі алғашқы келісім сәтті жүзеге асса, АҚШ-қа бал 
мен кофе экспорттаудан үмітті. Айта кетейік, екі елдің 
арақатынасы 2014 жылдың желтоқсанынан бастап 
жақсарған. 

Сирия үкіметі Алеппоны 
біртіндеп қалпына келтіру жө-
ніндегі бағдарламаны бекітті. 
Оның аясында қаладағы бір-
қатар жол ашылып, қираған 
ғи мараттар жөнделеді, су және 
электр қуатымен қамтамасыз ету 
жұмыстары жүргізіледі. 

Жаңа оқу жылының басы-
на дейін шаһарда 100 мектеп 
қал пына келтірілмек. Сонымен қатар 7 медициналық 
мекеме қызметін қайта жаңғыртады деп жоспарланып 
отыр. Қауіпсіздік мәселесі де қарастырылған. Ал бұл 
бағдарламаның іске асырылуын бақылау үшін жұмыс 
тобы құрылған. Айта кеткен жөн, Алеппо Сирияның 
ең ірі қаласы әрі экономикалық орталығы саналады. 

ақШ

еурОпа

БОстандық аралы

сирия

Трамп талап қойды 

аяздың әлегі

Экспорттан үмітті

Қалпына келтірілмек 

Қытай астанасы Бейжіңде экологиялық полиция 
бөлімшесі пайда болды. Оның қызметкерлері ауаның лас-
тануымен күрес жүргізеді. Жалпы жергілікті билік биыл 
шаһардың экологиялық жағдайын жақсарту шараларын 
мықтап қолға алмақ. 

Осы ретте көктемде қаладағы жалғыз ғана көмір 
жылу электр стансасының қызметін тоқтату жоспарла-
нып отыр. Сондай-ақ алдағы уақытта 300 мыңға жуық 
ескі көліктің көзі жойылады. Айта кеткен жөн, соңғы 
жылдары Қытай астанасындағы экологиялық жағдай 
күрт нашарлап кетті. Мамандардың айтуынша, оған 
шаһар төңірегіндегі жер үйде тұратын халықтың көмір 
жағуы мен көлік түтіні әсер етіп отыр. 

Шың елі

ауа тазалығын бақылайды

Белгілі батыр, қолбасшы Текей батыр Қарпықұлының талай ғалымдар мен 
тарихшылардың сүзгісінен өтетін Ұлттық энциклопедияға енуі (8-ші том, 325 б.)  – 
ол туралы ел ішіне тараған  әңгімелерінің негізі барлығын көрсетсе керек. Оның 
Әз Тәуке ханның батырларының бірі болғаны, ел қорғаудағы ерлігі, үш жүздің 
басын қосқан жиындарда сөйлеген сөздері айтылып келеді.
«Ойда қалмақ, қырда ойрат» демекші, ХVІ-ХVІІІ ғасырда, тіпті ХІХ ғасыр басын-
да Еділ бойындағы қалмақтар (мұны қазақтар Құба қалмақ) мен башқұрттар, 
қазақтар (естек деп атаған  – Т.Д), шығыстағы ойрат-жоңғарлардың дүркін-
дүркін шабуылы тұсында хан, сұлтандар қасындағы билермен қатар 
батырлардың рөлі зор болған. 1732 жылдың 21 қазанда Батыр сұлтан 1500 сар-
базымен Түркімендерге шабуыл жасаған. Ал 1738 жылы Әбілқайыр хан Еділ 
қалмақтарына шабуылдаған осы ұрыста  Текейдің болғаны анық. 

Шалқар ауданында аға ұрпақ өкілдері Жұмағали Қабақбаевты 
ұмыта қойған жоқ. Үлкендер жағы ақсақалдың кісілік қасиеттерін 
үнемі айтып жүретін. Кейіпкеріміздің тағдыры сан мыңдаған 
тұрғыластарының бақ-талайымен өзектес: кеңестік дәуірдегі қолдан 
жасалған ашаршылықты, сталиндік қуғын-сүргінді көрді, Ұлы Отан 
соғысының майдандарында үш жылдан астам уақыты өтті. Оның 
бер жағында Хрущевтің лаңымен ауыл тірлігіндегі дүрбелең, жеке 
малды шектеу бар. 

Бөкенбай, Бөгенбай, Қабанбай, Жиембет, 
Жәнібек, Малайсары, Сартай, Тайлақ, Тілеу, 
Саңырық батырлармен бірге Қаракете Текей ба-
тыр да сол саптан көрінген. Сыр елінде оны Тәуке 
ханның үзеңгілес серігі, бас батыры ретінде атайды. 
Демек, ұзақ жылдар бойы ел жадынан шықпай 
есімі аңызға айналған батырлардың бірі осы Текей 
Қарпықұлы.

Қорқыт ата, Қармақшы өңірінде өмір сүрген 
Сыр сүлейлері, шежіреші-қариялар Текей батырға 
соқпай өтпеген. Соның бірі Шегебай Бектасұлының 
(1844-1916) «Би, батырларды жырлаймын» атты 
толғауында:

...Енді бермен келейін,
Қарпықтың ұлы Текейге.
Айдаһардың таудағы
Басын кесіп ерлеген.
Уақытында тақымын
Қалды ма жан көрмеген? – деп жырлаған. 

Шегебай ақын бұл толғауын 1909-1910 жылдары 
шығарған. Филология ғылымының докторы, 
профессор Шамшат Әлібеков аспирант кезінде 
1959 жылы Қармақшы ауданынан жазып алып 
академия қорына өткізген. Өлеңде айдаһардың 
өлімі жайлы айтылса, ауызша әңгімеде Текей ту-
ралы «Бірде жылқы бағып жүргенінде адамдардың 
аждаһадан қорқып ошырылып тұрғанын көріп, 
шауып келіп «кесірткеден адам қорықпас болар» 
деп әлгі мақұлықтың садақпен көзіне атып, басын 
кесіп алғаны айтылады. Аңыз бен өлең бір-біріне 
өте жақын, мазмұндас. Мұнымен қатар оның 17-18 
жасында атақты Әуіп палуанды жыққан және де 
Тәуке ханның тұсында Қырғыз ханының Бөке атты 
сұлуын тартып алып, хан алдына әкелген. Ханның 
рұқсатымен Текейдің Бөке сұлумен некелескені 
де айтылады. Текей батыр жайлы ел ішінде мұнан 
басқа да аңыз-әңгімелер өте көп.

1724 жылы Әбілқайыр Түркістанды Жоңғардан 
босатады. Ал 1728 жылы ол «Кіші жүз әскерлерімен 
Қаратаудың батыс жағына қарай жорыққа аттанады. 
Осы  екі ұрысқа Қанжығалы Бөгенбай, Тама Есет, 
Шақшақ Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Жәнібек, 
Өтеген, Тайлақ, Саурық, Малайсары, т.б. батырлар 

Әкеден бір жасында қалып, ана 
тәрбиесінде өскен, бар білімі 
сауатсыздықты жоюдың 

екі-ақ класы Жұмағали Қабақбаев 
алғырлығымен қызметке ерте ілігіпті. 
Қараңыз – еңбекшілер депутаттарының 
Қарасай ауылдық кеңесінде хатшы, 
Дамбар, Қаратал ауылдық кеңестерінде, 
Бершүгір селолық кеңесінде төраға, өзі 
қызмет атқарған кеңестердің депутаты, 
Шалқар аудандық кеңесінің қатарынан 
бес шақырылымында, яғни он бір жыл 
бойына депутат, Ақтөбе облыстық 
кеңесінің депутаты. Соның айғағы – 
бірнеше рет мемлекеттік марапаттарға 
ие болып, КСРО халық шаруашылығы 
жетістіктері көрмесіне қатысуы.

Ұлағатты ақсақал Бибіш анамыз-
бен жарасты тірлік кешіп, көркем ұл-
қыздар өсірген. Үлкен баласы Қартбай 
ауыл шаруашылығы құрылымдарында 
лауаз ымды қызметтер атқарды, Мәркен 
қоғамдық тамақтандыру саласын-
да, Қанымай білім беру жүйесінде 
жұмыс істеді, Жанғабыл – журна-
лист, Қазақстан Республикасы ақпарат 
саласының үздігі, Сәтбай – физика-
математика ғылымының докторы, про-
фессор. Қарттардың және бір бақыты 
– ұл-қыздардан немере сүйді, шөберенің 
алдын көріп кетті. 

Ж ұ м а ғ а л и  а т а н ы ң  о с ы л а й ш а 
жүрген-тұрған ортасында ынтымақ пен 
бірлікті аузынан тастамай, бітімгершілік 
көсемдігін, қиын түйіндер орайын табуда 
шешендігін көрген бір топ соғыс және 
еңбек ардагерлері Ұлы Отан соғысының 

қатысыпты. Жалпы Текей Қарпықұлы жайлы жаз-
ба деректерден гөрі аңыз-әңгімелер өте көп. Осы 
орайда Текей батыр туралы арнайы зерттеуді сыйлас 
інім, Текей батыр ұрпағы Жаңатай Асқарұлының 
өтінішімен бастағанымды айта кетсем деймін.

Текей Қарпықұлының шыққан тегіне тоқталсақ, 
ол шежіре тарқатуы бойынша, Кіші жүзге 
қарасты Қаракесек бірлестігіндегі Байсары (Кете) 
тайпасының Қара Кетесінен Сары-Асан болып та-
рамдалады. Асаннан: Киікші, Құдайназар, Қарпық 
туады. Қарпық бабадан әңгімемізге арқау болып 
отырған Текей – одан Ұлтай, Абақан, Ақкөбек, 
Құтмамбет, Кеген, Өтепберген-Шымырбай болып 
жалғасады. Ата-бабасы Қуаңдария, Жаңадария 
өзендері бойында өмір сүрген. ХVІІІ-ХІХ ғасырларда 
жазылған жинақтар мен карталарда «Кете қазған», 
«Сарғасқа», «Сарыбай» атты құдықтар мен Сыр-
лытам-2, «Торбай белгісі» сияқты жер атаулары 
карталарға енген. Кейінгі зерттеушілер «Кете 
қазған» құдығын «Текей қазған» деп атап жүр. 
Көнекөз қариялардың айтуынша, осы құдықты 
Текей қаздырғандықтан кейіннен «Текей қазған» 
атанғанын, тіпті осы аймақта «Текей құмы» деген 
атаулардың бар екендігін алға тартады.

Батырдың тарихын жан-жақты зерттеп, «Әз 
Тәукенің Текей батыры» атты кітабын 1997 жылы 
баспадан шығарып, оқырманға ұсынған батырдың 
тікелей ұрпағы, республикамызға белгілі журна-
лист Мырқы Исаев екенін айтып өткенім артық 
болмас. Кітап авторы Текей бабаның есімінің 
әртүрлі  жазылып жүргені жөнінде нақты мысалдар 
келтірген. Өзім кездестірген ертеректе шыққан 
жинақтар мен архив құжаттарында, әсіресе ХVІІ-
ХVІІІ   ғасырдағы жазбаларда қазақ есімдерінің 
дұрыс жазылмағанын байқадым. Сондықтан да 
кейбір құжаттарда расында да Текей есімі қысқарып 
Теке, кейде Бәке, т.б. болып та аталуы мүмкін.

Мырқы ағамыздың жазуынша Торғай, Қостанай, 
Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облысы жеріндегі 
Теке атауларын Текей деп оқуын сұрайды, Текейге 
телиді. М.Исаевтың кітабында айтқан Қызылорда 
облысы жеріндегі «Текей қазған, Текей құмы» 
және Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан 

70 жылдығы қарсаңында Шалқар 
қаласында жаңа, үлкен көшелердің 
біріне Жұмағали Қабақбаевтың есімін 
беруді сұрап, аудан әкімдігі  мен 
аудандық мәслихатқа арнайы хат жаз-
ды. Өңір басшылығындағы азаматтар 
мүдделік танытқанмен мәселе облыстық 
ономастикалық комиссияда іркіліске 
кезікті. Шалқарлық ардагерлер табанды 
қалпынан танбай билік органдарына 
қайта жүгінді. Сөйтіп, ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығы қарсаңында әділ шешім 
қабылданып, облыстық мәслихат сес-
сиясында бекітілді.

Ақиқаттан аттамаған жөн, Шалқар 
ауданының бұрынғы және қазіргі 
әкімдері Ербол Данағұлов пен  Бауыржан 
 Қаниев, аудандық мәслихаттың бұрынғы 
және қазіргі хатшылары Серікбай 
Төлемісов пен Ысқақ Бегеев соғыс 

қаласына қарасты «Үшқайық» ауылдық округінде 
«Теке ауылдық советі, Теке колхозы» болғандығы 
жайында тарихи деректерді Қазақстан Ұлттық 
Энциклопедиясының 8 томынан оқи аламыз. Бұл 
сол жердің тұрғыны, республикаға белгілі ұстаз 
Әбілхан Қайназаровтың естелігімен де расталады. 
Дегенмен, бұл ауылдың неге Теке аталғанын дөп 
басып айта алмай, бірнеше аңыздарды атапты. Мен 
осы бір дерекке мән бере қарап, көп іздендім. Оны 
таптым да. Архивтен табылған 1894 жылы генерал-
майор Большеваның редакциясы мен «Южной 
Пограничной полосы Азиятской России» атты 
картасы Қазалы мен Түркістан арасын қамтыған. 
Осы картада: «Түркістан» қаласының солтүстік 
шығысында 13 км жерде «Кескен-Терек», Капкан 
селосы маңында: «мог: Текей, Уроч Текей, бродь 
Текей» деп тайға таңба басқандай анық жазылып 
картаға түскен. Могиламыз – мола, Уроч ишеміз – 
мекен, шатқал, бродымыз – шағын өзен-көлдің тай-
ыз жерінен өтетін өткел. Демек, уақыт өте келе  Текей 
батыр атындағы көл мен шатқал Текей бабамыз 
тұрған жер. Бүгінде ұмытылып, қысқара келе Теке 
көлі, Теке селосы, Теке колхозы атанған. Қасиетті 
Қожа Ахмет Ясауи мавзолейі маңында өмірден өткен 
белгілі тұлғаның көктасын (құлпытасын) кезінде 
мавзолейге апарып қойған. Мавзолейдегі хан, 
сұлтан, билер мен батырлардың тізімінде басында 
№52 болып тіркелген бабамыздың көктасы (2016 
ж) №103 санмен белгіленген.

Жазушы Әмзе Қалмырзаұлының 1997 жылы 
шығарған «Теберік дүние» атты еңбегінде «Үлкен 
ақ сарайға» және мавзолейдің сыртына жерленген 
тұлғаларды атай отырып, сүйегі жерленбесе де, көк-
тасты әкеліп қою әдеті болғандығынан хабар береді. 
Демек, Текей бабамыздың қабірін үш жерде демей, 
Түркістан қаласының маңында жерленіп, көктасы 
мавзолейге қойылғаны – дау тудырмас шындық.

Кейбір кісілер Қармақшы ауданындағы 
Тәйімбет Көмекбаев ауылынан 160-170 шақырым 
қашықтықтағы «Тықы» атты үй-тамды Текей 
әулиенің мазары деп жүр. Ел әңгімелері мен 
Жанқожа батыр хақындағы архив деректерінде 
Тықының Қарақалпақ батыры екені аталып, оны 
Жанқожа батырдың өлтіргені айтылады. Кейде 
Жанқожа батырға Тойбаны да «өлтіртеді». Аңыз-
әңгімелерді саралап қарасақ – Тықы мен Тойба 
екеуі бір адам сияқты. Бүгінде Тықы батыр мен Теке 
әулие мазары туралы ел ішінде бір-біріне кереғар 
пікірлер кездеседі.

1956 жылы академик С.П.Толстов жетекшілік ет-
кен Хорезм экспедициясы зерттеп «Тықы» кесенесі 
деп белгілесе, 2011 жылы Қызылорда облыстың 
тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау мекемесі 
археологиялық сараптама жасаған. Сөйтіп, «Тықы 
батыр» кесенесі деп мемлекеттік қорғауға алынғаны 

ардагерін мәңгі есте қалдыруға ықылас 
танытты.

Ж е л т о қ с а н  а й ы н ы ң  с о ң ғ ы 
дүйсенбісінде аудан орталығында 
жаңадан пайда болған кең де сәнді 
көшелердің бірінде жұртшылық 
өкілдерінің қатысуымен митинг 
өткізілді. Шалқар қаласы әкімінің орын-
басары Сапарғали Құлбергенов ашып 
жүргізген шарада аудан әкімінің орын-
басары Әлия Боранбаева, еңбек ардагері, 
Шалқар ауданының құрметті азаматы 
Дәулетжан Елеусізов, белгілі кәсіпкер 
Болатбай Елеусізов, Шалқар аграрлық 
кәсіптік-техникалық колледжінің 
директоры, аудандық мәслихаттың 
депутаты Жеткерген Елемесов өз 
сөздерінде дәйекті дәлелдер келтіріп, 
тыңдарманды ұйытты. Дәулетжан аға 
Ақтөбе облысында партия-кеңес ор-

туралы тақтаны ілген. Бұл мазар Теке әулие, болмаса 
Тықы батырдікі ме? Әлі де толыққанды зерттеуді 
қажет етеді.Тықы мен Тойбаны Жанқожа батыр 
Нұрмұхамедұлының өлтіргені жайлы қос зерттеуші, 
жазушылар Әбдісаттар Оспанов, Молдахмет Қаназ 
өздерінің кітаптарында анықтап жазды.

Қазақ халқында бір адамның есімінің бірнеше 
түрде аталатыны және ресейліктердің жазбаларын-
да дұрыс жазылмауынан шатасып жүрміз. Мысал 
ретінде Әз Тәуке ханды бірде Тәуке батыр, Тауке, 
Тевке, Тявка, Әжібай биді – Аджибай, Ажибай, 
Мәмбетті – Мамбет, Маимет, т.б. болып кете 
барады. Сондықтан да Текейдің бірде Теке, енді 
бірде Бекей, Бәке болып жазылуы әбден мүмкін. 

М.Тевкелевтің Сыртқы істер алқасына 1732 
жылдың 5 қаңтарда (журналдық жазба есебінде 
– Т.Д) өзінің ішкі есебін, мақсатын хабарлаған 
жазбасында: «...Міне, нақ осындай игі хабармен 
олар ұлы мәртебелі императрица ағзамға өздерінің 
елшілерін Әбілқайыр ханның елшісі  Бөкембай 
батырдың әріптесі Бәке батырды (Текей – Т.Д.) 
бір күтушісімен, Сәмеке ханның екі елшісі – 
Құлбақа төлеңгіт пен Жайығанды Амандық деген 
күтушісімен, Әбілқайыр ханның күйеу баласы Батыр 
сұлтанның елшісі Мұхаметқожаны бір күтушісімен, 
Әбілқайыр ханның ұлы Нұралы сұлтанның елшісі 
Шөке төлеңгітті, Әбілқайыр ханның зайыбының 
елшісі Машқарды жіберіп отыр» дей келе, «...
Әбілқайыр ханның елшісі – Бөкембай батырдың 
әріптесі Бәке батырға һәм Сәмеке ханның елшісі 
Құлбақа төлеңгітке 50 сомнан 5 аршын сапалы 
шұғадан, сондай-ақ кісі басы қарасұр түлкі терісін 
берген жөн. Әсіресе Әбілқайыр ханның елшісі Бәке 
батырды оңашалап ешкімге білдірмей бұрынғы 
тарту-таралғысына қоса тағы да 30 сом мен шұға 
берген жөн. Мұның өзі Бөкембай батырдың жанына 
жақсы тиері анық» деп жазып, Тевкелев өзінің шын 
бет-бейнесін көрсетіп алған.  Осы Бәке батырды 
Мырқы Исаев та Текей батыр деп есептейді. Мен 
де осы тұжырымды қостаймын.

Текей бабадан аңыз-әңгімелерден басқа ұлағатты 
сөздері де қалыпты: «Ұлдары батыл, қыздары асыл 
елдің шегіне жау жетпес, ұлдары жасық, қыздары 
пасық елдің басынан дау кетпес» деген артында 
өлмейтіндей сөзі бар. Батыр баба бірде балаларын 
шақырып алып өсиет айтыпты деседі. Сонда: 
Абақанға бірлікті, Ақкөбекке билікті,  Құтмамбетке 
палуандықты, Шымырбайға байлықты, Кеген-
ге батырлықты, Ұлтайға шанышқыны сыйлап, 
«несібеңді балық аулаудан тап» депті. «Ұлтайдан 
ұл туса, балыққа күн туады» деген сөздер өсиеттің 
шындығын нақтылай түседі емес пе?

Жалпы Текей батыр Қарпықұлының өмірі, 
қайраткерлік, батырлық жолдары аңыз-әңгімелер 
мен ақын-жыраулардың толғауларында, архив 
құжаттары мен карталарда аз да болса көрініс 
береді. Оның үстінде журналист Мырқы Исаевтың 
«Әз Тәукенің Текей батыры» деген кітабынан біраз 
дүниелерді оқуға болады. 

Текей Қарпықұлының туғанына былтыр 
337 жыл толды. Әне-міне дегенше 340 жыл, 
қайтыс болғанына 255 жыл болмақ. Бүгінге 
дейін батыр атының елеусіз қалғаны елдігімізге, 
азаматтығымызға сын емес пе? Әз Тәуке мен 
Әбілқайыр хандардың қиын шақтарында қасынан 
табылған қас батырларымыздың бірі Текей 
батырдың есімін әспеттеп, түрлі ізгілікті шаралар 
ұйымдастырып, оның өмір жолдарын жас ұрпақтарға 
таныстырумен қатар республикалық деңгейде 
арнайы ғылыми-практикалық конференциялар 
жасап, батыр бабаның есімімен көше, тағы басқа 
да атаулар беру – бабамыздың рухына жасаған 
кісілігіміз болар еді. Батырдың есімімен аталған 
Түркістан қаласындағы жер Текей батыр ауылы 
атауын алса – батырға жасалған құрметтің басы 
болмақ. Батыр туған өңір азаматтары, аудан, облыс 
басқарып отырған басшылар жоғарыдағыдай шара-
ларды қолға алса жас ұрпақтың бойына отаншылдық 
рух сіңіру жолындағы істерге тигізетін пайдасы мол 
болар еді деп ойлаймыз. 

Тынышбек ДАЙРАБАЙ, 
зерттеуші,  Қазақстан Жазушылар, 

Журналистер одағының мүшесі, 
Мәдениет қайраткері, профессор, 

«Құрмет» орденінің иегері

гандарында лауазымды орынтақтарда 
болған Бақи Шановтың, Социалистік 
Еңбек Ері Алтынбек Әкімжановтың 
Жұмағали Қабақбаев туралы пікірлерін 
ортаға салды. 

Өз естелігінде Болатбай Елеусізов 
былай деді: 

– Мен әкемнің әкесі Әйтекештің 
тәрбиесінде болып, «шал-кемпірдің 
баласы» деген дәрежені иеленгенмін. 
Ауылымызда «Бай Сейітжан» атанып 
кеткен ақсақал мен әкемнің меншігінде 
төрт түлік мал болды және Хрущевтің 
жеке малды шектеу саясаты тұрғысында 
айтарлықтай көп те еді. Әкемнің 
ауылдық кеңес төрағасы Жұмағали 
ағамызбен сыйластығы нәтижесінде 
кемпір-шал қыспаққа түскен жоқ, ша-
руасын ары қарай дөңгелетіп жүргізді. 
Мен Жөкеңнің кішіпейілділігін, үлкен-

ғиБрат

Жақсының есімі — 
ел Жадында

кішімен тіл табыса білгенін айтар едім. 
Баласы Жанғабылмен мектептің бір кла-
сында оқығандықтан үйіне жиі соғамын. 
Сонда мені «Әйтекемнің баласы келді» 
деп, төрге шығарушы еді.

Қарапайым шопан отбасында апалы-
сіңлілі төрт қыздың ортасында жалғыз 
өскен Жеткерген Елемесов былайғы 
жұрт «Сәбет» атап кеткен бұл кісінің 
қазіргі терминмен айтқанда аз қамтылған 
отбасылар тірлігіне қамқор көңілмен 
қарағанын, мұң-тілегін ескерусіз 
қалдырмағанын елжірей еске алды. 
«Әкемнің жоқтығын білдірмей еркін 
өсуіме қызық-қуанышын сарп еткен 
байғұс анамның: «Атағы жайылып, айна-
ласына тамыр жайған Үмбеттің қызымен 
сөзі бар екен, баламды қомсынып жүрер, 
құдалыққа бас болып, Жұмағали, сен 
барасың» деген кесімді билігіне дерек 
айтпастан Жөкең жүріп еді».

Көше шетіндегі екі қабатты көркем 
коттедж маңдайшасындағы жазуы бар 
жамылғыны аудан әкімінің орынбасары 
Әлия Боранбаева мен аудан бойын-
ша қазір ортада жүрген жалғыз Ұлы 
Отан соғысының ардагері Шудабай 
Тақаев түсірді. Еңбек ардагері, Шалқар 
ауданының құрметті азаматы Оразбай 
Әділбаев бата берді. 

Митингіден соң қаладағы «Әсем» 
мейрамханасында марқұмның ұрпақтары 
дастарқан жайып, ас берді. 

Нұрмұханбет ӘБДІЛДАҰЛЫ

Ақтөбе облысы

Текей
батыр

Тәуелсіз Қазақстан үшін өзекті мәселе – тіл саясаты болғандықтан, оның жергілікті жер-
лерде дұрыс жүргізілуі ерекше маңызға ие. Еліміз егемендік алып, Тәуелсіздікке қол 
жеткізгелі мемлекеттік тіліміздің және өзге ұлттардың тілі мен мәдениетінің дамуына, өсіп-
өркендеуіне зор мүмкіншілік туды. Сонымен қатар мемлекет тарапынан да айтарлықтай 
қолдау көрсетіліп, тілдерді дамыту мақсатында кешенді бағдарламалар жасалып, олар 
кезең-кезеңімен жүзеге асырылып келеді. Eлiмiздeгi тiл нacиxaты жәнe ocы бaғыттaғы өзгe 
жұмыcтap, нeгiзiнeн aлғaндa, «Тіл туралы» Заң мен «Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына» сәйкес орындалуда. Биылғы жылы осы 
бағдарламаның екінші кезеңі де сәтті аяқталды. Аталған бағдарлама аясында өңірімізде тіл 
саясатын дамытудағы ілгерлеушілік байқалады. Осы жылдары облысымызда тұратын барлық 
этностардың тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайту, сонымен қатар мемлекеттік тілді 
мемлекеттік қызмет және қоғамдық-саяси, әлеуметтік кәсіпкерлік салаларында батыл түрде 
қолданысқа енгізу, барша халықтың ең басты құндылығына айналдыру жұмыстары жүйелі 
түрде жүргізілді.

о ң т ү с т і к  қ а з а қ с т а н  о б л ы с ы
ұлы дала атаулары

ТӨЛЕ БИ АуДАНЫ

Төле би ауданы.1932 жылы 2 ақпанда Қазақ 
АССР Орталық атқару комитетінің Қаулысымен 
орталығы Шымкент қаласы болып Бадам 
 ауданы құрылды да, осы жылдың 27 ақпанында 
ол Леңгер ауданы деп қайта аталып, Оңтүстік 
Қазақстан облысының құрамына енді.1935 
жылға дейін Леңгерде жыл сайын өндірілетін 
көмір орта есеппен 3-4 мың тоннадан аспады. 
1935 жылы Шымкент-Леңгер теміржол тармағы 
салынғаннан кейін ғана қалада көмір өндіру арт-
ты. Содан кейінгі жылдары Леңгер қаласының 
аумағында көмір шахтасы іске косылып, аудан 
– Леңгер  ауданы, ал оның орталығы – Леңгер  
поселкесі болып қайта аталған.Кеңестік дәуірде 
аудан әр жылдары көршілес Қазығұрт, Сайрам 
аудандарымен біріктіріліп, кейін тағы да өз 
алдына бөлініп шыққан.1991 жылғы 5 қазанда 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 
президиумының №751-XII Қаулысымен ауданға 
Қазақ мемлекеттілігін қалыптастырушы тұлға 
Төле  Әлібекұлының есімі берілді. Бүгінгі таңда 
Төле би ауданына қарасты 1 қала, 15 ауылдық 
округ және 61 елді мекен бар.

Леңгер қаласы. Леңгер атауының шығуы 
туралы әртүрлі болжамдар бар. Солардың бірі, 
Леңгер кәсіпкер неміс капиталисінің фамилиясы 
екен дейді. Сол капиталист о баста осындағы 
тас көмір кенін сатып алыпты-мыс. Кейін 
қала соның атымен аталып кеткен деседі. Ал 
оған дейін бұл жер Қаратас деп аталыпты деген 
әңгіме бар.Кейбір көнекөз қарттар, бұл атауды 
Леңгер ата атымен байланыстырады. Леңгер баба 
осындағы көшпелі елге ислам дінін уағыздап, 
таратушы болған, – дейді. 

Зертас ауылы. Зертас ауылының атауы осы 

алынған. Достық елді мекенінде түрлі ұлт өкілдері 
ұзақ жылдар бойы баянды да берекелі, тату-
тәтті өмір сүріп келеді. Ауылдың бұрынғы аты 
Александровка болған, 1994 жылғы 29 қарашада 
ОҚО мәслихаты мен әкімдігінің №3-65 бірлескен 
шешімімен оған Достық атауы берілген.

Ақайдар ауылы. Ақайдар ауылы, қариялардың 
айтуынша, тарихи атау. Ол ауылдағы арық атауы-
на байланысты қалыптасқан. 1928 жылы бұл жер-
де «Қызылқанат» ұжымшары ұйымдастырылған, 
1994 жылғы 29 қарашада ОҚО мәслихаты мен 
әкімдігінің №3-65 бірлескен шешімімен оған 
тарихи атауы қайтарылған. Бұл атаудың шығу 
төркініне зер салсақ, ертеректе елге сыйлы 
Ақайдар атты кісі сонау Зағамбардан Қызылқанат 
ауылына, ары қарай Буденный, Қызыл Октябрь, 
Қызылүй, Бәйтік елді мекендерін суландыру 
мақсатында үлкен арық қазуға ұйытқы болған 
екен. Сол арықтың арқасында аталған елді  мекен 
тұрғындары егіс, көкөніс егіп, шаруаларын 
түзеген. Кейінірек, елді мекен халық арасында 
Ақайдар болып аталып кетеді.

Сұлтан Рабат ауылы.  Сұлтан Рабат ауылының 
атауы Ахмет Ясауи бабамыздың атымен тығыз 
байланысты және оның тарихы Сайрам, 
Түркістан қалаларының тарихымен ұштасады. 
Сұлтан Рабат бір кездері шекаралық бекет болған, 
«Сұлтан» сөзі Ахмет Ясауидің  ізбасары, діндар 
деген ұғымды білдірсе, «Рабат» сөзі бекет, шека-
ра, қорған деген мағынаны білдіреді деседі. Ол 
туралы деректер «Рашэкат» кітабында жызылған.

«Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
жер-су, елді мекен атауларының қысқаша 

тарихы» кітабы бойынша 
дайындаған өлкетанушы 

Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

өңірден табылған зерлі тастарға байланысты 
қойылған. Аудан аумағында көптеген тарихи 
және сәулет ескерткіштері бар. Осы жерлер-
ден күні бүгінге дейін ежелгі құмыралар, зерлі 
бұйымдар, тағы да басқа тарихи жәдігерлер та-
былуда. Бұл ерекшелік елді мекен атауын қоюға 
себепші болған. Кеңестер Одағы дәуірінде ауыл 
атауы «Галкин» болған, ҚР Жоғарғы Кеңесі 
резидиумының 1992 жылғы 19 наурыздағы 
Қаулысымен елді мекен атауы Зертас болып 
бекітілген.

Қарақия ауылы. Қарақия ауылының атауы 
елді мекеннің географиялық ерекшелігіне бай-
ланысты қалыптасқан. Елді мекен орналасқан 
аймақта түсі қара-қошқыл төбе бар, оның бір 
шеті тік жар күйінде. Осыған байланысты ауыл 
атауы Қарақия болып аталған.

Киелітас ауылы. Киелітас ауылының 
атауы осы жердегі тастардың ерекшелігіне 
байланысты қойылған. Кейбір деректерде 

осы аумақтан келіге ұқсас тастар табылған 
және ол жергілікті тұрғындар арасында киелі 
саналған деседі. Осыған байланысты «Киелітас» 
топонимі қалыптасқан. Елді мекен Кеңестер 
Одағы дәуірінде Қызыл Октябрь аталған. 
1994 жылғы 29 қарашада ОҚО мәслихаты мен 
әкімдігінің №3-65 бірлескен шешімімен ауыл 
Киелітас атауын иеленген. Ауылдың шығыс 
және батысындағы қыраттарда обалар мен 
қарауыл төбелер көптеп кездеседі. Жоңғар 
шапқыншылығы кезеңінде осы аумақта 
көптеген шайқастар болған деседі.

Достық ауылы. Достық ауылының атауы 
елдің ынтымағына, татулығына, үлгілі қарым-
қатынасына байланысты қойылған. Елді ме-
кен тарихына зер салсақ, мұнда ХІІ-ХVІІ ғ.ғ. 
қалашық болған. Бадам өзенінің оң жағында І-V 
ғасырлардағы оба қорымдар көптеп кездеседі. 
Аталған жәдігерлер археологиялық ескерткіштер 
санатына жатқызылып, олар мемлекет қорғауына 

тілге көзқарас – елге көзқарас

Әлемдік көштен 
қалмаймыз десек...

тілде үздік қызмет көрсету» облыстық байқауы 
жарияланып, жеңімпаздар дипломдар және 
ақшалай сыйлықтармен марапатталды.Бір айға 
созылған тілдер айлығының салтанатты жабылуы 
2016 жылғы 23 қыркүйекте «Достық» концерттік 
залында «Тіл – достық құралы» атты концерттік 
бағдарламамен қорытындыланды.

Сонымен, жыл сайын ұйымдастырылып, 
бүгінде дәстүрге айналған биылғы іс-шаралар 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арналды.Тәуелсіздік жылдарындағы 
өңіріміздегі тіл саясатының қол жеткізген аса 
маңызды жетістіктері мен өңірімізде мемлекеттік 
тілдің өрісін одан әрі кеңейту мен насихаттау 
жолдарын талқылау мақсатында 13 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы аясында «Мемлекеттік тіл және ел 
тәуелсіздігі» атты қорытынды дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды.

Шараға  Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
Павлодар облыстық филиалының мүшелері, 
облысымыздағы этномәдени бірлестіктерінің 
жетекшілері, үкіметтік емес ұйымдарының 
өкілдері, ғалымдар мен белгілі тіл мамандары, 
мемлекеттік тілді дамыту жолында еселі еңбек 
етіп жүрген тіл жанашырлары, жергілікті жоғары 
оқу орындарының ғалымдары мен оқытушылары, 
мемлекеттік тілді жетік меңгерген облыстың этнос 
жастары, Павлодар облыстық «Жас Отан» жастар 
қанатының, Жастар саясаты мәселелері жөніндегі 
басқармасының өкілдері қатысты.

Дөңгелек үстел барысында Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы Павлодар облыс-
тық филиалының төрағасы С.Әйтенов 

осы салада «Қазақ тілі» қоғамы алқа мүшелерінің 
талқысынан өткен бағдарламасының  қалай 
іске асырылып келе жатқанын баяндай келе, 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына тарту ретінде 
барлық қала, ауданда кейбір елді мекендердің, 
ондаған көшелердің атау лары қазақша өзгертілгенін 
аса бір қуанышпен жеткізді. Сонымен қатар 
Қ.Даржұман атындағы ұлттық жаңғыру мектебі 
директорының орынбасары Ж.Байманова ана тілі 
және мемлекеттік тілдегі көркем оқу байқаулары 
ассамблеяның жас қанатын қалыптастырушы және 
жастар шығармашылық ұжымын құрушы негізгі 
топ болып саналатынын атап көрсетті. 

«Жас Отан» жастар қанатының өкілі, қазіргі 
таңда Инновациялық Еуразия университетінің 
«Журналистика және филология» департаментінің 
2 курс студенті Степчук Валерия да сөз алып, 
облыстық «Тіл – парасат» және «Абай оқулары» 
байқауларына қатысып, республикалық жарыста 
бақ сынағанын бағалағанын, мемлекеттік тілді 
жақсы меңгергенін мақтанышпен айтты. 

Басқосу әрі қарай мемлекеттік тілді дамытуды 
жүзеге асырудың өзекті мәселелеріне арналды.
Онда тілдің бүгіні мен келешегі жайында терең 
ой-пікірлер ортаға салынды. Сонымен қатар 
этномәдени бірлестіктерде мемлекеттік тілді оқыту 
мен насихаттауды арттыру жолдары, жетілдіру 
мәселелері, қолданыс аясының кеңейе түсуіне 
ықпал ететін тың ұсыныстар жасалып, үштұғырлы 
тілдің болашағы, жаһанданудағы тілдің көрінісі 
мен орны қандай болуы керектігі әңгіме арқауына 
айналды.

Жиын соңында Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, қазақ тілінің 
дамуына зор үлес қосып, тәрбие мен ұлттық 
құндылықтарды насихаттау жолында аянбай 
еңбек етіп жүрген этномәдени бірлестіктерінің 
жетекшілері, сондай-ақ өңірімізде мемлекеттік 
тіл саясатын жүзеге асыруға, қазақ тілінің да-
муына зор үлес қосып жүрген тіл жанашырла-
ры облыс әкімінің және басқарманың Құрмет 
грамотасымен, Алғыс хатымен марапатталса, 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
25 жыл» мерекелік медалімен С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік университе тінің 
профессоры, филология ғылымының докторы 
А.Тұрышев, еңбек ардагері У.Мақұлов, «Ана тілі» 
орталығы» ЖШС-ның директоры Ш.Кинжикова 
ресми түрде марапатталды. 

ХХІ ғасырда қазақ елі биік белестерге қол жеткіздік. 
Бір жарым ғасырлық тарихы бар дүниежүзілік ЭКСПО-ны 
өткізу мәртебесіне  ие болды. Әлемдік деңгейдегі абырой-
лы мегажоба ТМД елдері мен Орталық Азия аумағындағы 
өткізілетін ең алғашқы халықаралық деңгейдегі көрмеге 
айналуы мүмкін. Көрмеге 5 млн-дай адам қатысады деп 
жоспарлануда. Оның көбі дерлік  шетелдіктер. Қазақстан 
тарихында ерекше орын алатын ежелгі Отырар өңірі ең 
тартымды туристік бағыттардың бірі болғандықтан,шетелдік 
туристердің көптеп келуі ықтимал. Соңғы жылдары Арыстан 
бап және Отырар төбе сияқты тарихи орындарға Еуропа, 
Ресей, Қытай, Жапония, Араб және Таяу Шығыс елдерінен 
келетін туристердің саны жылдан-жылға артуда. Биылдың 
өзінде Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейінің 
экскурсиялық  нысандарына келген шетелдік қонақтардың 
саны шамамен 5 мыңға жуықтады. Ал олардың қатынас 
тілі – ағылшын тілі. Оларға жоғары деңгейде қызмет ету 
– біздің міндетіміз. Сол арқылы біз еліміздің мәдениетін 
әлемге танытуға өз үлесімізді қосамыз деген ойдамыз. 

Бір шаңырақты көтеру үшін үш діңгек керек емес. 
Бір діңгекпен көтерген шаңырақтың жан-жағынан уық 
қадалып, оның беріктігін қамтамасыз етеді. Біздің алтын 
діңгегіміз, тұғырымыз – қазақ тілі, ал жан-жағынан өзге 
тілдер мемлекеттік тілді қолдап уық секілді қадалады. Бірақ 
кейбіріміз үштілділік үдерісі жөнінде басқаша көзқарас та-
нытып жатамыз.  Мұның себебі осы бір сөздің мағынасын 
түсінбеуден келіп шығады. Бірқатары осы бағытты ұстануға 
оң көзбен қарап, құптаса, енді бірі өз қарсылықтарын 
білдіруде. 

 Атап айтсақ, саясаттанушы Т.Әбдуәлидің: «Мемле-
кет басшысы жаһандану жөнінде мәселе көтергенде де 
өре түрегелдік. Жаһандану дегеніміз қарапайым сөзбен 
айтқанда жоғары деңгейге жеткен елдермен қарым-
қатынасымызды нығайту. Соның бірі – тілдік коммуни-
кация. Бұл үшін халықаралық қатынас тілі болып жүрген 
ағылшын тілін үйренуге жастарымызды жатпай-тұрмай ба-
улуымыз керек. Оның қажеттілігін уақыт өткен сайын өткір 
сезініп келеміз» деген ойын оқытушы Т.Тәңірбергенқызы 
ары қарай жалғастырады: «Ағылшын тілін үйренгеннен 
біз мәңгүрттенбейміз. Ағылшын тілі қазақ тілін үйренуге 
ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны түсіне білуіміз 
керек. Себебі ағылшын тілі мемлекеттік тілмен бәсекелес 
емес».

Ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын тілін білу 
Қазақстан үшін қажеттілік. Қиындық туғызатыны – аталған 
үш тілді меңгерген мамандардың кездесе бермейтіні. Қазақ, 
ағылшын, орыс тілін қатар игерген  мамандарды даярлау  
кезек күттірмейтін мәселе. 

Елбасы «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жа-
сауымыз керек» деген болатын.  Демек, ағылшын тілін 
білмей, заман талабына лайықты, бәсекеге қабілетті тұлға 
қалыптастыруға толық қол жеткізе алмаймыз. Іргелес 
мемлекеттерден анағұрлым ілгері тұрған Қазақстан қазіргі 
жетістіктерімен шектеліп қалмау үшін де көптілділікке 
ұмтылуда. Өйткені еліміздің біліктілігі мен сауаттылық 
деңгейін әлемге танытып, алпауыт мемлекеттермен 
тереземізді теңестіру мүмкіндігіне жетелейтін қадамдардың 
маңыздысы – көптілділік.

Нұрсейіт ӘМЗЕ,
Отырар мемлекеттік археологиялық 

қорық-мұражайының қызметкері

Оңтүстік Қазақстан облысы

Осы арқылы әлеуметтану және мәдениаралық 
коммуникация дағдыларының деңгейі артады. 
Сонымен қатар жобаның мақсатты тобына, 
тұрғылықты мекенжайына қарамастан әр түрлі 
жастағы тыңдаушылар кіреді. 

Жоба 20-24 маусым аралығында Ақсу 
қаласының Құркөл ауылында басталып, Павло-
дар облысындағы Екібастұз қаласы, Качир және 
Шарбақты аудандарынан келген қатысушылар 
жалғастырды. Сонымен қатар жобаға белсенді 
атсалысқан барлық топтардың қатысуымен 
Екібастұз қаласында «Жібек жолы» акциясы 
ұйымдастырылды. Акция шеңберінде «Үміт» 
балалар үйінің тәрбиеленушілеріне алдын ала 
дайындалған кітаптар мен зияткерлік ойындар 
табысталды және «Шахтер» мәдени-демалыс 
саябағында қала тұрғындарының қатысуымен 
флешмоб пен концерт өтті. «Тіл керуені – 2016» 
тілдік жобасының жазғы маусымының жабылу 
рәсімі 27 тамызда Баянауыл ауданының Торайғыр 
ауылында өтті. Жобаға қатысқан белсенділер 
облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 
тарапынан алғыс хаттармен марапатталды. 
Шараның ресми бөлімі аяқталғаннан кейін ауыл 
тұрғындарының назарына концерттік бағдарлама 
ұсынылды.

Үкiметтің № 62 қаулысымен бекiтiлген 
Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі 2014-2016 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарының «Шетелдегі 
қазақ диаспорасының өкілдері ана тілін меңгеруі 
үшін әдістемелік және ұйымдастырушылық 
қолдау көрсету» тармағын орындау мақсатында 
басқарма алғашқы рет 5-14 қыркүйек аралығында 
Ресей Федерациясының Омбы аймағында 
тұратын қазақтардың ана тілдерін үйрену үшін 
тегін оқыту курстарын ұйымдастырды. Оқытуға 
50 адам тартылып, қазақ тілін оқумен қатар қазақ 
халқының салт-дәстүрін, әдеп-ғұрыптарын 
үйренді.

Мемлекеттік тілді бұқаралық ақпарат 
құралдарында кеңінен насихаттау мақсатында 
облыстық іс-шаралар жоспары шеңберінде 
«Қазақстан-Павлодар» телеарнасында «Туған 
тіл – байлығым!» атты ақпараттық-танымдық 
бағдарламаның 50 шығарылымы, «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік тіл саясаты» 
атты 9 жарнамалық-имидждік материал және 
облыстық радиода «Мемлекеттік тіл және от-
басы» бағдарламасының 30 хабары жарық көрді. 
Телерадио бағдарламалардың мемлекеттік тілді 
көпшіліктің қолдануына қол жеткізуде үлесі зор, 
себебі қазақ тілінде сөйлейтін, оның ішінде этнос 
өкілдерінің танымал тұлғалары мен отбасылары 

интернет ресурсында, басқарманың «tildes.gov.
kz» Web-сайтында және басқа да ақпараттық 
сайт беттеріне күнделікті екі тілде жарияланып 
отырады.

Өңірдегі орыстілді азаматтар арасында 
қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін арттыру 
мақсатында биылғы жылы насихаттау тобы 
құрылып, этностар көп шоғырланған Пав-
лодар, Успен және Шарбақты аудандарында 
орыстілді азаматтарымен «Мемлекеттік тіл – 
біздің болашағымыз!» тақырыбында кездесулер 
өткізілді. Насихаттау топ құрамына «Қазақ тілі» 
қоғамы облыстық филиалының, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы мүшелері және облыстағы 
жоғары оқу орындарының өкілдері енгізілді. 
Кездесу барысында Қазақстандағы этностардың 
бірлігі мен ынтымағының кепілі ретіндегі рөлі, 
мемлекеттік тілдің патриоттық, жас ұрпақ 
тәрбиесіндегі маңыздылығы, ғылым-білім, 
қоғамдық көпшілік орындарда қолданылуы 
туралы сөз қозғалып, шараға қатысушылар өзара 
пікір алмасты.

Облыстық іс-шаралар жоспары аясында 
мемлекеттік тіл саясатын насихаттау және 
оны іске асыру мақсатында түрлі мәдени-
бұқаралық шаралар ұйымдастыру дәстүрге 
айналды. Түркітілдес халықтар жазбалары 
күні,«Славян жазбалары күндері», «Бірлік» 
этнофестивалімен қатар тілге арналған түрлі 
байқаулар өткізілді.

Өткен жылдың 19 тамызынан бастау 
алған «Тілдер айлығы» шеңберінде 
тілді кеңінен насихаттау, халық сана-

сын серпілту, елімізде тұратын этнос өкілдерінің 
мәдениетін, тарихын тану мақсатында облыстың 
қалалары мен аудандарында 200-ге жуық 
іс-шара өткізілді. Облыс көлемінде Абай 
шығармашылығын  насихаттау арқылы қазақтың 
тілі мен әдебиетіне, мәдениетіне деген этнос 
өкілдерінің ықыласын арттыруға бағытталған 
«Абай оқулары» байқауы ұйымдастырылып, 
сондай-ақ көркем әдебиетті насихаттауды 
жандандыру, халық арасынан  талапты, та-
лантты жас ақындардың жыр мүшәйрасы 
қорытындыланып, үздік поэзия туындыларына 
бәйге берілді. Сонымен қатар көркемсөз оқу 
шеберлерінің дәстүрлі Оралхан Бөкей атындағы 
облыстық байқауы, «Батыр – ел қорғаны» атты 
облыстық жас ақындар мүшәйрасы, «Тіл – 
тәуелсіздіктің тұғыры» тақырыбында алғаш рет 
«Жастар форумы» өтті. Қатысушылар ақпараттық 
сағат шеңберінде «Тіл – тәуелсіздік тұғыры» 
тақырыбында өз пікірлерін ортаға салды.  
Психологиялық тренингтер ұйымдастырылды. 
Кәсіпкерлер арасында тұңғыш рет «Мемлекеттік 

Мемлекеттік бағдарламадағы негізгі 
нысаналы индикаторлардың 
бірі 2020 жылға дейін қазақ тілін 

меңгерген тұрғындардың үлесін 90%-ға жеткізу 
болып табылады. Сондықтан мемлекеттік 
тіл саясатын облыс тұрғындары арасында 
кеңінен насихаттау, қазақ тілінің қолданыс 
ауқымын кеңейту, оқып-үйрету бағытындағы 
жұмыстарды атқару міндеттері алдыңғы қатарға 
қойылды. Осы мақсатпен облыста қазақ тілінде 
оқыту жұмыстары қарқынды түрде жүргізіліп, 
бүгінгі күнге дейін жалпы үш жыл ішінде 44178 
адам мемлекеттік тілде оқытылды.Соның 
нәтижесінде облыс тұрғындарының мемлекеттік 
тілді білу деңгейі 78 пайызға жетті. 

Мемлекеттік тілді білу деңгейін бағалайтын 
«Қазтест» жүйесінің қолданысқа енгізілуі 
қазақ тіліне деген сұраныстың артуына оң 
септігін тигізді. Жалпы диагностикалық және 
сертификаттық тестілеуден 2014-2016 жылдар 
аралығында 6119 адам өтіп, өз білімдерін дәлелдеп 
шықты. 

Бүгінгі таңда мемлекеттік тілдің беделін 
арттыру мақсатында облыстық тілдерді дамыту 
жөніндегі басқармасы оқытудың жаңа түрлерін 
қолданып келеді. Мысалы, өткен жылы ерек-
ше үлгідегі «Тіл керуені – 2016» тілдік жобасы 
жүзеге асырылды. Жобаның негізгі мақсаты 
тіл-мәдениет-туризм арқылы тілдік ортаға ену 
үшін кешенді тәсіл негізінде шынайы тілдік 
ортаға жағдай туғызу және тілдегі қарым-
қатынастың ситуациялық үрдісін жасау болып 
табылады. Аталған бағыттың тиімді серіктестік 
формасы этномәдени бірлестіктермен және 
әр ел азаматтарымен қазақ тілі арқылы ұзақ 
мерзімді халықаралық серіктестікті іске асыру. 

үШтұғырлы тіл: заман талаБы  

ӨзгЕ ҰЛТ ӨКІЛДЕрІНІҢ 
ТаЛаБы ҚУаНТаДы

«Қазақстан бүкіл әлемде үш тілді пайдаланып жоғары 
білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар, қазақ тілі – 
мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және 
ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу 
тілі» деп  Елбасымыз өзінің кезекті  бір Жолдауында 
айтып кеткендей, қазіргі заманда ағылшын тілінің де 
маңызы ерекше бола түсуде.   Өйткені  ол дүниежүзінде  
сұранысқа ие. Әлемдегі көптеген елдер ағыл шын 
тілінде сөйлейді. Бұл тіл қазіргі заманда жаһан дық тіл 
болғандықтан, оның еліміз үшін  рөлі зор. 

мемлекеттік тілде сөйлеушінің беделді бейнесін 
қалыптастырып келеді деуге негіз бар. 

Аталған өңірде ай сайын «Ертіс дидары» 
облыстық қоғамдық газеті шығарылуда. 2016 
жылдың ерекшелігі газеттің әр саны арнайы қала 
немесе ауданға арналып, өңірдегі тілдік жағдайға 
байланысты материалдар жарияланды. Басы-
лым арқылы барлық қалалар мен аудандардағы 
шаралар туралы мақалалар жарыққа шықты.

Ж а л п ы  о б л ы с т ы қ  т і л д е р д і  д а м ы т у 
жөніндегі басқармасы өткізген іс-шаралардың 
қорытындысы туралы ақпараттар, баспасөз-
релиздері мен фотосуреттер және атқарған 
жұмыстары Павлодар облысы әкімдігінің ресми 

Сәуле оСМаНоВа, 
павлодар облысы тілдерді дамыту 

жөніндегі басқармасының басшысы
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Ми – барлық физиоло гия лық, биохимиялық, 
психикалық үдерістердің үйлесімділігін сақтаудағы 
орталық. Ол сонымен қатар ағзаға ұнамды және 
ұнамсыз әсерін тигізіп отырады. 

Ми бір жағынан ойлау бей несін жасайтын болса, 
түйсіктің ең жоғары саналы жұмыс істеуіне ықпал 
етеді. Екінші жағынан – ми күйзеліс синдромдарын 
қалып тастыруға қабілетті және осы арқылы барлық 
мүшелер мен жүйелердің жұмысына да  әсері бар. 

Біздің қай-қайсымыз болсын тіршілік жолымызда 
қарама-қайшылықтан, күйзелістерден аулақ болу 
үшін, өз санамызды тексеріп жүруді үйренуіміз керек. 
Эмоцияны меңгере білгеніміз абзал. 

Америка құрылығында ұзақ 
өмірлі ағаштар қатарына бәрінен 
де бұрын калифорниялық кей-
бір секвойларды, ал кипарис 
тұқымдастардан қылқан жа-
пы рақты ағаштарды жатқызуға 
болады, бұлар 3 мың жылдан 
бері өмір сүріп келеді. 

Ж а н у а р л а р д ы ң  і ш і н д е 
тасбақалар, әсіресе Галапагосс 

және Сейшел аралдарындағы тасбақалар дың кейбір 
түрлері өте ұзақ өмір сүреді. 1918 жылы Мав рикий 
аралында жергілікті гарнизондағы ағыл шын дық 
теңізшілердің сүйіктісі болып кеткен тасбақа кез-
дейсоқ өлтірілді. Ол мұнда сонау 1766 жылы әке лінген 
болатын. Капитан Куктың әйгілі тасбақасы Тынық 
мұхиттағы Тонго аралында 1777 жылдан 1966 жылға 
дейін өмір сүрді. Сол кездің өзінде де ол бұл жерге 
жасы едәуірге келгенде әкелінген екен. Жерорта теңі-
зінің тасбақалары орта есеппен 125 жыл өмір сүреді. 

Алғаш рет қағаз жасаудың 
қай дан шыққаны әлі күнге дейін 
даулы, бірақ оны біздің дәуі-
ріміздің ІІ ғасырында қытайлар 
ойлап тапты деген пікірге көбірек 
ден қойылады. Онда алғаш рет 
әбден мұқияттап жыртылған 
мата тінінен тезге басып қағаз 
жасау әдісі меңгерілген-ді. 

Арада бірнеше ғасыр өткен 
соң Еуропа елдері де қағаз жасау құпиясын біліп алды. 
Өзендердің жағасына ұн тартатын диірмендер секілді 
қағаз диірмендері салынды. Ресейде алғашқы қағаз 
фабрикасы 1564 жылы Мәскеу түбінде салынды. 

Қазіргі таңда қағаз матадан емес, ағаштан жаса-
лады. Қағаздың жұқа, қалың, тегіс, бұдыр әр алуан 
түрлері бар. Кітап басатын, газет шығаратын, журнал, 
дәптер жасайтын қағаздардың да түрлері бөлек-бөлек. 

Қарындаш пен акварель бояулармен сурет салу, 
ватман, жартылай ватман деп аталатын қатты, тығыз 
қағаздар ыңғайлы. Қағаздың өте бағалы түрлеріне 
арнаулы әдіспен тек күнге қарағанда ғана көрінетін 
ерекше өрнектер салынады. Ондай өрнектерді әдетте 
«су таңбалар» деп атайды.   

Сорғаласа ақ жауын,
Орындалар тілегі. 

Жотасына отауын 
Арқалап ап жүреді.

Шұнақ құлақ лақ,
Бұлаққа барады.
Бұлақ жағасындағы құлаққа барады.

(Ұлу)

Жасырдым ЖұмБақ

қайталап көріңіз

Мидың қызметі қандай?

Тасбақалар ұзақ өмір сүреді

Қағазды ойлап тапқан ел

адам құпиясы

қыр-сыры мОл дүние

сіз Білесіз Бе?

Ескерткіш – белгілі  бір 
атақты адам мен тарихи оқиға-
ның құрметіне қойылған мону-
мент тік тас мүсін. Ол кейіпкер  
мен оқиғаны мәңгі есте қалды-
руға қызмет етеді. 

Бірінші Петрдің ескерт-
кі шін атақты француз мү сін-
шісі Этьен Фальконе жа саған. 
Мүсінші 1766 жылы ІІ Ека те-
ринаның шақыруымен арбамен жол жүріп Парижден 
Петербургқа келді. Онымен бірге шәкірті Мария 
Калло да келді. 

Кішкене шеберханада бірден қызу жұмыс бастал-
ды. Фальконе Петрдің өмірін зерттеді, портреттерімен 
танысты, көшірме суреттер салды. Жеке өтініші бо-
йын ша арнайы жартас жасалып, оған сол замандағы 
шабандоз жігіттер атпен шауып шығып, құзға құлай 
бере атын тоқтатып  тұра қалады. Алдыңғы аяғымен 
көкке шапшып әзер тоқтаған тұлпарларды үстіндегі 
жүрек жұтқан шабандоздың отырысын мүсінші 
ерінбей зерттеп, суретке түсіре берді. 

да зорлап, далаға тастап кеткен. 
Зорлықшы бірер жыл бұрын ғана 
біреуді тонағаны үшін сотталып, 
үлгілі тәртібі үшін бостандыққа 
шыққан болатын. Ал Алматының 
ауданаралық мамандандырылған 
соты биыл 14 жастағы қыз баланы 
зорлауға әрекет жасағаны үшін ер 
адамды 11 жылға бас бостандығынан 
айырды... Бұлардың бәрі соңғы 
уақыттағы ғана мәліметтер, ал жыл 
бойынша  қарайтын болсақ, жағдай 
мүлде жан шошытарлық. 

ҚР Бас прокуратурасы 1991 
жылдан бері  педофилия бой-
ынша деректер қорын жинай-
ды, онда 1200 бала зорлаушы 
қылмыскерлер тұр. Тек 2015 жылы 
ғана елде  педофилия бойынша 
711 іс қозғалса, 2016 жылдың 8 
айында осы құқық бұзушылық 
бойынша 232 іс анықталған. Бұл 
қылмыс бойынша тек Алматы 
облысының абақты жүйесінде ғана 
89 сотталғандар отыр. Ел бой-
ынша соңғы бес жыл төңірегінде 
605 балаға бағыт талған зорлық іс 
ашылмаған күйінде қалған. Жал-
пылай алатын болсақ, біздің елде 
соңғы бес жыл төңірегінде осы 
мәселеге қатысты үш мыңға жуық 
қылмыстық іс ашылмай қалған, 
оның ішінде 605-і жасы кә мелетке 
толмаған жандарға бағытталған 
қылмысқа жатады. Сонымен қатар 
444 әйел мен 52 қыз бала із-түзсіз 
жоғалып кеткен. Оларда жыныстық 
зорлықтың құрбаны болуы мүмкін.  

Тас мүсін
әлемде талай қызық Бар 

көкейкесті қҰРАқ КӨРпЕ

 Әзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

намыс

білікті дәрігер, өнегелі жан еді...

кетем дейтін келін 
кімге үлгі?

Ұлықты ұл, қылықты қыз өсіріп отырған ата-ананың бір ғана арманы бар. 
Ол – ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, жеке отау етіп шығару. Ұлына той 
жасап, келін түсірген әрбір ата-ана қартайғанда балалардың тек қызығын 
ғана көруді армандайды. Шаттыққа толы шаңырақта немеренің маңдайынан 
иіскеп, ақыл айтып отырғысы-ақ келеді. Бірақ қазіргі келіндер оған көп 
жағдайда қарсы. 

Қазіргі кезде біздің елде де бала зорлау, яғни педофилия деген жан 
түршіктіретін қылмыс туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан 
естіп жүрміз. Жалпы қылмыстық іске бару, оның ішінде ауыр 
түрлеріне, айталық, қастандықпен кісі өлтіру немесе айуандықпен 
адам зорлау, болмаса балаға зорлық жасау, қай елде де кездесетін 
жағдай және де ондай іс тұқым қуалаушылықтан болатынын бүгінгі 
ғылым дәлелдеп отыр.   

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым-
дардың еңбек ұжымдары «Үркер» журналы Бас редакторының 
орынбасары, белгілі ақын Жарас Сәрсекке үлкен әкесі

Рысбек СӘРСЕКОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым-
дардың еңбек ұжымдары жазушы Тұрсынбек Токинге інісі

ДАМИРДІҢ және оның ұлы АБАЙДЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

арыз түссе ғана іс қозғалады, түспесе 
– іс жоқ деген сөз. Оның сыртында 
бала зорлаушы жан жазасының бес-
тен төрт мерзімі біткен соң шартты 
түрде босатылуға құқы бар. Ондай 
босатылғандардың көбісі шамалы 
уақыт өткеннен кейін қайтадан 
зорлық іске кіріседі. Ал бұл, сөзсіз, 
бала зорлау ісі адам тегіне байланыс-
ты екенін көрсетеді. Медициналық 
сарап бойынша зорлықшының 
бірен-сараңы болмаса, барлығының 
да естері дұрыс, қылмыс жасаған 
уақытта өзінің жауапкершілігін 
сезінеді. Сондықтан бұндай қылмыс 
жасаушыларға адамгершілік пиғыл 
таныту негізсіз болмақ.   

Кеңес кезінде жалпы кісі зор-
лағаны үшін ату жазасы қолда-
нылатын. Қазір кейбір елдерде 
зорлықшыны хирургиялық піштіру 
амалдары пайдаланылып жүр, 
айталық Алмания, Чехияда. Бұл 
мемлекеттерде бала зорлау ісі басқа 
елдермен салыстырғанда төмен. 

Өткен жылы «қазақстан Респуб
ли ка сының балалар құқын қорғау 
мәселелері жөніндегі кейбір заң 
шығару актілеріне өзгертулер мен 
қосымшалар енгізу туралы» Заң бой
ынша 2018 жылдан бастап баланы 
зорлағаны үшін химиялық піштіру 
амалы іске асатын болады.

Қазір болса, көптеген елдер-
де бұндай іске әлі де гуманистік 
көзқарас білдіреді. Мысалы, АҚШ-
та, Канадада, Ұлыбританияда, 
Францияда және т.б. елдерде бала 

зорлағаны үшін оны химиялық 
жолмен піштіреді, яғни педофил-
қылмыскердің ағзасына  арнайы 
д ә р і  ж і б е р і п ,  о н ы  1 - 2  а й ғ а 
дейін белсіздікке ұшыратады. 
Б і р  қ ы з ы ғ ы ,  б ұ л  і с т е  к ө р ш і 
 Ресей «адамгершілік танытып», 
қылмыскерді бұлай піштіруді оның 
рұқсатымен жүргізеді (!). Біздің 
заң шығарушылар да піштірілген 
қылмыскер бірер айдың ішінде 
ақылға келеді  деп есептейтін 
болуы мүмкін, әйтпесе қоғамға 
қауіпті жазылмайтын науқас жанды 
хирургиялық піштірсе де жеткілікті 
ғой, ол енді ешқашан да ешкімді 
зорлай алмас еді .   Депутаттар 
қылмыскерді ойлағанша, запа 
шеккен балалар мен оның ата-
анасын ойлауы керек. Біздің елде 
зорлықшыларды тіпті химиялық 
піштіруге қарсы шығатындар да 
бар, айталық, кей құқық қорғау-
шылар оларға аяушылық жасау 
керек дейді. Ал педофилдер бол-
са, өз құрбандарына аяушылық 
жасай ма екен? Тіпті кей елдер-
де, мысалы, Нидерландыда педо-
филдердің құқығын қорғайтын 
заңдастырылған партиялар да бар.    

Қытай елінде, мысалы, бала 
зорлағаны үшін өлім жазасы кесі-
леді және де ол шешімге ешкімнің 
шағымдануына құқығы жоқ. Бұл 
арада айта кететіні, қазір Қытай 
халқының саны Қазақстанмен 
салыстырғанда жүз есе көп бола 
тұра, онда педофилия саны бізден 

әлдеқайда аз. Демек, сәйкес жаза 
арқылы қылмыстың бұл түрін ба-
рынша азайтуға болады. 

Біздің кейбір әйел депутаттар 
ана ретінде педофилдерге өлім 
жазасын қолдануды құптайды, 
бірақ елдің бұл істе халықаралық 
міндеттемелері жібермейтінін айта-
ды. Өлім жазасы лаңкес-террориске 
қолда ныл ды ғой, оны педофилдер-
ге неге қолданбасқа?

Қоғам ішінде бала зорлау – 
 педофилия, науқастың бір түрі ме 
әлде жыныстық бұзылғандықтың 
өзі ме  деген сияқты талас бұрыннан 
бар. Ал халықаралық саралау бой-
ынша педофилия – аурудың бір 
түрі, ол психикалық ауытқу бо-
лып саналады. Ондай ауытқудың 
көбі ерлерге қатысты және де 
ауытқудың себептері әртүрлі: адам 
басының зақымдануы да, бала 
тәрбиесіндегі кеткен кемшіліктер 
де, бала кезіндегі қайғылы жағдай 
да жатады. Бірақ бұл арада негізінен 
тұқым қуалаушылықтың салда-
ры жатыр. Педофилияны науқас 
дегендерімен, дәрігерлер оның 
дұрыс емін таба алмай-ақ келеді. 
Ал оның емі біреу-ақ – «ауруды» 
хирургиялық пішу болмақ. Педо-
филдер болса, бұны аурудың бір 
түріне жатқызғысы келгендерімен, 
ө з д е р і  д ә р і г е р г е  б а р ы п  е ш 
қаралмайды.

Педофилия аса қауіпті қылмыс-
керлікке жатады. Алайда оны тергеу 
кезінде бізде екі жақтың келісімі 

 Баласы үшін барын берген әке-
шешенің  көбіне  үміт і  ақталмай 
қалады. Жақсылықтан, ертеңгі күннің 
шуақты боларынан дәмелі ата-ана 
қос құлындарына шамасы келгенше 
қамқорлық танытады. «Айналайын, 
сендер таршылық көрмеңдер. Біз көпті 
көрдік, қалған өмірімізді де сендердің 
бақытты болуларыңа арнаймыз. 
Қаражаттан да қысылмаңдар» деп бала 
мен келіннің асты-үстіне түсіп отыра-
тын ата мен ене көп. 

Отбасы болған соң ыдыс-аяқ 
сылдырламай тұрмайтыны тағы бар. 
Десе де  сол шаңырақтың уығын 
қадар алдында олар әбден ойланып, 
түбегейлі  ақылдасып,  ыстығына 
бірге күйеміз, суығына бірге тоңамыз 
деп сөз байласты емес пе? Сөз, уәде 
дегенді қадір тұтпайтын жастардың 
серттері салмақсыз қалып жататыны 
өкінішті. Арада біраз уақыт өткенде 
отбасындағы аздаған кикілжіңге бола 
келін жол дорбасын толтырып, баланы 
қолтықтап үйде отырған ата мен енеге, 
өмірлік серігіне көз қырын да салмай 
төркінге тартып тұрады. Отбасын тас-
тап, ренішпен қайтып келген қызына: 
«Аздаған кикілжің сөзді жіпке тізіп, 
үйге келе берме. Барған жеріңе балдай 
батып, судай сің. Сенің отбасың өзіңнің 
тапқан жарыңның шаңырағы. Кіммен 

Тұрар Қойшығараұлы Көкеевтің 
есімі еліміздің денсаулық сақтау сала-
сына жақсы таныс. Оны әріптестері 
«Қазақстандағы қан-тамырлар 
хирургиясының негізін салушы» деп 
біледі. «Хирург болу жұмыста кешкі 
алтыға дейін ғана жалғасатын кәсіп 
емес, ол күні-түні жұмыста болу де-
ген сөз» деген ұстанымға өмір бойы 
адал болып өткен Тұрекеңнің фәни 
дүниеден бақи дүниеге көшкені 
жанымызға батты. «Жақсының өзі 
өлгенмен, сөзі өлмейді» дейді ғой 
атам қазақ. Саналы ғұмырында ай-
наласына мейірім шуағын төгіп, 
соңынан көптеген білікті шәкірттерін 
тәрбиеледі. Қаншама науқастарға 
шипалы емін дарытты. Жамбыл 
облысы Талас ауданында дүниеге 
келіп, өмір белестерінің сан түрлі 
соқпақтарынан өткен ардақты аза-
мат таңдаған кәсібінің шын шебері 
болып қызмет етті. Медициналық 
жоғары білім алған соң, алғашқы 
еңбек жолын туған жерге өтер па-
рызы ретінде Жамбыл облысы Талас 
ауданынан бастады. Кейін Алматыға 
оралып, аспирантураға оқуға түсті. 
Атақты профессор Михаил Ива-
нович Брякиннің шәкірті атанып, 
елімізде әлі кенжелеу дамыған қан-
тамырлар хирургиясын игеруге бел-
сене кірісті. 

Жалпы Тұрекеңнің өнегелі 
қасиеттері, адамгершілік ізгі істері 
туралы көп айтуға болады. Кеңес 
одағы кезінде қазақтың дарынды 
ұлының мойындала қоюы да қиын іс 
еді ғой. Бірақ соған қарамастан Тұрар 
Көкеевтің біліктілігін Кеңес одағы 

бойынша қылмысты жабатын 
жағдай да бар: зәбірлеуші жақ ақша 
беріп, істі тоқтата алады. Бала зор-
лау ісінде бұндай іс болмауы тиіс.  

Сонымен қатар педофилияға 
жасы толмай болған ерте некені 
д е  ж а т қ ы з у ғ а  б о л а д ы .  Қ а з і р 
 Қазақ станда бұндай неке жылына 
үш мыңнан астам жасы кәмелетке 
жетпеген қыз балаларда кездеседі. 
Қ о ғ а м  о с ы  ж а ғ д а й ғ а  қ а р с ы 
болғанымен, халық қалаулылары 
заңды өзгертуге асығатын емес. Ал 
кейбір мұсыл ман елдерінде, мыса-
лы Индонезия аралдарында, жасы 
жетпеген жанға үйленсе, шариғат 
тәртібі бойынша оны ел алдында 
таспен ұрып өлтіреді екен.

Қ о р ы т а  а й т а т ы н  б о л с а қ , 
педофилдерді емдеп, адам қатарына 
қосуға келмейді. Тегі бойынша 
қандай қылмысқа да дайын тұратын, 
тіпті кісі өлтіруге дейін баратын 
жандар сияқты (дәрігерлердің 
айтуын ша, олар адамзаттың екі пай-
ызын құрайды), педофилдер де   со-
лай жаратылғандар  болып саналады. 
Олар ешқашанда қандай да бір ем-
мен жазылмайды.  Сондықтан бала 
зорлаушы-педофилге химиялық 
емес, хирургиялық піштіру амалы 
қолданылуы тиіс.  

Қабылтай ХАЛИЛИН, 
Әйтеке би ауданының 

Құрметті азаматы 

Ақтөбе облысы

қарайдың, сонымен ағар» деп басу 
айтып, кері қайтарып жіберетін ата-
аналар тым аз ғой қазір. «Ішке сыйған 
балам сыртыма да сыяды. Мен бармын 
қасыңда. Таршылық көрсетпеймін. 
Енді ол үйге бармайсың» деген сөзді 
желеу етіп, санасымен салмақтай ал-
майтын кейбір ана қызын үйіне алып 
қалады. Оның үстіне қазіргі жастардың 
шешім қабылдауы да мені шошытады. 
Бірден сотқа жөнеледі, арыз жазады да 
алимент өндіреді. 

Бұрынғының келіндері мықты 
еді. Келген әулетінің атына бір ауыз 
сөз ерітпейтін. Оң аяғымен аттаған 
шаңырағының отымен кіріп, күлімен 
ш ы ғ а т ы н .  К е й д е  о с ы н д а й  ж а с 
отбасылардың көктемей өшуіне ата-
аналардың селқостығы да себеп. Екі 
жақтың да әке-шешелері ақыл айтып, 
жақсылыққа бастап отырса ажырасу 
деген болмас еді. Дегенмен, құрған 
шаңырағын шайқалтпау екі жасқа 
байланысты. Қамшының сабындай 
ғана қысқа ғұмырда сыйластықта, 
өнегелі өмір сүріп, толыққанды отбасы 
болғанға не жетсін, шіркін!

Ахат ҚАНАҒАТҰЛЫ

Алматы облысы
Талғар қаласы

аумағындағы әріптестері мойын-
дап, жоғары баға беретін. Ерен 
еңбегінің арқасында мемлекеттік 
деңгейдегі марапаттауларға да қол 
жеткізді. Атап айтқанда, хирургия 
саласына сіңірген еңбегі үшін 1970 
жылы «КСРО денсаулық сақтау 
саласының үздігі» төсбелгісі, 1981 
жылы Қазақ КСР Президиумы 
Жоғарғы Кеңесінің бұйрығымен 
«Қазақ КСР Жоғары мектебінің 
еңбек сіңірген қайраткері» атағы 
т а б ы с  е т і л д і .  А л  1 9 9 7  ж ы л ы 
Т.Көкеевке қан-тамырлар хирургия-
сын біліктілікпен ұйымдастырып, 
басқара білгені үшін және хирургия 
кадрларын даярлауға сүбелі үлес 
қосқаны үшін елімізде тұңғыш рет 
А.Н.Сызғанов атындағы хирургия 
ғылыми орталығының «Құрметті 
профессоры» атағы берілді. 2011 
жылы хирургтердің Халықаралық 
конгресінде «Алтын медальмен», 
ҚР Дәрігерлер қауымдастығының 
«Алтын дәрігер» төсбелгісімен ма-
рапатталды. Құртқа Тәуіп атындағы 
қоғамдық академияның академигі 

айтайын дегенім...өмір-өзен

Балаға
жасалған қиянат

Солтүстік Қазақстанда 
о н  ж а с т а ғ ы  б а л а -
н ы  з о р л а ғ а н ы  ү ш і н 

44 жастағы ер адам ұсталған. 
Жезқазғанда жас қызды зорлықшы 
қазақ жігітінен көшедегі кездейсоқ 
жандар құтқарған, ал Өскеменде 
16 жасар қызды ешкім құтқара ал-
мады. Семейде 31 жастағы Дамер 
Махамбетов деген біреу 13 жастағы 
қыз баланы қорқытып, машина-
сына отырғызып, қала сыртын-

Әлемдік статистикаға жүгінсек, 
жер жүзінде әрбір екі минут  сайын 
 бір бала зорлыққа ұшырайды екен. 
Бұрынғы кеңестен қалған елдер 
арасында бұндай қылмыстық істе 
бірінші болып Ресей, сосын біз 
тұрмыз. Бізден кейінгі орында 
Кырғыз елі.  

Алайда дәрігерлер мен заңгер-
лердің айтуынша бұл мәліметтер өте 
төмен деңгейді білдіреді, себебі тер-
геу тәжірибесінде зәбірленушіден 

болып сайланды. Алматы, Жамбыл 
облыстарының «Құрметті азаматы» 
атанды. 

С.Асфендияров атындағы Қазақ 
ұлттық медициналық универси-
тетінің интернатурасы мен резиден-
турасының хирургиялық аурулар ка-
федрасында мамандарды тәрбиелеуге 
сүбелі үлесін қосты.

Т.Көкеев қазақ тілінің де үлкен 
жанашыры болды.  Оны нақты 
ісімен де дәлелдеп, Тәуелсіздіктің 
бастапқы жылдарында қазақ тілінде 
медициналық оқулықтар жазды. 
«Госпиталды хирургияның таңдаулы 
дәрістері», сондай-ақ 5-6 курстарға 
арналған хирургия саласы бойынша 
2 монография, 15 оқу-әдістемелік 
құралдары кеңінен танымал әрі 
сұранысқа ие.   

Үлкен-кішіміз «Тұрар аға» деп 
сый лап, құрметтеуші едік. Ақыл-
шы мыз еді. Жұмысқа байланысты 
көп мәселеде кеңесіне жүгінетінбіз. 
Бар білгенін ортаға салатын. Ізба-
сар ларына жол көрсетіп отыра-
тын қайраткер тұлға еді. Сондай 
ыстық, қимас шақтардың бәрі енді 
көңілімізде ғана сайрап тұратыны 
сөзсіз. Алланың дегеніне шара бар 
ма. Жаны жаннатта болсын. Артын-
да қалған ұрпақтарына Алла ғұмыр 
берсін деп тілейміз. 

Амангелді ИБАДІЛДИН, 
С.Асфендияров атындағы 

Қазақ ұлттық медициналық 
университетінің профессоры,

 «Хирургия №2» кафедрасының 
меңгерушісі

(Басы 1-бетте)

1944 жылдың 11 қазанында атқыштар 
ротасының командирі, ақтөбелік аға лей-
тенант Ғұбайдолла Ақтаев жауынгерлерін 
шабуылға бастап, дұшпан траншеясына 
бірінші болып жетеді де, жан беріп, жан 
алысқан тар жерде бір өзі 8 қарулы немістің 
көзін жояды.

Атқыштар ротасының командирі, аға 
лейтенант Қали Ақтановты (Қостанай) 
 марапаттау парағынан үзінді: «14 февраля 
1944 года при сильной контратаке противника 
выбил из строя командира роты – он тут же 
принял командование на себя и 9 раз водил 
роту в атаку. Тов. Актанов в траншейном 
бою лично уничтожил до 15 немцев».

Жамбыл облысының тумасы, атқыштар 
ротасының командирі, лейтенант  Балтабай 
Адамбаевты 1-дәрежелі «Отан соғысы» 
орденіне ұсынғандағы марапаттау парағынан 
үзінді: 

«Во время боя 30 сентября 1942 года, в рай-
оне отметки 113.0 после отражения двух атак 
танков и пехоты противника, враг атаковал 
1-ю роту три раза силою 15 танков и пехотой 
до 50 автоматчиков. Командир 1-й роты 
гвардии лейтенант Адамбаев уцелевшими бой-
цами – 8 человек и раненым политруком этой 
роты Михайловым вступили в неравный бой. 
Гвардии лейтенант Адамбаев взял противо-
танковое ружье у погибшего расчета и лично 
подбил 7 танков, остальные отошли. Тогда 
Адамбаев открыл огонь из автомата по пехоте 
и экипажам танков – сразил 13 гитлеровцев, 
отразив атаку танков и пехоты противника 
со своей малочисленной группой. В этом бою 
тов. Адамбаев погиб смертью храбрых».

Сол 30 қыркүйекте өлімші болып 
ауыр жараланған Б.Адамбаевты көрші 
дивизияның санитарлары тауып алып, 
өздерінің медсанбатына әкетеді, одан 
әрі тылдағы эвакуациялық госпитальге 
жөнелтеді. Ол бұған дейін-ақ 4 танк пен 28 
фашисті жойып үлгерген.

Үйіне 1942 жылдың 30 қыркүйегінде 
қаза тапқаны, РСФСР-дің Орджоникидзе 
өлкесіндегі Наурск ауданының Алпа-
товск совхозы аумағындағы 5-бөлімшеге 
жерленгені туралы хабар келеді. Балтекең 11 
ай госпитальде емделгесін, жарамсыз мүгедек 
ретінде әскерден босатылады. 1951 жылы 
ҚазМУ-ді бітіреді, филология ғылымының 
кандидаты атанады. 1985 жылдың 6 сәуірінде 
аталған орденді екінші рет иеленеді.

Орынбор облысының түлегі, СУ-
76 командирі, төрт орденді лейтенант 
Мұхтар Айсүгіровтің үш түрлі ерлігіне назар 
аударыңыздар.

«СУ под командованием младшего лей-
тенанта Айсугурова нанесла противнику 
урон: разбито 4 ДЗОТа, 2 минометных и 3 
противотанковых батарей, 9 отдельных ми-
нометов, 75 мм орудие разбито и 6  захвачено 
исправными, разбито и сожжено 9 машины с 
боеприпасами и вооружением, повозок – 50, 
истреблено не менее роты солдат и офице-
ров противника, захвачено до 150 человек 
пленными.

3 августа 1944 года».
«В ночном бою с 27 на 28 января 1945 года 

экипаж лейтенанта Айсугурова уничтожил 
3 пулеметных точки, два 75 мм пушки и 
столько же бронетранспортера противника. 
Частично уничтожено до 50 фашистских 
солдат и офицеров. 

В районе Тыкы экипаж тов. Айсугурова 
еще раз уничтожил из личного оружия и пушки 
до 20 солдат и 1 офицера противника.

5 февраля 1945 года в бою лейтенант 
 Айсугуров вновь проявил храбрость и стой-
кость, экипажем уничтожено 2 пулемета и 
до 10 вражеских солдат.

23 февраля 1945 года».
«5 апреля тов. Айсугуров огнем своего 

орудия уничтожил 5 пулеметов и 2 пушки.
6 апреля экипаж тов. Айсугурова проявил 

исключительную стойкость, уничтожено: 3 
пулемета, 1 противотанковая пушка, до 20 
солдат противника и подбит 1 танк.

17 апреля 1945 года».
ИСУ-152 командирі, кіші лейтенант 

Қуаныш Ақсақаловтың (ОҚО) экипажы 
тек 1944 жылдың наурызы мен сәуірінде 
қарсыластың 6 танкісін, 8 зеңбірегін, 
12 минометін, 6 ДЗОТ-ын, 500-ге тарта 
жауынгерін жойып жіберген.

Атқыштар батальонының штаб бастығы, 
аға лейтенант Хұсайын Ақназаровтың   (Батыс 
Қазақстан облысынан) бір шайқастағы ерлігі 
туралы құжатта не жазылғанын білейік.

«В наступательном бою 23 августа 1944 
года, тов. Акназаров ворвавшись в траншеи 
противника в рукопашной схватке лично унич-
тожил 7 вражеских солдат и 2-х офицеров, 
при этом пленив 9 фашистов».

Жамбылдық лейтенант Рахымбай 
Алдабергеновтің ерлігі айтып жүруге 
тұрарлық.

«В боях за дер. Майдан-Суски его танк 
был подбит, а сам получил тяжелое ранение. 
Несмотря на ранение он вел бой отражая 
 контратаку противника. Огнем из своего тан-
ка уничтожил 2 тяжелых самоходных орудия 
типа «Фердинанд» и 1 танк. От вторичного 
попадения снаряда танк загорелся, но он не 
бросая его вел огонь и уничтожил горевшим 
танком 3 орудия и до 80 солдат и офицеров 
противника».

Алдабергенов 1944 жылдың 31 қазанында 
ауыр жаралану мен дене күйігінен госпи-
тальде көз жұмған.

Қорғанысы өте мықты Берлин аспанына 
1945 жылдың 16-25 сәуірінде алғашқылар 
болып 20 шақты ғана шабуылдаушы ұшақтар 
кіре алған. Солардың үшеуі біздің қазақ 
жігіттер: эскадрилья командирі Талғат Бигел-
динов, ұшқыш-офицерлер Плис Нұрпейісов 

дары қарсыластарының тұтқынында болды. 
Олардың дені – 5,295 миллион адам 1941 
жылдың маусымынан 1943 жылдың мау-
сымы аралығында жау қолына түскендер. 
Соғыстың заты соғыс, 1945 жылдың өзінде 
34 мың, ал Қызыл Армияның Ұлы Жеңісімен 
аяқталды саналған 8 мамырда Батыс Еуропа-
да соңғылар болып 1100-дей жауынгерлеріміз 
тұтқындалғанда жартысынан көбін атып 
тастаған.

Қазақтарға келсек, 12056 офицеріміздің 
133-і (1,1 пайызы) тұтқында болған. 30 
шақтысы одан қашып шығып,  Францияда, 
 Югославияда, Грекияда, Албанияда, 
 Румынияда, Болгарияда, КСРО-ның  батыс 
аймақтарында партизандар қатарында 
ортақ жаумен шайқасқан, іштерінде от-
ряд, батальон, полк басқарғандар бар. Ал 
ресми 600 мың майдангеріміздің тұтқынға 
түскендері 72 мың (12 пайызы), олардың 18 
мыңы «Түркістан» легионында қызмет етсе, 
11 мыңы аурудан, аштықтан лагерьлерде 
қайтыс болған, тұтқыннан қашып шыққан 
2 мыңның жартысынан көбі қаза тапқан, 
3 мыңдай қазақ түрлі себептермен елге 
қайтпаған, үйлеріне оралған 38 мыңның 
85 пайызы 3-тен 15 жыл мерзімге дейін бас 
бостандығынан айрылып кеңестік лагерь-
лерге айдалған.

«Түркістан» легионының үш ба-
тальонының командирлері қазақ жігіттері 
Уәлихан Құрамысов, Әлімжан Исин, 
Әміров, шығыс мұсылман «СС» дивизиясы 
Түркістан полкының командирі қандасымыз 
Ғазизжан Әлімов 5,5 мың қарулы адамымен 
партизандарға қосылып кетті. Бұл төртеудің 
тағдырлары әзірге белгісіз...

− Жұмеке, Қазақстан ішінде, оның сыр-
тында дүниеге келген қазақтың майдангер 
офицерлерін түгендеп болған тәріздісіз. Енді 
солардың ішіндегі атыраулықтар туралы 
толығырақ мәлімет берсеңіз?

− Өзің секілді, мен де тыным таппайтын 
адаммын. Облысымыздың құрылғанына 2018 
жылдың 15 қаңтарында 80 жыл толады, яғни 
оған бір жыл ғана уақыт қалды. Онымен бір 
уақытта 6 ауданның 90 жылдықтары. Осыған 
байланысты шеніне, ұлтына айырмастан 
Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 
жерлестерімді де анықтауға кірістім. Қазірдің 
өзінде кем дегенде екі орден алған жарты 
мың атыраулықтардың құжаттары қолымда. 
Оларды энциклопедиялық кітаптарға 
енгізуге, туған жерлерінде ескерткіш 
тақталар орнатуға, көшелерге есімдерін беру-
ге облыс басшылығына ұсынбақпын. Байқап 
жүрген шығарсың, көше атауларын мұндай 
еңбегі жоқтардың көптеп иемденгендерін... 
Ескертетінім – бұл тізімге бұрыннан белгілі 
Совет Одағының Батырларын, «Даңқ» 
орденінің толық иегерлерін қоспадым.

− Сұхбатыңыздың өткен нөмірдегі 
бөлігінде Кеңес Одағының Батыры атағына 
ұсынылған, бірақ берілмеген 34 қазақ офи-
цер тізіміне Атырау облысының Жылыой 
ауданында өмірге келген Р.Қарамановтың 
енгенін білдік. Ол жоғары атақ бұйырмаған 
өзге атыраулықтар бар ма?

− Бар әрине. 266-атқ. дивизиясының 
1 0 0 8 - а т қ .  п о л к ы  қ ұ р а м ы н д а ғ ы 
2-атқыштар батальонының партиялық 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы с ы  а ғ а  л е й т е н а н т 
 Рахметолла ҚАРАМАНОВТЫ майданда 
үш рет мемлекеттік марапатқа ұсынғанда 
барлығында да төмендетіледі. 2-дәрежелі 
«Отан соғысы» орденіне (24.05.1944) – 
«Қызыл Жұлдыз», «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
орденіне (20.02.1945) – 1-дәрежелі «Отан 
соғысы», Совет Одағының Батыры атағына 
(29.04.1945) – «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
ордендері беріледі. Ол кісі соғыстан кейін 
10 жыл өз ауданындағы Сталин атындағы 
колхоздың председателі болған.

Жылыойдың тағы бір ері  ДҮЙСЕН БЕКОВ 
Сәди Бисенұлы (1922, Ембі ауылы, Жылыой 
ауданы), 19-мех. бригаданың 9-танк пол-
кында танк мұнарасының командирі. Аға 
сержант. СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ  БАТЫРЫ 
атағына ұсынылған (7.05.1945), берілмеген. 
«Жауынгерлік Қызыл Ту» (30.05.1945), 
1-дәрежелі «Отан соғысы» (6.04.1985), 2 мәрте 
«Қызыл Жұлдыз» (6.02.1945, 30.11.1946), 
3-дәрежелі «Даңқ» (13.03.1945), барлығы 
бес әскери ордендермен марапатталған. 
Ал ӨМІРЗАҚОВ Қаракүш (1916, Жылыой 
ауданы), 3-гв. әуе десанты дивизиясының 
8-гв. әуе десанты полкы құрамында взвод 
командирінің көмекшісі. Гвардиялық 
сержант. СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 
атағына ұсынылған (23.03.1945), берілмеген. 
«Жауынгерлік Қызыл Ту» (18.04.1945), 
«Қызыл Жұлдыз» (24.03.1945) ордендерімен 
марапатталған.

Махамбеттік ДЖуМАШЕВ Джа-
миль (1919, Жалғансай селосы, Бақсай 
ауданы – 27.04.1945, Берлин қаласы, 
Германия), 117-гв.  атқыштар пол-
кы құрамында автоматшылар взводы 
командирінің көмекшісі. Гвардиялық 
аға сержант. СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БА-
ТЫРЫ атағына ұсынылған (7.05.1945), 
берілмеген. 1-дәрежелі «Отан соғысы» 
(20.07.1945), 3-дәрежелі «Даңқ» (27.07.1944) 
ордендерімен марапатталған.

Сөз соңында оқырман қауымға жеткізер 
жақсы жаңалығымыз да бар. Жаңа жыл 
қарсаңында «Дәуір» және «Ағатай» 
баспаларының бірігіп шығаруымен 25 
томдық  «Екінші дүниежүзілік соғыстағы 
қазақ офицерлері» атты кітап жарық көрді. 
Жинаққа 12056 майдангер офицерлердің 
есімдері енді.

− Сұхбатыңызға рақмет!

Әңгімелескен
Құттыгерей СМАДИЯР, 
Қазақстан Журналистер 

одағы сыйлығының лауреаты

Әлсеиітов Жүсіп Жангелов мырзағали

бураханов мәжит Жанасов Азат исенғалиев ибрай

Душанов Григорий 
ғалым

құлжанов Орынғали

қазыбаев Садық

қаменов тасхали қитаров Рзағали

қаржауов Шоқан қошқаров мұрат 

командирі лейтенант Сүлеймен Ибрагимов 
1945 жылдың 2 мамырына дейін экипажы-
мен жаудың 6 танкісін, 7 өздігінен жүретін 
қондырғысын, 13 ДЗОТ-ын, 7 пулеметін, 
6 минометін, 120-ға тарта солдаты мен 
офицерін жойған. Оның соғыс аяқталардан 
бір апта бұрын бір күн ішінде жасаған алапат 
ерлігіне қанық болыңыздар. «Тов. Ибра-
гимов, где лично огнем пушки своего танка 
уничтожил: самоходных орудий – 5, повозок 
с боепрпасами – 15, грузовых машин – 2, 
легковых – 1, минометов – 3, до 60 солдат и 
офицеров противника, подбил 2 самоходных 
орудия. 

За проявленное личное геройство, умелую 
организацию круговой обороны с. Ивань, за 
умелое отражение атак противника и на-
несенный ущерб ему, тов. Ибрагимов достоин 
присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА. 15.05.1945». Бірақ ол атақтың орнына 
3-ші рет «Жауынгерлік Қызыл Ту» ордені 
беріледі.

− Өткендегі  сұхбатыңызда Кеңес 
Одағының Батыры атағына ұсынылған, 
бірақ ол берілмеген 33 қазақ офицер бар екенін 
айтқансыз. Оқырмандар соларды есімдерімен 
білгілері келгендіктен, атап берсеңіз? Бұларға 
«Халық Қаһарманы» атағын беруге мүмкіндік 
бар ма?

− Тағы бір қандасымыз қосылып, 34-
ке жетті. Жасаған ерлігі сол жоғарғы атақ 
ережесіне сай келе тұра оған ұсынылмай, 
әртүрлі ордендермен марапатталғандар 
100-ден асады. Енді сұрағыңыз бойынша 
тізімдеп берейін.

1. СӘРСЕЕВ Тәшен (1912, Алматы обл.) 
– гв. мед. қызметінің кіші лейтенанты, сан. 
нұсқаушы (1941 жылдың 25 желтоқсанында 
ұсынылған); 2. ЖЕТПІСБАЕВ  Балтабек 
  (1907, Семей обл.) – аға политрук,  батарея 
комиссары (23.07.1942); 3.  РАХМЕТОВ 
Жұмаш (1919, Қарағанды обл. – 23.12.1942) – 
гв. аға лейтенант, танк ротасының командирі 
(13.01.1943); 4. АЙТМҰХАМБЕТОВ Хаби 
(1913, Ақтөбе обл.)– гв. лейтенант, диви-
зион барлауының бастығы (22.09.1943); 5. 
ДҮЙІСОВ Жұмабек (1902, Ақтөбе обл.) – гв. 
лейтенант, атқ. батальоны командирінің 
саяси орынбасары (27.09.1943); 6.  АХМЕТОВ 
Қасым (1917, Қостанай обл. – 16.04.1945) – 
кіші лейтенант, автоматшылар взводының 
командирі (30.12.1943);7. ЕЛЕуСІЗОВ 
Сейітқали (1916, Қарағанды обл. – 22.03.1944) 
– аға лейтенант, полк инж. қызметінің 
бастығы (27.03.1944); 8. ҚОЗЫБАЕВ Бей-
сембек (1912, Семей обл.) – аға лейтенант, 
атқ.ротасының командирі (27.03.1944); 
9. ИСАЕВ Владимир Михайлович (1919, 
Ақмола обл.) – гв. аға лейтенант, атқ. ба-
тальоны командирінің міндетін атқарушы 
(10.04.1944); 10. ҚҰСАЙЫНОВ Төлеу 
(1916, Ақмола обл. – 30.03.1944) – гв. кіші 

лейтенант, атқ. ротасының командирі 
(18.04.1944); 11. АЙЖАҚСЫНОВ Ысқақбай 
(1919, Семей обл.) – капитан, дивизион 
командирінің саяси орынбасары (4.07.1944); 
12. ЕРЖАНОВ Орда (1923, Қызылорда обл.) 
– лейтенант, СУ-76 командирі (1.08.1944); 
13. СӘРСЕКЕЕВ Ғаділбек (1908, ШҚО – 
17.08.1944) – гв. лейтенант, атқ. взводының 
командирі (2.08.1944); 14. КӨКТАЕВ Қабыш 
(1922, Павлодар обл. – 20.04.1945) – гв. аға 
лейтенант, атқ. ротасының командирі, екі 
рет ұсынылған (12.08.1944, 4.02.1945); 15. 
СЕЙТҚАЗИНОВ Қанапия (1920, ШҚО – 
10.03.1945, Польша) – аға лейтенант, атқ. 
батальоны командирінің сап бойынша 
орынбасары (9.09.1944); 16. ТОҚБЕРГЕНОВ 
Қабжат (1911, СҚО) – гв. капитан, мото-атқ. 
батальоны командирінің сап бойынша орын-
басары (20.01.1945); 17. САҒАДІЛОВ Әбіш 
(1917, Павлодар обл.) – гв. аға лейтенант, 
атқ. ротасының командирі (22.01.1945); 
18. МАДЬЯРОВ Мұхамеди (1906, Семей 
обл.) – гв. лейтенант, атқ. взводының 
командирі (25.01.1945); 19. МҰҚСИМОВ 
Ғайнен (1917, БҚО – 7.02.1945, Герма-
ния) – гв. кіші лейтенант, атқ. ротасының 
командирі (27.01.1945); 20. ЕРМАНОВ 
Құймағамбет (1918, БҚО) – лейтенант, 
атқ. ротасының командирі (29.01.1945); 21. 
МҰҚАТАЕВ Михаил (1920, Ақмола обл.) – 
лейтенант, зеңбірек взводының командирі 
(29.01.1945); 22. ШӘКІРОВ Сардар (1921, 
Қызылорда обл.) – гв. капитан, атқ. батальо-
ны командирінің сап бойынша орынбасары 
(30.01.1945); 23.     НИЯЗАЛИЕВ Шамет (1924, 
БҚО) – лейтенант, пулемет взводының 
командирі (6.02.1945); 24. ҚҰДАКЕЛДИНОВ 
Қоңырбай (1909, ШҚО) – капитан, атқ. 
ротасының командирі (10.03.1945);   25. 
АХМЕТОВ Әбен (1916, Алматы обл.) – лей-
тенант, СУ-76 командирі (16.03.1945); 26. 
ҚАППАСОВ Хайрутдин (1914, СҚО) – гв. 
аға лейтенант, қылышшылар взводының 
командирі (22.03.1945); 27. ҚАРАМАНОВ 
 Рахметолла (1909, Гурьев обл.) − аға лей-
тенант, атқ.батальонының партиялық 
ұйымдастырушысы (24.04.1945);    28. 
 ИТПАЕВ Молдахан (1906, ШҚО) – капитан, 
атқыштар ротасының командирі (29.04.1945); 
29. МЕҢДІҒАЛИЕВ  Аманша (1918, БҚО) – 
лейтенант, батарея командирі (30.04.1945); 
30. ҚОШҚАРБАЕВ Рахымжан (1924, Ақмола 
обл.) – лейтенант, барлау взводының 
командирі (6.05.1945); 31. ИБРАГИМОВ 
Сүлеймен (1919, Семей обл.) – гв. лейтенант, 
танк взводының командирі (15.05.1945); 32. 
ШӘРІПОВ  Саябек (1922, Ақмола обл.) – 
капитан, миномет батареясының командирі 
(23.05.1945); 33. ЕСІРКЕПОВ Байтұрсын 
(1917, Алматы обл.) – гв. капитан, авиация 
эскадрильясы командирінің сап бойынша 
орынбасары (7.06.1945); 34. ДҮЙСЕНОВ 

ульфат (1919, Ақмола обл.) – гв. капитан, 
атқ. батальоны командирінің сап бойынша 
орынбасары (2.09.1945).

Тек қазақ офицерлері ғана емес, осы 
жоғары атақты алмағандарды ұлтына, шеніне 
қарап бөлместен іздеп, түгендеудемін. Со-
сын оларды «Халық Қаһарманы» атағына 
құжаттарын тіркеп ұсынбақшымын. Менің 
ойымша бұл шешілетін мәселе.

− Ұлы Отан соғысында қазақтардың 
ең көп қатысқан және молынан шығынға 
ұшырағандары Мәскеу, Сталинград пен 
«Курск доғасы» шайқастары делініп жүр. 
Бұл турасында 6 жыл бойы тынбастан соғыс 
құжаттарымен тыңғылықты айналысқан Сіз 
не айтасыз?

− Ақиқатын айтар болсам, алдымен 
қазақ офицерлері бойынша хабардар етейін. 
Ленинградты қорғауға 2027, Мәскеу мен 
Сталинград үшін шайқастарға 1562 және 1213 
офицеріміз қатысты. Бұл 4802-нің 3217-сі 
(67 пайызы) саптан шықты (қаза болғандар, 
хабарсыз жоғалғандар, ауыр жараланғандар).

Ленинград облысы аумағындағы соғыс 
қимылдары 1941 жылдың тамызынан 1944 
жылдың шілдесі аралығында өтті. Бұл 
аймақта кем дегенде 150 мың қазақ қару 
ұстап, дәл 3 жыл бойы шайқасты. Мәскеу 
түбіне бүгінгі Тверь, бұрынғы Калинин об-
лысы өзінің атақты Ржевімен кіреді. Герман 
әскерлері 1944 жылдың маусымына дейін 
СССР астанасынан бар болғаны 250-400 
шақырым жерде табандаумен тұрып алғанын 
көпшілік білмейді. Мәскеу үшін тірес 2 жыл 
9 айға созылған. Оған қатысқан қазақтар 
саны 130-140 мыңның шамасы. Сталинград 
қаласындағы, оның сыртындағы алапат 
айқастар 7 ай бойы тәуліктеп жүріп жатты. 
Мұндағы Отан қорғаушы қандастарымыз 
120 мыңнан кем емес.

Ресми есепте Екінші дүниежүзілік 
соғысқа тікелей қатысқан қазақтар 600 мың. 
Менің шамалауымша 700 мыңдай. Өйткені 
аталған тек 3 қаланы қорғауда 400-410 мың 
қару ұстаған қандасымыз болса – олардың 
120-130 мыңы майданнан оралмады...

Көңілге қаяу түсіретін жай – өткен жылы 
Санкт-Петербург пен Мәскеуден, ал биыл 
Волгоградтан шовинистік пиғылдағылардың 
майдангер қазақтардың Екінші дүниежүзілік 
соғыстағы рөлдерін, ерлік-еңбектерін жоққа 
шығарғандарына Қазақстан тарапынан 
нақты дәлелдермен жауап қайтарылмағаны.

− Соғыстың бастапқы жылдарында май-
дангер қазақтардың жау тұтқынына көптеп 
түскендері айтылады. Ол турасында сіздің 
есеп-мәліметіңіз бар ма? Тұтқындардың 
қаншасы офицер? Олардың соғыстан кейінгі 
тағдыры туралы не айтасыз?

− Дүниежүзіліктің ішіндегі тек Ұлы 
Отан соғысында Қызыл Армияның 5,746 
миллион жауынгерлері, офицер-генерал-

немесе Ұлы Отан соғысының беймәлім беттері

пен Байзолла Әкежанов еді. Олар қаланы 
толықтай суретке түсірген, нысандарды 
атқылаған, бомбалаған.

1945 жылдың 23-26 сәуірі аралығында 
атқыштар взводының командирі, лейтенант 
Лаулан Ағабековтің (ОҚО) бір өзі жаудың 
7 пулемет нүктесін, 1 офицері мен 19 сол-
датын жойған. 

Жаяу барлау взводының командирі, 
лейтенант Қапас Ақшымбаев (Ақмола) 
барлауға ылғи да 3-5 адам болып барып, 3,5 
жыл ішінде 150-ден астам әскери тапсыр-
маны бұлжытпай орындаған. Осы мерзімде 
оның тобы қарсы жақтың 17 ДЗОТ-ын, 
33 станокты пулеметін, 11 минометін, 7 
зеңбірегін, 14 блиндажын, 35 жүк маши-
насын, 300-дей қарулы жандарын жойып, 
76 «тіл» (8-і офицер) әкеледі. Ақшымбаев 
қазақ офицерлері арасында ең көп – 9 рет 
(21.07.1941, 25.10.1941, 29.12.1941, 18.09.1942, 
15.11.1942, 29.03.1943, 12.07.1943, 21.07.1944, 
14.01.1945) жараланған қайсар азамат.

1960-1963 жылдары Ақтөбе облыстық 
кеңесінің төрағасы қызметін атқарған 
Орынбордың қазағы, капитан Өтеміс 
Алдабергеновтің бір ерлігі: 

«В бою за город Хохен-Фридберг тов. 
 Алдабергенов находясь со своей пулеметной 
ротой в боевых порядках, отражал кон-
тратакующего противника, при выбытим 
расчета сам лично вел огонь из пулемета, 
отразил 3 контратаки фашистов, уничтожив 
при этом до 40 немецких солдат и офицеров. 
Тем самым обеспечил батальону выполнение 
боевой задачи».

Польшаның Краков қаласы үшін 
шайқаста капитан Сағаділовтің ротасы мен 
жеке өзі 59-армияның үлгісіне қойылады. 
Оны мына құжат дәлелдейді. «Под коман-
дованием тов. Сагадилова рота уничтожила 
до 600 солдат и офицеров противника, одного 
подполковника и двух майоров. Уничтожил 
и захватил 47 автомашин, 5 танкеток и 
2 танка. Лично подбил две танкетки, три 
автомашины с немцами, уничтожил из авто-
мата 27 солдат и 3-х офицеров противника». 

Мото-атқыштар батальоны командирінің 
сап бойынша орынбасары, 5 рет жараланған, 
1943 жылдан капитан Қабжат Тоқбергеновтің 
жеке өзі 3 жыл ішіндегі ұрыстарда 300-
ге  тарта фашисті жер жастандырған, 4 
минометті, 7 пулеметті жойған. «За два дня 
боев за г.Честнохова гв. капитан Токбергенов 
лично уничтожил до 100 гитлеровцев из ав-
томата, в рукопашной схватке и гранатами. 

Тов. ТОКБЕРГЕНОВ достоин присвое-
ния звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
19.01.1945 г».Бұл атақтың орнына Ленин 
ордені берілген.

3 мәртеден «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
және «Отан соғысы» ордендерінің иегері, 
Т-34 танкісінің, одан кейін танк взводының 

Жаңа айдар

аЙТыЛМаҒаН аҚИҚаТ
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Мақсотованы ганюш киндіктердің 
ұмытар жөні жоқтай. Өйткені әкесі Таймс 
аға ауыл-аймаққа танымал автокөлік 
жүргізушілерінің бірі болды. Ал Ақбала 
Қаюпова апай талай пьесаларда басты 
әйелдер рөлін сомдаған, ауданның даңқын  
республика  асырған белгілі артист. Ақбала 
десе, Ақбала еді ғой деп марқұм жайын-
да аузының суы құрып өнерін мақтан 
тұтатындар қатары тым сиреп барады.

Сонымен, Мәнзура қарындасы мызға 
қайыра оралсақ, ол 1963 жылдың тумасы. 
Ауданның Ломоносов атындағы орта 
мектебінде оқыған. 

– «Сыныптастарыңызды ұмытқан 
жоқсыз ба?» деп едік. – Неге ұмытайын: 
Ахметжанов Игорь, Сиденғалиев Қанат, 
Шәждекеев Бейбіт, Сүйінішева Шаттық, 
Құлжігітов Бекжан, Тілеуғалиев Ахаш, – 
деп тізімнен оқығандай зулата жөнелді.

Ломоносов мектебінің 8-сыныбын 
бітірген соң, 1978 жылы Санкт- Петер-
бургте (ол кезде Ленинград) тұратын туған 
апасы Ләйла Таймсқызын сағалап, сонда 
кетіпті. Осыннан құрылыс училищесін 
бітіріп, аз-кем еңбекке араласып жүргенде 
Африканың Бурунди мекенінің Альберт 
Гируквишака деген азаматымен дәм-
тұзы жарасып, оған 1984 жылы тұрмысқа 
шығады. Сонымен, біздің Мәнзура 
Таймсқызы Гируквишака 5 жыл бойы 
Африкада сол елдің келіні болып тұрады. 
Өкініштісі, соғыссыз бір күні өтпейтін 
мұнда ол алғашқы махаббаты, яғни күйеуі 
Альбертін мәңгілікке жоғалтып, Санкт-
Петербургке қайыра оралады. Бұл 1999 
жылдың өкініші  мол қоңыраулы күзі 

...Соңғы кезде бойымды бір үрей билеп алды. Біреуге 
сенуге қорқам. Мен бұл жөнінде саған айтып едім ғой, 
есіңде ме?! Сен мені түсінген сыңай танытып едің. Соңғы 
рет сөйлескенімізде мен сенің көзіңе қарауға қорықтым. 
Жүрегім алдамапты. Сұрланған жүзіңді көрген сәттен-ақ 

Мәнзураның есінде мәңгілікке сақталып 
қалған. Шағын баянымыздың осынау  
кейіпкерінің тағдыры одан әрі Франция 
еліне байланады. 1950 жылы туған Жан 
Шар есімді француз азаматына 2004 
жылы тұрмысқа шығады. Мәнзураның 
қаймағы бұзылмаған қазақылығына, міні 
мұқалмаған пошымына, өзін даланың ерке 
құсындай еркін сезінуіне қарап тұрып, 
«жат-жұртта жағдайы жаман емес-ау» деген 
ойға жетелейді. Оларың дұрыс дегендей, 
ішкі түйсігімізді қапысыз түсінген туған 
апасы, ауданның кәсіпкер әйелдерінің 
лайықты өкілі Наслиха (Шаку) Таймсқызы 
әңгімемізге араласып: – Күйеу баламыз 
Жан Шар ана жылы Мәнзураны елге алып 
келіп, біздің үйде он шақты күндей болды. 
«Тілі басқа –  тілегі бір, түрі басқа –  жүрегі 
бір» дегенді әбден ұғындырды. Ақкөңіл, 
жоғары мәдениетті, адаммен қарым-
қатынасы, жарын сыйлауы, үлкенге деген 
ізеті таңдай қаққызады. Біз де кісікиік 
емес, құдайға шүкір кісі көргенненбіз ғой, 
жасандылықтан ада Жан Шардың жан 
тазалығына біржола көзім жетті, – деп 
ағынан жарылды ол. 

2013 жылдың желтоқсан айы күні 
кешегідей есте қалған. Өйткені Аты-
рау өңірінде  тосын жаңалық салтанат 
құрды. Аудан орталығы – Ганюшкиндегі 
«Тұрмыстық  қызмет» коммуналдық 
кәсіпорнының басшысы Жанғабыл 
Мұғалімұлы Шамұратов өз кәсіпорынын  
тиімді басқарып, дамытқаны үшін 
Франциядағы «Sein» ассоциациясының 
Алтын медалімен марапатталды. Ал оны 
табыстау салтына шаш етек шаруадан қолы 

– Кешіріңіз, әлгі қандай автобус, №14 автобус емес 
пе екен, байқамадыңыз ба?

– Не?!
Әлгі мені сынай қарады.
– А-а... кешіріңіз, – дей бергенім сол еді, бейтаныс 

келіншек  аялдамаға тоқтаған кезекті бір автобусқа 
отырып кете барды. Жанымды еліткен әдемі әуез мені 
өзіне баурап барады.

«...Бірге өткізген кештерім үшін,
Таусылмасын, естелік үшін.
Сені мәңгі аялап өтем,
Жүректегі көктемім үшін!...»
Шағала көңіл шарықтап, сезім жағалауына шарқ 

ұрды. Ән жүректі аялап, көңілді тербеп барады... Шыр-
шыр етіп дегбірімді қашырған қалта телефоным ойымды 
бұзып жіберді. 

– Алло, алло, тыңдап тұрмын... неге үндемейсіз?
– ....?!

босамай Жанғабыл бара алмады. Тау асып, 
тас басып, ақсұңқар қанат лайнерлермен 
кезек-кезек ақ бұлттарды жара  самғай 
жетті-ау, бір күні сол Франциядан Ал-
тын медаль Жанғабылдың төсін аңсап. 
«Тірі жүрсем бұл жақсылығыңа орай 
құрмет көрсетермін» деп ант-су ішкен 
Жанғабылымыздың бір арманы жақында 
орындалды. Шәку апасымен сағына 
көріскен француз келіні Мәнзураны 
Жәкең боз марқа сойып, төріне шақырды. 

Ағайын-туыс, көрші-көлем, ести-
яр үлкендер төргі бөлмеге лық толды. 
Мәнзураның шаттыққа толы жүзі алғыспен 
көмкерілді. Жанғабыл ағасы қара орман 
қарындастың иығына оқалы камзол іліп, 
жеңгесі Күләнда басына ақ шарқат ора-
ды. Аты француз демесең, заты қазаққа 
айналған Жан Шар күйеу балаға деп ал-
тын зерлі шапан арнағанын жария қылды 
Жанғабыл. 

Көзіне қуаныш жасын үйіре оты-
рып Мәнзура Таймсқызы сыр тиегін 
ағытты. «Жан Шар екеуіміз Францияда 
бас қостық дедім ғой. Тойымызға Ломо-
носов мектебінде оқыған сыныптастарым, 
Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері, 
марқұм Бақыт Ахметжановтың дәрігер 
ұлы Игорь Ахметжанов сонау Герма-
ниядан және Қанат Сиденғалиев екеуі 
автокөлікпен келіп, адам айтса нанғысыз 
дейтіндей басымды бақытқа кенелдірді». 

Мәнзураның одан әрі айтқан әңгімесі 
ішінен бізді мына бірі аса қатты тебірентті. 
«2008 жылы Парижге қазақ ақындары 
келіп, өнердің айтыс деген түрін өткізеді 
дегенді газеттер жағалай жарнамалап 

құлаққағыс

мөлтек сыр

САНЖАРҒА КӨМЕК ҚАЖЕТ
Құрметті ағайын, қайырымды азаматтар! Біздің отба-

сымыз ауыр жағдайға тап болды. Менің ұлым Санжарға 
(толық аты-жөні Ердулла Санжар Қуанышбекұлы)
миында ісік бар деген диагноз қойылды. Ол небәрі 
бір жарым жаста. Соңғы жарты жылда осы аурумен 
күресіп келеді. Үш ай бұрын ота жасатып едік,       бірақ 
ісікті толығымен жою мүмкін болмады. Мәскеуде 
ісікті толығымен алып тастай алады, бірақ     оған            $15000 
     көлемінде қаражат керек болып тұр. Бірақ біз де мұндай 
қаражат жоқ. Ал уақыт болса күтпейді. Операция 
шұғыл түрде жасалуы қажет. Қысқа мерзім ішінде біз 
бұл қаражатты жинап үлгере алмаймыз. Менің осы 
жазбамды оқысаңыздар, бейтарап қалмауларыңызды 
сұраймын. Балама көмектесулеріңізді өтінемін.  Алдын 
ала ризашылығымды білдіремін.

Нұрқайдарова Айнұр Байбөріқызы 
ИИН 920120400289 
АО «Народный Банк Казахстана» 
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Нұрқайдарова Айнұр Байбөріқызы 
ИИН 920120400289 
АО «KaspiBank»
KZ95722R000126898238 
БИК CASPKZKA
БСН/ БИН 9712 4000 1315
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Қонақ деген – береке, 
Қонақ келді, алақай!
Қонақ күту – мереке, 
Қуанбайды бала қай!

– Жақсы өлеңдер айтты, – деп, 
Бәрі мені мақтайды. 
Дастарқанда тәтті көп, 
Қолымды ешкім қақпайды.

Тәтелердің әдемі 
Қастарынан шықпадым. 
Әжем болса, кәделі 
Шығарады «тыққанын».

Қонақ келген жаман ба, 
Қонақты кім сүймейді?
Маған менің мамам да 
Қонақ барда тимейді. 

Айтысатын – 
Әйтіш ақын.
Әйтіш айтысқа қатысты, 
Айтысқа айтқыш қатысты. 

***
– Жаңқа ақ, – деудің орнына 
Жаңғалақ:
– Жаңғақ ақ, – депті. 

***
Іскер – қышкер, 
Қышкер – іскер.

***
Содыры сен, 
Одыры – Үсен. 
Одыры – Үсен,  
Содыры – сен. 

***
Сұр сұңқар – 
Сұм сұңқар. 
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Мақсотова Мәнзура қарындасымыз 
Атырау облысы, Құрманғазы 
ауданының топырағын басып, 
ауасын жұтып, суын ұрттаған 
төл перзенті. Қазір ол өркениетті 
елдердің бірі саналатын 
Францияның азаматшасы. Сол елдің 
тілінде судырап ағып тұр. Орысшасы 
одан қалыспайды. Арада көп жыл 
артта қалды ғой, қазақшаға тұсаулы 
аттай кібіртіктейтін шығар деген 
ішкі ойымыз үшін өзіміз ұялдық. 
 – Жатырқау, жатсыну жоқ, сол 
елдің келіні болған соң әдет-ғұрпын, 
салт-дәстүрін бес саусағымдай 
білгеніммен, тамырымда қазақтың 
қаны тулап жатқандықтан жан 
дүнием өзгере қоймаған, шынайы 
қазақпын әлі, – дегенде  өте риза 
болдық.

жатты. Жан Шардың қолы тимей, өтетін 
орынға өзім бардым. Ине шаншар бос жер 
жоқ. Үшінші қатарда отырған  бір апай: 
«Мына қызым менің орныма отырсын» 
деп, өз орнын босатып берді. Дәл жанымда 
операторлар камераларын сайлап жатты. 
Содан не керек, айтыс та басталды. Мен 
отырған үшінші қатардағылар Түркияның 
қазақтары екен. 

Бір кезде айтыс арасындағы үзілісте 
оркестр Құрманғазының күйлерін 
төкпектете жөнелді. Көз алдыма тасыр-
лай шауып өтетін үйір-үйір жылқылар, 
мыңғырған мал, баяу толқып аққан 
арна, қырлығынан сағыз, сарыала 
гүлдер теретін кездер тізбектеліп өтіп 
жатты.  Нағашы әжеміз Қапизаның: 
«Тұрыңдар енді, күн тал түс болды, ыстық 
сүт пісіріп қойдым, іше қойыңдар, со-
сын ойнайсыңдар» деп бәйек болған 
үні құлаққа күбірлеп келетіндей. Баба 
күй Париж  сахнасын аспанға көтеріп 
жіберердей дауылдап ойнап жатыр. 
Менің көзім тарс жұмулы, өзім ағыл-тегіл 
жылап отырмын, жасым тоқтар емес, не 
болғанымды білмеймін, оператор дәл 
сол күйімді түсіріп алып, жер-жаһанға 
таратып жіберген. Оны осы ауылда да 
көргендер мына Шәку апама (Наслиха): 
«Мәнзураны теледидардан көрдік, ағыл-
тегіл жылап отырғаны несі?» деп сұрапты 
дейді. Апасы да онысын растап жатыр. 
Көрдіңіз бе, Мәнзура қарындасымыздың 
тірлік сапары ақ түн аялаған Питер-
ден басталып, Африкаға ұласып, одан 
Францияға барып тұрақтағанына да 
ұзақ жылдар өтуіне қарамастан ынды-
нында бар қазақылығын, ділін, тілін, 
иманын жоймаған. Бәрінен бұрын оның 
Құрманғазы атасының адуын күйі серпіле 
қанат қаққанда ботадай боздап егілуін  
айтсаңшы... Өзге ұлт өкілдеріне тұрмысқа 
шыққан қаракөздердің қайсысы бүйтіп 
жатыр, қазақша тіл қатсаң бетіңе шыты-
най қарап, бағжаң ететіндері көп емес 
пе? Біз Мәнзураның жеке тірлігіне олай-
бұлай деп баға беруден аулақпыз, тек осы 
бір қазақылығын ұмытпаған, қанында 
күй ойнаған тектілігін оқырмандарға 
жеткізгіміз келгені. 

Айтпақшы, біздің Жан Шар күйеу бала-
мыз шарап  өндіру кәсібімен айналысады. 
Ал Мәнзура қарындасымыз ұзақ жылдар 
«ет экспорттаушы» деген шаруаның 
құлағын ұстап табысқа жеткен. Мәселен, 
Батыс Қазақстан облысының «Жайық – ет» 
аталатын өндірістік ұжымымен тұрақты 
байланыста болып, оларға Канаданың 
жылқы етін жіберіп тұрған. Қысқасы, 
Мәнзура қайда жүрсе де қазақ екендігін 
дәлелдеп өмір сүріп келеді. Жұма күндері 
ата-ана рухына арнап иіс шығаратынын 
да айтады. Францияның келіні, қазақ 
Мәнзура, міне, осындай жан. 

Таңатар ДӘРЕЛҰЛЫ
Атырау облысы
Құрманғазы ауданы 

Суретте: Мәнзура Таймсқызы 
Жанғабыл ағасы мен Күләнда 

жеңгесінің ортасында

Мәнзура
Л-дан бастасаң – Лақ. 
Қ-дан бастасаң не? 

Б-дан бастасаң – Борсық. 
Т-дан бастасаң не?

А-дан бастасаң – Аға. 
Ж-дан бастасаң не?

Ү-ден бастасаң – Үн. 
Ұ-дан бастасаң не?

К-дан бастасаң – Күріш.
Д-дан бастасаң не?

(Құлақ)

(Торсық)

(Жаға)

(Ұн)

(Дұрыс)

Қазақ – халық ғажап,
Домбыра оның тілі. 
Хас өнердің қазақ 
Құлақ кесті құлы!

Арманы оның әсем, 
Секілді аппақ құлын. 
Қазақ болам десең, 
Далаңды сүй, ұлым!

жүрегім суып сала берген. Қорқыныш тамағыма тығылып, 
кермек жас жүзімді тілгілеп жатыр. Жо-жоқ, мен емес, 
жүрегім жылап жатқан сияқты...

 Жүгіріп далаға шықтым. Ондағы ойым оған көз 
жасымды көрсетпейін дегенім. Редакция алдындағы 
аллеяға таяп қалыппын. Жылаған жоқпын. Менде бір 
батылдық пайда болған сияқты. Тез-тез басып келемін. 
Тіпті бір қауырт жұмысы бар адамға ұқсаймын. Қайда 
барамын, бағытым не? Өзім де білмеймін. Жел де маған 
ілесер емес. Сен менің есімімді атап шақырып жатырсың. 
Бәлкім бұл жел болды ма... құлағым шыңылдап кетті.

«...Мен сенің жаныңды ұқтым ба екен,
Сен менің жанымды ұқтың ба екен.
Әлде менің  жанымды жаралап,
Бекер жолықтың ба екен?» радиодан естілген әдемі ән 

көңіл пернесін дөп басқандай. Тына қалдым. Аялдамада 
көп адамның бірі болып тұрмын. Жанымдағылар мені 
автобус күтіп тұр деп ойласа керек.

Телефон тұтқасын қоя салды ол. Үнемі осылай, 
нөмірін жасырған бір адам менің мазамды алады... 

– Арай, сәлем! Сені іздемеген жерім жоқ, қайда 
жүрсің? – деген дауысқа кілт бұрылдым. Құрбым 
Нұрайдың дауысын көп ішінен жазбай таныдым. Ана-
дайдан жымиып келе жатқан құрбымды көріп мен де 
жадырап сала бердім.

– Телефон тұтқасын да көтермейсің, не болды 
саған? Түсінемін, ешкіммен сөйлесуге зауқың болма-
уы да мүмкін, бірақ екі апта бойы бір хабарсыз кетуің 
жараспайды.

Мен үнсіз тыңдап, құрбыма іштей сүйсініп қарап 
тұрмын. Ол үнемі осындай. Қашан көрсең көңілді жүреді. 
Ешқашан налығанын, кейігенін, көңілсіз жүргенін 
көрмейсің. Үнемі жүзінен нұр төгіліп тұрады. Кей-кейде 
көп сөйлеп адамды мезі қылады демесең, ешбір арам 
ниеті жоқ оның.

– Жо-жоқ ешбір сылтауыңды тыңдамаймын, бүгін 
біздің үйге барасың, саған айтар сырларым көп! – деп 
ол мені қолтықтай жөнелді. 

...Кешкісін үйге көңілді оралдым. Дәлізге кіре берісте 
гитарамен әлдекімнің әдемі ән салып жатқаны естілді. 
Сол таныс әуен.

«...Бірге өткізген кештерім үшін,
Таусылмасын, естелік үшін.
Сені мәңгі аялап өтем,
Жүректегі көктемім үшін!...»
Төргі бөлмеге өтіп, гитара тартып, ән салып отырған 

өзіңді көріп есіктің  жақтауына сүйеніп қарап тұрдым, 
сүйсініп қарап тұрдым...

Жүрек болса, «мен сені аялап өтемін» дегенді 
қайталай берді.

Ұлмекен ШАМЕНОВА
КӨКШЕТАУ

Cені мәңгі аялап өтем!..

Қуыр-қуыр,  қуырмаш, 
Мен айтайын, қолыңды аш!

Мынау тұрған басбармақ, 
Жұмыс содан басталмақ. 

Алақанның тұңғышы, 
Болсын осы жылқышы. 

Балаң үйрек кейінгі, 
Бұл сиырға бейімді. 

Ортан терек – ұзыны, 
Түйе бақсын, қызығы!
Шылдыр шүмек – 
бұл саусақ, 
Қой бағуды тұр аңсап. 

Титтей бөбек – шынашақ, 
Сен дайында жерошақ. 

Білекке енді барайық, 
Онда не бар, табайық.

Мына жерде Күн болар, 
Мына жерде Түн болар. 

Мына жерден Ай шығар, 
Мына жерден май шығар. 

Бәрін айтып болдық па?
Келіп қалдық қолтыққа. 

Қытық, қытық, қызық-ай, 
Міне бидай, міне май! 

Қуыр-қуыр,  қуырмаш, 
Бидай салам, қолыңды аш. 

Төгіп алма күлем деп, 
Балапанға барып шаш! 

Қуыр-қуыр, қуырмаш!
Адырбек СОПЫБЕКОВ

(Халық өлеңінің ізімен)


