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ОЙТҮРТКІАЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІБАСПАСӨЗ – 2017 Бүгінгі санда:

Білікті маман даярлау – 
уақыт талабы

Сөзтаным

Жанкүйерлер қолдауын 
ерекше сезінемін

Қанат ИСЛАМ:

6-бет

5-бет

10-бет

лаштың ардақты азаматы, қоғам қайраткері Халифа 
Алтайдың (1917-2003) есімі жұртшылыққа жақсы 
танымал. Ол көзі тірісінде рухани тұлғаларымыздың 
бірі болатын. Халифа Алтай Қазақстан Тәуелсіздік 
алғаннан кейін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей 
қолдауымен атажұртқа қоныс аударды. Елге оралысымен 
исламның асыл қазынасы мен қасиетті байлығын 
халқымыздың санасына жеткізу үшін аянбай қызмет етті. 

«Құран Кәрімнің» қазақша мағынасы мен түсініктемесін 
басып шығарды. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 
жанынан құрылған «Инабат» имандылық-тәрбие 
орталығының төрағасы болғандығы, Қазақ радиосынан 
әр жұма сайын ислам дініне байланысты арнайы 
хабар жүргізгені көпшіліктің есінде. Қайраткер ағамыз 
бірнеше еңбектердің авторы. Бұл туындылардың жас 
ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеуде, патриоттық рухқа 

баулуда, туған жердің қадірін терең түсінуде маңызы 
зор.  Халқымыз Халифа Алтайды ел ішінен шыққан 
белгілі тұлға, имандылық жолындағы күрескер ретінде 
бағалайды. Осы фото-шежіреде Халифа Алтай көрнекті 
ақын Әбділда Тәжібаев, жазушы Қалдарбек Найманбаев 
және басқа да қаламгерлермен бірге.  
( Х. Алтайдың Моңғолияға сапары жөніндегі материалды 
газетіміздің 9-бетінен оқи аласыздар)

Қазіргі қазақ тілінің қоғам өміріндегі қолданысы, мемлекеттік тіл ретінде оған 
жүктелген қоғамдық қызметтерді толық атқара алмай отырғандығы ең көп сөз 
болатын тақырыптың бірі. Алайда тіліміздің  бүкіл ұлтымызды ұйыстыратын әрі 
ел халқының басты қатынас құралы деңгейіне жетуінің бастауы, қайнар бұлағы 
қазақ отбасы екендігі өте аз айтылады. Қазақ тілінің тамырланып нәр алатын, 
өркен жайып, өсіп-өнетін құнарлы топырағы да, оты тұтанып, лаулап жататын 
ошағы да, бүкіл қоғамның, мемлекеттің тілі ретінде өз биігіне көтерілуіне 
бастайтын ең негізгі, алғашқы баспалдағы да – қазақ отбасы.

4-бет

Қазақтілді қоғамды зәулім үй 
деп алсақ, тілі қазақша шыққан, от-
басында ана тілінде с�йлесетін, тілін 
құрметтейтін қазақ отбасының әр 
мүшесі сол зәулім ғимараттың бір-бір 
кірпіші. Кірпішіміз жетіспесе не-
месе үй саламыз деп жинап отырған 
кірпішімізді басқа үйдің құрылысына 
(�згетілді балабақша мен мектепке) 
алып кетсе, онда �зіміздің үйіміздің 
іргетасы бекіп, қабырғасы қаланбай 
қалады. Дәл сол сияқты қазақ елін,  
қазақтілді қоғамды қалыптастыра-
мыз деп �сіріп, үміт күтіп отырған 
қа зақтың ұл-қыздарының тілі ана 
тілінде шықпай, басқа тілдерде тәр-
бие мен білім алатын болса, олар 
басқа үйдің қабырғасына қаланатын 
кір піш сияқты �зге мәдениет �кіліне, 
�зге тілдің тұтынушысына, �зге тілдік 

қауымдастықтың мүшесіне айнала-
ды. Сол себепті қазіргі жаһандану 
үдерісі қарқын алып жатқан заманда 
ұлт ретінде �зіндік ерекшелігімізді, 
ұлттық болмысымыз бен т�лтума-
лығымызды сақтап, қазақтың �мір-
шең, жасампаз ұлт ретінде ғұмыр 
кешкенін қалайтынымыз рас бол-
са, онда бізге �з шаңырағында ана 
тілінде с�йлеп, �з мәдениетін, ұлт тық 
�нері мен әдебиетін, ұлттық құн-
ды лықтарын қастерлейтін дәстүрлі 
қазақ отбасын мемлекеттік деңгейде 
дәріптеудің, оны бар қазаққа үлгі 
етудің мән-маңызы айрықша зор. 
Ана тілінде тәрбие мен білім алмаған, 
ұлттық әдебиеті  мен �нерінен 
сусындамаған, қазақ тілінде ой 
қорытып, еркін с�йлеп, жатық жаза 
алмайтын «қазақ» қанша жерден 

білімді, қанша жерден данышпан, 
бірнеше тілді білетін полиглот бол-
са да қазақ тілінің қанат жайып, 
қазақтілді қоғамның қалыптасуына 
қызмет етпейді. Мұны біз ашық 
айтуы мыз және анық білуіміз қажет. 

Сонымен қатар бүкіл қоғам 
басқа тілде с�йлеп кетсе де, қазақ 
тілінің келіп паналайтын жері, 
ең соңғы қорғаны да – қазақтілді 
қа зақ отбасы. Қазақ мектептері 
жаппай жабылып, ел астанасы 
Ал матыда жалғыз қазақ мектебі 
қалған кешегі кеңестік заманда 
да қалалық жерлерде ұрпағын ана 
тілінен айырмаған қазақ отбасыла-
ры болды. Орыстандыру, отарлау 
саясатының мемлекеттік деңгейде 
пәрменді жүргізілгеніне қарамастан, 
қазақ тілін бүгінгі күнге жеткізіп, 
ұлтымызды орыстілді «совет хал қы-
ның»  құрамына сіңіп кетуден аман 
сақтап қалған негізінен ауыл, ауыл-
дағы қазақ отбасылары. Сол ауыл 
жұртының қалаларға қоныс ауда-
руына байланысты қалаларымыз да 
ақырындап қазақыланып келеді. 

Кітап – білімнің қайнар көзі. Кітап – адам баласының сан ғасырлық 
ақыл-ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы.
«Артық білім кітапта, Ерінбе оқып көруге» деп хакім Абай 
жырлағандай,  кітапты таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен 
түйсіну, алған әсерді өмір қажетіне жарата білу - әрбір адамның білігі 
мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтыны анық. 

Кітап тек досың ғана емес, 
ұста зың... кеңесшің... ақылшың. 
Де генмен, біз бұрынғы кітап оқу 
үрдісінен айырылып бара жатқан-
даймыз. Қазіргі кезде том-том кітап 
құ шақтап, кітапханаға жиі баратын 
адамдарды сирек кездестіретін 
болдық. Мерекелерде, туған күн-
дерде адамдар бір-біріне кітап сый-
лаудан қалған. Соның салдарынан 
жастар еркін ойлауға, ауызекі тілде 
к�ркем с�йлеуге қабілетсіздік та-
ныта бастағандай. 

0кінішке қарай, кітапқа деген 
адамдардың �з бетімен қызы ғу шы-
лығы азайып барады. 1дебиетке 
деген құлықсыздық пайда бол-
ды. Оның себептерін күнделікті 
қолданысқа енген ғаламтор, ком-
пьютер секілді құралдардың әсері 
деп білеміз. Қазіргі жастар кітап 
оқып, ойын қорытудың орны-
на теледидарға үйірсек. Мұның 
барлығы кітап оқуға үлкен кедергі 
келтіреді. 

Ата-аналар да тым жұмысбасты 
боп алған. Баланың теледидар 
қарауын белгілі бір уақытқа ғана 
шектеп, кітап оқуына арнайы 
к�ңіл б�ліп, қадағалап отыруға 
олар уақыт таппайды. 1рине, мұны 
себеп деуге де келе қоймас, �йт кені 
бұл к�зі қарақты адамның бә ріне 
мәлім. Қоғамымыздың рухани 
әлемінің жұтаңданып бара жат қаны 
да осыдан деп ойлаймыз рас. Осы 
мәселеге орай, «Кітап неге оқыл-
майды?» деген сауалға жан-жақты 
жауап іздеп к�рген едік. Алынған 
жауаптан т�мендегіше ой түйдік. 

«Жастар кітап оқымайды» 
деп бай балам салғанша, әрекетке 
к�шіп, асыл қазынамыздың қадір-

қа сиетін арттыруға �з үлесімізді 
қосуымыз керек. Оқырман мен 
кітап оқушы қоғамды қалып тас-
тыру үшін ең алдымен ата-ана, 
мек теп, кітапханашы қызметі 
жоғары дәрежеде болуы керек. 
1рине, сылтау мен себеп к�п. 
Ал ол себептердің ар жағынан 
«кітаптың, әсіресе әдеби кітаптың 
оқылуы үшін не істеу керек?» деген 
қисынды сауал туындайды. Кі тап -
ханашылар жас ұрпақты әдебиет-
тен тыс елеңдететін ақпарат түрлері 
к�п, қазақ тілінде балаларға арнал-
ған әдебиеттер тым аз деп шырыл-
дайды. 1р баланың жасына сай, 
тіліне жатық, безендірілуі к�ркем 
орыс тілінде басылған кітап тар 
сияқты, қазақ тіліндегі басылым-
дар дың сапасы да осындай бо-
луын �тінеді. 1ртүрлі саладағы 
балаларға арналған ана тіліндегі 
энци клопедиялардың жоқтығы да 
алаңдатады.  

«Кітап дегеніміз – алдыңғы 
ұрпақтың келер ұрпаққа қалдырған 
рухани �сиеті .  Кітап оқудан 
тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйы-
лар едік» деген еді кезінде Ғабит 
Мүсірепов. Қанша жыл �тсе де, 
қанша буын алмасса да кітап �з 
құндылығын еш жойған емес.

Қазақтың шұрайлы тілі – қа-
зақтың к�ркем әдебиетінде. Ал кез 
кел ген ұлттың әдебиеті мен тілі ең 
алдымен сол ұлттың �зіне керек. 
Қазіргі қазақ қоғамының алдында 
жас ұрпақты кітапқа, оның ішінде 
қа зақ тілінде жазылған кітапқа 
бау лу міндеті тұр. Осыны ескерген 
абзал.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

КІТАП НЕГЕ 
ОҚЫЛМАЙДЫ?

ИМАНДЫЛЫ	 
жолында�ы к�рескер

ҚА
ЗП

О
Ш

ТА

Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
12 айға 3496,32 3719,88

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
12 айға 6405,12 6628,68

Қазақша сөйлемейтін ата-ана

А

баласына қандай өнеге көрсетпек?

ҚАЗАҚТЫҢ 
МАЙДАНГЕР 
ОФИЦЕРЛЕРІ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

Бұл күнде не к�п, газет пен жур-
нал к�п.  Солардың ішінде мен үшін 
«Ана тілі» газетінің ж�ні бір басқа. 
Басылым шыққан күннен бері �зінің 
алға қойған мақсатынан айнымай, 
жаңылмай халыққа қызмет етіп 
келеді. Газеттің аясы кең, тақырыбы 
сан түрлі. Басылым бетінде тамыры 
терең тіліміз, қазыналы тарихымыз 
туралы, салт-сана, ұлттық дәстүрге 
байланысты к�птеген мақалалар 
үнемі жарық к�ріп тұрады. 0зіме 
жазушы ретінде осылардың қай-
қайсысы да қымбат. Іздегенімді та-
бамын. Тұшынып оқимын. Мәселен, 
«Алты алаштың ардағы», «К�ңіл 
күнделігінен, «Ұлт болам десең, 
ұрпағыңды ойла», «Шаңырақ», 
«Ашық айту – ардың ісі» тәрізді 

айдарларды ерекше атап �тер едім. 
Ұлы Отан соғысы жылдарынан сыр 
шертетін әрі сол замандағы сарғайған 
суреттердің тарихын с�йлететін 
«Сандықта сақталған сурет» айдары 
да әр шыққан сайын елең еткізбей 
қоймайды. Басылымның заман та-
лабына сай түрленіп, оқырманның 
талғамын ескеріп отыратыны да 
байқалады. С�з соңында айтарым, 
егер сіз тамыры терең тіліміз дің 
қадір-қасиетін түсініп, к�кейкесті 
мә селелерін білгіңіз келсе, жақсы 
әңгіме, �леңнің кәусар бұлағымен 
сусындағыңыз келсе,  руханият 
саласындағы айшықты оқиғалардан 
хабардар болып отырғыңыз келсе, 
«Ана тіліне» жазылып, жыл бойы  
серік етіңіз дегім келеді.

ТАҚЫРЫП АЯСЫ КЕҢ

Дәнеш АХМЕТҰЛЫ, 
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі
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АНА ТІЛІ

ҚОҒАМ ЖӘНЕ ЗАҢ РУХАНИЯТ

АЛҚА

КЕЗДЕСУ

АПТА-ШОЛУ

�зара іс-қимылының басты бағыттары 
және екі елдің бірлескен жұмысы ның 
алдағы перспективалы салалары тал-
қыланды. Ал Мемлекет басшысының 
қа был дауын да болған Қорғаныс министрі 
Сәкен Жасұзақов министрліктің қазіргі 
қызметі және Қарулы Күштердегі жедел-
әскери дайындық барысы туралы баян-
дады. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
 Назарбаев Қорғаныс және аэроғарыш 
�неркәсібі министрі Бейбіт Атамқұловты 
қабылдады. Кездесу барысында Елбасы 
жаңа министрліктің алдына қойылған 
міндеттердің маңыздылығына тоқталып 
�тті. Атап айтқанда, жаңа технологияны 
қолдану арқылы �ндірілетін қорғаныс 
және аэроғарыш �неркәсібі �німіне деген 
сұранысты қамтамасыз ету үшін отандық 
кәсіпорындар �з мүмкіндіктерін барынша 
пайдалану қажеттігіне назар аударды. 

АУЫЛДЫ ДАМЫТУ ЖАЙЫ 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Премьер-министр Бақытжан Сағын -
таев тың т�рағалығымен селек торлық ре-
жімде �ткен кезекті Үкімет отырысында 
ауыл �міріне қатысты бірқатар мәселе 
қаралды.

 Күн тәртібінде тұрған  бірінші мәселе 
– елді мекендерді сумен қамтамасыз 
етудің тиімділігін арттыру шаралары. Бұл 
ретте елімізде «Ақ бұлақ» мемлекеттік 
бағдарламасы жүзеге асырылып жатқаны 
белгілі. Ұлттық экономика министрі 

Қуандық Бишімбаев алдымен осы бағдар-
ламаның бүгінге дейінгі нәтижелері тура-
лы баяндады. 

Бұдан �зге министр сумен қамту 
жүйесін дамытуға бюджеттен тыс қаражат 
тарту бойынша тетіктер табысты жүзеге 
асырылып жатқанын мәлімдеді. Ұлттық 
экономика министрі облыс орталықтары 
мен ірі қалаларды сумен қамту сала-
сында мемлекет-жекеменшік әріптестігі 
қағидатын енгізуді ұсынды. 

Елді мекендерді сумен қамту ісінде 
бірқатар түйткілдер бар екендігі айтылды. 
Айталық, біріншісі – облыс орталықтары 
мен ірі қалаларды сумен қамтамасыз етудегі 
мәселелер. «Ақ бұлақ» бағдарламасын 
іске асыру шеңберінде сумен жабдықтау 
және су бұру желілері зерттеліп, 53 қала 
   бойын        ша   инвестициялық негіздеменің 
бағдарламасы әзірленген. Нәтижесінде 
с е к т о р д ы ң  ж а л п ы  и н в е с т и ц и я л ы қ 
қажеттілігі 1,97 трлн теңгені құрайтыны 
белгілі болыпты, бұл республикалық 
бюджетке к�п салмақ салады екен. Су 
арналарының нормативтік ысырабы 
17-23 пайызды құрайды. Бұл ретте ми-
нистр тарифтердің �суін ескере отырып, 
қалалық елді мекендердегі су арналарын 
қаржыландыру бойынша бюджетке түсетін 
жүктемені т�мендету орынды деп санай-
тынын жеткізді. 

Еліміздің елді мекендерін сумен 
қамтамасыз ету бойынша қабылданып 
жатқан шаралар туралы Инвестициялар 
және даму министрі Жеңіс Қасымбек те 
қосымша баяндады. 

�л-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде Халықара-
лық Абай клубының және 
«AMANAT» әдеби журналының 15 
жылдығына арналған шара /тті. 

Аталған кеш Абай әдеби клубы-
н ы ң  қ ұ р ы л  т а й ш ы с ы   Р о л л а н 
 Сей  сенбаевтың 70 жылдық мерей-
тойы мен тұспа-тұс келіп отыр. 
Сал танатты жиынға отандық және 
шетелдік ақын-жазушылар, белгілі 
қоғам қайраткерлері, ғалымдар, 
ұстаздар мен студенттер қатысты. 
Шара аясында «Менің жүз кітабым» 
сериясы басылымының таңдаулы 
жобасының тұсаукесері �тті. Сондай-
ақ, әл-Фараби кітапханасында ұйым-
дастырылған к�рмеде дүниежүзі-
нің белгілі классиктері мен зама-
науи ақын-жазушылардың кітаптары 
қойылды.

Алғаш болып с�з алған ҚазҰУ 
ректоры, академик Ғалым Мұтанов 
х а л ы қ а р а  л ы қ  А б а й  к л у б ы  м е н 
« А м а н а т »  ә д е б и  ж у р н а л ы н ы ң 
ұжымына табыс тіледі.

« Б ү г і н д е  қ а з а қ  ж а з у ш ы с ы 
 Роллан Сейсенбаевтың клубы за-
манауи авторлардың, әлем әдебиеті 
классик терінің және таңдамалы 
басылымдардың бірегей 200 томын 
шығарып, к�пшілік оқырмандарға 
ұсынуда. Біздің қоғам үшін бұл �скелең 
ұрпақ тәрбиелеудегі үздік үлгі болып та-
былады.  Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
айтқандай, «біздің бүгініміз бен бола-
шағымызға құнды дүние бере алатын 
қазыналы  кітаптар қорын жасау – 
жоғары талапты қажет ететін  ең жау-
апты міндет» деді Ғ.Мұтанов.

Шұға АБЗАЛ

«Нұрлы жол» берекеге бастайды 

«Нұр Отан» партиясы Төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар 
Құл-Мұхаммед Қарағанды облысында болды. Сапар барысында ол «Нұрлы 
жол» бағдарламасын жүзеге асыру барысымен танысып, индустриялық және 
агроөнеркәсіптік салалардың даму қарқынына баға берді. Сонымен қатар, 
партия активімен, оқу орындарының ұжымдарымен кездесу өткізді.

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

Үкімет отырысында қаралған келесі 
мәселе – ауыл тұрғындарын жұмыспен 
қамтамасыз ету шаралары мен ауылдық 
жерлерде кооперацияны дамыту жайында 
болды.  Бұл туралы Ауыл шаруашылығы 
бірінші вице-министрі Қайрат Айтуғанов 
баяндады. Қ.Айтуғанов ауыл тұрғында-
рын жұмыспен қамту және қайта �ңдеу 
қуат тарын жүктеу жеке шаруашылықтар 
әлеуетін пайдалану есебінен жүзеге асы-
рылатынын айтты. Ауыл шаруашылығы 
министрлігі облыс әкімдіктерімен бірлесе 
отырып және Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігімен жыл 
соңына дейін нақты міндеттер мен ин-
дикаторларды анықтайтын үшжақты 
қадамдық жоспарға қол қойды. 

Үкімет отырысында қаралған үшін-
ші мәселе Ұлт жоспарын жүзеге асы-
ру аясында жасалған пробация туралы 
жаңа заң ж�нінде Ішкі істер министрі 
Қалмұханбет Қасымов баян дады. Ми-
нистрдің мәлімдеуінше, бұл заң құқық 
бұзушылар үшін сотқа дейінгі және 
пени тенциарлық пробацияны енгізеді. 
Министр хабарлағандай, пробация 
қызметінің есебінде тұрған тұлғаларға 
әлеуметтік-құқықтық к�мек к�рсетудің 
дербес бағдарламасы жеке тұлғаны және 
оның �мірлік жағдайын кешенді зерде-
леуге негізделіп, жергілікті атқарушы 
органдардың, ұйымдар мен азаматтардың 
тарапынан к�рсетілетін шаралар кешенін 
қамтитын болады. 

Ақбота ИСЛ�МБЕК

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
КЕЗДЕСУ

«Прокуратура туралы» Заңның 
2 5 - 2 - б а б ы н  б а с ш ы л ы қ қ а  а л ы п , 
т�мендегі үндеуді жария етемін. Тұрғын 
үй – �мірдегі ең басты қажеттіліктің 
бірі. Халқымыз «Үйі жоқтың күйі жоқ» 
деп бекер айтпайды. Оны қолжетімді 
ету үшін елімізде арнайы бағдарламалар 
іске асуда. 25 жылда миллионнан 
астам отбасы баспаналы болды. Бірақ 
осы мәселенің басқа да жағы бар. 
Кейбір құрылыс компаниялары арзан 
бағамен қызықтырып, күмәнді шарт-
тар ұсынып, к�п адамды алдап кетті. 
Азаматтар жылдап жинаған ақшасынан 
айырылып, армандаған пәтерін ала 
алмай қалған. 3 күн бұрын, 10 қазанда 
жаңа заң қолданысқа енді.  Енді 
құрылыс компаниялары үлескерлердің 
ақшасын тек екі жағдайда ғана тар-
та алады: арнайы Қор компанияға 
кепілдік берсе немесе әкімдіктің рұқсат 
қағазы болса. Ал әкімдік рұқсатты 
қандай жағдайда береді? Құрылыс 
бітеді деп банк кепілдік берсе немесе 
үйдің қаңқасы (каркасы) салынып 
бітсе. С�йтіп, бұл заң алаяқтардың 
қармағына түсіп қалмауға б�гет 
болмақ. Сондықтан заңға сүйеніп, 
қазақстандықтарды ескертетінім – 
кез келген жарнамаға, ауызша берген 
уәдеге сеніп, «үй салатын жері бар екен 
ғой» деп ақшаларыңызды кім болса 
соған бермеңіздер! С�зсіз, әркім �з 
ақшасына �зі ие. Бірақ, компанияның 
құжаттары заң талаптарына сәйкес 

болмаса да, оған ақшасын беріп, алда-
нып қалғандардың алдында жергілікті 
әкімдікте, Кепілдік қоры да жауап 
бермейді. 1рине, алаяқтар қылмыстық 
жауапкершілікке тартылар. Бірақ 
түбінде үйдің құрылысы аяғына дейін 
бітпей, ақшаңыз қайтарылмай қалуы 
мүмкін. Сондықтан Бас прокурор 
ретінде заңға сүйеніп ескертемін – 
ақшаны үлескерлік құрылысқа бермес-
тен бұрын компаниядан екі құжаттың 
бірін талап етіңіз: кепілдік қорымен 
жасалған шартты немесе әкімдіктің 
рұқсатын. Бұл құжаттарды �з к�зіңізбен 
к�ріп, мұқият оқып шығыңыз. Бірақ, 
олар да жалған болуы мүмкін. Ең 
дұрысы – �зіңіз әкімдікке барып не-
месе оның ресми сайтынан әкімдіктің 

рұқсаты немесе Қордың кепілдігі бар 
ма, жоқ па, соған к�з жеткізіңіз. Мұндай 
құжат бар болса, онда екінші қадам – 
«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу 
туралы шартқа» қол қою. Бірақ одан 
бұрын оны да бастан-аяқ оқып шығып, 
Ұлттық экономика министрі бекіткен 
(28.07.2016 №345 бұйрық) үлгілік шарт-
пен салыстырыңыз. Шарттың басқа 
түрлерін жасауға тыйым салынған. 
Бұрын компаниялар ақша тарту үшін 
«инвестиция жасау»,  «бірлескен 
қатысу», «алдын ала сату» шартта-
рын ұсынатын. Енді мұндай құжат 
түрлері заңсыз. Келісім тек «Тұрғын 
үй құрылысына үлестік қатысу тура-
лы шарт» деп аталуы керек. Бұл �те 
маңызды. Назар аударыңыз: бұл шарт 
әкімдікте есепке алынғаннан кейін 
ғана жасалған және заңды күші бар 
деп саналады. Шарттың мазмұнында 
қандай да бір күмәніңіз туса, заңгерден, 
әкімдіктен сұраңыз, құқық қорғау 
органына сауал жіберіңіз. Алданып 
қалмау үшін осылай барынша сауатты 
қимылдаған ж�н. Ал егжей-тегжейлі 
ақпаратты әкімдіктердің және ар-
найы ашылған ulesker.kz сайтынан 
алуға болады. Алаяқтардың к�беюіне 
�зіміз жағдай жасамайық, қадірлі 
азаматтар! Құқық қорғау органдары-
на – тұрғын үй саламыз деп халықтан 
заңсыз ақша жинаудың әрбір фактісі 
бойынша дереу қылмыстық қудалауды 
бастаңыздар.

«Нұр Отан» партиясы Т�раға сының 
бірінші орынбасары осы жылдың басы-
нан бастап әлеуметтік-экономикалық 
дамудың негізгі  к�рсеткіштеріне 
жүргізілген мониторинг нәтижесінде 
Орталық Қазақстанда оң �згерістер 
байқалатынын атап �тті. Облыс жалпы 
аймақтық �німнің �су қарқыны бой-
ынша республикада 4-ші орында тұр. 
0нім к�лемі 1 триллион 21 миллиард-
тан астам теңгені немесе 2015 жылдың 
осы мерзімімен салыстырғанда 138 
пайызды құрады. Сондай-ақ, �ткен 
жылмен салыстырғанда, жез, марганец, 
алтын, темір және қорғасын мен мы-
рыш кендерін �ндіру де артқан. 0ндеу 
�неркәсібінде шығарылатын �німнің 
к�лемі 5,5 пайызға к�бейген. Бұл 
саладағы еңбек �німділігі 30 мың дол-
лардан асып, �ткен жылға қарағанда, 
4,7 пайызға �скен. Бұл – республика 
бойынша ең жоғары к�рсеткіш. 

І с с а п а р  б а р ы с ы н д а  М ұ х т а р 
Құл-Мұхаммед облыстағы жетекші 
кәсіпорындардың бірі – «Имсталь-
кон» металл құрылғылары зауы-
тында болды. «Нұр Отан» партиясы 
Т�рағасының бірінші орынбасары 
зауытында болып, жұмысшылармен 
кездесуінде мемлекеттік индустрия-
лық бағдарламалар аясында соңғы бес 
жылда �ңірде 174 миллиард теңгенің 
72 жобасы жүзеге асқанын тілге тиек 
етті. Соның арқасында 5 мыңнан 
астам жаңа жұмыс орны ашылған. Ин-
дустрияландырудың екінші бесжыл-
дығында 1 триллион 200 миллиард 

теңгенің 36 жобасын іске қосу жос-
парланған. Бұл 6,5 мыңнан астам 
жұмыс орнының ашылуына мүмкіндік 
береді. 

– Географиялық тұрғыдан да, 
қаржылық жағынан да Қарағанды 
Қазақстанның басты индустриялық 
орталығы болып саналады. Дәл осы 
жерде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
к�шбасшы рет інде  қалыптасты. 
Қазіргі таңда Президенттің ұдайы 
қ о л д а у ы н ы ң  а р қ а с ы н д а  � ң і р д е 
�ндірісті дамытудың барлық бағыттары 
бойынша айтарлықтай �су байқалады. 
Бұл, әрине, барлығымызды қуантады, 
– деп атап �тті «Нұр Отан» партиясы 
Т�рағасының бірінші орынбасары. 

К е з д е с у  а я с ы н д а  М ұ х т а р 
Құл-Мұхаммед партияның облыстық 
филиалына осы бағыттағы жұмыстарды 
күшейтуді, сондай-ақ, партия фрак-
циялары мен барлық деңгейдегі 
мәслихаттар жанындағы қаржыны 
жұмсауды бақылау ж�ніндегі комиссия 
жұмысының тиімділігін арттыруды 
тапсырды. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Тұрғын үй саласындағы үлескерлер мәселесі соңғы жылдары қоғамда жиі талқыланып жүрген тақырыптардың бірі. Мұны заңдық-құқықтық 
тұрғыдан реттеудің маңыздылығы өз алдына бөлек әңгіме.  Жуырда осы мәселеге Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы назар аударып,  
мән-мағынасы бөлек алқалы жиын өткізді. Күн тәртібінде қаралған тақырыптың бастысы да – үлестік құрылыс мәселесіне арналды.  Жиынға Пре-
зидент Әкімшілігі Басшы сының орынбасары Бағлан Майлыбаев, Парламент Сенаты мен Мәжілісінің  депутаттары,  Премьер-министр Кеңсесінің 
жауапты қызметкерлері, Жоғарғы соттың өкілдері, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар, Астана қаласының әкімдігі, 
қоғамдық ұйымдар мен құрылыс компанияларының басшылары қатысып, өз ой-пікірлерін ортаға салды. Жиында Бас прокурор Жақып Асанов  
«Прокуратура туралы» Заңның 25-2-бабы негізінде үндеу жариялады.

БАҚ алдындағы жаңа міндеттер 

Қазақстан Республикасының 
Бас прокуроры Жақып Асановтың үндеуі 

(«Прокуратура туралы» Заңның 25-2-бабының тәртібі бойынша) 

Кеше Астана қаласында Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және 
коммуникациялар министрі Дәурен 
Абаевтың қатысуымен алқа 
отырысы /тті. Онда еліміздегі 
БАҚ саласын дамыту мен саланың 
алда тұрған міндеттері және 
т.б. мәселелер әңгіме арқауына 
айналды. 

Жиында с�з с�йлеген министр 
Дәурен Абаев бұқаралық ақпарат 
құралдары саласындағы заң жобасына 
тоқталып, аталған заң жобасының 2017 
жылдың бірінші жарты жылдығында 
Парламент қарауына жіберілетінін 
атап �тіп, былай деді:  

– Біз тұжырымдаманың �зін 
жалпыға ортақ талқылауға шығарған 
бірінші министрлікпіз. Ендігі уақытта 
заңның �зі барлық қажетті процеду-
ралардан �теді. Оң әрі сыни пікірлер 
ескерілетін болады. 1ділет министрлігі 
жанындағы Заң жобалау қызметі 
мәселелері ж�ніндегі ведомствоаралық 
комиссиямен құжат келісілген. Қазіргі 
уақытта біз мемлекеттік органдар, 
депутаттық корпус, азаматтық қоғам 
�кілдері және сарапшылардан жұмыс 

тобын құрудамыз, – деді министр. Жи-
ында белгілі болғандай, осы жылдың 
қараша-желтоқсан айларында заң 
жобасын талқылау �ткізіледі. Со-
нымен бірге қараша айының соңына 
дейін жұмыс тобы мүшелерімен 
бірге құжат мәтінін қалыптастыру 
аяқталмақ. Осы ретте министр 2017 
жылдың наурызына дейін барлық 
мемлекеттік органдармен келісілген 
құжатты Үкіметке және 2017 жылдың 
бірінші жартыжылдығында Парла-
мент Мәжілісіне енгізу қажеттігін атап 
к�рсетті. Екінші бір маңызды мәселе 
– бұқаралық ақпарат құралдарының 
рейтінгін к�теруге қатысты айтыл-
ды. Министрдің айтуынша, қазіргі 
уақытта «Kazakh TV» мен «Білім және 
мәдениет» телеарналарын «Kazakh 
TV» логотипі аясында біріктіру жүзеге 
асырылуда. 

Алқа отырысында «Мәңгілік ел» 
пат риоттық актісінде белгіленген 
құндылықтарды ілгерілету, бірыңғай 
республикалық және 16 �ңірлік медиа 
жоспарға к�шу және �зге де маңызды 
мәселелер қозғалды. 

Айтуған Д�УЛЕТ

 Кеше Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
Ақордада Үкімет басшысы Бақытжан 
Сағынтаевты қабылдады.  Кездесу ба-
рысында Б.Сағынтаев биылғы 9 айдағы 
әлеуметтік-экономикалық  дамудың  
нәтижелері мен басты  мемлекеттік 
бағдарламалардың  орындалуы ж/нінде  
баяндады. 

Ең әуелі Елбасы бюджетке �згеріс тер 
енгізілгенін, барлық қажетті мем лекеттік 
бағдарламалардың қабыл данғанына 
тоқталды. Н.Назарбаев сондай-ақ еліміздің 
ин  дустриалды-инновациялық да муының 
кезең-кезеңімен жүзеге асуы және тиімді 
к�лік-логистика инфрақұрылымын қа-
лыптастыруды к�здейтін «Нұрлы жол» 
даму бағдар ламасы аясында тұрғындардың 
әл-ауқатын арттыру үшін шаралар қабыл-
даудың маңыздылығына мән берді. 

Үкімет басшысы �зінің баянда-
масында республиканың әлеуметтік-
экономикалық дамуының барлық негізгі 
к�рсеткіштері ж�нінен оң серпін бар 
екенін айтты. Премьер-министр күніне 90 
мың баррель мұнай �ндірілетін Қашаған 
мұнай-газ кен орнының іске қосылғанына 
назар аударды.

 Бұдан б�лек, Б.Сағынтаев Елбасыға 
ең алдымен азық-түлік пен аса қажетті 
тауарлар бағасы, тұрғындар мен әлеу-
меттік мекемелерді үздіксіз жылумен 
қамтамасыз ету мәселесі, сондай-ақ тұр-
ғын үй құрылысы бағдарламасы аясын-
да жоспарланған нысандарды уақ тылы 
тапсыру тұрақты бақылауда екен ді гін 
мәлімдеді. Сондай-ақ елдің экспорт-
тық әлеуетін одан әрі арттыру үшін 
қабылданып жатқан шаралар туралы ха-
барланды.

 Қазақстан Президенті республикада 
жиын-терін науқанының аяқталғанына 
тоқталып, енді Үкіметке астықты экспорт-
тау мәселесін пысықтау қажет екендігін 
атап �тті.

Нұрсұлтан Назарбаев кездесу қоры-
тын дысы бойынша бірқатар нақты тап-
сырма берді.

 Сонымен бірге осы күні Елбасы 
Ұлттық ғылым академиясының прези-
денті Мұрат Жұрыновты қабылдады. 
Кездесуде Мемлекет басшысы ғылыми 
зерттеулердің қазіргі заман талабына 
сай болуының маңыздылығын атап 
�тті. Сондай-ақ Қазақстан Президенті 
ғылымды басқаруды орталықсыздандыру 
ісінің �зектілігіне және ғылыми-зерттеу 
жұмысын жекелеген университеттерде 
дамыту қажеттілігіне назар аударды. 
Соңында Мемлекет басшысы ғылымның 
ел дамуындағы елеулі р�ліне тоқталып, 
атқарып жатқан қызметтері үшін акаде-
мия ғалымдарына алғыс білдірді.

Оқырмандардың есіне сала кетейік, 
Елбасы осы аптада Қырғыз Рес пуб-
ликасының Сыртқы істер министрі Эр-
лан Абдылдаевпен кездесті. Кездесу ба-
рысында Қазақстан мен Қырғызстанның 

Бақылау күшейтіледі

Ынтымақтастықты 
дамытуға мүдделі

Жақында Парламент Сенатының 
Т/рағасы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Еуропа ядролық зерттеу-
лер ұйымының халықаралық 
қатынастар ж/ніндегі директоры 
(СЕRN) Шарлотта Линдберг-
Варакауллені қабылдады. 

Кездесу барысында Сенат  Т�ра ға сы 
мемлекетіміздің Қазақ стан оқу және 
ғылыми-зерттеу ұйымда ры ның әлем-
дегі жоғары энергия фи зикасының ла-
бораториясы болып табылатын CERN-
мен тиімді ынтымақтастықты дамытуға 
мүдделі екенін атап �тті. 

0зара тиімді ынтымақтастықтың 
институттық базасын қалыптас-
тырудағы жеке қолдауы үшін Еуропа 

ұйымының �кілдері Сенат Т�рағасына 
алғыс білдірді. Ш.Линдберг-Вара каул-
ленің айтуынша, қазіргі кезде әзір-
леніп жатқан ынтымақтастықтың жаңа 
сипатында бірлескен зерттеу жо балары 
және мамандарды оқытумен қатар, 
ауқымды мәселелер қамтылған. 

CERN делегациясының Қазақ-
стан ға сапарының бағдарламасы 
бо йынша Энергетика, Білім және 
ғы лым министрлігімен кездесулер 
�ткізіп, Назарбаев университетіне, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетіне, Ядролық физика 
институты мен Физика-техникалық 
институтына бару жоспарланған. 

Р.НҰРАЛИН
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ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

БУДАПЕШТ ҚАЛАСЫНА 
ЖЕТКІЗІЛДІ

АКАДЕМИККЕ АРНАЛАДЫ

ЖАҢА ҚЫЗМЕТ ТҮРІ 
ҰСЫНЫЛМАҚ

БІЛІМ МЕН 
ТӘЖІРИБЕНІҢ ҰШТАСУЫ

ТАҒЗЫМ

Азаттық үшін арпалысқан Кейкі батырдың 
бас сүйегі Қазақстан Елшілігінің к/мегімен 
Будапешт қаласына жеткізілді. 

Қазақстанның Мажарстан дағы елшісі 
Нұрбақ Рүстемовтің хабарлауы на қарағанда, 
Венгрия ның жаратылыстану ғылымдары 
музейінде Қазақстан Респуб ли касының Ор-
талық мемлекеттік музейінің директоры 
Нұрсан 1лімбай Венгрия музейінің бас дирек-
торы Золтан Коршошқа ДНК сараптама-
сын жүргізіп, қалпына келтіру үшін Кейкі 
батырдың бас сүйегін тапсырған. Музейдің 
антропологиялық б�ліміне жетекшілік ететін 
Агнеш Куштар Кейкі батырдың бас сүйегін 
қалпына келтіру жұмыстарын �з басшылығына 
алыпты. Н.1лімбай мажарлық ғалымдарға 
1916 жылғы ұлт-азаттық к�терілісіне қатысқан 
Кейкі батырдың бас сүйегі 93 жыл �ткен соң 
Отанына қайтарылғанын және де батырдың бас 
сүйегін қалпына келтіру Қазақстан үшін тарихи 
оқиға екенін атап �ткен.

Үстіміздегі жылдың 
қазанның 25-інде  
белгілі тарихшы, тарих 
ғылымының докторы, 
профессор, академик 
Манаш Қозыбаевтың 
85 жылдығына орай 
республикалық ғылыми-
практикалық конферен-
ция /теді.

Шараны әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен 
Білім және ғылым министрлігіне қарасты 
Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология 
институты бірігіп ұйымдастырғалы отыр. 

Конференцияда қазақстандық ғалымның 
отандық тарих ғылымын дамытудағы р�лі 
мен орны, ғалымның ғылыми және қоғам дық 
белсенділігі, тарихи зерттеулерді ұйым дас-
ты рудағы еңбектері, Қозыбаев мұраларының 
Қа зақстан тарихында к�рініс беруі секілді мә-
селелер талқыланады. Шара Алматы қаласын-
дағы «Ғылым ордасы» кі тапханасының конфе-
ренц-залында сағат 10.00-де басталады.

Электронды үкімет бағдарламасына жаңа 
қызмет түрін енгізу ұсынылмақ. Жаңа қызмет 
түрінің ерекшелігі сонда, енді дүние есігін 
ашқан сәби сол мезетте  балабақша мен мек-
тепке есепке қойылады. 

Мамандардың айтуы бойынша, ол қағазбас-
ты лықтан құтылуға мүмкіндік береді. Мұндай 
қызмет түрлерінің игілігін ел азаматтары 2020 
жылы к�ре алады. Бұл туралы жуырда Астана 
қаласында «Цифрлық экономика дәуіріндегі 
үкіметтің �згеруі» атты тақырыптағы д�ңгелек 
үстел барысында айтылды. 

Жаңа қызмет түрі «Сандық Қазақстан – 
2020» бағдарламасы аясында жүзеге асырылмақ. 
Сонымен қатар қағазбастылықтан құтылуға 
мүмкіндік береді. Қызмет к�рсету тез және авто-
матты түрде жүргізіледі. Цифрлық экономиканы 
дамыту бағдарламасы аясында жаңа бағыттар да-
мытылады. Департамент басшысының айтуын-
ша, жаңа қызмет түрлерін тұрғындар 2020 жылы 
пайдалана алады. Ол мемлекеттік бюджетке 
түсетін жүктемені азайтуды мақсат тұтып отыр.

Алматы қаласында Орталық Азияның 
 Еуразия Қоры және Қазақстандағы 
 «Шев  рон» компаниясының қолдауымен 
Үкімет тік емес ұйымдар к/шбасшыларының 
әлеуметтік кәсіпкерлік мектебінің үшінші топ 
сабақтары /ткізіледі. 

1леуметтік кәсіпкерлік мектебінің үшінші 
әрі соңғы кездесуі кәсіпкерлік дағдыларды 
дамыту мен ұйымдардың стратегиялық жос-
парларын дайындауды мақсат етеді. Айта 
кетсек, қатысушылар жобаны қаржыландыру 
үшін ресурстарды қайдан табу керектігін, 
мемлекеттік тапсырыстарға дұрыс қатысу 
жолдарын, стратегиялық жоспарлау үдерісін 
егжей-тегжейлі талқылайды және маркетингтің 
қыр-сырын үйренеді. Оқытудың соңғы күнінде 
қатысушылар бұрын коммерциялық емес іспен 
айналысып, бүгінде табысты бизнесті жолға 
қойған әлеуметтік кәсіпкермен бетпе-бет 
с�йлесу мүмкіндігіне ие болады. 

Бұған дейін ҮЕҰ басшылары алғаш рет 
ALMAU жанындағы Сараптама орталығында 
бас қосқан болатын. Кездесу барысында маман-
дар әлеуметтік кәсіпкерліктің қыр-сырымен 
танысып, бизнес-идеялар мен ресурс тарды 
іздеудің заманауи әдістерін меңгерді. 

БАСҚОСУ

БІР БӘЙТЕРЕК БҰТАҒЫМЫЗ

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген қайраткері, Халық ағарту ісінің үздігі,  педагогика ғылымының докторы, профессор Күләш 
Құнантаеваның 85 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасының әлемдік кеңістіктегі білім мен 
ғылымның даму тарихы және заманауи тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік кон-
ференция өтті.

ТАЛҚЫ

ШАРА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Күләш Құнантаеваның есімі к�зі қарақты 
жұртшылыққа жақсы таныс. Қазақ қыздары 
ішінен  педагогика саласында тұңғыш шыққан 
ғылым докторы. КСРО ПҒА корреспондент-
мүшесі, ҚР Ұлттық ғылым академиясының 
а к а д е м и г і ,  Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
педагогикалық ғылымдар Академиясының 
қ ұ р м е т т і  а к а д е м и г і ,  Қ а з а қ  б і л і м  б е р у 
академиясының академигі, КСРО Жоғары білім 
беру үздігі. Қазақ қыздар институтында 16 жыл 
ректорлық қызмет атқарды.

Осындай пайым-парасаты биік педагог-
ұстаз, іскер басшы Күләш Құнантайқызын 
ұшқан ұясы ұлықтап, �скелең ұрпаққа �неге 
ету  үшін ұйымдастырылған конферен-
ция жұмысына Қазақстанның және Ресей, 
0збекстан, Моңғолия, Украина, Қырғызстан 
және т.б. педагогика саласының дамуына үлес 
қосып келе жатқан ғалымдары, магистранттары 
мен студенттері  қатысты. 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік кон-
ференцияны Қыздар университетінің бі-
рінші проректоры Б.Алиев ашты. Академик 
Күләш Құнантаеваның замандас-әріптестері, 
шәкірттері естелік айтып, мерейтой иесінің 

абзал қасиеттері мен үлгі боларлық �негелі 
�мірінен сыр шертті. 

Ал конференцияның екінші б�лімінде «За-
манауи оқыту мен тәрбие берудің теориялық 
және әдіснамалық мәселелері», «Білім беру, 
педагогика және психология мәселелері: ғылым 
мен тәжірибенің интеграциясы», «Еліміздегі 
және ТМД елдеріндегі гендерлік білім беру: 
тарихы, теориясы және тәжірибесі», «Модер-
низациялау жағдайында білім беру жүйесін 
басқару», «Педагог мамандарын даярлауда 
к�п деңгейлі оптимизациялау» атты бес секция 
жұмыс істеді. Конференцияда әлемдік ғылым-
білім кеңістігіндегі заманауи идеялардың тал-
данылуы мен жүйеленуі, «Мәңгілік ел» ұлттық 
идеясы аясында еліміздегі білім беру жүйесіндегі 
педагогика ғылымының, жалпы білім беретін 
мектептер және мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарының даму мәселелері ортаға салынып, 
талқыланды.

  К�рнекті ғалым, қоғам қайраткері Күләш 
Құнантайқызы жиын соңында с�з алып, 
қатысушыларға ізгі тілегін білдірді.

Аяжан ТІЛЕКҚАБЫЛҚЫЗЫ

Театр директоры Ерлан Біләл биыл 
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен қазақ 
�нерінің қарашаңырағы саналатын М.1уезов 
театрының 90 жылдығы ұштасып, бір уақытта 
тойланып жатқанын, театр 90 жылдық мерей-
тойын �зінің мәртебесі мен атақ-дәрежесіне 
сай кең ауқымда атап �ткенін баса айт-
ты. «Бүгін 91-маусымның шымылдығын 
театрымыздың бұлжымас дәстүріне сай 
М.1уезовтің «Абай» трагедиясымен аш-
пақпыз» деді. Ал Абай р�ліндегі кейбір тұс -
тарды сұрағанымызда, ол ойын былай �р-
бітті: «Мен Абай р�лін сахналаған Қалибек 
Қуанышбаевтың, Қапан Бадыровтың, Ыды-
рыс Ноғайбаевтың �нерлерін к�рген жоқпын. 
Біз алғаш театрға келгенде сол ағалары мыз 
жайында аңыз-әңгімелер айтылатын. Сол 
кісілердің �нері, театрға деген сүйіспеншілігі, 
�мірге деген к�зқарасы, таным-талғамы 
ж�нінде әңгімелерді к�п естідік. Асқар 
Тоқпановтың «Қаллеки бір күні келсем жы-
лап отыр екен. Себебін біліп, жұбатпақшы 
болсам, ол маған «Бұл Абайдың тағдыры 
қандай ауыр еді» деді» деген әңгімесінен де 
к�п нәрсе ұғынуға болады. Сондықтан актер 
Абайдың басынан �ткен тағдырға алаңдамаса, 

жүрегі селт етер бір дүние таппаса, онда 
сахнаға шығудың �зі де бекер шығар. Мен 
Абай р�лін сомдаған сайын осы естіген 
әңгімелер, к�рген-білгенім есімде тұрады. 
Ізденіс кезінде актер аға толқын �нерінен 
сабақ алмаса, одан нәтиже шығармаса р�лін 
аша алмайды» .

Баспас�з мәслихатында с�з алған КСРО 
халық артисі Асанәлі 1шімов ел Тәуел -
сіздігінің 25 жылдығы мен театрдың 90 
жыл  дық мерейтойы аясында театрда к�п-
теген іс-шаралар ұйымдастырылғанын, 
соның бірі еліміздің облыс орталықтарына 
гастрольдік сапармен барып, 90 жылда 
жеткен жетістіктерімізді саралап, халыққа 
есеп беру болғанын атап �тті. «Аға, орта, 
жас буын �кілдерінен тұратын театрдың 
шығармашылық құрамы күн �ткен сайын 
талантты жастармен толығуда. Бүгінде те-
атрымыз академиялық театр болса, ертеңгі 
күні «Ұлттық театр» деген атқа лайық болуға 
қызмет етуде» деп жас толқынның к�птеп 
келуіне ризашылық білдірді. 

Қазақстанның халық артисі Есмұхан  Обаев 
жаңа маусымның ашылуымен жиналған 
қауым ды құттықтап, М.1уезов театры – қазақ 

Ғалымға құрмет көрсетілді

БІЛІМ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

�л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верси тетінің «Ғалымдар клубында»     «100 
 кітап» жобасы аясында Қожа Ахмет  Ясауи дің 
«Диуани-Хикмет» кітабына арналған іс-шара 
/ткізілді. 

Дін ғұламасының кейінгі ұрпаққа қалдырған 
мұрасын жан-жақты зерделеп, тану мақсатында 
ұйымдастырылған шараға философия және сая-
саттану факультетінің дінтану мамандығында 
білім алып жүрген жастар қатысты. Жиында с�з 
алған аға оқытушы, философия ғылымының кан-
дидаты А.Құранбек биыл ЮНЕСКО к�лемінде 
Қожа Ахмет Ясауи жылы  деп жарияланғанын, 
осы орайда Орталық Азия елдері мен жалпы 
әлемде тұғырлы тұлғаның қазақ философиясын-
да алатын орны кеңінен талқыланып жат қанын 
атап �тті. Ойшылдың философиялық идея-
ларына, �міршеңдігі мен �зектілігіне тоқ талып, 
соңына қалдырған рухани мұрасы ұр  пақтарымен 
бірге мәңгі жасай беретінін айтты. 

Дінтану мамандығының 2-курс студенті 

Аманжол Қарабаев аңыз адамның �мірбаянын, 
ғылыми-шығармашылық жолын таныстыр-
ды. Ғұмырының кезеңдеріне саяхат жасап, 
бірқатар маңызды деректер келтірді. Аталған 
оқу орнының шәкірттері А.Мүбәрәк, А.Тәжіқұл 
дананың адамгершілік ілімі ж�нінде с�з с�йледі. 
«Диуани-Хикметтің» әдеби идеялары туралы 
филология факультетінің студенті К.Бауыржан 
айтты. Ал студент С.1лімкелді �леңдерін тал-
дап, ой-пікірлерін ортаға салды. Барлық қаты-
су шылар қазақтың философиясында ерекше 
орын алатын дін қайраткерінің болмысын 
тану, ұлағатты с�здерін бүгін уақыт арнасымен 
тоғыс тыру жайында кеңінен әңгіме қозғады. 
Тағылымды шара рухани мән-мағынаға толы 
болды.  

С.ЕДІЛБАЕВА,
А.НЫҒМЕТОВА,

әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің

оқытушылары

«ЭКСПО-2017» к/рмесі қарсаңында 
«Халық маркасы» федерациясы әлемнің 
12 елін аралап, ұлттық киім мен 
бұйымдарымызды жаһан жұртшылығына 
таныстырмақ. 

«Қош келдіңіз!» деген атауға ие шараның 
мақсаты не? Делегация құрамында кімдер 
болады? Күллі әлем к�з тіккен, к�птен 
күткен «ЭКСПО-2017» к�рмесінің де ауы-
лы алыс емес. Еуразия жүрегі – Сарыарқа 
т�сінде 90 күн бойы �тетін халықаралық 
шараға туристер толассыз ағылады деп 
күтіліп отыр. Ұлттық брендтердің басын 
біріктірген «Халық маркасы» федераци-
ясы к�рменің шашбауын к�теруге білек 
сыбана кіріспек. Келер жылдың ақпан мен 
мамыр айы аралығында ұлттық киім мен 

бұйым шығарушылар бірлесіп, жаһанның 
12 елінде к�рме �ткізеді. Онда дарқан 
даланың кеңдігін, қазақтың қонақжайлығын 
айшықтайтын қайталанбас т�л туындылар 
қойылмақ. «Халық маркасы» қазақстандық 
тауар мен қызмет сапасын бақылау жүйесі 
федерациясының президенті  Римма 
Тәжібаева: 

– Қазақстанның түкпір-түкпірінен 
жиналған бұйымдардың барлығы осы жерде 
орналасқан. 1демі жәдігерлеріміз бен руха-
ни мұраларымызды әлем елдеріне танытып, 
насихаттаудың маңызы зор. «Халық марка-
сы» федерациясының қолға алған жобасы 
осы мақсатқа орайластырыла дүниеге кел-
ген, – дейді шараның мән-жайы ж�нінде.

Ж.С�РСЕНОВА

Дана мұрасы мәңгілік

Ұлттық бұйымдар көрмесі өтеді

Қыркүйек айының соңында «Түркі ошақтары» 
тарихи-мәдени қоғамының ұйымдастыруымен 
Ыстамбұл қала сы ның Үшқұдар ауданындағы 
Бағларбашы Мәдениет ор талығы ғимаратында 
«Өткеннен келешекке – Қожа Ахмет Иасауи» 
тақырыбымен халықаралық симпозиум болды. 

М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театры 91-маусымын 
ашты. Театр басшылығы маусымның 
жаңалығы мен театр тыныс-тіршілігі туралы 
баяндап, баспасөз мәслихатын өткізді.
Баспасөз мәслихатына театр директоры, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Ерлан Біләл, театрдың көркемдік жетекшісі, 
КСРО халық артисі Асанәлі Әшімов, 
директордың кеңесшісі, Қазақстанның 
халық артисі Есмұхан Обаев, режиссер, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Әубәкір Рахимов, театрдың әдебиет бөлімінің 
меңгерушісі, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Әлия Бөпежанова, актриса, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Данагүл Темірсұлтанова қатысты.

Үш күн бойы барлық мәжілістердегі баяндамалар 
тек қана Анадолы түріктері тілінде жасалды. Бұл – 
симпозиумды ұйымдастырушы «Түркі ошақтары» 
ұйымын басқарып отырған Анадолыдағы түрік 
әріптестеріміздің жұмыс к�рсеткіші. 

Симпозиум күндері Ыстамбұл, Бішкек уни-
верситет терінің докторантурасында білім алып 
жатқан Шыңғыс Бегімтаевтың, Нұрат Ілиястің 
жолбасшылығымен бірқатар тарихи орындарды 
араладық. Шыңғыс – Абай атындағы ҚазҰПУ 
лицейінде 1998-1999 жылдары мен дәріс берген 
шәкіртім, келіншегі Арна Шарқанбекқызы және 
кішкене б�бегі Рәбиябегім үшеуі жүріп бізді Бос-
фор бұғазының астымен �тетін Ыстамбұл метро-
сымен жүргізді, қаланың еуропалық б�лігіндегі 
«Ақсарай» Мәдени орталығымен таныстырды. Ал 
Нұрат қазір Ыстамбұл университетінің теология-
философия мамандығының докторанты, Босфор 
бұғазымен ағатын Мәрмәр теңізінде жүзетін ке-
меге мінгізді. Палубада тұрып т�бемізде самғап 
қалықтаған шағалалар мен теңіз толқындары ды-
быстарына б�лендік. Одан кейін ежелгі Византия 
мен Осман империялары, жаңа Түрік Республикасы 
тарихының куәгері Айия-Софья, Фатих сұлтан, 
Сүлеймания мешіттері ғимараттарының сыртқы-ішкі 
к�ріністерін тамашаладық. Түркілік-шығыстық және 
христиандық-еуропалық дүниетаным тоғысын таны-
татын тарихи-этнологиялық мазмұнындағы сәулет 
�нерінің ғажайып құрылыстары арқылы адамзатқа 
ортақ шығармашылық еңбек ерлігінің құдіретін 
к�зімізбен к�рдік. 

«Түркі ошақтары» халықаралық тарихи-мәдени 
ұйымы Ыстамбұл б�лімі ұйымдастырған бұл симпо-
зиум – Түркі 1лемі дамуының жарқын к�рсеткіші. 
Баяндамаларды алдын ала іріктеу, тезистер жинағын, 
бағдарлама парағын шығаруы, мемлекеттерден келетін 
баяндамашылардың бару-қайту ұшақ билеттеріне, 
қонақүйге орналастыруға, таңертеңгі, түскі, кешкі 
тамақтандыруға, қалаішілік к�лікпен тасымалдауға 
т�лемдерін қамтамасыз етуі бәрі де тиянақты жүзеге 
асырылды. С�з арқауында айтылған жанашырлық 
тілеулестік ұсыныстарымызды жалпытүркілік тұтасу, 
бірігу майданының ортақ абыройы, ажары үшін 
білдірдік.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор 

Баба дәстүр және 
ұрпақтар жалғастығы 

ЖАҢА МАУСЫМ 
«Абай» спектаклімен ашылды

дра матургиясын, қазақтың актерлік мектебін 
әлемге танытқан, береке-бірлігі жарасқан, әр 
істі жауапкершілікпен, абыроймен атқаратын 
қазақ �нерінің қарашаңырағы, ата театры 
екенін тілге тиек етті. 

Биылғы маусымның басты жаңалығы 
режиссер Асхат Маемировтың сахналауымен 
қойылатын драматург Мәдина Омарованың 
«Ақтастағы Ахико-сан» пьесасы. Онда ста-
линдік қуғын-сүргін кезеңінде қатыгез, 
қанішер жендеттердің қолына түсіп, КАРЛАГ 
лагерінде жастық шағын азапты �мірмен 
�ткізіп, кейін босап шыққан соң Қазақстанда 
тұрақтап, қоныстанып қалған Ахико есімді 
жапон азаматының тағдыры баяндалады. 
Спектакльде к�терілер жайт – адам тағдыры, 
адамның қайсар рухы. 

Театрдың әдебиет б�лімінің меңгеру ші-
сі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат кері 
1лия Б�пежанова «Қазір байқа саңыздар 
қай салада болмасын буын ауысып жатыр. 
Жаңа буын бүгінгі заманның талаптарына 
сай жұмыс істеуі керек. Режиссура, драма-
тургия да жасарып келеді. Театр сынына да 
жастар келіп жатқаны қуантады. Жастарда 
тиянақтылық, ойының ұшқырлығы болса 
деген тілегіміз бар. Театр сынының �зі театр-
тану және театр сыны деп б�лінеді. Осы 
орайда театр сынын жақсы игерген театр жур-
налистикасын дамыту маңызды» деді. 

Аймақтарға гастрольдік сапарлар қайта 
жанданып, соның айғағы биыл театр 
Маңғыстау облысына гастрольдік сапармен 
барып қайтты. Мұның сыртында алғаш 
рет Астанадағы Ұлттық музейде М.1уезов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театры музейінің к�рмесі үлкен та-
быспен �тті. Театр ұжымы алдағы уақытта 
жүзеге асырылар маңызды іс-шаралар тізбегін 
жоспарлап отыр.

Сонымен 91-ші маусымның шымыл-
дығы «Абай» трагедиясымен ашылды. Абай 
р�лінде Ерлан Біләл, 1бдірахман р�лін 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Қуандық Қыстықбаев алып шықса, Айдар 
р�лі Аян 0тепбергеннің еншісіне тиді.

Ақбота ИСЛ�МБЕК
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БАЙҚАУҮШТҰҒЫРЛЫ ТІЛ: ЗАМАН ТАЛАБЫ

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

Қазақтілді отбасының жайы түсінікті. Мүшелері 
түгелдей орыс тілінде с�йлесетін отбасы қазақ 
халқының ең басты құндылығы – ұлттық 
тілін табалдырығынан аттатпайды. Үйіндегі 
қарым-қатынас тілін түзде де, еңбек ететін 
ұжымы мен дос-жаран, тамыр-танысымен, 
айналасындағы қауыммен с�йлесу кезінде де 
қолдану арқылы олар қазақ тілінің қоғамдағы 
�рісінің кеңеюіне де кедергі келтіріп отыр. Со-
нымен қатар ұрпақ алмасқан сайын солай бола 
берсе, олар адамның бойына тіл арқылы сіңетін 
ұлттық қасиеттердің бәрінен ада болады. Үш-
т�рт ұрпағы орысша оқып-тәрбиеленгендер 
мен аралас некеден туған қазақтардың арасы-
нан ондай қазақ исі қалмағандарды к�ріп те 
жүрміз. Қазақы нәрселердің дені оларға жат, 
қораш, б�тен к�рінеді. Халқының тілі мен т�л 
мәдениетінен алшақтап, �зге құдықтан су ішіп, 
�зге топырақтан нәр алу оларды б�тен мәдениет 
�кіліне айналдырып жіберген. Тәуелсіздік 
тұсында ұлттық мәдениеті мен тіліне бет 
бұрғандар қатары арта бастағанымен, орыс 

әрбір әке мен шеше ескермесе, болашағымыз 
бұлың ғырлана береді. Кейінгі кездері еліміздің 
к�птеген қалаларында жас аналар балалары-
мен басқа тілде с�йлесетін жағдай белең алып 
барады. Мұны жақсылықтың белгісі деуге 
болмайды. Бұл – қазақ отбасындағы ұлттық 
тәрбие нің әлсіздігінің, тілімізге тірек болғысы 
келмейтін аналардың азаймай отырғандығының 
к�рінісі. Сонымен қатар мұның ар жағында 
қызына ана тілінде тәрбие бермеген әке-
шешелер мен келін-балаларына ықпал ете ал-
майтын қауқарсыз, оларға с�зі �тпейтін немесе 
немерелеріне ұлттық тәрбие беруді қаламайтын 
�здері де орыстанған ата-енелер тұрғанын да 
білгеніміз ж�н. 

Мен күнде кіші ұлымды балабақшаға 
апарып, алып қайтамын. Күн 
 сай ын қазақ балабақшасына ба-

лаларын әкеліп жүрген аналарының к�пшілігі 
ұл-қыздарымен орысша шүлдірлесіп жүргенін 
к�ремін. Бұл құбылысты Астананың бірнеше 
балабақшасынан байқадым. Сұрау салып 
к�ріп едік, бірнеше алматылық, астаналық 
таныс тарым осындай жағдайды күнде к�реті-
нін айтып қынжылды. Атырау мен Маң-
ғыстауда, Қызылордада ахуал басқаша болар, 
бірақ к�птеген үлкен қалаларда осы жағдай 
қайталанатыны күмәнсіз. Жаныңды ауырта-
тын к�рініс. Бір орыс келсе, он қазақ тұрып 
орысша с�йлейтін �згені құрметтегіштігін 
олар �зімізге, қазақ балабақшасына, қазақ 
мектебіне келгенде неге к�рсетпейді екен деп 
ойлайсың. Бала жетектеген кейбір қалалық 
әжелер мен жас аналарға кездескенде де, 
ата-аналар жиналысына арнайы барып та 
қазақ болсын деп жүрген жеткіншектерімен 
мүмкіндігінше қазақша с�йлессе дұрыс бо-
латынын ептеп ескертіп, оның себептерін 
түсіндіруге тырысып та к�рдік. Бірқатары 
дұрыс қабылдаған сыңай танытқанмен, 
к�бісінің миына орыс тілі орнығып, сана-
сын билеп алғандықтан қазақ тілін үйренуге, 
с�йлеуге құлықты емес, тіпті бұл тақырыпты 
қозғағысы келмей �зіңе шап ете қалатындары 
да ұшырасады. Ана тілінде жақ аша алмай 
тұрып, орысша с�йлейтінін мін санамайтын, 
ағылшынша жауап қайтаруға жарап қалғанын 
жетістік санап, сол қалпынан айнығысы 

 2) дайын фонограммаларды пайдалануға 
тыйым салынады; 

 3) үміткерлер мәтіндерді жатқа білулері 
қажет. 

Таңда латын мәтіндердің ел, туған жер, отан-
сүй гіштік тақырыптарында болуы құпта ла-
ды.  

8. Республикалық байқауға облыстардың, 
Астана және Алматы қалаларының �кілдері 
(бір-бір ден) қатыстырылады. Оларға жергілікті 
Тілдерді дамыту ж�ніндегі басқармалары жолдама 
береді. 

3. Байқауға қатысушыларды бағалау
9. Байқауға қатысушылардың жұмысын 

бағалау және жеңімпаздар мен жүлдегерлерді 
анықтау үшін қазылар алқасы құрылады. Қазылар 
алқасының құрамы тіл мен әдебиет, мәдениет 
және �нердің беделді қайраткерлерінен тұрады. 
Сандық құрамы 5 адамнан аспауы тиіс. Қазылар 
алқасының құрамы т�рағадан және мүшелерінен 
тұрады.

10. Қазылар алқасы шешім шығару барысында 
келесі критерийлерді басшылыққа алады:

1) к�ркем мәтінді оқу шеберлігі;
2) дауыс мәнеріне және тіл тазалығы;
3) к�ркем мәтінді таңдау талғамы;
4) сахнада �зін-�зі ұстауы;
5) сахналық киім сәні.
11. Байқаудың жеңімпаздары мен жүл де-

даярлау қолға алынуда. Дегенмен, әлі де ағылшын 
тілінде сабақ беретін мамандардың тапшылығы 
үлкен  қиындық туғызады, үштілді мектептер экс-
перимент ретінде ашылған кезден бері бұл салада 
шетелдік волонтерлер мен мамандар ұзақ уақытқа 
тұрақтамағаны белгілі. Мектептерде к�бінесе 
ағылшын тілін �здігінен оқыған пән мұғалімдері 
немесе ағылшын тілі пәні мұғалімдері жаратылы-
стану-математика циклының пәндерінен  сабақ 
беруде.Сондықтан бұл мәселені әлі де зерделеу 
қажет. 1лі де атқарылатын шаруалар к�п. Бірақ біз 
бұның бәрі балалардың болашағы үшін жасалып 
жатқанын ұғынуымыз қажет. 

Бұл орайда, жас ұрпақтың ағылшын тілін 
меңгеріп, мектеп  қабырғасынан-ақ әлемдік 
ғылым-білімнің тілін іс жүзінде қолдана алатын-
дай даяр маман болып шығуы үлкен жетістік. Сол 
себепті, үш тілді білім беру бағытында атқарылып 
жатқан іс-шаралар �те маңызды деп санаймын.

Бейімбет ОСПАНБАЕВ,
«�улиеағаш» орта мектебінің мұғалімі

Алматы облысы 
Панфилов ауданы

р�лін әлсіретіп алған жұртқа айналған екенбіз-
ау» деген ой басым түсе береді.

  Біз Тәуелсіздігіміздің ширек ғасырлық 
мерзімінде ұлт ретінде тілдік біртұтастыққа қол 
жеткізіп, мемлекеттік тіліміздің мерейін асырып 
отырған елге айнала алған жоқпыз. Қазақтың 
дәстүрін дәріптеп, немере-ш�берелерін же-
тектеп, олардың ұлттық тәрбиесіне үлкен мән 
беріп, айналасына ақылшы, ағайын-туыс, 
ауыл-аймағына бас болып отыратын беделді, 
�негелі ақсақалдар қатары тым сиреп, ата-
әжелер институты қожырап кетті. Қазақ отбасы, 
дәстүрімізге берік, тілімізге тірек болмаса, онда 
тіліміз бен дәстүріміз біз �мір сүріп жатқан 
қоғам да да салтанат құра алмайды. Бүгінгі 
қазақ қоғамынан мұны анық к�руге бола ды. 
Жаһанданумен бірге, ұрпағына к�п тіл үйретіп, 
к�п мәдениетті бойына сіңіруге ұм тылып 
жатқан жұрттың ендігі жерде ең алдымен �зін 
танып, �з ұлтының қасиеттерін бойына сіңіріп 
алуы қажеттігін түсінгені ж�н. 1йтпесе, т�л 
мәдениетінен нәр алмаған, ана тілінің уы-
зына жарымаған, тамыры жоқ жел айдаған 
қаңбақтай қаңғып, әркімнің айтқанына к�ніп, 
айдағанына жүре беретін, �зіндік бет-бейнесін 
сақтамайтын, алдымен жаны будан, бара-бара 
қаны да будан жұртқа, жасампаз халық емес, 
ұлттық сипатынан айырылған дүбәра тобырға 
айналуымыз мүмкін. 

Отбасылық құндылықтарды, �з шаңыра-
ғында қазақша с�йлейтін, дәстүрлі қазақ от-
басын дәріптеп, оларды үлгі етіп к�рсетудің 
мәні ерекше. Бұл мәселеге арналған танымдық-
тәрбиелік бағыттағы түрлі теле-радиохабарлар, 
байқаулар, дәрістерді жиі �ткізу қажет. Біздің 
телеарналар қанша тіл білсе де үйінде тек қазақ 
тілінде с�йлесу дәстүрі берік орныққан үйел-
мендерді үлгі етіп к�бірек насихаттаса, оның 
жастар тәрбиесіне игі ықпал етері күмәнсіз. 

Бүгінгі қазақ отбасылары тілдік тұрғыдан 
біркелкі емес. Тілдік белгілеріне, қай тілде 
с�йлейтініне қарай оларды қазақтілді қазақ 
отбасы, орыстілді қазақ отбасы және аралас 
тілді қазақ отбасы деген типтерге ажыратуға 
болады. Қазақтілді отбасыларында барлық 
қарым-қатынас ана тілінде болса, ал орыстілді 
отбасыларында отбасы мүшелерінің барлығы 
қазақ екеніне қарамастан тек орысша с�йлеседі. 

герлері қазылар алқасының шешіміне сәйкес 
дипломдармен, Алғыс хаттармен марапатталады 
және ақшалай сыйлықтар табысталады.

12. Байқауға республиканың барлық �ңірлері-
нен келетін қатысушылардың шығындары (жол, 
қонақүй, тамақтану) ұйымдастырушылар тара-
пынан т�ленеді. Ұшақ және «Тальго» жүрдек 
пойызы т�ленбейді.

13. Жергілікті жерлердегі Тілдерді дамыту 
ж�ніндегі басқармалар қатысушылар туралы 
мәліметті (жеке куәлігінің к�шірмесі, жұмыс, 
оқу орны, байланыс телефондары), оқитын шы-
ғар маларының атауын 2016 жылғы 10 қарашаға 
дейін ресми жолдама хатпен Басқармаға жол-
дайды.

Жүлделер:
 • Бас жүлде – 300 000 теңге
• І орын – 150 000 теңге
• ІІ орын (екеу) – 100 000 теңге
• ІІІ орын (үшеу) – 70 000 теңге
• Ынталандыру сыйлықтары – 40 000 теңге
 

Мекенжайымыз: Атырау қаласы, 
�йтеке би к�шесі, 77;

Атырау облыстық Тілдерді дамыту ж�ніндегі 
басқармасы.

Байланыс телефондары: 
8(7122) 35-40-73, 35-45-68 (факс).

E-mail: til_atb@mail. ru 

ұрандап жүргенімен үйінде бала-шағасымен, 
немере-жиендерімен орысша с�йлесетіндер, 
балаларын қазақ балабақшасы мен мектебіне 
апармайтындар қазақ тілінің �рісі кеңіп, �ркен 
жаюына емес, керісінше, оның қолданыс 
аясының тарылуына, елде �зге тілдің үстемдік 
етуіне қызмет етеді. Бізде осындай с�з бен іс 
сәйкессіздігі жиі байқалып жатады. Ана тілін 
құрметтейтіні, оның шын жанашыры екені 
рас болса, әркім �зінен, �з отбасынан бастап 
ұрпағын ұлт тілінде тәрбиелеуді, қазақ тілінде 
еркін с�йлеуді, сауатты жазуды перзенттік 
парызы, ұлттық борышы, азаматтық міндеті 
санауға тиіс. 

Отбасының, ата мен ананың ұрпағын 
ұлтының тілінен айырып, �зге тілде тәрбиелеп 
жатуы – қазақтың ұйысқан ұлт ретінде дамуына 
қарсы жұмыс істеп, хал қы ның мәдениеті мен 
тілінің алдынан ор қазып жатқанмен бірдей. 
Бұл эмоция же тегінде кетіп айтыла салған с�з 
емес, ғылымға негізделген �мір шындығы. 
Адам қай тілде тәрбие мен білім алса, сол тілдің 
тұтынушысына, сол халықтың �кіліне айнала-
ды. Бұл орайда орыстың әйгілі с�здікші ғалымы 
В.Дальдің «Не атау, не діни сенім, не бабалар 
қаны адамды бір халықтың �кілі ете алмайды... 
Кім қай тілде с�йлесе, ол сол халықтың �кілі» 
деген с�зі �те дәл айтылған. Сол себептен 
қанша жерден орысшыл, еуропашыл, батыс-
шыл болсақ та қазақтан туған баланың тілін 
�зге тілде шығарып, оны �зге тілде оқытып, 
басқа ұлттың �кілі етіп тәрбиелеуге қақымыз 
жоқ. 

Бала дүниеге келген сәттен бастап оның 
қасында әкесіне қарағанда анасының к�бірек 
болатыны белгілі. Сондықтан отбасында 
баланың тілі шығуынан бастап, ана тілінің 
қолданылуына, тіл байлығының дамуына, �з 
тілін жастайынан құрметтеп �суіне шешенің 
қосар үлесі орасан зор. Ана тілімізді сақтаудағы 
ананың р�лі айрықша. Орыстар «родной 
язык» десе, біз �з тілімізді «ана тілі» дейтін 
халықпыз. Тілді, тілі арқылы ұлтты сақтаудың 
кілті аналардың қолында екенін дана халқымыз 
баяғыда-ақ білсе де, бүгінгі жаппай білімді, 
бірнеше тілді қатар меңгеруге ұмтылып жатқан 
қазақ осыны ескермей отыр. Қазіргі қазақ 
әйелі, болашақ аналардың бәрі осынша зор 

1.Жалпы ережелер 
1. Атырау облысы әкімдігі Жұмекен Нәжіме-

деновтің әдеби мұрасын халық, әсіресе жастар 
арасында насихаттау, оның шығармашылығы 
арқылы адамгершілікке, ұлттық рухқа, отан-
сүй гіш тікке тәрбиелеу мақсатында және Қа-
зақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай 2016 жылғы желтоқсан айында 
Жұмекен Нәжімеденов атындағы К�ркемс�з 
оқу шебер лерінің республикалық байқауын 
�ткізеді. 

2. Байқауға 18-35 жас аралығындағы үміт-
керлер қатыса алады. 

3. Кәсіби актерлар, �нер саласының кәсіби 
мамандары байқауға қатыстырылмайды. 

2. Байқауды /ткізудің тәртібі
4. Атырау облысы әкімдігінің Тілдерді дамы-

ту ж�ніндегі басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) 
Байқаудың ұйымдастырушысы болып табылады.

5. Байқауды �ткізу туралы хабарландыру 
облыстық, республикалық БАҚ-та жарияланады 
және Атырау облысы әкімдігінің ресми сайтында 
орналастырылады.

6. Байқау мынадай тапсырмалардан тұрады:
1) поэзиялық шығарма оқу;
2) прозалық шығармадан үзінді оқу;
 7. Байқау шарттары: 
1) мәтінді оқу уақыты 5 минуттан аспауы 

керек;

Уақыт озған сайын функционалдық сауатты-
лық тың маңызы тіпті артып келеді. Мен кей 
кезде ата-аналар тарапынан «онсыз да сабақ 
жүктемесі к�п оқушыларға бірнеше тіл үйретудің 
қаншалықты қажеті бар?» деген пікірлерді 
естіп қаламын. Бұл – жаңсақ түсінік. К�птеген 
елдердің ағылшын тілін жаппай игеру арқылы 
зор экономикалық табыстарға жетіп жүргені 
ешқандай дәлелдеуді қажет етпейді. Оқушыларды 
белсенді іс-әрекетке тартып, тілдік ортаны 
жетілдіру тынымсыз еңбектің, жүйелі ізде ніс  тің 
арқасында келетінін жұртшылық ұғынса, құба-
құп болар еді.

К�птілді білім берудің негізгі мақсаты –  оқу-
шыларды білімді, тәрбиелі, дарынды, жан-жақты, 
к�птілді тұлға ретінде қалыптастыра отырып, 
оларға �здерінің білімін әрі қарай Қазақстаннан 
сырт елдерде, мәселен, Ресей, Еуропа, Америка 
мен Азияның алдыңғы қатарлы жоғары оқу орын-
дарында жалғастыруына мүмкіндік беру. Бұл �з ал-
дына білім беру сапасының, ғылым салаларының 
дамуы мен ілгері басуына алып келуі тиіс.

Бір айта кетерлігі, Қазақстанның жоғары 
оқу орындарында жаратылыстану циклының 
пәндерін ағылшын тілінде оқытатын мамандарды 

ТІЛБҰЗАРҒА – ТОСҚАУЫЛ!

«РАХМЕТТІҢ» 
үлкен-кішісі болмайды

Қазір тілімізде қате немесе жүйесіз қолданылып 
жүрген сөздер мен сөз тіркестері аз емес. Тіл жана-
шырлары сол қате күйінде еніп бара жатқан сөздерге 
назар аударып жүр ме? Ол үрдісті қазір тоқтатпасақ, 
тіліміздің тазалығынан айырылып қалуымыз әбден 
мүмкін.

Қазір қоғамда үштұғырлы тіл саясаты хақында көптеген ой мен пікір айтылып жатыр. Осы орай-
да мектеп мұғалімі ретінде өз ойымды білдірсем деп едім. «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын-
да атап көрсетілгендей, болашақ кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру, білім секторының 
экспорттық әлеуетін көтеру, озық технологияларды енгізу – бүгінгі уақыт талабы. Бұл орайда, «Тілдің 
үштұғырлылығы» жобасы аясында қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерген, өзіндік ойлау 
дағдысы қалыптасқан жеке тұлғаны тәрбиелеп шығару басты міндет болып табылады.

Енді солардың бірқатарына тоқталып �тсек. 
Алғаш қысы «үлкен рахмет». Кейде тіпті «зор рах-
мет» деп те айтылып жүр. Бұл с�з БАҚ арқылы да 
насихатталып кеткені қынжылтады. Тіпті тікелей 
эфирден де естідік. Бұл орыс тіліндегі «Большое спа-
сибо» дегеннің тікелей аудармасы. Оны сол күйінде 
қолданудың қаншалықты керегі бар? Ризашылығын 
қатты білдіргісі келетін адам «к�п рахмет» десе де 
жеткілікті. Дегенмен, рахметтің үлкен-кішісі болмай-
ды. Сондықтан «рахмет» с�зіне «үлкен» я болмаса, 
«зор» с�зін тіркеудің қажеттілігі жоқ.

Келесі қателіктің бірі  – к�птік жалғауларды 
орынсыз пайдалану. Бұндай әбестік БАҚ-та к�п 
қолданылмайды. Бірақ, кей жиындарға жол түсе 
қалса амалсыз естиміз. Бірде қала маңындағы кент-
те үлкен шара �ткен-ді. Сол шараға жиылған елді 
құттықтауға шыққан ағамыз «Құрметті халықтар» деп 
бір састырып еді. Кеше ғана шыққан «Қазақ елі» атты 
тамаша мултьфильмде «1скерлер жиылсын» дегенді 
тағы  естіп, жағамызды ұстадық. Халық та, әскер 
де к�птік мағына беріп тұрған с�здер, оған жалғау 
мүлде жалғанбауы керек. Ол тіліміздің заңдылығы. 
1скер с�зі �ңіріміздің кей аудандарында онсыз да 
к�п дегенді білдіреді. Бұдан б�лек той-томалақты 
басқарып жүрген асабалардың ауызынан «ағайындар» 
деген қате с�з түспейді. «Ағайын» с�зі де к�птік 
мағынада пайдаланылады. Ең қызығы, бұл с�здерге 
к�птік жалғауды жалғай салу әдетке айналды. 

«Мен ойлаймын» тағы бір тікелей аударма күйінде 
пайдаланып жүрген с�з тіркесі. Бұл с�зге үйреніп 
кеткеніміз соншалықты тіпті мән беруді де қойдық. 
Орыс тілінің  «Я думаю» дегенін тікелей аудара салған 
күйі қолданысымызға еніп кеткен бұл с�з тіркесінің 
дұрысы «Менің ойымша» болуы керек. К�біне ел 
билігіндегі ағаларымыз к�п қол данады. «Мен ойлай-
мын, бұл игі іс болашақта да �з жал ғасын табады». 
Міне, дәл осы сияқты біраз с�йлемді жиын дардан да, 
теледидардан да естиміз. Тіпті тілі қазақша деп мақ-
тайтын ел ағалары да осы с�зді пайдалануға тым әуес.

Күнделікті қолданысқа ғана емес, құжатымызға да 
еніп кеткен келесі с�з «аспазшы». Бұл с�зді тілшілер 
де, жай халық та қолданады. Тіпті газетке келген жар-
намаларда да «осындай бір мекемеге «аспазшы» қажет»  
деген с�йлем жүреді. К�ргенімізді түзейміз. Түзелмей 
жатқаны әлі к�п. Онымен қоймай Батыс Қазақстан 
облысындағы Зеленов  ауданы орталығындағы кіре 
беріске де осы бір қате с�зді бадырайтып жазып 
қойыпты. Ол қашан түзеледі?  Бұл сұрақпен сол қате 
жазуға жауапты аудан орталығы Переметныйдағы 
колледжге хабарласқанымызда, олар мемлекеттік 
стандарт бойынша «аспазшы» с�зі дұрыс екендігін 
айтты. Колледж директоры орынбасарының айтуын-
ша, «аспазшы» тамақ пісіретін адам, ал «аспаз» мүлдем 
басқа мамандық екен. Түк түсіне алмадық.

«Аспаз» с�зіне «-шы» жұрнағын жалғаудың 
қандай қа жеттілігі бар?! С�здің түбірі «ас», оған «паз» 
жұрнағын жалғап, ас пісіруші дегенді  тудырамыз. 
Онсыз да мағына беріп тұрған с�зге есім тудыру-
шы «-шы» жұрнағын жал ғаған қаншалықты ойға 
қонымды?! Сонда «аспаз» с�зі ас пі сі ретін адамды 
білдірсе, «аспазшы» сол аспазды пісіретін адам ба? 
1лде «қойшы» дегендегідей аспаздарды бағатын адам 
ба? Бұл с�з бастауыш сынып кітаптарына да еніп 
кеткен.

Татар елінің ғалымы А.Саади «Қазіргі ең таза, ең 
бай, ең табиғи және бұзылмай, бұрынғы қалпында 
сақталып қалған бір тіл болса, ол қазақ тілі және қазақ 
әдебиеті, шын ғылым үшін біз мұны ашық айтуымыз 
керек» деген екен. Ендеше, тіл тазалығын сақтап, 
ертеңгі ұрпақтың тілімізді осылай шұбарланған күйі 
қолдануына жол бермейік.

Түгелбай БИСЕН
Батыс Қазақстан облысы

(Басы 1-бетте)

Біздің жағдайымызда �зге мәде ниет, 
�зге тіл үстемдік етіп тұрған қа лаларға 
қоныс аударушыларды сол қалыпқа 

түсі ріп қазақы болмысынан, тілінен айырмай, 
қалаларымызда қазақ мәдениетінің орнығып, 
қазақтілді қала халқының, қазақтілді ортаның 
қалыптасуына ықпал ету �те маңызды. Үкімет 
пен Парламент, БАҚ-тың басым б�лігі, қала 
к�шелеріндегі жұрттың к�пшілігі �зге тілде 
с�йлеп жатса да, �з үйінде, отбасында қазақша 
с�йле се тіндер, ұл-қызын қазақша тәрбиелеп, 
оқытып жатқандар нағыз қазақ тілінің 
қорғандары, тілді сақтаушылар. Халық алдына 
шығып «Елім, жерім, ұлтым, дінім, тілім!» деп 

ҚАЗАҚША 
сөйлемейтін ата-ана
баласына қандай өнеге көрсетпек?

Мәселе әлі де зерделеуді қажет етеді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
Қазақстан Республикасы Әнұраны авторларының бірі Жұмекен Нәжімеденов атындағы 

Көркемсөз оқу шеберлерінің республикалық байқауын өткізу жөніндегі ережесі

жауапкершілікті сезіне ме? Ұлттық тіліміздің 
атын иеленіп тұрған аруларымыз ана тілінің 
сақталуына адал қызмет етіп отыр ма? Жал-
пы біз қыз тәрбиесінде осындай маңызды 
мәселені ескеріп, оның санасына бала жастан 
ошақ берекесі, ұлт тілінің шырақшысы екенін 
сіңі ріп отырған жұртпыз ба? Бұл сұрақтардың 
т�ңі регінде әрқайсысымыз ойлануға міндет-
тіміз. Ұлтымыздың ұяты қыз тәрбиесін босаң-
сы тып алсақ, қыздарымыздың бойына жас-
тайынан ұлттық қасиеттерді дарытып, ана 
тілін құрметтеуге баулымасақ, халқымыздың 
бо лашағына зор қауіп т�неді. Қыз бала ана 
тілін де тілі шығып, үйінде тұлымшағы желбіреп 
жүрген шағынан бастап ана тілін қадірлеп, 
тілін сүйіп �спесе, ертең ана болғанда ол 
�зінде жоқ қасиеттерді перзентінің бойына да 
сіңіре алмайды. Ондай қыз тәрбиелесек, олар 
ана ті лінің сақталуы мен дамуына үлес қосу 
орнына отының басында, ошағының қасында 
одан әрі бүкіл қоғамда �зге мәдениет, �зге 
тілдің үстемдігін орнатуға қызмет ететіндігін 

келмейтін жас аналарды да аз кездестірмейсің. 
Оларды к�ргенде жаның ауырса, тілі үшін 
шырылдап жүрген қазақ қыздарын, жетек-
теген құлыншағымен ана тілінде с�йлесіп 
бара жатқан аналарды к�ргенде ішің жылып, 
тіліңнің ертеңіне, ұлтыңның болашағына деген 
сенімің ұлғая түседі. 

  1рине, бәрін аналардың мойнына ар-
тып, бала тәрбиесін шешесіне ғана тапсырып 
қоюға болмайды. 1ке – отбасының иесі, 
үйелмен басы. Отбасындағы тілдік ахуалды 
қалыптастыру әкелердің де басты міндеттерінің 
бірі. Бұл міндетін әкелер де әртүрлі атқарып 
жүр. Отағасы, қазақтың еркек кіндіктілері 
отбасының тізгінін берік ұстап отырған мықты, 
намысшыл, халқының қасиеттерін, ата дәстүрін 
құрметтейтін, т�л мәдениетінен сусындаған, 
ана тілін жетік меңгерген білімді, қадірлі 
азаматтар болса, ұл-қызы мен жарлары да 
соларға қарап бой түзеп, �зге мәдениет, �зге 
тілдің жетегінде жүрмес еді-ау! Бұл тұрғыдан 
қарағанда «ұл тәрбиесіне аз мән беріп, әкенің 

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ, 
филология ғылымының докторы, 

профессор, ҚР ҰҒА-ның корреспондент-мүшесі

мәдениеті мен тілінің тұтқынына айналып, бері 
бұрылуды қаламайтындар әлі де аз емес. Бұл 
қазақ ұлтының жан жарасы, түйткілді мәселесі. 

Бұл жара елімізде ұлт мәдениеті 
үстемдік танытып, қазақ тілі салта-
нат құрған жағдайда ғана жазылады. 

Ал аралас тілде с�йлейтін отбасыларға келсек, 
мұндағы жағдай біртекті, біркелкі емес. Бірінде 
қазақ тілі басым қолданылса, екіншілерінде 
орыс тілі жиі жұмсалады да, қазақ екендіктері 
есіне түскенде ғана ара-арасында қазақша 
аралас тырып с�йлейді. 1кесі қазақша білсе, 
шешесі білмейтін, шешесі білсе әкесі білмейтін, 
қызы қазақша, ұлы орысша оқыған екі тілді 
аралас тырып с�йлейтін немесе к�бінесе әр 
мүшесі �зі жетік меңгерген тілінде с�йлейтін 
отбасылары да бар. Олар �здерін толерантты, 
айналасына құшағы ашық, к�пшіл, интерна-
ционалист, заман ағымына бейім санағанымен, 
шынтуайтына келгенде ұлттық құндылықтарды, 
тілді шынайы құрметтеп, оның тазалығын, 
әуезділіг ін сақтауға �з  т ілінің мерейін 
�сіруге немқұрайды қарайтындар. Түптеп 
келгенде, қазақ отбасыларының осындай 
әркелкілігі ұлттың тілдік біртектілікке жетуіне, 
тәуелсіздігімізді алғанымызға ширек ғасыр �тсе 
де қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қоғамда 
кеңінен қолданылуына жол бермей отыр. Ана 
тіліміздің алтын бесігі – қазақ отбасы. 0кінішке 
қарай, бүгін барша қазақ отбасы қазақ тілін сол 
алтын бесігінде аялап тербетіп, әлпештеп �сіріп 
отырған жоқ. 1р қазақ, әрбір қазақ отбасы �з 
шаңырағында ұрпағын ана тіліміздің уызына 
жарытып тәрбиелеп жатпағандықтан, барша 
қазақ баласы бірдей қазақ тілінің қанат жаюы-
на жұмыла үлес қосып, мемлекеттік тіліміздің 
мерейін үстем етудің тірегі бола алмай отыр. 

Ендеше, қазақ тілінің барша қазақстан-
дық тардың басын біріктіретін шын мә ніндегі 
мемлекеттік тіл дәрежесіне к�те рі ліп, қоғамдағы 
тілдік ахуалдың түзелуі үшін, алдымен тіліміздің 
бесігі қазақ отбасын тү зеуге жете мән бергеніміз 
ж�н-ау! Бесігі түзу тұрмаған, іргетасы берік қа-
лан баған үйдің ішінде береке-бірлік орнап, тү тіні 
түзу шық пайтынын жұрттың бәрі де біледі. Бірақ 
біле тұра, талай қазақтың қазақ тілін есігінен 
сығалатпай, енді бірқатарының ұл ты ның тіліне 
т�рінен орын қимай отырғаны қалай? 
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өзтанымөзтанымөзтаным
ССөз сырыөз сыры

Самар  с�зінің этимологиясына 
к�ңіл б�лер болсақ, «Баш: һамар – 
екі жағында тұтқасы бар үлкен ағаш 
табақ; якут: сабарай – кез келген үлкен 
ыдыс: шылапшын (Э.Пек., СЯЯ, ІІ, 
2007); қарақ: самар – шылапшын.  
Маньчжур тілінде: самара – үлкен ағаш 
аяқ (ССТМЯ, ІІ, 59). Л.Будгов с�здігінде: 
самар (шағ.) – шылапшын не құмыра; 
(қазақша) – қайың тәрізді үлкен ыдыс, 
қымыз құйылады (Л.Буд., Срав..., І, 634, 
691). Кейбір тілдік деректерге сүйене 
келіп, «самар» с�зінің т�ркінін түркі 
тілдерінен шығаруға болады. Жоғарыда 
келтірілген «табақ», «тегене» с�здерінің 
алдында «үлкен» с�зінің «к�лемді» «кең» 
іспеттес синонимдерін аңғартатын 
«самар» с�зімен түбірлес тұлғалар түркі 
тілдерінде кездеседі де, якут тілінде: 
сабардамнаах – к�лемді, ал сабарай – 
үлкен ыдыстардың жалпы атауы немесе 
«кең» сияқты мағыналары бар. Бұл 
деректер с�з түбірі – «сабар» екендігіне 
нұсқайды. Ерте кездерде әрбір к�лемді,  
үлкен ыдыс мейлі ол табақ па, тегене 
ме, астау ма, леген бе «сабар//сабарай» 
с�здерімен тіркесіп «сабар табақ», «сабар 
леген» т.б. тіркестерінде келсе, уақыт 
озған сайын тіркестің кейінгі сыңарлары 
түсіріліп,  «сабар» десе де «ыдыс» 
мағынасын ұғындыратын дәрежеге 
жеткендегі сезіледі. Мұндай жағдай 
жоғарыда әңгіме болған «сабан» с�зінен 
де таныс. Егер болжамымыз шындыққа 
келсе, «сабардың» басқа түркі тілдерінде 
«самар» с�зіне айналуы даусыз. 0йткені 
м~б дыбыс сәйкестігі жиі құбылыс (мұз 
~бұз, мұрын ~ бұрын т.б.). Біздің бұл 
жорамалымызды Н.Байғанин �леңіндегі 
мына жолдар анықтай, қуаттай түседі. 
«Жиылған кіл сақ мүйіз, самар жақтар 
Нарқыздың бұл билігін мақұлдады» 
(Н.Бай.. 1964). 1рине, бұл жерде с�з 
шебері адам жағын леген не табаққа 
теңеп отырған жоқ, оның (жақтың) 
к�лемді, ат жақтылығына меңзесе керек. 
Бұған қоса, Орал облысының Чапаев, 
Жымпиты аудандарында тұратын 
қазақтар тіліндегі «самар ыдыс» тіркесі 
де с�з т�ркіні туралы жорамалдың 
дұрыстығын дәлелдейді. 

Саған. Дәл осы дыбыс құрамында 
болмаса да, кейбір түркі тілдерінде 
«саған» с�зіне ұқсас тұлғалар кез-
деседі: к�не �збек тілінде: сағу – 1. ағаш 
ыдыс; 2. сусын ішетін ыдыс; 3. таразы 
табақшасы (В.Рад; Опыт...., IV, 275); 
як. ыағас – тоздан жасалған кішкене 
шелекше (В.Рас., ФЛТЯ, 92); хак.: сабан 
– күбі; ноғ: савыт – ыдыс; тув: сава – 
ыдыс. Моңғол тобына жататын тілдерде: 
мон: сагс – кәрзенке; бур: саба – ыдыс 
(Т.Бер., МССМЯ, 153); қалм: сав – ыдыс. 
Тунгус-маньчжур тілдеріне жататын 
эвендерде: һуққам//һокон – ыдыс (тоздан 
істеген); мань: солхо – миска (жезден 
не қорғасыннан жасалған) (ССТМЯ, 

ІІ, 339, 107). Келтірілген деректерге 
сүйене отырып, «саған» с�зінің шыққан 
т�ркінін түркі,  моңғол, маньчжур 
тобындағы тілдерден іздестіруге тура 
келеді. С�з түбірін біз тофа тіліндегі 
«со» тұлғасымен байланыстырмақпыз. 
«Со» қойбол тілінде «қайың қабығы» 
деген мағына береді (В.Рас., ФЛТЯ, 
92). Осыған қарап, қайың қабығынан 
(тоздан) жасалған ыдысқа да осы 
атау берілген деп шамалаймыз. «Со» 
түбірінің «са» болып �згеруі де тілдегі 
заңдылыққа қайшы келмейтін құбылыс. 
Одан арғы қосымшалардың түрліше 
дыбысталуы (-ба, -ва, -ғс) в~б~ғ~г 
дыбыс сәйкестіктерінен туған. Ал 
қазақ тілінде туынды түбірге тағы да 
-ан жұрнағы қосылған түрі бар. Схема 
мына қалыпта к�рінеді: со > са > сав ~ 
саб ~ сағ > сағ + ан > саған. Алайда, бұл 
топшылауымыздың шырқын бұзарлық 
дерек бар. Араб тілінде: сахэн – табақша; 
табақ; ыдыс. Араб тілінен қазақ тіліне 
басқа түркі халықтары арқылы ауысқанда 
бұл с�з ауыс мағынаға ие болған сияқты. 
0йткені араб тілінде «кастрюль» тіпті 
басқаша аталады – танэджарэ. Егер 
Орынбор облысындағы қазақтар тілінде 
темір табақты – «саған» деп атайтынын 
еске алсақ, онда с�з т�ркінін араб тілі 
демеске болмайды. Кім біледі, жүйесі 
басқа тіл болса да, бірінен-бірі ауысып 
алған болар.

Шаппа .  Түрікменше – чакчы ; 
қарақалпақша – шаққы, шаппа. С�з 
т�ркінін, бір қырынан қарағанда, 
парыс тілінен деп жорамал жасауға да 
болады. Парсы тілінде: ша – қылыш. 
Осы тілден ауысқан бұл с�з мынадай 
түркі тілдерінде ұшырайды: �зб. шоп 
– семсер (Қ. Юд., КРС, 901): ұйғ: шап – 
қанжар. Тілімізде �те жиі қолданылатын 
-па (-пе, -ма, -ме) жұрнағы осы түбірге 
қосылып «шаппа» с�зін тудырып, 
мағынасын �згертуге себепші болуында 
мүмкін (шап+па> шаппа). Екінші 
жағынан келсек, түркі тілдерінің 
ежелден �зіне тән с�здер тудыруға 
мәжбүр боламыз. Мысалы, қырғыз 
тілінде «чап» с�зінің бір мағынасы – 
қашау, ұңғу (Қ. Юд., КРС, 846). Түркі 
тілдерін былай қойғанда, осы тұлғалас 
әрі мағынасы – жонылған, қырналған 
дегенді ұғындыратын «цалчман» с�зін 
моғол тілінен кездестіреміз.  Осы 
іспеттес мағынада бұл тұлғалас (чап-
чаки) с�зді тунгус-маньчжур тілдерінен 
де ұшыратамыз (ССТМЯ, II, 384). 
К�рсетілген тілдердің қайсысында да 
түбір с�з – чап, цав. Бұлардың қазақ 
тілі қабылдағанда басқа тілдерге тән 
қосымшалар (-чмал, -чани) түсіріліп, 
оның орнына қазақ тіліне тән -па 
қосымшасы жалғанып, мағынасы – 
жонатын, қырнайтын, кесетін құрал 
қалпында қала берген деуге болады: 
цав//чап>шап>шап+па>шаппа». 

САМАР, САҒАН, 
ШАППА

Ыдыс-аяққа қатысты диалектизмдер

Дайындаған Гүлсінай ИСАЕВА,
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 

Этнолингвистика б/лімінің аға ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

Қазақтың тіл байлығы – ұшан-теңіз. Осы 
байлығымызды к�здің қарашығындай сақтап, 

ұмытпауымыз қажет. Олардың арасында күнделікті 
қолданыстан шығып бара жатқан с�здер аз емес. Мұндай 

с�здерді санамызда жаңғыртып отыру үшін «Қазақ әдеби тілінің» 
с�здігін негізге ала отырып, оқырман назарына ұсынамыз. 

Абадан – бай, ауқатты. 2. Қасқырдың топтанған әуегінің к�семі.
Абаз – түрме, абақты.

Абақы – қорадағы малды тіл-к�зден, сұқтан, аю, қасқырдан қорғап тұрады 
деп қойылған қарақшы.

Абана – ағайынды балалардың жас жағынан үлкені, басшысы.
Абатшылық – игілік, жақсылық, қолайлылығы жоғары болғандық. 

Аббар: аббар к�шу – суыт, сыпыра к�шу.
Абзи – жасы үлкен аға. 

Абызсын – білгішсіну, данышпансу. 
Абыла – аңдарды жан-жағынан айнала қоршау. 

Абын – қатты алқыну, аптығу. 
Ағаман – бас к�терер басшы. 

Ағартық – құс семіре бастағанда берілетін суға салып қойып, қан-с�лін 
кептіретін ақжем ет.

Ағас – су орып кеткен жер, жыра.
Ағауыз – еті дәмді, салмақты келетін ірі шортан түрі. 

Ағашат – қайтыс болған адамның мәйітін салып к�теретін ағаш. 
Ағашаяқ – ағаштан жасалған ыдыс. 2.Ағаштан жасалған протез. 3.екі аяққа 

таңып алып, жерден едәуір биік к�теріліп жүруге, билеуге болатын ұзын 
сырық, қада. 

Ағбыт – аптығу, абыну, асығып-үсігу. 
Ағла – к�к, биік, асқар, ең жоғары.

Ағламлан – анықталу, айқындалу, белгілі болу, белгілену. 
Ағлан – хабарлама, хабарландыру, мәлім.

Ағуа – уағыз, үгіт, насихат.  
Ағымал – амал. 

Ада – түк жоқ, жұрдай, құр алақан. 2.1зірет 1лінің 
әйелі Бибі Фатимадан таралған ұрпақтары, сейіт 

қожалар. 3.Қайрат-жігері таусылу, біту, 
қалжырау. 

Ада-гүде – біржола, мүлдем, 
бүтіндей, толығымен, 

тұтастай. 

СУ ОРЫП КЕТКЕН ЖЕРДІ 
НЕ ДЕЙМІЗ?

Қазан айының этимологиясын 
к�п ғалымдар қарастырып, әртүрлі 
пайым дау жасаған. Олардың кейбірі 
бұл айдың атауын соғым сойылып, бие 
ағытылатын кезбен байланыстырса, 
енді бірі қазан с�зі егіннің жиналып, 
жеміс-жидектің пісіп, қазан болған 
шағына балайды. М.Исқақовтың 
зерттеуі бойынша қазан с�зі бірне ше 
мағынаны береді: «Қазан – ауырт-
палық. «Қамбар батыр» жырында 
«қазан аттыққа барамыз» деген с�йлем 
кездеседі. Ондағы қазан ат – «жауға 
мінетін ат» дей келе, қазан с�зін �лім, 
жауға шабу, қырғын соғыс ұғымдарын 
білдіретін мағынасы бар екенін айтуға 
тырысады. Соның негізінде қазан ай-
ында атауы халық есінде қалған қырғын 
соғыс кезеңімен сабақтас болуы мүмкін 
деген болжам ұсынады. Ғалымның  
зерттеулерінде келтірілген екінші бір 
дерекке сүйенсек, қазан атауы жыл 
құстарының қайтып, елде тек қарға 
мен құзғындардың ғана қалуымен  
байланыстырады. Ертеде құзғын с�зі 
құзан деп аталған. Қазан атауы осы 

құзан с�зінен шықса керек. Бұл айды 
чулым татарлары құзғы айы деп атаса, 
барабарлықтар күзіген ай дейді. Бұл жер-
де Сібірдегі түркі тілдес халықтардың 
тілінде құзғы немесе күзіген с�здері 
«құзғын» құсының атауымен мағыналас 
емес. Негізінен күз ұғымын білдіретін 
немесе күзгі үсік шалған «үсіген» 
мағынасында қолданылып тұрған 
сияқты (О.М.1бутәліп, Қазақ күнтізбе 
жүйесінің лексика-фразеологиялық 
бірліктері. автореферат. – Алматы, 
2008. – 26 б.).

Тіліміздегі қазан болды, қазан қылды, 
қазан соқты, қазан ұрды тіркестерінің 
бастапқы семасы егіншілікке байла-
нысты қолданылып, қазанның табиғат 
амалы екенін білдіреді. Мысалы, қазан 
болды – бақшадағы қауын-қарбыз, 
т.б. жеміс-жидек жиналды; қазан етті 
/қазан қылды – 1. к�ктей солдырды, 
қуратты; 2. ауысп. құртты, жойды; 
қазан ұрды – қазанның қара суығы 
ұрып, к�к біткенді үсітті; к�ктей сол-
дырды; қазан соқты – аяз ұрды, суық 
шалды. Бұған мысал ретінде, Ілияс 

Лақса деп аталатын қыстық ш�п 
қорын жасайды. Егіншілер егін орып, 
астық бастыру жұмысын аяқтайды. 
Ал бау-бақша дақылдары түгелдей 
жинастырылады. Бұны жергілікті 
жерлерде қазан болды деп те атайды. 
Жаздан к үйлі шыққан ма л қазан 
айында ет алып, әбден қоңданады. 
Б і р ш а м а  ш а р у а с ы н  п ы с ы қ т а п 
алғаннан кейін ауыл-аймақта, ел 
ішінде той-тома лақтар к�бейеді. 
Жазда малдың жеуге жарамайтын 
шытыр тәрізді улы ш�птер, қазан 
ұрғаннан кейін малға жайылымдық 
азық бола бастайды (1бішев X. Аспан 
сыры. Алматы: Жазушы, 2009). Қазан 
айының ерекшелігі халық аузында 
былайша суреттеледі:

Ақырапта ырысты,
Жиын-терін бітеді.
Жер-ана алып тынысты,
Жаңа науқан күтеді.
Сұрғылт к�кке біртіндеп,
Сұрқай бұлттар жетеді.
Суық түсіп бір түнде,
«Қазан ұрып» кетеді.

Қазан - қазақ күнтізбесі бойын-
ша жыл он екі айдың сегізінші, ал 
қазіргі григориан күнтізбесінің 
оныншы айы. Қазақ халқы 
шығыс күнтізбесі бойынша қазан 
айын «ақырап» деп те атаған. 
Тіліміздегі ақырап атауы араб 
тілінен енген. Ақырап жұлдыз 
(зодиак) айлары бойынша «Са-
рышаян шоқжұлдызының» ата-
уы болып табылады. Бұл сарала 
күз өтіп, қара күздің басталған 
шағы. Шаруа адамы үшін қазан 
айының қарбаласы көп. Малшы 
қауым малдың жем-шөбін, кысқы 
азығын дайындап, қора-жайын 
дұрыстайды.

Жансүгіровтың мына �лең жолдарын 
келтіруге болады: 

Егін сары болғаны – 
Қазан соқты, келді күз. 
Желге ойнақшып сар теңіз, 
п і с т і к ,  п і с т і к ,  –  д е п  ш у л а р 

(І.Жансүгіров, Шығ.). 
Халық арасында әрбір  айдың 

жанаса жүретін атаулары болады. 
Олар негізінен сол айда болатын 
табиғат құбылысын, этнографиялық 
ерекшелігін сипаттайды. Мәселен, 
қазан айында жиын-терін аяқталып, 
т�рт түлік мал қоңданып, берекелі 
кезең басталатындықтан, қазан асы, 
құзан деп, ал бұл айда алғаш рет к�кті 
үсік шалып, бірінші қардың к�рінуінен 
бозқырау деп те атайды. 

Сонымен қатар, күз айларында 
туылып, к�ктем айларында бататын 
Қамбар жұлдызы к�к жүзінде аймен бес 
рет кездеседі, яғни бес мәрте тоғысады. 
Алғашқы тоғыс қазан айында �теді.  
Қамбар жұлдызымен ай �зінің тоғыз 
жаңасында тоғысады. Сондықтан қазан 
айын қазақ тоғыздың айы деп атайды. 

А�ырапА�ырапА�ырапА�ырап

ССөз тегіөз тегі

ААйтса айтқандай-ақ екен!...йтса айтқандай-ақ екен!...

Бұл жолы назарларыңызға ыдыс-аяқ атауларына 
қатысты сәйкесті диалектизмдерді ұсынамыз. Белгілі бір 
заттың, құбылыстың не ұғымның әр аймақта әртүрлі ата-
лып, бірақ мағына жағынан бірлігі жойылмайтын с�здерді 
тіл білімінде сәйкесті диалектизмдер деп атайды. 

Ас тақта Түрікменстан, Қарақалпақстан қазақтарының 
тілінде «нан жаятын тақта» мағынасын білдіреді: Кен-
жем, мынау үйдің ас тақтасын әкеле қойшы (1, 74 б.). Осы 
мағынадағы атау Қарақалпақстан қазақтарының тілінде – 
нан тақта деп те аталады (2, 103 б.).

К/згентай – Қарақалпақстан қазақтарының тілінде 
«кішкентай сырлы ағаш тостаған» (3, 84 б.).  Осы 
мағына Ақт�бенің Ырғыз ауданында к�здей ретінде 
қолданылады: Шәйға келгенде к�здейге салып әр жер, әр жер-
ге тары қойылсын. Ал Ақт�бе, Атырау, Орал �ңірлеріндегі 
с�йленістерде к�зелдек // к�зелек: К�зелдекпен ішкен қымызға 
кісі қанып болмайды (Маңғыстау �ңірі); Маған к�зелекті 
берші, сепаратордың сүт ағып жатқан жеріне қояйын 
(Ақт�бе обл. Ойыл ауд.). Қазіргі Атырау облысының Индер 
ауданында – к/зелей және Ақт�бе, Орал облыстарының 
с�йленістерінде – к�зелек, Ауған, Иран қазақтарының 
тілінде – к�зенек. Мысалы, Дүкенге к�п к�зелей түсіпті, 
Еділге біреуін алайықшы; Мына к�зелектің жақсысын-ай! 
(Орал обл. Қара ауд.). Түрікменстан қазақтарының тілінде 
– к/зілдірік. Мысалы, Шұбатты он к�зілдіріктен г�рі бір 
зереңмен ішкенге не жетсін! (Түрікменстан Красноводск 
ауд.) (1, 331; 332 бб.).

Ләккі табақ – Қарақалпақ қазақтарының тілінде «ақ 
табақ, жайпақ табақ» мағынасында қолданылады (3, 84 б.). 
Осы с�здің мағыналық баламасы Тәжікстан қазақтарының 
с�йленісінде – ләлә: Нанды ләләмен әкел (4, 105 б.); ал 
Қазақстанның батыс с�йленісінде – тайпақ (5, 351 б.); 
Жамбыл, Шымкент облыстарының кейбір аудандарында 
леген//ілеген нұсқалары қолданылады: Етті легенге салып 
әкел (Жамбыл обл. Мерке ауд.) (1, 466 б.). 

Тастабақ – Ақт�бе, Қызылорда облыстарында, Орын-
бор қазақтарының тілінде «тәрелке» дегенді білдіреді: Бұрын 
тастабақ деуші еді, енді тәрелке дей бастады. Бұл с�зді 
Ресейдің Саратов ауданындағы қазақтар таязаяқ деп айтады 
(1, 652; 654 бб.). Ал Қарақалпақстан қазақтары шанақ деген 
атауды қолданады. Тостаған қайың бастықтың уақытында 
той беріп, жегенін жеді, жемегенін табақ пен шанаққа салып 
алып кетті (2, 102 б.).

Сарқұм Қарақалпақ қазақтарының тілінде «сапты аяқ» 
мағынасын үстейді: Келе сала бір сарқұм су ішіп қойып 

едім (3, 85 б.). Осы с�здің Түрікменстан, Қарақалпақ 
қазақтарының тілінде шәңгіл деген де мағыналық ба-
ламасы қолданылады. Шәңгілді бере тұр (Түрікменстан 
К�неүргеніш ауд.) (1, 745 б.). Семей облысында құлақшын 
баламасы да бар. Құлақшынмен су әперші, әкем! (13, 134 б.). 
Ал Қытай қазақтарының тілінде – әндіген. Тобыршықты 
әндіген толтыра тартар ма екенбіз (Ақтамберді жырау) (1, 
106 б.).

Су шәшке деп Қостанай облысының Жангельдин ауда-
нында «стаканды» айтады. Мысалы, Менің су шәшкемнен 
шәй іше ғой. Ал бұл ыдысты Ауған, Иран қазақтары ливан 
деп атайды (1, 613; 467 бб.). 

Самаурынның астына қоятын табақ (поднос) Орынбор 
қазақтарының тілінде – ләйлі: Ләйліні жақсылап сүрт (14, 
115 б.). Орал тұрғындарының тілінде бұл с�здің мағыналық 
баламасы ретінде лағыл с�зі қолданылса (5, 351 б.); батыс 
с�йленісінде ләг/н: Дүкенде ләг�н сатып жатыр, ала кел 
(Орал обл. Жәнібек ауд.); Ресей қазақтарының тілінде 
ләғұн: Самаурынның шоғы т�секті күйдірер, ләғұның қайда? 
(Ресей Қалмақ автономиясы) (1, 464-465 бб.).

Бәкі – «ашып-жаппалы кішкене пышақ» мағынасы 
Қарағанды тұрғындары тілінде түсініледі. Мысалы, 
Дүкеннен бәкі сатып алдым (Қарағанды обл. Шет ауд.) (1, 133 
б.). Бұл с�здің оңтүстік с�йленісінде және Түрікменстан, 
Ресей қазақтарының тілінде шаппа баламасы қолданылады. 
Мысалы, Жалма-жан қалтамдағы шаппамды ашып жібердім 
де, �лгелі жатқан қойды бауыздай бастадым (Қызылорда 
обл. Сырдария �ңірі) (1, 736 б.). 

Құмған деп оңтүстік с�йленістер тобында (Алматы, 
Жамбыл, Талдықорған, Шымкент, Қарақалпақстан) және 
Семей, Қостанай облыстарында «Қолға су құятын құлақты 
ыдысты» айтады. Біраз отырғаннан кейін шал құмғанын 
алып, тысқа шықты (Қостанай обл. Камышин ауд.). Бұл 
с�здің Қарақалпақстан қазақтарының тілінде таңған, 
қарақұмған, Түрікменстан қазақтарының тілінде қарақұман 
деген баламалары бар: Бала қарақұманмен қолға су құйып 
шықты; сонымен қатар, Түркіменстан қазақтарының 
тілінде, Қызылорданың Арал ауданында дүмше атауы да 
қолданылады.

(Бұл с�здерді дайындау барысында «Қазақ тілінің 
аймақтық с�здігі», сондай-ақ Б.Бекетов, Н.Жүнісов, 

С.Аманжолов, О.Нақысбеков, Ж.Аралбаев, 
Б.Базылхан, Ж.Досқараев және т.б. зерттеушілердің 

еңбектері пайдаланылды).

«Сөзтанымның» өткен шығарылымында қазақтың ас 
үй жабдықтары, ыдыс-аяққа байланысты сөздердің 
мағынасын тарқатқан болатынбыз. Осы тақырыпты 
зерттеу барысында мұндай атаулардың көп екенін 
байқадық және оның маңыздылығын түйсіне оты-
рып, газеттің осы нөмірінде де жалғастыруды жөн 
көрдік. Өйткені, аға ұрпақ өкілдері мұндай атаулар-
ды жақсы білгенімен, өмір салтының өзгеруіне бай-
ланысты ұлттық ыдыстардың атауларын кейінгі жас 
ұрпақ біле бермеуі де мүмкін. 

0з заманында асқан ақыл-пара сатымен, 
�ткір де ойлы с�зімен, әділ билігімен, 
жаужүрек батырлы ғы мен, ат үстінен алдыр-
майтын ша бан  доздығымен, к�здегенін мүлт 
жібермейтін мергендігімен аты шығып, ар-
тында асыл с�зден ескерт кіш орнатып кеткен 
қазақтың к�рнекті би-шешені Б�лтірік 1л-
менұлы ның (1771-1854) с�з ұққанға ой салар 
бірсыпыра с�здерін ұсынып отырмыз:

Үлкен алдында иіліп с�йле,
Кіші алдында сызылып с�йле.
Иі ліп с�йлеген  нен белің бүгілмейді,
Сы зы лып с�йлегеннен с�зің үзілмейді.

* * *
Екі ойлы болма,
Екіұшты с�йлеме.
Ұрының қасында жүрме.
Pтірікшінің қасында жүрме.
Pтірікшінің қасында тұрма.
Ежелгі доспен ұстаспа,
Жаманмен кеңеспе,
Баламен егеспе.

* * *
Саңылауы жоқпен сабақтас болма,
Байлауы жоқпен санаттас болма.
Тілегі жаманмен қапаға түспе,
Тегі жаманмен ортаға түспе.

* * *
Бай болмаған бай болса,
Жайламаған саз қоймас.
Би болмаған би болса,
Басын шалмаған с�з қоймас.
С�з қадірін білмесе,
Байдан байлық к�шеді.
С�з қадірін білмесе,
Биден билік к�шеді.

***
Ақылы жоқты аға тұтпа,
Қасиеті жоқты қадір тұтпа.
Ақылы жоқты аға тұтсаң,
Кішілігіңді кемшіліктей к�рер,
Қасиеті жоқты қадір тұтсаң,
Кісілігіңді ерсіліктей к�рер.

* * *
Тегі жаманды тең тұтпа,
Тілегі жаманды ес тұтпа.
Тегі жаманды тең тұтсаң,
Т�ріңе шығар.
Тілегі жаманды ес тұтсаң,
Т�беңе шығар.

Би болмаған би болса,
Басын шалмаған сөз 

қоймас...
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Қазақ-Британ техникалық универси-
тетімен екі ірі техникалық оқу орындарының 
базалық бірігуі негізінде ірі ғылыми-зерт теу 
орталығы құрылды. Нақтылай айтқанда, 
ғылыми орталықтың негізгі тұжы рым да-
масында �ндіріс орындарымен тығыз қа-
рым-қатынас, байланыс орнату к�зделген. 
Уақыт талабына сай жүзеге асырылған осы 
оңтайландыру бір жағынан, тұтастай алғанда, 
ғылым мен білім саласына жұмсалатын 
мемлекеттік шығыстарды т�мендетуге қол 
жет кізсе, екінші жағынан, екі оқу орнының 
да ұтқыр, тиімді жақсы жақтарының бірі-
гуіне мүмкіндік туды. Политехникалық 
уни верситеттің бұрыннан жинақталған бай 
материалдық базасы енді Казақ-Британ 
техникалық университетінің студенттері үшін 
де қолжетімді болды. 

Қазақ-Британ университетінің сту-
денттері бұрыннан халықаралық стан дарт-
тарға сай тек ағылшын тілінде оқытылса, 
енді Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық зерттеу университетінің сту-
денттері де ағылшын тілінде білім алуға 
бір тіндеп к�шетін болады. Айта кетер жайт 
Қазақ-Британ техникалық университетінің 
студенттері мемлекеттік гранттан босаты-
ла бастаса, бұл грантқа енді Қ.И.Сәтбаев 
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 
университетінің студенттері к�бірек қол 
жеткізбек.

Жуырда оқу орнының ректоры, профес-
сор Ескендір Бейсембетовтің ұсынысымен 
у н и в е р с и т е т т і ң  о қ ы т у ш ы л а р ы  м е н 
студенттерінің кеңейтілген кеңесі �ткен 
болатын. Осы басқосуда с�з алған ректор 
еліміздегі техникалық екі оқу орнының 
біріктірілуінің қажеттілігі жайлы, білім сапа-
сын жақсарту бағытында атқарылып жатқан 
жұмыстарды айта келіп: «Қазіргі кезеңде 
білім беру саласын түбегейлі �згерту мәселесі 
кезек күттірмейтін мәселе болып тұр. Біз 
жаңа ғасырда �мір сүріп жатқандықтан, білім 
беруде уақыт талабына сай жаңа жүйемен, 
жаңарып тұруы керек.  Осыған қарай 
ұстаздарға т�ленетін жалақы м�лшері де, 
оларға қойылатын талап та жоғарылай түседі. 
Таяу күндері Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ 

ұлттық техникалық зерттеу университетінің 
ұстаздарының еңбекақысын Қазақ-Британ 
техникалық университеті ұстаздарының 
жалақысымен теңестіру ойымызда бар. 
Осыған байланысты ұстаздар толықтай 
менің бұйрығыммен құрылған жұмысшы 
комиссияның бақылауынан �тіп, білімі мен 
біліктілігі т�мен ұстаздар қысқартылды», 
деп атап �тті. Расымен де, еңбек нарығында 
сұранысқа ие мамандарды даярлауда 
интеграцияланған бірлескен ғылыми-білім 
беру құрылымын дамыту қажеттілігі алдыңғы 
қатарлы әлемдік тәжірибеде әлдеқашан 
дәлелденген. 0ндірістегі технологиялық 
�згерістер, оған жаңа ғылыми жаңалықтарды 
енгізу еліміздің экономикасының қарыштап 
дамуына ықпал етеді. Бұл жағдай мемлекет 
басшысының инженерлік-техникалық кадр-
ларды даярлауды барынша дамыту туралы 
талабына сай келеді.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Бес институционалдық реформасын» жүзеге 
асыру бағытындағы белгіленген «Ұлт жоспа-
ры – «Нақты 100 қадам» бағдар ла масында 
жоғары білім беру орындарына т�мендегі 
міндеттер жүктегені белгілі. Бірінші, бұл – 
адам капиталының сапасын жақсарту (76 
қадам); екінші, эко номиканың негізгі алты 
саласында кадрлар даярлауды кеңейту (77); 

Б.ғ.д. VII-V ғасырларда �мір сүр-
ген дүние тарихының атасы Геродот 
�з жазбаларының бірінде: «Скиф 
т а у л а р ы  ( Ұ л ы т а у )  т ұ р ғ ы н д а р ы 
сақтар мыс пен алтыннан жауын-
гер киімдерін әсемдеген». XVIII 
ғасырда Қазақстанды зерттеген 
ағылшын суретшісі Джон Кэстль 
қазақтардың мықты, қарулы, шыдам-
ды, �те ақылды халық екенін айтқан. 
Осының бәрі бойымызға мақтаныш 
сезімін дарытады. 

Қазақ халқы үшін Ұлытаудың 
орны б�лек екені белгілі. 

Ұлықты ұғам Ұлытауды к�ргенде, 
Тұрады әркез еңсесі биік �р кеуде. 
Ұлытау ұран болыпты 

бабаларыма, 
Екіұдай дауда даласын 

жауға бермеуге,
– деген әйгілі ақынымыз Кәкімбек 
Салықов «Ұлытауды ж�н болады ар-
дақтап, Қазағымның жерұраны ата-
ған» деп �з бағасын береді. 

Ұлытау жайлы жазылған еңбек тер 
к�п. Ілияс Есенберлин шығарма ла-
рының �зі неге тұрады! Киелі топы-
рақтағы «Хан ордасында» халқымыз 
кешегі Керей, Жәнібектен бастап, 
Абылай, Кенесарыларды ақ киізге 
отырғызып, хан к�терді. 

Елбасы – Нұрсұлтан  Назарбаев 
  Ұ л ы т а у д ы  е ш қ а ш а н  н а з а р -
дан тыс қалдырған емес. Кезінде 
Үкімет басшылығында отырғанда 
әлеуметтік жағынан артта қалған 
отыз аудан қатарына Ұлытауды да 
қосып, ауданның экономикалық 
-әлеуметтік жағынан жақсаруына 
мүмкіндік жасады. Нәтижесінде 
аудан шаруашылықтары толық 
электрлендірілді, к�терме жолдар 
пайдалануға берілді. 

Мемлекеттің саясатына сәйкес 
жекешелендіру ісі де талаптағыдай 
жүргізілді. Бұл жұмыс 1991-1992 жыл-
дары толық аяқталды. Аудандағы 200 
мыңға жуық қой, 120 мыңдай ірі қара, 
80 мыңдай жылқы 800-дің үстіндегі 
шаруа қожалықтарына, фермерлерге 
арнайы комиссия шешімімен тиісті 
үлестеріне сай б�ліп берілді. 

Аудан экономикасы жаңа қарқын-
мен дамыды. 1991 жылы ауданға 
италья лық ірімшік, австралиялық 
ет �нім дерін �ндіретін құрал-жаб-
дықтар әкелінді. Соңғысы Қаракеңгір 
ауылындағы 10 мың ірі қара бағылатын 
бордақылау алаңына орналастыр-
ды. 0німдер ауданнан тыс к�рші 
қалаларға жеткізілді. Немістің «Рур-

1-сыныпты үздік тәмамдап, соңғы 
қоңырау салтанатында «Мақтау 
қағазын» алғаным әлі есімде.  Сонда 
 о қ у ш ы л а р :  « Ұ л ғ а й ш а  а п а й д ы ң 
қызы ғой. Анасы мұғалім, беске 
оқымағанда ше?!» деген-ді. Сол с�з 
мені қамшылап, �мірлік ұстанымыма 
айналды. «Мұғалімнің қызы» деген 
атқа мектеп бітіргенше кір келтірмеуге 
тырыстым.  Сабақтан тыс қоғамдық 
жұмыстарға да белсене атсалыстым.  
Қандай шара болмасын шет қалмай, 
к�зге түсіп, алдында жүру керекпін 
деген түйін к�ңілде жатталып қалған.  
Сол атқа әлі күнге �зімді лайықты 
ұстауға тырысып келемін...

Сонау 80-жылдардың басын-
да тұрмысқа шығып, Панфилов 
ауданының түкпіріндегі 9 жылдық 
мектебі бар (ол кезде солай еді) 
шағын ауылға қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінен мұғалім болып орналасқан 
анам қаланың қызы болса да ауыл 
тірлігіне етене араласып кеткен екен.  
Еңбек етемін деген адамға ауылдың 
күйкі тірлігі біткен бе, тәйірі. «Ерте 
тұрған әйелдің бір ісі артық» деген 

Еліміздің Тәуелсіздігіне 25 жыл тола-
ды. Осынау мерейлі мерекені лайықты 
табыстармен қарсы алуда күллі 
қазақстандықтар секілді іргетасы сонау 
өткен ғасырдың 30-жылдары қаланған, 
инженер кадрларын даярлауда бай 
тарихы бар Қ.И.Сәтбаев атындағы 
Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 
университетінің оқытушылары мен 
студенттер қауымы да ерекше серпіліс 
танытуда. 
ҚазҰТЗУ – бүгінгі таңда еліміздің ірі 
ғылыми және білім беру орталығына 
айналып отыр. Материалдық-
техникалық базасы нығайған, 
шетелдік әріптестерімен халықаралық 
ынтымақтастық байланысты дұрыс 
жолға қоя білген сапалы да білікті 
кадрларды тәрбиелеуге барлық 
мүмкіндігі бар оқу орны. Аталмыш 
білім орнының жаңа ғылыми – зерттеуі 
мен инновациялық кластері 2015 
жылы «Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық ғылыми-зерттеу 
университеті» акционерлік қоғамы бо-
лып қайта құрылғаннан бастап өмірге 
батыл енгізіле бастады. 

Биыл халқымыз Тәуелсіздіктің 
25 жылдығын атап өтеді. Бұл 
сөз жоқ, атаулы мереке. 
Осындайда өткенге де көз 
жүгіртіп алмаса болмайды. 
Өйткені біз, қазақ халқы, 
бір күнде, бір ғасырда 
жаратылған халық емеспіз. 
Талай жылдарды, талай 
кезеңдерді бастан өткердік. 
Адам-ата дегенде, «адам» 
сөзінің бізде ғана айтылаты-
ны таңдандырмай қоймайды. 
«Ана», «ата», «аға» деген 
сөздердің әрқайсысы қай 
жағынан оқысаң да бір 
мағына беретіні ғажап қой. 

Иә, ана жайлы мақала жазу ә дегенде қиындық тудырмайтындай көрінеді. 
Өйткені бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеген аяулы жандар 
жайлы айтылар ой мен жүректен шығар сыр жетіп артылады емес пе? 
Бірақ қолыма қалам алғанда кәдімгідей толқыдым, ойларым бір арнаға 
тоғыспай, әрбір сөздің басын бір шалдым. «Анамның келбетін аша алам ба, 
жақсылыққа жаны жақын аяулы жанды өзгелерге таныта алам ба?» деген 
сан сауал санамды шарлады. Өйткені, менің анам қарапайым жан емес, 
отыз жылдан астам еңбек өтілі бар ұстаз. 

мыш бағдарламаны жүзеге асырудың басты 
тетігі маман кадрларға байланысты. 1рі 
бағдарламаны жүзеге асыру кезеңі – қазіргі 
жаңа экономикалық саясат жағдайында 
кәсіпорынның алдына қойған ғылыми жоба-
ларын, биік міндеттерін жүзеге асыруда зор 
серпіліс әкеледі. Осыдан да алдыға қойылған 
міндеттерді инновациялық жүйе арқылы ғана 
шешуге болатыны байқалады. 

ҚазҰТЗУ-да кәсіпорындардағы маман-
кадрлардың жетіспеушілігінің алдын алу 
мақсатындағы құрылған заманауи біліктілік 
Орталықтарында даярланатын мамандардың 
кәсіптік шеберлігін жақсарту бағытында 
дуалдық білім беру жүйесін дамыту міндеті 
алға қойылды. Дуалдық білім беру жүйесінде 
болашақ жас маманға �ндіріс орындарын-
да бірден жұмыс істеп кетуіне мүмкіндік 
беру үшін білім мен практиканың арасында 
тығыз байланыс орнатылады. С�йтіп, білім 
беру �ндіріс орнының сұранысына тікелей 
жақындай түседі, ол үшін жұмыс берушілердің 
�здері қажетті маман даярлау ісіне қатысады, 
қажетті техникалық кадрлар даярлаудың 

мүмкіндігі кеңейтіледі. Еліміздің �ндіріс 
орындарындағы қызметкерлерді даярлау 
үшін магистратурада арнайы «инженерлік-
техникалық қызметкер» мамандығы енгізіліп 
жатыр.

Еліміздегі ең басты техникалық жоғары 
оқу орны ретінде біздің Қ.И.Сәтбаев атын-
дағы ҚазҰТЗУ-да �неркәсіп салалары 
қажеттіліктеріне бағытталған базалық 
«Ин но вациялық технологиялар мен құрал-
жабдықтар және машина жасау», «мұнай 
химиясы және мұнай �ңдеу», сондай-ақ 
«�ндірістік процестерді автоматтанды-
ру», сенімді білім беру бағдарламалары 
әзірленді.

 Жасақталып жатқан жаңа бағдарламаға 
сәйкес қатысып және маман-кадрлар даяр-
лауға мән беріп жатқан әріптес кәсіп-
орын  дарға талдау жасау к�рсеткішіндегі 
ҚазҰТЗУ-дің түлектері еңбек ететін тізімде 
«Қазақмыс», «Қазмырыш», «АрселорМит-
тал Теміртау», «Қазақстан Алюминийі» 
«Қазақстан ғарыш сапары» Ұлттық ком-
паниясы , «Атырау мұнай �ңдеу зауы-
ты», РД «Қазмұнайгаз», «Қазтрансгаз», 
«Қазтрансойл», «Маңғыстаумұнайгаз», 
«Қазақстан инжиниринг Ұлттық компани-
ясы» және Петропавл ауыр машина жасау 
зауыты, Алматы ауыр машина жасау зауыты, 

тель» жүйесінің жақсылығын тұрғын-
дарымыз к�рді. Сымсыз телефон 
ар қылы әр фермамен, әр қыстақпен 
байланыс жасауға мүмкіндік болды. 
Мәдени саладағы жетістіктеріміз де 
айтарлықтай еді. Бір ауданның �зінде 
онға жуық халықтық атағы бар те-
атр ұжымдарының жұмыс істеуі к�п 
жайтты аңғартса керек. 

К�ңілге жақсы әсер қалдырған 
мына сапарды да ұмыту мүмкін емес. 
1993 жылы қаңтарда аудан рес пуб-
ликамыздың атынан «Жезқазған-
түстіметалл» �ндірістік бірлестігімен 
бірге Францияның Тулуза қаласында 
�ткен дүниежүзілік �ндірістік к�рмеге 
қатысты. Қажетті жасауларымен киіз 
үй тігілді. Келушілерге қазақтың 
салт-дәстүрінен к�рініс к�рсетілді. 
Біздің жұмысымыз к�рмені ұйым-
дас тырушылардың к�ңілінен шықты. 
Мұның нақты дәлелі – біздің еліміз 
осы к�рмеге тұрақты қатысып тұруға 
шақырту алды. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
Ұлытау үлкен қуаныш үстінде бол-
ды. Бүкіл дүниежүзі қазақтарының 
бірінші құрылтайына қатысушылар 
Ұлытау жеріне табан тіреді. Оларды 
бастап келген Халифа Алтай мен 
Жазушылар одағының басшысы 
Қалдарбек Найманбаев еді. Екі жақ та 
мәре-сәре болдық. 

Мына к�рініс әлі күнге к�з алдым-
нан кетпейді. Жасы үлкен апалардың 
бірі автобустан түсе сала шалғынға 
құлай кетіп: «Хадиша-ау, менің әлім 
келмей жатыр. Туған жеріме аунауға 
к�мектессеңші» дегенде, сырттай 
қарап тұрған менің к�зімнен жас 
шығып кетті. Осы кезде туған жердің 
құдіретін �зім тағы бір сезінгендей 
болдым. 

Аудан орталығындағы алаңға 
жиналған қонақтардың бірі: «Мына 
Лениннің мүсіні неге тұр?» деп 
ескерткішті к�рсетті. Менің аудан 
басшысы екенімді біліп бұл сауал 
әдейі қойылып еді. Мен қонағымызға 
алдағы жоспарымызды түсіндірдім. 
Бұл жерге қазақтың дара перзенттері, 
белгілі қаламгерлер Баубек Бұлқышев 
пен Мұқан Иманжановтың қатар 
тұрған ескерткіші қойылатынын айт-
тым. Баубек те, Мұқан да Ұлытаудың 
түлектері. Баубек соғысқа қатысып, 
жауға тек қарумен ғана емес, жалын-
ды жігерлі с�здерімен атой салған 
қаһарман.  Екеуі  жақсы жолдас 
болған. Соғыс кезінде бір-бірімен 
хат жазысып тұрған. Айтқандай, 

қағидамен таң атпай тұрып, сиырын 
сауып, �ріске жіберіп, отын-суын 
даярлағанша уақыт деген зымырап �те 
шығады. Содан асығыс-үсігіс жинала 
сала, кейде тамақ ішуге де уақыты 
болмай мектепке қарай жүгіреді.  
Білім ошағының сабақ беру мен бала 
тәрбиесінен �зге де к�зге к�рінбейтін 
мехнат-машақаты жетіп артылады 
емес пе. Мектептен үйге келісімен 
тағы да тамақ әзірлеу, кір жуу сияқты 
үйдің қауырт жұмыстары күтіп тұрады. 
Оған қоса, атам ауылдың бас има-
мы болған,  апам да бес уақытын 
қаза қылмаған иманды жан еді. Ол 
кісілердің талап-тілектерін орын-
дау, бабын табу – біле білген жанға 
үлкен күш-жігерді  қажет ететін 
іс. Ауылдағы кісі түсетін үйлердің 
бірі біздің шаңырақ болғандықтан 
келімді-кетімді қонақтарды күтіп 
алу,  шығарып салу да анамның 
мойнындағы шаруа еді. Ел жатқанда 
ғана ертеңгі сабағына  даярланады, 
дәптер тексереді. 

Күйкі тірліктің қамымен жүрсе де 
біздің тәрбиемізге бей-жай қарамады. 

оқыту үшін жағдай жасалған. Мамандар-
ды даярлау сапасын арттыру мақсатында 
білім беру жүйесінде жаңа формалар мен 
әдістерді қолдана отырып, ақпараттық 
және коммуникациялық технологиялық 
оқыту әдісі енгізілді. Маман-кадрларды 
даярлаудағы жүргізілген кешенді, жан-жақты 
жұмыстардың нәтижесінде ҚазҰТЗУ бүгінгі 
күнде �з елімізде және шетелдерде үлкен 
сұранысқа ие XXI ғасырдың к�шбасшылары 
– жаңа формациядағы инженер-кадрларын 
даярлауда шын мәнісінде үлкен мектепке 
айналды.

ҚазҰТЗУ-да еліміздің және алыс-жа-
қын шетелдердің белсенді жастарын бірік-
тіру, шығармашылық достыққа қол жеткізу 
мақсатында жастардың студенттік бірлес-
тіктерінің форумдарын �ткізу дәстүрге ай-
налды. 

Соңғы жылдары Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Тілдердің үштұғырлығы» 
мәдени жобасы аясында да біраз шаралар 
батыл қолға алынуда. Алдағы жылдары білім 
орны толықтай ағылшын тілінде білім беруге 
к�шуді жоспарлап отыр. Оған дайындық 
ретінде, жуырда «English club» клубы ашыл-
ды. Аталмыш клуб студенттерге сабақтан тыс 
мезгілде тегін ағылшын тілін еркін меңгеруіне 
жол ашады. Қазірдің �зінде бұл клубта 500-
ден астам студент белсене қатысып, ағылшын 
тілінде �ткізетін барлық шараларға ұйытқы 
болып жүр. Сол сияқты, мемлекеттік тілдің 
де барынша қанат  жаюына   жағдай жасалған. 
К�птеген оқулықтар ұстаздарымыздың 
 бастамасымен қазақ тілінде аударылып, оқу 
орнының баспаханасы арқылы студенттер 
қолына жеткізілген. Жалпы студенттердің 90 
пайызы �зіміздің қарак�здеріміз.

Дегенмен, оқу орнында түйіні шешіл-
меген мәселелер де баршылық. Ол – студент-
терді жатақханамен қамтамасыз ету мәселесі. 
Мұнда білім алып жатқан жастардың дені 
еліміздің түкпір-түкпірінен, әсіресе алыс 
ауылдық жерлерден білім іздеп келгендер. 
Оларды жатақханамен толық қамту қиынға 
соғып тұр. Дегенмен, барлық мүмкіндіктер 
қарастырылуда. Қазір оқу орнында 11 
мыңнан астам студент білім алып жатса, 
соның бірқатарына жатақхана жетіспейді. 

Б ү г і н д е  Е л б а с ы м ы з  –  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың даналығы, к�ре гендіг і 
мен қамқорлығының арқасында Қазақ-
станымыздың негізі – елімізде инно ва-
циялық жаңа тұрпатта ойлай алатын ұрпақ 
тәрбиелеуде оған қажетті заң шығарушы ор-
гандар, қаржылық және инфрақұрылымдық 
дамытуға арналған база толық жасақталған 
десек те болады.

Марат �БДІХАЛЫҚ,
Серікжан ҚАЖИ,

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дің 
баспас/з қызметі

ескерткіш к�п ұзамай бой к�терді. 
Ескерткіш авторы қазақтың атақты 
мүсіншісі Т�леген Досмағанбетов. 

Қазақтың аяулы перзенті Мұстафа 
0зтүріктің анасымен, отбасымен 
Ұлы тауға келіп, аруақтарға тәу еткен 
әлі есімде. 1992 жылдың ақпан ай-
ында еліміздегі жас ақындар айтысы 
Ұлытауда �ткен. Оның басы-қасында 
Жүрсін Ерман, Шынболат Ділдебаев 
болған. Бүгінгі таңда к�пшілікке аты 
мәлім айтыс ақындары сол жолы ел 
алдына �нер к�рсеткен еді.

 Тәуелсіздіктің алғашқы жылда-
ры танымал ақын-жазушыларымыз 
Ұлытауға жиі ат басын тіреп тұрды. 
Олардың қатарында Шерхан Мұртаза, 
Камал Смайыл, Қадыр Мырза 1лі, 
Тұманбай Молдағалиев, Фариза 
Оңғарсынова, Ақселеу Сейдімбек 
және басқалар болды. Шерағаң Ұлы-
тау дағы үлгілі істер туралы орталық 
басылымдарда әлденеше рет жаз-
ды. Ілия Жақанов, Шәміл 1білтаев 
туындаларына киелі жерді арқау 
етті. Тұрсынбек Кәкішов ағамыз «Ел 
астанасы болуға Ұлытау лайық» деп 
жазғаны да бар. Осының бәрі ұлы 
жердің қадір-қасиетін түсінгендік. 

Жоғарыда тілге тиек еткен жақсы-
лықтардың барлығы Тәуелсіздіктің 
арқасында келді деп толық сеніммен 
айта аламыз. Тәуелсіздік Ұлытауды 
баршаға танытты. Бабаларымыз бір-
лік пен ынтымақ туын тіккен ұлы 
жердің қадірін бұрынғыдан да тереңі-
рек біле түстік. 

Тәуелсіздікке жету бар да, оны тұ-
ғырлы ету бар. Мұның �зі к�п жауап-
кершілік жүктейді. Біз Ота нымыздың, 
алтын бесік – туған елдің �міріміздегі 
орнын жақсы білуге тиістіміз. Бұл 
жолда жас ұрпақты отансүйгіштікке, 
патриоттыққа тәрбиелеудің маңызы 
зор. Ұлттық құндылықтарымыздың, 
әсіресе ұлттың басты �лшемі болып 
табылатын мемлекеттік тіл – қазақ 
тілінің қолданылу аясының кеңеюіне, 
нығая түсуіне үлес қосу – басты па-
рызымыз. 

Тәуелсіздік – басты байлығымыз. 
Туған еліміз – Қазақстан егемендіктің 
шұғылалы шуағына б�леніп, асқаралы 
асуларға к�теріле бергей. 

Серік ТІЛЕУБАЕВ, 
Мәдениет қайраткері,

ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігі қоғамдық 

кеңесінің мүшесі, Ұлытау 
ауданының Құрметті азаматы

Оқу-білімге деген құштарлығымызды 
ерте оятты. Саналы азамат болып 
�суімізге жағдай жасады. Мұғалім 
б о л ғ а н д ы қ т а н  р е с п у б л и к а л ы қ 
басылымдардың к�бін жаздыр-
тып алатын. Біздің бала кезімізде 
қазіргідей жарқырап тұрған жарық 
жоқ. Электр энергиясын үнемдеп 
ерте �шіріп тастайтын. Сонда да май 
шамның жарығымен «Ұлан» газетін, 
«Балдырған», «Ақ желкен», «Жұлдыз» 
журналдарын парақтап оқитынмын. 
1деби кітаптың к�птігі сонша әкем: 
«Мына кітаптардан бір үй тұрғызуға 
болады» деп қалжыңдайтын. Кітапқа 
құмарлығымыз да сол анамыздың 
арқасында қалыптасты... 

Мектеп бітіре сала мен де, інім 
де,  с іңлім де оқу оқып, сыртқа 
кеттік. Кейде ойламын, бізге бер-
ген бар шапағатына лайықты жа  у -
ап          бере алмай жүрміз-ау деп. Жол 
шалғайлығына орай тек мереке күндері 
ғана 2-3 күнге апыл-ғұпыл барамыз да 
қайтамыз. Үй тірлігіне үлгергенімізше 
к�мектесем. Десек те, ішімде бір 
қанағаттанбаушылық сезім тұрады. 
0йткені әлі де к�бірек к�мектескім 
келеді. Ең бастысы, анам аман болсын, 
ендігі қамқорлықты бала-шағасынан 
тараған немерелерінен к�руге жазсын. 

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИ

Алматы облысы 
Талғар ауданы

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ 

Білікті маман даярлау – 
уақыт талабы

Ұран болған – Ұлытау 

Анамдай болсам деймін...

үшінші, оқу орындарының академиялық 
және басқарушылық дербестігін кеңейту (78); 
т�ртінші, оқу орнын бітірген кадрлардың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру және 
экспорттық білім беру әлеуетін арттыру; 
ағылшын тілін оқытуға кезең-кезеңмен 
к�шу (79); бесінші, ғылыми және ғылыми-
техникалық жұмыстардың нәтижелерін 
коммерцияландыру (64). Міне, осылай-
ша әлемдік тәжірибені ескере отырып 
жұмыс жүргізетін Қ.И.Сәтбаев атындағы 
ҚазҰТЗУ-дің айрықша назар аударатын 
бағыты инновациялық �ндіріс принципін 
жүзеге асыру болмақ. Осы ретте, сапалы 
оқытуға, зерттеу, инновациялық бағыттағы 
�ндірістерді арттыруға, PhD докторлары 
мен магистрлерін талаптағыдай әзірлеуге 
басымдық беріледі. Сонымен бірге оқу ор-
нында ғылымның сан салалы бағыттарына, 
экономикадағы жоғары технологиялар мен 
инновацияға кең жол ашылады. 

Бұл орайда, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015-2019 жылдарға арналған 
«Индустриялық-инновациялық мемлекеттік 
даму бағдарламасы» еліміздің экономикасын 
қарқынды дамытудың к�зі болып отырғанын 
баса айтқанымыз ж�н. Неге десеңіз, атал-

«Локомотив құрастыру зауыты», Кентау 
трансформатор зауыты секілді еліміздің 
ірі-ірі компаниялары мен кәсіпорындарын 
к�руге болады. Бүгінге дейін еліміздің 
барлық аймақтарынан 300-ден астам �ндіріс 
орындарымен осындай келсімшарттар 
жасалған. Олар 70-тен астам түлекке қызмет 
ұсынуда. Бір жағынан, оқу орны тарапынан 
магистранттарды жұмысқа орналастыру 
бағытындағы үлкен жұмыс атқарылса, екінші 
жағынан, �ндірістің барлық салаларындағы 
білікті мамандарға деген қажеттілік шешімін 
табады.

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-да 
ғы лыми-зерттеу жұмыстарын дамыту мен 
ғылыми нәтижелерді коммерцияландыруға 
орай, ғылым мен инновацияда жоғары 
к�рсеткіштерге ықпал еткен ғылыми-
техникалық базасы жақсартылды, жаңа 
жүйе іске қосылды. 0тіп бара жатқан жыл 
– университет үшін маңызды оқиғаларға, 
толайым  жетістіктерге толы жыл болды. Ең 
есте қаларлығы әрі маңыздысы – еліміздегі 
екі жетекші оқу орнының қосылуы. Қазір 
университетте студенттерді әлемнің үздік 
университеттерінде (АҚШ, Франция, Ита-
лия, Польша, Корея, Ресей, Малайзия) 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дің айрықша назар аударатын бағыты 
инновациялық өндіріс принципін жүзеге асыру болмақ. Осы рет-
те, сапалы оқытуға, зерттеу, инновациялық бағыттағы өндірістерді 
арттыруға, PhD докторлары мен магистрлерін талаптағыдай әзірлеуге 
басымдық беріледі. Сонымен бірге оқу орнында ғылымның сан са-
лалы бағыттарына, экономикадағы жоғары технологиялар мен 
инновацияға кең жол ашылады. 
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АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

Сонымен, Х.Алтай құдамыз 
да келетін күн белгілі бол-
ды. Ол кісі  алтын күздің 

алғашқы  күндері  енді басталған 
ш а қ т а ,   Т ү р к и я н ы ң  С т а м б ұ л 
Ұланбатырдағы орталық теміржол 
бекетіне қазақтан шыққан зиялы 
қауым �кілдері бар және ол кісіге 
туыс болып келетін ұзын саны 40-50 
адам жиналдық. Менің қасымдағы 
Моңғолия Ғылым академиясының 
Шығыстану институтының аға ғылыми 
қызметкері Құрметхан екеуіміз осын-
шама қазақтың жиналғанын алғаш 
к�ріп тұрғандаймыз. К�бі таныс 
адамдар болғандықтан бір-бірімізбен 
бас изесіп, қол ұстап амандастық. 
Олардың арасында Моңғолия Сыртқы 
істер министрлігінде қызмет істейтін, 
Моңғолия мұсылмандары қоғамының 
т�рағасы Сайран қажы, Геология 
министрлігіне қарасты Тау-кен ин-
ститутында қызмет атқаратын Базар 
қатарлы азаматтар бары байқалды. 
Баян-0лгей аймағынан Х.Алтайға 
нағашы-жиен туыстық қатынасы бар 
Мизамхан �зі келе алмай орнына 
Кәмесхан  деген інісін  жіберіпті. 
Біздің байқауымызша, 3-4 топ бо-
лып топтасқан осы қазақтардың бәрі 
де мүмкін болса есімі алты алашқа 
тараған  Х.Алтайды елден бұрын �з 
үйлеріне алып кету жолын қарастырып 
тұрғандарын айтпаса да түсінуге бола-
тын еді. Шынын айтсам, Құрметхан 
екеуміз де сондай ойда болдық. Біздің 
сарғая күткен пойызымыз да келіп 
тоқтады. Бәріміз жабылып Халифа 
ақсақал отырған вагонға қарай жүгірдік. 
К�п күттірмей жас шамасы алпысты 
еңсеріп, жетпіске таяған жылы жүзді, 
ақ шашты к�зінде к�зілдірігі, қолында 
таяғы бар Халифа ақсақалдың �зі 
к�рінді. Артынан іле-шала бәйбішесі 
Бибәтіш апа және кіші ұлы Аднан 
да к�рінді. Теміржол вокзалында 
жиылған қауым дін қайраткерінің 
аяғын жерге тигізбей қаумалап к�теріп 
әкетті. Бұл коммунистік биліктің дінді 
жойған 70 жыл уақыттан соң халықтың 
дінге, дін қайраткеріне деген ыстық 
сағынышы  еді. 

Теміржол вокзалында жиылған 
қазақтар Х.Алтайдың қолын ұстап 
амандасып қалуға талпынысып жат-
ты. Арасындағы мүмкіндікті пайда-
ланып мен де амандасып, Алтыншоқ 
апайымыздың атын атап, құда екенімді 
білдірдім.  Жолда шаршаңқырап 
келгеніне қарамастан жиналған 
бар лық қазақпен амандасып, есен-
саулық тарын сұрасып шықты. «Қайда 
бара тыныңызды �зіңіз шешіңіз, 
бәріміз де сіз үшін келдік, үйге жүріңіз» 
дес тік жиылған бар қазақ шуылда-
сып. Ол кісі сәл ойланып тұрып, �зін 
Моң ғолияға келуге шақыру қағазын 
жіберген әрі жиен әрі нағашысы бо-
лып келетін Мизамханның жіберген 
адамы  Кәмесханға еріп Базардың 
үйіне барайын деді. Соның алдында 
ғана Базар жаңа микроауданнан 3 
б�лмелі кең пәтер алған болатын.  Сол 
үйге барғанын біз де ж�н к�рдік. Түс 
ауа Құрметхан екеуіміз алыстан келген 
сыйлы қонақ қой, бірер сағат болсын 
қасында болып, әңгімелесіп қайтайық 
деп Базардың үйіне бардық. Бізді үй 
иесі: «келген кісілер дем алып жатыр» 
деп есік алдынан қайтарды. Кейін 
мәлім болғандай, Х.Алтай ақсақал 
теміржол вокзалында қаптаған қалың 
қазақтың бірде-біреуі мұнда еріп 
келмегеніне ішінен таң-тамаша болып 
отырыпты.

С о н ы м е н ,  е к і  к ү н д е й  у а қ ы т 
�тісімен Құрметхан маған телефонмен 
Х.Алтай ақсақал алғаш барып тоқтаған 
үйінен шығып, Ұланбатырдағы ең 
сыйлы ағалардың бірі 1бденбайдың 
үйіне барыпты, кешке сол үйге барып 
Х.Алтай ақсақалмен с�йлесейік деді. 
Үй иесін бұрыннан жақсы танимыз. 
Бізді жақсы қарсы алды. Алыстан кел-
ген сыйлы қонаққа арнап сойылған 
мал еті қазанда асулы екен. Х.Алтай 
ақсақалдың құрметіне арналған 
дастарқан басында біраз әңгіменің 
тиегін ағыттық.  Елім деп алыстан 
келген мәртебелі  қонақтың қандай 
жоспары бар, кімдермен кездесіп, 
нені к�ргісі келетінін сұрағанымда, 
Х.Алтай ақсақал маған қарай: «�зің 
құда екенсің, бір-екі шаруа айтсам 
шыдайсың ба?» деп к�зінің асты-
мен сынай қарады. Мен «айтыңыз, 
айтыңыз, шамам келгенше орындауға 
тырысайын» дедім. «Онда ең алдымен 
Моңғолия қазақтарынан биліктің 
жоғарғы баспалдағына к�терілген, 
Моңғолия үкіметінің вице-премьері 
қызметіндегі Зардыхан деген қазақпен 

ҚҰРМЕТ 

КЕШ

Кеңшілік кеңістігі

Әнмен егіз туған жан

1990-шы жыл басталысымен Моңғолияда демократияны жақтаушы жастар үні 
күштірек шыға бастаған кез болатын. Бұған дейін Моңғолияны өз уысында ұстап 
келген Кеңес Одағы атты империяның да күні санаулы, ал Моңғолияны 70 жыл би-
леп төстеген  мәскеушіл, коммунисшіл партияның  әлсірей бастаған осындай бір 
күндері Түркиядан дін қайраткері Халифа Алтай Моңғолияға келеді екен деген хабар 
Ұланбатырда және Баян-Өлгей қазақтары арасына тарап кетті. Бұл хабарды естіген 
соғыс ардагері, әкем  Баймолда Қорқынұлы Өлгейден телефон шалып, Халифа Алтай 
ақсақалдың біздің әулетке сарысүйек құдалық жақындығы бар екенін есіме салып, 
қалайда ол кісінің Моңғолиядағы сапарының жақсы болуына  көмектесуімді  тапсыр-
ды. Халифаның бірге туған ағасы Ақай  әкемнің немере апайы Алтыншоқпен ертерек-
те отау құрыпты. 1940 жылы  Шың Шысай басқарған Қытай өкіметінің озбырлығына 
қарсы Елісхан, Зайып бастаған көшпен Үндістанға өту үшін Тибет шекарасына жет-
кен кезде, арттан қуған жаудың оғынан апайымыз Алтыншоқ  опат болған екен. Бір 
өкініштісі, артында ұрпақ қалмаған. Бұл туралы Х.Алтай өзінің «Алтайдан ауған ел» 
кітабының 35-ші бетінде жазады.

М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында 
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы мен Алматы қаласының әкімдігі 
ұйымдастырған көрнекті ақын, Қазақстан Жазушылар одағының І. Жансүгіров 
атындағы сыйлығының лауреаты Кеңшілік Мырзабековтың 70 жылдығына 
арналған салтанатты кеш өтті. 

ММОҢҒОЛИЯ ОҢҒОЛИЯ 
САПАРЫСАПАРЫ

кездестірсең, екіншіденҰланбатырға 
жақын жердег і  әйг іл і  Тонык�к 
абыздың ескерткішін к�рсем де-
ген арманым бар» деді. Сәл ойлана 
келе, екеуін де орындайын деп уәде 
еттім. 0йткені Х.Алтайдың бірінші 
бұйымтайының орындалатынына 
толық сенімдімін. Зардыхан аға менің 
әйеліме туыс болып келеді. Екінші 
мәселе де орындалатын шаруа.

Уақыттың тығыз екенін ескеріп, 
бірден іске кірістім. Келесі күні 
кешкісін Зардыхан ағаның үйіне 
барып мән-жайды айттым. Ол кісі 
Түркиядан келген дін қайраткерімен 
кездесуге �зінің ықыласты екенін 
а й т ы п ,   « қ а л а й ,  қ а й д а ,  қ а ш а н 
кездесетінін �зінің к�мекшісі арқылы 
біліп отырарсың» деп оның телефонын 
жаздырды. Екі күн �тпей  Зардыхан 
ағаның к�мекшісі Батарчулу     ун    есімді 
азаматпен с�йлесіп, Түркиядан кел-
ген дін қайраткері Х.Алтай туралы 
қысқаша мәлімет бердім. Зардыхан 
аға Х.Алтайды Үкімет үйіндегі �зінің 
кабинетінде қабылдайтын болды. 
Ертеңінде  Түркиядан туысшылап 
келген Х.Алтай және оның ұлы Ад-
нан, Мизамхан және мен т�ртеумізді 
Үкімет үйінің Сүхэбатыр, Чойбалсан 
мавзолейі бар жағындағы  шетелдің 
ең сыйлы меймандары келген кезде 
ғана ашылатын үлкен есік алдына 
сағат 10.00-де дайын болуымыз хабар-
ланды. Бізді айтылған уақытта Үкімет 
үйінің қауіпсіздік қызметінің адамда-
ры және Зардыхан ағаның к�мекшісі 
есік алдынан қарсы алды. Біздің 
құжаттарымызды тексеріп болған 
соң, Зардыхан ағаның к�мекшісі ба-
стап үкімет үйінің 3-ші қабатына 
к�терілдік. Шынымды айтсам, менің 
де халық арасында «саарал ордон», 
яғни «сұры сарай»  атанған осы үкімет 
үйінде алғаш болуым. Есік ашылған 
кезде ат шаптырым үлкен б�лмедегі 
орнынан Зардыхан аға к�теріліп, 
алыстан туысшылап келген жасы 
үлкен ағасымен құшақтаса амандасты. 
К�зімізге жас үйірілді.  Ұзақ жылда-
ры бір-бірін қанша іздесе де кездесе  
алмаған ағайынның сағынышты шын 
қауышуы болды. Екеуі де к�здеріне 
келген жастарын сүртіп жатты.  Зар-
дыхан аға Үкімет басшысының орын-
басары жоғары лауазымды қызметте 
болғандықтан  40 минутқа деген кез-
десу екі жарым сағатқа созылды. К�п 
нәрселер айтылды. Түркиядан келген 
дін қайраткері ағамызбен болған бұл 
кездесу тек қазақ тілінде жүргізілді. 
Бұл  Моңғолия конституциясында 
қазақ тіліне берілген заңды мәртебенің 
орындалуы болды.  Кездесу соңында 
Зардыхан ағаның кабинетінде бәріміз 
суретке түстік. 

Үкімет үйінен шыққан соң уақыт 
мүмкіндігін пайдаланып, жақын 
маңдағы Моңғолияның Ұлттық 
мұражайын тамашаладық. Х.Алтай 
а қ с а қ а л  м ұ р а ж а й д а  қ о й ы л ғ а н 
Моңғолияны мекен ететін әртүрлі  
ұ л т т а р д ы ң  ұ л т т ы қ  к и і м д е р і н е , 
әсіресе соның ішінде Керей, Найман  
қазақтарының ұлттық киімдерін ерек-

ше қызығып тамашалады. Сондай-ақ 
Моңғолияның Гоби ш�лінен табылған 
динозаврлардың ірі сүйектері мен 
осы күнге дейін еш  жарылмай тасқа 
айналған жұмыртқаларын қызықтай 
қарады. Мұражайды тамашалап бо-
лып к�шеге шыққанымызда орталық 
Сүхэбатыр алаңына жақын қала 
әкімшілігі үйі алдында  қала таксистері 
жиналып, к�ліктерін сигналдатып, 
у-шу болып тұрғанын к�ріп таң-тамаша 
болдық. Сұрастырсақ, олар қала 
әкімшілігінен айлық жалақыларын 
к�теруді демократиялық жолмен осы-
лай талап етіп жатыпты. Х.Алтай 
ақсақалға бұл туралы айтып бергенімде  
ол: –«Моңғол еліне демократиялық 
�згерістің келуі бұл жақсылық әсіресе 
бір кездері коммунистер халық сана-
сынан дінді күшпен �шіргісі келсе, 
енді міне дін халыққа қайтып оралды. 
Бұл үлкен жақсылық» деді. Расында 
қолда бар деректерге қарағанда 1930-
шы жылдары  600 мыңдай халқы бар 
Моңғолияда коммунистер жүргізген 
репрессия салдарынан 37 мыңдай 
адам құрбан болып, 700-дей діни 
пұтханалар қирапты. Баян-0лгей 
аймағында бірде-бір мешіт қалмай, 
қиратылған. Қазақтардан үш мыңнан 
астам адам репрессия құрбаны болған. 

Х.Алтай ақсақалдың маған жүктеген 
екінші тапсырмасын орындау үшін сол 
жылдары Моңғолияның Қоршаған 
ортаны қорғау министрі қызметіндегі 
маған жақын ағайын болып келетін 
Мәуліт ағамен телефон арқылы хабар-

Кештің ашылуында Қазақстан 
Жазушылар одағы басқармасының 
т�рағасы Нұрлан Оразалин және Ал-
маты қаласы әкімінің орынбасары 
Арман Қырықбаев с�з с�йледі. 

С�з реті келгенде айта кетейік, 
Н . О р а з а л и н  о с ы д а н  ж и ы р м а 
жыл бұрын Кеңшілік ақынның 
50 жылдығын атап �туде де ерек-
ше жанашырлық к�рсеткен еді. 
С о л  ж ы л д а р ы  ж а р ы қ  к � р г е н 
«0ртеңге шыққан отты �лең» деген 
мақаласында ақынның шеберлігі 
хақында т�гілте жазған. Бұл жолы 
да толғана с�йлеп, естен кетпес 
естеліктерін ортаға салды. Ол 
с�зінің соңында ақынның ұлы, 
белгілі әдебиет сыншысы Аманкелді 
Кеңшілікұлын ортаға шақырып, 
«1кеңнің шапанын саған кигізейік» 
деп иығына шапан жапты. Ал 
ақынның жарына гүл шоқтарын 
тарту етті. Ақын есімін мәңгілікке 
қ а л д ы р у  м а қ с а т ы н д а  А л м а т ы 
қаласында бірқатар шаралар қолға 
алынып жатқанын айта кеткен ж�н. 
Таяуда К. Мырзабеков тұрған үйге 
ескерткіш тақта орнатылмақ. Бұдан 
басқа Алматыда ақын атында к�ше 
барын еске сала кетейік. 

Жуырда Ақт/бе облыстық 
зағиптар және нашар к/ретін 
азаматтардың арнаулы кітапха-
насында әнші, Сайлаубай 
Т/леубаевтың 60 жасқа толу ме-
рейтойына орай «�нмен егіз туған 
жан» атты шығармашылық кеш 
/тті. 

А т а л ғ а н  ш а р а н ы  е к і  т і л д е 
жүргізген кітапхана қызметкерлері 
Д . Ш ы н т а е в а  м е н  Н . М а л ь ц е в а 
С.Т�леубаевтың �мір жолына жан-
жақты талдау жасады. Кеш бары-
сында «1н деп соққан жүрек» деп 
аталатын кітап к�рмесі жасақталып, 
к�рермендерге таныстырылды. 

Мерейтой иесі домбырамен, гар-
монмен халық әндерін және ән-

жағынан к�теріп арғы жаққа асыра-
мын дедім. Басқа амал жоғын түсінген 
ол кісі үнсіз келісті. Бар күшіммен 
атаны к�теріп, шарбақтан ары қарай 
асыра бергенімде, оның сыртқы 
плащының артынан байлаған белбеуі 
темір шарбақтың басына ілініп қалып, 
ата не ары емес, не бері емес күйде 
жерге түсе алмай салбырап қалды. 
Ақыры белбеу үзіліп кетіп, шарбақтың 
арғы жағында тосып тұрған ұлының 
қолына топ етіп құлай кетті. Құдай 
сақтап ауырып, сырқаған еш жері 
жоқ. Бірден Тонык�к ескерткішін бас 
салып, құшағына алды. Бұл Халифа 
атаның ұзақ жылдар бойы армандаған 
арманы, к�к түріктердің билік құрған 
заманында аса ойшыл, ақылг�йлігімен 
тарихта аты қалған Тонык�к абызға 
деген құрметі еді. Осы арада бізді 
алыстан дүрбісімен к�ріп, байқап 
жүрген Тонык�к абыздың ескерткішін 
күзететін күзетші де атымен шау-
ып келіп қалды. Оған моңғолша 
атаның кім екенін түсіндіріп айтқан 
соң, ол �зінің тығыз бір шаруамен 
үйіне барып қайту керек болғанын 
алға тартып, кешірім сұрады. ЮНЕ-
СКО ұйымы бұл азаматқа айына 
100 АҚШ доллар к�лемінде жалақы 
т�лейді екен. Бәріміз суретке түстік. 
Қайтар жолда Налайхы қаласындағы 
ағайындарға барып, ақсарбас қойдың 
етінен жеп, шай ішілген соң Халифа 
ата �зі қазақшалаған «Құран кәрім» 
кітабынан он шақты данасын сонда 
жиылған дін жолындағы ақсақалдарға, 

Ақын, Қазақстан Жазушылар 
одағы басқармасы т�рағасының 
б і р і н ш і  о р ы н б а с а р ы  Ғ а л ы м 
 Жайлы бай Кеңшілік Мырзабектің 
ш ы ғ а р  м а ш ы л ы ғ ы  ж � н і н д е 
мазмұнды баяндама жасады. Баян-
дамада ақынның ерекшелігі, �лең 
тілінің шұрайы мен бояуы, бедері 
мен �рімі жан-жақты айтылды. 

Бұдан әрі с�з алған ақындар 
Темірхан Медетбек, Иран-Ғайып, 
Серік Тұрғынбекұлы жылы лебізде-
рін білдіріп, арнау �леңдерін оқыды. 

Т.Жүргенов атындағы 0нер ака-
демиясының студенттері күшімен 
қойылған театрландырылған к� рі-
ніс тер де қатысушылар к�ңі лі нен 
шықты. Олардың орындаудағы ақын 
�леңдері жаңа бір қырынан ашыла 
түсті. 

Салтанатқа қатысқан �нер иелері 
к�пшілікке тартымды ән мен күй 
сыйлады. 

К е ш  с о ң ы н д а  А м а н к е л д і 
 Кең  ші лік ұлы с�з алып, ақынның 
отбасы атынан бү гінгі басқосуды 
ұйым  дас тырушылар мен қатысушы-
ларға ри за шылығын жеткізді. 

Нұркен ЖАНДАУЛЕТҰЛЫ 

�леңдерінің елеулісі Ақан Серінің 
«Балқадиша», Біржан салдың «Ләйлім 
шырақ», Мұхит Мерәліұлы ның «Де-
малыс», Шәмші Қалдаяқовтың «Ақ 
ерке Ақ жайық» және т.б әндерді 
орындап, тыңдаушы жырсүйер қауы-
мның қошеметіне б�ленді.

Мерейлі кеште Облыстық қазақ 
соқырлар қоғамы �ндірістік кәсіпор-
ны ның директоры Сапарғали Жолма-
ғанбетов С.Т�леубаевтың же тіс-
тік теріне тоқталып,  ме рей той ы  мен 
құттықтай келе, арнайы мақтау 
қағазын тапсырды. 

Қарлығаш БАЛТАБАЕВА,
Ақт/бе облыстық зағиптар және 

нашар к/ретін азаматтардың арнаулы 
кітапханасының қызметкері

ластым. Ол бірден Түркиядан келген 
кісіні �зі қабылдап, әңгімелескісі 
келетінін білдірді. Ертеңінде Ха-
лифа ата, Бибәтіш апа, Аднан бар, 
үшеуіміз министр Мәуліт ағаның 
кеңсесіне бардық. Ол ағамыз ашық-
жарқын кісі еді. 0зінің барлық қауырт 
жұмыстарын кейінге ысырып қойып, 
Түркиядан келген ағайындармен 
әңгімелесіп, түскі асқа шақырды. Түскі 
ас кезінде мен Мәуліт ағама Халифа 
ақсақалдың Тонык�к ескерткішін 
к�ргісі келетінін айтып едім ол кісі 
бірден мақұл к�ріп, жолай бір кездері 
�зі басшы болған Налайхы к�мір шах-
тасында істейтін қазақ ағайындармен 
де жолықтыруды тапсырып, біздің 
барып қайтуымыз үшін министрліктен 
шағын микроавтобус шығарып беретін 
болды. Сонымен,келесі күні таңертең 
Ұланбатырдан 40 шақырымдай жердегі 
кеншілер қаласы– Налайхы қаласына 
аттанып кеттік. Мұнда маған немере 
ағайын болып келетін 1бділ, Қимәділ, 
Үкібай, Түлкібай деген туыстарым 
тұратын. Баратынымыз туралы оларға 
алдын ала хабарлап қойғанмын. Бәрі 
жиылып, алыстан сонау Түркиядан 
келген дін қайраткері болса да �здеріне 
құдалық жақындығы бар ағайынын 
асыға күтіп отыр екен. Дастарқан 
 жай ылып, ақсарбасқа бата істеліп, аз-
мұз әңгімелескен соң, біз Налайхыдан 
25 шақырым жердегі Тонык�к абыздың 
ескерткішіне тағзым етуге аттандық. 
Бұл Х.Алтай ақсақалдың к�птен бері 
армандап келген бір арманы. Біз кел-
сек, сол жылдары ескі мәдени мұра 
ретінде ЮНЕСКО қамқорлығына 
енген Тонык�к абыздың құлпытас 
ескерткіші сыртындағы қоршау есігі 
бекітілген, ал күзетшісі жоқ болып 
шықты. Енді не істейміз? Иен даладағы 
ескерткішті күзететін күзетшінің 
қайда кеткенін білер сол маңайда тірі 
жан байқалмайды. Жалғыз жол ол 
ақсақалды биіктігі 1 метр 70 см темір 
шарбақтың ар жағына қалайда шығару. 
Мен Аднанға шарбақтан асып, арғы 
жаққа түс дедім. Ол секіріп, шарбақтан 
асып түсті. Халифа атаға: денеңізді 
бостау ұстаңыз, шарбақтың бергі 

жастарға таратты.  Дінге қатысты 
сұрақтарға кең түрде, тұщымды жауап 
бере отырып, Түркияда тұрып жатқан 
қазақтар жайлы да әңгімелеп берді. 
Кештетіп Ұланбатырға қайттық.

Е к і  к ү н  � т к е н  с о ң  Х . А л т а й 
ақсақалды бір топ ағайын болып «Бу-
янт-Ухаа» әуежайынан 0лгейге қарай 
ұшатын ұшаққа отырғызып, жақсы 
тілекпен шығарып салдық. Ол кісі 
Бай-0лкедегі ағайын туыстары ара-
сында 15 күндей болып, Ұланбатырға 
қайтып оралды. Осы жолы әйелім 
Ботаг�з екеуміз қала ортасындағы 
пәтерімізде  сары сүйек құдамыз Ха-
лифа Алтай ақсақалды құдағимыз 
Бибәтіш апа және ұлы  Аднанмен бірге 
қонақ еттік. Олар қазан айының ба-
сында Ұланбатырдан Алматыға қарай 
сапар шекті. Х.Алтай 2000 жылы ба-
спадан шыққан «Алтайдан ауған ел» 
атты кітабындағы «Моңғолия сапары» 
б�лімінде �зінің Налайхы к�мір кені 
бар қалашыққа барғанын, ондағы 
қазақтармен кездескенін және к�не 
түрік қағанатының абызы Тонык�к 
ескерткішіне барып тағзым еткені ту-
ралы жазыпты. Мен Х.Алтай құдаммен 
бірге болған сол күндерді есіме ала 
отырып, ол кісінің аса сабырлы, бай-
салды, салмақты адам екенін, с�йлемес 
бұрын сан ойланып-толғанып ала-
тын ерекше қасиеті барын байқадым. 
1кем  Баймолда екеуі бір-бірімен 
сарысүйек құда болса да жастары ша-
малас болғандықтан кейде әзілдесіп 
отыратын-ды. 1кем бірде оған қарата: 
«егер де мен сенен бұрын о дүниеге 
барып жатсам менің жаназамды �зің 
шығарасың ғой» деп қалжыңдағаны 
есімде қалыпты. Расында 1999 жылы 
әкем 83 жасында о дүниелік болғанда 
жаназасын құдасы Халифа Алтай 
қажы �зі келіп шығарған еді.  Бұл да 
дін таратушы Халифа атаның мейірім 
шапағатының, ағайын-туысқа деген 
адалдығының  бір к�рінісі іспетті 
біздің есімізде мәңгілік қалды.  

Досан БАЙМОЛДА,
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 

профессоры, ғылым докторы 

ЖИЫН

Өңірлік бюджет
 мәселесі қаралды

Жақында Оңтүстік Қазақстанда 
ҚР Парламенті Мәжілісінің Қар жы 
және бюджет комитетінің к/шпелі 
отырысы /тті. Онда аталған ко-
митеттің т/райымы Гүлжан 
 Қара ғұсованың басшылы ғымен 
/ңірлік бюджеттің мәселелері 
қаралды.  

К�шпелі жиынға Қаржы ми-
нистр   лігінің мемлекеттік кіріс коми-
тетінің т�рағасы Д.Ерғожин мен ҚР 
Парламенті Мәжілісі мен об лыстық 
мәслихат депутаттары қатысты. 

Басқосуды ашқан облыс әкімі 
Жансейіт Түймебаев к�шпелі жиын-
ның маңыздылығына тоқталып, 
оның жұмысына сәттілік тіледі. 0ңір 
бюджеті республика бойынша ең 
үлкен бюджет екенін атап �тті. Тек 
соңғы 7 жылда облыс бюджеті 2,5 
есеге �сіп, 559 млрд. теңгеге жеткен. 
Басты міндет бюджеттен жұмсалған 
әр теңгенің облыс экономикасына 
тигізетін әсерінің нәтижелі  болу ын 
  ұйымдастыру екенін тілге тиек етті. 
Бюджет қаражаты есебінен облыс 
халқының к�птеген әлеуметтік-
экономикалық маңызды мәселелері 
шешілетінін жеткізді.

Комитет мүшесі  О.0ксік  баев 
бюджет аралық қатынас тар ды ұйым-

дас тыру мен жетілдіру ба ғыт тарын 
баяндады. Облыс әкімінің орынба-
сары Е.Садыр аймақтағы бюджеттің 
атқарылу барысы жайына тоқталды. 

Айта кетейік, Тәуелсіздік жылда-
рынан бері бюджетті жоспарлау мен 
орындау нәтижесінде облыста 1491 
мектепке дейінгі ұйым ашылып, ба-
лаларды мектепке дейінгі біліммен 
қамту деңгейі 83,3%-ға жеткен. 444 
жаңа мектеп салынып, 117 аппат-
ты мектептің мәселесі шешілген. 
Денсаулық сақтау саласында 347 жаңа 
нысан пайдалануға берілген. Бұдан 
б�лек, облыста 8,9 млн. шаршы метр 
тұрғын үй тапсырылып, 100 мыңнан 
астам отбасы баспаналы болған. Со-
нымен қатар, орталықтандырылған 
сумен, газбен қамту к�рсеткіштері 
бірнеше есеге �скен. Ерекше к�ңіл 
б�ліп айтатын мәселе, �ңір эконо-
микасына бюджет есебінен к�рсе-
тілген қолдау нәтижесінде жұмыс сыз-
дық деңгейі 11,4%-дан 5,2%-ға т�мен-
деген. Білім, денсаулық сақтау және  
жал пы алғанда барлық бюджеттен 
қар жы ландырылатын мекеме қызмет-
керлерінің еңбекақысы к�бейген.

�білмансұр ЖАСАН

Оңтүстік Қазақстан облысы
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ЗЕРДЕ

 Жуырда біз  Құрылысшылар 
күніне орай аталған мекемеге бас 
сұғып, ондағы жұмыс барысымен 
таны сып қайтқан едік. Бізді мекеме 
дирек торы Сейітхан Қырқынбаев 
жылы жүзбен қарсы алды. 1ңгіме 
ба ры  сында к�п жайларды к�ңілге 
түйдік.

Бұл �ндіріс орны кезінде КСМК 
деген құрылыс комбинаты болыпты. 
Сейітхан Есенбайұлы Талғардағы 
техникалық училищені тәмамдаған 
соң алғаш еңбек жолын осында 
электрик болып бастаған. Жас маман 
алғашқы кезде-ақ �зінің іскерлігімен 
к�зге түседі. Жұмыс істей жүріп Ал-
ма тыдағы жоғары оқу орнын ойда-
ғы дай бітіріп шығады. Білім мен 
білікті ұштастыра білгеннің арқа-
сында талай белестерді бағын ды-
рады. Бас энергетик, бас инженер 
сияқты жауапты қызметтерге дейін 
к�теріледі.

0тпелі кезең бұл �ндіріс орнына 
да оңай тиген жоқ. Мыңдаған адамды 
жұмыспен қамтып отырған кәсіпорын 
бір-ақ сәтте тоқырауға ұшырады. 
Қаншама техникалық жабдықтар 
қараусыз қалды. Та лан-таражға түсті. 
Дүрілдеп тұр ған комбинаттың мұндай 
халге ұшы рауы ондағы мамандарға 
оңай тимегені анық. Осындай сын-
дарлы шақта Сейітхан Қырқынбаев 
бастаған білікті азаматтар 1997 жылы 
 «Альта  ир» �ндірістік кооперативін 
құрады. С�йтіп, біраз жыл тоқтап 
қалған �ндіріске қайтадан жан бітеді.

– Ең алдымен, кірпіш зауытын 
жандандырдық. Одан кейін бетон 
құймаларын дайындайтын зауыт 
іске қосылды. Бірте-бірте ағаш цехы, 
пластикалық терезелер шығаратын, 
арматура каркастарын дайындайтын 
цехтарды аштық. Сонымен қатар 
желдеткіш құрылғыларын шығарумен 
де айналысамыз. Бір с�збен айтқанда, 

Қазақ әдебиеті үшін 
алтын ғасырға татитын 
алпысыншы жылдар 
бізге қадау-қадау 
тұлғаларды берді. Соның 
бірі де бірегейі классик 
жазушы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты 
Сайын Мұратбеков 
болатын. 
«Менің қарындасым» 
шағын әңгімесінен 
басталған 
шығармашылық 
жолы үлкен даңғылға 
ұласқан қаламгер қалың 
оқырман дәуір айналып 
оқтын-оқтын оралып 
отыратын «Жусан 
иісі», «Жабайы алма», 
«Басында Үшқараның» 
сияқты көптеген көркем 
туындыларын қалдырды. 

Бүгінгі таңда жаңадан бой 
көтеріп жатқан құрылысқа 
қарап ерекше сүйінесің. 
Заманауи мектептер, 
балабақшалар мен 
емханалар, кең де жарық 
тұрғын үйлер көз жауын 
алады. 
Алматы облысының 
жұртшылығын осындай 
қуанышқа бөлеп жүрген 
құрылыс компанияларының 
бірі – «Альтаир» өндірістік 
кооперативі. Ол 
Еңбекшіқазақ ауданына 
қарасты Төле би ауылында 
орналасқан.

КӘСІБІМ – НӘСІБІМ

ДҮНИЕ-КЕРУЕН 

құрылысқа қажетті материалдардың 
бәрі �зімізде  дай ындалады.

1рине, мұндай жетістікке біз 
бір күнде қол жеткізген жоқпыз. 
Мұның бәрі  қажырлы еңбектің 
н ә т и ж е с і .  А д а л  ә р і п т е с т і к т і ң 
жемісі .  Осындағы бас инженер 
Абдул Сарылапов, учаске басшысы 
Серік Бектенов және аға есепші 
Баян Жұмановаларды ерекшелеп 
айтқым келеді. Бұл азаматтармен 
мен алғаш еңбек жолымды бірге 
бастағанмын. Олар да қарапайым 
қызметкерден осындай дәрежеге 
к�терілді. Сонымен қатар �зіміздің 
ізбасарымыз  Марат Бектеновтің 
іскерлігіне де дән ризамын. Жұмыс ты 
алға бастыратын ең алдымен адалдық, 
сенім және іскерлік, – дейді Сейітхан 
Есенбайұлы.

Бүгінгі таңда «Альтаир» �ндірістік 
кооперативі құрылыс шы ларының 
қолтаңбасын облы сымыздың әр 
�ңірінен кездестіруге болады. Мыса-
лы, Есік, Қапшағай және 0теген батыр 
кентіндегі тұрғын үйлер құрылысы, 
Кегендегі балабақша, Қаракемер 
мен Түргендегі дәрігерлік амбула-
ториялар, сонымен қатар Достық, 
Бесағаш ауылдарындағы сәулетті 
мектеп құрылысы белгіленген уақытта 
аяқталып, халық игілігіне қызмет 
етуде. Қазір Шелек ауылындағы 
мектеп құрылысына қызу кірісіп 
кетті. Бұйырса, жаңа оқу жылында 
пайдалануға беріледі деп жоспарла-
нып отыр. Ал күрделі ж�ндеу жүргізген 
нысандардың санында тіпті есеп жоқ.

Сейітхан Есенбайұлының құ-
рылыс саласына қосқан еңбег і 
лайықты бағаланды. «Ерен еңбегі 
үшін» медалінің иегері  атанды. 
Қазақстан Республикасының Құр-
метті құрылысшысы атағы берілді. 

Болат М�ЖИТ

Ж ү з  ж а с а ғ а н  а к -
триса, қазақ �нерінің 
жарық жұлдызы, Қа-
з а қ  с т а н  н ы ң  е ң б е к 
сіңір ген артисі  Хабиба 
 Елебекова дүниеден 
озды. 

Х а б и б а  а п а м ы з 
1916 жылы Қарағанды 
о б л ы с ы  Қ а р қ а р а л ы 
ауданы Томар ауы-
лында дүниеге келді. 
Алғашқыда жергілік-
т і  халық театрында 
қызмет істеді. 1935 жыл дан Қазақ драма 
театрында �нер к�р сетеді. Осы театр 
жанындағы студияны бітіреді. 

Елебекованың театр сахнасында 
сом даған алғашқы р�лі Ж.Шаниннің 
«Ар қалық батырындағы» Қарак�з. 
Актри саның ойнаған р�лдерінің саны 
жүзден асады. Олардың ішін дегі к�р-
нектілері – М.1уезовтің «Абайындағы» 
– Қаныкей, Ұлжан, «Қарақыпшақ 

 Қобы лан  дыдағы» –
К ү н і к е й ,  Ғ . М ү с і -
репов тің «Қозы К�р-
пеш – Баян сұ луын -
д а  ғ ы »  –  М а қ  п а л , 
Б.Май линнің «Май-
да нын дағы» Мамық, 
Қ.Аман жоловтың «До-
сымның үйле нуін дегі» 
– Айғаным және тағы 
басқалар. 

Қазақ �нерінің хас 
шебері, Қазақ станның 
халық артисі Жүсіпбек 

Елебековтей ардақты азаматқа асыл жар 
бола білді. Ж. Елебеков туралы «Үні кет-
пес құлақтан», «1н-аманат», «Қайран, 
Жүсекем» кітап тарын �мірге әкелді. 

1йгілі актрисаның есімі ел есінде 
мәңгі сақаталды. 

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке қарасты 

басылымдардың  еңбек ұжымдары 

Шымкенттегі «Түркістан сарайы» 
салтанат сарайының жанынан 
айтыскер ақындар орталығы ашылды. 
Тұсаукесер шарасына республикаға 
танымал ақындар Біржан Байтуов, 
Бекмұрат Анарбай, Нұрлан 
Есенқұлов, Қажымұхан Абзалов және 
/зге де /нер иелері қатысты.

А қ ы н д ы қ  � н е р д і ң  ұ м ы т  б о л а 
бастаған түрлерін жандандырып, жас 
ақындарды анықтау, олардың �леңдерін 
насихаттау және шығармашылығына 
қолдау к�рсету мақсатында ашылған 
орталықтың алдағы міндеттері жайлы 
с�з бастаған «Түркістан» сарайының 

директоры К.Айдарбекова жас ақын-
дардың с�з саптауын, әдебиетіміз бен 
тарихымызды терең зерттеп, ел алдын-
да ашық ойын айта білетін деңгейге 
жеткізу қажеттігін түсіндірді.

Қажымұхан Абзалов пен Біржан 
Байтуов аптаның әр сейсенбі күні 
о с ы  о р т а л ы қ т а  к е з д е с і п ,  ж ұ м ы с 
атқаратындарын мәлімдеді. Сондай-
ақ, Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
«Түркістан» сарайында ақындар айты-
сын ұйымдастыруды және сол айтысқа 
ақындар орталығында дайындық 
жұмыстарын жүргізетінін айтты.

Тәнзия МЕДЕТ

«АЛЬТАИРДЫҢ» 
АРШЫНДЫ ҚАДАМЫ

ӨНЕРДЕГІ ӨШПЕС ІЗ 

АЛТЫН ҒАСЫР 
ӘДЕБИЕТІНІҢ МАРЖАНЫ

Зады, әр кезең оқырманының мінезі, 
танымы, к�зқарасы әртүрлі болады-
ау, осы. 0з тәжірибемнен түйгенім, 
мәселен, сол «Жабайы алманы» біздің 
буын тамсанып оқысақ, бүгінгі балалар 
таңырқап оқиды. Қабылдау қалыбымыз 
әрқилы болғанымен, әсері әртекті 
емес. Сондықтан жаңа технологиялар 
салтанат құрған XXI ғасырда кітап 
оқымайтын ұрпақты оқырмандық 
ортаға оралтатын тілге жеңіл, ойға бай 
осындай шығармалар болуы керек!

Сайын Мұратбеков Қапал �ңірінің 
Қоңыр ауылында кіндігі  кесіліп, 
қасиетті топырақта �сіп-�нді. Ауыл 
тұрғындарының қоңырт�бел тірлігімен 
бірге тыныстап, біте қайнаса ер жетті. 
Оның шығармаларының кейіпкерлері 
– сол ауылда тұратын прототипі бар 
образдар ғана емес, елдің ш�п-ш�ңгесі, 
бұта-жыңғылы, жабайы алмасы да сол 

Бiз – бiр-бiрiне деген бауырмал ды-
ғының күштiлiгiнен «айнала алмай, ат 
�лiп, айыра алмай, жат �летiн» тектi елдiң 
ұрпағымыз. Осыдан біраз жыл бұрын 
қазақтың шаңырағы шайқалса, жаман 
хабар естігендей, әркімнің қабырғасы 
қайысып, т�беден жай түскендей күйде 
болып, біразға дейін ұмыта алмай жүретін 
еді. Қазақ халқы тектілігін жоғалтпай, 
жесiрлерін жылатпай, жетім деген с�здерді 
естіртпеген. Егер ондай жағдай болып 
қалса, қазақ сүйекке түскен таңба деп 
бiлген.

Қазір заман �згерді ме әлде адам-
дар қатыгез, билік, мансап қуып кетті 
ме, әлде санамызда жат ұлттың саяса-
ты ұялады ма, намыссыз, �зінің туған 
баласын тастап бара жатқан безбүйрек 
әкелер мен к�кек аналар к�бейіп кетті. 
Бұл �мірде отбасылық соғыстан �ткен 
сұрапыл жоқ шығар. Мұндай кикiлжiңi 
к�п отбасында �скен балалардың ертеңi, 
әрине, бұлыңғыр. Жүрегiмiз қан жыласа 
да, бұл - бiздiң бүгiнгi шындығымыз. Ал 
шындыққа тура қарауымыз керек. Себебi, 
қаталдық пен қатыгездiктi, намысқойлық 
пен �зімшілдікті, сыпайылық пен жағым-
паздықты шатастырып алдық. 

«Ауруды жаратқан Алла емiн де 
жарата ды» демекші, бұл мәселенiң де бір 
шешiмi болуы анық. 0йткені бiз – руха-
ни иммунитетi жоғары елдiң ұрпағымыз. 
1р шаңырақ бақытты болуы үшiн әр 
адам тәрбиенi �зiнен бастаса екен. 0з 
кемшiлiгiн мойындап, отбасымен санаса 
білсе, ешқандай ажырасудың салдары 
болмас еді.

Ал енді бүгінгі таңдағы Қапшағай 
қалалық сотында қаралған азаматтық 

Бүгінде  өкінішке орай, түрлі себеппен 
шаңырағы ортасына түсіп, ажырасып 
жатқан отбасын көру үйреншікті 
жағдайға айналып кетті. Ажырасуға 
өздері шешім қабылдаса да, мұның 
ерлі-зайыптылардың екеуіне де оңай 
тимейтіні, сонымен қатар барлық 
нәрсе де ойран болатыны айтпасақ та, 
бәрімізге аян. 
Десек те,  бұдан қайғы жұтатын, 
әрине, балалар. Өйткені олардың 
әкесі мен шешесі ортақ болғандықтан 
екеуінің жолдарының екі айрылғанына 
қатты қамығады.  Ес біліп қалған 
балалар әкесін (анасын) іштей күтіп, 
көпке дейін ата-аналарының қайта 
қосылуын тілеп жүреді. Осы мезетте 
бала күйзеліске ұшырап, толыққанды 
балалар қатарындағыдай күліп 
ойнаудан қалып, селқос, бейтарап, 
ызақор, қаскөй не тұйық болып өседі. 
Керісінше, толыққанды, сүттей ұйыған 
тату отбасында ержеткен баланың 
болашағы жарқын болатынына 
күмәніміз жоқ. 

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

БӘРЕКЕЛДІ!

істерді талдау барысында анықталған 
ажырасудың ең негізгі себептері мен 
қисындарының басты элементтерін 
атап �тейін.  Олар -  неке жасының 
айырмашылығы, білім деңгейінің таяздығы, 
сауатсыздық, мінездерінің      жа      р аспауы, 
   к�зге ш�п салу және тұрақсыздық не-
месе дамымаған тұлға (жеңіл-желпі неке, 
жаман әдеттер, д�рекілік, сатқындық) 
тағы басқалар. 0мір сүру жағдайларының 
себептері де түрліше. Олардың қатарына 
баспанасының жоқтығы, материалдық 
жағдайларының қамтамасыз етілмеуі 
жатады. Мақсатқа байланысты себептер 
де жоқ емес. Мысалы, бірге �мір сүру 
қабілетсіздігі (психикалық ауру, белсіздік), 
тағы басқалар. Маскүнемдік, дағдарыс, 
жұмыссыздық, қауіпсіздік, депрессия 
секілді экономикалық ерекшеліктер де 
кездеседі. 

Жас ерекшеліктеріне байланысты б�ліп 
қарайтын болсақ, ажырасудың себептері 
18-20 және 21-25 жас аралығындағылар 
ұрыс-жанжал, мінездерінің жараспауына 
байланысты; 26-30 жас аралығындағылар 
ұрыс-жанжал, мінездерінің жараспауына 
байланысты, жаңа жанұя құруына байла-
нысты, қол к�тергені, сотталып кеткені; 
31-35 жас аралығындағылар ұрыс-жанжал, 
мінездерінің жараспауына байланысты, 
қол к�тергені, ішімдікке салынуына байла-
нысты; 36-40 жас аралығындағылар ұрыс-
жанжал, мінездерінің жараспауына байла-
нысты, ойынқұмар, қол к�тергені;   40 жас-
тан асқандар ұрыс- жанжал, мінездерінің 
жараспауына байланысты, ішімдікке салы-
нуына байланысты, психикалық ауруына 
байланысты екен.

2016 жылдың 1 жартыжылдығында 
сотқа 129 талап арыз түскен, оның 
ішінде 88 іс бойынша талап арыз қана-
ғаттандырылып сот шешімі шыққан, 31 іс 
қараусыз қалдырылған. 

Неке азаматтық хал актілерін мемлекет-
тік тіркеуді жүзеге асыратын аумақтық әді-
лет органдарында немесе сот тәртібімен 
бұзылады. 

Отбасын сақтау – елдіктің белгісі

Айтыс ақындарының 
орталығы ашылды

С о т қ а  б е р і л г е н  т а л а п  а р ы з д а 
некенiң (ерлі-зайыптылықтың) қашан, 
қайда тiркелгенi, ортақ балалары бар 
ма, олардың жасы, ерлi-зайыптылар 
кәмелетке тол-маған балаларының 
қайсысы кiммен бiрге тұратыны тура-
лы келісімге келдi ме, балаларды және 
(немесе) еңбекке жарамсыз мұқтаж 
жұбайын асырауға арналған қаржыны 
т�леу тәртібі туралы, оған жұмсалатын 
қаражат м�лшерi туралы немесе ерлi-
зайыптылардың ортақ мүлкiн б�лу ту-
ралы, некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу 
кезiнде оны бұзуға �зара келісім болмаған 
жағдайда оны бұзудың себептерi, некенi 
(ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы талап-
пен бiрге басқа да талаптардың қойылған-
қойылмағаны к�рсетiледi. 

Некенi сот тәртібімен бұзған кезде 
ерлi-зайыптылар бiр-бiрiне жеке мүлiктiк 
талаптарын қоюға құқылы. Мүлiктiк 
талаптарға олардың ортақ меншiгіндегі 
мүлiктi б�лу туралы және еңбекке жа-
рамсыз мұқтаж жұбайын күтуге арналған 
т�лемдер жатады. 

Ортақ кәмелетке толмаған бала-
лары жоқ ерлi-зайыптылардың �зара 
келісiмдерi бойынша некелерiн (ерлі-
зайыптылықты) бұзу, араларында мүліктiк 
және �зге талаптар болмаған жағдайда, 
азаматтық хал актілерін мемлекеттік 
тіркеуді жүзеге асы ратын аумақтық әділет 
органдарында жүргiзiледi. Бiрақ егер 
жұбайлардың бiреуi, қарсылықтары 
болмағанына қарамастан, некенi (ерлі-
зайыптылықты) азаматтық хал актілерін 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын 
аумақтық әділет органдарында бұзуға 
жалтарса (ортақ арыз беру үшiн �з басы 
келе алмаған жағдайда немесе арызды 
бергеннен кейiн ажырасуды тiркеу үшiн 
келгiсi келмеген және т.б. жағдайда ортақ 
арыз беруден немесе жеке арыз беруден 
бас тартса), неке сот тәртібімен бұзылады. 
М ұ н д а й д а  а р ы з д а н у ш ы  т і р к е у ш і 
органдарға некенi (ерлі-зайыптылықты) 
бұзу туралы арыз бергенiн және ерлi-

зайыптылардың бiрiнiң оған келуден бас 
тартқанын растайтын анықтаманы алуы 
қажет. 

Тұрып жатқан жерi белгiсiз немесе 
Қазақстан Республикасында тұратын жерi 
жоқ адаммен некенi (ерлі-зайыптылықты) 
бұзу туралы талап арыз оның мүлкiнiң 
тұрған жерi немесе соңғы кездегi белгiлi 
мекен-жайы бойынша берiледi. 

Талапкердiң қолында кәмелетке тол-
ма ған баласы болса немесе денсаулы ғы на 
бай ланысты жауапкердiң тұратын жерiне 
бару оған қиындыққа соқса, онда талап 
арыз та лапкердiң тұратын жерi бойынша 
берiлуi мүмкiн. 

Бас бостандығынан айыруға сот тал ған 
адамдармен некенi (ерлі-за йып тылықты) 
бұзу туралы iстер, оларға белгiленген жаза 
м�лшерiне қара мастан, тұлғаның соттал-
ған ға дейiн соңғы тұрған мекенжайы бой-
ынша қаралуға жатады. 

Істерді қарау барысында тараптардың 
�зара қатынастары, некенi (ерлі-зайыпты-
лық ты) бұзу туралы мәселенiң себептерi, 
ерлі-зайыптылардың арасындағы алауыз-
дық  тың нағыз себептерi жан-жақты анық-
талады. 

Ерлi-зайыптылар арасында кәмелетке 
толмаған балаларының неке (ерлі-
зайыптылықты) бұзылғаннан кейiн 
кiммен тұратындығы туралы, балалар-
ды асырауға арналған қаражаттардың 
т�ленуi тәртібі және оның м�лшерi ту-
ралы жоғарыдағы мәселелер бойынша 
келісім болмаған жағдайда, сондай-ақ 
сотқа ұсынылған келісім балалардың 
мүддесiне қайшы келген жағдайда, сот неке 
(ерлі-зайыптылықты) бұзылғаннан кейiн 
кәмелетке толмаған балалар ата-анасының 
қайсымен тұратынын, балаларды асы-
рау үшiн ата-ананың қайсысынан және 
қандай м�лшерде алимент �ндiрiлетiнiн 
анықтайды. 

Десек те, «К�п қайнаған сорпаның дәмі 
кетер» демекші, тездетіп іске кірісіп, ұрпақ 
қамы үшін, қазірден бастап ажырасудың 
алдын алғанымыз дұрыс. Себебі ел іргесіне 
сызат түсіретін бұл әрекеттің зияны шаш-
етектен. Біріншіден, бала әкесіз не ана-
сыз қалады. Ал әке-шешесіз �скен жас 
ұрпақ психологиялық жан жарасынан 
ұзақ уақыт айыға алмай, кейін азамат 
қатарына іліккенде ұлттың, қоғамның алға 
жылжуына белсенді түрде үлес қоса алмай, 
к�леңкеде қалып, ескексіз қайықтай, 
жалтақтық күй кешетіні анық. Ерлі-
зайыптылардың ажырасуынан екі жаққа 
тиер моральды-психологиялық зиян бір 
б�лек, ең бірінші кезекте ауыр соққы 
балаға тиері тағы анық. Ата-ана ең бірінші 
осыны ойлағаны ж�н. 

Жазира ЖАНСЕЙІТОВА, 
Қапшағай қалалық 

сотының судьясы

кезеңнің куәгерлері. Балалар жабыла 
жүгіретін, қышқыл дәміне қарамай 
құмарта жейтін, үлкен шығарманың 
идеялық концепциясының символына 
айналған тау баурайындағы жабайы 
алмалар әлі күнге бар деседі.  

Т а л д ы қ о р ғ а н  қ а л а с ы н д а ғ ы 
І.Жансүгіров атындағы Мәдениет 
сарайында Сайын Мұратбековтің 
туғанына 80 жыл толуына орай �ткен 
«Сайын Мұратбеков прозасы – алтын 
ғасыр әдебиетінің маржаны» атты еске 
алу кешінде ақынның туған жері, �скен 
ортасы, шығармашылық жолы туралы 
кеңінен айтылды. 

Еске алу кешіне Қазақстан Жазушы-
лар одағы басқармасының  т�рағасы, 
Мемле кеттік сыйлықтың лауреаты, 
ақын Нұрлан Оразалин бастаған бір топ 
әдебиет қайрат керлері келді. 

Облыс әкімінің бірінші орынба-

сары Ләззат Тұрлашовтың құттықтау 
с�зінен кейін Нұрлан Оразалин мінбеге 
к�терілді. 

–  Сайын табиғаттың �з індей 
таза еді, оның болмысында ада-күде 
жасандылық деген болмайтын. 0мірден 
к�ргенін к�ркемдік синтезден �ткізіп, 
таза да м�лдір қалпында қағазға 
түсіретін. Ол қазақ әдебиетінің әңгіме 
жанрына құбылыс болып келген ерек-
ше тұлға. Сондықтан да кешегі Ғабит 
Мүсірепов сынды әдебиет алыпта-
ры Жетісудан келген қаршадай сары 
баланың маңдайынан сипап, арқасынан 
қақты, жазғанынан жарық к�ріп, үміт 
күтті. 1ңгіме жанрындағы шеберлігіне 
сүйсініп, �зара әңгіме барысында 
алдыңғы буын ағалардың «Қазақтың 
Чеховы» деп атағандарын да естідім. 

Мен Сайын ағаны ең алғаш ҚазМУ-
дың студенті кезімде к�рдім. Бізге 

1бдіжәміл Нұрпейісов бастаған бір 
топ ақын-жазушылар кездесуге келді. 
Солардың ішінде Сайын Мұратбеков 
те бар болатын. Сол жиында 1бдіжәміл 
аға Сайынды ерекше ықыласпен, үлкен 
ілтипатпен таныстырғаны әлі күнге 
есімде. Ол кезде Сайындар отызға жаңа 
келген жас қаламгерлер еді. 

Сайын аға «мен» деп ешқашан кеуде 
қақпаған, атақ-марапаттың артынан 
жүгірмеген адам. 0зінің дәм-тұзы тау-
сылардан екі күн бұрын ғана «Жа-
байы алма» хикаяты үшін Мемлекеттік 
сыйлықты алғанын естіді. 1лі құрып, 
хәлі нашарлап жатқанда да тілін икем-
ге келтіріп, «К�сегелерің к�герсін!» 
деген бір ауыз тілекті соңындағыларға 
айтып кетті, – деді Н.Оразалин �зінің 
тебіреніске толы с�зінде. 

Жазушы Бексұлтан Нұржекеев: 
«Маған үлкен әсерін тигізіп, әдебиетке 
жетелеген үш мықты болса, соның 
бірі – Мұқағали, екіншісі – Бекен 
1бдіразақов, үшіншісі – осы Сайын 
Мұратбеков еді.  Біз бүгін Сайын 
болып �мір сүрмесек те, Сайынның 
жазғандарын оқу арқылы �суіміз 
керек. Мемлекет экономикасымен, 
байлығымен мәңгілік бола алмайды, 
р у х а н и  б а й л ы ғ ы м е н ,  � н е р і м е н , 
ақылымен,  бауырмалдығымен мәңгілік 
болады. Сайын сол кезде-ақ қазақтың 
Мәң гілік ел болуына үлесін қосып 
кеткен. Біз Мұратбековтің сол үлесін 
ұмытпауымыз керек» деді. 

Ұйғыр әдебиетінің �кілі Ахметжан 
А ш и р и  ж а з у ш ы ғ а  о б л ы с т а  б і р 
ескерткіш қойылса деген ұсынысын 
жеткізіп, Сайын Мұратбеков қазақтың 
ғана емес түркі жұртының жазушысы 
деп қысылмай айта аламыз деген 
тұжырымын жеткізді. 

Кеште �зге де қаламгерлер ой-
пікірлерін ортаға салып, тілектерін 
білдірді. Шара театрландырылған 
к � р і н і с п е н  ж а л ғ а с ы п ,  с о ң ы н д а 
Сүйінбай атындағы облыстық фи-
лармония артистерінің концерттік 
бағдарламасына ұласты. 

Сағыныш НАМАЗШАМОВА

ТАЛДЫҚОРҒАН
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СЫР ПЕРНЕ 

Мәди ҚАЙЫҢБАЕВ,
ақын, Жастар одағы сыйлығының лауреаты

сонатасысонатасы

Мынау әлемнің �зі алып мешіт қой...
Т�рткүл деген бұ жұртта, ызғын тылсым 

ымыртта, ой-хой, к�кке �рлегенде қызыл Ай 
– қызыл айдар тауық тапқан жұмыртқа... қоңы-
рауын қаққан кезде шеңгелдер, омырауын жапқан 
кезде д�ң белдер, қорқыныштан к�зі алайып 
балалық, Т�рткүл жақтан тірілгенде «�лгендер»... 
таба нандай сезім табы сондағы, сыртта үйілген 
Сталиннің томдары,боқ жағылған түйелердің 
қомдары, қара тастай жүгері нан – ол-дағы... қи 
гүліндей бүрсеңдеген суықта, жалғыз шамдай 
шиқылдаған клубта, байғыз үні шақырғандай 
ымыртта, Т�рткүл деген бұ жұртта... ғұмыр күні 
бірі – тәйке, бірі – шік, бәрі... бәрі к�кірегіңде 
тіріліп, к�к сүйріктей сыртқа ұмтылған тырысып, 
к�з жасы ағып к�к тірейді-ау Ұлылық!

Сол Ұлылық пақыр қылған ақынды, сол 
Ұлылық ақын қылған пақырды, сол Ұлылық 
адастырған ақылды, Бағдад, Мысыр; Шам 
астырған Шәкуді, сол Ұлылық ұлылық-ау ақырғы! 
Ол – Ұлылық к�з жасынан таралған, долыны 
ұғып... қиянаттан нәр алған, жаны суып қияметтен 
оралған, қия бетте қиян �рттен жаралған!

Шақырып шалғай, соны ізге,
Жүгірер әр саққа ойларым.
Ұлылық атты теңізге 
Белгісіз қанша бойларым, – дейді Шаһизада. 

Асылы, Ұлылықтың дәні бала кезгі к�рген азап пен 
асыл тәрбие, айдын сезім мен аңғара білушілік, 
аяушылық болар-ау... Біздің ауылда асып-тасқан 
бай баласы болды десем артық айтқандық шығар. 
Жұпыны тірлік, жүдеу к�ңіл о жұрттың бәріне 
ортақ секілді еді. 

«Сақаудың тілін шешесі біледі» демекші, 
Шаһизаданың �мір мен �нер жолын бір кісідей 
білетін болармын. Кішкентайымыздан тай-
құлындай тебісіп бірге �стік қой. Менен бір 
итк�йлек бұрын тоздырып, менен бір қадам ілгері 
жүргенімен, мектеп табалдырығын да, поэзия 
табалдырығын да қатарлас аттадық. Оның менен 
әрдайым да бір қадам ілгері тұра беретініне де 
кәміл сенемін, сол үшін де оны мақтан тұтам. 

Біз оны Шәку дейтінбіз, әлі күнге солай. 
Шағын ауылдың шығыс жақ шетінде Аппаз 
шалдың к�ршісі 0тетілеу қария тұратын. Одан 
әрі күрең айдар қалың жыңғыл, Ақтайпағы (біздің 
қайрақ құмды жағажайымыз ғой) жалтыраған Ба-
лажарма... Қатқан қисық ағашты Шайтанк�пірден 
�тсең, к�з ұшындағы қалың жиде тоғайына дейін 
алып жазық, айдын шалқар к�л еді. К�л орта-
сында Сұлтан ағашы болатын. Одан әрі кәдімгі 
Сыр... Дария... Сұлтан ағашы к�лінде қатар 
отырып бұттоспай құрып, талай балық ауладық. 
Сары сазанды алтындай жалтыратып, сымға тізіп, 
мойнымызға асып, жалаң аяқ, жалғыз дамбалмен 
саз-саз болып талай ауылға бірге қайттық.

Қайран �мір-ай десейші!..
К�шкен бұлттың к�леңкесіндей, �шкен 

жұрттың қоламтасындай лықсып та, бықсып та 
�те шығады. Құмай к�зден құмалақтай жас аққан 
кездер де, аузымыздан алқызыл гүл т�гілген кездер 
де болды. Соның бәрін 0тетілеу шалдың айқұлақ 
сары баласы к�кірегіне түйіп, к�ңіліне к�мкеріп 
жүр екен ғой. Оны кейін білдік.

Ұзы-ы-ын ақшаңқай мектебіміз ауыл шетінде, 
желдің �тінде еді. 1рі қарай т�бе-т�бе құм шағыл, 
б�ксесіне қол тимеген тұмса қыр... жүген ұстап 
келе жатқан жалғызды, к�кке дейін к�теретін 
бұл сағым. Құм күйдіріп құлық жаққан табанды, 
қиырларға ұмсындырып жанарды, жалақ ойнап 
жын қаққандай жалаңдап, жүрдік талай шаттан-
дырып ғаламды... Сол ғаламды... іште булыққан 
ыстық сезімді, ешкімге айтқың келмейтін, �зің де 
айқын білмейтін сырларыңды, ғажап с�здермен 
айқындап, сыртқа шығаруға да болады екен ғой... 
О, ғажап-ай! Оны да Шәкуден білдік. 

Мектебіміздің қабырға газетіне Шаһиза-
да    ның �леңі шыққанда «осылай етуге болады 
екен ғой» деген ой к�бімізге келді. Қол дан-қолға 
к�шетін ән альбомындағы баяғы «Шәкар ки-
ген топли /сықыр-сықыр етеді/ Мәди жазған 
�леңі/ осыменен бітеді» деген жай нәрсе екен 
ғой. Жан сырын жайып сала алмай, әлгіндей 
әуенмен, әлеміш суретпен шектеліп жүрген жас 
жүректердің жалыны сыртқа атылды. Ғани да 
�лең жазды, Данабек те, Ағысбек те �лең жазды... 
анау «жаман» Сынағат та �лең жазды. Байғыз 
да, Қызыл мұрын да, Сармышық та... бәрі-бәрі 
ақынға айналды. 0рекпіген ынтызар к�ңілді 
кәдімгі к�пке белгілі ән с�здерін к�шіріп қана 
баспай, енді �з жүрегінің сезімін жеткізе баста-
ды. С�йтіп, Т�рткүл орта мектебі әдебиетінің 
«алтын ғасыры» басталды. Оның Абайы да, осы, 
Шаһизада болатын... 

«К�ктем келер гүлін алып,
Жаз да келер жырын алып» ...
Қызыл қанат іңірде ыстық-мұңды үнмен, 

Бақжан, бәлкім, Бануды еске ап күлдім мен... 
жүрегімді ғашық оты жандырып, жанартау боп 
атылғалы тұр мүлдем... Жылтың қағып к�кте 
жұлдыз-бүлдірген, осылайша шаңында мың 
жын жүрген – түкпірдегі бір ауылда «к�з жасы», 
Тұмағаңның т�гілерін кім білген?! Шыр-шыр 
етіп жайып салған жан сырын, к�мейімен 
торғайдай сол әншінің, к�кке сіңіп жоғаларын 
кім білген, түпсіз терең әуендері Шәмшінің?!

0тер айлар, �тер жылдар, �тер күн... бал 
дәуреннен сағыныш боп жетер мұң. Есімі де ойып 
тұрып орнығар, сол ұлылар қатарынан Шәкеңнің! 
Жапырақтар арасынан нұр аулап, балалық шақ 
�лең қуып жүр аулақ... Етегінде Шәкең шыққан 
биіктің 0тетілеу ағам түсер бір аунап... (Қазақтың 

аһизада Әбдікәрімов туралы айтар болсам... менің бәрін... бәрін: өмір философиясын 
да, оның ішінде өз өмірімді де – балалығымды, жігіттік дәуренімді де қозғап, 
әлеуметтік, жаратылыстану, ғарыш әлемі мен сенім тұңғиықтарына сүңгігім келеді. 
Поэзияның өзі, менің түсінігімде, «айналасы жұп-жұмыр», қисыны жоқ, тұтастай 
оқып – көңілің толып, алыстан қарап – айызың қанбаса, жеке-жеке жолымен жүріп 
ұғыну ауыр, оттың шашыраған ұшқыны, таң алдында талықсып көрген тәтті түс 
сияқты түрлі-түсті сөздердің – сезімдердің мозаикасы ғой...
Шаһизада екеуіміздің де өміріміз солай – түрлі-түсті соры қалың шынылардан 
жапсырып жасалған Алып мешіттің мозаикасы іспетті. Оның іші біздің тілегімізді 
тілеген аналарымыз бен әкелеріміздің, апаларымыз бен ағаларымыздың, 
қарындастарымыздың мінәжат еткен көз жасына толы... Соны ақтадық па екен?!

Ш Польшада ардагерлер ара-
сында /ткен әлем чемпионатында 
павлодарлық Омар Жанарғалиев 
чемпион атанды. 

Жасы 60-ты алқымдаса да 
спорттан қол үзбеген ардагер осы 
жеңісі арқылы еркін күрестен 
халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері нормативін орындады. 
Байрақты бәсекеге 48 мемле-
кеттен 300-ден аса спортшы қатысқан. Павлодардан 
барған Омар Жанарғалиев еркін күреспен жастайынан 
айналысады екен. Салауатты �мір салтын серік еткен 
жан бұған дейін де талай биіктерді бағындырған. Осы 
жолғы жеңісін отандасымыз Ел Тәуелсіздінің 25 жылдық 
мерейтойына арнапты.

Ағылшын фунт стерлингі тағы 
құлдырап, 168 жыл бұрынғы дең-
гей ге жетті. Бұл туралы мақала 
The Financial Times газе тінде 
жарық к/рген. 

Қ а з і р г і  у а қ ы т т а  ф у н т 
стерлинг 73,38 пунктке дейін 
т�мендеді. Басылымның жа-
зуынша, ағылшын валютасы 
Ұлыбритания 1930 жылы алтын 

стандарттан бас тартқанда және 1992 жылы валюталық 
курстардың еуропалық механизмінен шығарылғанда да 
бұлай құлдырамаған. Сарапшылар мұны Лондонның 
Еуроодақтан шығу туралы шешімімен байланысты-
рады. Ал ұйымнан іргені аулақ салу Тұманды Альбион 
қазынасы үшін жыл сайын 38 миллиардтан 66 миллиард 
фунт стерлингке дейін шығын әкеледі.

Индонезия астанасы Джакартадағы зағип жандар 
кинотеатр к/рермені болуға мүмкіндік алды. 

Фильмді толықтай түсініп, одан әсер алуға 
ұйымдасқан еріктілер тобы к�мек береді. Сондай-ақ 
олар �здерін зағип жандардың к�зіміз деп атайды. 
Джакарта кинотеатрларына к�ру қабілеті �те нашар 
және мүлде к�рмейтін жандар да жиі баратын болды. 
Олардың к�гілдір экрандағы оқиғаны түсініп, сезінуіне 
еріктілер жәрдем береді. Бұл жоба �ткен жылы колға 
алынды. Ұйымдастырушылар ай сайын 16 зағип жанды 
киноға шақырады. Олардың айтуынша, барлық адам 
тең дәрежеде �мір сүруі тиіс.

ЗАМАНДАС

�зірлеген Абылайхан ЖҰМАШЕВЖЖаһанның жүрек лүпіліаһанның жүрек лүпілі

ЖЖаһанның жүрек лүпіліаһанның жүрек лүпілі

БӘРЕКЕЛДІ!

ТҰМАНДЫ АЛЬБИОН

АЗИЯ

Жерлесіміз – әлем чемпионы

Ағылшын ақшасы құлдырады

Еріктілер жәрдем бермек

Атлант мұхитының үстінде 
тағы бір дауыл к/теріліп, Бер-
муд аралдарына қарай бет 
түзеді. 

Ауа райын болжау шы-
лардың мәлімдеуінше, «Ни-
коль» деп аталатын сұрапыл 
желдің екпіні сағатына 210 
ш а қ ы р ы м  қ а ш ы қ т ы қ қ а 
жет кен. Қауіптілік деңгейі 
жоғары 4-дәрежеге к�терілді. Қазір аралдарға 300 
шақырымдай таяп қалған. Құйын �зімен бірге н�сер 
ала келеді деген болжам бар. Айта кетейік, осы айда 
Гаити, АҚШ және Канаданы басып �ткен «Мэттью» 
дауылы үлкен залал келтіріп, жүздеген адамды мерт 
қылды. Одан миллиондаған жан зардап шегіп жа-
тыр. Гаитиде тырысқақ індеті қауіп т�ндірсе, АҚШ 
пен Канада тұрғындары тасқын судың салдарымен 
күресіп әлек. 

АҚШ

«Николь» дауылы күшейді

Италияда босқын мәртебесін алатын үміткерлерді ел 
аумағына б/лудің жаңа жүйесі әзірленді. Енді мигрант-
тар аймақтардағы жергілікті халықтың санына қарай 
белгіленбек. 

Нақтылай айтқанда, бір мың адамы бар елді мекен 3 
босқыннан қабылдайды. Оларға қосымша жұмыс күші 
мен керекті қаражат беріледі. Осылайша Италия билігі 
мигранттарға лық толған қабылдау орталықтарындағы 
түйткілді біржола шешуді к�здеп отыр. Ал Еуропа 
одағының келімсектерді квота бойынша б�лу жоспары 
аяқсыз қалды. Италиямен к�ршілес елдердің шекарасы 
жабық тұр.

ЕУРОПА

Босқындар мәселесі шешілмек

САҒЫНЫШСАҒЫНЫШ

Ш

салтында әкеңнен кіші адамды аға деуің керек, 
менің 0тетілеуді аға дейтінім де сондықтан).

1йтсе де, Шәкудің �леңдері үздіккен махаб-
баттан г�рі азаматтық әуенге бейім болатын. Қан 
тамшысы – қызғалдақты жат адыр, жылқы үркітіп, 
к�л шулатқан бақа-дүр, миығынан шіркей �рген 
ер басы, жалау ұстап жауға шапқан баһадүр... бәрі-
бәрі даңғыра ұрып, дабылдап, �леңінің әрбір жолы 
жалындап, жерін қорғап жағаласып жанығып, жат 
ойлыға жалт ойнатып, жай ұрмақ! Сол азаматтық 
пафостың �зі табиғаттың қанық бояуы сіңген, 
айтар ойы анық, кәдімгі панорамалық картинаға 
айналатын.

Толқытпаса шындық боп тереңімді ой,
Онда, досым, жаза алмас �леңім бой.
Эпосына иланбай...
Сұр жебені
Бекежанға қайта атқан мен едім ғой, – деп 

�зі айтқандай, қандай да бір оқиға болсын, 
ақын оны �зінің жүрек-ой сүзгісінен �ткізіп 
барып, оқиғаның кері әсерін �леңіне �зек етеді. 
Бекежанның Т�легенді атып �лтіргені тура-
лы езіле қанша суреттеп жазғаннан г�рі оны 
Бекежанға қайта атудың сыры осында! Бұл 
поэзиядағы эффект! Шаһизада �леңдеріндегі 

«Ньютон шалдың беделін жұрдай қыларлық» 
осындай «кері ағыстардың» к�теріп тұрған жүгі 
ғажап! Байқасаңыз, Олжастың �леңдері түгілі, 
эсселерінің �зіндегі алтын қазық, осы, «кері 
ағыстар» ғой. Мұндай шындықты ұнатқысы 
келмейтін қазақтар оны «к...-нен кері сиіп» 
деп балағаттайды. 0мірде де солай! Ақынның 
қырсықтығы қырық есекке жүк болады! Де-
генмен, «Оқырман авторды ұнатпайды, бірақ 
жазғанын ұнатады. Таңданатын ештеңесі жоқ: 
балды ұнатқанның бәрі араны ұната бермейді ғой» 
дейді П.А.Вяземский. 

Тағы бір «Қалшадай қабақ түйіп түн жан-
шиды...» деп келетін, оныншы класта оқып 
жүргенде-ақ, анау-мынау емес, республикалық 
«Жалын» альманағына шыққан екі �леңінің �зі 
Шаһизада 1бдікәрімовтің атын аспанға бір-ақ 
шығарып, қазақ әдебиетіне қаламы кәдімгідей 
т�селіп қалған жаңа таланттың келгенін жалпақ 
жұртқа жария етті. Қырық жылдан астам уақыт 
�тсе де, сол кезде жазылған �леңдердің қазіргі 
жазылған �леңдерден кемдігі жоқ деуге болады. 
Сол суреттегі бала мен тасқа басылған �леңнің 
арасы аспандай алшақ еді! Баланың данаға 
айналғаны қандай! Сүйіншілеп «Сүйінші!» деп 
�релі ел, сары жиде... сағым жүзген т�бе-бел, 
сары баланың қуанышын тойлады, бүкіл әлем, 
ұққан болсам мен егер... 0леңнің дәмін татып, 
мәнін біліп қалған біз үшін бұл нағыз сенсация 
болатын. Шәкудің кімді оқып, ең алғаш қандай 
ақынның кітабын қолына алғанын қайдам, бірақ 
ол мектеп қабырғасында жүріп-ақ кәсіби ақынға 
айналды. (Ал менің мектеп қабырғасында қолыма 
алып оқыған алғашқы �леңдер жинағы Бернияз 
Күлеевтің «Ақ қайыңдары» болатын). Бір кездері 
Жаңажолдай шағын ауылдың шаңына оранып 

�скен Шәкеңнің талай жылдарды артқа тастап, 
сол қасиетті мекенге қалың жұртына танымал 
іргелі ақын болып ораларын ол кезде ойламаппыз 
да.

Бірде Балажарма басында, Ақтабан ит 
қасымда, әлде суға түсуге бардық па, әлде адасып 
қалдық па, кездейсоқ жолығыстық. Тек екеуміз 
ғана. Сонда оның қолынан жанқалтаға сүңгіте 
салатындай шағын, сыртында Таңбалытастағы 
сияқты кішкентай-кішкентай шауып бара жатқан 
аттардың суреті бар, «Дүбір» деген �леңдер 
жинағын к�рдім. Сол кітапшаны сипап тұрып, 
осындай кітап шығаруға бізге де болады екен-ау 
деп ойлағаным бар... 

Аудандық, облыстық тіпті республикалық 
басылымдарға атымыз жарияланып, ендігі арман 
кітап шығару болды. Бұл жағынан Шәкеңнің 
Ұлықбек пен Есенғалидай бірден жолы бола 
қоймады. Ақындық албырттық оның қол-аяғын 
жерге тигізген жоқ. Аппақ к�ңілінде тиек, басқа 
жұрттай «бір бармағы бүгулі» болмады... Бұл жағы-
нан оның жастық дәуренін «вальс королі» Шәмші 
ағамыздың жастық дәуреніне ұқсатуға болады.

Жылдарым-ай...
Заманамен үндескен!
Аллаңызбен анадайдан тілдескен;
Айдаһардың арқасында мызғып ап,
Жолбарыстың жотасына мінгескен!

Жылдарым-ай...
Айнымаған антынан,
Қара суда қаймақ болып қалқыған.
Талай рет толғап жұтып қойса да,
Арыстанның бітеу түскен артынан.

...Жылдарым-ай...
Жын-перідей жұлқынған,
«Pлемін!» деп отқа қарай ұмтылған.
«Мың жылда да мал болмайды мынау» деп,
Маңғаз ағай мысқылдаған сыртымнан 

(Шаһизада).

«Жіп түйінсіз, с�з шындықсыз байланбас» 
дейді ғой, Шаһизада ақынның �леңдерінде 
оның бүкіл ғұмыры жатыр. Астарын аударып, 
қыртысын ақтарып, байыбына барған адам 
ақын жырларының тереңдігіне бойлап, ащы 
шындығының кермек дәмін татар еді. Оның 
�леңдерінің жиынтық кейіпкері ақиқаттан 
соғылып, трагедиямен суғарылған алып ескерткіш 
іспетті. 

Басқа ауылға балалық қалды кетіп,
Жігіт болып сары ұлың алды бекіп.
Жүрмін қазір жыр сыймай к�кірегіме,
Мына әлемнің �зі де тарлық етіп, – дейді ақын 

«1кеге хат» �леңінде. Міне, осы жерден бастап-ақ 
ол мүлде басқа әлемге – поэзия әлеміне бет бұрды. 
Оның ендігі бүкіл ғұмыры – қызметі де, адамдармен 
қарым-қатынасы да, жүріс-тұрысы да осы мінез-
құлыққа құрылды. Сондықтан да ол басын тауға 
да, тасқа да ұрды – мынау әлемге сыймай келеді. 

Мұның бәрі сонау балалықтан бастау алды.
С о н ы м е н  н е  к е р е к ,  Ш ә к у  А л м а т ы ғ а 

Қазақ мем лекеттік университетінің журнали-
стика факультетіне оқуға түсті. Келесі жылы 
сол баяғы Т�рткүл сегіз жылдық мектебінен 
кейінгі, Қармақшы ауданы орталығындағы №26 

Ш.Уәлиханов атындағы орта мектепті мен де 
бітіріп шықтым. Осы мектеп қабырғасында оқып 
жүргенде біздің ақындық �неріміз шыңдала 
түсті десем артық айтқандық емес. 0йткені оған 
мектептің оқу б�лімінің меңгерушісі марқұм 
Қали ағай (Шыңғысов) себеп болды. Талай 
кітаптың авторы, тілі уытты сатирик, әжептәуір 
термеші, жырау, �зінің де әлі күнге айтылып 
жүрген термелері бар Қали ағай �зінің дәрежесіне, 
атқаратын қызметіне қарамай 9-10 сыныптағы 
бізді �зімен тең деңгейде к�ріп, сабақтан кейін 
�лең талқылауға �з кабинетіне шақырып алып, 
осы бір �нердің қыр-сырын үйрететін. Сынып-
тастар алдында �леңімізді оқытып, бағамызды 
едәуір асырып қоятын. 

Жастығымыз жап-жасыл Алматыда �тті. 
Қызарып батқан күндер де, сарғайып атқан таңдар 
да, жүрекке жыр боп қонғанда... гүлзарға, бауға, 
бар маңға, шашқанда Ай нұрын жалғанға, қиялға 
кеуде толғанда, берілуші едік арманға! Шиелер 
тағы гүлдеді, оралып баһар қалама. Арадай тірлік 
гуледі, гулемей, енді, бола ма?! Түйнек сап... күлте 
шашылар, аппақ нұр Айға асылар, ақынның ұшпа 
к�ңілі, шараппен ғана басылар... 

Тірнегімнен тезге түсіп,
Тасқа салып топшымды,
Сайран құрдым с�зге пісіп,
Мендей ақын жоқ-сынды.

Ару сүйдім неше керім,
Айдай қасын кергізіп.
Pр қаланың к�шелерін
Pкшемізден �ргізіп!

Жүрдім солай отқа айналып,
Жұртты жырмен ықтырып.

Трамвайлар тоқтай қалып,
Т�бе шашы тік тұрып!
Жанымды ешкім түсінбеді,
Жанықсам да заңғарға...
Қасіретімді ішімдегі
Құйып іштім барларда.

Қысыр с�зін қаза қылмай
Дос табалап, қас күндеп,
Ақындардың ажалындай
Алматыдан қаштым кеп (Шаһизада).
Жалғанды жалпағынан басып, алып шаһарға 

сыймай, ақыры Қармақшыға қайта оралды 
Шәку! Абай атамның риторикалық сұрағы 
сияқты, «бұл іске кім виновать?!»... 

Университетте болмады, білем, берекем,
Сергей Мироныч жат к�рді.
Қожакеевтің вокзалда досы бар екен,
Кезексіз билет ап берді.

Ауылға жеттім – баяғы �зім к�ргендей,
Жерге қаратып сары шалды.
Адам �лтіріп, түрмеден қашып келгендей,
Қармақшым суық қарсы алды (Шаһизада).
Шаһизада Алматының КазГУ-інен сол кет-

кеннен:
Басқа вузда бұл факті
Кезікпеген, братан.
Жиырма екі жыл журфакты
Ежіктеген братан, – деп Бауыржан Омарұлы 

бауырым айтпақшы, 22 жылдан кейін ғана 
қайта оралды. Менің туған жиенім Қалдыбек 
Таңатаров Теміржол институтын еркелікпен, 
ақшаның күшімен жыл аралатып 18 жыл оқып 
еді, бұл одан да асып түсті. Сірә, біздің ауылдағы 
«кері ағысты» осы екі серінің жолы болған 
сияқты.

***
Ес жиып, етек жапқалы елу жылдан астам 

уақыт �тті... Шаһизада адам сенбестей алпысқа 
келді. 0тетілеу ағамның жасына жетті. Жилет 

жамылып, джинсы кисе де, үлкендік алыстан 
қол бұлғайды... Жыры ғана жалындап тұр. Жыр 
деген к�ңіл ғой...

Биылғы жаз Шәку екеуіміз туған ауыл-
дың түкпір-түкпірін түгел аралап қайттық. 
Шаруашылық қожасы Қылышбек Қуаныш-
байұлы алып құшағына орап, ағалық мейіріммен 
арқамыздан қақты. Бұрынғы әкім с�йтіп пе еді!.. 
Қылшекеңнің әкесі Қуанышбай менің сынып 
жетекшім болған. Баяғы соғыста окопта бұғып 
атысып жатқанда мұрнының үстінен оқ тиіп, 
желкесінен шыққан. Таңдайы кәдімгі резеңке 
болатын, алып к�рсететін, марқұм. С�йткен 
Қуанышбай ағайдың баласы Қылышбек бүкіл 
ауылдың шашауын шығармай, шаруасын 
д�ңгелетіп отыр. Миллионер ауыл, асфальты 
айнадай, саябағы Иран бақтай, арығында суы 
сылдырап жатыр, үлкен тойханасы, б�лек спорт 
мектебі, мешіті бар.

– Бір-ақ нәрсе жетіспейді екен, Қылшеке, – 
дейміз ғой.

– Ол не? – деп одырая қарайды Қылшекең.
– Мынау иран бағыңызда Мәди екеуміздің 

бұттоспай құрып балық аулап отырған 
ескерткішіміз тұрса ғой... Екі асап, биге шығар 
едіңіз, – дейді Шаһизада. 

– Мынауың расында ойланатын нәрсе екен... 
– дейді Қылшекең шынымен аңта рылып.

Ойланатын несі бар. Мені қойшы, Шәкеңнің 
шағын аулымыздың абыройын асқақтататындай 
ақындық дәрежесі бар.

«1ттең, милләтім татар,
1йтпесе Пушкинмен тұрар ем қатар»  депті 

ғой татардың ұлы ақыны Ғабдолла Тоқай. 
Сол айтпақшы, кейін ақын к�ңілі Тоқайдың 
к�кірегіндей тоқырамасын дегеніміз ғой...

Қозғалды пойыз...
Түкпірден
Қол бұлғап құйттай мекенім –
Қызық-ау, сонда ұқтым мен
Сонша оның ыстық екенін!

Келеді пойыз зымырап,
Санамды салып сарсаңға –
«Стоп-кранды» жұлып ап,
Секіріп түсіп қалсам ба?!

Барам да үлкен қалаға,
Биікке тартам жыр к�шін.
Бас-к�з бол сонда балаңа,
Бұзылып кетіп жүрмесін.

Даңқтың дертін білгем бе,
Даурыққан кезім бар шығар.
Деміме пісіп жүргенде
Дақпырттан мені аршып ал.

Киесі кеткен әулиедей,
Кешкенде бастан нелер сын.
Түндіктен түскен сәуледей,
Түсіме талай енерсің.

Қызыққа сонда малтықпай,
Жаныма жақпай жат ұран,
Pлімнен қашқан Қорқыттай,
Pзіңе тартып отырам!

Келеді пойыз зымырап!
Құшағын ашып далам кең –
«Стоп-кранды» жұлып ап,
Бәрібір... түсіп қалам мен! (Шаһизада).
Ия... Біздер қайтып ораламыз... 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Басқармасы 
белгілі тілші-ғалым, филология ғылымының докторы, 
профессор Бағдан Момыноваға сіңлісі

Мария ҚАТАЙҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
к�ңіл айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қа-
ра сты басылымдардың еңбек ұжымдары филология 
ғы лымының докторы, профессор Бағдан Момыноваға 
сіңлісі

Мария ҚАТАЙҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
к�ңіл айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қа ра сты 
басылымдардың еңбек ұжымдары баспас�з жанашыры, 
полиция полковнигі Құрманхан Нұрымбетовке анасы

Жұмагүл САПАРБЕКҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
к�ңіл айтады.

Өлеңнің дәмін татып, мәнін біліп қалған біз үшін бұл нағыз сенсация бола-
тын. Шәкудің кімді оқып, ең алғаш қандай ақынның кітабын қолына алғанын 
қайдам, бірақ ол мектеп қабырғасында жүріп-ақ кәсіби ақынға айналды. (Ал 
менің мектеп қабырғасында қолыма алып оқыған алғашқы өлеңдер жинағы 
Бернияз Күлеевтің «Ақ қайыңдары» болатын). Бір кездері Жаңажолдай 
шағын ауылдың шаңына оранып өскен Шәкеңнің талай жылдарды артқа та-
стап, сол қасиетті мекенге қалың жұртына танымал іргелі ақын болып орала-
рын ол кезде ойламаппыз да.
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Доқтырхан ТҰРЛЫБЕК,
жазушы, Халықаралық «Түркі әлемі» 
телестудиясының директоры

1986 жыл. Бейнеу ауданының басшысы Дүйсенбі Әріпов, 
ақындар Баянғали Әлімжанов, Айтуар Өтегенов. 

(Эссе)

Ұмытпасам, 1973 жылдың 
та мыз айының басы бола-
т ы н .  Ж а м б ы л  о б л ы с ы , 

сол кездегі Свердлов ауданындағы 
«Ауыл жаңалығы» газетінде тілші 
болып қызмет атқарып жүрген кезім. 
Аудан дық газеттің редакторы – Ғани 
1лиев деген кісі. Ұлты �збек демесең, 
ақжүректі, кең пейілді, адам бала-
сына жақсылық жасауға асығып 
тұратын нағыз қазақтың �зі. Ұлы Отан 
соғысына қатысқан, �мірден к�ргені 
мен түйгені мол азамат. Адам таниды, 
талай бұлақтың к�зін ашқан қаламы 
қарымды журналист.

1960 жылдардың аяғы мен 1970 
жылдардың басында сол кездегі Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік уни-
верситетінің журналистика факуль-
тетіне оқуға түсу – қиынның-қиыны 
болатын. Екі-үш рет тауым шағылып, 
оқуға түсе алмаған соң, Қаратау 
қаласындағы бір жылдық кәсіптік-
техникалық училищені  б іт ір іп, 
Свердлов ауданындағы облыстық 
колхозаралық тресіне қарасты бір 
қ ұ р ы л ы с  ұ й ы м ы н д а  э л е к т р м е н 
дәнекерлеуші болып жұмыс атқарып 
жүрдім. Қолым қалт етіп босай қалса, 
ара-тұра республикалық, облыстық, 
аудандық газеттерге хабар-ошар, 
мақала жазып қоятыным бар. 1лі 
есімде, бір мерейлі мерекеге байла-
нысты «Ауыл жаңалығы» газеті еңбек 
екпінділері туралы очерктер жазуға 
бәйге жариялады. Мен �зіммен бірге 
еңбек ететін Серік деген жігіт туралы 
очерк жазып, бәйгенің жеңімпазы 
атандым. К�п ұзамай, мені аудандық 
газеттің редакторы �зіне шақырды. 
Үлкен кабинетке қысыла-қымтырыла 
кіріп, т�рде отырған орта жастағы, 
жылы жүзді кісіге сәлем бердім.

– Доқтырхан Тұрлыбековсің бе? 
– деді кабинет иесі менің сәлемімді 
жылы қабылдап, – кәне, жоғары шық.

Сәл орнай қалған үнсізд ікт і 
Ғанекең бұзды. 

– Электрмен дәнекерлеуші болып 
жұмыс істегеніңе қанша уақыт болды? 

– Екі жылдан асып барады, аға, – 
дедім қысқа жауап беріп. 

– Бір айда қанша табыс табасың? 
– деді редактор мен күтпеген сауал 
қойып. 

– 300 сомға жуықтап қалады. 
– Жүлде алған очеркіңді  оқыдым, 

жазуға әжептәуір икемің бар екен. 
Бізге қызметке келсең қайтеді? 

Бұл мен мүлдем күтпеген ұсыныс 
еді. Қатты таңғалдым. 

– Аға, менің бар болғаны орта 
білімім бар. Мен сияқты электрмен 
дәнекерлеушіден газет тілшісі шыға 
қояр ма екен? – дедім күмілжіп. 

– Бір ай сынақ уақытын беремін. 
0зіңді-�зің к�рсете білсең, жұмысқа 
қа был   даймын. Қызметке алып жатқан-
ның �зінде алатын айлық жалақың – 
небәрі 120 сом. Ағалық айтар ақылым, 
сен қазір  мол табысты ойлама, 
болашағыңды ойла. Жаңылыспасам, 
сенен жібі түзу журналист шығады, – 
деді редактор салмақты үн қатып.

Мен к�п ойланбастан келісімімді 
бердім. Жиырмадан енді асқан шағым, 
тепсе темір үзетін қайратты кезім. Мек-
теп қабырғасында жүргенде журналист 
болсам деп армандайтынмын. Бала 
кезде армандаған КазГУ-ге түсе алмай, 
болашағымнан үмітім үзілгендей бо-
лып жүр едім, бірте-бірте �ше бастаған 
бала арман қайта жанғандай болды. Бір 
ай бойы тыным таппай, қаламымның 
сиясы таусылғанша бұрқыратып жа-
зумен болдым. Байқаймын, аяқ алы-
сыма б�лім меңгерушісі, редактордың 
орынбасары, редактордың �зі де дән 
риза. Бір айлық сыннан сүрінбей �тіп,  
қолыма аудандық газеттің тілшісі 
деген қып-қызыл куәлік алғанымда, 
қуанышымда шек болған жоқ.

Арада бір жарым жылдай уақыт 
�те шықты. Бүгінде аудандық «Ауыл 
жаңалығы» газетінің айдарынан 
жел ескен білдей қызметкерімін. 
Редакцияға үздіксіз келіп жататын 
хаттарды әдеби �ңдеуден, әртүрлі 
тақырыптарға арналған мақалалар 
ж а з у д а н ,  ұ й ы м д а с т ы р у д а н  б і р 
жалықпаймын, шапқылаймын да 
жүремін. Ара-арасында �леңдер, 
шағын әңгімелер жазып, аудан к�лемі 
бойынша атым шыға бастады.

Р е д а к т о р ы м ы з  Ғ а н и  1 л и е в 
мені дұрыс таңдай білгеніне қатты 
қуанып жүрді. Үнемі қолдап, қорғап 
жүреді. Бірде жұмыс күні аяқталуға 
жақын қалғанда редактор кабинетіне 
шақырды. 

– Доқтырхан, сенің болашағың 
алда, саған оқу керек. КазГУ-дің жур-
налистер даярлайтын факультетіне 
сырттай түсіп алмайсың ба? – деді 
Ғанекең бірден шақырған шаруасына 
к�шіп. 

– Оқу жағын �зім де ойлап жүрмін. 
Бірақ, үш рет сынақтан �те алмай 
қалғаным бар, жүрексініп жүрмін, – 
дедім шынымды айтып. 

–  Қ о р қ а т ы н  е ш т е ң е с і  ж о қ , 
талаптыға нұр жауады, құжаттарыңды 
тезірек дайындап, Алматыға жинал. 
0ндірістік мінездемеңді жақсылап 
жазып береміз, әскер қатарында 
болғансың, қазір аудандық газетте 
қызмет атқарып жүрсің. Сенің оқуға 
сырттай түсуіңе еш б�гет жоқ. Емти-

«Мен Бабамның тас қашап, жазған сырын ашпасам. Құмға көміп тастасам, 
онда мені туған жер, ұлым деме ешқашан, ешқашан!..» – деп нар тәуекелге 
бел буған ақын үлкен мақсат қуады. Естігенін дән тазартқан егіншідей 
екшеп, төгіп-шашпай епсектікпен жинайды. Уақыт тозаңынан көмескіленген  
оқиғаларды қоюлатып, әрі мен түрі тайған бояуларды жаңғыртып, тілдік 
қолданыстарға тың әр үстеп, зергерлік зерделілікпен айшықтайды.

ханнан сүрінбесең болғаны, конкурс-
сыз �тіп кетесің. Алматыда интер-
натта менімен бірге оқыған Темірбек 
Қожекеев деген досым бар. Ол КазГУ-
дің журналистика факультетінде білдей 
декан. Сол досыма хат жазып беремін. 
Ертеңнен бастап, еңбек демалысыңды 
алып, емтиханға ж�ндеп дайындал!

Редактор сені шақырған шар-
уам бітті дегендей орнынан асығыс 
к�теріле берді.

Алматыға жүрер алдында Ғани 
1лиев ағам мені Жамбыл қаласындағы 
Орталық базарға ертіп барды. Қауын 
сатып тұрған �збекті танитын болу ке-
рек, торлама келген екі үлкен қауынды 
таңдап алып, маған берді. 

– Біз Темірбек екеуміз соғыс 
басталардың алдында мектеп-интер-
натта бірге оқыдық, – деді Ғанекең 
алыстап кеткен күндерді еске түсіріп. 
– Интернаттың беретін тамағы ша-
малы, үнемі аш құрсақ жүреміз. Ол 
кезде Орталық базар қазіргі облыстық 
партия комитетінің алдындағы үлкен 

тұр сың? Ас үйге �т, үйдегілер әлі 
ұйықтап жатыр. 

Мен шағындау ас үйдегі орындық-
тың біріне жайғастым. Редакторымның 
хатын мұқият оқып шыққан Темкең 
маған үлкен к�здерін қысыңқырап, 
сынай қарады. 

– Оқуға түсемін де, қу бала! Фунда-
ментің қалай?

– Шет тілім оңып тұрған жоқ. Қал-
ған пәндерге біраз дайындығым бар. 

– Дұрыс, – деді Темкең. – Бүгіннен 
қалдырмай құжаттарыңды тапсыр. 
Ғанекең айтқан соң, амал бар ма, 
саған бас-к�з болуға тура келеді. Сен-
дер қабылдау емтихандарын химия 
факультетінің ғимаратында тапсыра-
тын боларсыңдар. Мен сонда бола-
мын...

Бір ай бойы дайындалғаным 
босқа кеткен жоқ. Қазақ 
әдебиеті мен қазақ тілінен 

«жақсы» деген баға алдым. Бүгін неміс 
тілінен тапсырмақшымын. Ауылдық 
мектепте біресе француз, енді бірде 
ағылшын, енді бір жылдары неміс 
тілін оқып, бұл пәнді  де жарытпаған 
оқушылардың бірімін. Шатып-пұтып, 
білетінім шамалы, нар тәуекел деп, 
емтиханға кірейін деп тұрғанымда, 
жаныма Темкең келді.  Қысыла-
қымтырыла сәлем бердім. 

– Байқаймын, жағдайың мәз емес, 
судан шыққан тауық сияқты жүнің 
жығылып қалыпты ғой, бауырым. 
Басыңды к�тер, бәрі дұрыс болады, – 

екеуміз достасып кеттік). Қыза-қыза 
бас жарып, к�з шығармасақ та, жаға 
жыртысуға дейін барып қалдық. 

– Қожекеев келе жатыр!
Бұл дауысты естіген әлгі батырлар 

жан-жаққа тұра кеп қашты. «Ай-
ран ішкен құтылады, шелек жалаған 
тұтылады» демекші, Дәулет екеуміз 
қашуға үлгіре алмай, Темкеңнің 
қолына түсіп қалдық.

– 1й, Тұрлыбеков, сен сонау Жам-
былдан т�белес ашу үшін келдің бе? 

Ашулы Темкеңнің дауысы шаңқ 
етті. Ол Дәулет туысымды да оңдырған 
жоқ. 0ткір тілімен түйреп-түйреп 
алды. Оған ертесіне жатақханамен 
қоштасуға тура келді. Жығылған үстіне 
жұдырық деген осы. Бұл оқиғадан соң, 
Қожекеев ағамның екі бірдей лекция-
сын жіберіп алдым, үшінші лекция-
сына барып едім, бүкіл студенттердің 
к�зінше әй-шәй жоқ, аудиториядан 
қуып шықты. Осы сессияда белгілі 
профессордың қаһарына ұшырап, са-
тира және юмор пәнінен емтихан тап-
сыра алмай, ауылға к�ңілсіз оралдым.

Келесі  сессияға  келгенде  де 
Темкең бірауызға келместен лек-
циясынан қуып шықты. Диплом 
жұмысын қорғаудың алдында ғана 
ағамның артынан қалмай жүріп, әлгі 
т�белеске менің еш кінәмнің жоқ 
екенін дәлелдеп, емтихан тапсыруға 
әрең дегенде рұқсат алдым.

Мен де жұмыр басты пендемін ғой, 
алғашқыда жауыр аттай тулағаным рас. 

Торлама Торлама 
қауынқауын

алаңда болатын, халық оны «Атша-
бар» деп атаушы еді. Қауын-қарбыз 
піскенде к�птеген интернаттың бала-
лары сияқты Темірбек екеуміз де Ат-
шабарды жағалаймыз. Сатып алайық 
десек, қалтамызда к�к тиын жоқ. 
Амалсыздан ұрлыққа барамыз. Бір топ 
бала болып, үйіліп жатқан қауындарға 
жақындап, сатушы-�збектің к�зі тая 
бергенде, бір-екі қауынды алып, тұра 
кеп қашамыз. Кішкентай-кішкентай 
екі қауын бір топ балаға түк те болмай-
ды, ертесіне қайтадан базарға жорыққа 
шығамыз. К�птеген интернаттың 
балалары сияқты Темірбек екеуміз 
тәтті қауынға бір тоймай кеттік. Бір-
екі жылдан соң, соғыс басталды, мен 
әскерге кеттім, Темірбек жасы кіші 
болғандықтан Жамбылда қалды. Жаңа 
ғана сатып алған торлама қауынды 
Темірбек ерекше ұнатушы еді, әдейі 
сатып алдым. 

Мен қос қолыммен к�теріп келе 
жатқан екі қауынды салмақтап-сал -
мақтап қоямын. Орта есеппен әр 
қауын 12-13 килограмм тартады, 
жа рық тықтың хош иісі танауыңды 
қытықтайды. 

– Доқтырхан, – деді редактор 
үзілген с�зін жалғап – Алматыға авто-
буспен жүресің бе? 

– Иә, аға, кешкі онға билет алып 
қойдым. 

– Дұрыс болыпты, таңертеңгі 
жетілерде жетесің. Темкеңе жазған 
хаттың сыртына тұратын мекен-
жайының адресін жазып қойдым. 
Алматыға жеткен бойда такси ұстап, 
бірден Темірбектің үйіне тарт. Таңер-
теңгі сегізден кешіксең, ол жұмыс ор-
нына кетіп қалады. Менен сәлем айт, 
– деп Ғанекең алдын ала дайындап 
қойған конвертті маған ұсына берді.

Мен мінген жүрдек «Ика-
рус» автобусы Алматыға 
таңғы жетіге он бес минут 

жетпей Халықаралық автобекетке 
маңдай тіреді. Такси ұстап, Темкең 
тұратын Ленин к�шесіндегі қала 
тұрғындары «Три богатыря» деп атап 
кеткен еңселі үйге к�теріліп, пәтердің 
қоңырауын бастым. Есікті Темірбек 
ағаның �зі ашты. 

– Ассалаумағалейкум, Темірбек аға! 
– дедім сәлем беріп. – Мен Жамбыл 
қаласынан келдім. Мынау �зіңізбен 
интернатта бірге оқыған Ғани 1лиев 
досыңыздың сәлемдемесі.

Пәтер иесі біресе маған, біресе 
менің қолымдағы торлама қос қауынға 
қарап, таңғалғанын жасырмады. 

– Ағаң қалай, қуатты ма? – деді 
Темкең, мен ұсынған қауын мен хат-
ты алып жатып. – Мынау мен жақсы 
к�ретін торлама қауын ғой! Жарық-
тықтың иісін-ай! Сен серейіп неғып 

 1ншейінде екінің бірі құлағдар, 
жеткізуге  келгенде т�гуін  келістірмес 
кестешідей кібіртіктемейтін, естіміштің 
ыстық табын суытпай бүгінгі күннің 
ұғым, талғамына сай лайықтап к�ркем 
баяндауда келісімді шеберлік пен 
даңғыл даралық атойлайды. Киелі �лке 
аңыздарынан жүйелі �лең андыздай-
ды. К�кке шаншылған күңгір-күңгір 
күмбездер мен қабағын түкситкен 
жақпар  тастар,  тылсым тереңге 
бойлаған жұмбақ үңгірлер жыр жол-
дарына айналып жүре береді. Ша-
рапатты шумақтар шапағатты Бекет 
Атаның шәкірттік шағын шежірелік 
негізде байыптаудан басталады. Ұлы 
әулиенің ұғымталдық бір сәтін сурет-
теу арқылы  бүтін адамзаттық пробле-
ма – экологиялық апаттан алдын ала 
сақтандырады.

Асқақ сұлулық пен асқан іңкәр-
лік  тің, пасық пиғыл мен қарау қызға-
ныштың  бет-пердесін ақаусыз ашып 
к�рсеткен «Ақсұқсыр» поэмасы ерлік 
пен еркіндіктің, еркеліктің дастаны 
дерлік дара дүние.  1діліне жүгінсек, 
түбектегі тарихи  әңгімелерді әдемі 
әдіптеудің эталондық үлгісі. Бас-аяғы 
жұп-жұмыр ғибратты шығарма еш 
жасандылықсыз шынайылыққа тұнып 
тұр. Талайлы тағдыр тап қылған сәтсіз 
махаббаттың ғұмырнамасы іспетті 
қабылданады. Ақ �лең мен қара �леңнің 
қосындысын  сәтті қолдану, жігін 
білдірмей жарасты жымдастыру  мұнда 
тосын қырынан к�рінеді. 

Қаламының  ұшын безеп, шабыт 
шоғын к�зеп тұтандыруда құр тәуекел 
дәрменсіз. К�мейден к�терілер к�ркем 
ойдың �ңі бұзылмай �рнектелуі  �ріс 
к�кжиегінің кеңдігіне  бақилы десек,  
жыр туғызар жүрек бұл тұста жалаң 
дидактикаға ұрынбайды, жалғыз жол 
табуға тырыспайды. 1лемдік �нер 
үлгілеріне жүгінеді. 1сіресе, шығыс 
поэзиясының  інжу-маржан алтын 
жүлгелеріне суғарылады. Ұйқас құрау, 
тілдік нақыштау, с�з саптау – қысқасы, 
к�не бәйіттердің болмыс-бітімі, мазмұн 
салмағы  тың нәшінде, жекелік та-
р а з ы с ы н д а  т а л ғ а м м е н  қ а б ы л д а у 
күйінде к�рінеді. Сырлы жолдардың 
«сүйек-саяғы», түр-әлпеті к�не шығыс 
жұлдыздарының к�шірмесіне келген-
мен, қиялдау қалыбы, жыр арнасы 
мүлдем жаңаша. Оқиғалы �леңдер 
�рісінің сонар желісінде орынсыз олпы-
солпылық, оғаштық сезілмейді. Құдайке 
атаның бастан кешкен қайғысы мен 
оның мосқал тартқандағы күтпеген 
махаббаты зәузат теберігінің дүниеге 
келіп, ғұмыр жалғастығының �ртең 
гүлдей қайта �ркен тартып, тамыр 
жаюы бабалар баяндауы негізінде  «Дос 
парызы немесе Қалыңдық» поэмасында 
қапысыз суреткерлікпен кестеленеді.

«Ақшолпан», «1н» деректі әңгі ме-
лері – әмсе құмарлық пен іңкәрліктің, 
ырық сыз асау сезімнің, еркелік пен 
есер лік тің, мәрттіктің, намысқойлық 
пен шам шылдықтың астарын ашып 
к�рсетеді.

Қазір ақын к�п. Сол ортада айы лын 

Ақмола облысы К/кшетау қаласын-
да заманауи үлгідегі шаңғы жолы бар 
демалыс және мәдениет саябағы са-
лынуда. Бұл туралы облыс әкімінің 
бірқатар әлеуметтік-/ндірістік 
нысандардың жұмысымен танысуы 
кезінде  айтылды. 

Еске сала кетейік, облыс орталы-
ғындағы бір кездері кеңес үкіметі үшін 
күрескен революционер аты берілген 
саябақ соңғы жылдары қараусыз 
қалған болатын.  Аймақ басшысының 
тапсырмасына сәйкес биылдан бас-
тап  қала әкімдігі аталған нысанды 

деп жайлап сыбырлады да, жанымнан 
�те берді.

Құдайдың оң к�зі бар, Темкеңнің 
қолдауы бар, емтиханнан үш деген 
баға алып шықтым. Соңғы емти-
хан – тарих пәні. Құдайға шүкір, бұл 
пәннен ешкімге қамшы салдырмай-
мын. Айтқанымдай, соңғы емтихан-
нан бестік алып, КазГУ-дің журнали-
стика факультетінің сырттай б�ліміне 
студент болып қабылдандым.

Қазақтың белгілі жазушы-сатиригі 
Ғаббас Қабышев: «Қожекеевті са-
тып та ала алмайсың, атып та ала 
алмайсың» деп бекер айтпаса керек. 
Темекеңнің әділдігі, турашылдығы, 
талапшылдығы туралы аңызға бергісіз 
әңгімелер к�птеп кездеседі. Ол КазГУ-
дің журналистика факультетінің дека-
ны ретінде сабақ үлгеріміне жүрдім-
бардым қарайтын, ауырдың үстімен, 
жеңілдің астымен жүргенді қалайтын 
студенттерге �те қатаң болғаны рас. 
Қоғамдық тәртіпті бұзсаң, �зі �ткізетін 
сатира және юмор пәнінің лекциясы-
на бір-екі рет қатыспасаң – Темірбек 
Қожекеевтен жақсылық күтпе! Оның 
қырағы к�здері ештеңені де қалт 
жібермейді, есте сақтау қабілеті �те 
күшті, майда-шүйдеге дейін жадында 
сақтайды.

Интернатта бірге оқыған досы Ғани 
1лиевтің т�л баласы болғандықтан, 
Темекеңнің маған деген к�зқарасы 
алғашқыда жаман болған жоқ. Сырт-
тай оқитын болған соң, сессияға жы-
лына бір-ақ рет келемін. Келген бойда 
Темкеңе міндетті түрде соғып, аманда-
сып шығамын, редакторымның елден 
жолдаған сәлемін жеткіземін. Про-
фессор елдің жағдайын, Ғанекеңнің 
жағдайын, �зі жақсы танитын қалам-
герлердің амандығын сұрайды. Кейде: 
«Байқаймын, �зің қу баласың. Маған 
екі қауын әкеліп, оқуға түсіп кеттің, 
иә» деп әзілдейтіні де бар.

Жап-жақсы қалыптасқан сый-
ластықты �зім бүл  дірдім. Үшінші 
курста оқып жүргенмін. Кезекті 
сессияға кел ген бойда күндізгі б�лімде 
оқитын Дәулет Т�лепбергенов деген 
туысыма соқтым. Жатақханадан шыға 
бергенімізде, жоғарғы курстың екі-үш 
студенті Дәулетке орынсыз соқтығыса 
кетті. Дәулет әскер қатарында болған, 
екі жылдай туған ауылында жүргізуші 
болып еңбек еткен, �мірді к�рген 
жігіт. Бұйыра с�йлеген «ағаларынан» 
тайсала қойған жоқ. «Бәле қайда 
деме, табан астында»  демекші, ерегіс 
т�белеске ұласып кетті. Бізге тиіскен 
жоғары курс студенттерінің к�бісін 
тани бермеймін. Солардың арасында 
есімі жас жазушы ретінде танылып 
қалған Серік Байхонов жау шапқандай 
атойлап жүрді. (Осы т�белестен соң, 

жимай жыр жазу, қаймықпай қалам 
ұстау – қас ерлік, сескенбес жүрек жұт-
қандық. Бір кезде Бенедикт Ливщих 
«Александр Блоктың жай ғана жер 
басып жүргенінің  �зі маған жыр жаз-
дырмай қойды» деген ғой. Ал Айтуар 
�зіне бек сенеді.  Римнің алып пантеон-
дарын еске түсіретін Шерқала тауын 
к�ргенде, тосын к�рініске тап болған 
сәт тербеу-толқынысын тұзақтамайды. 
Іштегі буырқанған жанартау қайнарды 
ірікпей ақтарады.

Ұйып үлгермей,
Уыз қалпында т�гіліп қалған.
Содан сыр бермей,
Сан ғасыр топырағын 

к�міліп қалған,
Шерқаланың уақыт күзетшісіндей 

қарауыл қалпынан қанығарлықтай 
құпия сыр іздейді. Шетсіз-шексіз шұбап, 
қатар құлаған Қаратау мен Ақтауды ро-
яль тіліне ұқсатып, құбылнама күйге 
құлақ тосады. Каспий, алан, сақтар мен 
дай тайпаларының дәуірлеген кезең де-
рінен жеткен бағзы әуенді тыңдайды. 
Бүтін табиғат, қоршаған т�ңірекке 
«Қала қайда?»  деп жар салады да: 

Табиғатта мылқаулық жоқ, 
Болар оны түсінбейтін кереңдік, – 

деп пәлсафалық ой түйіндейді.
Топыраққа к�мілген к�не қала 

іргесіндегі «Ақмыштағы кәрі ағаштың» 
�лмей-�шпей  бүгінгі күнге жеткенін 
рухы түспес ерлікке балайды.  Нышан-
дық әсірелеу арқылы  ағаш ғұмырын 
адам ғұмырымен астастырады.  Ұрпақтар 
ұластығының үзілмес  жалғастығын биік 
деңгейге к�теріп,  ғасыр куәсі  – саялы 
бәйтеректің абайсызда пешке салынып, 
от к�мейіне кетпеуін жаны қалмай 
тілейді.  

Қоңыр далам – сахнамсың
 күй т�гер,

Қоңыр далам – отқа қақ та, 
үйіте бер.

0зің маған үйіп-т�гіп зейнетті,
0зің маған арқалатып бейнетті,
0зің және емдейтұғын шипагер, – 

деп перзенттікпен тебірене жырлаған 
ақын туған жердің қиындығына да, 
қызығына да пейіл құлата отырып, 
тұла бойы тұнған тарих – түбектің т�рт 
құбыласын құшағына сыйдырып, бауы-
рына басады. 

Елiмiз әлi еркiндiк алмаған сонау 
тоталитарлық кезең заманында-ақ 
Маңғыстау �лкесiнiң �ткен шежiре-
тарихына терең үңiле бiлген ақын Айтуар 
0тегенов «Ақсұқсыр», «Қалындық», 
«Ақшолпан»,  «Құла ат  қасiретi», 
«Жара», «Шалмағамбет»,«Тобанияз 
тол ғаулары», «Ш�жеп сұлу», «1н», 
«Ант», «Алланың сүйген құлы боп…», 
«Шерқала», «Ақмыштағы кәрi ағаш», 
«Булыойық», «Суын айғыр барсың ба?», 
т.б. балладаларымен оқырмандарды 
елең еткiзiп, зор сүйiспеншiлiкке б�-
лендi. Ақын бақыты осы болар, мүмкін!

Бірғали БАЙЕКЕЕВ, 
Қазақстан Журналистер 

және Суретшілер 
одақтарының мүшесі

қалпына келтіруді қолға алған. Қазіргі 
кезде  мұнда әкімшілік тұрмыстық 
корпустың құрылысы жүргізілуде. 
Аталған ғимараттың құрылысын аяқтау 
үшін 25 миллион теңге қаржы қажет 
к�рінеді.  Облыс әкімі бұл қаржы 
жақын күндері берілетінін айтты. Оған 
қоса, қала басшылығына саябақтағы 
�зге нысандардың құрылысы мен 
қалпына келтіру жұмыстарын заманауи 
үлгіде халықтың демалуына барлық 
мүмкіндікті қарастырып жүргізуді 
тапсырды.

А.Д�УЛЕТ

ИГІ ІС

ОЙТОЛҒАМ

ӨЛЕҢМЕН ӨРІЛГЕН 
ЕСКЕРТКІШ

Заманауи үлгідегі саябақ

Темкеңді кейінірек түсіндім. Осын-
дайда атақты жерлес ағам Бауыр жан 
Момышұлының: «Тәртіпсіз ел болмай-
ды, тәртіпке бағынған құл болмайды» 
деген с�здерін жиі есіме аламын. Иә, 
Темкең қатал, әділ, әрі талапшыл 
еді. Оны �зінен де, �згеден де талап 
ете білетін. Филология ғылымының 
докторы, профессор, журналисти-
ка факультетін ширек ғасыр уақыт 
басқарған ұлтжанды ұстаз жүздеген-
мыңдаған журналист кадрларын даяр-
лады. Олардың арасынан сен тұр, мен 
атайын деген небір мықты журналис-
тер, жазушылар, мемлекет және қоғам, 
�нер қайраткерлері шықты. Қияға 
қанат қаққан кешегі студенттердің бәрі 
де «Біз – Қожекеевтен тәлім-тәрбие, 
білім алғанбыз» деп мақтанышпен 
айтады.

Темірбек Қожекеев әділдігі, 
тура шылдығы, ғылымға деген 
адалдығы, ұлтжан дылығы 

үшін �мірден аз таяқ жеген жоқ. 1сіресе 
1986 жылғы Желтоқсан к�терілісінен 
соң, к�птен бері тісін қайрап жүрген 
«достары» аяқтан шалып, басына қара 
бұлт үйірілді. Бірақ ағамыз мойымады, 
сын бады, бар қиындықты қара нардай 
к�тере білді. Ұстаз деген атаққа кір 
кел тірген жоқ. Қуғын мен сүргінге, 
нағыз азаматқа тән қайсарлық пен 
адуынды мінез к�рсетті. Ит үрмей ме, 
керуен к�шпей ме?! Кімнің ақ, кімнің 
қара екендігін уақыт �зі-ақ �з орнына 
қойып берді.

. . .Бүгінде Темірбек Қожекеев 
ағамның үлкен ұлы Медетпен жиі 
араласамын. Бойы да, түрі де, ойы 
да әкесіне айнымай тартқан. Мінезі 
де Темкеңнен аумайды, әрқашан 
да әділдік пен ақиқатқа жүгінеді, 
әділетсіздікті к�рсе – бетің бар, жүзің 
бар демей айтып салады. 

Атадан ұл туса игі, 
Ата жолын қуса игі – демекші, 

 Медет ізгілікке, жақсылыққа, әділ дік-
ке жақын. 1кесінің соңында қал ған 
бай мұраны тірнектеп жинап жүрген де 
– Медет. Темкеңнің туған жері – Меркі 
ауданында мектептің, к�шенің аты 
беріліп, ескерткіш мүсіні қойылып, 
үлкен ас берілгенде, Медет бауыры-
мыз Алматы мен Меркінің арасында 
жиі шапқылап, бір тыным тапқан 
жоқ. Сонда қазақтың игі жақсылары 
ұл болсаң – осындай бол деп сүйсініп 
жатты.

...Жақында Медет екеуміз Тараз 
қаласына бірге бардық. 2000 жыл-
дан астам тарихы бар к�не қаланың 
орталық алаңына аяқ басқанымызда, 
мен баяғы торлама қауын туралы ай-
тып бердім. Медеттің к�зінде сағыныш 
оты тұнып тұрды. Бұл – әкеге деген 
үлкен сағыныш еді.
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АНА ТІЛІ

КӨКЕЙКЕСТІ МƏСЕЛЕ ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе
 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Традесканция – к/ркем 
жапырақты, ш/птесін, шыр-
мауық секілді жайыла /сетін 
гүл. Отаны – Оңтүстік Америка. 
К/галдандыруда және табиғатта 
90-ға жуық түрі кездеседі. 

Гүлдері  ұсақ,  ақ  және 
күлгін түсті. Ал жапырағы 
жасыл, ала және сары болып 
келеді. 1демілігі жайыла �скен 
сабағының бойына тиын тәрізді қатар-қатар және 
ретпен орналасқан ұсақ жапырағында. 

Традесканцияны м�лшерден тыс суғарсаңыз, 
гүлдің бұтағы шіри бастайды. Мұндай кезде топырақ 
құрғағанға дейін суғармағаныңыз абзал. Күн нұрының 
тікелей түсуінен, традесканцияның жапырағы 
түсін жоғалтып, қоңырланып кетеді. Сондықтан 
гүлді суғарып, салқындау орынға ауыстыру қажет. 
Традесканцияны шектен тыс қоректендіруге 
болмайды. Себебі �сімдіктің жапырағы қалыңдап, 
солғынданып кетуі мүмкін. Сондықтан жапырақтың 
�з түсіне енгенге дейін қоректендіруді тоқтата тұрған 
дұрыс.     

Аңдардың күшіктері тір шілік 
жағдайына тез бейім делгенімен, 
/мірінің бас тапқы кезеңдерінде 
адамнан қорқуды білмейді. 

Содан да болар, орман-то-
ғайда адасып жүрген аң кү-
шік тері жиі кездесіп қалады. 
Олар тіпті орман-тоғайда ғана 
емес, қалалар мен ауылдардың 
маңы на, үлкен жолдарға да 
келеді. 

Алайда бұған қарап олар адасып қалған екен, 
қалай да құтқару керек деп байлам жасауға болмайды. 
Аңдардың ешқайсысы дерлік �здерінің табиғи 
тіршілік жағдайында балаларынан к�з жазбайды, 
тастап та кетпейді. Үйге алып келгеніңізбен, оны 
қолда күтудің қиын екенін ойлаңыз. Кейін �з үйіріне  
де қосыла алмайды. 

Тағы аңның баласын үйге алып келіп �сіргенімен, 
ол үйдегі аң-малдың баласындай к�нбіс, үйірсек 
болып шықпайды. Сондықтан да орман-тоғайда, 
жолда жүргенде тағы аңның сүп-сүйкімді, жападан-
жалғыз жүрген баласын кездестірсеңіз – тимеңіз. 
0зінің табиғи тіршілік ортасында ол �ліп қалады деп 
ойламаңыз.  

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Қыста қауіпті, 
Жазда қауіпті. 
Аяқ десең аяққа, 
Қол десең қолға
Шауыпты!

Нартайлақ айғайлап:
«Ей, балақай» деді!
Артынан қайталап:
«Ау, ағатай» деді.  

(Қақпан) 

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Табиғат – тіршілік негізі 

Традесканция
ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

А л д а - ж а л д а  Ф р а н ц и я 
астанасы Париждегі  әйгілі 
мұнараның биіктіг ін сұрай 
қалсаң, франциялықтар: «Ауа-
райының суық кезіндегі биіктігі 
ме, жоқ әлде?...» деген сауалды 
/зіңе қайтара қоятыны анық.

 0йткені алып темір құ-
ры лысы ыстық-суық ауа тем-
пе ратурасына қарай ұзарып-

қысқарып тұрады екен. Мысалы, 300 метрлік мұнара 
ауа райы 1 градусқа жылыса, 3 миллиметрге ұзарады. 
Жылы, күн шуағы мол түскен кезде шамамен мұнара 
темірі 40 градусқа дейін ысиды, ал жауын-шашынды 
күні 10 градусқа дейін түседі. Қыс айларында орта 
есеппен 0 градустан 1 градусқа дейін суық тартады. 
Математикалық есептеуге жүгінсек, Эйфель мұнарасы 
ыстық-суықта шамамен 3х40=120 миллиметрге 
немесе 12 сантиметрге ұзарып-қысқарады екен. 

�р суретші дүниені /зінше к/ріп, /зінше бейнелейді. 
�рқайсысы әртүрлі бояу үйлесімін ұнатады. Кейбір 
адамдар белгілі бір суретші туралы: «Оның палитрасы 
/те ұстамды» деп жатады. 

Ол – әлгі суретші �з шы ғармала рын салғанда тек 
белгілі бір бояумен шектеледі деген с�з. Ал палитра 
деген �зі ортасында бас бармақ сиятындай ғана ойық 
тесігі бар т�ртбұ рыш  ты, не доғал жұқа тақтайшаны 
білдіреді. Оны суретшілер майлы бояумен сурет 
салғанда пайда ланады. 

Палитраны суретші сол қолына ұстайды. Шет 
жағына сықпа бояуларды жағады да, ортасына оларды 
бір-біріне қосып араластырады. Санкт-Петербург 
түбіндегі Репино поселкесінде ұлы орыс суретшісі 
Илья Ефимович Репиннің «Пенаты» деп аталатын 
музей үйі бар. Ол мұнда ұзақ жылдар тұрып, жұмыс 
істеген. Сол музейден суретшінің палитрасын да 
к�руге болады. 

Эйфель мұнарасының жұмбағы

Майлы бояудың сыры неде?

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҚЫЛҚАЛАМ

ШАҺАРБАЙҚАУ

Мың бұралған 
бишілер Қала аумағы кеңейді

1лемде химия ғылымының ашылуымен 
қатар пайда болған кокаин, героин, ЛСД, 
амфетамин, первитин, МДМА, крэк, экс-
тази түйіршігі, гашиш, апиын деген есірткі 
түрлері бар екені мәлім. 1сіресе, 120-дан 
астам ел марихуананың атын аспандатып-ақ 
тұр. Басқасын айтпағанның �зінде, ТМД-ның 
лаңкестікке қарсы күрес орталығы таратқан 
2004 жылғы мәліметте: «Ауғанстан үкіметінің 
халыққа апиын к�кнәрін �сіруге тыйым са-
луы сәтсіздікпен аяқталды...» деп басталған 
жолдар бар. 0йткені онда, керісінше, есірткі 
�ндіру мүмкіндігі күрт артып, 5,9 мың тон-
на апиын жиналған. Жергілікті мамандар 
сол жылы 490 тонна героин да алғанын алға 
тартқан еді.

Енді ауғандық алыпсатарлар апиын 
к�кнәрінің аталған к�рсеткіштен де к�п 
�німін тұтас құрлыққа таратады деп болжа-
нуда. 1бден ықтимал. Соған қарсы күреске 
дайын болуымыз керек.

Бүгінде есірткіні сырттан тасып, оны ел 
ішінде �ндіру мақсатында Қазақстанның �зі 
к�шбасшы елге айналып шыға келгендей. 
1сіресе, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, 
Жамбыл және Алматы облыстарының 
құрамында есірткісі бар �сімдіктерді заңсыз 
�сіруі тыйылар емес. С�йтіп, к�п тосқауылға 
тап бола қоймағандар есірткінің халықаралық 
заңсыз айналымына тез сіңісті болып шыға 
келді. Аталған �ңірлерде сора к�бірек болса 
(жалғыз Шудың �зіндегі қарасора �сетін 
алқаптың жалпы аумағы – 140 мың гектар), 
Орталық және Солтүстік Қазақстан аймақ-
тарында героинге деген сұраныс артып тұр.

1лгі ауғандарды ауызға алмағанның �зінде, 
есірткі сатумен айналысатындар �зге елдерде 
аз емес. Мұны да қаперде ұстағанымыз ж�н. 
С�з басындағы СПИД мәселесіне қайта 
оралсақ, дәл осы к�ршілес мемлекеттер-
ге Дүниежүзілік банк 25 милли  он  доллар 
аударған. СПИД-ке қарсы күрес әрекетіне! Ал 
шын мәнінде ол қаражаттың алақанға қонған 
шыбындай бір мысқалы да байқалмаған. 
Ақшаны ауаға шашу оңай, әрине. Одан да, 
тікелей сол СПИД-ке апаратын бірден-бір 
тура жол – есірткі бизнесіне нақты тосқауыл 
қоя алсақ игі. 

Қарсы күрес қарымы бізде әлі де болса 
әлсіз деңгейде сияқты сезіледі. Мәселен, 
елімізде «Нашақорлық пен есірткі бизнесінің 
алдын алу және оған қарсы іс-қимыл бойын-

НАШАҚОРЛЫҚ НАШАҚОРЛЫҚ 
дерті дендеп барадыдерті дендеп барады

Есірткі, нашақорлық... Бұл сөздерді күнделікті өмірде жиі естиміз. Адам баласын 
тура жолдан тайдыратын, күллі өмірін тас-талқан ететін нашақорлық дерті халыққа, 
қоғамға, мемлекетке қауіп төндіретіні сөзсіз. Одан зардап шеккен тағдырлар 
қаншама! Енді олар өзінің бәз-баяғы өмірлеріне орала ала ма, орала алмай ма. 
Әрине, дер кезінде ес жиып, «адам» болып кеткендері де бар. Бірақ, бірақ... мұндай 
кеселдің шарбағына бір кірген соң, одан қашып құтыла алмайтының анық. Күндердің 
күнінде өзінің уытымен, шеңгелімен шырмап алары хақ. Не істемек керек? Оң-солын 
танып үлгермеген жастарды, ұрпақты сақтауымыз қажет. Неге десеңіз, есірткі сату-
мен айналысатындар ең алдымен сондай топтарды торуылдайды деседі... Халықты 
үрейден арашалап алмағы немесе басқа бір себептер тосқауыл болғаны белгісіз, 
әйтеуір биік лауазым иелері: «Шүкір, елімізде СПИД деген пәле жоқ» дей салады. 
Сенгендей боламыз. Сөйтсек, ішімізде бір бүкпеміз қордалана берген екен ғой...

ша жұмысты үйлестіру ж�ніндегі комиссия» 
11 отырыс �ткізді. «Астана – есірткісіз қала!» 
�ңірлік бағдарламасы аясында қаншама 
жиын, басқосулардың басын қайырып 
тастадық. Президенттің бұйрығымен «2006-
2014 жылдарға арналған нашақорлықпен 
және есірткі сатумен күресу стратегиясы» да 
бекітілді. Осындай қаптаған к�залдар атаулар 
мен цифрлы есеп берулерді қанағат тұтумен 
ғана жүрміз әлі! Олай болмаса, әлемдегі 
нашақорлықты кәсіп к�зіне тұрақты айнал-
дырып алған елдер бізге есірткі тасымалдау-
шы емес, оны тұтынушы мемлекет ретінде 
қараушы ма еді?!

сондықтан. Мәліметке к�п сүйене берудің де 
қажеті шамалы.

Бұнымен «күрес – нәтижесіз» деген 
кесімді пікірге маталып қалмағанымызды да 
ескерте кетейік. ҚР ІІМ Есірткі бизнесіне 
қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау 
комитеті �з кезегінде аянып қалып отырған 
жоқ. Тәубе етерлігі, жыл басынан бері (2016) 
еліміздің тәртіп сақшылары 1 мың 618 
есірткі қылмысын тіркеп, 1,6 тонна есірткі 
тәркіледі. Оның 61 келіден астамы – героин. 
Нақтылай кетсек, Астана қалалық ІІД Есірткі 
саудасымен күрес басқармасы 117 қылмысты 
анықтады. Қала бойынша 16 есірткі сатумен 
айналысатын нүкте анықталып, күдіктілер 
ұсталған. Бұл жолғы айналымнан 104 келіден 
астам есірткі заттары тәркіленіп отыр. Ал 
Алматыда 140 келідейі қолға түсті. Қалған 
дерек – �зге аймақтарға тиесілі. Сондай-ақ, 
сала мамандары 2015 жылдың соңғы 4 айында 

94 тонна есірткі заттарын тәркілегендерін 
алға тартты. Немене, сонда бұл пәле кәдімгі 
кесірткенің құйрығы тәрізді болғаны ма, 
үзіп тастаған сайын артығымен қайта шыға 
беретін?!

Енді бағасына мән берейік: бір стақанға 
сыйғызып сататын 35 грамм марихуа-

на дегеніңіз 7-10 мың теңге аралығында 
бағаланатын к�рінеді. Ал 1,5 келі героин 

3 мыңнан аса адамды азғындап, елден ерек 
есіртіп жіберуге жетіп жатыр. Қандай сорты 
екені мамандарға ғана мәлім, әйтеуір, сол 
героинның 1 келісі 5 миллион теңге тұрады. 
Жалпы алғанда, наркобарондарға әр сатылым 
сайын тіркеуде тұрған есірткімен есі кеткен-
дерден 300 миллион теңгедей табыс түсетін 
болып шықты. «Тіркелмегені қаншама?!» 
дейміз-ау тағы да...

Несіне жетісіп мәз боламыз, соңғы 15 
жыл ішінде нашақорлыққа шалдыққан 
жас�спірімдердің саны 20 есеге �сіпті. 
Негізінен Азиядан Ресейге �тетін есірткі 
транзитінің белсенді және тұрақты бағыттары 
Орталық және Батыс Қазақстан �ңірі болып 
табылатындығын ескерген ж�н. 

Еліміз �зінің географиялық орналасуы-
на байланысты есірткі  қозғалысының 
Орталық және Орталық-Батыс Азиядан  
Еуропа мемлекеттеріне қолайлы транзиттік 
жол ретінде есірткі бизнесінің халықаралық 
құрылымдарының назарын аудармай 
қоймайды. Мәселен, есірткіні Ресейден 

Еуропаға қарай тарту үшін еліміздің ірі 
қалаларында аялдау базалары құрылып, онда 
тауарды жасырудың күрделі механизмдері 
ойластырылған. Сондықтан да есірткі 
мафиясының ғаламдық мақсаттарына бір 
ғана ішкі күштермен қарсы тұру жеткіліксіз. 
Ол үшін ҚР ҰҚК мен ТМД, АҚШ, Қытай, 
Германия, Ұлыбритания мемлекеттері ар-
найы қызметтерінің ақпарат тық іс-қимылы 
кеңейіп, біріккен жедел жұ мыстары жандана 
түсуі керек...

Міне, ағайын! Кезінде іргедегі індет 
ақырын жылжып, ақыры келіп, есігімізден 
бесігімізге сығалайды деп кім ойлаған?! Енді 
оған қарсы күресудің жолдарын күнде айтып 
әбігерміз.

Бір ерекшелеп айтарлығы, ел ішіндегі 
есірткі айналымына қарсы күреске қосқан 
біздің ақпараттық ағымның үлесі ұшан-
теңіз. Ықпалы да зор. ҚР ІІМ қолдауымен 
жарық к�ріп келе жатқан есірткі саудасы мен 
нашақорлықтың алдын алу, оларға қарсы 
майдан ашу туралы үндеу дерліктей арнайы 
журналдар да жеткілікті. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін 
айтқанда, есірткімен күресіп қана қоймай, 
оны болдырмаудың, алдын алудың 
жолдарын іздеуіміз керек шығар. Есірткі 
бизнесінің артында көпшіліктің көзіне 
түсе бермейтін топтар да болуы мүмкін. 
Құқық қорғау органдары есірткі тасы-
малдаушыларды ұстағанымен, оның ар 
жағындағы иелері тасада қалып қоятыны 
сөзсіз. Үлкен қаражат айналып жатқан 
жерде адамның өмірі мен тағдыры олар 
үшін соншалықты маңызды бола да 
қоймас. Әлбетте, көзі ашық, көкірегі ояу 
азаматтар нашақорлық дертінің, есірткі 
кеселінің қандай зиян екенін жақсы 
біледі. Осы орайда бұл мәселеде бар-
ша елдің, қоғамның мүддесі бір арнада 
тоғысып, қайтсек ұрпағымызды аман 
сақтаймыз деген сауалға жауап іздеуіміз 
керек. Себебі, нашақорлық дерті дендеп 
барады... Бұған осы мақалада келтірілген 
деректер айғақ. Ойланайық, ағайын! 

Еркеғали БЕЙСЕНОВ,
«Ана тілі» газетінің меншікті тілшісі

АСТАНА

«Тұтынушы» демекші, еліміздегі наша-
қорлардың жартысынан к�бі 18-19 жас-
тағылар екен. Есірткімен есіріп, 2008 жылы 
473 адам �мірімен қоштасса, 2009 жылы 
қазақстандық 400-дей жас қыр шы нынан 
қиылған. «55 мың нашақорымыз бар» деген 
к�рсеткіш соңғы 10 жыл ішінде 2 есеге артқан 
сорақылық болып шықты. Тір келмегені 
қаншама?!

Марк Твен айтқан ғой, «�мірде �тіріктің 
үш түрі бар: жай �тірік, арсыз �тірік және 
статистика» деп. Демек, ресми мәліметтердің 
дені дүрбінің екінші жағы сияқты, к�з 
алдыңа үлкенді кішірейтіп к�лбеңдете қояды. 
Мысалы, әлгіндей жиынқұмарлар әртүрлі 
деректерді к�лбеңдетіп, әркімнің �з бетінше 
сандырақтап отырғандай болатындығы 

Еліміздегі үшінші қала мәртебесіне ие бо-
лып отырған Шымкент қаласының аумағы 
күн /ткен сайын кеңейіп келеді. Халқы 
миллионға жақындады. Жер к/лемі де 117 
мың гектарға ұлғайды. Агломерациялық 
даму орталығына айналуда.  Алдағы кезде де 
қаланың к/ркейіп, гүлденуі үшін жүргізілетін 
жұмыстарға шаһардың үкіметтік деңгейде 
бекітілген  бас жоспары негіз бола бермек.

Айта кету керек, Шымкенттің   бас жо-
спарына сәйкес халық санының �суіне орай, 
әсіресе қалаға жаңадан қосылған елді мекен-
дерде инфрақұрылымды дамыту, коммуналдық 
қызмет жүйелерін салу ісіне  басымдық 
беріліп келеді. Алайда, мамандардың жүргізіп 
отырған құрылыс нысандарын бас жоспарға 
сәйкестендіру, к�ркейту, к�ріктендіру шарала-
рына кедергі келтіретін жайттар аз емес.  

– Қаламызда бас жоспардың талаптарына 
сай келмейтін құрылыс нысандары әлі де  
жоқ емес. Бұл орайда қала әкімдігі мен 
Оңтүстік Қазақстан облысының сәулет 
және қала құрылысы басқармасы бірлесе 
отырып, �зендердің қорғау аймағы мен 
белдеулерінде орналасқан нысандарды анықтау 
жұмыстарын жүргізіп келеміз. Ал инженерлік 
жүйелердің қорғау аймағында 3580 құрылыс 
нысаны анықталды. Оған «Қазтрансойл», 
«Оңтүстікжарық» мекемелері, газ қоймалары, 
су ресурстары, «Қазақтелеком» және жылу 
жүйелері қарайтынын ескерсек, тұрғындар 
үшін қандай қауіп-қатердің туып отырғанын 
айқындау қиын емес. Жоғарыда айтылған 549 
заңсыз құрылыс нысаны бойынша жер иелерінің 
мәліметтері толық жинақталып, облыстық 
сәулет және қала құрылысы басқармасы мен 

Ақтау қаласындағы №3 орта мек-
тебінде оқушылардың шығар ма-
шылық белсен ділігін арттыру, би 
/нерін дамыту, талантты бала-
ларды анықтау мақсатында /нер 
мектептерінің оқушылары арасында 
«Хореография» облыстық балалар 
/нер фестивалі /ткізілді. Байқауға 
қалалар мен аудандардың /нер 
мектептерінен барлығы 112 оқушы 
қатысты.

Сайыс ережесіне сәйкес қатысу-
шылар жас ерекшеліктеріне қарай 8 
оқушыдан құралған бишілер тобы ұлт-
тық қазақ биін, түрлі ұлттар биін билеп 
�з �нерлерін к�рсетті. 

Қазылар алқасының шешімі бойын-
ша І орынды Қ.Бақтыбайұлы атындағы 
Бейнеу �нер мектебінің бишілер тобы, ІІ 
орынды Жаңа�зен қалалық Оқушылар 
шығармашылық үйі, Қарақия ауданы, 
сондай-ақ Түпқараған және Маңғыстау 
ауданындағы �нер мектептерінің 
оқушылары иеленді. ІІІ орын Ақтау 
қаласы А.Тарақұлы атындағы қазақ 
балалар �нер мектебінің бишілер то-
бына берілді. Байқау жеңімпаздарына 
облыстық білім басқармасының арнайы 
дипломдары және бағалы сыйлықтары 
табыс етілді. 

�лия ТУМЫШЕВА, 
облыстық оқу-әдістемелік және 

қосымша білім беру орталығының 
эстетика б/лімінің әдіскері

облыстық жер инспекциясы басқармасына да 
�з тараптарынан тексеру жүргізу үшін хаттар 
жолданды, – дейді Шымкент қалалық сәулет 
және қала құрылысы б�лімі басшысының 
міндетін атқарушы Бауыржан Кенжеқұлов. 

Айта кетейік, 2012 жылы Шымкент 
қаласы ның бас жоспары бекітілген. Осы 
бас жоспарды іске асыру мақсатында 2014 
жылы Т�ле би, Сайрам, Ордабасы ауданда-
рына қарасты 40 елді мекен қала аумағына 
енді. Қазіргі таңда бұл аймақтарда бекітілген 
егжей-тегжейлі жобаларға сәйкес �зектендіру 
жұмыстары жүргізілуде. Бұл орайда келешек-
те Шымкент қаласының к�ше-жол торабын 
дамыту мен жетілдіру мақсатында қаланың 
солтүстігі мен оңтүстігіндегі шет аудандарды 
бір-бірімен байланыстыратын үлкен ай-
налма жолын, қаланың орталық аумағында 
к�лік қозғалысын жеңілдету мақсатында 
ұйымдастыру жұмыстары жоспарланған. Бұл 

ұсыныстар негізінде болашақта құрылысы 
жүретін аумақтарда жалпы қалалық және 
аудандық маңызы бар жаңа магистральді 
к�шелер құрылысын салу жоспары да 
қарастырылған. Сонымен бірге бұрынғы 
к�шелерді ж�ндеуден �ткізу және Бадам �зені 
үстінен к�лік жүретін жаңа к�пірлер салу да 
жоспарланып отыр. 

Қала құрылысы нормаларына сәйкес және 
заңсыз құрылысқа жол бермеу үшін меншік 
иесі заңды тұлға болсын, жеке азамат болсын, 
құрылысты бастамай тұрып, тіпті жерді сатып 
алатын сәттен бастап сол жер телімінің заңды 
екендігін анықтап алуы тиіс екен. 

Шымкенттің Қазақстандағы үшінші қала,  
Ұлы Жібек Жолының орталығы ретінде де даму 
к�кжиегі кең. Бұл орайда қала к�шелеріндегі  
жарнаманың да алатын орны  ерекше. Шым-
кент қаласының сәулет және қала құрылысы 
б�лімі тек сыртқы жарнамаға жауапты. Сыртқы 
жарнама объектілерін орналастыру үшін кез 
келген заңды немесе жеке тұлға рұқсат алуы 
тиіс. Рұқсат мекен-жай, мақсат-мүддесі, салық 
т�леу, тағы басқа заңдылықтарды ескере оты-
рып беріледі. Ал жарнама мәтіні Шымкент 
қаласының мәдениет және тілдерді дамыту 
б�лімі арқылы тексеріліп, бекітіледі. 

Сыртқы жарнама ілуде де заңсыздықтар 
орын алады. Осы кемшіліктерді болдырмау 
және алдын алу үшін б�лім қызметкерлері 
Шымкент қаласының ішкі істер басқармасымен 
бірлесе отырып ай сайын рейд жүргізіп келеді 
екен.

Жәмила ЖАЙЛАУБЕК

Оңтүстік Қазақстан облысы

Астана 
қалалық Ішкі істер 

департаменті Есірткі 
саудасымен күрес басқармасы 

117 қылмысты анықтады. 
Қала бойынша 16 есірткі сатумен 
айналысатын нүкте анықталып, 
күдіктілер ұсталған. Бұл жолғы 

айналымнан 104 келіден астам есірткі 
заттары тәркіленіп отыр. Ал Алматыда 

140 келідейі қолға түсті. Қалған 
дерек – өзге аймақтарға тиесілі. 

Сондай-ақ, сала мамандары 2015 
жылдың соңғы 4 айында 94 

тонна есірткі заттарын 
тәркілегендерін алға 

тартты. 
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МЕРЕЙ

«Шабыт» жүйріктерді анықтайды

–Сізді Қытайдағы ағайынның ара-
сында алғаш рет халықаралық жарысқа 
қатысқан балуан дейді. Бұған қашан 
қатыстыңыз?

–Бұл жарысқа еркін күрестен қатыс-
тым. Ал әуелі қазақ күресімен, одан кейін 
қы тайдың жыңғойши деген күресімен 
айналысқан едім. Біздің кезімізде күрес 
десе делебесі қозып, арқасы қызатын 
балуандар �те к�п болды. Мысалы, бізге 
дейін Серік Қожабай, Тұрсынғали де-
ген кісілер болса, одан кейін К�кенай, 
Жансейіт  Қанатай,  Нұрбек Қали, 
 Мейрамбек, Мекеш, Нұрлан,  Манарбек 
деген жігіттер шықты. Олар жақсы 
күресті. Осылардың ішінде маған алғаш 
рет еркін күрестен халықаралық жарысқа 
қатысу бұйырды. 1979 жылы Үндістанда 
�ткен Азия чемпионатына қатыстым. 
Оған ұлттық құрамаға бес адам алынды. 
Соның үшеуі ханзу, яғни қытай, біреуі 
моңғол, біреуі мен болдым. Осы сында 
т�ртінші орын алдым. Ал келесі жылы 
Иранда �ткен әлем чемпионатында қола 
жүлдегер атандым. Бұл белдесуге 87 ел 
қатысты.

– Сол кезде сізге «Күрес патшасы» 
деген атақ берілді ме?

– Кейін берілді. Мен 100 келіден аса 
салмақта күрестім. Жаңа �зіммен бірге та-
лай мықты балуандардың да белдескенін 
айттым ғой. Олар �з заманының мықты-
лары болған. Ал маған «Күрес патшасы» 
атағы 29 жарыста жеңімпаз болғаным 
үшін берілді. 10 мемлекеттік жарыста 
бес рет бірінші, т�рт рет екінші, бір рет 
үшін ші орынды иелендім. 9 рет аудандық 
жарыстың жеңімпазы, екі рет күміс 
жүлдегері атандым.

Негізі 1973 жылдан бастап күрестім. 
Жастық шағым «Мәдениет т�ңкерісімен» 
тұспа-тұс келгендіктен күреспен кешігіп 
айналыса бастадым. 1977 жылы, 25 жа-
сымда Шыңжаң балуандар командасына 
шақырылдым. Келесі жылы Үрімжіде 
Қы тайдың мемлекеттік жарысы �тіп, 
екінші орынды иелендім. 1979 жылы 
Шұйжуда, 1981 жылы Шанхайда, 1982 
жылы Тайванда, 1986 жылы Ланжуда бас 
жүлдені алдым. 

–Кешеден бері сіз туралы жақсы ай-
тылды. «Солтыкен кезінде зілтемірді 
т/бесінде ойнататын, арқанға /рмелегенде 
аяғына 20 кем ауыр затты байлап ала-
тын қытай балуанымен күрескен. Соны 
жеңгенде иісі қазақтың бәрінің абырой-
беделін арттырып, мерейімізді асырды» 
деген еді. Бұл қай кезде болды?

–Ол мемлекеттік жарыс болатын. 
Сол кезде қытай балуаны: «Бүгін мен 
�з құдайымды айтып шықтым. Сен �з 
құдайыңа сеніп күрестің. Сенің құдайың 
жеңді. Екеуміздің де күшіміз бірдей бо-
латын. Бірақ сенің бойыңда бір құдірет 
бар сияқты» дегені есімде. Мен үшін 
тағы бір есте қалатын белдесу, 1984 жылы 
болды. Иранның Тегеран қаласында 
«Такти» атты халықаралық турнир �тті. 
Осы сында Кубаның т�рт дүркін әлем 
чемпионын жеңіп, тәубесіне келтірдім. 
Ал 1986 жылы Қытайда мемлекеттік 

жарыс тар аяқталған соң, аудандық бел-
десулерге қатыстым. Онда үш жылдай 
күш сынастым. Одан кейін тәрбиеші 
болдым. Яғни балаларды күреске бау-
лып, жаттықтырумен айналыстым. 

– Сіз ел арасында балуан ғана емес, 
ақын ретінде де кеңінен танылған екенсіз. 
К/біне не туралы жазасыз?

 – Менің �леңдерімде бәрі бар. 
Спорт, �мірге қатысты бәрін жазуға 
тырысамын. Жүректен шыққан с�з 
жүрекке жетсе деймін. 1988 жылы «Болат 
қалам» атты тырнақалды туындым, одан 
кейін «Ақ семсер», «К�к сүңгі», «Жасыл 
жебе», «Айбалта», «Қара шоқпар» деген 
жыр жинақтарым шықты.

– Бұл кітап та сіз туралы ма?
– Иә. Енді Қазақстаннан тағы бір 

кітапты шығару ойда бар. «Ақ семсер» 
Қазақстаннан шыққан.

– Қазақстанда жиі болып тұрасыз ба?
– Астанада бір рет болдым. Тағы да 

барамын деп отырмын. 
– Сізге балуандық, ақындық /нер ата-

бабаңыздан тарам-тарам ұрпақ арқылы 
жеткен сияқты. Жазу-сызу, күресу қанда 
бар қасиет қой. Сіздің әкеңіз, атаңыз 
күреспен айналысты ма?

– Ол кезде күрестер той-томалақта, 
аста, басқа да жиындарда болатын 
еді. Менің Дүтбай нағашым үлкен 
жарыстарға қатыспаса да ел ішінде қара 
күшімен кеңінен танымал болған. Біз 
бала кезімізде соларға қарап �стік. Күрес 
– қазақ халқының қаз тұрып, қадам 
басқан кезден бері келе жатқан ұлттық 
спорт түрі. Балалық шағымызда балуан 
десе, сол адамның жүріс-тұрысына, 
с�зіне, қимылына дейін еліктеп �стік. 
Сондықтан күрес қандай қиын-қыстау 
кездер болса да халқымыздан қалған 
емес. Ол біздің қанымызға сіңген �нер. 

– Солтыкен аға, сіздің ауыр тасты 
к/тергеніңіз содан болып тұр ғой.

– Осыны к�п адамдар сұрайды. Бұл 
тасты 22 жасымда к�тердім. Ол 292 келі 
болатын. Қазір тас Алтай аймағындағы 
Шікірші елді мекенінде тұр. 

«Қарап тұрды 15 жігіт қасымда,
к�к шұбар боп жатты Қыран тасы да,
кейінгі ұрпақ к�рсін деген ойменен,
к�тердім мен 22 жасымда» деген 

екенмін.
Мен 1952 жылы Алтай аймағының 

Қыран �зенінің бойында туғанмын. 
Ал мынадай ауыр тастарды бізге дейін 
де талай алыптар к�терген. Мысалы, 
Шыңжаң �лкесіндегі Қарамағай ауы-
лында Ахметжан балуан 389 келі тасты, 
Қабада Ыдық балуан 430 келі тасты 
к�терген болатын. Одан басқа Қасым 
батыр 700 келі тасты, Қожағапан ба-
луан да ауыр тасты к�теріп, жұртты 
таңғалдырғаны белгілі. 

– �ңгімеңізге рахмет!

�ңгімелескен 
Дастан ЖҰМАБЕКҰЛЫ,

журналист

МОҢҒОЛКҮРЕ (ҚЫТАЙ) – АСТАНА

СҰХБАТ

Ақын жүректі 
балуан

Жақында қазақ күресінен өткен әлем 
чемпионатында Алтайдың ар жағындағы 
қандастарымыздың арасында еркін күрестен 
Қытайдың 29 рет жеңімпазы болған Солтыкен 
КӨКІШҰЛЫМЕН кездескен едік. Бұл кісі де 
жұртшылықпен бірге жарысты бастан-аяқ 
тамашалады. Сол кезде Солтыкен Көкішұлымен 
әңгімелесудің сәті түскен еді.

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен 
жасөспірімдер театрында көрнекті жазушы-драматург, профессор, Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығы Төрағасының орынбасары, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, «Құрмет» орденінің иегері Сұлтанәлі Балғабаевтың 70 
жасқа толуына арналған «Жұлдызың жансың» атты шығармашылық кеш өтті. 
Кеш шымылдығы Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 
студенттерінің қойылымымен ашылды. Бұдан кейін «Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты, жазушы Қуанышбай Құрманғали кеш иесі туралы «Ұлтқа қызмет 
етудің үлгісі» деген тақырыпта баяндама жасады.

Қазан айының 29-ы күні Алатау баурайында қазақтың батыр ұлдарының бірі Қанат Ислам ганалық Патрик 
Аллотеймен жұдырықтасады. Бұл кездесуде жартылай орта салмақта IBO (Intercontinental), WBO (International) 
тұжырымының чемпиондық белбеуі сарапқа салынады. Осы жекпе-жекке тыңғылықты дайындалып жатқан 
спортшы жақында Алматыда жанкүйерлері үшін ашық жаттығуын өткізді. Сондай-ақ бокспен айналысып 
жүрген алматылық жастармен тәжірибесін бөлісті. Уақытының тығыз болғанына қарамай, боксшымен жекпе-
жек алдында сұхбаттасудың сәті түсті. 

драматургтік қызметінен б�лек тағы бір 
артықшылығы – қайраткерлігі. Оның 
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығында 
атқарған қыруар шаруаларын, сіңірген 
еңбегін ерекше атауға болады» деді ба-
яндамашы.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
мерейтой иесіне арналған құттықтау 
хатын Мемлекет басшысының  �зі 
жетекшілік  ететін Дүниежүзі қазақтар 
қауымдастығы т�рағасының бірінші 
орынбасары Талғат  Мамашев оқып, 
табыстады.  Құттықтау хатта бы-
лай делінген: «Құрметті Сұлтанәлі 
Б а з а р б а й ұ л ы !  7 0  ж а с қ а  т о л ғ а н 
м е р е й т о й ы ң ы з  қ ұ т т ы  б о л с ы н ! 
Халқымыз �зіңізді есіміңіз қазақ 
оқырмандары мен к�рермендеріне 
жақсы таныс жазушы-драматург және 
қоғамымызға белсенді атсалысып 
келе жатқан қайраткер азамат ретінде 
құрмет тұтады. Сіздің қаламыңыздан 
шыққан к�ркем дүниелер оқырманға 
қарапайымдылығымен және адам-
дардың жан-жүрегіне ізгілік пен 
имандылықтың сәулесін түсіретін 
жақсы қасиеттерімен ұнайды. Адам-
дар  арасындағы күрделі  қарым-
қатынастардың нәзік қалтарыстары 
мен терең драмалары иланымды ашы-
латын бірқатар пьесаларыңыз еліміздің 
 театр сахналарында  табысты қойылып, 
к�рермен қауымның ыстық ықыласына 
б�леніп жүр. Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығында к�п жыл бойы менің 
орынбасарым бола жүріп, ұлтжанды 

жеткізді. Ал  Алматы қаласы әкімінің 
орынбасары Арман Қырықбаев қалалық 
әкімдік атынан  қаламгерді құттықтап, 
ақжарма тілегін жеткізді. 

Сұлтанәлі Балғабаев пьесаларында 
қазіргі заманғы отбасылық-тұрмыстық 
�зекті мәселелер драмалық, трагедиялық, 
комедиялық сипаттар тұтастығымен 
бейнеленеді. Сондай шығармалардың 
қатарында  «Ең әдемі  кел іншек», 
«Ғашықсыз ғасыр»,  «Ең жақсы еркек» 
туындылары бар. Басқосуда сахналанған 
осы пьесалардан үзінділер к�рсетілді. Ал 
«Ең жақсы еркек»  қойылымын Алмахан 
Кенжебеко ва    бастаған Алматы облыстық 
Б.Римова атындағы театрының актерлері 
сахналап, к�рерменге шынайы күлкі 
мен шаттық сыйлады. Кештің жаңалығы 
деп мерейтой иесінің  шәкірттері 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық �нер 
академиясының студенттері «Жұлдызың 
жансын» қойылымының тұсауын кесіп, 
ұстаздарына жылы лебіздерін білдірді.  

К е ш  с о ң ы н д а  с � з  с � й л е г е н 
Сұлтанәлі Балғабаев бүгінгі басқосуға 
қа тысқандарға шынайы алғысын біл-
дірді. «Менің �мірімнің жалғасы – 
ұрпағым  болса, �нерімді жалғастырушы 
– шәкірттерім. Шәкірттеріме арнап 
осы пьесаны жазып, жұлдыздары жан-
сын деген тілекпен осылай атадым. 
Кештің осылай аталуы да бекер емес. 
Сахнаға бүгін алғаш шыққан шәкірттерім 
«Сұлтанәлі ағамыздың мерейтойында 
алғашқы қадамымды жасап едім» деп 
айтып жүрсе, содан асқан құрмет жоқ» 
деді мерейтой иесі. 

Осы ретте айта кетейік, Ғ.Мүсірепов 
атындағы мемлекеттік академиялық ба-
лалар мен жас�спірімдер театры биылғы 
жаңа маусымның ашылуында �зінің 
70 жылдығын салтанатты түрде атап 
�тті.  Театр мерейтойы аясында бірқатар 
мәдени шаралар жүзеге асырылды.

А. ҚАЙРАТҚЫЗЫ

Отан» партиясы т�рағасының бірінші 
орынбасары  Мұхтар Құл-Мұхаммедтің 
құттықтау Хатын жеткізді. ҚР Жазушы-
лар одағы басқармасы т�рағасы  Нұрлан 
Оразалин қаламгерді мерейтойымен 
құттықтап, ҚР Жазушылар одағының 
атынан мерейтой иесінің  иығына шапан 
жапты. «Сұлтанәлінің қаршадай кезінен 
Сарысу мен Сырдың арасында табаны 
жер сызып, табанына құмның ыстығы 
�тіп жүрген кездегі арманы болған. 
Шіркін-ай, бір �лең жазсам немесе қазақ 
халқы �зінің рухани кәдесіне жарататын-
дай с�з тудыра алсам, хикаялар, повестер 
жазсам деген арманы кішкентай сары ба-
ланы сонау құмның ішінен, Сырдың бой-

ынан Алматыға алғаш 1960-жылдардың 
бел ортасында алып келген кезде 
үзеңгілес әріптес ретінде біз танысып 
едік. Сол кездерден Сұлтекеңнің мінезі 
�згерген емес. Адалдығы, мінезі сол 
қалпында» дей келе, мерейтой иесінің 
«Сыр мен Сарысу» деп аталатын соңғы 
кітабының мазмұнды жазылғанына   
айрықша тоқталды.

Н . О р а з а л и н  Қ Р  П а р л а м е н т і 
Сенатының т�рағасы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың құттықтау хатын табыстады. 
ҚР Мәдениет және спорт министрі Ары-
станбек Мұхамедиұлының құттықтау 
хатын  министрдің орынбасары Ақтоты  
Райымқұлова  тапсырып, құттықтауын 

Сахнаға немерелерімен 
шыққан қаламгер

«Шабыт» жастар шығармашылығы 
фестиваліне қатысушылардан /ті-
нім дер қабылдау басталды. Үсті-
міз дегі жылдың 3-8 қараша күндері 
Астанада XIX «Шабыт» халықаралық 
шығармашыл жастар фестивалі /теді. 

Биыл �нерпаздар алты аталым бойын-
ша сайысқа түседі. Байқау қорытындысы 
бойынша классикалық музыка, халық 
музыкасы шығармаларын үздік орын-
даушы, үздік эстрадалық вокал орында-
ушысы анықталады, сондай-ақ дарын-
ды артистер «Бейнелеу �нері», «Үздік 
әдеби шығарма» және «Хореография» 
номинацияларында бақтарын сынай-
ды. Қатысушыларды іріктеу үш тур-

дан тұрады. Олардың репертуары мен 
әрбір музыкалық аспапқа арналған шы-
ғармаларды ұйымдастырушылар алдын 
ала белгілейді. 1рбір аталым бойынша 
байқауды �ткізу бағдарламасы мен �ткізу 
орны туралы толық ақпарат www.shabyt.
astana.kz сайтында жарияланған.

0нер додасына 16-дан 35 жасқа 
дейінгі жастар қатыса алады. 0тінімдерді 
қабылдау 20 қазанға дейін жалғасады. 
«Шабыт» халық аралық шығармашыл 
ж а с  т а р  ф е с  т и в а л і  о с ы м е н  1 9 - р е т 
ұйымдас ты рылғалы отыр. Аталған шара 
�нер әлеміндегі маңызды оқиға болып 
табылады. Бұл – жас дарындарға үлкен 
сахнаға шығуға мүмкіндік беретін бірегей 
жоба. 

ДҮБІРЛІ ДОДА

ЖАНКҮЙЕРЛЕР ҚОЛДАУЫН ЖАНКҮЙЕРЛЕР ҚОЛДАУЫН 
ЕРЕКШЕ СЕЗІНЕМІНЕРЕКШЕ СЕЗІНЕМІН

Қанат Қанат ИСЛАМИСЛАМ: : 

– Алдағы жекпе-жекке дайындығыңыз қалай? 
– Мен қазір WBA тұжырымы бойынша әлемде 

бесінші орында тұрмын. Ендігі жекпе-жектердің 
барлығы �те маңызды болмақ. Қазір нағыз бабымда-
мын. Америкадан жаттықтырушым келіп, соңғы бір 
айдың жаттығуы �те сапалы болды.  Аллаға шүкір, тас 
түйін дайынбыз. Күнделікті күн тәртібім жаттығудан 
басталады. Ендігі кезекте шаршы алаңға шығып 
�зімізді к�рсету ғана қалды. 

–Жанкүйерлеріңіздің қолдауы қалай әсер етуде? 
–Қарсыласым мықты екені рас. Оның рекор-

ды да менікінен жоғары. Бірақ, мен кәсіби рингте 
алғаш рет �з елімде, жергілікті жанкүйерлер алдында 
шаршы алаңға шыққалы отырмын.  Халқым маған 
сеніп, үлкен үміт артып отыр. Сонымен бірге биыл 
ел Тәуелсіздігінің  25 жылдығы,  Алматы қаласының 
1000 жылдығы атап �тілуде. Мұның �зі  үлкен 
жауапкершілік жүктейді. Жанкүйерлерімнің қолдап, 
сенім артуының �зі мені жігерлендіреді. Қазақ 
 боксын әлемге таныту басты міндетім.

– Патрик Аллотейді  қаншалықты зерттеп 
үлгердіңіз? 

– Патрик Аллотей де тәжірибелі боксшы. Осыған 

Қ а л а м г е р д і ң  т ы р н а қ а л д ы  т у -
ындыларына талдау жасап, �з есте-
ліктерімен б�лісті .  «Сұлтанәлінің 
жазушылық талантының қыр-сырын 
ұғыну үшін оның әр алуан тақырыптағы 
повестерімен танысып шығу да аздық 
етеді. Жазушының тағы бір қыры–
к�семс�здігі.Респуб ли калық баспас�з 
беттерінде оның мақалалары үзбей 
жарияланады. Тіршіліктің сан салалы 
мәселелерін қозғаған мақалалары қандай 
керемет. Сұлтанәлінің жазушылық, 

және жанашыр азамат ретінде шетелдер-
де тұратын қандастарымыздың атаме-
кенмен байланысып тұруына лайықты 
үлесіңізді қосып келесіз. Қаламгер лік 
және қайраткерлік қасиетіңіз елі міздің 
жоғары мемлекеттік наградаларымен 
және әдебиет саласындағы сый лық-
тармен атап �тілгені зор мерей.  Сізге 
мықты денсаулық, отбасыңызға аман-
дық пен ізгіліктер, сондай-ақ ба қыт ты 
шығармашылық ғұмыр тілеймін».

Сонымен бірге Т.Мамашев  «Нұр 

дейін кәсіпқой бокста 36 жекпе-жек �ткізген. Оның 
34-інде қарсыластарынан басым түскен. 24-де 
қарсыласын нокаутпен ұтса, 2 жекпе-жегінде ғана 
есе жіберген. Cоңғы рет 24 маусым күні шаршы 
алаңға шығып, отандасы Сани Идананы жеңген. 
Жекпе-жектерінің барлығын дерлік Ганада �ткізген. 
Үш кездесуі ғана �зге елде �ткен. Кәсіпқой бокста 
«Улы жебе» деген лақап атқа ие. Сондықтан бапкерім 
екеуміз қарсыласымның осал тұстарын зерттеп, 
соған орай жаңа жаттығулар мен айла-тәсілдер 
ойластырудамыз. Қарсыласымның соққылары да 
жойқын. 0те сақ болған ж�н. Сол үшін жан-жақты 
дайындалып жатырмыз. 

– Спарингтік кездесулерде кімдермен бақ 
сынадыңыз?

– Спарингтік жекпе-жекте  Айдар Шәрібаев, 
Айдос Ербосынұлы, Жәнібек  1лімханұлы сынды 
�зіміздің боксшыларымызбен кездестім.  Бұл бір 
жағынан кәсіпқой және әуесқой бокс арасында үлкен 
тәжірибе алмасу. 

– Бір кездері мексикалық  Канело Альвареспен 
спарингтік жекпе-жектен бас тартқаныңызды білеміз. 
Бұл туралы не дейсіз?

– Мені Канело Альварес спарингтік жекпе-жек    -
ке шақырған. Алайда, мен бас тарттым. Менің ко-
мандам біраз уақыттан соң Альвареспен де шаршы 
алаңда кездесуің  мүмкін деді. Сол себепті �з қарым-
қабілетімді әзірше оның алдында к�рсетпеймін деп 
шештім.

–Алдағы жоспарларыңызбен б/ліссеңіз...
–Алматыдағы жекпе-жектен б�лек, осы жылдың 

аяғына дейін АҚШ-та тағы бір кездесу жоспарланған. 
Ал келесі жылға 4-5 кездесу бар. 

Айта кетейік, Қанат Ислам мен Патрик 
 Ал лотей арасындағы жекпе-жек 29 қазан күні 
Алматыдағы «Алматы Арена» спорт кешенінде 
�теді. Бұл ғимаратқа 12 мың к�рермен сияды. 
Сондай-ақ осы бокс кешінде Жанқош Тұраров, 
Руслан Мырсатаев, 6ли А хметов, Айдар 
Шәрібаев, Айдос Ербосынұлы және Жәнібек 
6лімханұлы �нер к�рсетеді. Соңғысы кәсіпқой 
бокста алғашқы рет бақ сынайын деп отыр. 

Ақбота ИСЛ�МБЕК

ҚҰЛАҚҚАҒЫС


