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ОЙТҮРТКІНАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ

АШИДЫ ЖАНЫҢ...БАСПАСӨЗ – 2017 Бүгінгі санда:

 Тарихымызды 
тайсалмай зерттеген 

ғалым

Қазақтың 
майдангер офицерлері

Жетібай

3-бет

9-бет

8-бет

Елордамызда 1945 жылы 
Рейхстагқа ту тіккен қазақтың 
батыр ұлы Рақымжан 
Қошқарбаевқа еңселі ескерткіш 
орнатылды.  
Салтанатты шарада Астана 
қаласы әкімінің орынбасары 
Ермек Аманшаев қала 
тұрғындарын ескерткіштің 
ашылуымен құттықтап, ескерткіш 
Рақымжан Қошқарбаевтың 
ерлігін мәңгілік ету үшін ашылып 
отырғанын айтты. «Оның есімі 
өскелең ұрпақтың жадында 
ерліктің символы ретінде 
сақталуы керек, сол себепті 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы қарсаңында елордада 
аты аңызға айналған нағыз 
жауынгерімізге арнап ескерткіш 
орнатылды» деді Е.Аманшаев. 
11-метрлік монумент қаладағы 
Б.Момышұлы мен Р.Қошқарбаев 
даңғылдарының қиылысында 
орналасқан. Ескерткіштің авторы 
– «Қазақ Елі» монументін жасауға 
қатысқан белгілі мүсінші Асқар 
Нартов. 
Тұсаукесер шарасына арналған 
жиынға батырдың туған қызы 
Әлия Рақымжанқызы мен 
немерелері, сондай-ақ лейтенант 
Қошқарбаев туралы кітаптың 
авторы – Қасым Аппасұлы 
қатысты. Жиналғандар қазақ 
жауынгерінің мүсініне гүл 
шоқтарын қойды. 

Күнделікті өмірімізді ономастикалық атауларсыз елестету мүмкін 
емес. Үйден шықсақ көше атауларын, дүкенге кірсек азық-түлік 
өнімдерін көреміз. Тіпті киім-кешектердің өзіндік атаулары бар 
екені мәлім. Бұл орайда бір айта кетерлік мәселе бар. Әдетте 
көпшілік ономастика дегенде жер-су атаулары мен кісілердің аты-
жөндері деп түсінеді. Бұл заңды да. Өйткені ол солай қалыптасқан 
ұғым. Ал енді ономастика ғылымының аясында көптеген салалық 
бағыттардың да бар екенін ескеруіміз керек.

4-бет

Мәселен, эргонимдер (қалаішілік 
нысана атаулары) мен прагматоним-
дер (тауарлық таңба атаулары) деген 
ұғымдар бар. Осы ұғымдар да ономас-
тикада үлкен р�л атқарады. Себебі 
қаладағы ғимараттар мен тауар атаула-
ры кең тараған с�здер. Демек, мұның 
�зіне тән мәселелері аз емес. Оны 
ғылыми тұрғыдан талдау, шешімін 
күткен сауалдарға жауап іздеуіміз ке-
рек. 

Еліміздің экономикасы дамып 
келеді. Демек, нарықтық қатынастар 
к�лемі бұрынғыға қарағанда бірнеше 
есе ұлғайды. Мемлекеттер арасында 
сауда-саттық күшейді. Тауарлар к�лемі 
арта түсті. Олардың әрқайсысында 
тауарлық атаулар мен белгілер бар. 
К�рнекі құралдардың бірі жарнама-
лар мен ғимарат маңдайшаларындағы 

компания, фирма, кәсіпорын, сауда-
саттық, т.б. мекеме атаулары жоғарыда 
айтқанымыздай эргонимдер болса, 
жарнамалардың басты құрамдас б�лігі 
тауарлық таңбалар болып табылады.
Тауардағы атаулар елдің бет-бейнесін 
к�рсетеді. Ол с�зсіз ұлттық нақышта 
болуы тиіс. 

Бүгінгі таңда бесіктен белі шық-
паған балаға дейін білетін «Кока-ко-
ла», «Сникерстен» бастап, мыңдаған 
ш е т е л д і к  т а у а р л а р  Қ а з а қ с т а н 
нарығында айналысқа еніп, оның атау-
ларына к�зіміз үйреніп кетті. 1рине, 
бұл да жаһанданудың бір к�рінісі. 
Алыс-жақын шетел �нім атаулары 
мен әлемге танымал брендтік атаулар 
отандық �німдерден сан жағынан 
анағұрлым асып түседі. 

Е л і м і з д е  � н д і р і л е т і н  т а у а р 

атауларының тілдік сипатына біршама 
үңіліп к�рдік. Сонда, ұннан жасалатын 
�німдерге назар аударсақ: «Цесна», 
«Мукатай», «Сұлтан», «Ақсай нан», 
«Алматинский», «Ароматный», «Ассор-
ти», «Бабушкин», «Баварский», «Багет-
та», «Батон», «Белый», «Бородинский», 
«Бутербродный», «Городская», «Гор-
чичный», «Зерновой», «Измайловская», 
«Илийский», «Казанский», «Калач», 
«Каравай свадебный», «Красносельский», 
«Тандырнан», «Лепешка», «Социаль-
ный», «Старорусский», «Столичный», 
«Студенческий», «Сушки», «Здоровье», 
«Тостерный», «Украинский», «Формо-
вой», «Фруктовый», «Цельнозерновой», 
«Чайные», «Элитный», «Южный» және 
т.б. атауларды к�реміз. 

Жақында Алматыда елге танымал қаламгердің шығармашылық 
кеші өтті. Кеш болғаннан кейін тілек, лебіз білдірушілерге де ке-
зек берілетіні белгілі. Содан кеш кейіпкерінің қыр-сырына етене 
қанық әріптесі ортаға шақырылды. Жиналғандар «жөн екен» 
дегендей риза кейіп танытқандай болды. Өйткені көпшілік бұл 
екі азаматтың достық қарым-қатынастарынан жақсы хабардар-
тын. Олай болса жұрттың «Бұ кісі не айтар екен?» деп құлақ 
түрулері де заңдылық. 

С � з д і ң  б а с т а л у ы  ж а -
ман болмаған. Дегенмен, 
әрі қарай мәні кете баста-
ды. Берілген уақыт бес-он 
минут болса да «шешеннің» 
с�зі ұзаққа созылды. Кештің 
басталғанына да екі сағаттан 
астам уақыт болған. Басқосу 
аяқталуға жақындап қалған 
секілді еді. Мінбеге к�терілген 
ағамыз мұны елейтін емес. 
Бір әңгімесін аяқтамастан 
екіншісіне к�шеді.  Одан 
соң тағы бір оқиғаны ба-
стайды. Осы кезде залда 
отырғандардың бірі шыдай 
алмады: «Қарағым, болды 
ғой енді. Басқаларға да кезек 
беріңіз» деп дауыстады. Анау 
болса бұны естімеді ме, әлде 
естісе де елегісі келмеді ме, 
әбден мезі қылған сағызша 
соза берді. 

4мірде осындай к�ріністі 
бастан кешіріп жататынымыз 
рас. 

К�п с�зге үйірсек еке-
ні мізді, с�йлегенді жаны-
мыз қалап тұратын несіне 
жасырамыз. Ұзақ, к�бірек 
с�йлесек білгіштеу, мықты, 
�згелерден шоқтығымыз 
биіктеу к�рінетіндейміз. 

Тек ауызекі с�зде ғана 
емес, жазғанда да беттен бетке 
ауысып, к�лемді, шұбыртып 
жазуға әуеспіз. Мұны редак-
ц и я м ы з ғ а  к е л і п  ж а т қ а н 
оқырман материалдарынан 
да байқаймыз. Бір қоғамға, 
қазақтың �сіп-�ркендеуіне 
байланысты мағыналы ой-
пікірлер, ұтымды ұсыныстар 
болса бір сәрі. Ондай дүниені 

қанша к�лемді болса да ала-
қайлап қарсы алуға болар еді 
(бірақ оның да шет-шегі бар). 
1ңгіме жеке адам жайын-
да жазылған, құр мақтау 
мен мадақтаудан құралған 
дүниеде болып тұр. Осын-
дайда Шерхан Мұртаза-
ның жазуы еске оралатыны 
бар. «СҚ»-да, кейін «ЕҚ»-
та «Оймақтай ой»,  «Бір-
түйер» деген айдарлармен 
берілетін небәрі бес-алты 
с�йлемнен құралған шағын 
тол ғамдарымен-ақ таудай мә-
селені к�теріп тастайтын еді 
ғой. Осыны неге үлгі тұтпасқа. 
Ұзақ с�йлеу, мақала жазғанда 
к�лем қуу – бұл шеберлік-
ке жатпаса керек. С�здің 
қысқа, нұсқалы болуы, айтар 
ой дың тұжырымды, дәмді, 
мәнді жеткізілуі – міне, осы 
шеберлік. 

Бүгінгі уақыт – ұшқан 
құстың жылдамдығындай. 
Зымырап жатыр. Осындай-
да мінбеде не сахна т�рінде 
мән-мағынасыз с�зді суша 
сапырып, алтын уақытты 
босқа жіберіп жатқанымыз 
ж�н бола ма? Істің заманы 
т�бемізден т�ніп тұрғанын 
ескерсек еді. 

Қазақ «Аз с�з – алтын...» 
десе, орыстың жазушысы 
А.Чехов бәрімізге ертеден та-
ныс «Нақтылық - таланттың 
сыңары» демейтін бе еді. 
Бағанадан айтқымыз келгені, 
с�зіміздің тобықтай түйіні 
осы болатын. 

Нұрперзент ДОМБАЙ

АЗ СӨЗ – АЛТЫН...

Елорда төрінде Рақымжан Қошқарбаевқа 
арналған ескерткіш бой көтердіарналған ескерткіш бой көтерді
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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

Тасада қалған 
төл атау

МӘДИ АҚЫН 
ЖЫРЛАҒАН 

АҚИҚАТ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

Біз биыл Қазақстан Тәуелсіздігінің 
25 жылдығын тойлағалы отырмыз. 
Осы ширек ғасырда мемлекетіміздің 
қол жеткен табыстары қай салада бол-
масын ауыз толтырып айтарлықтай. 

4зім руханият саласының адамы 
болғандықтан қазақ тілінде шығатын 
басылымдарды жібермей оқимын. 
Солардың қатарында 1990 жылғы 22 
наурыздан бастап жарық к�ріп келе 
жатқан «Ана тілі» газеті бар. 

Бұл басылым алғашқы саны-
нан бастап, оқылатын газетке ай-
налды. Онда еліміздің мәдениетін, 
�нерін және басқа да салаларын жан-
жақты қамтитын ой-толғаныстар, 
танымдық-тағылымдық мақалалар 
үнемі жарық к�ріп келеді. 

Авторлары да сан түрлі сала-
ларда қызмет атқаратын елімізге 
белгілі тұлғалар. Біздің Қостанай 
�ңірінен де қаншама құнды дүниелер 
жарық к�рді. Олардың қатарында 
қазақ қыздарының арасынан темір 

тұлпарды тізгіндеген атақты меха-
низатор, Социалистік Еңбек Ері 
Кәмшат Д�ненбаева секілді майтал-
мандар да бар. 

Газет бетінде ұлтымыздың ежел-
ден келе жатқан салт-дәстүрлері, 
әдет-ғұрыптары ж�нінде де тұрақты 
беріліп тұрады. 1сіресе, 11-ші бет-
те жарық к�ретін инабаттылыққа, 
ибалылыққа, адамгершілікке баули-
тын мақалалар кімді болсын бей-жай 
қалдырмайды. 

4зім еліміздегі айтыс саласына 
атсалысып келе жатқан қазақтың 
бір перзенті ретінде ата-бабамыз-
дан мирас болып, ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғасқан осы салаға да назар аудары-
латындығын айрықша айтқым келеді. 

«Ана тілі» — нағыз ұлттық ба-
сылым. Сондықтан осы баспас�зге 
жазылу барысында оған қолдау 
к�рсетейік, ағайын! Бұл біздің алдағы 
ұлы мерекеміз Тәуелсіздік күніне 
қосқан үлесіміз болсын. 

Зиялы азаматтардың 
сүйікті басылымы

Әсия БЕРКЕНОВА, 
Қазақстанның халық ақыны, 

«Өнер» студиясының директоры

НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫНАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ

ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНЫ – ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНЫ – 
ДАҢҚ ТҰҒЫРЫНДАДАҢҚ ТҰҒЫРЫНДА
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АНА ТІЛІ

АЛҚАЛЫ ЖИЫН

РУХАНИЯТ

ТАЛҚЫ

АПТА-ШОЛУ

етілді. Ияд ибн 1мин Мадани Елбасын 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығымен 
құттықтады,  сондай-ақ  Нұрсұлтан 
Назарбаевтың аймақтық қақтығыстарды 
реттеуге бағытталған барлық бастамаларын 
қолдайтынын жеткізді.

ЕЛ ДАМУЫНДА ОҢ �ЗГЕРІС БАР

Үкімет басшысы Бақытжан Сағын таев-
тың т�рағалығымен селекторлық режімде 
�ткен Үкімет отырысында биылғы жылдың 
9 айындағы әлеуметтік-экономикалық 
дамудың және мемлекеттік бюджеттің 
атқарылуының қорытындылары қаралды.

Отырыста жарияланған мәліметтерге 
сүйенсек, ел экономикасының �сімі �рге 
�рлеген. Алдын ала деректер бойын-
ша, 9 айда тауарлар �ндірісінің 0,2 және 
к�рсетілген қызметтер �ндірісінің 0,4 
пайызға артуы есебінен экономиканың 
�су қарқыны 0,3 пайыздан 0,4 пайызға 
дейін жедел қарқынмен �скен. Сондай-
ақ жұмыссыздықтың т�мен деңгейі 
сақталыпты. Бұл туралы отырыста Ұлттық 
экономика министрі Қуандық Бишімбаев 
мәлім етті. Министрдің мәлімдеуінше, 
бұған экономиканы әртараптандыру 

ж�ніндегі бағдарламалар мен жоспар-
ларды іске асыру, инфрақұрылымды, 
кә сіпкерлікті және А4К-ті дамыту, сон-
дай-ақ жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету 
бойынша шаралар септігін тигізді.

Инфляция деңгейі елімізде жылдың 
басынан бері 5,6 пайызды құрады. Ұлттық 
экономика министрінің мәлімдеуінше, 
елімізде инфляциялық үдерістердің 
бәсеңдеуі байқалады. 

Биылғы 9 айда инвестициялардың 
к�лемі 4,1 пайызға, яғни 5,1 трлн тең-
геге �скен.  4су «Нұрлы жол» және 
«ҮИИДМБ» бағдарламаларының шең-
берінде индустриялық-инновациялық 
және инфрақұрылымдық жобаларды іске 
асыруға негізделген. Валюта нарығындағы 
жағдайдың тұрақтануы аясында Ұлттық 
банктің Алтын-валюта қоры �суде. 

Үкімет  отырысында Қаржы ми-
нистрі Бақыт Сұлтанов мемлекеттік 
бюджеттің 9 айдағы орындалу барысын 
қорытындылады. Министр түсімдердің 
асыра орындалғанын, ал салық �ткен жыл-
ды тұтастай есептегендегі к�рсеткішпен 
тең к�лемде жиналғанын атап �тті. 
Министрдің айтуынша, түсімдер ша-
мамен 1 трлн теңгеге артық орындал-

Ниеттестік негіздемелері
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ды. Бұл макроэкономикалық жағдайдың 
жақсарғанын к�рсетеді. Түсімдерді асыра 
орындау бюджетті нақтылаудың негізі 
болды. 

Отырыста сонымен қатар Ұлттық 
банк т�рағасы Данияр Ақышев, Инвести-
циялар және даму министрінің бірінші 
орынбасары Альберт Рау, Энергетика 
вице-министрі Мағзұм Мырзалиев, Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің бірінші 
вице-министрі Қайрат Айтуғанов және 
бірқатар облыстардың әкімдері с�з алып, 
биылғы жылдың 9 айының әлеуметтік-
экономикалық қорытындылары туралы 
баяндады. Жиында, сондай-ақ, �ңірлерді 
дамытудың бірқатар мәселелері қаралды. 
Оған қоса, бірқатар заңнамалық актілер, 
қосымша заңдар талқыланды.

4ңірлерді дамытудың түйінді мәсе ле-
леріне қатысты негізгі баяндаманы Ұлттық 
экономика министрі Қ.Бишімбаев жасады. 

Отырыстың қорытындысында Пре-
мьер-министр Б.Сағынтаев Үкімет биыл 
ішкі жалпы �нім �сімін 0,5 пайыздық 
межеден асыруды жоспарлап отырғанына 
тоқталды.

Ақбота ИСЛ!МБЕК

Отандық БАҚ саласын дамыту – еліміздің бәсекеге 
қабілеттілін арттырудың бірден-бір жолы. Жаһандық 
ақпарат кеңістігінде осы үдеден шыға білген елдердің 
ғана жүрісі нық, көші түзу болатыны сөзсіз. Өйткені 
ақпарат аясы – барлық саланы қамтиды. Демек, оның 
жүйелі әрі сапалы болуы үшін кешенді жұмыстар 
атқарылуы қажет. Газетіміздің өткен нөмірінде 
хабарлағанымыздай, Елордада Қазақстан Республика-
сы Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен 
Абаевтың төрағалығымен отандық БАҚ саласын 
дамытуға арналған алқалы жиын өткен еді. Бүгінгі са-
нымызда осы жиынның мән-жайын кеңірек тарқатсақ 
дейміз. 

Естеріңізде болса, Президент Ақпарат және комму-
никациялар министрлігін жаңадан құрғанда министрлік 
алдына бірқатар тиісті әрі жауапты міндеттер жүктеген 
болатын. С�з басында осы мәселені тілге тиек еткен 
Дәурен Абаев осы мерзім ішінде үлкен жұмыстардың 
атқарылғанын атап �тіп, ағымдағы жылдың 9 айындағы 
іс-шараларға тоқталып, алдағы міндеттерді айқындады. 

Министр с�з басында азды-к�пті тарихи шегініс 
жасап, алдымен Тәуелсіздік алған кездерден бастап 
Қазақстанның ақпарат және коммуникация саласының 
қалай дамып, қалыптасқанына тоқталды. Мәселен, 
тәуелсіздік алған сәттен бастап ақпарат, ақпараттандыру 
және байланыс саласының инфрақұрылымы іс жүзінде 
қайтадан құрылып, 1990-шы жылдардың басында 
Қазақстанда телекоммуникация желілерінде 12,5 мың 
шақырымнан астам заманауи талапқа сай келетін 
талшықты-оптикалық кабельді магистраль салынғанын, 
1999 жылдың �зінде қалааралық және халықаралық 
байланыс желісі 100% сандық деңгейге жеткенін айт-
ты. Дүниежүзілік экономикалық форумның деректері 
бойын ша Қазақстан «желілік дайындық» индексі бойын-
ша 39-шы, «Интернетті пайдаланушылар тығыздығы» 
бойынша 41-ші, ақпараттық коммуникациялық тех-
нологиялар саласындағы заңнаманың даму деңгейі 
бойынша 38-ші орынға к�терілгенін, Қазақстан БҰҰ 
рейтингінде «Электронды үкімет» индексі ж�нінен әлем 
бойынша 33-ші орында тұрғанын мәлім етті. Жалпы 
алғанда, елімізде толыққанды және бәсекеге қабілетті 
медиа саласы құрылғанын жеткізді. Бүгінде оның 
құрамында 3 мыңнан астам БАҚ бар.

Иә, қарап тұрсақ, мұның барлығы аз нәтиже емес. 
Ал енді алдағы бағытымыз қандай болмақ? Қандай 
мәселелерге назар аударуымыз керек? Жиын барысында 
министр осы сауалдар ж�нінде келелі әңгіме қозғады. 

Д.Абаев алдымен министрліктегі барлық ұйым-
дастыру, қаржылық, кадрлық мәселелер шешімін тауып, 
ведомство қызметінің нақты бағыттары айқындалып, 
жұмыс жүйелі жолға қойылғанын, қазіргі уақытта 
министрлікте мемлекеттік ақпарат саясатына қатысты 
жаңа әдістерді жүзеге асыру жүргізіліп жатқанын атап 
�тті. Бұл бағытта Ақпараттық жұмыс стратегиясы 
әзірленген. Онда контент қалыптастырудың екі басты 
параметрі бар.

Соның бірі – қоғамның рухани тірегін нығайтуға, 

отбасы құндылықтарын, білім, отансүйгіштік және 
«Мәңгілік Ел» Патриоттық актісінде белгіленген 
басқа да құндылықтарды ілгерілетуге бағытталған 
«Құндылықтар картасы» болса, екіншісі – азаматтарға 
салалық бағдарламалар туралы ақпарат беруге 
бағытталған «Мемлекеттік PR-стратегиясы» болып 
табылатынын с�з ете келе: «2017 жылдан бастап біз 
бірыңғай республикалық және 16 �ңірлік медиа жоспарға 
к�шуді жоспарлап отырмыз. Мысал үшін айта кетейін, 
қазіргі уақытта біздің ақпараттық пулымыз 58 медиа-
жоспар бойынша жұмыс істейді. Оларды жүзеге асыру 
алгоритмі орталық мемлекеттік органдар мен ұлттық 
компаниялардың ақпараттық жұмыстары ережесінде 
бекітілетін болады» деді. 

 Сонымен қатар «Kazakh TV»,  «Білім және 
мәдениет», «Хабар 24» телеарналарында жасала-
тын �згерістер ж�нінде айтты. Алдағы уақытта 
ақпарат және ақпараттандыру мәселелері бойынша 
заңнама жетілдірілетінін, бұл орайда «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
ақпарат және коммуникациялар мәселелері бойын-
ша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
жобасының тұжырымдамасы әзірленіп, кең талқылаудан 
�ткенін мәлім етті. 

Алқалы жиында ақпараттық-телекоммуникациялық 
технологияны дамыту мен ақпараттық қауіпсіздікті 
сақтау,  тұрғындарды кең жолақты интернет-
пен қамтамасыз ету жайы да с�з болды. Бұл БАҚ 
саласындағы басым бағыттардың бірі екені атап �тілді. 
Министрдің айтуына қарағанда, елімізде интернетті 
қолданушылардың саны 73 пайызға жетіп, әлемдік 
рейтінгте 41-орынға тұрақтаған. Тұрғындар саны 10 
мыңнан асатын және одан да к�п ауылдық елді мекен-
дерде 3G стандартының мобильді байланысы енгізілсе, 
4G стандарты тұрғындар саны 50 мың және одан да к�п 
елді мекендерде қосылған. Ал 2017 жылдың соңына 
қарай, еліміздің барлық аудан орталықтары заманауи 4G 
стандартымен қамтылмақ.

Сандық теңсіздікті азайту мақсатында министрлік 
тарапынан «Қазақтелеком», «Транстелекоммен» 
бірлескен шаралар атқарылып жатқанын тілге тиек 
еткен Д.Абаев елді мекендерді кең жолақты интер-
нетпен қамтамасыз ету жобасы әзірленгенін жеткізді. 
Бұл жұмыстың нәтижесінде 1300-ге тарта ауылдық 
жерлерде заманауи байланыс инфра-құрылымы 
құрылмақ. «OTAU TV» спутниктік хабар тарату желісі 
де ел аумағын 100 пайызға қамтып отырғаны айтыл-
ды. Министр бұл мәселелерден б�лек мемлекеттік 
қызметті оңтайландыру мен «Электронды үкіметті» 
дамыту бойынша атқарылған істерге де назар аударды. 
Жиында, сондай-ақ Ақпарат және коммуникациялар 
вице-министрі С.Сәрсенов, Ақпарат және коммуни-
кациялар вице-министрі А.1жібаев, министрліктің 
Ақпарат комитетінің т�рағасы Н.Мауберлинова, 
«Қазақстан» РТРК» АҚ Басқармасының т�рағасы 
К.Ойшыбаев, министрлік жанындағы Қоғамдық 
кеңес мүшелері Б.Жексенбай мен Н.Исин с�з с�йлеп, 
күн тәртібіндегі мәселелер бойынша �здерінің ой-
пікірлерімен б�лісті. 

***
Сонымен қатар жуырда министр Д.Абаевтың 

қатысуымен еліміздегі Ұлттық брендті анықтауға және 
«Kazakh TV» телеарнасының жаңа форматқа к�шуіне 
арналған жиын �тті. Біріншісіне тоқталатын болсақ, 
Баспас�з мәслихаты барысында байқаудың барысы тура-
лы әңгіме қозғалды. Министр Д.Абаевтың айтуы бойын-
ша, бүгінгі күнге дейін 966 �тініш келіп түскен. Алайда 
мұның тек жүзден астамы ғана екінші кезеңге жіберілген. 
«Ұлттық бренд – тұтас елдің бет-бейнесі. Осы арқылы 
әлем елдері елімізді танып, Ұлттық бренд арқылы білетін 
болады. Сондықтан да логотип Қазақстанды әр қырынан 
танытатын, оның астарында мәдениетіміз бен �неріміз, 
тарихымыз бен тағылымымыз тұруы керек» деді ми-
нистр. 

Айта кетейік, байқау үш кезеңнен тұрады. Қазіргі 
кезде шараның алғашқы туры аяқталғаны мәлім болды. 
Енді екінші кезең бойынша ел азаматтары интернет 
арқылы дауыс беріп, �здері ұнатқан логотипті анықтауы 
тиіс. Үшінші кезеңде ең үздік �німді арнайы комиссия 
анықтамақ. Жеңімпаздың жүлде қоры – 5 миллион 
теңге. Ынталандыру сыйлығына ие болғандарға 200 
мың теңгеден сыйақы беріледі. Жеңімпаздар Тәуелсіздік 
мерекесі қарсаңында марапатталмақ. 

 «Kazakh TV-ны»жаңа форматқа к�шуіне арналған 
жиында министр аталған арна «Білім және мәдениет» те-
леарнасымен біріктіріліп, хабар таратуға кіріскенін айт-
ты. «Жаңарған арнаның ұжымы бұл міндетті ойдағыдай 
атқарады деп сенемін» деді Дәурен Абаев. Министр �з 
с�зінде «Kazakh TV» телеарнасы әлемнің 118 еліне хабар 
тарата отырып, бұл телеарна Мемлекет басшысының 
ғаламдық сыртқы саяси бастамаларын, «ЭКСПО-2017», 
«Универсиада-2017» секілді ауқымды іс-шараларды на-
сихаттауда маңызды стратегиялық р�л атқаратынына 
тоқталды. 

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

 Мемлекеттік сыйлық иегерлері 
анықталды

Заң жобасын таныстырды

Ақпарат саласы және бәсекеге қабілеттілік

Астанада Қазақстан Респуб ли-
касының Мемле кеттік хатшы-
сы Гүлшара !бдіқалықованың 
т7райымдылығымен еліміздегі 
әдебиет пен 7нер саласындағы 2016 
жылғы Мемлекеттік сыйлығын 
тағайындау ж7ніндегі комиссияның 
қорытынды отырысы 7тті.

Қазақстан Республикасының 
әдебиет пен �нер саласындағы Мем-
лекеттік сыйлығы әдебиет пен �нер 
қайраткерлерінің қоғам мен мем-
лекет алдындағы еңбегін жоғары 
тану болып табылады. Мемлекеттік 
сыйлық Қазақстан Республикасының 
азаматтарына отандық мәдениетті 
дамытуға ерекше бағалы үлес қосқан 

Ұлттық экономика министрі 
Қуандық Бишімбаев ҚР Пар ла-
менті Мәжілісінде «Салық салу 
және кедендік әкімшілеу мә-
селелерді ж7ніндегі ҚР-ның кейбір 
заңнамалық актілеріне 7з гертулер 
мен қосымшалар енгізу туралы» 
Заң жобасын таныстырды. 

Министр �з с�зінде техникалық 
себептерге байланысты жеке тұлға-
лар дың кірісі мен мүлкі бойынша 
жал пыға ортақ декларацияға к�шу 
2020 жылға дейін тежелетінін айт-
ты. 

деп танылған әдебиет пен �нер 
саласындағы аса үздік шығармалары 
үшін беріледі. Отандық шығармашыл 
зиялы қауымнан құрылған комис-
сия мүшелері іріктеліп алынған 
шығармалардың үш айлық мерзімдегі 
талқылану барысы ж�нінде Мәдениет 
және спорт министрі А.Мұхамедиұлы 
баяндады. Комиссия жасырын дауыс 
беру арқылы Елбасының қарауы-
на ұсынылатын 2016 жылғы Қазақ-
стан Республикасының әдебиет пен 
�нер саласындағы мемлекеттік сый-
лығы лауреаттығына үміткерлерді 
анықтады. Дәстүр бойынша Мемле-
кеттік сыйлыққа ие болған лауреат-
тардың есімдері Тәуелсіздік күні жа-
рияланады. 

Қолданыстағы заңнамада жеке 
тұлғалардың кірістері мен мүлкін 
декларациялауға кезең-кезеңмен 
к�шуі қарастырылғанын жеткізді.
Деген мен, ағымдағы жылы жалпыға 
ортақ декларациялауға к�шуге 
дайын дық жұмыстарын жүргізу бары-
сында ақпараттық жүйедегі бірқатар 
кем шіліктер анықталған екен. Ол 
аталған үдерісті жүзеге асыруға кері 
әсерін ти гізуі мүмкін. Осыған орай, 
2020 жылдан бастап, бір кезеңмен 
жалпыға ортақ декларациялау енгізуді 
к�здей тін �згертулер ұсынылатынын 
мәлімдеді.

Өткен аптада Елбасы Нұрсұлтан 
 Назарбаев CNBC Arabia телеарна-
сына сұхбат беріп, өзекті мәселелер 
төңірегінде ой өрбітті. Сұхбат бары-
сында Қазақстанның алдағы кезеңде 
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүше болу-
ына, ядролық қаруды таратпау және 
қарусыздану саласындағы жұмсаған 
күш-жігеріне қатысты сауалдарға 
 жауап берді. Елбасы Сириядағы 
жағдайды тезірек шешу үшін осыған 
мүдделі барлық мемлекеттер бір 
мәмілеге тоқтауы тиістігін айтты. 

Сонымен бірге Президент 1бу Дабидің 
тақ мұрагері, Біріккен Араб 1мірліктері 
Қ а р у л ы  к ү ш т е р і н і ң  ж о ғ а р ғ ы  б а с 
қолбасшысының орынбасары Мұхаммед 
бен Заид 1л Наһаянмен кездесті. Кезде-
су барысында саясат, сауда-экономика, 
к�лік-транзит, инвестиция салаларындағы 
екіжақты ынтымақтастықты дамыту және 
одан әрі нығайту мәселелері талқыланды.

Нұрсұлтан Назарбаев пен Мұхаммед 
бен Заид 1л Наһаян мемлекетаралық 
�зара қарым-қатынастың қарқынды 
дамуы біздің халықтарымыздың берік 
достық байланысының кепілі екенін атап 
�тті.Бұдан б�лек, тараптар �ңірлік және 
халықаралық қауіпсіздіктің мейлінше 
�зекті мәселелері ж�нінде пікір алмасты.

Ал осы аптада Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Сауд Арабиясы 
Корольдігіне ресми сапары болып �тті. Са-
пар барысында Елбасы Сауд Арабиясының 
Королі Салман бен 1бдел 1зиз әл Саудпен 
келісс�з жүргізді. Келісс�здер кезінде 
тараптар Қазақстан мен Сауд Арабиясы 
ынтымақтастығының негізгі бағыттарын, 
атап айтқанда, сауда-экономикалық, саяси 
және мәдени-гуманитарлық салалардағы 
байланыстарды нығайту жолдарына на-
зар аударды. Бұдан б�лек, тараптар �зара 
іс-қимылдың түрлі салаларында, со-
ның ішінде ауыл шаруашылығында зор 
әлеуетке қол жеткізілгенін және бұл ба-
ғытта қарқынды даму бар екенін атап �тті.

Қ а з а қ с т а н  б а с ш ы с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаев тың Ислам Ынтымақтастығы 
Ұйы мының Бас  хатшысы Ияд ибн 1мин Ма-
данимен кездесуінде де маңызды мәселелер 
с�з болды Нұрсұлтан Назарбаевтың баста-
масымен құрылған, бүгінде құрамына 
32 ел кіретін Халықаралық азық-түлік 
қорының жұмысын уақыт талабына сай 
дамыту ісі де бұл басқосуда тілге тиек 

Елбасы Манифесі – 
бейбіт әлемге жол ашады

Бағдарламаның орындалуы 
назарға алынды

Жақында Астанада 
«Н.!.Назарбаевтың «!лем. 
ХХІ ғасыр» манифесі және 
қазіргі заманның жаһандық сын-
қатерлері» деген тақырып аясында 
саясаттанушылардың халықаралық 
конгресі 7тті. 

Алқалы жиынға Президент 1кімші-
лігінің �кілдері, Парламент депутатта-
ры, шетелдік және отандық ғалымдар 
мен сарапшылар, еліміздің белгілі сая-
саттанушылары, ғылыми-талдамалық 
орталықтардың мамандары, сондай-ақ 
жоғары оқу орындарының профессор-
лары мен оқытушылары қатысты. Шара 
барысында Қазақстан Республикасы 
Президенті 1кімшілігі Басшысының 
орынбасары Бағлан Майлыбаев құт тық-
тау с�з с�йледі. Басқосуда Ха лықаралық 
Түркі академиясының профессоры, 
Қазақстанның еңбек сіңір ген қайраткері 
1діл Ахметов «Ядро лық ғасырдан – азат 
болашаққа» де ген тақырып бойынша �з 
ойын ортаға салды. 

Парламент депутаты А.Бижанов 
бүгінде әлемде жиі к�рініс бере бастаған 
жанжалдар мен кейбір елдерде болып 
жатқан кикілжіңдерге алаңдаушылық 
білдірді.  Сол себептен Қазақстан 
Президенті Н.1.Назарбаев «1лем. ХХІ 
ғасыр» манифесін бағдарламалық құжат 
ретінде ұсынғанын тілге тиек етті.

«Нұр Отан» партиясы Т7рағасының 
бірінші орынбасары Мұхтар 
 Құл-Мұхаммед Оңтүстік Қазақстан 
облысында болып, мемлекеттік 
бағдарламалардың қалай орындалып 
жатқандығына бақылау жасады.

 Ол ең алдымен «Асар» шағын ауда-
нында салынып жатқан қолжетімді бес 
қабатты 243 пәтердің құрылысымен та-
нысып, «Достық» шағын ауданында са-
лынып жатқан 1200 орындық мектептің 
құрылысында болды. 

 «Нұр Отан» партиясы Т�рағасының 

– Манифеске БҰҰ Бас Ассамблеясы 
мен Қауіпсіздік Кеңесі ресми мәртебе 
берді. Елбасының манифесінде кез 
келген сәтте қауіп-қатер туғызатын 
ядролық қарудан бас тарту, сынақтарды 
мүлде болдырмау, тағы басқа да �зекті 
мәселелер қамтылған. 4йткені Елбасы 
атап �ткендей, ядролық соғыста жеңген 
де, жеңілген де болмайды. Манифесте 
жаппай қырып жоятын қарудың барлық 
түрін жоюға шақыру ерекше орын ала-
ды, – деді А.Бижанов.

Жиында с�з алған Ресей стра-
те гия лық зерттеулер институтының 
ғылыми қызметкері Максим Лихачев 
«Нұрсұлтан Назарбаевтың бітімгершілік 
бастамалары және қазіргі заманның 
сын-қатерлері» тақырыбы бойынша ой-
тұжыры мын ортаға салды. 

Бұл манифест БҰҰ-ның Бас Ас-
самблеясы мен Қауіпсіздік Кеңесі 
сияқты негізгі органдарда жоғары рес-
ми мәртебеге ие болды. Бағдарламалық 
құжат ретінде манифест бүкіләлемдік 
қауымдастықтың, сондай-ақ әрбір 
қазақстандықтың жүрегінен орын 
алғанын, бұдан кейін ол жаңа техно -
логиялардың даму дәуірінде, �рке-
ниеттің ғылыми жаңалықтарды кеңінен 
пайдалануында әскери қуатты арттыруға 
да даңғыл жол ашқанын тілге тиек етті.

А.ЖҰМАШ

бірінші орынбасары облыс активімен 
кездесу барысында Мемлекет бас-
шысы белгілеген, елімізді дамытудың 
басым бағыттары туралы жан-жақты 
баяндап берді. Мұхтар Құл-Мұхаммед 
Президенттің партия алдына қойған 
басты міндеттерінің бірі – негізгі 
мемлекеттік бағдарламаларды іске 
асырудың сапасына қатаң бақылауды 
қамтамасыз ету екендігін ескертті.

Жиында Оңтүстік Қазақстан облыс-
тық партия филиалының т�рағасы бо-
лып облыс әкімі Жансейіт Түймебаев 
сайланды.
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ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА

 АБАЙ ОҚУЛАРЫ ӨТТІ

ҚАЗАҚСТАН – 
ЕУРАЗИЯ ЖҮРЕГІ

«АЛТЫН АДАМ» 
АСТЫҚТЫ АЙМАҚТА

ТЕРМЕШІЛЕР БАЙҚАУЫ

ШАРА

Қытайдың астанасы Бейжің қаласындағы 
«Цзиньтай» музейінде Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 
«Абай оқулары» 7тті.

Аталған кеш қытайлық мүсінші Юань 
Сикун жасаған Абай ескерткішіне гүл шоқ-
тарын қоюмен басталды. Айта кетерлігі, 
бұл ескерткіш 2014 жылдың 19 мамырын-
да Қы тайдағы Қазақстан елшілігінің ба-
стамасымен бой к�терген болатын.«Абай 
оқуларын» Қытайдағы Тәжікстан елшісі Пар-
виз  Давлатзода, Армения елшісі Сергей Ма-
насарян, ШЫҰ Бас хатшысының орынбасары 
Сабыр Имандосов, «Цзиньтай» музейінің ди-
ректоры Жо Хуа, дипломаттар, Қазақстан мен 
Қытай студенттері және қазақ диаспорасының 
�кілдері тыңдады.Шара барысында Қытайдағы 
Қазақстан елшісі Шахрат Нұрышев Абай 
Құнанбайұлының шығармашылығына 
тоқталып, к�пшілікке ақынның қазақ филосо-
фиясы мен әдеби тілінің қалыптасуына қосқан 
үлесі туралы баяндады.

Талдықорғанда ел Тәуелсіздігінің   25 
жылдығына орай ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің қолдауымен «Қазақстан 
– Еуразия жүрегі» атты VI Орта Азия 
мемлекеттері театрларының халықаралық 
фестивалі 7тті. 

Фестивальға 7  театр,  атап айтқанда, 
Татарстанның Т.А.Минуллин атындағы Ниж-
некамск татар мемлекеттік драма театры, 
Қырғызстанның Т.1бдімомынов атындағы 
Ұлттық академиялық театры, Тәжікстанның 
М.Вохидов атындағы Тәжік мемлекеттік жастар 
театры, еліміздегі Бәйтен Омаров атындағы 
театр, Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік 
академиялық қазақ музыкалық драма  театры, 
астаналық Жастар театры мен Б.Римова 
атындағы Алматы облыстық драма театрлары 
қатысты.

Шараның ашылу салтанатын құттықтау 
с�збен ашқан облыс әкімінің орынбасары 
Бақтияр 4нербаев қонақтарға және шараға 
қатысушыларға сәттілік тіледі. Сонымен қатар 
Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігінің жауапты �кілі Гүлнафис 
 Мырзашева мен Татарстан �кілі Нияз Игламов 
�з лебіз-тілектерін жеткізді.

Тәуелсіздіктің басты символы – Қоста-
най дағы Ыбырай Алтынсарин атындағы 
мемориалдық мұражайына қойылды.

Естеріңізге сала кетейік, «Ұлттық музей 
сенің қалаңда» атты мәдени саяхат еліміздің 
батысынан бастау алып, бұған дейін байтақ 
Қазақстанның 12 облысында болған. Шара 
мақсаты – халқымыздың бай тарихы мен 
мәдениетін бұқараға кеңінен насихаттау. Қолға 
түсе бермес құнды мұраны тамашалау тегін. 

ҚР Ұлттық музейінің экскурсия жүргізу шісі 
Елбасының «4ткеніңді білмей болашағыңды 
бағдарлай алмайсың» деген с�зін ерекше атап 
�тіп: «1рбір қазақстандық осы Тәуелсіздіктің ең 
басты символы, республикамыздың брендімен 
таныс болуы тиіс. 1р детальдың �зіндік айтар 
ойы бар, келген қонақтардың барлығын 4 келі 
ал тында, 4 мыңға жуық әшекейдегі күллі Сақ 
дәуі рінің мәдениетімен таныстыратын боламыз» 
деді.

Астана қаласының әкімдігі, Астана қала-
сы ның Тілдерді дамыту басқармасы «Нұр 
Отан» партиясының Астана қалалық фили-
алы, «Нұр Отан» партиясы жанындағы «Жас 
Отан» жастар қанатының Астана қалалық фи-
лиалымен бірлесіп Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Азаттық 
үні» жыршы-термешілер байқауын �ткізеді. 

Байқаудың мақсаты – Тәуелсіздік құнды-
лық тарды, еліміздің тарихи жетістіктерін 
ұлықтау, Тәуелсіздіктің 25 жылдығын к�пші-
лікке таныту, ұлттық тәрбие мен халықтық 
�нерді, ұлттық ерекшеліктерді насихаттау, тіл 
мә дениетін қалыптастыруға бағытталған.

Сайысқа 16-29 жас аралығындағы респуб-
лика аймақтарындағы �нерпаздар қатыса 
алады.

БӘРЕКЕЛДІ!

ТАҒЗЫМ

Талдықорған қаласының әсем келбеті тағы бір жаңа ғимаратпен толықпақ. 
Жарты ғасырға жуық уақыт бейімделген ғимаратта жұмыс істеп келе 
жатқан Б.Римова атындағы драма театрының ұжымы үшін бұл ғимараттың 
орны ерекше болғалы тұр. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

МҰРА

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Жуырда Алматы облысының орталы-
ғында жаңа драма театрының қазығы 
қағылды. 510 орынға арналған замана-
уи үлгідегі 3 қабатты мәдениет ошағы 
қаланың жаңадан бой к�теріп келе жатқан 
оңтүстік-батыс ауданында орналаспақ. 
Ғимараттың қазығын қағып, капсуласын 
салу рәсімін облыс әкімі Амандық Баталов-
пен бірге Қазақстанның халық артистері, 
белгілі театр және кино актері Досқан 
Жолжақсынов, талантты режиссер Талғат 
Теменов, театр артисі Алмахан Кенжебе-
кова, сонымен қатар киноактер 1лімғазы 
Райымбек атқарды.

Жетісулық �нерсүйер қауымды 
айтулы оқиғамен құттықтаған об-
лыс әкімі Амандық Баталов Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың �нерге де-
ген зор қамқорлығының арқасында 
осы ғимаратты салуға қол жеткізіліп 
отырғанын атап �тті.

– Тәуелсіздіктің 25 жылдығында 
Талдықорғанның жаңа шағын ауда-
нында құрылысы жүріп жатқан Салта-
нат сарайының, К�рме павильонының 
жанынан осы ғимараттарға сәулеттік 
жағынан үйлесімі мол жаңа драма театры 
да салынбақшы. Акустикасы, сахнасы, 
актерлер б�лмесі, театр ғимаратының �зіне 
ғана тән басқа да ерекшеліктерінің барлығы 
да ескеріліп, театр барлық параметрлерге 
сай, жоғары талғаммен жасалатын бо-
лады.4нер қамқорлық жасағанда ғана 
�седі. Мәдениет пен �неріміз �ркендеп, 
�се берсін, жаңа салынатын театр Жетісу 
халқының қуанышына қызмет етсін, – деді 
облыс әкімі А. Баталов. 

Осындай ізгі тілектерін алыстан кел-
ген �нер тарландары да білдіріп, облыс 
халқының қуанышына ортақтасты. Досқан 

Жолжақсынов: «Дәрігер адамның тәнін 
емдесе, �нер адамның жанын емдейді. Сол 
�нердің ішінде театрдың орны ерекше. 
Бүгінгі жаңа театрдың құрылысын бастау 
рәсімі – мәдениет үшін аса іргелі оқиға. 
Осы қуаныштарымен Жетісу халқын, театр 
ұжымын шын жүректен құттықтаймын» 
деді �з с�зінде.

– Қазақстанда жалпы саны 54 театр 
болса, соның 18-і жаңа театр деп есептеледі. 
Бірақ арнайы лайықтап салынған ғимаратта 
отырған театрлар некен-саяқ. Соның 
бірінің іргесі күн санап к�ркейіп, кейпі 
адам танымастай �згеріп, �сіп келе жатқан 
Талдықорғанда қаланып жатқанына 
сіздермен бірге қуанып тұрмыз. Жаңа 
 театрдан жаңа таланттар �сіп шығып, �нер 
ұжымы халықтың игілігіне жұмыс істей 
беруіне тілектеспін, – деді Талғат Теменов.

Б.Римова атындағы театрдың актері Ал-
махан Кенжебекова осыдан 41 жыл бұрын 
қазіргі театрға жас маман болып келгенін, 
енді тәжірибесі толысқан шақта жаңа те-
атрда жұмыс істеу бақытына ие болатынын 
қуанышпен жеткізді. 

1. Райымбеков ақсақалдың батасынан 
кейін салтанатты жағдайда театрдың кап-
суласы салынды. 

Жалпы, театр құрылысының құны   4 
млрд. теңгеге жуық қаржыны құрайды. 
Құ ры лыс жұмыстарын BI Group компани-
ясына қарасты «4неркәсіп құрылыс» ЖШС 
жүргізеді. Ғимараттың жалпы ауданы 10 538 
шаршы метр.Құрылыстың аяқталу мерзімі 
2018 жылдың маусым айына жоспарланып 
отыр. 

Сағыныш НАМАЗШАМОВА

ТАЛДЫҚОРҒАН

Кеш шымылдығын ашқан белгілі академик 
Мұрат Жұрынов ҚР Білім және ғылым министрі 
Ерлан Сағадиевтің құттықтау хатын оқыды. 
М.Жұрынов �з с�зінде тұғырлы тұлғаның қазақ-
тың жоқтаушысы екенін, бүкіл саналы ғұмырын 
қазақ ғылымын �ркендетуге арнағанын атап �тті. 

«Кең жүректі, дарқан к�ңілді ағамызды еске 
алып, осындай конференция �ткізіп отырған 
министрлік ұжымына, отбасына рақметімді 
айтқым келеді. Бұл конференцияның ж�ні 
б�лек. Қоғам қайраткерінің есімін еске түсіру 
мақсатында осындай игі шаралардың �ткізіліп 
тұрғаны орынды» деді академик. 

Манаш Қозыбаевтың үзеңгілес серігі, 
кезінде Ұлттық Ғылым академиясын басқарған 
белгілі ғалым, академик Кенжеғали Сағадиев 
тарих ғылымына елеулі үлес қосқан замандасы, 
к�рнекті мемлекет қайраткері жайында: «Ма-
наш маған жақын кісі еді. Алдымызда ақылын 
айтып, үлгі-�неге к�рсетіп жүрген қадірлі тұлға 
болатын. Қазақ ғылымының, оның ішінде 
қазақ тарихына үлес қосып, зерттеп-зерделеп, 
одан қорытынды шығара білген ерекше ғалым 
еді. Заманында тарих ғылымында есімі б�лек 
дарабоз атанды. Мәкең керемет ұлтжанды кісі 
болды. Қостанайда қызмет етіп келгеннен кейін 
айтқан с�зі бар еді. «Қостанайда жүрген кезімде 
ерекше ұлтжанды болып кеттім. Жергілікті 
жұрт мені керісінше ұлтшыл деп атады» дейтін. 
Халқына жаны ашыған, ұлтын сүйген, қазағын 
қадірлеген жан еді. Турасын айта білді. Халқының 
к�ңілінен шыға білген тұлға болды» деп әсерлі 
естелігімен б�лісті. Ал ұзақ жылдар бойы Манаш 
Қозыбаевпен қатар қызмет атқарған, белгілі 
ғалым, Ш.Уәлиханов атындағы тарих және эт-
нология институтының бас ғылыми қызметкері 
Қайдар Алдажұманов академиктің соғыс тарихын 
қалай зерттегені туралы әңгімелеп берді. 

Манаш Қозыбаевтың есімі  тәуелсіз 
Қазақстан тарихының жарқын беттерімен 
тығыз байланысты. Оның �мірінің біраз 
кезеңі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде �тті. Осы орайда, Қазақ ұлттық 
университеті ғалым �мірінен сыр шертетін 
естеліктер жинағын шығарды. Конференция 
барысында «4негелі �мір» сериясынан шыққан 
Манаш Қозыбаев туралы кітаптың тұсаукесер 
рәсімі болды. ҚазҰУ-дың ректоры Ғалымқайыр 
Мұтанов: «Манаш Қозыбаев туралы академик 
Серік Қирабаев «Қозыбаев та Бекмаханов 
секілді есімі алтын әріптермен жазылатын 
тұлғалардың бірі» деп жазған екен. Расында 
да, Манаш аға Бекмахановтан кейінгі тарих 
саласына ерекше үлес қосқан тұлғаларымыздың 
бірі. Егер әрбір азамат �зінің �мір жолын 
қазақтың дамуына, ұлттың қалыптасуына сарп 
ететін болса, онда ол қайраткерлік еңбегінің 
шыңына жеткендігі. Манаш Қозыбаев еліміз 
тәуелсіздік алған алғашқы жылдары отандық 
тарихтың дамуына еңбек сіңіре білген аза-
мат. Қазақ ғылымында ағартушылық қызмет 
атқарған тұлға. Ұлттың руханияты қандай 
болу керектігін, ұлттың мәдениеті мен тарихы 
қандай болуы керектігін зерттеп-зерделеп бер-
ген қайраткер десек, артық айтқандық болмас» 
деді. 

Академик Серік Қирабаев �з естелігінде: 
«Менің �мірімде екі адамның бейнесі ерек-
ше есте қалып қойды. Оның бірі – Ермұхан 
 Бекмаханов болса, екіншісі – Манаш Қозыбаев. 
Екеуінің заманы екі б�лек болса да, тағдыры бір, 
таңдауы бір. Екеуі де ұлттың тарихын зерттеді. 
Ұлттың тарихының қалыптасуына үлес қосты. 
Осы жолда қиындықты да бастан �ткерді. Бірақ 
�з таңдауынан бас тартқан жоқ» деген ойын 
айтты. 

ЖАҢА ТЕАТРДЫҢ 
ҚАЗЫҒЫ ҚАҒЫЛДЫ

СЕРПІН

Елімізде ауыл шаруашылығын дамытуға ерекше к7ңіл 
б7лініп келе жатқаны белгілі. Осы бағытта «Агро-
бизнес–2020», «Бизнестiң жол картасы–2020» атты 
бағдарламалары қабылданды. 

Бұл орайда кооперативтер туралы �з ойымды ортаға 
салсам деймін. Кооперативтердiң қызметi 2015 жылғы 
29 қазанда қабылданған ҚР «Ауыл шаруашылығы 
коопе ративтерi туралы» Заңымен реттеледi. Яғни 
заңдық құқықтық негiздерi жасалған. Субсидия алатын 
кезде алдымен кооперативтерге басымдық берiледi. 

Қазiргi таңда облысымызда 81 кооператив құрылып, 
олар әр тарапты �нiмдер мен к�к�нiстер �ндiруде. Қайта 
ұжымдасу заман талабымен болып жатқан процесс. Осы 
күнге дейiн аяғына тұрып, �ндiрiс айналымын бiрнеше 
миллион доллардан асырған шаруа қожалықтары мен 
агро саласындағы бизнесмендердiң саны соңғы он жыл-
да едәуiр еселенген. Үлкен зауыттар мен цехтар салып 
үлгергендер айналасындағы ауылдарды жұмыспен қамту 
үшiн кооператив құрады. 1рбiр кооператив мүшесi 
қабiлетiне қарай қызметiн атқарып, iрiлену үдерісі �се 
бередi.

Мәселен, Арыс қаласындағы томат шығаратын 
зауыт Арыс қаласы тұрғындарынан кооператив 
құрып, ауыл тұрғындарының бәрi жаппай қызанақ 
егiп нәпәқасын табады. Екi жаққа да тиiмдi. 
Ленгiрдегi «Фудмастер» компаниясы ауданның 
бiрнеше жерiнен сүт қабылдау орталықтарын 
ашып, ауыл тұрғындарын кооператив мүшесi етiп 
қабылдап, олардың сүтiн сатып алады. Түлкiбас ауда-
ны климаттық ерекшелiгiне сай алма баудың отанына 
айналмақ. Түлкiбастың алмасын әлемдiк брендке 
айналдыруды к�здеген түлкiбастық кооператив 
ауданның барлық ауылдарына алма егудi жоспарлап 
отыр. Мақтаарал мен Түркiстаннан логистикалық 
орталықтар ашып, экологиялық таза пiскен қауынды 
жүк к�лiктерiмен тiке Еуропаға ж�нелтудi сол 
аймақтағы кооперативтер iске асырып жатыр. Созақ 
ауданының кооперативтерi түйе сүтiнен сүт ұнтағы 
әрi таблетка жасайтын инвесторларды тауып, осы-
нау �нiмдерiн әлемдiк бәсекеге қабiлеттi �нiмдердiң 
қатарына қосқысы келедi. Сайрамда әлемдiк Су-

пер-Гипер маркеттердiң талаптарына сай мал сою 
бекетi ашылды. Қазақстандағы жылыжайлардың 
90 пайызы Сарыағаш ауданында шоғырланған. 
Сарыағаштықтар кооператив құрып, жылыжай 
�нiмдерiнiң сапасын Италия �нiмдерiнiң сапасымен 
тең етiп Ресей нарығын жаулауға бел буды.

Сырт бақылаған адам Оңтүстiктiң аграрлық секто-
ры эволюциялық жолмен баяу дамып келе жатқанын 
байқар едi. Iрi шаруа қожалықтары айналасына ұсақ 
шаруаларды бiрiктiрiп, айналымы артқан сайын үлкейе 
бередi. Оңтүстiкте 90 мыңға жуық шаруа қожалықтары 
тiркелгенiмен, �кiнiшке қарай, олардың жартысы 
жұмыс iстемейдi. Бiр миллион гектар жердi 81 коопера-
тив қайдан игерсiн?!

Шаруа қожалықтарын ашып болып, әрi қарай бiлiктi 
маман таба алмай отырған диқандарға арнап колледж, 
университеттерден арнайы зерттеу базаларын ашып 
отырмыз. Осылайша диқандарды курстан �ткiзу жүйесiн 
қалыптастырудамыз. Кез келген шаруа бiр апталық не-
месе бiр айлық курстан �ткен соң проблемаларын бiлiктi 
мамандармен бiрге жердiң басында шешуге жағдай 
жасалады. Дуальдi оқу әдiстемесiн қолға алып, ауыл 
шаруашылығы саласындағы мамандықтарды игерiп 
жатқан студенттердi �ндiрiстiк жылыжайдағы шетелдiк 
агрономдардың қасына қосып, тәжiрибеден �ткiзу 
жүйесi жолға қойылды. Дегенмен, мұндай әрекеттер әлi 
де аздық етедi. Сондықтан ел экономикасының �суiне 
үлес қосқыңыз келсе, облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының кооператив б�лiмiне келiңiз. Келiп қана 
қоймаңыз, бағыт-бағдар алып, Отанымыздың тiрегiн 
нығайтуға бел буып, алтын бесiк ауылдың асқақтауына 
ат салысайық.

Дархан ЖИЕНБАЙ,
Оңтүстік Қазақстан 

 облыстық ауыл шаруашылығы
 басқармасының маманы

Ауылды 
дамытудың жаңа 

мүмкіндігі

Жуырда Халел Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінде  
Қазақстанның халық жазушысы, 
мемлекет және қоғам қайраткері, Еңбек 
Ері Әбіш Кекілбаевті еске алуға арналған 
әдеби-өнер кеші өтті. Шараға кемеңгер 
тұлғаның жары Клара Жұмабаева, ұлы 
Дәулет пен қызы Сәулет, мемлекет 
және қоғам қайраткерлері Өмірбек 
Бәйгелді, Кенжеғали Сағадиев, Зейнолла 
Алшымбаев, Бақтықожа Ізмұхамбетов, 
Өмірзақ Озғанбаев, Мәжіліс депутаты Абай 
Тасболатов, жазушылар мен ақындар, елге 
белгілі азаматтар қатысты.

Жақында «Ғылым ордасында» 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институты 
мен әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
ұйымдастыруымен көрнекті 
тарихшы, академик Манаш 
Қозыбаевтың 85 жасқа толуына 
орай «Академик М.Қозыбаев 
және Отан тарихын зерттеудің 
инновациялық тұжырымдары» 
атты республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция өтті.
Айтулы шараны Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология 
институтының директоры Ханкелді 
Әбжанов жүргізді. Жиында зиялы 
қауым өкілдері, ғалымдар мен 
ғылыми қызметкерлер бас қосып, 
ғалымның ғылыми мұрасын 
зерделеу аясында ой-пікірлерімен 
бөлісті. Манаш Қабашұлының 
өмірлік серігі Сара Пішенбайқызы 
конференцияның қадірлі қонағы 
болды. 

Қонақтар алдымен Х.Досмұхамедов атын-
дағы Атырау мемлекеттік универси те тінде халық 
жазушысы 1біш Кекілбаевтың әдеби мұрасын 
ғылыми-зерттеу орталығының ашылуында бол-
ды. Орталықтың лентасын қаламгердің жары 
Клара Жұмабаева мен Атырау облысының әкімі 
Нұрлан Ноғаев қиды. Мұнда жазушының әдеби 
туындылары, әр кезеңдердегі фотосуреттері 
қойылған. 

Одан әрі университеттің мәжіліс залында 
«Кемел елдің кемеңгер қаламгері» атты әдеби-
кеш �з жалғасын тауып, 1біш Кекілбаевтың 
шығармашылық еңбегі туралы мазмұнды да 
маңызды баяндамаларға кезек берілді. Ал-
дымен с�з алған облыс әкімі Нұрлан Ноғаев 
1біш есімінің мәңгілік тарихқа енгенін, уақыт 
мінберінде мәңгілік салтанат құратынын 
айрықша атап �тті. Академик Кенжеғали 
Сағадиев 1біш Кекілбаевтың қазақ халқының ру-
хани дамуына айшықты қолтаңбасын қалдырған 
ұлт перзенті екенін жеткізді. Ұлт перзенті ретінде 
қазақ халқының рухани дамуына айшықты 
қолтаңбасын қалдырғанын тілге тиек етті. 

Композитор Илья Жақанов «Жазушының 
суреткерлік болмысы зерттелуі қажет» дей 
келе, шешендік қабілетіне байланысты бірнеше 
мысалдар келтірді. Мемлекет және қоғам 
қайраткері, экономика ғылымының докторы 
4мірбек Бәйгелді �з с�зінде 1бішпен шынайы 
достық �мірінен сыр шертіп, Сұңқарға теңеп, 
туған бауырымдай болды деп естеліктерін айтты.

Сонымен қатар белгілі  қаламгерлер, 
ақындар мен қоғам қайраткерлері – Қажығали 
Мұхамбетқалиев, Роллан Сейсенбаев, Мереке 
Құлкенов, Ақұштап Бақтыгереева және т.б. с�з 
с�йледі. 

Р.НҰРАЛИН

«Кемел елдің 
кемеңгер 

қаламгері»

ТАРИХЫМЫЗДЫ 
тайсалмай зерттеген ғалым

Жиын соңында Манаш Қабашұлының 
�мірлік серігі Сара Пішенбайқызы �ткен 
күндерді тебірене еске алып: «Манаш 
Қабашұлымен студент кезімде таныстым. 
Бір �ңірде �сіп-�ндік. Ол менен үш жыл 
бұрын университетті бітірді. Содан соң 
 Қостанайдағы мемлекеттік институтқа 
мұғалім болып қызметке тұрды. Мен де 
у н и в е р с и т е т т і ң  ф и з и к а - м а т е м а т и к а 
факультетін тәмамдап, арнайы жолдамамен 
Қостанайға келдім. Студент кездің �зінде-ақ 
түрлі ғылыми жиындарға қатар баратын едік. 
Қостанайда жүргенімізде бас қосып, отбасын 
құрдық. 1958 жылы Манашты Алматыдағы 
тарих институты қызметке шақырды. Пар-
тия тарих институтына ғылыми қызметкер 
болып, жұмысқа орналасты. Осы инсти-
тутта тапжылмай 17 жыл еңбек етті. Талай 
қиыншылықтарға да тап болды. Кейбір зерт-
теу еңбектері цензурадан �тпей, қиылып 
қалған кездері де болды. Докторлық дис-
сертациясын қорғады. 1ріптесі Зоя Коли-
кова екеуінің бірлесіп шығарған кітабы к�п 
талқылауға түсті. Кітапта қателіктер �те к�п 
деп, шыққан кітапты дүкендердің с�релерінен 
жинап алып, �ртеп жіберген кездер де болды. 
Бұл 1973 жылы болатын. Коммунист болған 
соң партиядан с�гіс алды. Сол жылы инсти-
туттан да, қызметтен кетті. С�йтіп, бастан 
талай-талай қиын күндер �тті ғой» деді.

 Конференция барысында к�рнекті ғалымның 
отандық тарих ғылымын дамытудағы р�лі мен 
орны, ғылыми және қоғамдық қызметінің 
кезеңдері, тарихи зерттеулерді ұйымдастыру-
дағы елеулі еңбегі және т.б �зекті мәселелер 
талқыланды.  

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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Бір сөзбен айтқанда, дүкен сөре леріндегі тауар атаулары өзге елде жүр-
геніміздей әсер қалдыратынын несіне жасырайық. Осындай бейұлттық 
атаулар арасында өмір сүріп келе жатқан балаларымыздың бойында өз 
тіліне деген немқұрайлы көзқарас қалыптаспасына кім кепіл? Ондай болса, 
отандық тауар атауларын ұлттандыру үрдісі неге қолға алынбайды? Соның 
уақыты келді емес пе? Несіне созбалаңға сала береміз. Тиісті мамандар мен 
кәсіпкерлер, әкімдік өкілдері, тілшілер бір үстелдің басына жиналып, осы 
мәселені қалай реттейміз деп неге талқыға салмайды. Бұл өте өзекті мәселе 
ғой. Тіліміздің тұғырын биіктетін маңызды қадам болар еді.

АШИДЫ ЖАНЫҢ... «ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕМІЗ! 
Изучаем казахский язык!»

«ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕМІЗ! 
Изучаем казахский язык!»

Продолжение рубрики «Қазақ тілін үйренеміз! Изучаем казахский язык!» будет 
в следующем номере газеты. Ждем отзывов и предложений по электронной почте: 

anatili_gazeti@mail.ru, а также по телефонам: 8 (727) 2-72-49-78, 267-40-07 
 Рубрику ведет: Динара МАСАКОВА

В казахском языке как и в других языках есть вежливые формы обра-
щения. Для овладения разговорным языком необходимо знать основные 
формы. Предлагаем следующие варианты: 

Как известно, взрослые по отношению к детям и близким, употребляют 
ласкательную форму, связанную с названиями детенышей некоторых домашних 
животных, птиц которые не имеют эквивалентов в русском языке. К этим 
словам прибавляется суффикс -м,-ім, -ым.  Эти слова мы можем разделить в 
такие группы:

В повседневной жизни мы часто используем канцелярские товары. По-
этому вашему вниманию предлагаем наиболее употребляемые слова: 

Попробуйте составить диалог на интересующую вас тему на двух языках. 
Ниже предлагаем образец такого диалога по теме «Книга». Важно учесть один 
момент, что диалоги должны быть составлены из коротких предложений. Это 
нужно для того, чтобы не затруднять изучение языка. 

Попробуйте самостоятельно перевести ниже приведенные слова: 

Оценка, урок, расписание, подготовительный урок, сдавать экза-
мен, задать вопрос, переводить предложение, словарь, тема, стра-
ница, изложение, сочинение, контрольная работа, ошибка, подчер-
кнуть, читать вслух, знать язык. 

(Для проверки своих знаний по казахскому языку можно также пере-
вести и другие слова)

Запомните, пожалуйста, новые слова по теме: «Музыкальные инструменты». 

Домбыра – домбра.
Қобыз – кобыз.
Дауылпаз – барабан.
Сыбызғы – флейта.
Гитара – гитара.
Рояль – рояль.

Сырнай – гармонь.
Керней – труба.
Скрипка – скрипка. 
Саксофон – саксофон.
Фортепьяно  – фортепьяно.
Күйсандық – пианино.

Қалам – ручка.
Қарындаш – карандаш.
Түрлі-түсті қарындаш – цветной 
карандаш.
Қылқалам – кисточка.
�шіргіш – стерка.
Қап – обложка.
Дәптер – тетрадь.
Қалың дәптер – общая тетрадь.
Сурет дәптері – тетрадь для ри-
сования.
Кітап – книга.
Күнделік – дневник.
Қағаз – бумага.
Желім – клей.

Бояу – краска.
Ұштағыш – точилка.
Қызыл қалам – красная ручка.
К7к қалам – синяя ручка.
Қара қалам – черная ручка.
Бор – мел.
Тақта – доска.
Файл – файл.
Сызғыш – линейка.
Қайшы – ножницы.
Дүниежүзі картасы – карта мира.
Күнтізбе – календарь.
Портфель – портфель.
Папка – папка.
Циркуль – циркуль.

1) Выражения связанные с детенышами домашних животных: қозым, 
ботам, құлыным, ботақаным, боташым, қошақаным, құлыншағым, 
құлынтай. 2) Выражения связанные с птицами: қарғам, қарғатайым, 
қарғашым, қарлығашым, аққуым, балапаным. 
Айнам – светик мой, моя милая (форма обращения к маленьким 
девочкам)
Алтыным – золотце мое, мой золотой.
Асылым, қымбаттым  – мой дорогой.
К7гершінім – голубка моя. 
Жаным – душа моя. 
Шырағым, шырақ – дорогой.
Жарығым, сәулем, жарық дүнием, жұлдызым, айым, сәулетайым  – 
свет мой.
Айналайын – часто употребляемая форма вежливого, почтительного 
обращения старшего по возрасту к младшим. 
Садағаң кетейін – чаще употребляется когда благодарят, просят, 
умоляют. Эта форма обращения идентична слову «айналайын».

Примеры:

Кешіріңіз, ғафу етіңізші – Извините, пожалуйста.
Айналайын, к7мектесші – Помогите, пожалуйста.
Айтыңызшы – Скажите, пожалуйста.
Қалқам, кітапты әперіңізші – Подайте книгу, пожалуйста.
Уайымдамаңызшы – Не волнуйтесь, пожалуйста.
Тәңір жарылқасын, толғанбаңыз! – Не волнуйтесь, пожалуйста.
�тінем, ренжімеңіз – Прошу вас, не обижайтесь.
�тінем, т7рлетіңіз – Прошу вас, проходите.
Айыпқа бұйырмаңыз! /Айып етпеңіз! – Прошу прощения!
Түсіндіріңізші – Обьясните, пожалуйста!
Терезені ашыңызшы – Откройте окно, пожалуйста! 

Шырағым, үлкенге құрмет к7рсете біл – Дорогой, уважай старших.
Алтыным менің, анасының айтқанын екі етпейді  – Золотце ты мое, 
никогда не забывает что мама поручила. 
Отыра ғой, айналайын – Садись, дорогой. 
Кешір, айналайын, сені байқамай қалыппын – Извини, дорогой, что 
не заметил тебя.
Айналайын, сағат қанша екенін айтып жіберші – Дорогой, не под-
скажешь сколько время.
Садағаң кетейін, к7мектесіп жіберші – Помоги пожалуйста (род-
ненький).

Сен мына кітапты оқыдың ба? – Ты читал эту книгу?
Маған ұзын сызғыш керек – Мне нужна длинная линейка.
Қызыл қалам жазбайды – Красная ручка не пишет.
Мына қағазды желімдеп берші – Заклей мне эту бумагу.
Сенде к7к қалам бар ма? – У тебя есть синяя ручка?
Күнделікті толтыр – Заполни дневник.
ҰБТ тестін қара қаламмен толтыру керек – Тесты по ЕНТ надо за-
полнять черной ручкой.
Кітаптың 48-бетін ашыңдар – Откройте 48-страницу книги.
Маржан, ережені дауыстап оқы – Маржан, читай правила вслух.
Асты сызылған с7здерді теріп жаз – Выпиши подчеркнутые слова.
Асқар, тақтаға шық – Аскар, иди к доске.
Ертең бейнелеу сабағына қылқалам ала келіңдер – Завтра на рисова-
ние принесите собой кисточку.
Мына түрлі-түсті қарындаштарды ұштап берші – Поточи мне эти 
цветные карандаши.
Маған қазақша-орысша с7здік керек – Мне нужен казахско-рус-
ский словарь.

Задание №1. 

Задание №2. 

Задание №3. 

Елімізде халықаралық бәсеке-
лестікке қабілетті, жоғары сапалы 
�німдерімізге ұлттық атау беріп, 
брендке айналдырып, әлем нарығына 
неге шығармасқа деген ой келеді. 
Бұл да елімізді әлемге танытудың бір 
жолы. Тауарлардың ұлттық  атаулары 
�ндірілген елі туралы хабар беріп, 
атын айшықтап тұрады емес пе?! 
Сондықтан жалпы тауарлық таңба 

тек тілшілердің ғана зерттеу мәселесі 
емес, кәсіпкерлер, маркетолог-
тар, экономистер, менджерлер мен 
заңгерлердің айналысатын мәселесі 
болуы тиіс. 

Біз �зге мемлекеттерге �зіміздің 
тәуелсіз, даму әлеуеті аса жоғары 
ел екендігімізді мойындатып, �з 
мүмкіндіктерімізді объективті түрде 
бағалайтын дәрежеге жеттік. Уақыт 

СОЗАҚ АУДАНЫ

К�не Жібек жолы бойындағы 
ескі Созақ, Шолаққорған, Бабата 
қалалары мен Ақсүмбе бекеті және 
Таңбалы тас жері ел тарихының 
тылсым сырын шертеді. Қазақ 
хандығының негізін қалаған Керей 
мен Жәнібек Шу �зені бойына ту 
тігіп, �з алдына шаңырақ к�терген. 
Созақ �лкесі – қазақ елінің қара 
шаңы рағы. Аудан 1928 жылдың 
қаңтар айында Теріскейді мекен-
деген 6 болыс ел мен Жылыбұлақ 
болысы негізінде құрылды. Ау-
дан орталығы 1934 жылдан бері 
Шолаққорған ауылы деп аталады.
Аудан жерінің к�пшілік б�лігін 
т а с т ы - қ ұ м д ы ,  ш � л д і  ж а з ы қ 
(Бетпақдала, Мойынкұм) алып 
жатыр. Қарт Қаратаудан Үшбас, 
Үшт�бе, Торлан, Балдысу, Жы-
лыбұлақ,  т .б  шағын �зендері 
ағады. Сонымен қатар Қызылк�л, 
Акжайқын, Айдын к�лдері бар. 
Ауданның ең биік жері – Бессаз 
(Мыңжылқы), биіктігі – 2176 м. 
Аудан тарихи орындарға және 
ескерткіштерге �те бай. Созақ ау-
ылы XII ғасырдағы жазбаша де-
ректерде к�п аталады, ал XVI-XVII 
ғасырларда Қазақ хандығының аста-
насы болған. Созақ топырағында 
Бабатүкті Шашты 1зіз, ЬІскақ баб, 
Қарабура, Санғыл би әулиелерінің 
кесенелері, тарихи ескерткіштері 
бар. Созақ, Бабата, Құмкент елді 
мекендері кезінде Ұлы Жібек жолы 
бойында �те маңызды орын алған.

Шолаққорған ауылы. Шолақ-
қорған – Созақ ауданының ор-
талығы. О баста ел аз қоныс тан-
ған, сыртпен қатынасы �те аз 
(шола) болған. Сондықтан шола 
(жеке) мекен деп атапты. Кейін ол 
к�бейіп, сыртқы жаудан сақтану 
үшін айналасына балшықтан қорған 
тұрғызған. Қорғанның биіктігі – 
үш жарым метр, қалыңдығы – бір 
жарым метр, бас жағында �ркеш 
тәрізді кезеті бар болатын, ішкі жағы 
екі метр биіктіктен кейін айнала тегі 
бар. Ол жаудан қорғанған адамдарға 
қару-жарақ, ас-ауқат апарып бе-
руге және сол текте бейімделген 
екен. Кезеттен сырттағы жауға 
садақ атып, қайнаған су шашып 
отырыпты. Қоршалған қорғанның 

озған сайын отандық тауарлар саны 
арта бермек. Халықаралық тауарлар 
классификаторында түрлі �ндіріс са-
лалары бойынша 34 топқа б�лінетін 
сан мыңдаған таңбалар тіркелген, 
біз сон ы ң тек ек і-ү шеу і не ғана 
тоқталдық. Ал техника, медицина, 
химиялық, т ұрмыстық және т.б. 
салалар бойынша келешекте жеке 
ономастикалық атауларға ие бола-

тыны қаншама. Жаңа техникалық 
қ ұ ры л ғ ы, ма ш и на, а зы қ-т үл і к, 
тағам атаулары және т.б. болашақ 
та ңба лард ы ң ұ л т т ы қ ма зм ұ н да 
 болуын реттестіріп отыратын тетік 
қажет. 1рине, белгілі бір тауарға ат 
беру әр кәсіпкердің �з құзырында, 
бірақ патенттік тіркеу барысында 
атаулар тізімін ұсыну артық болмас 
еді. Ал бұл іс �з кезегінде заң орында-

к ү н ш ы ғ ы с  ж а ғ ы н д а  е л у  м е т -
рдей жері батпақ болған. Ол жер 
корғансыз ашық қалған. Қорған 
сондықтан бітпей, шолақ болып 
қалған. Яғни Шолаққорған атанған 
десед і .  Қорғанның күнбатыс 
жағындағы қабырғасы 1960 жылға 
дейін сақталып келді. Шолаққорған 
атауының тарихына байланысты 
мынадай деректер де бар:

а) Шолаққорған оңтүстігіндегі 
Қаратаудан 20 шақырым, теріс ті-
гін дегі құмнан 30 шақы рым, шы-
ғы сындағы Құмкенттен 40 ша-
қырым, батысындағы Созақтан 70 
ша қырым қашықта орналасқан. 
Ертедегі атпен, түйемен жүретін 
адам дарға бұл едәуір жер. Сон дық-
тан маңындағы ел адамдары оны 
«халқы аз, оңаша, келім-кетімі 
кем шола қорған» депті дейді. 
«Шола қорған деген с�з келе-келе 
Шолаққорған атанып кеткен екен» 
деп айтады. Шолаққорған деген 
ат содан шыққан дейді. ә) Екінші 
біреу лер қорғанның бір шеті сазға 
тіреліп, 4рқақпа биігіне жетпей 
шолақ қалғандықтан, Шолаққорған 
атанған дейді. 4рқақпа – Шолақ-
қор ған  қорғанының теріст ік 
ішіндегі биіктеу т�скейлі т�бе. 
Ол бұрын қала болған, алғашқы 
мекендеген адамдар сонда тұрған 
деседі.

Абай ауылы. Абай ауылына ұлы 
ақынымыз Абай Құнанбаевтың 
есімі берілген.

Балдысу елді мекені. Балды-
су – Суындық �зенінің күнбатыс 
жағындағы биік тау аңғарларынан 
бастау алатын м�лдір сулы бұлақ. 
О л  ж ы л  б о й ы  ж е р г е  т ү с е т і н 
ылғалдың к�п-азына байланысты 
кейде к�бейіп, кейде азайып оты-
рады. Бірақ суының түсі �згеріп, 
лайланбайды. Ерте кезде қатты 

(Басы 1-бетте)

Елімізде шығарылатын конди-
тер лік �німдер, салқындатқыш су-
сын атауларының басым к�пшілігі 
де орыс тілінде. 1рине, араларында 
«Астана», «Рахат», «Баян Сұлу», 
«Kйгерім», «Айтыс», «Балапан», «Ма-
хаббат», «Гүлдер», «Қызыл таң», 
«Ажар», «Алтын құм», «Отырар» 
тәрізді қазақша жазылған тауар 
атаулары да кездеседі. Бірақ саны аз. 
Есесіне «Буревестник», «Василек», 
«Вечер», «Ласточка», «Любимые», 
«Бэлис», «Каприз», «Сафари», «Мо-
лодежные», «Цитрон», «Этюд», «Для 
тебя», «Желаем счастья», «Гармония», 
«Кипарис», «Рахат», «Северное сия-
ние» конфеттері мен «Сарыағаштан» 
�зге «Буратино», «Фантазия», «Тар-
хун», «Легенда», «Здоровячок» сияқты 

Аданас – туыстас, туыс, ағайынды.
Адарғы – кілем, алаша тоқығанда пайдала-

натын �рмек жіптерінің асты, үсті етіп б�ліп 
к�теріп тұратын жұқа тақтайша түріндегі аспап.

Абдан – бағынышты ел-жұрттан алынатын 
алым-салық.

Адия – сыйлық, сый-сияпат, садақа.
Адын – ыстық, қызба дем, леп.
Адырақта – едіреңдеу, одыраңдау, бағжаңдау.
Ажа – үй ішіндегі, ауыл-аймақтағы бас 

к�терер ақылшы адам. 
Ағажай – найзағай.
Ажайыпхана – хайуанаттар мұражайы. 
Ажан – күзетші, қылмыскерді айдаушы, 

сақшы, айдауыл.
Ажуа – мысқыл, кекесін с�з, келемеж, 

мазақ. 
Ажыл – қатты гуіл, ызың. 
Азал – бұйрық, жазымыш. 
Азатбас – керегенің артық тұрған сыңар 

басы.
Азбеніш – талшық, нәпақа. 
Азбыт – азғыру, айныту. 
Азғақ – жүдеп-жадағыш, азғыш. 
Азынас – айқайласу, шуылдасу.
Азынат – үйді қатты суыту, тастай ету. 
Айбарақта – әйгілеу, елге к�з қылу, паш ету. 
Айбас – ет шабатын жарты ай бейнелі темір 

түйгіш ұрғы. 
Айбүркеншек – түскен келінге сәукеле сыр-

тынан жабылатын жамылғы.
Айғыржуа – сүттіген түстес жуаның жуан 

түрі.
Айдамал – тапшы, сирек, аз кездесетін. 
Айдауыл – тұтқындағы қылмыскерді және 

сотталған адамдарды айдап жүруші арнайы 
әскери күзетші. 

Айдашап – әпербақан, ұрдажық, ұрандатқан. 
Ай-зайра – Айзада, ай келбетті періште.
Айқар – айқастыр.
Айлақша – к�л, теңіз жағасындағы кемелер 

аялдайтын, тоқтайтын шағын жер. 
Айлапат – кең, жайпақ, керемет үлкен. 
Аймақыла – әшекейлеу, �рнектеу, сәндеу. 
Аймауыт – асыл болаттан соғылған, ұсақ 

шынжыр торлы, батырлар соғыста киетін сауыт. 
Ариып – алшиып, айбаттанып.  

Тасада қалған төл атау

ры мен Тіл комитетінің иық тіресіп 
әрекет жасауын қажет етеді. 

Тағы бір айта кетерлігі, бұл мә-
селе Ресей елінде қолға алынған. 
Ал Қа зақстанда зерттеушілер енді 
кі рісіп, бірен-саран мақалалардан 
аспай отыр. Тауарлық �німдердің 
қазақыландыру ісі жүйелі түрде жүр-
гізілмей, оларды т�л тілімізде әлі 
күнге с�йлете алмай отырғанымыз 
қынжылтады. 

Алуан түрлі азық-түлік атау-
лары мен �ндірістік тұтыну тауар 
атаулары тұтынушылардың тілдік 
м ә д е н и е т і н  а р т т ы р а р ы  с � з с і з . 
Тауарлық таңбалар алдымен орыс 
тілінде әзірленіп, айналымға түсіп, 
соңынан мемлекеттік тілге ауда-
рылатыны да жасырын емес. Осы 
орайда тауарлық таңбалар қандай 
жағдайда аударылмайды, қандай 

ш�лдеп келіп, суын еңкейіп жатып 
ішкен бір дуалы ауыз адам «Не 
деген тәтті балдай су!» деген екен. 
Содан бастап бұлақ «Балдысу» 
аталыпты деп ел айтады. Бұлақ 
жағасында орналасқан елді мекен 
бұлақ  атымен аталған. 

Қарабұлақ елді мекені. Қа ра-
бұлақ – Балдысу  бұлағының күн-
батыс жағындағы к�к сайлы кең 
алқаптың қойнауындағы жар асты-
нан кайнап шығып жатқан мол 
сулы бұлақ. Оның  жоғары жағында 
таудың арғы ішіне сұғына кіріп 
жатқан екі сала бар. Олар Жосалы, 
Шіркейлі деп аталады. Осы бұлақ 
атымен елді мекен аталған.

Жартыт7бе ауылдық округі. 
Жартыт�бе ауылы. Жартыт�бе – 
Шолаққорғаннан Шымкентке ба-
ратын күре жолдың шығысында 
жеке тұрған т�бе. Тау жақ беткейі 
кесіп алғандай жар боп тұр. Сон-
дықтан жартысы жоқ деп халық 
Жар тыт�бе атаған. Осы т�бенің 
аты мен елді мекен аталып кеткен.

Бабата елді мекені. Бабата – 
Қаратаудың  терістік шығысындағы 
ескі кала. Онда бұрын медресе, 
мешіт болған. Бұл жер әулие орын 
деп есептейді. Елді мекен ескі қала 
атауымен аталған.

Құмкент ауылдық округі. Құм-
кент – Қазіргі  Құмкент посел кесі 
тұрған жердегі ескі, Кұмқорған 
қоршаған каланың аты. Қаланың 
орны т�бе болып үйіліп калған. 
Жері құмды болғандықтан, Құмкент 
атанған.

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

кітабы бойынша дайындаған 
7лкетанушы 

Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

СӨЗ
ТӨРКІНІ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

с�здер жауыннан кейін қаулап �скен 
саңырауқұлақтай қаптап тұрады. 

Бір с�збен айтқанда, дүкен с�ре-
леріндегі тауар атаулары �зге елде 
жүр геніміздей әсер қалдыраты-
нын несіне жасырайық. Осындай 
бейұлттық атаулар арасында �мір 
сүріп келе жатқан балаларымыздың 
бойында �з тіліне деген немқұрайлы 
к�зқарас  қалыптаспасына кім 
кепіл? Ондай болса, отандық тауар 
атауларын ұлттандыру үрдісі неге 
қолға алынбайды? Соның уақыты 
келді емес пе? Несіне созбалаңға 
сала береміз. Тиісті мамандар мен 
кәсіпкерлер,  әкімдік �кілдері, 
тілшілер бір үстелдің басына жина-
лып, осы мәселені қалай реттейміз 
деп неге талқыға салмайды. Бұл �те 
�зекті мәселе ғой. Тіліміздің тұғырын 
биіктететін маңызды қадам болар 
еді. Қаншама рет айтып, мәселе етіп 
к�теріп келе жатсақ та, �згерген 
түк жоқ. «Сен салар да, мен салар, 
атқа жемді кім салар» демекші, осы 
мәселені бір ұйым ба, мекеме ме �з 
құзыретіне алып, реттеуі керек қой. 
1йтпесе, осы бағытпен кете берер 
түріміз бар. Тәуелсіз Қазақстанның 
тарихын, мәдениетінің ұлттық 
 сипатын ұлықтайтын атаулар әлемдік 
ономастикалық қорды да толықтыра 
түсер еді. 

жағдайда міндетті түрде аударылуы 
қажет деген мәселе туындап отыр. 
Жарнама агенттіктеріне жарнама 
мәтінінің, тауарлық таңбаларды ау-
даратын арнайы ереже әзірлеу ке-
зек күттірмейтін іс. Сонымен қатар 
мұндай агенттіктерді Мемлекеттік 
тілді жетік меңгеретін мамандармен 
қамтамасыз ету де артық болмас еді. 

Елімізде нарықтық экономиканың 
қарқынды дамуына байланысты 
тауарлық таңбалар мәселесі �зекті 
болып отыр. Сондықтан бұл саланы 
да қолдан шығарып алмай, тиісті 
жұмыстар атқарып, заңдық тұрғыда 
жетілдіруді ойластыруымыз қажет. Бір 
с�збен айтқанда, нақты шаралар ке-
рек. Кейбіреуге бұл ұсақ-түйек мәселе 
болып к�рінуі де мүмкін. Бірақ шын 
мәнінде ол ұсақ-түйек дүние емес. 4з 
елімізде, �з жерімізде отырып, тауар, 
сауда-саттық орындарының атаула-
рын қазақшалай алмасақ, тіліміздің 
жағдайы не болмақ? Қазақ тілінің 
аясын кеңейтеміз дейміз. Тілдің 
қолданысын кеңейтудің бірден-бір 
жолы осы емес пе, ағайын! 

Қыздархан РЫСБЕРГЕН, 
филология ғылымының докторы, 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институты Ономастика б7лімінің 

меңгерушісі

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

сақтап, ұмытпауымыз қажет. Олардың ара-
сында күнделікті қолданыстан шығып бара 

жатқан с�здер аз емес. Мұндай с�здерді сана-
мызда жаңғыртып отыру үшін «Қазақ әдеби 
тілінің» с�здігін негізге ала отырып, оқырман 

назарына ұсынып отыруды ж�н к�рдік.

СӨЗ
ТӨРКІНІ
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ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

ТӨРТ ТҮЛІКТІҢ ТӨЛ АТАУЛАРЫ

МАРАПАТ

К�зіқарақты оқырман қауым 
жақсы білетіндей, жыл басынан 
бері біз «Т�рт түліктің т�л атаулары» 
айдарында сиыр малына қатысты 
 атауларды қарастырып келеміз. 1рбір 
атаудың мән-мағынасына тереңірек 
үңілген сайын халқымыздың с�здік 
қорының соншалықты бай екеніне 
к�з жеткіземіз. Бір ұғымның бірнеше 
нұсқасы болумен қатар, олардың бір-
бірінен айырымашылыққа ие мәнінде 
қолданылуы таңдай қақтырмай 
қоймайды.  Қысқаша айтқанда, 
сиыр малына қатысты атаулар үй 
жануарының қадір-қасиетін, бол-
мысын, мінезін, дара сипатын та-
нытады. 4йткені әрбір атаудың �н 
бойында белгілі бір ақпарат, жиынтық 
ұғымның бейнесі, қимыл-әрекеттің 
бедерленуі к�рініс табады. Сондай 
с�здердің бірқатарына шолу жасап, 
оқырман назарына ұсынып отырмыз. 

Самиян. Самиян деп малшылар 
�гіз жеккенде мойынтұрықты бекітіп 
қоятын жұмыр темірді айтқан. 1йгілі 
«Манас» жырында «Самиянын сайла-
тып, қос-қос �гіз айдатып» деп келетін 
белгілі �лең жолдары бар. Бұл с�здің 
екінші мағынасы да бар. Мысалы, са-
миян самал дейміз. Самиян сары дала 
дейміз. Мұның мәнісі – ұшы-қиыры 
жоқ, кең дала деген ұғымды білдіреді. 

Пісас. Пісас – к�не с�з. Сүттен 
жасалған дайын тағамдарды осы-
лай атайды. Кім біледі, бүгінгі с�з 
қолданысымыздағы айран, ірімшік, 
қаймақ, кілегей сияқты пісас с�зі де 
заманында кең қолданыста болған 
шығар. Бұл әлі де зерттеуді қажет 
ететін ұғым. 

Құяңқы. Малдың бәрі сүтті бола 
бермейді. Бұл – табиғаттың заңды лы-
ғы. Мұндай малды әдетте құяңқы деп 
атайды. Құяңқы к�не с�здің бірі. Сүт-
сіз мал деген ұғымды білдіреді. 

Опайке.  Қазақтың дәстүрлі 
ш а р у а  ш ы  л ы ғ ы н д а  м а л  т е р і с і н 
�ңдеу кәсібі кең таралғаны белгілі. 
Т е р і д е н  т ұ р  м ы с т ы қ  б ұ й ы м д а р 
жасаған шебер леріміз аз болмаған. 
1р малдың терісін қажетке жаратып, 
тіршілікке пайдалы нәрсе жасау бір 
жағынан �нер болса, екінші жағынан 
біліктілік саналады. Мәселен, бұзау 
терісінен �ңделіп жасалатын былғары 
«опайке» аталатынын біреу білсе, 
біреу білмес. «Опайке былғарыдай 
сықырлаған» деп келетін �лең жолы 
соның дәлелі. Бүгінде к�п қолданыла 
бермейтін, жазба әде биеттерде сирек 
қолданылатын с�здің бірі. К�рдіңіз 
бе,  бұзау  теріс інен жасалатын 
былғарының да �з атауы бар. 

Мама. «Мама» с�зі жылқы және 
сиыр малына қатысты қатар қол-
даныла беретін ұғым. Сиырға қатысты 
айтар болсақ, сүтті, үлкен сиырды 
қазақтар мама сиыр деп атайды. 
Мама сиыр, мама бие, мама ағаш, 
т.б. с�здер кездеседі. Яғни үлкендік 
ұғы мын білдіреді. «Мама» с�зі әлем 
халық тарында «ана» ретінде де 
қолданылатыны мәлім. 

Манақ. Бүгінде сиырдың қарны �з 
мәнінде қалай аталады деп сұрасақ, 
к�біміздің ойланып қалатынымыз 
б а р .  О н д а й д а  с а у а л д ы ң  ж а у а -
бы – манақ. Манақ деп халқымыз 
сиырдың, сондай-ақ жылқының да 
қарнын атаған. Манақ – к�не с�з. Сол 
себепті қазіргі заманда к�п қолданыла 
бермейді. Десек те, ұмыт қалдырмай, 
реті келгенде пайдаланып тұрудың еш 

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

Серікқалидың екі ұлы бар. Олардың 
үлкенінің атын Жайық, екіншісін Еділ 
деп қойыпты. Тегіннен бұлай аталмаған 
болар. 1кенің қандай мұрат, арманымен 
жалғасып жатыр екен деп үнемі ойлаймын. 
Құдайдан тілеп алған ұлдарының атын 
осылай қойғанда үлкен мақсат пен ар-
мандарды к�здеген болар. Бәлкім, кейінгі 
ұрпақтарына ескерткіш болсын деп, осы-
лай қазақшалаған шығар. Қазағымның 
ата тарихының алтын бесігі болған алып 
шалқарларым-ай. 

Серікқали Шарабасов Махамбет 
4темісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті табалдырығын 
1964 жылы алғаш аттады. Тарих-филоло-
гия факультетін 1968 жылы үздік бітіргенге 
дейін ойы озық, әрекеті белсенді, озат 
студент атанды. Білімі молайды, білігі 
кемелденді, арманы биіктеді, күш-қуаты 
да таси бастады. Бірақ, алтын ұямен 
қоштасатын күн де жеткен еді. 

Қимай қиналса да ұлан-ғайыр, шеті 
шексіз кеңістікке, жаңа орта мен �мірге бет 
алды. Облыстық «Орал �ңірі» газетіндегі 
қызметі �ткір мақалаларымен оқығандар 
есінде қалды. Бірер жылда елге танылды. 
Мұғалімдер білімін жетілдіру институтына 
бастық болды. Осы шамалы уақыттарды 
қоспағанда 1975 жылдан бергі бар ғұмыры 
осы білім ордасында, университетте �тті. 
Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 
оқытушысы болып бастады. Ешқандай 
жұмыстан бас тартқан жоқ, шақырса – 
барды, қайда жұмсаса да к�нді – сондай 
бір әдет тапты. Алда �зі аңсаған білім 
асқарлары бар еді.

1979 жылы әл-Фараби   атындағы      Қаз  
ҰУ  (бұрынғы С.М. Киров атындағы), 
  қазақ әдебиеті кафедрасының аспиран-
турасына, Зейнолла Қабдоловқа шәкірт 
болып келді. 

Бізді, университет аспиранттарын, 
Серікқали Шарабасовпен Зейнағаң та-
ныстырды. Бәрімізге қарап сәл жымиып 
тұрды да, «бұлар біздің кафедраның аспи-
ранттары, үміттеріміз, мықтылар» деді 
ағамыз әзілдегендей, сосын бізге сынай 
қарап тұрған Серікқалиға бұрылып «�зің 
сияқты» дегенді қосып қойды. – Мына 

Күні кеше Қазақстан халқы тілдерінің XVIII 
республикалық фестивалі аясында «Тілдер айлығы» 
шеңберінде облыстың қалалары мен аудандарын-
да 200-ге жуық түрлі қоғамдық, мәдени-бұқаралық, 
мерекелік шара ұйымдастырылғанын айта кеткеніміз 
ж�н. 4ңірімізде Абай шығармашылығын насихаттау 
арқылы қазақтың тілі мен әдебиетіне, мәдениетіне де-
ген этнос �кілдерінің ықыласын арттыру  мақсатында 
этнос жастары арасындағы «Абай оқулары», к�ркемс�з 
оқу шеберлерінің дәстүрлі Оралхан Б�кей атындағы 
облыстық байқаулары жастар арасында танымал бола 
түсуде. 

Үш тілді жетік меңгерген қабілетті жастарды анықтау 
және қолдау мақсатында «Тіл – тұнық ойдың кәусары» 
атты облыстық олимпиада �ткізілді, талантты жас 
ақындарды қолдау мақсатында ұйымдастырылды. Бүгінгі 
күннің �зекті мәселелерінің бірі  – халыққа мемлекеттік 
тілде сапалы қызмет к�рсету болғандықтан, осы салада 
жұмыс жасайтын түрлі деңгейдегі банктер, жауапкершілігі 
шектеулі серіктестер мен жеке кәсіпкерлер арасында алғаш 
рет «Мемлекеттік тілде үздік қызмет к�рсету» облыстық 
байқауы жарияланып, үздіктер анықталды. Биылғы жылы 
бастау алған бұл байқау жалпы жұртшылық үшін ерекше 
әсер қалдырған маңызды да мәнді шаралардың бірі болды.

Салтанатты шара барысында ел Тәуелсіздігінің                                    
25 жылдығына орай Қазақстан халқы тілдерінің XVIII 

Серікқали Шарабасов сирек кездесетін 
қызық жігіт еді. Қалай болса солай 
жүретін, бетіңе бақырайып қарап 
тұрып тіктеу сөйлейтін. Тыңдаушыға 
қалай әсер етеді деп ойлап жатқан 
ол жоқ. Алайда, оның осы тосындау 
қылығы мен салмақты сөздерінде 
адалдық, тазалық бар еді...
Бүгінде бізге, марқұм Сәкеңнің осы 
қасиеттері жетпейді. Орны көрініп, 
абыройы жадымызда айдынданып 
барады. Махамбет Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетіндегі әріптестері –
үлкен ағаларынан бастап кейінгі 
кішілеріне дейін, үйреншікті қалыпқа 
сыйыңқырамайтын замандастарын 
құрметтейтін шығар дегім келеді... 
Серікқали балаларды, шәкірттерін 
ерекше жақсы көретін. Және оны-
сы сезіліп тұратын. Балалар да оған 
үйірсектеу еді. Менің ұлым Кенесары 
кішкене кезінде келген сайын қасына 
жатып, жалықпай әңгіме соғатын. 

Павлодар облысында мемлекеттік тіл саясаты кезең-кезеңімен іске асырылып келеді. Қолға алынған шара-
лар қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге, өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруін ынталандыруға 
бағытталуда. Сонымен қатар ономастикалық атауларды ауыстыру, көрнекі ақпараттарының «Тіл туралы» Заң та-
лаптарына сәйкес болуын қадағалау тәрізді жұмыстар бар. 

Төрт түлікке қатысты атаулар мен сөздерді халық ауыз әдебиетінен, 
тұрмыс-тіршілігінен бөле жаруға болмайды. Тіл – байтақ қазына болса, 
сол қазынамыздың бір бөлігі де төрт түлікке қатысты атаулармен бай-
ланысты екені ақиқат. Өйткені ғасырлар бойы малмен етене өмір сүрген 
қазақ халқының тілдік қорында мұндай сөздер көптеп саналады. Олардың 
арасында бүгінгі күнге дейін жеткендері бар, ұмытылып, көнерген сөзге 
айналғандары қаншама. Десек те, барын санамызда жаңғыртып, жады-
мыздан шығармай есте сақтау – керек дүние. 

Татулық тірегі 

жігіт Оралдың мықтысы, Шарабасов 
Серікқали деген қаламгер, журналист – 
басын к�рдіңіздер ғой, нағыз Шарабасов 
деген осындай болуы керек. К�п біледі, 
к�п жазады, «шатақтау» мақалалары да 
аз емес к�рінеді. Сендерге де айтары, қо-
са ры болуға тиіс. Таныс болыңдар, бірге 
жүріңдер.

Бұл жігіттің кісіге қарағаны қызық 
екен, алғаш к�ргендіктен бе, бізге біртүрлі 
к� рінді. К�зі аларып, тесіле қарайды. 4зі 
күліп тұрғандай болса да, к�зі күлмейді. 
Беті жүзіңді бағып тұрғандай. Бажайлай, 
бар лай қарайды. Сенің бойыңнан, с�зіңнен 
әлдене іздейтіндей. Бәлкім бізді баласын-
ды ма, кім білсін. С�йлеу мәнері де �зге. 
К�  біне «ғафу етіңізді» жиі қосып тұрса да 
с�з дері мәдениетті адам сыпайылығынан 
г�рі тіктеу, біртүрлі жасандылау, қатқылдау 
естіледі.

Бұл жолғы әңгіме осымен тынды. 
К�п ұзаған жоқ. Мәжілістен кейін үйді-
үйімізге тарадық. Ол да әлдеқайда асығып 
тұрғандай тез қоштасты да кете барды. 

қандай және осыған жуықтау тағы бірер 
сұрақ қойды. Зал қозғалыңқырап барып, 
мына тосындау сұраққа жауап күтті. К�бі 
к�зі ежірейіп, жарқыраған т�бесін жауып 
тұрған самай шаштарын қолымен түзеп, 
тарамақ болып тұрған қызыл шырайлы 
сары жігітке қарап қалыпты.

Оралхан сәл ойланып барып, орағы-
тың қырап жауап берді ғой деймін. 

Жауапқа сұраушы онша разы болмаған 
сияқты к�рінді.  Сәл іркіліп барып, 
рақметін айтты.

К�шеге шыққан бойда қасына барып: 
– Қалай, Орағаңа разы болдыңыз ба? – 

деп сұрадым.
– Оралхан мықты жазушы ғой, бірақ 

Жұмысты қорғауы оңай бола қойған жоқ. 
Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық 
инсти туттың диссертациялық кеңесінде 
қор ғады. Шағын б�лмеге (қазақ әде биеті 
кабинетіне) адам сыймай кетті. Екі дис-
сертация бір күні қорғалды. Тақырыптары 
қызықты болса, қорғаушылары да мықты 
жігіттер еді. Бірі семейлік, Абайдың рес-
пуб ликалық әдеби-мемориалдық музейінің 
директоры Т�кен Ибрагимов, екіншісі 
оралдық Серікқали Шарабасов. 

1сіресе, Сәкең зерттеуіне сұрақтар 
қар   ша жауды, с�йлеушілер де аз болған 
жоқ. Зей  нағаңның �зі, ұмытпасам, үш рет 
с�йледі. 

С.Шарабасов шағын зерттеуінде-
ақ болашақ ізденістер мен еңбектерге 
негіз болуға әбден жарайтын бағыттарды 
к�рсете алды. «Қазақ әңгімелеріндегі ха-
рактер проблемалары» атты жұмыс қазақ 
әдебиеттануына қосылған үлкен үлес 
ретінде атап �тілді. 

Сәкең диссертация қорғаған бойда 
Оралға қайтты да, ұстаздық қызметке 
алаңсыз араласып кетті. 

Сәкең алтын ұя – университетінің абы-
ройы үшін аянбай еңбектенді. Оны Орал-
дан алыста жатқан біз де білеміз. Күні-түні 
еңбектенді десе де болады-ау деймін, бұл 
қыздырма с�з үшін емес. 

– Алматыда қалсаңшы. Саған жұмыс 
табылады, баспананың да бір реті болар, 
– дегенді достары ғана емес, ұстаздары да 
айтты. Бірақ к�нбеді, ойланбаған шығар 
дей алмаймын. «Оралым, менің, Оралым»  
дегендей алып-ұшып туған жеріне, алтын 
ұясына қайтты.

«Оқу ғимаратына елден бұрын келіп 
дәрісханаларды қарайды, жарық ке-
рек болса жағады, босқа жанып тұрса 
�шіреді» дейді шәкірттері. Мұны сабағы 
болғандықтан немесе үйі жақындықтан 
емес шығар деп ойлаймын. 1бден дағдыға 
айналған әдеті болса керек. Дәрісханалар 
мен дәліздерде қалған, аяқталмаған ойла-
рын іздейтін шығар, бәлкім.

Д ү н и е д е н  � т е р і н е н  б ұ р ы н ы р а қ 
 Махамбет 4темісов атындағы универси-
тетке іссапармен бардым. Қасында бір топ 
жолдастары, профессорларымен Сәкең 
күтіп алды. Машина ішіндегі әңгімелерде 
айтқан мына бір с�зі есімде қалды: «Еділдің 
баласы болғанша тұра тұрсам жарар еді». 
К�лік ішінде Ғабит Хасанов, Мұрат Са-
быр, халықаралық қатынастар мен ғылым 
істері ж�ніндегі проректоры Ғизатолла 
 Имашевтар бар еді.

– Сәке, тым аз сұрап отырған жоқ-
пысың, немерелерім үйленгенше демедің 
бе, – деп күлгем.

Үйіне асығатын жас ұстаздар Сәкеңнің 
үнемі жұмыста жүретін әрекетіне таңдана 
қарайтын болар. Ересектерінде Сәкеңнің 
ғылыми жұмыстары, басқа шаруалары жоқ 
па, лекцияларға дайындалмай ма деген 
ойлар болатын шығар. Ал ағалары мен 
қатар �скен құрбы-құрдастары болса, оны 
ерекше құрметтейді деп ойлаймын. 

Сәкең мұнда жастығын іздеп жүр десе 
– к�нуге болады, �йткені бар жастығы 
осын да �тті, болашақты к�ргісі келеді десе 
– сенуге болады, адам арманы – мәңгі жас-
тық мекені де осы – университет, мұнда 
бо  ла  шақтың бастаулары қайнап жатады 
– се зесің, ал Сәкең оны к�ре білді-ау деп 
ойлаймын.

Қазір сол дәліздер мен дәрісханалар 
тым-тырыс. Ала таңмен таласа тұрып кең 
дәліздер ман дәрісханаларды қарап жүретін 
Сәкең жоқ, бірақ ізі бар, ізбасарлары 
қалған шығар. 

Мүмкін бір кездерде ұмытылар. Бірақ, 
мұндай ұстазды ұмытпау үшін ойлы есте-
ліктер жазып, ескерткіш қалдыру керек 
шығар. Солай боларына сенгім келеді. 

Зинол-Ғабден БИСЕНҒАЛИ, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
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асығып тұрған болу керек жауапты қысқа 
қайырды. 

Осы сен Ізбасарды, философ  Ерғалиев ті 
білесің бе? Мұқадесті де оқыған шығар-
сың?... Стилі ғажап, маған ұнайды. 

– Үйге жүріңіз, қарындасыңызға 
барайық, әңгімені сонда жалғасты ра рмыз, 
– дедім жауаптан жалта рыңқырап.

Екеуміздің шындап танысуымыз осы-
дан басталды. 

Серікқалидің Алматыда �зіне �те 
жақын санайтын, аса қымбатты үш досы 
бар екен. Бірі – сол жылдарда ғылыми 
еңбек қорғамаса да (кандидаттық дәрежені 
кейін қорғады) әріптестері мықты фило-
соф ретінде мойындаған, ҰҒА философия 
институтында істейтін Ізбасар Ерғалиев, 

екіншісі – атақты сыншы, ғалым  Зейнолла 
Серікқалиев, ал үшіншісі – талантты 
қаламгер Мұқадес Есламғалиев. Олардың 
үйіне еркін барып, әңгімелесіп жүреді. 
1сіресе, Ізбасармен достығы айрықша, 
к�біне оның жатақханадағы бір б�лмесіне 
тоқтайтын. Оның �те к�п оқығанын, к�п 
білетінін, ұқыптылығын, мәдениетін ай-
тып тауыса алмайды.

Кезінде Оралханмен болған теле-
фон дағы әңгімені естігенде ішек-сілесі 
қатқанша күліпті. Орекеңнің ондайы бар. 
Қолайсыз бір уақытта хабарласқансың 
ғой. 1йтпесе, шығармашылық туралы 
с�йлесем дегенге қашпайды ол. Қазір, үйге 
шақырайын, с�й лесесің бе? – деп, Зекең 
телефонға жар масқанда ондайды күтпеген 
Сәкең шошып кетіпті, қоя тұрыңыз, 
әзір дайын есепін, – деп тоқтатыпты. 
«4кінемін, сонда с�йлесуім керек еді» 
дейтін Сәкеңнің �зі. 

Серікқали Шарабасовтың кан дидаттық 
қорғауына келгендер саны біраз болды. 

сызылта орындаса, мерекені одан әрі славян, украин, 
поляк, армян, қарашай-черкас және қабардин-балқар 
б�лімшелері �з тілдеріндегі әндерімен және билерімен 
қызықтыра түсті. 

Қорытындылай келе, бұның бәрінің негізі халықтың 
ең жоғарғы құндылығы, асыл мұрасы – тілінде жатқаны 
баршамызға аян. Қай елде болса да ең басым бағыт болып 
сол елдің т�л ұлтының тілі мен құндылықтары санала-
ды. 1рбір азаматтың бейбіт �мір сүруімен еңбек етуінің 
толық кепілі, мемлекет тұтастығы мен игілігі бастауының 
негіздерінің бірі де бірегейі болып табылатын мемлекеттік 
тілді білуге әр азаматты құлшындыру – тіл саясатының 
басты міндеті. 

Ж. ЖОЛШЫБЕКОВА,
 Павлодар облысы тілдерді 

дамыту ж7ніндегі басқармасының
 бас маманы

Серікқалидің айрықша қасиет тұтқан 
адамы – ұлы ұстаз Зейнолла Қабдолов. 
Зейнағаң дегенде ішкен асын жерге 
қоятын. Студенттеріне лекция оқыту 
үшін Оралға жиі шақырды. Күтіп алып 
университеттің үлкенді-кішілі ғалымдары, 
жастарымен кездесулер ұйымдастырады. 
Шығарып салғанша үнемі қасында жүрді.

Бірде кітапханада талантты жазушы 
О.Б�кеймен кездесу болды. Адам лық 
толы. К�бі үнемі кітапханада отыратын 
бел  гілі қаламгерлер мен ғалымдар, біз тә-
різ ді аспирант, ізденуші, студенттер де аз 
емес. 

О.Б�кей тақырыпқа сай әңгіме жанры-
ның қазіргі қазақ әдебиет үшін маңы зын, 
талантты қаламгерлердің жақсы шы-

ғармаларын, орыс және шетел әдебие-
тіндегі ізденістер, қол жеткен табыстар 
туралы маңызды әңгімелер айтып, әдеби 
�мірден қызықты деректер келтірді. 4з 
шығармашылығы, ойлары туралы да 
қосуды ұмытпады. 4те әсерлі, пайдалы, 
қызық кездесу болды. Аяқталар соңында 
«Менде сұрақ бар» деген батыл үн елді елең 
еткізді. Абыр-сабыр, кетуге тұра бастаған 
жұрт қайта отырды. Дауыс иесін тани 
кеттім – Серікқали. Қызықты кездесу үшін 
Орал ханға қол соғып, құрмет к�рсетіп, 
қайтуға асыққан оқырманды тоқтатып, 
сұрақ қою біршама жүректілікті к�рсетеді-
ау деймін.

Ойланып, таңданып қалдым.
– Сіздің к�п әңгімелеріңіз к�ркем 

очерктен �рбитін тәрізді, бәлкім сондық-
тан болар, эсселік сипаты молдау к�рінеді 
маған. Эссе және к�ркем әңгіме айырма-
сы ту ралы ойыңызды білгім келеді. Со-
сын, орыс және әлем әдебиетінде осы 
жанр тура лы не айтады, эссенің болашағы 

фестивалі аясында тіл саласына ерекше үлес қосқаны 
үшін Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитетінің Алғыс хатымен Баянауыл ауданының 
мәдениет және тілдерді дамыту б�лімінің басшысы 
Қайрат Сарбасов, сондай-ақ �ңірімізде тіл саясатын 
жүзеге асыруға, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту 
ісіне қосқан елеулі үлесі үшін Павлодар облысы әкімінің 
Құрмет грамотасымен Железин ауданы мәдениет және 
тілдерді дамыту б�лімінің басшысы Уәлиолла Ақанов 
марапатталса, Қанат Даржұман атындағы ұлттық жаңғыру 
мектебінің қосымша білім беру ұстазы Рана Алиеваның 
және «Ертіс Медиа» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
«Халық радиосы» бас редакторының орынбасары Раушан 
Сыбанжанованың �ңірімізде мемлекеттік тіл саясатын 
іске асыру, этностар арасындағы достықты, этносаралық 
келісімді нығайту жолындағы еңбектері Павлодар облысы 
әкімінің Алғыс хатымен атап �тілді.  

Тарихымызды, ұлтымызды, мәдениетімізді, ата  салт 
– асыл дәстүрімізді ұлықтайтын мерекеде Қ.Даржұман 
атындағы ұлттық жаңғыру мектебінің бүлдіршіндерінен 
құралған хор ұжымы әр елдің тілінде халық әндерін 
шырқаса, «Ару Ана әлемі» қоғамдық бірлестігінің аналары 
«Жаса Елімнің Ақ Ордасы» атты патриоттық әнді тарту 
етті. Сондай-ақ кәріс этномәдени бірлестігінің ұжымы 
Ұлы Абайдың «К�зімнің қарасы» әнін �з тілдерінде 

айыбы жоқ. Бұл тіліміздің шырайын 
келтіріп, одан әрі байыта түсері анық. 

Малақ.  Т�рт түлікке қатысты 
с�здерді тарқатқанымызда «тезек» 
с�зін келтіретініміз бар. Осы тезек 
с�зінің синоним нұсқасы – малақ деп 
айтылатынынын білеміз бе? Малақ 
деп сиырдың тезегін атайды. Кейбір 
�ңірлерде жылқының тезегі де малақ 
делінеді. 

Үйез. Малақ с�зімен мағыналас 
ретінде «үйез» с�зін атап �туімізге бо-
лады. Үйез деп сиыр иірілген жердің 
тезегін атайды. Жалпы, үйездің �зге де 
мағыналары бар. Мысалы, үйездеу – 
шыбындау (ыстық күндері жылқының, 
қойдың, т.б. жануарлардың шыбын-
нан, б�гелектен, сонадан қорғанып, 
тұмсықтарын бір-бірінің к�леңкесіне 
жасырып, топтанып тұруы). 

Шанышқан. Сиырға сәйгел тисе 
оның мазасы қашып, бір орында 
тұрақтай алмай, әрі-бері шапқылап 
жүретіні мәлім. Шанышқан с�зінің 
мағынасына келетін болсақ, оқыр, 
сәйгел деген білдіреді. 

Л и к е .  А н а  т і л і м і з д і ң  с � з д і к 
қорында малдың майына қатысты 
атаулар жиі ұшырасады. Мысалы, 
жамбас май, іш май, бүйрек май және 
т.б. Осы тұрғыдан келгенде «лике» с�зі 
белгілі бір дәрежеде қызығушылық 
тудыратыны анық. Бұл к�нерген 
с�зге жататындықтан күнделікті естіп 
жүрген үйреншікті с�з емес, әрине. Де-
сек те, бұл атаудың мағынасы сиырдың 
шап майына қатысты айтылады, яғни 
оны «лике» дейді. Бұған байланысты 
«Лике болмаса желін толмас» деген 
мәтел де кездеседі. 

Қ а л т ы қ .  Қ а з а қ т ы ң  д ә с т ү р л і 
шаруашылығында қолдан жасалған 
бұйымдар аз  кездеспейді.  Ағаш 
ұсталары, темірден түйін түйетін небір 
шеберлер малдың мүйізінен де керемет 
дүниелер, күнделікті қолданылатын 
бұйымдар жасай білген. Солардың бірі 
– қалтық. Қалтық деп сиыр мүйізінен 
ішін ойып жасаған тостағаншаны 
айтамыз.  Қаз ірг і  таңда  мұндай 
тостағаншаны жасайтын шеберлер 
некен-саяқ. 4йткені күнделікті �мірде 
біз сиырдың мүйізі к�біне ұқсатылмай, 
пайдаға асырылмай жатқанын к�реміз. 
Оның себебі, «қалтық» жасайтын 
шеберлердің аздығынан болар, бәлкім. 
1йтпесе, сойылған сиыр малынан 
қаншама мүйіздер босқа қалып жатыр. 
Заманауи үлгіде әртүрлі кәдесыйлар 
(сувенир) неліктен жасамасқа деген 
ой да келеді. Ал «Қалтықты» жасаудың 
технологиясы – бұл да зерттеуді қажет 
ететін мәселе. 

Кіреңке. Қалтық сияқты «кірең ке-
нің» де �з орны бар. Ыдыс-аяқ ұғымын 
білдіретін с�з. Нақтылай айтқанда, 
сүт құю үшін жасалған ұзынша қыш 
құ мыра. Кіреңкенің қалай жасала-
тынын біле бермейтініміз рас. Бұл 
орайда ерекше мән беретін нәрсе – сүт 
құюға арналған ыдыстардың болғаны. 
Со лардың бірі – кіреңке. 4кінішке 
қарай, мұндай құмыралардың қазіргі 
таңда жасалмауынан бұл с�з де бірте-
бірте қолданыстан шығып, ұмытылуға 
айналды. 

Дайындаған 
Дәуіржан Т�ЛЕБАЕВ

(«Қазақ әдеби тілінің» сQздігі,
 «СQз – сандық» кітаптары 

пайдаланылды)

Жуырда Петропавл қаласында ел 
Тәуелсіз дігінің 25 жылдығы аясында 
«Тәуелсіз діктің жас жұлдыздары» 
атты 7ңірлік жастар форумы 7тті.

Жиында Солтүстік Қазақстан 
облы сы ның әкімі Ерік Сұлтанов жас 
ұрпақтың бойында қазақстандық 
патриотизмді қалыптастыру, оларды 
жұмыспен қамту, салауатты �мір сал-
тын ұстану, талантты жастарды қолдау 
мемлекеттік жастар саясатының басым 
бағыты саналатынын айтты. Жастарға 
сапалы білім беру мен жұмыспен 
қамтудың, қолжетімді баспанамен 
қамтамасыз етудің маңыздылығына 
тоқталды. 

4ңірлік форум аясында дәстүрге сай 
осы жылы айтарлықтай жетістікке жет-
кен жастар түрлі марапаттарға ие болды. 
«Жас Дарын» аталымы бойынша Тимур 
Кәрімжанов үздік деп танылса, «Үздік 
жас ғалым» атағына Татьяна Ермолаева 
ие болды, ал «Үздік жас инноватор» 

марапатына Маржан Аманжолова қол 
жеткізді. 

Мағжан Жұмабаев ауданынан Иван 
Горбаль «Жас батыр» аталымы бойын-
ша марапатталды. Сондай-ақ �ңірдегі 
жастар арасында «Үздік маман» аталы-
мына Дәулет Серғазин, «Үздік спорт-
шы» аталымына Рустам Набиуллин 
және «Үздік студент» аталымына Олжас 
Т�леген лайық деп танылды. 

«Ең үздік әлеуметтік жоба» ата-
лымы бойынша «Улыбка» балалар 
қайырымдылық қоры танылса,  «Жастар 
ісі бойынша үздік комитет» болып 
Мемлекеттік-техникалық колледжінің 
жастар ісі бойынша комитеті, «Үздік 
жастар ұйы мы» аталымы бойынша 
Ғ.Мүсірепов атын дағы ауданның 
әскери-патриоттық «Ел тірегі – опора 
страны!» клубы жеңімпаз атанды.

«Жастар саясатын насихаттайтын 
үздік бұқаралық ақпарат құрал» аталы-
мында «Молодежная – Жастар» газеті 
марапатталды. 

«Тәуелсіздіктің жас жұлдыздары» 

...Облыстық «Орал өңірі» газетіндегі қызметі өткір мақалаларымен 
оқығандар есінде қалды. Бірер жылда елге танылды. Мұғалімдер білімін 
жетілдіру институтына бастық болды. Осы шамалы уақыттарды қоспағанда 
1975 жылдан бергі бар ғұмыры осы білім ордасында, университетте 
өтті. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы болып бастады. 
Ешқандай жұмыстан бас тартқан жоқ, шақырса – барды, қайда жұмсаса да 
көнді – сондай бір әдет тапты. Алда өзі аңсаған білім асқарлары бар еді.



6 №43 (1353) 
27 қазан – 2 қараша 

2016 жыл
АНА ТІЛІ

ұ й ы м  д а р д ы ң  қ ы з м е т і н е  қ а т ы с у 
мүмкіндігіне қол жеткізген еліміз 
Тәуелсіздік Декларациясы арқылы 
табиғи байлығын, экономикалық 
және ғылыми-техникалық әлеуетін 
толық �з меншігіне алды. Орталыққа 
бағынышты күйден арылып, алыс-
жақын мемлекеттермен тең әріптес 
ретіндегі ынтымақтастыққа қол жеткізді. 
Елбасының с�зімен айтсақ, «Бүгін біздің 
кQз алдымызда тарих жасалуда. Еліміз 
қарқынды дамып келеді, жаңа аста-
намыз салынды, қазақстандықтардың 
болашаққа ұмтылған әдемі де талантты 
жас ұрпағы Qсіп-жетіліп келе жатыр... 
Біз әлемге тек саяси, экономикалық, 
әлеуметтік салада ғана емес, мәдени, 
рухани дамуда да зор табыстарға 
жеткенімізді кQрсетуіміз керек». 

Тәуелсіздік тарихын жазуға жап-

құқықтық, мәдени байланыстардың 
орнығуы мейлінше жан-жақты баян-
далды. 

Уақыт ілгерілеп, замана парақтары 
ауысқан сайын �ткен тарихпен де ара-
мыз алшақтай бермек. Ең бастысы, 
шындықтан мүлде қол үзіп, тарихы-
мызды жоғалтып алмадық. Есесіне 
оны жаңғыртып, жас ұрпақтың рухын 
оятуға пайдаландық. Бұл ретте біз Алаш 
ардақтысы Міржақып Дулатұлының 
«Тарихын жоғалтқан жұрт – жоғалған 
жұрт» деген с�зін жадымызда мықтап 
ұстадық деп ойлаймын. Осы ретте 
Елбасының мына бір с�зі еріксіз ойға ора-
лады: «Заман ағымы бізді, Қазақстанды 
тұңғыш рет тәуелсіз ел ретінде әлемге 
әйгілеген тарихи дата – 1991 жылдың 16 
желтоқсанынан күн сайын, сағат сайын 
алыстатып барады. Біз жыл Qткен сай-

тQселген әрбір күрежолымен, дала тQсіне 
енген әрбір тонна алтын дәнімен нығаяды» 
деп Президент �зінің жүрек түкпірінен 
шық қан толғанысын халықпен б�-
ліскен еді. 25 жылда Мемлекет басшысы 
айтқандай, бабаларымыздың ерлік пен 
күреске толы �негелі �мір жолы том-
том ғылыми еңбектер мен әдеби шы-
ғармаларға арқау болды.

Биыл азаттықтың екінші мүшеліне 
толуға – 25 жылдығына аяқ бастық. 
1рбір елдің жылнамасында оның 
жаңа тарихының бастауына айналар 
тағдыркешті таңдар болады. Біз үшін 
жаңа дәуірдің арайлы таңы 1991 жылы 
16 желтоқсанда атты. Сол күні әлем 
к�гінде Қазақстан атты мәңгілік жұлдыз 
жарқырай туды. 

ӨЗЕНДЕР 
ӨРНЕКТЕГЕН ӨЛКЕ

Тәуелсіздіктің 25 жылдығы 
қарсаңында Жетісу �ңірінің 
е ң б е к к е р л е р і  а б ы р о й л ы 

белестерді бағындырып келеді. Елі 
дарқан, жері бай Жетісу �ңірінің даму 
қарқыны жоғары екендігін Елбасының 
�зі атап �ткен болатын. Табиғаты әсем, 
мұнарлы тауы, құнарлы топырағы бар 

мызда құрылыс, туризм, сауда, к�лік 
инфрақұрылымдары дамып, облыс 
экономикасын �рге сүйреуге �з үлесін 
қосуда.

Тәуелсіздік жылдары Жетісуда 
к�птеген жарқын жобалар �мірге 
к е л д і .  О л а р д ы ң  а л д ы ң ғ ы  к � ш і н 
жаңалық атаулыға, жаңа технологияға 
жаны құмар іскер адамдар бастады. 
Кәсіпкерлік дамыды. Ел дамуының 
күретамырына айналған экономика-
мызды алға сүйрейтін басты арнаның 
бірі – ауыл шаруашылығы саласы  бой ын 
тіктеп, �зінің даму бағытын тапты. 
Осы ретте �ңірде қант қызылшасы 
егілетін алқаптар к�лемі 14 мың гектарға 
дейін ұлғайғанын атап айтуға бола-
ды. Қазір шаруалар үшін әр түп қант 
қызылшасынан барынша мол �нім алу 
ісі басты мақсатқа айналған. Сол үшін, 
бір маусымда 100 мың тоннаға дейін қант 
�ндіре алатын қуатты зауыт салу ісі де 
жоспарлануда. Саладағы «Жол картасы» 
бағдарламасын орындау мақсатында 
суландыру инфрақұрылымын қалпына 
келтіріп, ұзақтығы 4179 шақырымнан 
астам су арналарын қайта жаңғыртып, 
кейбір жерлеріне күрделі  ж�ндеу 
жұмыстары жүргізілді. Осы игілікті 
істердің арқасында облысымыздағы 
суармалы жерлердің �німін 3-4 есеге 
дейін к�бейтуге мүмкіндік туып отыр. 
Сонымен қатар 600 млн. текше метр суды 
үнемдеуге қол жеткіздік. Қалай дегенмен 
де жақсы суармалы жүйе болмайынша 
ауылшаруашылығы дақылдарының 
�німділігін к�теру мүмкін емес. Осыған 
байланысты ирригациялық жүйелерді 
қалыпқа келтіру тетіктері бойынша 
үлкен жұмыстары жүргізілуде. 4ңірде 
барлығы 16 мың 500 шақырым канал 

бар, олардың 4 мың 200 шақырымы 
қайта жарақтандыру мен күрделі 
ж�ндеуді қажет етеді (ұзындығы 16,5 
мың шақырымдық жүйеден – 5,2 мың 
шақырымы иесіз шаруашылық болса, 
4,6 мыңы – коммуналдық, 1,0 мыңы 
– республикалық және 5,6 мыңы – 
жеке меншіктікі болып отыр). Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің су ре-
сурстары ж�ніндегі комитетімен бірігіп 
жасаған пилоттық сапа жобасы бойынша 
К�ксу ауданы ирригациялық жүйелері 
қайта жарақтандырылады. 

Осы мақсатта Шеңгелді суландыру 
массивінің насосты стансаларындағы 
суасты каналдары мен аванкамера-
ларын механикалық жолмен тазарту 
мәселелері шешіліп келе жатқанын 
ерекше айтуға болады. Бұдан басқа 
Балқаш ауданының суармалы жерлерін 
сумен қамтамасыз ету үшін Іле �зенінде 
судың қалыпты ағынын бақылайтын су 
реттегіші бар екі құрылыс салу мәселесін 
қарастырудамыз.

Бүгінде облыста 400 мың тонна 
жүгері �ндіріледі. Оны түпкілікті �ңдеп 
шығару үшін үдемелі индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасы ая-
сында арнайы зауыт салынған. Ендігі 
кезекте сол зауыт 800 мың тоннаға 
дейін жүгері �ңдеуге дайын. Жүгеріні 
ондай к�лемде �сіріп беруге облыстың 
әлеуеті толық жетеді. 4ңірде шаруа 
қожалықтарының жұмысына барын-
ша қолдау жасау мен қолайлы жағдай 
туғызудың жанды шаралары қолға 
алынған. Бір ғана мысал, �ңір шаруа-
ларына қант қызылшасын мол �ндіру 
үшін жаңа ауылшаруашылығы техника-
ларын сатып алуға мемлекеттік қолдау 
к�рсету мақсатында «Жетісу» бірлескен 
кәсіпорны арқылы 1 млрд. теңге қаржы 
б�лінген. Бұл үш мың жұмыс орнын 
құруға мүмкіндік береді. 

Облысымызға қарасты Панфилов, 
Еңбекшіқазақ және Ұйғыр ауданда-
рында екінші айрықша дақылдардың 
қатарына жататын жүгері егістігінің 
к�лемі едәуір артқалы отыр. Панфилов 
ауданында индустриялық-иннова-
ция лық жобаларды жүзеге асырудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
крахмал шырыны зауыты салынып, 
жүгеріні �ңдеудің бастапқы кезеңі 
 басталды. 4ткен жылы аталмыш зауыт-
тың жаңа құрал-жабдықтарын са-
тып алуға 328 млн. теңгенің ауқымды 
қаржылық қолдауы к�рсетілді. Осыған 
орай жүгері �сірушілермен бірнеше 
кездесу �ткізіліп, ет, сүт және құс �німін 
�ндірушілерді жем-азықпен қамтамасыз 
ету үшін 500 мың тоннаға дейін жүгері 
жинау жоспарланып отыр.

Бұл межені алудың барлық жағ-
дайы жасалынған. Шаруалар сапалы 
тұқым сатып алу және к�ктемгі дала жұ-
мыстарын жүргізуге субсидиялар алуда. 
Бұған дейін айтылғандай, Пан  филов 
ауданында бірнеше астық қабылдау 
пункттері салынатын болады.

Бүгінде Алматының апорт алма-
сы Алматы облысының брендіне ай-
налуда. Алма алқаптарын қалпына 

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ ТАРИХИ 
САБАҚТАСТЫҚ

К� ш п е л і  а т а - б а б а м ы з  � з 
�ркениеті мен т�л мә де ниетін 
сақтап қалып, �з мемлекеттігін 

қалыптастырды. Мемлекеттілік – қазақ 
халқы үшін ұзақ жылдардағы асыл арман 
мен асқақ мұраттың жемісі еді. Тарихтың 
қатпар бетін парақтап, тым тереңдемесек 
те, Керей мен Жәнібекті ақ киізге 
к�теріп, хан сайлаған кезеңнен бері де 
сан түрлі соқтықпалы-соқпақты жол-
дардан жүріп �ттік. Мемлекеттігімізге 
сан мәрте сызат түсіп, шаңырағымыз 
шайқалып барып түзелгенін жасыра 
алмаймыз. Ал 1991 жылы біз �зіміздің 
мемлекеттігімізді жаңғырттық, қайта 
тәуелсіз ел болдық. Қазақ халқының 
тамыры тереңге бойлаған тарихымен 
қайта қауыштық. Содан бері де ши-
рек ғасыр уақытты артта қалдырып, 
тарихтың жаңа айшықты беттеріне аты-
мызды айқын жаза бастадық. Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған 
салтанатты жиында: «Тәуелсіздік Қазақ 
хандығының Qшкенін жандырып, Qлгенін 
тірілтті. Алматы мен Астанада, облыс 
орталықтары мен ірі елді мекендерде 
Керей мен Жәнібек, Абылай, Kбілқайыр 
секілді әйгілі хандарымыздың, Қабанбай, 
БQгенбай, Наурызбай батырлардың еңселі 
ескерткіштері бой кQтеріп, олардың 
есімдері елді мекендерге, оқу орындары мен 
мектептерге беріле бастады» деп ойын 
ортаға салған. 

С�з жоқ, Тәуелсіздік жылдары біз 
ұзына бойлы тарихымызды танып білуде 
к�птеген жұмыстар атқардық. Кеңес за-
манында Қазақ деген ұлттың тамырын 
тереңге жіберген ел екенін ашып айтуға 
мүмкіндік берілмеді. Тарихты тану жо-
лында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
отандық тарихшылар мен ғалымдардың 
еркін жұмыс істеп, к�не тарихымызды 
барынша зерделеп, жас ұрпақтың рухын 
оятуды тапсырғаны белгілі. 4з қолымыз 
�з аузымызға жеткен 25 жылда тарихты 
тану бағытында арнайы бағдарламалар 
қабылданып, мемлекеттің қолдауына 
арқа сүйеген тарихшыларымыз арғы-
бергі дәуірді қопара зерттеп, елдің 
еңсесін тіктеуге �з үлестерін қосты. 

Осындай жүйелі  жұмыстардың 
арқасында сонау бағзы замандар-
да к�птеген елдер әлі қалыптаспай 
жатқанда, біздің ата-бабаларымыз 
– түріктер 551 жылы тәуелсіздігі жо-
лында к�рші жатқан жужандардың 
бодандығынан құтылып, Қара теңіз 
бен Корей теңізіне дейін Еуразияның 
ұлан-ғайыр даласын алып жатқан 
ұлы империяның негізін қалағанын 
біліп, к�кірегімізді мақтаныш сезімі 
кернеді.  Түркі заманында ерекше 
к�шпелі әлемнің мемлекеттілік ны-
шанына айналған – қағанат жүйесі 
қалыптасып, к�рші жатқан моңғол 
мен угор халықтарының мемлекеттілік 
институтының негізі болды. 

Ал Қазақ хандығының дәуірі – қазақ-
тың ұлттық егемендігі мен тәуелсіздігінің 
шарықтаған шыңы. «Қасым ханның 
қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», 
Тәуке ханның «Жеті Жарғысы» – тайға 
таңба басқандай қазақ мемлекеттігінің 
нышандары, қазақ тәуелсіздігінің 
айқын айғағы еді. Жәнібек пен Керей, 
Қасым мен Хақназар, Тәуекел мен Есім 
хандардың басқаруымен халқымыз 
300 жылдық тәуелсіз хандық дәуірінде 
�мір сүрді. Осы дәуірді халқымыз «қой 
үстінде бозторғай жұмыртқалаған» 
бейбітшілік пен азаттық дәуірі деп еске 
түсіреді. Алайда, ұлтымыздың бейбіт 
�мірі тәуелсіздік үшін күреске түскен 
сындармен қатар жүрді. Тәуелсіздік жо-
лында қазақ халқы қайталанбас ерліктің 
үлгілерін к�рсетті. 

Қ а з а қ  х а л қ ы  м е м л е к е т  б о л ы п 
қалыптасу жолында қайғы мен қасіретке 
толы күндермен де бетпе-бет келгенін 
тарихтан білеміз. Бұл қазақтың �з 
мемлекеттігі мен тәуелсіздігі үшін күресте 
жанталасқа түсіп, «найзаның ұшына, 
білектің күшіне» жүгінген кездері де к�п 
бол ғанын байқаймыз. Халық болашағы 
үшін жан азабына түскен кешегі Алаш 
зиялыларының күресі, Желтоқсанда 
қазақтың азаттығын аңсаған жастардың 
бәрі қасиетті тәуелсіздік ұғымымен 
сабақтасып жатыр. 

Тәуелсіздік тұғырының нығаюына 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
ү л е с і  а с а  з о р .  П р е з и д е н т і м і з д і ң 
басшылығымен бүгінгі күні егеменді 
еліміз бүкіл әлемге танымал, қарқынды 
дамып жатқан елге айналып, «Мәңгілік 
Ел» идеясы аясында халқымыз бірігуде. 
Тәуелсіздіктің тірегін нығайту елдегі әр 
азаматтың парызы. 

Иә, табанды да тегеурінді күрес нәти-
жесінде қазақ даласында еркін дік пен 
теңдіктің таңы атып, тыныштықтың 
нұрын сепкен алтын шашақты Күні 
к�кке к�терілді. Сыртқы саясатта �зінің 
мүдде ле рін айқындап, халықаралық 

ТӘУЕЛСІЗДІКТІ� ТАМЫРЫ –ТӘУЕЛСІЗДІКТІ� ТАМЫРЫ –
Амандық БАТАЛОВ, Алматы облысының әкімі

асырлар керуеніне ілескен Ұлы Дала елінің ұрпақтары небір қилы заман, қиын кезеңдерді басынан 
өткеріп, Тәуелсіздіктің де 25 жылдық мерекесіне таяп қалды. Тәуелсіздік – қазақ халқы үшін жай 
айтыла салған сөз емес, бұл қазақ халқының тарихи болмысындағы аңсаған арманы. Тәуелсіздік – 
барша халқымыздың күрес пен еңбек, ілім-білім мен өнерінің шабытына қамшы басқан үміт десек 
болады. Бұған азаттық жолында жан аямай күрескен ата-бабаларымыздың, Алаш арыстары мен 
ұлт перзенттерінің ерлік жолдары айқын дәлел бола алады. 

ҒҒ

п а й  ұ м т ы л ы с т ы ң  б а с т а л у ы н а  д а 
ел Президентінің осы пікірі себеп-
кер болғаны анық. 1рі бұл жай бір 
науқаншылдық, жалаң энтузиазм күйінде 
қалып қойған жоқ. Астанада арнайы 
Мемлекет тарихы институты ашылды, 
заман талабына сай тарихтың жаңа буын 
оқулықтары, ғылыми монографиялар 
жарық к�рді. Соның нәтижесінде 1991 
жылдың 16 желтоқсанынан бергі тәуелсіз 
ел тарихы тұжырымдалып, Елбасының 
мемлекет құрудағы тарихи р�лі, Ата 
Заңымыздың, мемлекеттік рәміздердің 
қабылдануы, кәсіби Парламент пен 
к�ппартиялы жүйенің қалыптасуы, 
білім беру мен денсаулық сақтау, спорт 
саласындағы оң �згерістер, нарықты 
экономиканы қалыптастыру процесі, 
жаңа елорданың бой к�теруі, �ркендеуі, 
дүниежүзілік  қауым дастыққа тең 
құқықты, тең дәрежелі әріптес ретінде 
қосылуы, оның халықаралық, аймақтық 
ұйымдармен, экономикалық, саяси, 

ын сол бір тарихи таңдаудың сарқылмас 
құдіретін жан жүрегімізбен түсінеміз. 
Ол – егемен мемлекетте бейбітшілік пен 
келісімде, Qзара сенімде азат Qмір сүру 
таңдауы. Ол – туған жеріміздің қазынасы 
мен қазба байлығына дербес иелік етіп, бар-
ша қоғамның игілігі үшін Qз қалауымызбен 
жұмсау таңдауы. Ол – Qз тағдырымызды 
Qзіміз айқындау, болашағымызды Qз 
қолымызбен жасау таңдауы. Біздің жаңа 
Қазақстанымыз жарық жұлдыз болып 
дүниеге келді. Баршамызды Тәуелсіздіктің 
Ұлы рухы жебейді, біріктіреді, бойымызға 
қуат беріп, сенімімізді нығайтады. Ол 
– алтын күні жарқырап, алтын қыраны 
қалықтаған Қазақ елінің ашық аспаны 
астында дүниеге келген әрбір сәбидің 
жүрегіне орнайды. Ол – әрбір азаматтың 
жүрегінде, әр шаңырақтың тQрінде, 
елімізде бой кQтерген әрбір үйде, әрбір қала 
мен ауылда салтанат құрады. Ол – біздің 
экономикамыздың Qсімімен, әрбір жаңа 
Qндіріс орынымен, ұлан ғайыр Отанымызға 

�лкенің жаны жайсаң, к�ңілі жомарт 
еңбек адамдары Елбасы алға қойған 
міндеттердің үдесінен шығу жолын-
да әрқашан барын салып жұмыс іс-
теуде. Бұған Тәуелсіздік жылдары қол 
жеткізген толағай табыстарымыз айқын 
дәлел болады. 

Елбасы меңзеген қазақстандық ар-
ман – ата-бабаларымыз ғасырлар бойы 
аңсаған Тәуелсіздіктің нұрлы шыңы, 
«Мәңгілік Ел» мұраты екені айдай анық. 
Таяудағы меже – әлемдегі экономикасы 
қуатты отыз елдің қатарына қосылу. Ал 
оны с�зсіз іске асырудың бекем жолы 
– Ұлт жоспары: «100 нақты қадам» 
екендігін Елбасы тағы да айқындап 
берді. Бұл тапсырманы �зендермен 
�рнектелген �лкеге айналған Жетісу 
�ңірі де абыроймен орындауда. 

Осы ретте �ңірде бұрын болмаған 
тың �згерістер орын алғанын айта кету 
керек. Аграрлық сала бойынша жалпы 
Жетісу �ңірінде �ндірілген �німнің 
негізгі үлесін ауылшаруашылық �німдері 
құрайды. 4ңірде к�птен бері тоқтап 
тұрған қант зауыттары қайта жанда-
нып, іске қосылды. Бұл Елбасының 
осыдан екі жыл бұрын Жетісу жеріне 
арнайы келген сапарында қадап айтып, 
нықтап тапсырып кеткен саласы бо-
латын. Сол сәттен бастап тәтті түбірге 
т�гілген еңбеккерлердің ащы тері �з 
жемісін беріп, қант қызылшасын �ндіру 
жыл санап, қарқынды дамып келеді. 
Сонымен бірге әсем Алматы �ңірін 
әлемнің түкпір-түкпіріне танытқан хош 
иісті, дәмі балдай апорт алмасының 
бау-бақшасы құлпырып, мол жемісін 
ұсынды. Осылайша халық иісі мұрын 
жарып, сағындырған ежелгі апортпен 
қайта қауышты. Бұдан басқа облысы-

ЖАСАМПАЗ РУХ,ЖАСАМПАЗ РУХ,



АНА ТІЛІ 7№43 (1353) 
27 қазан – 2 қараша 
2016 жыл

ƏКІМ БОЛ, ХАЛҚЫҢА ЖАҚЫН БОЛ

келтіру жұмыстары қызу жүріп жатыр. 
Іле Алатауының қойнауы әйгілі апорт 
алмасының отаны болып табылады. 
Оны қайта қалпына келтіру жұмыстары 
әлден-ақ басталып кетті. Қазіргі таңда 
�лкеде 14,2 мың гектар алма бақтары 
бар, олардың екі мыңдайы – апорт. 
Биылғы жылы апорт аумағы 2,5 мың 
гектарға ұлғаяды. Олардан жыл сайын 
үш мың тонна алма жиналатын болады.

Еңбекшіқазақ ауданындағы тә-
жірибелі бағбан Айдарбаевтың шаруа 
қожалығында жекеменшік апорт бағы 
бар. Ол табиғи таза шырын �ндірумен 
айналысып, �з �німін тұ тынушыларға 
тікелей жеткізіп беруде. Сондай-ақ, 
«Голд Продукт» кәсіпорыны, «Есік 
жемісконсерві зауыты», шаруа қо-
ж а л ы қ т а р ы  к о о п е р а ц и я л а р ы м е н 
бірлесіп, жылына жеті мың тонна жеміс-
консервілерін, 10 млн. литр шырын 
мен шараптар �ндіреді. Жеміс-жидек 
және жүзім дақылдарын отырғызу мен 
олардың �сіп жетілуіне жыл сайын 200 
млн. теңгеден астам субсидия б�лінді. 
Алдағы уақытта бұл цифрды ұлғайтатын 
боламыз.

Мұнымен қатар облыста сүт қабыл-
дайтын пункттер желісі құрылмақ. 
Келешекте Жетісуда 12 мың малға 32 
бордақылау алаңы іске қосылатын бо-
лады. Біз үшін тағы бір жауапты іс 500 
млрд. теңгеден астам нарығы бар Алматы 
қаласын ауылшаруашылық �німдерімен 
қамтамасыз ету маңызды мәселе болып 
табылады. Оңтүстік астана Алматының 
агломерациялық ядросы екені мәлім. 
Сондықтан облы сымыздың фермерлері 
тұтыну шыларға табиғи азық-түлік 
жеткізіп беруі керек. Осыған орай ірі 
мегаполис айналасына логистикалық 
желілер құрылып, �нім сақтайтын ар-
найы қоймалар салынады. Оларды тиісті 

орындарға тарату жұмыстары да жолға 
қойылған. Бұл бағытта облыста 860 
кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Азық-түлік 
тауарымен айналысатын кәсіпорындар 
қазір 70-ке жуық азық-түлік �німін 
�ндіріп, Алматыны қажетті �німмен 
қамтамасыз етіп отыр. 

Қомақты күрделі салым болмай 
алға жылжу да, еркін даму да болмай-
тыны баршамызға аян. Сондықтан 
Елбасы шағын және орта  бизнес 
�ндірісіне инвестиция тарту эконо-
миканы дамытудағы ең басты мәселе 
екенін үнемі айтып келеді. Бұл ретте 
Алматыда ірі кәсіпкерлермен кезде-
су �ткіздік. Оларға инвестициялық 
мүмкіндіктерімізді таныстырып, бірге 
жұмыс істеуге шақырдық. 4з кезегінде 
олардың бизнесін еркін дамытуына 
барлық қолайлы жағдайлар жасайтыны-
мызды, барлық кедергілерді жоятыны-
мызды жеткіздік. Нәтижесінде қазірдің 
�зінде бизнесін кеңейтуге ұсыныс жасап 
жатқандар бар. 

Облыстың трансшекаралық аймақта 
орналасуы �ңірдің жан-жақты да-
муына серпін беруде. Логистикалық 
желілер мен хаб орталықтары ж�нінде 
және транзиттік жолдарды дамы-
тып, облыстың әлеуетін к�теретін 
м ү м к і н д і к т е р д і  д е  н а з а р д а н  т ы с 
қалдырып отырған жоқпыз. 

Асан қайғы бабамыз «Жетісу жердің 
жұмағы. Түгін тартсаң, майы шығады» 
деп бекер айтпаған ғой. Облыстың 
табиғаты жанға жайлы, флорасы мен 
фаунасы �те бай. Сондықтан бизнес 
жүргізуге, туризмді дамытуға қолайлы 
аймақ. Мұндай қорды пайдаланбау 
мүмкін емес. Сол себепті туризмді 
дамытуға баса назар аударып отырмыз. 
Міне, дәл осы салаға кәсіпкерлер мен 
олардың идеялары қажет, қаржы салула-
ры керек. Балқаш пен Алак�л к�лдері �з 
инвесторларын күтуде. Бұл мақсаттарды 
орындауда Елбасының облысқа келген 
сапарында жүктеген тапсырмаларын 
негізге аламыз. Соңғы үш жылда ішкі 
туристер саны 1,5 есе �сіп, 240 мың 
адамды құрады. Дегенмен, бұл туристік 
әлеуеті мол біздің облыс үшін әлі де аз. 
Бұйыртса, туризм саласы болашақта 
облыс қазынасына қомақты қаржы 
әкелетін болады. 1йткенмен, талапқа 
сай инфрақұрылым жасамай оған қол 
жеткізу мүмкін емес. Сондықтан об-
лыста туристік кластер құру ж�нінде 
арнайы жоспар жасадық. Онда қажетті 
инфрақұрылымы бар туристік нысандар 
тұрғызу қарастырылған.

Қазір Алматы облысындағы инфра-
құ рылымдар еуропалық стандарттарға 
сай жасалуда. Елді мекендерді газдан-
дыру шарасы да назардан тыс қалған 
емес. Екі миллионға жуық халқы бар 
Алматы облысының даму мүмкіндігі 
мол. Біз осындай тамаша жерде �сіп-
�ніп, қызмет етіп жүргенімізді мақтан 
етеміз. Жетісу топырағы қазақтың талай 
тарлан ұлдарын дүниеге әкелген. Бұл 
�ңір Елбасымыздың туған жері. Бұл 
біздің әрқайсымызға үлкен жауапкерші-
лік жүктейді. Сондықтан, к�п этносты 

халқымыз береке-бірлікпен Мемлекет 
бас шысының тапсырмаларын орындауға 
барлық күш-жігерін жұмсап, бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ жолында еліміздің 
игілігі үшін қызмет ететін болады. 

«Мал баққанға бітеді» демекші, об-
лыстың мал �сірушілері осы бағыттағы 
жұмыстарды тиянақтылап, қуаттылығы 
1,5 мың бастан асатын заманға сай мал 
бордақылау алаңдарын, ірі репродуктор-
шаруашылықтар құруға күш салып жа-
тыр. Сонда ғана облыс жоспар бойынша 
осы жылы 1 мың 700 тонна етті экспорт-
тауды қамтамасыз ете алады. Осыған 
барлық күш, жігер жұмсалуы тиіс. Бұған 
қол жеткізуге болады. Бүгінгі таңда об-
лыста «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» 
бағдарламалары аясында құрылған 
мал бордақылау алаңдарында 43 мыңға 
жуық мал басы бар. Сонымен қатар 
27,5 мың бас ірі қараға арналған 457 
фермерлік шаруашылық құрылып, 9 
мың бас  шетелден әкелінді.

Мұнда ең маңыздысы, экспорттала-
тын ет мұздатылып �ңделген, орамаға 
салынған қалыпта, яғни стандарттарға 
сай болуы тиіс. Бұл мақсатта Үлкен Ал-
маты айналма авток�лік жолы бойында 
ет, сүт, к�к�ніс �ңдейтін ша ғын цехтар, 
сақтау қоймалары ашы латын болады. 
Бүгінде 8 жер учаскісі анықталып, 1 мал 
сою цехы іске қосылды.

Алғашқы бесжылдық бағдарлама-
ларында белгіленген индустриялық-
и н н о в а ц и я л ы қ  д а м у д ы ң  б а р л ы қ 
мақ сатты к�рсеткіштеріне қол жет-
кізілініп, 283 млрд. теңгенің 48 жоба-
лары іс жүзіне асырылған. Соның 
нәтижесінде �ңірде жеті мыңнан астам 
жұмыс орны құрылды. Облыс үшін 
жаңа фармацевтикалық саланы дамыту 
мүмкіндігіне қол жетті. Аккумулятор 
�ндірісі – 1,3, бояу мен лак �ндіру – 

к�ш түзеді. Ұлттық мереке тәуелсіздікті 
бүгінгі таңда қазақ халқы жүрегімен 
сезінуі керек. Тәуелсіз елдің ең басты 
тұғыры – қоғамның, сол мемлекеттегі 
жергілікті ұлттың рухы, жігері, қоғамдық 
санасы. Басты байлық жай ұлттық 
мүдде емес, азаматтардың мүддесі 
мен қажеттілігі. Жаңа әлемдегі жаңа 
Қазақстанның бүгінгі құдіретті күші 
ел бірлігінде, ұлттар татулығында жа-
тыр. Демек, қоғамда тұрақтылық пен 
татулықты нығайтып, елдің тұрмыстық 
әл-ауқа тын жақсарту басты мәселе бо-
лып қала бермек. Біз қазір шын мәнінде 
дер бестігімізге даңғыл жол ашып, азат 
ойлауды қалыптастыру жолындамыз.

Еркін елдің еңсесін тіктеп, қар-
қындап дамуына �з үлесін қосып жатқан 
Жетісу �ңірі де уақытпен бірге керуен 
тартып келеді. Облыс орта лығы сана-
латын Талдықорған қаласы жыл сайын 
тотыдайын таранып, сұңқардайын сыла-
нып, жарқын бола шақтың жас қаласына 
айналып келеді. Жетісудың жүрегі сана-
латын �ңіріміздің бас қаласына жақында 
ғана Елбасы �зі келіп, әсем келбетін 
к�зімен к�ріп, жоғары бағасын беріп 
кетті. Осындай бағаға лайық болуы 
да заңдылық. Облыс орталығы деген 
дәрежесі болғандықтан келген адамның 
к�ңілі толып, к�зі сүйсінбесе, қаланың 
беделі бола ма? Осы орайда қалада 
атқарылып жатқан біршама игі істерді де 
атап �ткенді ж�н к�рдім. Алматы жақтан 
кіре беріс қақпасынан да, шырайлы 
шығыстан кірер қақпадан да қаланың 
ажары айшықталып тұруы керек. Сол 
үшін абаттандыру мен жарықтандыру 
жұмыстарының нәтижесінде күндіз 
де, түнде де келген қонақтар шыны-
мен де жаңарған жас қалаға келгенін 
сезінуде. Батыс босағадан кіретін күре 
жолдың бойында заманауи ғимараттар 

лып, ол да елдің ең к�п баратын, кеш-
кі, таңғы серуендерін �ткізетін дема-
лыс жағалауына айналды. Дәл сол 
жағалаудың қасында 350 орынды за-
манауи құрал-жабдықтар орнатылған 
емхана бой к�теріп, халыққа қызмет 
к�р сетуде. Осылайша Жетісудың жү-
регіне айналған Талдықорған жасам паз 
қала болып, жарқын болашаққа қадам 
басып барады. Осының барлығы ел 
Тәуелсіздігі мен сол егемен елдің Тұң ғыш 
К�шбасшысы Нұрсұлтан 1бішұлының 
сарабдал саясатының жемісі. 

Иә, тарих таразысымен �лшесек 
25 жыл аз да, к�п те уақыт емес. Кез 
келген жалындаған азамат 25 жаста 
қа лыптасады. Елін, жерін, отбасын ой-
лайтын азамат болып жетіледі. Қазір 
қоғамдық �мірімізде тәуелсіздік ал-
ғаннан кейін �мірге келген жастар 
белсене араласып, ортақ Отанымыз 
 Қазақ станның даму жолына �з үлесін 
қосып жатыр. Бүгінде жастарға барлық 
жағдай жасалған. Жастарға берілген 
мүм кіндікті пайдаланып, оқып, білім 
алуы керек. Тәуелсіздіктің арқасында 
талай жетістікке жеткен жастардың 
к�р генде к�ңілің сүйсінеді. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы 
сая сатының арқасында Қазақстан атты 
ел бүкіл шетелге танылды. Сондықтан 
бәріміз тәуелсіздіктің қадірін түсініп, 
қол дағы бар алтынды бағалаудың мәні 
зор. 

Қазақ, ежелден азаттық аңсаған ел 
ретінде бірде қайғылы, шерлі, бірде азат, 
айбынды, рухты тарихымыздағы әрбір 
оқиға, әрбір қанды шайқас – азаттыққа 
жасалған бір қадам деп білуіміз қажет. 
Тәуелсіздік – ұлттық, мемлекеттік, оның 
тамыры – жасампаздық рух, ұраны – ел 
мен халық. Олай болса, �міршеңдік 
пен кемелділік аясында �мір сүріп, 

1,4, гипстен жасалатын бұйымдар және 
сусындар (кептірілгенімен) – 1,2 есеге 
ұлғайтылды.

Ағымдағы жылы 1 мың жұмысшы ор-
нын құратын 5 жобаны енгізу белгіленіп 
отыр. Президенттің тапсырмасы бой-
ынша «Нұрлы жол» бағдарламасының 
аясында шағын және орта бизнестің 
12 нысандарында жеңілдетілген несие 
беру мақұлданған. Қазір олардың үшеуі 
қаржыландырылды.

Индустриялық-инновациялық даму-
ды жылдамдату бағдарламасын іс жүзіне 
асыру шағын кәсіпкерліктің �ркендеуіне 
жол аша түсті. Шағын кәсіпкерліктің 
�суі бүгінде 1,4 есеге артып, 94 мың 
бірлікті құрап отыр. Бұл оған 243,5 мың 
адамның тартылғанын аңғартады. Осы 
арқылы 644 млрд. теңгенің �німдері 
�ндіріліп, бюджетке 25,4 млрд. теңгенің 
салығы түскен. Елбасының тапсырма-
сы бойынша аудандарды дамытудағы 
тепе-теңсіздікті жою мақсатында әрбір 
ауданда �неркәсіптік алаңдарды құру 
ісі басталуда. Биылғы жылы шағын 
және орта бизнесте 2 мыңнан астам 
жұмыс орнын құру арқылы 50 жаңа 
�ндіріс орнын іске қосу белгіленіп отыр. 
«Бизнестің жол картасы-2020» бойынша 
�ңірде мемлекеттік қолдау арқылы 121 
жобаның іс жүзіне асырылып жатыр. 
Алдағы уақытта жобалардың санын 150-
ге дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. 
Елбасының «Нұрлы Жол» Жолдауының 
аясында �мірге келген «Нұрлы Жол – 
болашақтың жолы» бастамасы да �з 
жемісін беруде. Биылғы жылы осыған 
орай «Үшарал – Достық» жолында қайта 
құру басталады, «Алматы – Қапшағай», 
«Алматы – 4скемен» автожолдарының 
учаскелерінде қайта құру бойынша 
жұмыстар жүргізілуде.  Осылайша 
Алматы облысында ел Тәуелсіздігімен 
бірге ес жиып, дамудың даңғыл жолы-
на түсті. Алдағы уақытта да қарқынды 
жұмыстарымызды жалғастырып, Қазақ 
елінің биік белесті бағындыруына бары-
мызды салатын боламыз. 

ЖЕТІСУДЫҢ ЖҮРЕГІ 
ТАЛДЫҚОРҒАН

Ха л қ ы м ы з д ы ң  а з а т т ы ғ ы 
мен ұлылығын паш ететін 
тәуелсіздік біз үшін ерек-

ше қымбат. Біз нағыз тәуелсіздікке 
қол жеткізуі  арқасында еліміздің 
экономикалық,  әлеуметт ік  және 
мәдени даму жолында үлкен асуларды 
бағындырып, әлемдік қоғамдастықта оң 
бағасын алдық. Биыл ел Тәуелсіздігіне 
25 жыл толып отыр. Осы жылдары 
Қазақстанда жаңа экономикалық 
жүйенің іргетасы қаланып, халықтың 
тұрмысы мен �мірінде үлкен �згерістер 
орын алды. Халықаралық қоғамдастық 
болса, Қазақстанды Кіндік Азиядағы 
к�шбасшы мемлекет ретінде қабылдап 
отыр. Мұның �зі білген адамға үлкен 
жетістік. Елбасының жүргізіп отырған 
сарабдал  саясатының арқасында 
Қазақстанды бүкіл әлем таныды. 
Қазақстан тәуелсіз, егеменді ел ретінде 

бой к�теріп, дағдарыстың емес, да-
мудың жолына түскенімізді айшықтап 
тұрғандай. Он сегіз қабатты «К�ктем-
гранд» қонақүйі алыстан мен мұндалап 
к�рініп тұр. Оның айналасында жас 
отау құрған жандардың қуанышын 
еселейтін неке сарайы, мәдениетіміздің 
мәйегін к�рсететін галерея, сонымен 
бірге жақында ғана қазығын қаққан 
�нердің қара шаңырағы театрдың 
бой к�теруі сұлу қаланы одан сайын 
к�ріктендіре түсетін нысандар. Күздің 
басында арнайы іссапармен келген 
Елбасы Оқушылар сарайының ашы-
лу салтанатына қатысып, ондағы жас 
жеткіншектерге арналған жүздеген 
үйірмелермен танысып, ел ертеңі бо-
латын �рендерге батасын беріп кетті. 
Қашан да жастарды ел болашағы деп 
назардан тыс қалдырмайтын Нұрсұлтан 
1бішұлы Жастарға қызмет к�рсету ор-
талығына арнайы кіріп, «Арыстандай 
айбатты, жолбарыстай қайратты – 
мен жастарға сенемін» деген Мағжан 
ақынның аманатын арқалаған жастар-
мен жүздесіп қайтты. Сонымен бірге 
бірнеше дүркін әлемдік деңгейдегі спорт 
додаларын �ткізіп үлгерген Жастар 
спорт сарайы, жаңалықтың жаршысы 
болған ақпарат құралдарының қара 
шаңырағына айналған Журналистер 
үйі бәрі де жас қаланың келбетіне к�рік 
беруде. Ашылғанына екінші жылға 
аяқ басқан Жастар демалыс-мәдени 
саябағының �зі әртүрлі мерекелік ша-
ралар �тетін рухани орынға айнал-
ды. Айналасы жасыл желекке оранған 
аумағы атшаптырым саябақ жылдың 
т�рт мезгілінде қала тұрғындары мен 
қонақтарының демалып қайтатын 
орны болып қалыптасып үлгерді. Осы 
орайда бір айта кететін жайт – осыдан 
бес жыл бұрын Мұқағали ағамыздың 
80 жылдық мерейтойын �ткізудегі 
дайындық жұмыстары кезінде туған 
жеріне жиі бардым. Сонда байқағаным 
Мұқағали ағаның �леңін тілі шыққан 
баладан, еңкейген қартқа дейін жатқа 
айтады. Таңғалып, таңдай қақпау мүмкін 
емес. Сол кезде бір ой келді. Еліміздің 
батысы мен шығысы, Атырауы мен 
Алтайы жырларын жатқа оқып, туған 
халқының жүрегінде мәңгілік қалған 
ақынның ескерткіші туған ауылы мен 
мәңгілік мекен еткен Алматыда ғана 
емес, облыс орталығы болғандықтан 
Талдықорған т�рінде де тұруы керек қой 
деп ойладым. Оның да орайы келіп, осы 
Жастар саябағының шығыс қақпасынан 
кіреберіс тұсқа қала күні мерекесінде 
Мұқағали ақынның ескерткішін аштық. 
Бұл іс іміз  мұқағалишыл жұрттың 
к�ңілінен шықса, екінші жағынан елдің 
алғысын алып, біздің де мерейіміз бір 
к�теріліп қалды. Енді ол жер ақындардың 
жыр оқып, ән салып, күй т�гетін рухани 
орны болып қалатыны шындық. Ал 
енді қаланың шығысынан �тіп жатқан 
Қаратал �зенінің жағасы да демалыс 
жағалауына айналды. Тұрғындардың 
бір сәт таза ауада дем алып, асау �зен 
жағасында сергіп қайтуына жағдай 
жасау мақсатында жаңа жағалау ашы-
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бейбітшілік, татулық туын биікке к�-
терген Қазақстан халқы жаңа әлем-
нің жаңалықтарына ұмтыла бе ретініне 
сенемін. Жыл сайынғы Пре зиденттің 
халыққа арнаған Жол даулары мен 
қабылданған мем ле кеттік бағдарламалар, 
стратегиялық бағыттардың барлығы 
да қарапайым халықтың тұрмысын 
жақсартып, Тәуелсіздігімізді нығайтуға 
бағыттал ды. Елбасы �з Жолдауында ішкі 
саяси және ұлттық қауіпсіздіктің 2020 
жылға дейінгі негізгі мақсаттары қоғамда 
келісім мен тұрақтылықты сақтау, ел 
қауіпсіздігін нығайту екенін атап �тті. 

Тәуелсіздік – тәңірдің біздің ұр паққа 
берген үлкен бақыты, халқы мыздың 
мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейінгі 
барлық жетістік те рімізге Тәуелсіздіктің 
арқасында қол жеткіздік. Жиырма бес 
жыл ішінде елдің әл-ауқатын к�теріп, 
т�л мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді 
жаңғыртатындай қыруар жұ мыстар 
жасадық.  Елімізде  білім,  ғылым, 
денсаулық, спорт салалары айрықша 
даму үстінде. Тәуелсіздік – біздің ең басты 
игілігіміз, баға жетпес құндылығымыз. 
Жас мемлекет тарихындағы жаңа дәуір 
дәл осы Тәуелсіздіктен бастау алады.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығын мере-
келеудің басты мақсаты – бұл мем-
лекеттілік пен Қазақстан халқы бірлігін 
нығайту және негізгі құн дылықтар 
т�ңірегінде қоғамды шоғырландырудың 
тамаша мүмкіндігі деп есептеймін. 
Осылардың негізінде тәуелсіздік пен 
тұрақтылықты, келісім мен бейбіт 
�міріміз нығайа түсетіні белгілі. 

Б і з д і ң  а л д ы м ы з д а  о с ы  ж ы л ы 
Тәуел сіздік мерейтойын асқан ұйым-
д а с  т ы  р у ш ы л ы қ п е н  ж ә н е  ж о ғ а р ы 
идеологиялық деңгейде �ткізу міндеті 
тұр. Ел тарихындағы осындай бірегей 
белесті толайым табыстармен қарсы 
алу бәріміз үшін үлкен сын. Тәуелсіздік 
тойы жалпыхалықтық сипатқа ие болып, 
отандастарымызға айрықша рух беретіні 
с�зсіз. Жиырма бес жылдық елдіктің, 
егемендіктің, кемелдену мен келешекке 
құлаш сермеудің тамаша кезеңіне айна-
луы тиіс.
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азыналы Маңғыстауда Жетібай, Қаламқас, Қаражанбас тәрізді 
мұнай кен орындарының бар екені белгілі. Мұндағы айта кетерлік 
мәселе, бұл атаулардың әрқайсысы – тарихи атаулар. Мыса-
лы, Жетібай атауының шығу этимологиясы туралы «Маңғыстау 
облысының топонимиясы» атты кітапта былай делінеді: «Жетібай – 
сол жерде байдың малын баққан малшы жігіттің есімінен қойылған 
деген болжам бар. Біздің пікірімізше, атау жеті (сан есім) және бай 
(зат есім) сөздерінің бірігуінен жасалған». Бір деректерде атаудың 
мағынасы: «қатар жатқан жеті немесе көп сусыз, құрғақ арна, сай». 
Қалай десек те, мұндай тарихи атаулардың шығу тегін білу қажет. 

Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің 
күшімен кең байтақ жерімізді, елімізді 
қорғап қалған, атап өткелі отырған 
тәуелсіздігіміздің бастауында болған ата-
бабаларымыздың өмір жолдарын, ерен 
ерліктері мен еңбектерін жас ұрпаққа 
өнеге-үлгі ету бүгінгі ағаларымыздың аб-
зал парызы. Сондай ағалардың бірі қандай 
лауазымды қызметтерде жасағанымен, 
кісілік пен кішіліктен танбаған, салиқалы, 
парасаттылығымен елдің құрметіне 
бөленген, тәлімгер-ұстаз Қосыбек 
Салтанатұлы Ырзағалиев.

газ �ндіру басқармасы болып �згертілді. 
Басқарма бастығы болып К.Жоламанов 
тағайындалды. Ал 1971 жылы Жетібай кен 
орнынан 5 миллион тонна мұнай �ндірілді. 
Сол кезеңдерде Жетібай мұнай-газ �ндіру 
басқармасында тәулігіне 10 мың тонна 
мұнай �ндіру асуы алынды.

Жетібайда еңбек жолын бастап, 
кейін Қазақстан мұнай саласының 
дамуына үлкен үлес қосқан майтал-
ман мамандардың қатарында Нұрлан 
Балғымбаев, Ләззат Қиынов, Т�леген 
Хасанов, Ұзақбай Құтжанов, Сисенғали 
4 т е ғ а л и е в ,  С а ғ и д о л л а  Б и ж а н о в , 
Бақтыгерей Серікбаев, Жеңіс Жалғасов, 
Тілектес Ізтілеуов, Таңбай  Алпысбаев, 
Қуанбай Жарылғасов, Сәлімжан 1бішев, 
т.б. болды. Кейін, 1980 жылдары �ндіріске 
Тимур Бимағамбетов, Алик  Айдарбаев, 
Жетібай Т�леғожаев, Абат Нұрсейітов 
сияқты жас мамандардың жаңа толқыны 
келді. Бұлардың бәрі де кейін Қазақстан 
мұнай �неркәсібінің ірі басшылары 
болды. 1982 жылы Жетібай кен орны-
нан кәсіпорын құрылғаннан бергі уақыт 
ішінде 40 миллионыншы тонна, ал 1988 
жылы 50 миллионыншы тонна мұнай 
�ндірілді. 1990 жылдары Жетібай мұнай-
газ �ндірісіне жергілікті кадрлардың 
үшінші жаңа толқыны келіп қосылды. 

Еңбек майданында ерекше к�зге 
түскен Хайролла Ихсанғалиев, Раиса 
Молдабаева, Боранбай 1лимұханбетов, 
Баязи Қарамұрзиев, Жайман  Таспаев, 
 Балияш Елбаева, Павел  Авгарович 
 Дзагоев, Таңбай Алпысбаев,Иосиф 
 Ермолицкий, Т�леғұс Құлшабаев, 
Сенбіғали Матаев, Аманқос Тайпақов, 
Ы б ы р а й  Қ ұ т т ы б а е в ,  Қ о н а қ б а й 
Күзекенов, Мұрат Жұмаев, Жарылғас 
Нұрғалиев, Бердекен Ешин, Татьяна 
Ткаченко, Қалымбай 4тебаев, Шолпан 
Жұбаниязова, Жұмахан Алаг�зов сияқты 
еңбек озаттары кәсіпорынның даңқын 
шығарып, атағын аспандатты.

Жетібай мұнайын игеруде ұзақ жыл-
дар бойы еңбек етіп, тер т�ккен мұ най-
шылардың қатарында кейбірі �мі рінің 
соңына дейін, к�пшілігі құр метті еңбек 
демалысына шыққанға дейін жұмыс 
жасаған �ндіріс басшылары Ж.С.Ұзақбаев, 
М.Жақсығатов, Ұ.Н.Құтжанов, опера-
торлар  О.Бал мұр зиев, Ж.Байжауынова, 
 С . Н ұ р  х а с а н о в а ,  Т . М е к е н о в а , 
 Ү.Үлмәм  бетова, Қ.Сарқұлов, Т.Бота-
ғараев, отпен пісіруші М.Б.Дәулетов, 
электрик А.Танауов, Б.4ткелбаева, 
А . Д . З а х а р о в т а р д ы ң  а т т а р ы  а т а л а -
ды. Олардың соңын ала 1970 жылдары 
�ндіріске келген операторлар С.Қуант-
қанов, Қ.Омарова, Н.К.Булатова, т.б. кен 
орнының игерілуіне үлкен үлес қосты. 
Бүгінгі таңда Жетібай мұнай-газ �ндіру 
басқармасында 2200-дей адам жұмыс 
істейді. Бірлігі жарасқан тату ұжым, білікті 
мамандар мен �з ісінің шеберлері, кәсіби 
қызметкерлер еңбек ететін басқарма 
ұжымы мұнай �ндіру к�лемін жылдан-
жылға арттырып келеді.

Біз де �з тарапымыздан жасам-
паз еңбектің жарқын үлгісін к�рсетіп, 
Тәуелсіз Қазақ елінің туы биік, тұғыры 
мықты болуы үшін қажырлы еңбек етіп 
келе жатқан компания ұжымына шынайы 
тілектестігімізді білдіреміз.  

Бектұр Т�ЛЕУҒАЛИЕВ, 
«Қазақ газеттері» ЖШС-нің 

Маңғыстау облысындағы 7кілі, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

ЖетібайЖетібай

к�рсету үшін 300 млн. теңге қаражат 
б�лінсе, оның ішінде облыс бойынша 
«Маңғыстаудың дамуына үлес: тікелей 
шетелдік  инвестицияларды қарқындату 
және есеп беру арқылы қол жеткізуді 
жақсарту» әлеуметтік жобасына 172 
млн. теңге, ал жалпы айтқанда, соңғы 
бес жылда «Маңғыстаумұнайгаз» 
акционерлік қоғамы тарапынан �ңірдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуына 
8 млрд. 245 миллионнан астам теңге 
б�лінген. Сонымен қатар компа-
ния қаражатының есебінен �ңірде 
қаншама мектеп пен спорт алаңдары, 
мәдени-әлеуметтік нысандар, жаңа 
жолдар салынды, тарихи ескерткіштерді 
ж�ндеу жұмыстары жүргізілген. Мұндай 
әлеуметтік қолдау бүгінгі күнде �з 
жалғасын тауып келеді. 

– Білімді маман, білікті кадр, жалпы, 
адам ресурсы – компанияның басты 
байлығы болып табылады. Кәсіпорын 
басшылығы бұл бағытынан ешқашанда 
айныған емес. Сол себепті 2015 жылға 
жұмысшы-қызметкерлердің балала-
рын оқыту үшін 53 миллион 500 мың 
теңге қаражат б�лінді. Сонымен бірге 
жұмысшы-қызметкерлердің де міндетті 
оқуын, мамандардың біліктілігін артты-
руын, ҚХР-мен �зара тәжірибе алмасу 
сияқты оқуларын да жіті қадағалап, ар-
найы қаржыландыруда, – дей келе, с�з 
соңында барша мұнайшылар қауымын 
осынау қос мерекемен құттықтап, 
дендеріне  саулық,  отбасыларына 
амандық, еңбектеріне жеміс тіледі. 

Осынау қос мереке қарсаңында 
бұл кен орнының �ткен тарихына к�з 
жүгіртіп, ардагер азаматтардың есімдерін 
ел жадында тағы бір мәрте жаңғыртып, 
атап �ткенді ж�н к�рдік. Бұл �скелең 
ұрпақ үшін керек екені с�зсіз. 

А й т а  к е т е й і к ,  б ұ л  � ң і р г е  1 9 5 8 
жылы мұнай барлаушылардың таба-
ны тұңғыш рет тиген еді. Оған дейінгі 
Қызан мен Түбіжіктегі мұнай к�зін 
іздестіру жұмыстары үмітті ақтамаған соң 
«Маңғыстаумұнайгазбарлау» («ММГБ»-
«МНГР») тресінің Дүйсен Үсенов бастаған 
бұрғылау бригадасы мен сейсмикалық 
барлау бригадалары Оңтүстік Маңғыстауға 
– Жетібай жеріне қоныс аударды. 
Жетібай мұнай барлау экспедициясының 
басшылық құрамында Р.Сағындықов, 
есептеу- жоспарлау, жабдықтау жағында 
Х.Бейсеуов, А.Аяғанов, С.Қаналиев, 
Л.Еңсегенов, Б.Бәшенов, А.Б�лекбаева, 
Н.Нұржанов, М.Жолболдиндер жұмыс 
жасады. Жетібай кен алаңындағы ең 
бірінші терең бұрғы жер қойнауына 1959 
жылдың 24 қаңтарында жіберілді. Бірақ 

осы күн болды. Жер қыртысының терең 
юра қабатынан үлкен қысыммен аспанға 
атқылаған мұнай бұрқағының күшті 
болғаны соншалық, биіктігі 53 метрлік 
бұрғылау мұнарасының краны к�рінбей 
қалды. Фонтан үш күн бойы атқылап, 3 
мың тонна мұнай шығарды. Мұншалықты 
қуатты мұнай бұрқағын ауыздықтау 
бұрғышыларға оңайға түскен жоқ. Үш 
күн бойы арпалысып, ақыры фонтанды 
ауыздықтаған қаһарман бұрғышылардың 
қатарында Б.Бәжіков, С.Шонтыбаев, 
К.Берікбосынов, Б.Қалиев, О.Қабжанов, 
Қ.Азанбаев, Ш.Саханов, Қ.Қыстаубаев, 
Н.Толтырбаев және т.б. болды. 

Ұңғыдан атылған мұнайдың тәуліктік 
�німі 400 тоннаға дейін жетті. С�йтіп, 
бұл қуанышты хабар дүниежүзін дүр 
сілкіндіріп, қиырда жатқан Маңғыстау 
түбегіндегі мұнай қорының ашылғанын 
және оны игеру кезеңі басталғанын 
бүкіл әлемге паш етті. Ел құлағын елең 
еткізген ерекше оқиға ж�нінде Кеңестер 
Одағындағы бүкіл радиолар мен теле-
арналар сүйінші сұрап, республикалық, 
одақтық басылымдар ғана емес, шетелдік 
бұқаралық ақпарат құралдары да жары-
са жазып жатты. Бұл күн бұдан былай 
Бұрғышылар күні болып белгіленді. 
Осынау ұлы оқиға Маңғыстау �лкесі 
�мірбаянының жаңа, жарқын беттерінің 
ашылғанының белгісі болды. Осыдан 
кейін аймақтың �неркәсібін кең к�лемде 
игеру басталды.

Маңғыстау мұнайының бастауы-
бұлағы болған Жетібай мұнай-газ кон-
денсат кені ашылған соң 1965 жылдың 
13 ақпанында КСРО Мемлекеттік қор 
комитеті Жетібай кен орнындағы мұнай 
қорын ресми түрде бекітті. Ол бойынша 
кен орнының геологиялық қоры 375 
миллион 653 мың тонна деп есептелді.
Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 1966 
жылғы 11 мамырдағы №750-Р қаулысына 
орай шығарылған «Қазақстанмұнай» 
бірлестіг інің 1966 жылғы 27 ма-
м ы р  к ү н г і  № 1 8 3 / П  б ұ й р ы ғ ы м е н 
«Жетібайнефть» мұнай кәсіпшілігі 
басқармасы құрылды. Сол жылдың 30 
желтоқсанында Жетібай кен орнындағы 
үш ұңғы мұнай �ндіруді  бастады да, 
кеніш �неркәсіптік пайдалануға берілді. 
1967 жылы 1 қаңтарда Жетібай кен ор-
нында ең бірінші болып салынған 14 
ұңғыдан тұратын №8 топтық қондырғы 
түгел пайдалануға берілді. Жетібайдың 
мұнайын тұңғыш �ндіруге тікелей 
атсалысқандардың қатарында оператор-
лар Қ.Қалиев, Ұ.Ғабдолов, Қ.Тәжіғұлов, 
С.Таласбаев, М. Тюрина, В.Пылан, 
Л.Пылан, К.4тебаев сынды азаматтарды 

ҚҚ
атап �туге болады. Жетібай мұнайының 
�ндірісін ұйымдастыруға атсалысқан 
алғашқы буын �кілдері ретінде бас 
энергетик А.Таужанов, Г.Пономарев, 
Қ.4тегенов, І.Таласбаев, Б.Қазиев, 
Ж.Ұзақбаев және �зге мамандардың 
атқарған еселі еңбектері ел есінде. 

Иә, кәсіпорын �з дамуында бірталай 
белестерді бағындырды. Сонау 1969 
жылы Жетібай кен орнынан �ндірілген 
мұнайдың к�лемі 1 миллион, ал 1970 жылы 
1 миллион 500 мың тоннаға жетті. Осы 
жылы «Жетібайнефть» мұнай кәсіпшілігі 
басқармасының атауы Жетібай мұнай-

рау қаласында ашылды. Кейіннен 
Астана, Алматы қалаларында бой 
к�терді. Бүгін Орал шаһарындағы 
сал танатты шараға арнайы келдік» 
деді. 

Рухани мәні б�лек оқиға аясында 
«Күй дүлдүлдерінің дүбірі» атты та-
қырыпта Батыс Қазақстан облыстық 
қазақ драма театрының ғимара-
тында Құрманғазы атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық, Аты-
рау облысының Дина Нұрпейісова 
атындағы академиялық қазақ халық 
аспаптар оркестрінің, сондай-ақ 
Дәулеткерей атындағы қазақ халық 
аспаптары оркестрлерінің біріккен 
концерті �тті. 

Дания ҚҰРМАН

кітапханалардан мәліметтер жинап, 
ғалым, академиктермен кездесті. 
С�йтіп, тағылымы мол рухани дүние 
жарық к�рді.

Бабаның ұрпақтары ж�нінде 
к�ршілес  облыстарды бірнеше 
рет аралап, к�нек�з қариялардан 
сұрастыра жүріп, ата-бабалардың 
қауымын тауып, белгі қойылды. 

Аруақтарына арнап, ат шаптырып, 
ас берілді. Сәмбет батыр атындағы 
жүлде үшін Атырау қаласында 
бірнеше рет күрестен жас�спірімдер 
арасында спорттық шаралардың 
�туіне ұйытқы болып, басы-қасында 
жүрді.

 «Сәмбет батырдың ұрпақтары» 
атты кітап та �те мазмұнды, жас 
ұрпаққа тәлімі мол рухани азық. 
Кітаптағы «Сырымға серік, Исатайға 
аға болған», «Ана тілінің абыз ана-
сы», «Гагаринді ұшырған қазақ», 
«Елге – мұра, ұрпаққа – ұран» атты 
мақалалар топтамаларының тілі 
жатық, оқиғалары оқырмандарды 
баурап алады.

А й н а л а с ы н а  ш у а ғ ы н  ш а -
шып жүретін, адамгершілігі мол 
ақжарқын Қосыбек Салтанатұлы 
бүгінде 70 мерейлі жасқа толып 
отыр. Ел алдындағы еңбегі мемле-
кет тарапынан лайықты бағаланып, 
бірнеше медаль, Құрмет грамотала-
рымен марапатталды. Қызылқоға 
және Құрманғазы аудандарының 
«Құрметті азаматы». 1рине, Қосыбек 
ағаның еліне елеулі – халқына қа-
лаулы азамат болуына ұлағатты ұстаз 
Хадиша жеңгейдің қосқан үлесі мол. 

Бүгінде Қосыбек пен Хадиша 
жеңгей жапырақтары жайылған, 
к�сегелері к�герген, немерелерінің 
қызығына б�ленген мәуелі бәйтерек 
болып жайқалуда. Мерейлі жасыңыз 
құтты болсын.

Бақытжамал ҚҰТҚОЖИНА,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
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жағдайға жеткен. Алма мен қарбыздың 
қайда �сетiнiн, қалай �сетiнiн бiлмейтiн 
ұрпақ �сiп келедi.

Қазақстандықтардың, қала бердi 
Орта Азиядағы бiрқатар мемлекеттiң 
Еуропаға жолы Сарыағаштан – «Жiбек 
жолы» бас қақпасынан басталады. Ал 
Еуропаға жол – �ркениет жолы. Оның 
үстiне Сарыағаш таяу келешекте туристiк 
орталыққа айналмақ. Яғни жаңа курорт 
қалашығы салынады. Бүгiнгi таңда 22 ем-
хана-шипажай жұмыс iстейтiн К�ктерек 
ауылы денсаулығын түзеткiсi және 
демалғысы келетiндер үшiн курортты ме-
кен болмақ. Туризм саласының маман-
дары бұл жобаның курортқа келушiлер 
санының алты есе �суiне мүмкiндiк бере-
тiнiн айтқан. Мiне, Сарыағаш – елiмiз 
үшiн осындай стратегиялық маңызы бар 
аудан. Ал мұндай �ңiрге ерекше қолдау 
керек. Ұмытпайық, бiздiң Еуропаға 
жолымыз Сарыағаштан басталады. Ал, 
Еуропаға жол – �ркениет жолы.

Г.МҰСАЕВА

 Оңтүстiк Қазақстан облысы

бір жарым жыл бойы үлкен еңбекпен 
қазылған ұңғы 1960 жылдың 20 шілдесінде 
2658 метр тереңдікте бұрғылау құбыры за-
бойда ұсталып қалып, апатқа ұшыраған 
соң қазу жұмыстары тоқтатылды. Бұл 
жұмыстың аса ауыр болғаны сонша, әуелі 
Ю.Кузнецов, Ж.Мұқатов, К.Тарабриндер 
басшылық ететін бригада бұрғылап 
бастаған ұңғыны қазу кезінде 8 бұрғылау 
ш е б е р і  а у ы с т ы .  Д е г е н м е н ,  ж ұ м ы с 
нәтижесіз болған жоқ. Ұңғының тереңдігі 
2500 метрден асқан кезде орталық юра 
ш�гіндісінен кернге сіңген мұнай белгісі 
алынды.

Тарихқа зер салсақ, Маңғыстау мұ-
найының ашылған күнін тарихта ал-
тын әріптермен айшықтап қалдырған 
1961 жылдың 5 шілдесі болатын. Нақ 
сол күні түнгі сағат 2-ден 40 минут 
�ткенде бұрғылау шебері Бисенғали 
Бәжіковтің вахтасында Х.Тәжиев, 
Қ.Қазиев, В.Тевяшевтар басшылық ете-
тін Жетібай мұнай барлау алаңындағы 
№6 ұңғыдан 2383-2389 метр тереңдік 
аралығынан қуатты мұнай бұрқағы атыл-
ды. Маңғыстау мұнайының бастау-бұлағы 

атындағы к�шелер қиылысатын осы 
демалыс алаңына Дина анамызға 
ескерткішті ұстазымен бірге қойған-
ды ж�н санадық. Құрманғазы атамыз 
бен Дина әжеміз �з шығармаларын-
да еркіндікті аңсап, тәуелсіздікті 
армандаған. Ел Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы аясында ашылып отырған 
бұл ескерткіш – ұрпақ үшін �неге, – 
деді аймақ басшысы. 

Құрманғазы атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық оркесті рі-
нің директоры Нұрғиса Дәуешов �з 
с�зінде: «Құрманғазы Сағырбайұлы 
мен Дина Нұрпейісоваға арналған 
ескерткіштің бой к�тергені біз үшін 
үлкен қуаныш. Бұл мәдени жаңалық 
деуге болады. Құрманғазы бабамызға 
арналған ескерткіш ең бірінші Аты-

қолбасшы да болған. 1скербасы 
ретінде қол астындағылардың ел 
қорғаудағы ата-бабадан мұра болған 
дәстүрлі сарбаздық  тәртіпті, талап-
тарды қатаң ұстанған. Ел арасында 
«Сәмбет батыр досына қатал, жа-
уына апат» деген мақал қалған. Ол 
бір рудың қамын ойламай, бүкіл 
елді жаудан қорғау үшін жан аямай 
күрескен. Оның батырлығы патша 
�кіметінің сойылын соққан хандар 
мен сұлтандардың мысын басқан.

Бүкіл жорықтарын Барақ, Тілші, 
Басықара, Қарак�бек, Сарыалтай, 
Қараалтай, Мыңбай, Сұлтанбек, 
Исатай, Махамбет сияқты батырлар-
дың қасында �ткізген Сәмбет батыр 
�зінің ержүректігімен Сырымның 
белді батырларының бірі, кейін 
Исатайға аға ретінде ақылшы, әрі 
қамқор бола білген.

Міне, батыр бабаның осындай 
ерліктері мен асыл қасиеттері ж�нінде 
құнды деректер жинау оңай болған 
жоқ. Қосыбек Салтанатұлы інісі 
Қанат Алдияровпен мұрағаттардан, 

ауыл әйелдерi тезек жағудан босаған. 
Содан берi де ауданның түгел ауылы газ-
дандырылып бiтетiн уақыт �ттi. Алайда, 
бүгiнде 154-тен 68 ауыл немесе 44,2%-
ы табиғи газбен қамтылған. «Табиғи 
газбен қамтылмаған 86 елдi мекеннiң 
(55,9  пайыз) 7-еуi шалғай аумақтарда 
орналасқан, сондықтан ол жаққа құбыр 
тарту, газ беру экономикалық тұрғыда 
тиiмсiз. 21 елдi мекендi газбен қамту 
бо йынша құны 3,9 млрд. теңге болатын 
23 жобаның жобалық-сметалық құ жат-
тары әзiрленiп, сараптамадан �ткiзiлiп 
қойылған» делiнген Сарыағаш аудандық 
әкiмдiгiнен алынған ресми мәлiметте.

Бiр  кездерi  мақта  және жүз iм 
шаруа шылығымен айналысқан ау-
данда ағын судың тапшылығы айқын 
сезiледi. Игерiлмей жатқан суармалы 
жер к�п. Каналдар ж�ндеуден �тсе, 
ауыл шаруашылығынан түскен табыс 
халықтың тұрмысын ғана емес, әр 
ауылдың, ауданның әлеуетiн арттыруға 
мүмкiндiк берер едi. Ал қазiрше к�п 
 ауылда үй iргесiнде бау егiп, к�к�нiс �сiру 
мүмкiн емес. Ауылда тұрып жемiс-жидек 
пен к�к�нiстi базардан сатып алатын 

А л  е н д і  Ж е т і б а й  м ұ н а й ы н ы ң 
даңқы Кеңестік  кезеңнің �з інде 
асқақтап тұрды. Бүгінде сол бір жер 
жүз іне  атағы жайылған Жетібай 
мұнайының ашылғанына биыл 55 
жыл, ал «Жетібаймұнайгаз» �ндіру 
басқармасының құрылғанына 50 жыл 
толып отырғанын айта кеткеніміз орын-
ды. 

«Жетібаймұнайгаз» акционерлік 
қоғамының осынау мерейлі жылда-
рына арналған салтанатты жиында 
«Маңғыстаумұнайгаз» компаниясының  
Бас директоры Бақыт  Иманбаев құт-
тықтау с�зін арнаған болатын. Сонда 
Бақыт Алтайұлы толайым табыстар мен 
жарқын жетістіктерге кеңінен тоқталды. 
4ткен жылдарда атқарылған істерді атап 
�тіп, бүгінгі уақыттағы қолға алынған 
жобаларды тілге тиек етті. Компания 
Елбасының жүргізіп отырған сындар-
лы саясатының Маңғыстау облысында 
жүйелі түрде жүзеге асуына барынша 
қолдау к�рсетіп келетінін айрықша атап 
�тті. Мәселен, Маңғыстау облысына 
және Ақтау қаласына әлеуметтік қолдау 

Жуырда Орал қаласында 
Құрманғазы Сағырбайұлы мен 
Дина Нұрпейісоваға арналған 
ескерткіш ашылды. Салтанат-
ты түрде 7ткен шараға Батыс 
Қазақстан облысының әкімі 
 Алтай К7лгінов, белгілі күйшілер, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткерлері Айтжан Тоқтаған, 
дирижер, композитор Айтқали 
Жайымов, профессор Орынбай 
Дүйсенов, Құрманғазы атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық 
оркестрінің директоры Нұрғиса 
Дәуешов және 7зге де азаматтар 
қатысты. Ескерткішті облыс әкімі 
А.К7лгінов пен А.Тоқтаған ашты. 

Жиында с�з алған облыс әкімі 
Алтай К�лгінов бұл оқиғаны тарихи 
деп бағалады. 

– «Нағыз қазақ, қазақ емес – нағыз 
қазақ домбыра» деп Қадыр ағамыз 
айтқандай, домбыра – қазақтың жан 
жүрегі. Сонау ұлы даладан қаншама 
ұлы тұлғалар шықты. Міне, бүгін күй 
атасы Құрманғазы мен күй анасы 
Динаға арнап ескерткіш қойдық. 
Биыл Дина Нұрпейісоваға – 155 
жыл. Біз зиялы қауым �кілдерімен, 
халықпен ақылдаса келе Құрманғазы 
Сағырбайұлы мен Дина Нұрпейісова 

ҚҰРМЕТ

МЕРЕЙ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Құрманғазы мен Құрманғазы мен 
Динаға арналдыДинаға арналды

ӨМІР ЖОЛЫ ӨМІР ЖОЛЫ 
өнегеөнеге

Ол еңбек жолын қарапайым шо-
пан  дықтан бастап, кеңестік заман-
да аты дүрілдеп тұрған комсомол- 
жастар бригадаларын құрудың баста-
уында болып, жастық жігері, шебер 
ұйымдастырушылық қабілетімен 
биік белестерді бағындырған. Аб-
зал ұстаздарының ақыл-кеңесімен 
білімін к�терді. Аудандық, облыстық 
комсомол, партия комитеттерінде 
 лауазымды қызметтер атқарды.  
Об лыс тың ауылшаруашылығын 
к�теруге сүбелі үлес қосты. Қосыбек 
Сал танат ұлы бүгінде ауылшаруа-
шылығы ғы лым ының докторы, про-
фессор.

Біздің абзал азамат туралы әң-
гімеміздің �зегі – ғылымдық жолын-
дағы ізденістерінің бірі және бірегейі 
батыр бабалардың �мір жолдарын 
зерттеуі мен зерделеуі болатын.

Осы орайда Сәмбет батыр туралы 
тұжырымдап, әңгімелеуді ж�н к�рдік. 

Е с  б і л г е н н е н  қ о л ы н а  қ а р у 
алып, елін қорғаған Сәмбет батыр 
қатардағы жауынгер де жасақ бастаған 

К7пшiлiкке минералды суымен, ши-
пажайларымен танымал Сарыағаш 
– Оңтүстiк Қазақстан облысының 
экономикалық әлеуетiн нығайтуға, 
аграрлы аймақ ретiнде 7ңiрдiң ғана 
емес, ел бюджетiнiң қалыптасуына 
үлес қосып келе жатқан аудандардың 
бiрi. 

Басқасын айтпағанда, республи-
ка дағы жылыжайлардың 87 пайы зы 
Оң түстiк Қазақстан облысында ор-
наласқан десек, оның 90 пайы зы Са-
рыағаш ауданының үлесiнде. Бұл жақтың 
халқында жылдың т�рт мез гiлiнiң бiр 
күнi де бос �тпейдi. Несiбесiн к�ктен 
ғана емес, жерден де сұраған жұрт тұрады 
мұнда. Азға қанағат, барға тәубе дейтiн 
халық тұрады мұнда. Қанағатшылдығы 
сол, арықтың суын iшсе де арызданбай-
ды, газ орнына тезек жағып отырса да 
бәрiне сабыр етедi.

1лi есiмiзде, сексенiншi жылдардың 
басында – кеңестiк кезеңнiң �зiнде-
ақ бүг iнде  Сарыағаш ауданының 
құрамына қосылған Келестiң бiраз ау-
ылына табиғи газ құбыры тартылып, 

Аймаққа көңіл бөлінсе...Аймаққа көңіл бөлінсе...

Бақыт  Иманбаев – «Маңғыстаумұнайгаз» 
акционерлік қоғамының Бас директоры

Фотошежіре
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– 2015  жылы жылы «Ағатай» 
 баспасынан Сіздің «Екінші дүниежүзілік 
соғыстағы қазақ офицерлері» атты 10 
томдық кітабыңыз жарық к7рді. Қажет-
тілігі мол, маңызы зор кітаптың таралу 
жағы қалай болды? Оның тұсаукесері 
Астанада 7тіпті, ұйымдастырған кімдер?

–Тұсаукесер Сенатор Сәрсенбай 
Еңсе генов тің бастамасымен Аста-
нада, 2015 жылдың 24 маусымында 
– Мәскеуде тұңғыш рет Жеңіс па-
рады �ткен күннің 70 жылдығына 
сәйкестендірілді. Сәрсенбай Еңсегенов 
бір ай бұрын Атырауда менімен арнайы 
кездесіп, бұл шараны парламенттік 
деңгейде �ткізуге ұсыныс жасаған. Оған 
Парламенттің қос палатасынан 13 депу-
тат, министрліктер �кілдері, ғалымдар, 
әскерилер қатысты. Парламент депу-
таттары Қуаныш Сұлтанов, Сәрсенбай 
Еңсегенов, қос генерал-лейтенант 
Бақытжан Ертаев пен Абай Тасболатов, 
Берлинді алған атқыштар взводының 
командирі, «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
орденінің иегері, 92 жастағы астаналық 
Қаден Бекенов, т.б. с�з с�йледі.

Б ы л т ы р ғ ы  қ ы р к ү й е к т е  э к с -
Қ о р  ғ а н ы с  м и н и с т р і  И м а н ғ а л и 
Тасмағамбетов маған ризашылық ха-
тын жіберді.

Елімізде Отанды қорғаушыларға 
деген құрметтің, патриоттық тәрбиенің 
ойдағыдай еместігі жаныма батады. 
Бірде-бір әкім �здіктері нен кітапқа 
сұраныс жасамады. Білім саласында 
да солай. Ешкім мені аудиториялық 
кездесу �ткізуге шақырған жоқ.  Мектеп 
пен колледждерде бастапқы әскери 
дайындық пәні бар. 4ткен жылы екі 
мектепке барып, оқушылардан соғыс 
арда герлері туралы сұрағанымда – бір-
екі адамнан артық майдангерді атай 
алмады.

Тамыз айында Ресейдің курортты 
қаласы Есентукиде демалғанымда сол 
елдің зейнеткерлікке шыққан жоғарғы 
лауазым иелерімен, отставкадағы 
генералдарымен,  ғалымдарымен 
сұхбаттастым. Ұлы Отан соғысына 
  12 мың қазақ офицері қатысқанын 
ест ігенде  қайран қалысты.  Бәрі 
білетін Бауыржан Момышұлының 
полк командиріне 1942 жылдың ақпа-
нында 10-шы қазақ болып тағайын-
далғанын, қан майданда 177 батальон 
командиріміз, 87 офицер-ұшқышымыз 
Ұлы Жеңіске �з үлестерін қосқандарын 
айттым. 1945 жылдың 30 сәуірінде 
Рейхстагқа бірінші болып ту тіккені үшін 
лейтенант Рақымжан Қошқарбаевты 
Кеңес Одағының Батыры атағына рес-
ми түрде ұсынған құжаттың к�шірмесін 
қолдарына ұстаттым.

– Сол кітабыңыз толықтырылып, 
оған енген қазақ офицерлері 12 мыңға 
жеткені  ақиқат па? Оны тағы да 
бастырғалы жатқаныңызды естідік. Бұл 
жолы сұраныс алған тәріздісіз...

– Дәл 6 жыл еңбектенуімде офицер-
ле рі міз дің 12 мыңға жеткені шындық. 
Жазылғаннан кейін жарық к�руі керек. 
Ешкім сұраныс берген жоқ. Баспагер, 
ҚР еңбегі сіңген қай раткер Қойшығұл 
Жылқышиев қаражат іздеп жүр.

– Аға офицерлер мен соларға лайық 
лауазымға ие болған дивизия, бри-
гада, полк, батальон және дивизион 
басшылығында болғандар туралы айт-
саңыздар?

– Батальон командирі – 185, ба-
тальон комиссары (1942 жылдың қа-
занында жойылған батальон коман-
дирімен тең лауазым) – 88, батальон 
командирінің саяси орынбасары – 
230, батальон командирінің сап тық 
орынбасары – 214, батальон шта-
бының бастығы – 97, партиялық ұйым-
дастырушы – 293. Барлығы 1095 қазақ 

тыраулық тарихшы-
журналист, 
мемлекетаралық «Алтын 
ғасыр» газетінің бас 
редакторы, Қазақстанның 
құрметті журналисі  
Жұмабай Доспанов 2010 
жылдың қыркүйегінен 
2016 жылдың қыркүйегі 
аралығында еш тынбастан 
ізденумен жүріп, Екінші 
дүниежүзілік соғысқа 
12056 қазақ офицері 
қатысқанын анықтады. Біз 
бұл көрсеткішпен әлемдегі 
сол соғысқа қатысқан 
200-ден астам ұлт 
арасында 10-шы орынға 
шығыппыз!  Төменде 
25 томдық кітаптың 
авторы Ж.Доспановпен 
болған сұхбат газет 
оқырмандарының 
назарына ұсынылып 
отыр.

Қытай елі «Шэньчжоу-11» 
деп аталатын ғарыш кемесін 
ұшырды. Ғарыш кемесі  орбитал-
ды зертханада бір ай болады. Бұл 
Қытай тарихындағы рекордтық 
миссия.

КХР т�рағасы Си Цзинь-
п и н  м и с с и я ғ а  қ а т ы с у ш ы 
мамандардың бәрін құттықтады. 
Жұмыстар әрі қарай сәтті 
жалғасатынын, алға қойылған міндеттердің барлығы 
орындалатынын айтты. 

«Шэньчжоу-11» екі күн ішінде 393 км биіктікте 
«Тяньгун-2» («Аспан сарайы») орбиталды зертханасымен 
түйісуі тиіс. Экипаж орбитада медициналық, ғылыми 
сынақтар жасайды.Қытайдың жоспарында Айға адам 
қондыру және Марсқа пилотсыз кеме ұшыру тәжірибесі 
бар. Қытайдың ғарыш бағдарламасы 50 жылдан бері 
дамып келеді. Айта кетейік, 1970 КХР алғаш рет жасанды 
Жер серігін ұшырған болатын.

ЗАМАНДАС

!зірлеген Абылайхан ЖҰМАШЕВЖЖаһанның жүрек лүпіліаһанның жүрек лүпілі

ЖЖаһанның жүрек лүпіліаһанның жүрек лүпілі

ШЫҢ ЕЛІ 

Ғарыш кемесін ұшырды

Парижде полицейлер жапа 
шеккен әріптестеріне қолдау 
к7рсетіп, наразылық шеруін 
ұйымдастырды. 

500-ге жуық тәртіп сақ шы-
сы беттерін бүркеп,  Эйфель 
мұнарасының маңындағы 
алаңға жиналды. Шерушілер 
Марсельезаны айтып, «Поли-
цейлер ашулы» деп ұрандатты. 
Дәл осындай наразылық шарасы Лион, Тулуз және 
Ницца қалаларында да �тті. Ал тәртіп сақшыларының 
мұндай қадамға баруына қала жастарымен қақтығыс 
кезінде бір сақшының денесін күйік шалып, ес-түссіз 
ауруханаға түскені түрткі болған.

ЕУРОПА

Париждегі наразылық шеруі

«Талибан» қозғалысының 
содырлары Ауғанстанның вице-
президенті генерал Абдул-Рашид 
Дустумды жарақаттады.

Лауазымды тұлға талибтер 
басып алған Гормач ауданында 
қауіпсіздік қызметінің жасағына 
ілесіп келе жатқанда, шабуылға 
тап болған. Ауғанстан премьер-
министрі Абдулла Абдулла вице-

президенттің жеңіл жарақаттанғанын растап, оның 
денсаулығына еш қауіп жоқтығын айтты.

САҚТАНСАҢ, САҚТАЙДЫ

Содырлар шабуылына тап болды

А

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы аталған Қоғамның 
Атырау облыстық филиалының т�рағасы, «Тіл жанашы-
ры» құрмет белгісінің иегері, ҚР мәдениет қайраткері 
1білхан Т�леуішовке зайыбы 

Ләззат ОРАЛБАЙҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамдық бірлестігі Атырау облыстық филиалының 
т� рағасы, «Тіл жанашыры» құрмет белгісінің иегері, ҚР 
мә дениет қайраткері 1білхан Т�леуішовке зайыбы 

Ләззат ОРАЛБАЙҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
к�ңіл айтады.

– атқыштар батальондарының бас-
шы лығында болған. 2015 жылға дейін 
қазақтан 20 шақты ғана батальон ко-
мандирі шыққаны жазылып келген еді.

Артиллерия дивизиондары бас-
шы  лы  ғын дағы қазақтар да бар шы лық. 
Дивизион командирі – 39, комиссары 
– 8, командирдің саяси орынбаса-
ры – 36, сап бойынша орынбасары 
– 21, штаб бастығы – 16, партиялық 
ұйымдастырушы – 59. Барлығы – 179.

Батальон, дивизионмен теңдес 
 авиация эскадрильясының басшыла-
ры: ко мандир – 5, командирдің саптық 
орын басары – 1, штаб бастығы – 3, эс-
кадрилья штурманы – 1. Барлығы – 10.

Полктағы к�рсеткішіміз де айтуға 
тұраралық. Полк командирі – 16, полк 
комиссары – 10, полк командирінің 
саяси орынбасары – 13, полк ко-
мандирінің сап бойынша орынбасары 
– 32, �зге орынбасарлар – 3, штаб 
бастығы – 20, авиаполк штурманы - 2, 
полк комиссарының орынбасары – 5, 
полк партия бюросының хатшысы – 
65, полк қызметінің бастығы – 141, 
полк командирі мен штаб бастығының 
к�мекшілері – 70. Барлығы 377 қазақ  
полктарда аға офицер қызметтерін 
атқарған.

Бригада басшылығында: командир 
– 1, әскери комиссар – 3, командирдің 
саяси орынбасары – 2, саяси б�лім 
бастығы – 7, командирдің саптық 
орынбасары – 5, әскери трибунал 
т�рағасы – 1, әскери прокуроры – 1, 
подполковник шеніндегі қазақтар: 
партия комиссиясының хатшысы – 
7, бригада қызметінің бастығы – 13, 
саяси б�лім бастығының орынбасары 
– 6, штаб б�лімшесінің бастығы – 6. 
Барлығы – 32.

Дивизия басшылығында: командир 
– 2, әскери комиссар – 3, командирдің 
саяси орынбасары – 1, саяси б�лім 
бас тығы – 2, командирдің саптық 
орын басары – 2, әскери трибунал 
т�рағасы – 1, әскери прокурор – 1, 
майор ды есепке алмай, тек подполков-
ник атқаратын лауазымдағылар: партия 
ко миссиясының хатшысы – 7, дивизия 
қызметінің бастығы – 14, саяси б�лім 
бастығының орынбасары – 3, штаб бас-
тығының орынбасары – 3, штаб б�лім-
шесінің бастығы – 9. Барлығы – 36.

Корпуста полковник лауазымында 
болғандар: әскери прокурор – 1, штаб 
б�лімінің бастығы – 2, саяси б�лім 
бас тығының орынбасары – 1, қызмет 
бастығының орынбасары – 2, штаб 
б�лімшесінің бастығы – 1, подполков-
ник шеніне лайық лауа зым да ғылар: 
саяси б�лім нің аға нұсқаушысы – 5, 
әскери трибунал дың мүшесі – 1, артил-
лерия штабы бас тығының к�мекшісі 
– 1, саяси б� лімнің инспекторы – 2, 
саяси б�лімнің үгітшісі – 1, штаб б�лімі 
бастығының аға к�мекшісі – 5, б�лім 
бастығының к�мекшісі – 6.

«СМЕРШ» қарсы барлаудың полк, 
бригада, дивизия, корпус штаб тары 
жандарындағы жедел �кілеттілері – 59.

Қан кешкен майданда қазақ ұлтты 
офицерлер комсомол мен жастарға 
басшылық етуде, тәрбиелеуде, оларды 
жігерлендірумен қатар шабуылдарға 
бастауда міндеттерін абыроймен орын-
дады, �здері де ерен ерліктерімен 
ә й г і л е н д і .  О л а р д ы ң  с а н д а р ы : 
батальонның комсомолдық ұйым -
дас ты рушысы – 168, диви зионның 
комсомолдық ұйым дастырушысы – 8, 
полк комсомол коми тетінің хатшысы 
– 70, бригада саяси б�лімі бастығының 
комсомол бойынша к�мекшісі – 7, 
дивизия саяси б�лімі бастығының ком-
сомол бойынша к�мекшісі – 13, корпус 
саяси б�лімі бастығының космсомол 

бойынша к�мекшісі – 1, армия саяси 
б�лімі бастығы комсомол бойынша 
к�мекшісінің орынбасары – 1, майдан 
саяси басқармасы бастығының комсо-
мол бойынша к�мекшісінің орынбаса-
ры – 2. Барлығы – 270.

Екінші дүниежүзілік соғыста 87 
қазақ офицердің ұшқыш болғандары 
– халқымыздың мақтан тұтуына 
ә б д е н  л а й ы қ .  О л а р д ы ң  і ш і н д е 
Талғат   Бигелдинов (екі  мәрте) , 
Плис Нұрпейісов Совет Одағының 
Батыры атанса, Хамза Зайсанов – 
генерал-майор шенін алды. Эска-
дрилья командирінің орынбасары 
г в а р д и я л ы қ  м а й о р  Б а й т ұ р с ы н 
Е с і р к е п о в  о м ы р а у ы н а  5  о р д е н 
таққан, 1945 жылдың  7-маусымында 

минометін, 19 пулеметін жойып, 300-ге 
тарта жауынгері мен офицерін �лтірген. 
1943 жылдың 9-ақпанында 22-армия 
қолбасшысы, генерал-лейтенант Юш-
кевич оны Кеңес Одағының Баты-
ры атағына ұсынады, бірақ арада бір 
жыл �ткенен кейін 1-дәрежелі «Отан 
соғысы» орденіне лайық деген бұйрық 
шығады...

Сталинград қаласындағы 102.0 
биіктік – бүкіл әлем біледі деуге бола-
тын Мамай қорғанын фашистер 1942 
жылдың 27 қыркүйегінде иеленіп алған-
ды. Қаланы бақылауда �те маңызды 
саналатын ол биіктікте жаудың ал-
масып тұратын мың адамы – жеңіл 
зеңбіректерімен, минометтерімен, 
т�рт жаққа ірі калибрлі пулеметтері 

1942  жылдың 18-мамырынан 
1943 жылдың 26-қаңтары аралы-
ғын да 116-атқыштар дивизиясының 
441-атқыштар полкы құрамындағы 
пулемет ротасының командирі аға 
лейтенант Сапар Оралбеков бір �зі 
750-ге тарта фашисті �лім құштырған, 
осы уақытта оның ротасы 1700 жауды 
жойған, яғни жауға келтірілген зор 
шығынның 44 пайызы соның үлесінде.

Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы н д а  Қ ы з ы л 
Армияның ең үздік 10 пулеметшісі 
130 және одан артық қарсыласты 
жойған. Бірінші орында шешен жігіті 
 Ханпаша Нурадилов – 920 адам, 2-ші 
орында біздің Оралбеков (750), 3-5-ші 
тұрғандар С.Пугаев (350), А.Жежеря 
(343), В.Чемодуров (311). Бұл ондықтан 
Кеңес Одағының Батыры атағы жалғыз 
Оралбековке бұйырмай, Ленин және 
«Жауынгерлік Қызыл Ту» ордендерімен 
ғана марапатталған.

– Мына к7рсеткіш Қазақстанның, 
оның ішінде қазақ халқының мақтанышы 
ғой! Бұны дәлелдейтін құжатыңыз бар 
ма?

–  4 4 1 - а т қ ы ш т а р  п о л к ы н ы ң 
командирі, майор Емельяновтың – аға 
лейтенант Оралбековті екі орденге 
ұсынғандағы қолы қойылған, м�рі 
басылған марапаттау қағазы қолымда. 

Қазақстанның рекордтар кітабына 
енетіндер кітабымда баршылық. 20 
жасында подполковник лауазымын-
да болған 5 қазақ түгелімен құрамы 
800 адамнан тұратын батальондар 
командирлері Т�лекеев Капьят (1942), 
Сырғабаев Қасым (1943), Қоңырбаев 
Ораз (1943), Оспанов Қаби (1944), 
Нұрмағамбетов Сағадат (1945).

20 жасында майор шенін алғандар: 
Т�лекеев К. (02.1943), Сырғабаев Қ. 
(02.1944), Нұрмағамбетов С. (02.1945). 
21 жасында Капьят Т�лекеев (1943) 
полк командирінің сап бойынша орын-
басары, 22 жасында Юрий Алтыбаев 
полк штабының бастығы.

– Соғыста жоғары лауазымды 
атқарған, 7лілей-тірілей саптан шық-
қандарды атап жіберсеңіз?

– Оларды әскери түрде бір с�збен 
«шығын» дейді. Сол шығын к�п бол-
ды. Мен подполковник және одан 
ж о ғ а р ы л а р  а т қ а р а т ы н  қ ы з м е т т е 
болғандардың кейбірін, Ұлы Отан 
соғысының алдыңғы кезеңі 1941 жыл-
мен ғана атайын.

Ш і л д е  д е  а т қ ы ш т а р  п о л к ы 
штабының бастығы Салық Ысқақов 
ауыр жарақатпен саптан шықса, ба-
тальон командирі Халихан Хамзин 
оққа ұшты; тамызда 23-армия штабы 
б�лімшесі бастығының аға к�мекшісі 
Сабыр Насыров хабарсыз жоғалды, 
қыркүйекте атқыштар батальонының 
командирлері Мырзабай Құлсейітов 
пен 1шім Нұрбеков қаза болса, танк 
батальонының командирі Абдолжапар 
Жақыбаев қиратылған танкісі ішінде 
ауыр жараланумен жау қолына түсті, 
кавалерия полкы командирінің сап 
бойынша орынбасары, подполковник 
Сәбит Имақов ауыр жараланумен 
саптан шықты; қазанда атқыштар 
батальонының командирі Мәжит 
Жұмабаев қарсы жақтың тұтқынына 
ілінді;  қарашада дивизия штабы 
б�лімшесінің бастығы Садық Жұмабаев 
пен атқыштар полкы штабының 
бастығы Ибраим Аманбаев қаза тапты; 
желтоқсанда – батальон командирлері 
Николай Иманқұлов пен 1бутәлі 
1бсәлімов Отан үшін жандарын құрбан 
қылса, ол екеудің әріптесі Хұсайын 
Шайхитдинов хабарсыз жоғалды.

Соғысты саптан шықпастан аяқ-
тағандарында барлығы да кем дегенде 
полковник, кейбірі генерал-майор 
атанар еді.

– �зіңіз ерекшелейтін аға офицерлер 
арасында – подполковник, полков-
ник лауазымында болған атыраулық 
қандастарымызды айтсаңыз?

– Олар да аз емес, бір сұхбатқа 
сыйғыза алмаймын. Он шақтысын 
ғана атайын. Батальон командирлері: 
қос Александр Невский орденді 
 Б а з а р б а й  Б а й м ұ х а н о в ,  Б а с а р 
Иманәлиев, Сибағатолла Қарынбаев, 
авиаэскадрилья командирі Ермұхан 
Ідірісов, батальон комиссарлары 
М ә ж и т  Т а у ы ш е в ,  Қ ұ л ш а р а ф 
4міршин, майдандық газет жауапты 
редакторының орынбасары Жолдас 
Аймұратов, полк штабының бастығы 
Оңай Шонаев, бригада командирінің 
орынбасары Салық  Зиманов...

– Осы кітапты дайындау кезіңізде, 
кейбіреулер: «Неге қазақстандық деп 
атамайсыз» деп кінә таққанда, Сіз: 
«Қазақстанның сыртында туған жүздеген 
қандастарымды қалдырып кете алмай-
мын» деп кесіп айтқансыз. Мына 12012 
офицердің қаншасы еліміздің сыртында 
дүниеге келгендер?

– 10,5 мыңы – Қазақстанда, қал-
ғандары сыртында. Ең к�птері: ішкі 
аймақтар арасында – Батыс Қазақстан 
облысы 1 мың адам, сыртқы мемлекет-
терден Ресей Федерациясы алда 1077 
қазақ офицер.

– !ңгімеңізге рақмет.

Құттыгерей СМАДИЯР,
 Қазақстан Журналистер одағы 

сыйлығының лауреаты 

Атырау облысы

ҚР Мәжілісінің депутаты, Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант Бақытжан Ертаевтың 
Жұмабай Доспановқа «Талғат Бигелдинов» медалін тапсыру сәті.

ҚАЗАҚТЫҢ ҚАЗАҚТЫҢ 
майдангер офицерлерімайдангер офицерлері

А

Совет Одағының Батыры атағына 
ұсынылған, бірақ берілмеген. 10-Мо-
сква барлау авиаполкының аға ұшқыш-
байқаушысы Асқар Жандаров 6 ор-
денмен марапатталған, олардың үшеуі 
– «Жауынгерлік Қызыл Ту». Бұған 
дейін офицер-ұшқыштарымыздың 10 
шақтысын ғана біліп, атап келгенбіз.

– Соғыста Совет Одағының Баты-
ры атағын 98 қазақ алғанын білеміз, 
солардың қаншасы офицер? Осы атаққа 
ұсынылған, бірақ берілмеген офицерлер 
бар ма?

– Бүгінде КСРО-ның ең жо ғары 
атағын Ұлы Отан соғысында алғандар 
саны 104-ке жеткен. Олардың ішіндегі 
офицерлер – 37. Берілмегендер саны 
– 33. Сол ала алмағандар арасын-
да атқыштар ротасының командирі 
Қабыш К�ктаев 1944 жылдың 12-тамы-
зында, сосын екінші рет 1945 жылдың 
4-ақпанында ұсынылғанда, орнына 
Ленин және «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
ордендері беріледі.

1945 жылдың ақпанында Совет 
Одағының Батыры атанған Сағадат 
Нұрмағамбетовтің батальоны  14-30 
сәуір  және 1-3 мамыр аралығында 
қарулы 1245 жау солдатын �лтіріп, 
2217-сін тұтқындайды, 36 пулеметті 
жойып, 3 танк пен соншама �здігінен 
жүретін артиллерия қондырғысын 
қиратады. Берлин іргесі мен ішіндегі 
ұрыстарды шебер жүргізгені және жеке 
ерен ерлігі үшін сол жылдың мамырын-
да осы атаққа екінші рет ұсынылады, 
бірақ берілмейді.

– Қазақ офицерлердің айрықша 
ерліктері к7п болғанына сенімдіміз, 
солардың бірнешеуін айтып берсеңіз?

– 1942 жылдың желтоқсанында қаза 
болған 1-танк бригадасы құ ра мындағы 
Т-34 танктері ротасының командирі, 
аға лейтенант Жұмаш Рахметовтің 
экипажы сол жылдың тек шілдесі мен 
желтоқсаны аралығында жаудың 4 
танкісін, 15 зеңбірегін, 36 ДЗОТ-ын, 6 

орнатылған ДЗОТ-тарымен 62 армия-
ның әскерлерін 3,5 ай бойына үлкен 
шы ғынға қалдырып, жоғарыға жолат-
пай қойған. Сол биіктіктің бір б�лігін 
1943 жылдың 9 қаңтарында 284 атқыш-
тар дивизиясы 1045 атқыштар полкы 
құрамындағы 2 атқыштар  батальоны 
бірінші болып басып алғанынан жа-
уды 26 қаңтарда �зге б�лімдер толық 
тазартқанша – 17 күн бойына ұстап 
тұрды. Осы үшін батальон командирі 26 
жастағы қазақ жігіті, лейтенант Шам-
шит Қабдонасовқа «Қызыл Жұлдыз» 
орденін бере салады (19.02.1943).

1944 жылдың 26-маусымында 
19-гвардиялық танк бригадасының 
танк командирі лейтенант Қасым 
Сәрсембаевтың экипажы қарсы лас-
тың 1 танкісін, әскери жүк тиеген 16 
автомашинасын, 40 арбасын, 1 танкке 
қарсы зеңбірегін, 5 пулеметін қиратып, 
80-ге тарта автоматшыларын ажал 
құштырды. Бұның бәрі бір күн ішінде.

Астраханның қазағы, 4 орденнің 
иегері, танк командирі, лейтенант 
Ильяс Бектемісов экипажымен     1944 
жылдың  1-шілдесінен 1945 жылдың 
1-наурызы аралығында, яғни 8 ай ішін-
де жаудың 13 зеңбірегін, 1 «Ферди нанд» 
�здігінен жүретін ауыр артиллерия 
қондырғысын, 22 пулеметін, 6 ми-
нометін, 8 автомашинасын, әскери 
жарақ тиелген 16 арба-шанасын 
талқандап, 185 гитлершілерді о дү-
ниелік етеді.

С У - 7 6  к о м а н д и р і  л е й т е н а н т 
Жанғали Берқалиев 1944 жылдың 
2 1 - қ а р а ш а с ы н а н  1 9 4 5  ж ы л д ы ң 
 10-наурызына дейін, 3,5 ай ішінде 
ауыр жараланып саптан шыққанынша 
- немістердің 1 «Тигр» ауыр танкісін, 
1 «Фердинанд» �здігінен жүретін ауыр 
артиллерия қондырғысын, 4 орта 
танкісін, 12 зеңбірегін, 16 пулеметін, 
8 жүк автомашинасын қиратып, 100-ге 
тарта жаяу әскерін жояды. Ол да 4 ор-
денмен марапатталған.

Төлеуғұл 
Бейсембин

Оңай Шонаев Базарбай Баймұханов

Григорий 
Жолаев

Ғали 
Әділбеков

Ресейдің отбасы, әйелдер мен балалар мәселесі ж7нін-
дегі комитеті сандардан, қысқарған және балағат с7здерден 
тұратын ерекше есімдерді тіркеуге тыйым салмақ. 

Сенатор Валентина Петренко 1998 жылдан бері 
тіркелген ерекше есімдердің статистикасын келтірді.  
Ұлдар иеленген ең �згеше атаулар: «Николай-Никита-
Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лу-
ка-Счастье Саммерсет Оушен болған. Қыздар арасында: 
Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-
Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко» 
сынды есімдер кезіккен. Бүгінде РФ заңнамасында 
ата-аналарды балалардың мүддесі мен құқықтарын 
бұзбайтын есімдерді ғана беруге міндеттейтін норма 
жоқ. Мұндай еркіндік кейбір адамдардың ата-аналық 
құқықтарын асыра пайдалануына әкеп соғады.

�збекстан басшысы міндетін уақытша атқарушы 
Шавкат Мирзиеевтің кандидатурасы ел президенті сай-
лауына қатысу үшін мақұлданды.

Осы елдің Либералды-демократиялық партиясы 
«4збекстан премьер-министрінің кандидатурасы «бұдан 
бұрын пленум ұсынған партиямыздың атынан президент 
сайлауына қатысатыны бірауыздан бекітілді» деп хабар-
лады. Партия �кілінің айтуынша, олар Орталық сайлау 
комиссиясына кандидат туралы мәліметтерді ұсынады.

Лондон метросында шұғыл эвакуация жүргізілді. Оған 
жерасты жолынан табылған күдікті с7мке себеп болған. 

Оқиға орнына келген тәртіп сақшылары оны 
қашықтықтан басқарылатын құралдың к�мегімен жарып 
жіберді. Осы іс бойынша Ұлыбритания полициясының 
лаңкестікпен күрес ж�ніндегі б�лімі тергеу амалдарын 
жүргізуде.

ТМД

АЗИЯ

ТҰМАНДЫ АЛЬБИОН

Ерсі есімдер қоюға тыйым салмақ

Кандидатурасы мақұлданды

Күдік тудырған сөмке
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Ашуланғанда  не  қиратпақ, 
телефонның арғы құлағындағы 
қоңыр дауыс иесінің жер-

жебіріне жетіп, айғайлағаннан бір 
нәтижеге қол іліктірсе, кәні?! Шаршай-
тын �зі, боқтан �згеге жүйке жұқартатын 
�зі. Оның несі кетсін. Азар болса: «мына 
шал жынданғаннан сау ма?» дейді де 
иығын бір қиқаң еткізіп, �з ж�німен кете 
барады.

Жоқ-ау, шәкірттеріне: «мені мезгілсіз 
мазаламаңдар» деп ескертпесе ж�н ғой. 
Ескерткенде қандай, алда-жалда он-
дай «тәртіпке бағынбайтындардың» 
ертең емтихан кезінде «бағы» жана 
қоймайтындығын да ишарамен, немеурін-
тұспалмен түсіндірген. Жетер. Ғылымға 
бір адамдай еңбек сіңірді: мұрын үстіне 
линзасы қалың к�зәйнек қондырды, 
баяғы арасына саусақ батпайтын қалың 
шашты сирексітті, кеудесі еңкіш тартты, 
газет-журналға к�бірек шұқшиса басы 
айналып, миы шайқалатынды шығарды. 
Одан әрі не істемек? 4ле салайын десе, 
әлгі құлдыраңдап, апта сайын үйге кел-
генде аталап бірі мойнына, бірі арқасына 
жабысатын жаман немерелерін қимайды. 
4мір солармен тәтті боп бара ма қалай.

Жә, Ибадулланың бұл әншейін 
бергі жағымен айта салған сылтауы ғой. 
Жасы келген, ендігі қалған ғұмырды 
ың-шыңсыз �ткізейінші дейтін шал-
шауқандарға еліктеген әуейі дағы ит 
жегір! Ал �зіне салса қартайғысы жоқ. 
Ай құрғатпай �ңшең зиялылар тіркелген 
емханаға барып, дәрігерлік тексеруден 
�теді. Қазір медициналық аппараттар 
жетілген заман ғой. Диагнозыңды дәл 
табады. Витамин қабылдайды, укол ала-
ды. Ұзын ырғасы бір аптаның о жақ-бұ 
жағында құр аттай қутыңдап шыға келеді. 
Дәрігерлер айтатын ем-домды �зі де бес 
саусақтай жақсы біледі. Кеселдің түп та-
мыры – жүйкеде. Осы күнге дейін итініп-
сұғынып аман жеткен жүйкені ендігі 
жерде анау-мынауға рәсуа етпегені абзал. 
Алтындай сақтағаны олжа. Мүйіз шықса 
шыр-пыр боп талайлармен айтысқан, 
тіпті жаға жыртысып т�белесуге дейін 
барған. Содан қарақан басына иненің жа-
суындай пайда к�рсе. Қоғамдық жұмыс 
дегенде екі к�зі ақиып, аты-ж�ні ертең 
тарих бетіне алтын әріптермен жазы-
латындай жанын қинағанын айтам-ау; 
сүрініп-қабынып, үй шаруасын басы 
бүтін ұмытып, бала-шаға тәрбиесін 
әйелдің мойнына жүктеп, ал �зі тау 
қопарғандай кешкілік табалдырықтан 
әзер аттайтындығын айтам-ау. Кім үшін 
және не үшін?! 4ткен �мірге есеп берсе, 
атойлап �згелердің алдын орағаны шама-
лы. Қырыққа жеткенде кандидаттық, елу-
ден асқанда докторлығын қорғады. Тосын 
жаңалық ашып, дүйім елді таңғалдырған 
болса бүгін сол атақ-абыройдың қалған-
құтқан жұқанасы да, к�ңіл демдеуге жа-
рар еді-ау. Түк болмағандай, бүгінде Иба-
дулланы біреу біледі, біреу білмейді. 1сілі 
білмейтіндердің қарасы қомақты. Бірді-
екілі шәкірттері ғана, онда да  орай ын 
келтіріп, салалық басылымдарға жария-
ланатын мақалаларының ішіне мұның 
есімін де сыналап кіргізіп жібереді. 
 Оларына да құлдық. Беталыс бағдары 
әзірге түсініксіздеу мына бір аумалы-
т�кпелі заманда «менің қоғамдағы 
лайықты орнымды қайтарып беріңдер» 
деп кімге шағынасың. Мықтылығыңды 
дәлелде, кеудеңді жалаңаштап, ағаш 
басына шығып, айғайла; «мен, мен, мен 
едім...» Ауаға тараған тарғыл дауысың 
сап басылады содан соң. Ойпыр-ай, 
елеген, құлақ түрген, «елге еңбегі сіңген 
талантты адамды осынша сорлатқанымыз 
адамшылығымызға жата ма?» деп бір 
пенде жанашырлық танытып, жаныңызға 
жақындаса; қал-жағдайыңызды сұраса; 
�мірбаяныңызбен танысса – соның �зіне 
т�бең к�кке жеткендей қуанбассың ба?! 
Жоқ, бітті. Жүрегің жарылып кетсе де осы 
тақылеттес тіркестерді естуге мәжбүрсің. 
Ал естігің келмесе ерік �зіңізде. Қашанғы 
айғайлайсың. Сол айғайдың арқасында 
«есі ауысқан», «оқу к�терген» дейтін 
«абырой» жамап алуыңыз да түкке 
тұрмайды.

Жә, сабыр, сабыр, жұртқа белгілі 
жарапазанды жариялағаннан бір нәрсе 
�не ме. Осымен тоқтайық. Алдағы 
күндердің қызығы түгесілмесін. Іргелі оқу 
ордасының шетелден білім алған «жаңа 
қазақ» басшылары Ибадулланың ұзақ 
жылғы ұстаздық тәжірибесіне қызыға ма, 
әлде әлі де ауылдан келген к�генк�здерді 
алдарқататындай қауқары бар ғой деп, 
сонысына үміт арта ма, әзірге «пенсия 
жасынан асып барасыз, артыңыздан бір 
шоғыр шәкірттеріңіз еріп келеді» дегенді 
айта қойған жоқ. Ертең бе, одан арғы 
күні ме, оның да құлақ түбінен зың ете 
қалатындығы белгілі.

Алдымен ақыл-есінің бүтіндігіне тәу 
етеді. Бәлкім, мұны Ибадулланың тірі 
жанға тіс жармаған �зіндік философиясы 
десеңіз жарасар. Мұның да анау айтқандай 
құпиясы жоқ. Тіршіліктің ащы-тұщысын 
молырақ тартқаннан соңғы пайым-
түсінігі... Енді, енді ме, қолдан келсе тірі 
жанға ашуланбайды, біреудің бетіне қатты 
келмейді, мейлі, шектен шығып т�бесінде 
ойнақтаса да шыдайды, шыдап бағады. 
Қысқасы – жүйке талшықтарын к�здің 
қарашығындай сақтайды. Жүйкенің 
тозуы – кесел атаулының к�кесі. Мұны 
баяғыдан неге білмегенбіз деп сан соғып, 
запыран жұтудың қажеті шамалы. 4тті-
кетті. Ибадулла кез келген адаммен күліп 
амандасады. Күлкі – баға жетпес байлық. 

Күледі, күлмейтін нәрсеге күле салады. 
Күн сайын күлкінің к�лемін ұлғайта 
береді. Баяғы... баяғы жүйкенің кетік-
құтығын �стіп жамамақшы, кеткен есені 
�стіп қайтармақшы. 

1некей, әлгі беймезгіл соғылған 
қоңырауға да бәлендей ашуланған жоқ, 
«ертеңгі асымызды дұрыс ішкізсеңдерші 
түгелер!» деп бергі жағымен күңк етті де 
қойды.

– Үйдесіз бе?
– Үйде болмағанда.
– Уақытыңызды алмай, екі-үш минут-

ке кіріп шықсам.
– Бұл кім?
– Құлмұратпын ғой, Ибадулла аға, 

мен сізді дауыстан танып тұрған шығар 
десем.

– Айналайын, Құлмұратжан-ау, сен-
дерге не болған, а? Қанша бір қалалық 
боп кетсеңдер де, «ағаның үйі – ақ жай-
лау» деп салып ұрып келе салмайсың ба?!

– Қазір барамын.
Оқыс ас үй жақта күйбеңдеп жүрген 

әйеліне бұрылды. Ұстамды, сыпайы, 
салмақты. Ілгерідегі ұрда-жық мінездің 

ғылым жолындағы ерлікпен пара-пар 
жанқиярлық еңбектерін еске түсіріп, 
�лшеулі ғұмырды бекер �ткізбегендігін, 
артына �лместей мұра қалдырғандығын 
сана сүзгісінен �ткізіп барып, «шүкір 
ғой» дегенге мықтап табан тіреді. 4лген 
адамның барар жері белгілі. Сән салтана-
тымен марқұммен қоштасуды да кәделі 
шаңырақта �ткізіп, артынан асын беретін 
мемлекеттік комиссияның құрамында 
Ибадулла жүрген-ді шапқылап. Жүретін 
реті. Замандас, құрдас-сырлас. Ғылымға 
бір мезгілде келген. Одан беріде жер-
лес. Екеуі бір топырақта �мірге келген. 
Қай жағынан болмасын, Ибадулланың 
бел шешіп,  азаматтық танытатын 
тұсы осы. Бәрі рет-ретімен ойдағыдай 
атқарылған, оу, �летін адам �лді, алды-
нан жарылқасын деп бет сипап үнсіз қала 
беру – Ибадуллаларға жарасатын қылық 
па еді?! Жараспайды. Жерлестігін былай 
қойғанда, Арыстанбектің аруағына құран 
бағыштатып, артында қалған ұлын бала-
шағасымен үйіне шақырып, к�ңіл шайын 
берсе, Ибадулланың жүзі жарқын болмас 
па осындайда.

Қап! Құлмұраттың алдында бүгін 
қалай ақталар екен.

***

Шайдан соң терін басып, 
диванға қисайып, он-он 
бес минут к�з шырымын 

алатын. Жүйкені ж�ндеудің бір амалы 
осы, сосын одан арғы тіршілігіне құмбыл 
кіріседі. Газет-журналдардың жан жа-
дыратар жақсы жаңалықтарын ғана 
теріп оқиды. 4сек-аяң, биліктегі ауыс-
түйістерге пәлендей мән бермейді. Мән 
бермейтіні – солардың арасынан таныс-
білістерді кездестіріп қалмайын деп со-

бір оқпен екі қоян атып алатындарыңды 
сезбейтіндерің-ай! Біріншіден, біздің 
к�ңілімізді табасыңдар, екіншіден, 
үлкендерге сәлем беріп бір міндеттен тағы 
құтыласыңдар. Ал шешін, шай дайын. 
Патша, қайдасың?!.. Асықпа, сыбағалы 
асыңды ішесің. Сабақты ине сәтімен, 
бәлкім тамақ піскенше келінді де осында 
алдырармыз.

– Жо-жоқ, асқа әуре болмаңыздар, 
бір-екі кесе шай ішейін. Соның арасында 
шаруамды да айтып үлгірермін. Уақыт, 
уақыттың қадірін басқа білмесе де, сіз 
жақсы білесіз ғой, Ибадулла аға. Қал-
ахуалыңыз қалай?

– Шүкір, шүкір барлығына.
– Осы шүкірліктен айнымаңыз. – 

Құлмұрат қолын жуып, дастарқан басы-
на жайғасқанша Ибадулланың жүзіне 
қарады да отырды. –Жаман к�рінбейсіз. 
Тіфә-тіфә, тіліміз тасқа!

– Патшагүлдің арқасы ғой,– дей сал-
ды Ибадулла,– бізді қойшы, ал �здерің 
қалайсыңдар? Келімді-кетімді к�ңіл 
айтушылардың аяғы сирексіген болар.

– Естігендер...
– 1рине, Құлмұратжан-ау иман-

ды болғыр Арекең, Арыстанбек Жо-
лайович �зіміз түгілі шетелге де мәлім 
болған атақты ғалым еді ғой. Ғарыш 
саласын Арекеңнен артық зерттеген 
біреуді тауып берші, кәне?! Физика мен 
математика ғылымын қатар меңгерді. 
Докторлығын Мәскеуде қорғады. Жерді 
ғарыштан зондтау жаңалығын әлемдік 
орбитаға шығарған атақты оқымысты 
сол – сенің әкең Арыстанбек болатын. 
Байқоңырды Ресейдің ғана меншігіне 
бермей, дүниежүзілік ғарыш айлағына 
айналдырамын, содан ел қазынасына 

істеген әріптестерін тартыңдар. Солар 
тындырсын біраз шаруаны. Арекеңді 
ұстазымыз еді деп құрғақ ұрандағанша, 
соларын іспен дәлелдесін. Кейін ана 
құжат тасада қалып қойыпты деп, бармақ 
тістеп жүрмеңдер. Менің айтарым осы. 
Ал к�мек қажет болса, әркез сендер 
жағындамын.

– Осы лебіз еді ғой бізге де керегі. 
Біраз кісілермен ақылдаса келгенде 
кітаптың беташар с�зін жазу үшін сізге 
тоқтадық.

– Алғы с�з ғой.
– Дәл солай.
– Айналайын, Құлмұратжан-ау, оған 

тіпті бас қатырудың қажеті шамалы.
– Қаралы митингідегі с�зді сәл байы-

та түссеңіз.
– О жағын біздің еншімізге қалдыр, 

қалқам.
Құлмұрат  Ибадулланың қолын 

қаттырақ қысып, үйден к�теріңкі к�ңіл-
мен шығып кетті.

***
...Ғылыми институттың кезекті жи-

налысынан соң Ибадулланың екі-үш 
танысы үйіне машина жіберіп, кері 
шақыртып алған. Оу, аяқ астынан не 
бүлініп қалды, жаңа ғана бірге болған 
жоқ па еді? Күнұзақты отырыс шар-
шатты ғой, кішкене әл шақырайық деп 
қымбат коньяктен де үш-т�рт р�мке 
ұ р т т а ғ а н .  1 з і л - қ а л ж ы ң  а й т ы л д ы . 
1лдекімнің ұрланып, осы академияда 
істейтін бір келіншекке баратыны, ол 
әйелдің келіскен күйеуі бола тұра сол 
түбің түскірге �ліп тұратыны, ретін тауып 
таудағы демалыс үйіне бірге баратыны, 
айлап жататыны талай әңгіменің �зегіне 
айналған. Ішкендіктің әсерімен үйге 

ондай еркекті еркек емес, телпек де-
ген дұрыс. Телпек еркектер к�п біздің 
арамызда. Олардың к�здері байлаулы, 
сезім-түйсіктен мақұрым. Сондықтан 
сұлулықты сезбейді,  жан-жағында 
сол қолаңса иістен ләззат алатын 
сылқымдардың барын байқамайды».

Не, не дейді-ей! Бір пәлеге ұрынайын 
д е п  ж ү р г е н н е н  с а у  м а ? !  Б ү г і н . . . 
 Ибадул ланың тәртіп бұзып, үш-т�рт 
р�мкі коньяк ұрттағандығын аңдып 
жүргендей, тұс-тұстан ұлардай шулағаны 
несі бұлардың?! Есінің сауында мұндай 
дыбыстардың бірін құлағына ілсеші! 
Бәлкім, бір мезет бұларға да к�ңіл ауда-
рып, назар жығуы керек шығар. Қашанғы 
періште қалпын сақтап жүреді. Мүмкін 
тұла бойы тың күштермен толығар. Ерек-
ше қуат к�здерін ашар. Аңыз-әпсаналарда 
айтылып келе жатқан әйел құшағының 
құдіретіне Ибадулланың да к�з жеткізіп, 
қолмен ұстап,  тұшынуы керек-ау! 
Ғажайып әлем сол маңда тұншығып 
жатқан к�рінеді ғой.

Үйге бас сұқты ма, сұқпады ма, арты-
нан таныс жүргізуші жетіп келді. Киім 
ауыстыруына да мұршасын келтірмеді. 
«Бол, болыңыз!» Патшагүл аң-таң; «бір 
кесе ыстық шай ішсеңші ең болма-
са». Қамқорсыған жалынышты дауыс. 
1лгі әзәзіл бикештердің күлдібадам 
күңкілдеріне мүлдем ұқсамайды. 1тібірлі 
жайсаңдар мен жақсылар шақырса 
және әдейілеп машина жіберсе неге 
бармасқа. Яғни шұғыл шаруа. 1йтпесе 
ол кісілер Ибадулла секілділерді к�зге 
іле ме? Баяғы дастарқан әлі жиналмап-
ты. Бір-екі кісі тағы қосылған. Қыз-
келіншектердің де қарасы к�бейген. 
Кірген бойда бірі Ибадулланың сырт 
киімін алып, бірі қолтығынан демеп, 
құрметті қонаққа ізет к�рсеткендей, 
апың-гүпің қалбалақтады да қалды. Оу, 
бұл не жиын, ненің құрметі? Оған дес бе-
руге шама келтірді ме, жүзіктің к�зінен 
�тетін сұлу бикештер қолқалаған соң 
қайтып тартынсын. Екі-үш р�мкіні тағы 
ж�нелтті әліне қарамай. Аш қарынға 
түскен у артынша бас айналдырды. 
К�зінің алды тұманданды. Бір жақсысы, 
т�рде отырған мырзалар Ибадулланың 
ежелден білетін к�з таныстары еді. 
Біреуі кандидаттық еңбегінің жетекшісі, 
біреуі ұстазы, біреуі институт директоры. 
4ңшең ығай мен сығай.

Отырыс түннің бір жарымы-
на дейін созылған. Ішімдік те 
аз болмады. Бірде әдемілеп 

тасқа басылған бір бет қағаз жетті 
Ибадулланың алдына д�ңгеленіп. «Бұл 
не?». «Оқы, асықпай оқы!» Оқыды. 
Жүрегі тас т�бесіне шықты. Тұла бойы 
қалшылдап, мастықтың әсерінен тез 
айықты. «Мен... менің не істеуім керек?» 
«Түк те істеме, анау фамилияңның тұсына 
қол қойсаң болғаны. Ертең анау-мы-
нау с�з бола қалған жағдайда «мен қол 
қойған жоқпын» деп айнып кетпесең 
жарады». К�зі кіртиіп, ақыл-есін түзеп, 
бір бет қағазға қайта үңілді. Құдай-ау, 
бұл не масқара?! Арыстанбек Жолаевтың 
үстінен жоғары жаққа жолданатын арыз-
шағымның ұзын-ырғасы. Ұзын-ырғасын 
айтуға Ибадулланың тілі күрмеліп, үні 
шықпай қалды. Тілін жұтып қойғандай, 
жан-жағына алақ-жұлақ қарай береді. 
Кеше, күні кеше ғана мына жайсаңдар 
жиналыстың хаттамасын толтырып, 
ғарышты зерттеулер институтының ди-
ректоры Арыстанбек Жолаевтың жерді 
ғарыштан зондтау еңбегін әлемде теңдесі 
жоқ жаңалық деп бағалап, Мемлекеттік 
сыйлыққа ұсынған. Бүгін ол жаңалық емес 
еді, оны мұнан бұрын француз ғалымдары 
ашқан еді, сондықтан Жолаевқа сыйлық 
беру әділеттікке жатпайды, республика 
ғылымы әлем жұртшылығы алдында 
ұятқа қалмасын деп арыз жазады. Және 
ол хатқа қол қоясың деп Ибадулланы 
мәжбүрлейді. Оу, к�кешім-ау, жерлестігін 
былай қойғанда, ғылым жолына бірге кел-
ген әріптес ретінде де Ибадулланың қол 
қойғаны – �ліммен тең. «Қол қоймаймын, 
ол менің азаматтық арыма жатпайды!» деп 
бірден бас тартты. Отырғандар қоғадай 
жапырылып, бір-бірлерінің құлағына 
әлденелерді сыбырлап жатты.

– Докторлық диссертацияны қалай 
қорғамақсың? – деді арт жақтан қолын 
шошайтқан бір жалтыр бас.

– Қорғамасам қорғамай-ақ кетейін!
– Ойлан!  Біздің  арамызда осы 

талқылауға қатысқаныңның �зі қол 
қойған болып есептеледі.

– Қалай, қалайша?
– Солай, әңгіме осымен тәмам. 

Шешім к�пшілік дауыспен қабыл данды.
Сол күні түн ортасында сүйретіліп 

үйіне әзер жеткені есінде. Бәрі есінде. 
Нар тұлғалы азамат Арыстанбек Жолаев 
одан кейін талай кездесіп, сырласып 
жүрсе де, әлгі арыз туралы ләм-мим жақ 
ашса не дейсіз! Арына жүктегені болар. 
Ертең мұрағаттағы құжаттарды мұқият 
зерттеген Құлмұрат сол арыз хатты қолға 
түсірсе...

***
Ибадулла екі апта бойы ұйқысыз, ма-

засыз түндерді к�зімен атқарды. Жағдайы 
қиындаған соң Патшагүл алдымен ба-
лаларына хабар берді. Артынша «жедел 
жәрдем» шақыртты.

–Инсульт! – деді іле-шала келіп жет-
кен дәрігер жігіт.

–Инсульт! –Патшагүл аң-таң. – 
Ибадулланың жүрегі ауырмаушы еді ғой. 
Жүрегі ауырмайтын...

Одан әрі не айтарын білмеді.

Қуаныш ЖИЕНБАЙ ИНСУЛЬТҚуанныыш ЖЖЖИИЕНБАЙАА

Әңгіме
жұқанасы қалмаған. Ой, шіркін-ай, ол 
дәуреннің де �з қызығы жетерлік екен-ау! 
Қайдағы жоқ былапыт с�здерді т�пелеп, 
Патшагүлдің де зәре-құтын алып, екі 
аяғын бір етікке тығатындығын ойла-
са, жон арқасы шым ете түседі бүгінде. 
Біреуден сүйінші сұрамаса да қандай 
ақымақ болғанбыз деп, �з-�зін кінәлаудан 
да тайынбайды. Содан арадағы к�зге 
к�рінбейтін «үнсіз соғыс» артық-кемі 
жоқ аптаға созылады. «Менің не жазығым 
бар, айыбым болса мойныма қиып сал-
май ма» деп бұртиып Патшагүл жүреді. 
«1йелді �стіп тәубесіне түсіріп қойған 
ж�н» деп бір нәрсені қиратып тастағандай 
шіреніп Ибадулла жүреді. Бала-шағадан 
ұят болар, итше ырылдаспайық дейтін 
уәжге тоқтайды ақыр соңында. Қазір үйде 
екеуі. Балалар жеке-жеке отау құрып, �з 
тірліктерін күйттеген. Олар да риза, бұлар 
да риза.

– Айттым-айтым...– деді Ибадулла 
әлдебір �кінішті сыртқа шығармауға ты-
рысып, телефон тұтқасын орнына қойды.

– Оу, не айттың, сенің қай тап сыр-
маң аяқсыз қалып еді. – Патшагүлдің 
дауыс ырғағынан да әлдебір жеңіл әзілдің 
ұшқыны аңғарылады.

– А...а,  әлде ескертпедім бе? – 
Ибадулла жиегіне болар-болмас ал-
тын жалатқан кеседегі ыстық шайды 
ұрттап жіберіп, тілін күйдіріп алды.– 
Мына дастарқанды қайта жаса, жылы-
жұмсағыңды шығар. Қандай шаруа-
сы барын қайдам, Арыстанбектің ұлы 
Құлмұрат шырағым...

– Сәлем берейін дегені-дағы.
– Сәлем берсе ж�н ғой. «Оның 

сәлемінен бұрын... �зіміздің қимыл-
дағанымыз орынды еді» дегенді ішінен 
күбірлеп, орнынан тұрып кетті. Тұрып 
кеткені  бар болсын,  әнекей ылғи 
күліп жүруге уәде берсе де жан-жақтан 
анталаған қасқыр ойлар пенде байғұстың 
ілгері басқан адымын аштырмай, �стіп 
сорлататындығын білсеші.  Былай 
қарасаңыз, түкке тұрмайтын-ақ дүние. 
Қателеспесе, таныс-білістер, жақын-
жуық ағайындар, ішек қырындысындай 
к ү н  с а й ы н  а р а л а с ы п  ж а т п а с а  д а 
 Ибадулланы ақ-қараны ажырата білетін 
к�реген, оқыған-тоқығаны мол ат-
пал азаматтардың қатарына қосады. 
Ибадулланың қатарлары да сирексіген. 
Ендеше, мұндай кісілерді к�р-жерге ара-
ластырмай, аса бір маңызды мәселелер 
шешілетін тұста ғана ақылын тыңдап, 
онда да ұзақ сергелдеңге салмай, «арқа 
тірейтін ағалар, сіздер аман болыңыздар» 
дегенді шын ниетпен айтып, сырттай 
тілеулес болып жүргенге не жетсін. Десе 
де, осы жолғы жоралғы Ибадуллаларға 
т и е с і л і - т і н .  М ұ н ы ң  а р ж а ғ ы н а н 
қаймағы бұзылмаған қазақылықтың 
құлағы қылтияды. Құлмұраттың әкесі 
 Арыстанбек о дүниеге қиятындай адам 
ба еді! Ибадуллалар сол жаманатты ха-
барды естігенде жамбас сүйегі қақырап 
сынғандай, жуық арада �з-�здеріне келе 
алмай, есеңкіреді де қалды. Артынан 
барып тәубелеріне келді. Арыстанбектің 

дан қауіптенеді. Ибадулланың қолынан 
анау айтқандай жәрдем келе қоймаса да, 
бәрібір ол туралы ойға берілуі мүмкін ғой. 
Ал мазасыз ой жүйкеге жабыла кететін 
құрт-құмырсқадан бетер. Сондай кеселдің 
туындайтындығын сезе тұра, біле тұра 
«жау шаптылаған» дүниелерді оқып не 
жыны бар. Одан г�рі алтыншы қабаттағы 
пәтерінен т�мен қарағаны әсерлі. 1серлі 
деп оның да гүмпілдететін түгі жоқ. Ежел-
ден к�з үйренген к�ріністер: к�рші үйден 
ұйқысын қимаған баласын желкелеп, 
бақшаға қарай ентіге жүгірген келіншек; 
аулаға қойған машинасының айнасын 
ұрлатып, айналаны топан-су қаптағандай, 
әлдекімдердің әке-шешелерін сыпыртып 
боқтаған бейтаныс жігіт ағасы; к�ше 
беттегі айғай-сүрең.

М і н е ,  И б а д у л л а н ы ң  ж ұ л ы н -
жүйкесінің бір жүйеге түскендігін осыдан-
ақ біле беріңіз. Яғни Ибадулла күллі тұлға 
бітімін ылғи �з пайдасына бағындыра 
білетін кісі. Баланың жылағанын емес, 
алыстағы ауылда, к�к шалғын үстінде 
асыр салып ойнаған сәбилердің шат-
шадыман күлкілерін естіп тұрмын деп 
елестетеді; үйден жұлқына шыққан 
әлгі келіншек лезде ертеңгілік сиырын 
 сауып, басына тартқан ақ орамалының 
бір ұшымен тершіген маңдайын сүртіп, 
сүт толы шелегін к�теріп, қора жақтан 
байпаңдап келе жататын ауыл әйеліне 
айналып жүре береді; к�шедегі айғай-
сүреңді жылғамен жұлқынып аққан тұма 
бұлақтың сылдырына айырбастайды. 
Таңғы шыққа шомылған гүл қауызын 
к�з алдына келтіріп, бозторғай шыры-
лын естіп тұрғандай сезімге б�ленеді... 
Осының бәрін жүрек сүзгісінен �ткізе 
білген Ибадулланы қайтіп қарттардың 
қатарына қосасыз. Жан әлемі ақ мақтадай 
үлбіреп тұр. Дарқан даланың саф самалы-
на кеудесін тосып, желпініп қыр басында 
тұрған таныс бейнені – Ибадулланың �зі 
деп қабылдасаңыз қателеспейсіз.

–Отағасы мынаны оқыдыңыз ба? 
– дейді Патшагүл жерден жеті қоян 
тапқандай сарғыш газеттердің бірін 
қолына ұстаған күйі.

– Т о қ т а ,  т о қ т а ң ы з !  –  И б а д у л -
ла �ңінен не реніштің, не қуаныштың 
белгісін білдірместен әйелін орта жолдан 
тоқтатады. – Мені мұнан былай мұндай 
кір-қоқысқа араластырма. 4зің оқы, �зің 
оқы да бар білгеніңді сыртқа шығарма. 
Сен білесің ғой мені... – Арғы жағын 
айтқысы келмейді. «Арғы жағын �зің 
түсін, �зің пайымда. Баяғы Ибадулланы 
түсіңде к�рерсің ендігі жерде».

Компьютер алдына жайғаса берген 
сол еді, есік қоңырауы қаттырақ қағылды. 
Құлмұрат!

– Сендерге... сендерге не болған, 
а?! – Ибадулла манағы телефондағы 
«�кпесін» сәл жасандылау күлкісімен 
жуып-шайды. – Ағаның үйі – ақ жайлау 
деп немене, қазекем еріккеннен айтты 
ғой деймісіңдер. Оу, бір қалада тұрамыз, 
кішкентайларды ертіп, келін екеуің салып 
ұрып жетіп келсеңдер ғой, арқа-жарқа 
боп бір жасап қалмаймыз ба. С�йтіп, 

түсетін қаражат м�лшері мынадай бола-
ды деп жүргенде... к�рмейсің бе! Бірақ 
Алланың ісіне не істей аларсың, біздің 
қолдан келетіні – Арекең бастаған істі 
ары қарай жалғастыру үшін шәкірттерінің 
құлағына үнемі қоңырау соғып отыру.

–Сіз жерлеу рәсімінде керемет 
с�йледіңіз. К�зіне жас алмаған бір пен-
де табылсайшы. Жұртты тебіреніске 
түсірдіңіз.

–Борыш, міндет қой, айналайын. – 
Ибадулла жүрекке жүк түсірмеу жағын 
біле тұра, ауырлау күрсінді. –Шешендік 
танытайын деген ниет жоқ-ты. Шын қи-
налсаң соқыр к�зден жас шығады деген. 
Тілге оралғанды айта беріппіз ірікпей.

Құлмұрат екінші кесеге қол жүгіртті.  
– 1кеміз барда қамсыз-мұңсыз жүре 
беріппіз.

– Солай, солай болуға тиісті, әрине. 
1кенің қадірін ерте жетім қалған 
мына біздерден сұраңдар. Арыстанбек 
екеумізден...

– 1кемнің сіз секілді жоқтаушысы 
болғаны қандай жақсы, Ибадулла аға! Сол 
с�здеріңіз еске түскенде әлі күнге дейін 
жылап жіберуге шақ қаламын. Құйылып 
тұр ғой, әншейін!

– Рас-�тіріг ін  кім білген.  Сол 
сәтте жан тәннен б�лініп кетеді-міс. 
Ал Арекеңнің жаны ғарыш әлемімен 
байланысты болатын. Бәлкім, менікі 
қожанасырлық кейіп болар, десе де 
Арекең аспан әлемінен �з орнын тауып 
алып, біз пақырларды к�ктен желеп-же-
беп жүрген аруаққа ұқсайды да тұрады. 
Не айтатыны бар, әлі де бес-алты жыл 
арамызда жүре тұрғанда...

– Аға, жылы қабылдауыңызға рақмет! 
1кең �лсе де әкеңнің к�зін к�рген 
�лмесін деген. Сіздер аман болыңыздар!

– Отыра тұрғаның ж�н еді.
– Жұмыс...
– Тірі адамның жұмысы түгесіле ме.
– Келген шаруам, алдымен сізбен 

дидарласу, сосын әкемнің артында қалған 
ғылыми еңбектерін, шет елдік басылым-
дарда жарияланған мақалаларын, заман-
дастарымен жа зысқан хаттарын, орталық 
мұ рағатқа тапсырған құжаттарын сұра тып 
алып, солардың негізінде жеке жинақ 
құрастырмақ ойым бар, Ибадулла аға. 
Біразы үйден табылды. Табылмағандарын 
іздестіріп жатырмыз. Мұным қалай?

– Дұрыс-ақ. Игілікті шаруа. Арекеңнің 
ғылыми тұжырымдары ғарыш саласының 
мамандарына таптырмайтын материал. 
Қазір бәріміз шетелшіл болып алдық. 
Қит етсе америкалық пәленше былай 
деген еді деп �ліп-тіріліп соған жүгінеміз. 
Жә, басқасы-басқа, жерді ғарыштан 
зондтаудың теоремасын айналысқа 
түсірген де Арекең болатын.

– Докторлық еңбегінің де түпнұсқасы 
табылды.

– Арекеңнің артынан жыл сайын 
кітап шығармайтындарың белгілі ғой. 
Сондықтан кітап шығарғыларың кел-
ген екен, күн айналмай шаң қауып 
қалатындардың қатарынан табылмасын. 
Мұқият зерттеңдер. Институтта бірге 

қарай жаяу аяңдаған Ибадулланың ба-
сына да талай-талай «арам ойлар» кіріп-
шықты-ай! Түн жамылып келе жатыр ғой, 
осынша жасқа келгелі беті жылтыраған 
бір сұлудың жүзіне қарамапты. Қараған 
шығар, бірақ пенделікке салынып, ары 
қарай тереңдеген емес; ары қарай жеңіл 
жүріске �зін күштеп итермелеген емес. 
Қашан к�рсең де Ибадулла бабында. 
Сымдай тартылып, шалбарының қыры 
сынбай түп-түзу жүргені. Шашын арнайы 
шаштаразға қиғызады, костюмді қымбат 
шеберханаға тіктіреді. Оу, келіншек 
демекші, Ибадулланың соңынан да 
үздіге қарап, кездескен жерде к�зінен от 
ұшқындап, жылы жымиып, тілдесуге зар 
болып жүрген әйел затының болмауы 
мүмкін бе?! О-хо-оу, сұрақ болғаныңа, 
сұрақ болғанда қандай! 1лемді ұстап 
тұрған – сұлулық. Жүректі жұлып алар-
дай бұл жарықтық айтылғаны қай заман. 
1демі келіншек – к�здің құрты. Жә, �з 
басы мұны табылған теңеуге жатқыза 
алмайды. Шолтаң ете қалатын жеңіл-
желпі олақ с�йлем. 1демі келіншектің 
ыстық демі мен аржағынан қопарыла 
ақтарылып, ындыны кепкен ынтызар 
с�зін бұл жалғанда неге теңерсің, немен 
салыстырарсың?! Тұла бойың еріп, буын-
буының босап, мына бес күндік �лшеулі 
ғұмырда к�рген азабың мен тозағыңды 
заматында ұмытып, жайнаңдап шыға 
келмессің бе?! Рақат. Рақаттың т�ресі – 
әйел затының ыстық құшағы. Екі дене 
бір денеге айналып, бірінің тілінен бірі 
бал сорып, талықсыған үн барған сайын 
күш алып, сол талықсыған үннің тууына 
«бас кейіпкер» �зіңнің болғандығыңды 
сезініп жату және еркектігіңді әйелдің 
алдында айна-қатесіз дәлелдеу – жұмыр 
басты пенденің қолына түсе бермейтін 
аса сирек бақытыңнан бір мысқал кем 
болса?!.. Бұл дәурен �ткінші, ертең �зек 
�ртейтін �кініш – бармақ тістемес үшін 
бүгін не істеу керек? Шалықта, бауырым, 
шалықта! Ал Ибадулла әскери міндетін 
мінсіз орындап жүрген бозбала секілді 
шеп-шекарадан қия аттамайды. Ба-
сын бұзбастан айлығын санап, әйелінің 
қолына табыстайды. Түзу жолмен ба-
рып, түзу жолмен қайтады. Демалыс 
күндерінде үйде. Сыра ішетіндер мен 
карта ойнайтындардан аулақ. Қолы қалт 
еткенде қағазға шұқшияды. Патшагүлді 
аяғансып, ара-тұра дүкенге жүгіреді. 
Мұндай еркекті қайдан табасың?! Осы 
күнгінің идеалды еркегі.  Мін жоқ, 
қоладан құйылған мүсін.

Сірә, ішкендіктің әсері болар, 
құлағына сұлу бикештердің 
әзәзіл күлкілері жаңғырықтай 

ап-анық естіледі ;  «Ибадулла,  бұл 
жүрісіңмен ұшпаққа шыға алмайсың 
бәрібір. Оу, еркектің үстінен қолаңса иіс 
шығып тұрмаса, ай аралатып шараптың 
буымен мына дүниенің кір-қоқысынан 
уақытша болса да арылғандай күй 
кешіп, түннің бір уағында үйдің есігін 
тәлтіректеп қағып тұрмаса, әйелі ұзақты 
күн сарыла күткендігін ұмытып, қарсы 
алдынан жайраңдап шыға келмесе... 
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ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе
 !зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Монстера – к7пжылдық, 
м ә ң г і  ж а с ы л  ш ы р м а л ы п 
7сетін гүл. Отаны – Оңтүстік 
және Орталық Американың 
т р о п и к а л ы қ  о р м а н д а р ы .   
Табиғатта және үй жағдайында 
монстераның гүлдеуі сирек. 

Жылыжайларда күтімі 
�те жақсы болса, монстера 
гүлдеп, жеміс береді. Жемісі 
жүгеріге ұқсайды, жеуге жарамды. Жапырағының 
астыңғы б�лігі торлана бастаса, ол ұсақ қызыл 
кененің апат әкелуінен пайда болған. Мұндай 
жағдайда, ауру жойылғанға дейін екі аптада бір 
рет жәндікті дәрілеп тұрған. Жапырағының ұшы 
қоңырлана бастаса, �сімдік ш�лдеген немесе күн 
к�зі тікелей түсетін жерде қалып қойған. Сондықтан 
гүліңізді суғарып, басқа орынға ауыстырып 
қойғаныңыз абзал. Қатты суықтықтан монстера 
жапырағының үстіне қара дақтар пайда болып, 
зақымдана бастайды. Мұндай кезде түбектегі гүлді 
жылы жерге қойған ж�н.

К�леңке тұрғандықтан, монстераның жапырағы 
түсін жоғалтып, бейнесін �згерте бастайды. 
4сімдікті жарық, бірақ күн к�зі тіке түспейтін 
орынға қою керек. Монстераның жапырағына су 
бүркіп, дымқыл матамен жапырағының шаңын 
сүртіп тұру керек. 

Қажетті қоректік заттар жетіспегендіктен, 
монстера жапырағының �ңі �згеруі мүмкін. 
Гүлді к�ктем, жаз айларында үш аптада бір рет 
қоректендіріп, сондай-ақ топырағын қопсытып 
тұрған дұрыс.

Адамзат баласының тір ші-
лік кешіп жатқан жер шары 
мен күннің арақа шықтығы 
жаз және қыс мезгілдеріне 
бай ланысты 135 немесе 149,5 
мил лион ша қырым болады 
екен. 

Егер осы аталмыш ара-
қа шықтық кездей соқ тықтың 
әсерінен азайса күн райында 
үлкен �згерістер орын ала тынын бір мезет ойладық 
па? Аспандағы әрбір дененің �зіне тән белгісі, 
тұрақты айналу шеңбері, қозғалу жылдамдығы 
бар. Мысалы, жер шары сағатына 1670 шақырым 
жылдамдықпен �з-�зін айналса, күнді сағатына 
108 000 шақырым жылдамдықпен айналады. Егер 
осындай жылдамдықпен жүретін к�лік жасалған 
жағдайда жалпы дүниенің шеңберін 22 минутта 
айналып шығар еді. Ал күн жүйесінің жылдамдығы 
мүлде таңғаларлық. Космостық жүйелердің к�лемі 
ұлғайған сайын қозғалу жылдамдықтары да арта 
түседі.

ҒАРЫШ

Жүреді, жүреді, жүреді,
Жүрген сайын тояды. 

Тостақтан іші кіші, 
Тіс қаққан күшік ішіп. 
Бос уақта тісі қышып, 
Ойнайды іші пысып. 

(Ұршық) 

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Арақашықтық  әсері

Монстера қандай гүл?
ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

Ертеде адамдар жиһазды 
үй жағдайында 7з қолымен 
жа сайтын кезде олардың әдемі 
болуы үшін барынша ты-
рысып бақты. Ол кезде жұрт 
ағаш шеберін де суретші деп 
санайтын. Олар 7з қолынан 
шыққан әр бұйымға тек 7нерін 
ғана емес, бүкіл ой-қиялын 
арнайтын. 

Үстел, шкаф, құты қорапшалар әуелі жалтырата 
тегістелетін, сосын оюмен к�мкеретін. Ол үшін 
тегістелген ағаш бетіне ерекше ағаш түрлері мен 
басқа да заттардан жасалған �рнек салынады. 
Мұндай нақышқа қола, күміс, алтын, жақұт 
сияқты аса құнды бұйымдар пайдаланылатын. 
Санкт-Петербургтегі Эрмитаж залдарының бірінде 
қара ағаштан жасалған киім шкафы сақтаулы. 
Бұл – ХVІІ ғасырдағы француз шебері Андре 
Бульдың туындысы. Қазір оның қолынан шыққан 
бұйымдарды табу �те қиын. Бүкіл дүние жүзінде 
тек Франция мен Эрмитажда әлгіндей екі-ақ мұра 
сақталған.

Аквариумдағы балықтарға тәжірибе жасау 
арқылы ғалымдар жыланбалықтың иіс сезгіштігін 
анықтаған. 

Ол үшін ғалымдар жыланбалық жіберілген 
аквариумға су жіберетін бірнеше түтіктер орнатып, 
түтіктің біріне жұпар иісті зат ерітіндісін құйып, 
тексерген. Балықтар түтіктің қайсысынан жұпар 
иісті ерітінді ақса, соған үймелеп, қоректік зат 
түсірілген түтіктерге назар аудармаған. Зерт-
тей келе жыланбалықтардың аңшы иттер ажы-
рата алмайтын иісті де ажырата алатындығы 
анықталған. 

Өнердің ерекше түрі

Иісшіл балық

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ 

КӘСІБІМ – НӘСІБІМТЕАТР

алған білімі эгоис тік пиғылға ауысып, 
«мен, тек менге» қызмет ете бастайты-
ны тағы бар. 

Рухани байлық пен бар болудың 
негізі жайында с�з қозғауыма себепші 
болған – ірі әулеттің іргесін қалап 
кеткен Шәкәрім ата әулетіндегі той. 
Тәрбие болмаған жерде шынайы, пара-
сатты, �негелі �мір болмақ емес деген 
ата-бабадан қалған с�з бар. Жақсы 
тәрбие берген ата-ананың еңбегінің 
жанғаны сол – �сірген балаларының 
еліне елеулі, жүрген ортасына сыйлы, 
халқына қызмет етуге жараған азамат-
тар болып қалыптасуы.

Негізгі әңгімеге ауысайын. Шүкір 
Аллаға, егеменді ел болдық! Ел іргесі 
тыныш. Ең керегі де – сол. Қазақ �зі 
пейілімізге қарай, тойшыл халықпыз.
Тіпті қазақтар үй салу мен той жасаудан 
алдына жан салмайды деген әуезе де ай-
тылып жатыр. Мейлі, той к�п болсын, 
Жаратқан Иеміз халқын тойдан айыр-
масын, лайым. Дегенмен... Осы кезде 
тойымыз тойжарысқа айналып бара ма 
деп алаңдайтын болдық. Той демекші, 
тойдың тойдан несі артық деуіңіз орын-
ды. Иә, кейбір қазақ ағайындар той-
жарыс �ткізе бергенше, осы ойжарыс, 
білімжарыс, жақсы салт-дәстүрімізді 
ұстанып, неге жарыспайды екен де-
ген күңкіл де к�кірегімізде жоқ емес. 
Қазақтың тойы таусылмасын, әрине. 
Жиған-тергеніміз тойға, қуанышқа 
шашылсын! 

Осы аптада кімнің тойы екен деп 
жүргенімізде с�з болған Шәкәрім 
атамның сүт кенжесі тұңғыш ұлының 
үйлену тойына шақырсын. Соны-
мен, атағы т�рткүл дүниеге танымал 
бол маса да, исі қазақ білетін күміс-
к�мей әнші, жігіт сұлтаны, еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері Махмұт 
Тойкенов бауырымыздың тұңғыш 
ұлы – Нарұлдың үйлену тойын асыға 
күттік. Жаңаша үрдістің боларын 
сездік. Ерекше той болар деп елеңдеулі 
болдық. С�йтіп, белгіленген күні 

Бүгінде азаматтарды жұмыспен қамту мәсе-
лесіне мемлекет тарапынан үлкен к7ңіл 
б7лінуде. Бұл мақсатта «Жұмыспен қамту-
дың жол картасы – 2020» бағдарламасының 
қабыл дан ғаны белгілі. Осы бағдарлама ая-
сында еңбек еткісі келетін адамдар 7з кәсібін 
ашуға мүмкіндік алады. Т7мендегі мақалада 
Павлодар облысының тұрғыны, «Аққу» шаруа 
қожалығының т7рағасы Талғат Қамбаровтың 
тәжірибесіне тоқталмақпыз. 

Иә, ауыл шаруашылығы – материалдық 
�ндірістің ең маңызды түрлерінің бірі екені с�зсіз. 
Қазіргі кезде ауылдық жерлерде жеке кәсіптерін 
ашамын, дамытамын дегендерге жол кеңінен 
ашылды. Соның бір мысалы ретінде «Аққу» шаруа 
қожалығын айтуымызға болады. 

Талғат Қамбаров жетекшілік ететін қожа лық та 
жоғарыда тілге тиек еткен бағдарламаның игілігін 
к�ріп отыр. Біз бұған қожалық жұмы сымен танысу 
барысында к�з жеткіздік. 

– «Жұмыспен қамтудың жол картасы – 
2020» бағдарламасы арқылы  2014 жылы  3 млн.
теңге несие алдым. Оған биылғы жазда картоп, 
қарбыз, қауын, асқабақ, қияр, қызанақ, қызылша  
отырғызып, күзде мол �нім алдық, – дейді Талғат 
�з с�зінде. 

қайталана беретін, мезі болған жаттан-
ды құттықтаулар, қыруар ақша, алтын 
уақыт босқа ауаға шашылғандай болып 
шаршап қайтатынымыз рас. Кей тойда 
салақұлаш кең етектерін желпілдеткен 
бишілердің биінен, қылжақтап не 
с�йлеп, қандай ортада тұрғанына 
мән бермейтін асабаның керексіз 
қалжыңынан бетімізді басып, даңғаза 
музыканың дүңкілінен шаршап, кетіп 
қалатын кездеріміз де болатын. Бұл 
той олай болмады. Ерекшелігімен есте 
қалды. Несімен деуіңіз орынды.

«Ата к�рген оқ жонар, шеше к�рген 
тон пішер» дейді қазақ даналығында. 
Міне, сол ата к�ріп, атаның ақ батасын 
алған, ата-баба жолын ұстанған, ата-
анасынан к�ргендерін бойына сіңірген 
ұрпағы к�регенділіктерін елге паш 
етті. Аста-т�к молшылық, қай қазаққа 
да тән қонақжайлылық �з алдына, 
дастарқан толы, тағам сыңсып тұр. Той-
шыл қауымды селт еткізген сыңсыған 
дастарқан емес, елең еткізген беташар 
рәсімі болды, жас жұбайларды т�рге 
�ткізу сәті керемет к�рініс тапты. Иә, 
«Жеті атасын білмеген жетесіз» деген 
қазақта бір ауыр с�з бар. Бұл той – сол 
тәмсілдің астарын әр қазақ баласы 
біліп жүруі керек екенін ескерткендей 
әсерде болдық. Шыны керек, қазір жеті 
атасы түгіл, жеті туысының аты-ж�нін, 
бала-шағасын түгендеп, айтып бере 
алмайтын ұрпақ қалыптасуда. Бәріне 
бірдей топырақ шашудан аулақпыз, 
бірақ солай. 

Туған тіліне немқұрайлы қараған 
кейбір қазақ баласынан «ділің қалай?» 
деуд ің  �з і  қиын болып барады. 
Тілің жоғалған соң, ата-баба салтың 
құрдымға кететінін ғұламалар баяғыда-
ақ айтып кеткен жоқ па?! 

Сонымен, қазақтың күмбірлеген 
қара домбырасы үнімен той бастал-
ды. Ортаға жас жұбайларды әдемі, 
әсерлі қазақтың салмақты с�зімен 
асаба ортаға шақырды. Арғы аталары 
Тойке қажы бабаларынан тараған бүкіл 

Құрылғанына екі-үш  жыл болып қалған 
шаруа қожалығының жетістіктері аз емес. Бәрі 
де еңбектің арқасында екенін айтады. Жеті 
адамды тұрақты жұмыспен қамтып отырған 
қожалық иесі алдағы уақытта �з кәсібін одан 
әрі дамытуды к�здеп, экономикаға үлесімді 
қоссам дейді. 4німдерін Павлодар қаласындағы 
«Ахмет», Ақсу  қаласындағы «Ауыл» базары-
на �ткізеді екен. Сұраныс бар. Саудагерлер де 
бірінші кезекте тауардың сапасына қарайды 
емес пе. «Біз картоптың бір келісін 80 теңгеден 
береміз, олар үстемақы қосып сатады. Кейде 
бағалары қарапайым халық үшін қымбатқа 
түсіп жатады. Сол үшін қала орталығында 
ұйымдастырылатын жәрмеңкелерге қатысамыз. 
Мұнда азық-түліктің, к�к�ністердің бағалары 
нарыққа қарағанда әлдеқайда қолайлы. Кез кел-
ген шаруа қожалығының �сірген �німін қалаған 
уақытында қалаға апарып, жедел �ткізуге не-
месе сатуға мүмкіндігі жоқ. Міне, осы кездерде 
алыпсатарлардың айы оңынан туады. Нәтижесінде 
тұтынушыға жеткен к�к�ніс пен картоптың 
бағасы аспандап шыға келеді. 4ндірушіні де, 
тұтынушыны да толғантып жүрген мәселенің 
түйіні осындай базарларды ашу арқылы соңғы 
жылдары біртіндеп болса да шешіліп келеді» деп 
�з ой-пікірін білдірді. 

Елорданың Қуыршақ театры Барсело-
на мен Парижде 7ткен Халықаралық 
қуыр шақ карнавалының кездесуіне 
қатысты.

1лемнің 54 мемлекетінен жиналған 
үздік театрлық ұжымдар �зара тәжірибе 
алмасып, �нердің осы түрін дамыту 
 перспективаларын талқылады.

Шара барысында Астана қаласының 
Қуыршақ театрының директоры Тоғжан 
Хасанғалиева «Планшетті қуыршақтар» 
тақырыбында баяндама жасады. Бұл 
сахна т�семінің үстінен «жүре» алатын 
қуыршақтың бір түрі, оны планшетті деп 
атайды. Қазіргі кезде планшетті қуыр-
шақ тар �нер әлемінде кеңінен танымал 
және әлемнің үздік артистерімен пай-
даланылады. Сонымен қатар астаналық 
артистер Ха лықаралық қуыршақ карна ва-
лының ше берлік сыныптарында қа зақтың 
ұлт тық стилінде жасалған үс тел план-
шет ті қуыршақтарымен �нер к�рсетті. 
Олар шетелдік әріптестерінің на зарына 
«Қаңбақ шал» халық ертегісін ұсынды. 

Р.НҰРАЛИН

әулет жиналыпты. Шәкәрім атамыздың 
�зінен �сіп-�нген ұрпақтары, алыс-
жақын қалалардағы құда-жегжат 
түгел осында. Ең қызығы, әр әулеттегі 
к�нек�з қариялары түгел бас болып, 
арнайы орындарға жайғасқан. Құдды 
әскербасшылары сияқты, соңдарында 
сол ата-әжеден �рбіген бала-шаға, не-
мере, келін – бәрі сап түзеп тұр. Бәрі 
жарасымды, әдемі к�рініс. «Келіндер 
шеруі» де ұйымдастырылыпты. Алды 
80-ге таяған кәрі келіндері баста-
ған, кеше ғана түскен жас келін дер 
қоштаған «келіндер шеруі» ерекше лігі-
мен елді елең еткізді, сонысымен есте 
қалды. Жасы үлкен  келіндер жастық 
шағын еске алды, жас келіндерге олар 
үлгі-�неге болды. Ақ жаулықтары жел-
пілдеп, ұзын, жарасымды к�йлек-
тері к�лкілдеп, келінге тән инабат ты-
лығымен иіліп сәлем салды. 4зінше 
жара сымды әркімге сабақ болар сәт 
есте қалды. Соңында, қазақтың рә-
сімі бойынша үлкен астан соң табақ 
к�теруге иіліп сәлем беріп, қиылып 
келіп тұрған жап-жас сол әулеттің 
келін деріне үлкендер бата беріп жат-
ты. Осылайша, к�рер к�з, естір құлақ 
болса, келіндердің сырт келбеттері ғана 
емес, қазақы жолмен жасаған рәсімдері 
мен тәлімі мол, дастарқанға құрмет 
үлгісін к�рсетті.

Беташар рәсімі де ерекше �тті. 
Аядай ауыл түгіл, алып шаһар Алматы 
мейрамханаларында да к�пшілігіміз 
к�ріп жүрген тойларда атасынан  бастап 
10 жастағы баласының атын атап, 
сәлем салғызып, ортаға қойған құмыра 
ақшаға толып т�гілгенше тақылдай 
беретін «ақын» жігіттер емес екен 
бұлар. Беташар рәсімін қазақтың үш 
жігіті алма-кезек ауысып, әндетіп, 
аяғына жеткізді. Халық к�п, қайсыбірін 
түгендесін, рәсім мәресіне де жетті. 
Үлкен аталарынан бастап, әр әулеттің 
үлкендерінің �ткені мен кеткенін, 
үлгі тұтар жақтарын тізіп, керемет 
жақсылықтарын айтып, тауыса алма-

Бүгінгі таңда «Аққу» шаруа қожалығында 
екі трактор, бір МТЗ-80, бір 800 литрлік су 
бүркуші, бір картоп отырғызушы, бір картоп 
қазушы, екі соқа, үш тырма, бір  доминатор 
техникалары бар.

Талғаттың алдағы жоспарларын сұрап 
білгенімізде, «әрине, алға қойған мақсат к�п. 
Жаңа әдіс-тәсілдерді қолдансақ дейміз. Қыс 
мезгілінде жылыжай ашуды ойластырудамыз. 
Оны енді, уақыт к�рсетеді» дейді. 

«Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті бо-
лады» деген даналық с�зді мақала кейіпкеріне 
қатысты айтуға болады. Қолында барын 
ұқсатып, тірлік етіп, табысқа кенелді. К�зін 
тауып мемлекеттік бағдарламаның да 
шапағатын к�руде. Ел экономикасымен қатар 
ауылдастарына да айтарлықтай жәрдемі тию-
де. Егер елімізде Талғаттай ерінбей еңбек етіп, 
бірді екі еткендер  қатары артса, дамыған отыз 
елдің қатарына әлдеқашан кірер едік. Иә, 
расында да еліміздің ертеңі үшін жасалынып 
жатқан игіліктен кенде қалмай, к�шімізді алға 
сүйреуден асқан бақыт бар ма?! Келешегіміз 
кемел, болашағымыз жарқын болсын.

Шамшат ЖҮНІСҚАЛИ
Павлодар облысы

отырған қазақтың Нарұлы, музыканың 
сүйемелдеуімен «Қаламқасына» ыстық 
сәлемін тамылжытып отырып жолда-
ды. Жұрт сілтідей тынып, тыңдап тұр. 
Құлақтың құрышын қандырар әуелеген 
ән заңғар, зәулім сарай ішін шарықтап, 
к�кке к�терілді. Тап-таза, тұнық дауыс, 
тыңдай бергің келеді. 1н аяқталмаса 
екен дедік. 1ттең... 1н қанатында 
қалықтаған қалпында нар жігіт әдемі 
бір қимылмен барып, Қаламқасына 
қолын соза берді. «Па, шіркін! 1н деп 
осыны айт, әннің сәнін келтірген, 
бағын ашқан әнші ұлдан айналсын 
халқың. Жарыңда арман бар ма, сендей 
жігіт таңдаған!» десті жиналған ел. «1ке 
к�рген оқ жонар» деген қазыналы с�з 
осы әкелі-балалы �нер қуған жандарға 
айтылса керек. 1ннің бағын ашқан 
әнші жігіттің де бағы ашылсын деп 
халық батасын беріп жатты. Жастар 
мұсылмандық үрдіс бойынша қасиетті 
неке қию рәсімі орындалатын орынға 
жайғасты. Имам шариғат жолымен 
неке суын ұсынып, қолдарына неке 
куәліктерін табыс етті. Бәрі де �з жо-
лымен, ата-баба салып кеткен үрдіспен 
орындалып, жастар т�рге қарай беттеді. 
Той думаны басталып, тілек те айтыл-
ды. Ретімен басталған той ақырындап 
мәресіне де жетіп, с�з кезегін той иесі 
алды. Тойшыл қауым арасынан әнші 
де табылды. Бірде той иесінің ұлағатты, 
ақ шашты ұстаздары ән шырқаса, бірде 
кезекті Махмұт әншінің �з шәкірттері 
алды. 1нші-күйші �нердегі жолдас-жо-
ралары бірінен соң бірі домбыраларын 
алып, әуелетіп ән салып, халықтың 
к�ңілі к�теріліп, бір серпіліп қалдық. 

Қ а з а қ т ы ң  р ә с і м і  б о й ы н ш а 
 тойбастар тартылды. Тойдан тобықтай 
кәде сый ғана емес, бойымыз толы 
рухани байлық, телегей теңіз тәрбиелік 
мәні бар, сарқылмас рухани азық жи-
нап қайттық. 1р қазақ баласы ойлана-
тын, мол қатпарлы қазына саналатын, 
үйренері де, үйретері де бар, ата-баба 
салтын берік ұстанған, діні мен ділін 
сақтаған осындай той жалғасын тапса 
игі еді. 

Рыскен !БІШЕВА,
филология ғылымының 

кандидаты
АЛМАТЫ

ды. Кішігірім ауыл орнын алып жатқан 
мейрамхана т�рінен бастаған келінге 
әулетті таныстыру, сәлем салу салтана-
ты да к�ңілден шығып, к�кейде қалды. 
Дүлдүл әнші үш жігіттің бірі келіннің 
бетіндегі ақ жаулықты домбырасымен 
к�теріп, жас келіннің бетін ашты. 
С�йтіп, жиылған тойшыл қауымды 
қуантты. «1улетімізге тағы бір ақ келін 
келіп қосылды» деп ата-анасы қуанды. 

Жас күйеу қайда деңіз? К�пшілік 
тойларда анау бір бұрышта қалыңдығын 
күтіп тұратын күйеу жігіт асабаның бір 
мардымсыз қылжақ-қалжыңымен 
қалың дығын қолтықтата салатын 
әдет бұл жолы болмады. Манадан бері 
сонау қақ т�рде қазақтың маңдайы 
жарқыраған жігіті домбырасын қолына 
алып, қасқайып қалың к�пшілікке 
қарап тұрған-ды. Қолында үкілі дом-
бырасы бар жігіт жас келінді соңынан 
ертіп, жақындағанда тани кеттік. Аты 
алты Алашқа танымал айтыскер ақын 
Аманжол 1лтаев сынды аузы дуалы, 
с�зі салиқалы, салмақты, қазақтың 
«шіркін, жігіт болсаң, осындай бол» 
дейтін сал-серісі алды кезекті. Дом-
бырасы күмбірлеген, күміс к�мейінен 
т�гілген ән бір-бірімен үндесіп, той 
к�ркі қыза түсті. 

Келесі қызықтың да кезегі келіп 
қалды. К�пшіліктің назары күйеу 
жігітке ауды. 1деттегідей, беташар 
бітісімен қалыңдығын қолтықтап, жас 
жұбайлар т�рден орын алмады. Кез кел-
ген қазақ жігіттерінің �н  бойынан та-
была бермейтін, к�рінгеннің қолынан 
келе бермейтін к�ңілден шыққан, елді 
елең еткізер ерекше бір к�ріністің куәсі 
болдық. 1ңгіме арасында айтқан той 
иесі, әнші Махмұт бауырымыздың �з 
ұлы да �нер жолына түскен екен. 1ке 
жолын қуған аз ғана уақыт ішінде �нерлі 
жігіт алыс-жақын шетел сахналарын-
да ән салып, таңғалдырып үлгерген. 
Атына заты сай «нар» десе дегендей-
ақ,  Нарұл баламыз ортаға қарай 
беттеді. Ақ құсын қолына қондырғалы 

«Адам болып туу оңай, адам болып қалу қиын» демеп пе еді хакім Абай?! 
«Адам» деген адамзатқа берілген жалпы атау. Ал адамның екінші бір 
адамнан айырмашылығы сол – бірі жақсы, бірі жаман болып қалыптасуында 
болса керек. Жақсы адамның белгісі – тәлімі мен тәрбиесі, жұмсақ мінезі, 
қарапайымдылығы, кісілігі мен кішілігі, қиын сәттерде асып-саспайтын 
сабырлығы, жомарттығы, жаны жайсаң, жайдары мінезі. 

«

ЫЗЫ
ТЫ
...

«Еңбек етсең ерінбей...»«Қаңбақ шал» 
ертегісін ұсынды

«Жақсы әке баласына �мір бойы 
азық» деген бар халық даналығында. 
Жанұяда балаға құрғақ насихат ай-
тып қана қоймай, �неге-үлгі к�рсетіп, 
жақсы әке бола білу де – үлкен абырой, 
жақсы қасиет қой, шіркін! Бар болу да, 
бай болу да  адамның �з қолында. Бай 
болу демекші... Ең үлкен байлықтың 
н е г і з і  –  и м а н  д ы л ы қ т а .  Б а й л ы қ 
еңбекпен, білім мен келетіні түсінікті, 
бірақ жүректе иман болмаса, адамның 

Тойке қажы бабамыздың ұрпақтары, 
Шәкәрім атамыздың немересі – Нарұл 
баламыздың үй болу тойына жиналдық. 
Алатаудың б�ктерінде, Алматыдай 
к�не шаһар т�рінде орналасқан еңселі 
де сәулетті «Диана» атты мейрамхана 
алды лық толы қонақ. Бір ауылдың 
тұрғындары түгел десе де болады. 

Тойдан тойдың не айырмашылығы 
бар дейтіндер де табылады-ау! Иә, той-
дан тойдың несі артық, несімен ерекше, 
әрине мәселе сонда. Кейбір тойларда 
ырду-дырду 4-5 сағат �те шығады. Сол 
тойларда дәл бір жиналысқа келгендей, 
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А

ЗАМАНДАС 

«Денсаулық», №10

Телеарнаның жаңа жобасы

Ақ таңнан қара кешке дейін құлақ 
құрышын қандырған сұлу саз бен әсем 
әнге, жаныңызды жадыратар жағымды 
жаңалықтарға, ел �мірінің әр қырын 
су рет тейтін хабарларға ана тілімізбен 
сусындап �скен әрбір азамат елти құлақ 
түріп, ойына қуат, бойына жігер алады. 
Санасы ояу, жүрегінде оты бар аза мат-
тардың жігерін жанып, намы сын әрдайым 
түрткілеп отыратын Радио ның осындай 
құдіреті исі қазақ баласы үшін ауадай 
қажет екендігі даусыз. Осы қасиетіне қарай 
Қазақ радиосын ұлт рухының қайнар к�зі 
деуге болады. Міне, сол қайнарымыз 
әлі күнге дейін �зінің дауылпаз дауы-
сымен к�птің к�кейіндегісін жеткізіп, 
халқымызға қалтқысыз қызмет етіп келеді. 
Барлығымызға ортақ қуаныш осы. 

Ұшқыр ақпарат құралы болғандықтан 
заман талабына қарай уақытпен бірге 
алға басып, жаңарып, жетіліп отыру 
Радиоға да тән қасиет. Осы орайда айт-
пағымыз, мерейтойының қарсаңында 
Қазақ радиосының шығармашылық 
зертханасында елеулі �згерістер орын 
алды. Жалпылама хабар тарату үрдісі 
түбірімен қайта құрылып, уақыт тыны-
сына сай жаңаша жұмыс жүйесі жасалды. 
С�йтіп, радио толқынында жұрт шы лыққа 
жаһан жаңалықтарын лезде жеткізетін 
жедел ақпараттар мен қоғамдағы �зекті 
мәселелерге арналған және республика 
облыстарындағы халық шаруашылығының 
бүкіл тыныс-тіршілігін қамтитын сындар-
лы да салмақты хабарлар қатары молайды. 

Тәулік бойы хабар тарататын Қазақ 
радиосындағы бағдарламалар жүйесін 
ақпараттық-сараптамалық, қоғамдық-
танымдық, әдеби-музыкалық және  жастар 
мен балалар тақырыбы деп жіктеуге бо-
лады. Қазақ радиосы республикалық 
арна болғандықтан ана тілімізбен қатар 
7 тілде хабар таратады. Олар – орыс, 
неміс, корей, ұйғыр, әзербайжан, түрік 
және татар тілдері. 4зге тілдердегі хабар-
ларды негізінен «Достық»  редакциясы 
м е н  о р ы с т і л д і  р а д и о ж у р н а л и с т е р і 
әзірлейді. Бұлар – Қазақстан Халқы 
 Ассамблеясымен бірлесу барысында 
дайындалып жатқан жобалар. Сонымен 
бірге ҚР Президенті жанындағы 1йелдер 
істері және отбасылық-демографиялық 
саясат ж�ніндегі ұлттық комиссиясы,  ҚР 
Ұлттық академиялық кітапханасы, ҚР 
Ор талық Мемлекеттік мұражайы және 
«Ата мекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы-

мен бірлескен жобалар да эфирден беріліп 
жатыр.

Еліміздегі ең үлкен мегаполис Алма-
ты қаласының республика халқы үшін 
маңызы зор екендігі мәлім. Міне осы 
тұрғыдан алғанда Қазақ радиосының Ал-
матыдағы студиясы да ауқымды жұмыстар 
ат қаруда деуге болады. Алматыдағы радио 
редакторлары күн сайын 2 сағат тікелей 
эфирге шығады. Оның 1 сағаты Қазақ 
радиосына, 1 сағаты «Шалқар» арнасы-
на берілген. 10 жылдан асатын уақыт 
бойы тікелей эфирде беріліп келе жатқан 
«Заңгер кеңесі», «Территория права», 
«Денсаулық» хабарларының рейтингі 
�те жоғары. Халыққа шынайы к�мек 
к�рсететін бұл хабарларды жұрт �те к�п 
тыңдайды. Солармен бірге «4зекжарды», 
«Кәсіп иесі», «Мерейлі отбасы», «Шал-
қар шаңырағындағы сұхбат» тәрізді 
бағ дарламалар мен «Алматы жастары» 
ток-шоуына қатысу үшін тікелей эфир-
ге келетін жоғары оқу орындарының 
ректор лары мен академик ғалымдардың, 
мемлекеттік мекеме және �ндіріс бас-
шылары мен кәсіпкерлердің, жастар 
ұйымдарының, �нер қайраткерлері мен 
Ассамблея �кілдерінің, түрлі қоғамдық 
ұйымдар жетекшілерінің сұхбаттарына 
деген сұраныс та жоғары. Студиядағы 
журналистер тікелей эфирден б�лек 50-
ге тарта таспа хабарлар және апта сайын 
9 «Алтын қор» хабарын дайындайды. 
Бүгінгі қоғам �мірінің барлық салаларын 
қамтитын бұл хабарлардың әрқайсысы 
халық үшін қажетті. 

Қазақ радиосы ұжымының ел игілігі 
жолындағы еселі еңбегін Елбасы да 
ескерусіз қалдырмады. Биылғы байла-
ныс және ақпарат қызметкерлерінің 
күні қарсаңында бұқаралық ақпарат 
құралдарына арналған Алғыс хатпен мара-
паттады және радионың мерейтойына орай 
арнайы құттықтауын жариялады. Ал ме-
рейтой шарасы биылғы қыркүйек айының 
28 жұлдызында Астанадағы «Қазмедиа 
орталығында» ұйымдастырылды. Сал-
танатты жиынның соңы жыл сайын 
�ткізілетін дәстүрлі Халықаралық «Ұлы 
дала дауысы» радиофестивалінің гала-
концертімен жалғасты. 

Осы шараға шақырылған қонақтар 
мен Қазақ радиосының ардагерлеріне 
«Шеврон» компаниясының қолдауымен 
шығарылған 2  томдық «Қазақстан 
композиторларының кең тараған ән-ро-
манстары» кітабы (әндердің мәтіндері мен 
ноталар жинағы) және 5 дискіден тұратын 
аудиоальбом сыйға тартылды. Дискілерге 
жазылған бұл топтамалар «Тәуелсіздікті 
жырлаймын», «Алтын дауыстар», «Күй 
– шежіре», «Атадан қалған асыл с�з» 
және «Қазақ радиосы редакторларының 
шығармашылығынан» деп аталады. 

С�з соңында айтарымыз, ғасырға жуық 
уақыт бойы халқымызбен бірге жасап 
келе жатқан Қазақ радиосы қашан да ел 
Тәуелсіздігі мен ұлт бірлігінің жаршысы 
болып қала береді. Бір терінің пұшпағын 
бірге илеп жатқан әріптестерімізді осы 
қасиетті қара шаңырақтың мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймыз! 

ДӘУІР ДАУЫСЫ 

ҰЛТ РУХЫНЫҢ 
қайнар көзі

Мұрат МҰҚАШТЕГІ, 
Қазақ радиосы Алматы 

студиясының бас редакторы         

Халықтық мәдениетіміз бен салт-дәстүріміздің, жалпы қазақы сөз өнерінің қасиетті 
қара шаңырағы саналатын Қазақ радиосына 95 жыл толды. Қазақ деген халықтың сан 
ғасырлық шежіресінің жалынды жаршысына айналған ұлттық радио үні ұлан-байтақ 
даланың қай бұрышына болса да жақсы таныс. Өйткені ол – ел басқарып отырған 
азаматтарға қалың бұқараның тілегі мен тілін жеткізетін бірден-бір биік мінбер, 
жаздың аптап ыстығы мен қыстың қақаған аязында ашық аспан астында жүретін 
малшы мен кетпенін арқалаған диқанның, әрдайым алыс сапарға шығатын жүргізуші 
мен тау-тасты қопарып жер байлығын іздеген кеншінің жан серігі, сырласы, алданышы. 

Сынаптай сырғып өтіп 
жатқан уақыт-ай десеңізші. 
Өзім әрдайым ардақ тұтып, 
азаматтығы мен кісілігін 
жоғары қоятын Пернебай 
Делишев бауырым да алпыстың 
асуына келіп қалыпты. Бұл 
енді әрбір азаматтың өткен 
жылдарына қысқаша есеп 
беріп, осы кезге дейін елім мен 
халқыма не істедім, артымда 
қандай өшпес із қалдырдым 
деп  ойланып, толғанатын 
шағы. Осы тұрғыдан алғанда 
Пернекеңнің атқарған істері, 
айналасындағы адамдарға 
тигізген шапағаты, тәуелсіз 
еліміздің ертеңі болып 
табылатын жас ұрпаққа 
тәлімгерлігі әрқашанда ауыз 
толтырып айтарлықтай. 

Оны мен алғаш рет осыдан отыз 
жыл бұрын к�рдім. Бұл кезде ол қазіргі 
Қарағанды облысындағы киелі Ұлытау ау-
данынан келіп, Сарыағаш шаһарындағы 
№31-ші кәсіптік-техникалық училище де 
директордың тәрбие ісі ж�ніндегі орын-
басары болып қызмет атқарып жат қан 
кезі-тін. Дәл осы кезеңде мен де аяулы 
анамның сырқаттануына байла нысты 
туған жеріме табан тіреп, осы ұжымда 
кәсіподақ комитетінің т�рағасы бо-
лып жауапты жұмысқа кіріскен едім. 
Екеуміздің мақсатымыз да, мүддеміз де 
бір болғандықтан тығыз байланыста едік. 
Оның үстіне біз бір жылдың т�лі, яғни 
нағыз құрдаспыз. Осы кездегі бір жыл 
екеумізді кәдімгі арамыздан қыл �тпес 
нағыз достарға айналдырып жіберді. 
Оның бір ерекшелігі артық с�зі жоқ, 
уәдеге берік әрі адалдығы еді. Қысқа 
мерзім ішінде к�птің назарын �зіне 
 аударды. Міне, сол кезеңнен бері онымен 
жиі кездеспесем де, сырттай тілектес бо-
лып келемін. Мен де балалық шағымның 
ізі қалған Дербісектен жырақта жүрсем 
де оны әрдайым сағынышпен еске алып 
отырамын.

Замандас болған соң бір-біріміздің 
�скен жанұямыз жайлы да сырласатын-
быз. Ол Оңтүстік Қазақстан облысы 
Са рыағаш ауданына қарасты Жібек 
жолы деп аталатын елді мекенде 1956 
жылы 24 қазанда дүниеге келді. Бұл ауыл 
4збекстан Республикасымен шека ралас 
жерде орналасқан. Екі туыстас мем-
лекеттің арасын тек қана кеден б�ліп тұр. 

Қазақ «1ке к�рген оқ жонар» дейді. 

«Хабар» арнасы к7рермен қауымға 
арнап жаңа маусымында бірнеше 
бағдарлама ұсынды. Соның бірі – 
«Біздің назарда» жобасы. Жоба 
продюсері – Ысқақ Дүйсембайұлы. 

Ұзақтығы он бес минуттық, аптасына 
екі рет шығатын бағдарлама к�рерменнің 
к�кейінде жүрген әлеуметтік, тұр-
мыстық, отбасылық мәселелерді ор-
таға салады. Сондай-ақ заңсыздыққа 
ж о  л ы ғ ы п ,  ж а л а қ ы с ы н  а л а  а л м а й 
қиналған халықтың мұңын тыңдап, 
талай есіктің табалдырығын тоздырған 
отандастарымыздың жағдайын с�з етеді. 
Журналистер оқиға орнына барып, 
зерттеу жүргізеді. «Арнамызда «Тара-
зы» деген бағдарлама болды. Біз оны 
жасау барысында таза шығармашылық 
жұмысты к�ретінбіз. Атқарушы билік 
�кілі не дейді, жәбірленуші тараптың ойы 
қандай, журналист оны қалай таразылап 
береді, соған байланысты керемет репор-
таж шығады. Соның негізінде, к�птен 
бері осындай бағдарлама ж�нінде ойлап 
жүргенбіз. Басшылық қолдап, күзден бері 
қазақ және орыс тілінде эфирге шықты. 
Мұндай бағдарламаның қажеттігін, бос 
кеңістікті толтыратындығын, к�рермен 
тарапынан қолдауға ие болатынын басы-
нан білдік» дейді бағдарлама продюсері 
Ы.Дүйсембайұлы. 

Сонымен с�з еткен бағдарлама 
«Біз дің назарда» деп аталады. Эфир-
г е  ш ы қ қ а н  е к і  а й д а  ж о б а  т а л а й 

әрқашан да әділдікті, шынайылықты 
сүйетін қазақтың аяулы қызы бозбалаға 
бірден ұнады. Содан екеуінің к�ңілі жа-
расып, 1976 жылы жеке шаңырақ к�терді. 
Қарап отырсақ, содан бері де 40 жыл �те 
шығыпты. Бұл кезең белді бір азаматтың 
ғұмыры емес пе? Пернекеңнің сырласы 
әрі серігі 1спет Батыс Қазақстан облысы 
Жәнібек ауданында туып-�скен. К�п 
балалы шаңырақта тәрбиеленгендіктен 
бе, қазағы қалың ортаға тез бейімделді. 
Атасы мен енесін �зінің әке-шешесіндей 
сыйлап, олардың туған қыздарындай 
болып кетті. 

Ол әу баста Пернебаймен бірге Ұлы-
тауда ұстаз болды. Сарыағашқа оралған 
соң да осы жауапты жұмысын одан 
әрі жалғастырды. Құрметті демалысқа 
шыққанша Жібек жолы ауылындағы 
академик 1лкей Марғұлан атындағы 
орта мектептің директоры болды. 
4з қыз метіне шын берілген мұны 
әріптестерінің бәрі де әлі күнге дейін 
1спет Сәдиқызы деп ардақ тұтады. Бұл 
үйде қарап отырмай �зінің к�птеген 
жылдары �ткен білім ордасына барып, 
жас ұстаздарға ақылшы әрі тәлімгер бо-
лып жүргенін де замандастары �згелерге 
�неге етеді. 

Пернекең ұзақ жылдар Сарыағаш 
аудандық ДОСАФ-та т�раға болды. Қазір 
жан жары қызмет атқарған орта мектеп-
те химия пәнінен шәкірттеріне дәріс 
беретін ұлағатты мұғалім. Мұның тәлімін 
алған оқушылар аудандық, облыстық 
жарыстарға қатысып, ұстазы мен ата-
аналарының мерейін асқақтатып келеді.

Ерлі-зайыпты Пернебай мен 1спет 
жемісті еңбектері үшін лайықты мара-
пат тарға ие болды. Оны бірге қызмет 
ат қарған әріптестері мен қимас достары 
жақсы біледі. Кейінгі жастар бұларға 
еліктейді.

Бұл күндері ұлағатты ұстаздардың 
берекелі шаңырақтарында тәрбиеленген 
с ү й і к т і  қ ы з д а р ы  М и р а ,  Г ү л ж а н , 
 Қар лы ғаштардың бәрі де �здерінің 
�мірлік серіктерін тауып, бақытты 
ғұмыр кешіп жатыр. Барлығы да жоғары 
білімді маман. Ал ұлдары Нұржан әке-
шешесінің қамқоршысы. Үлкен қара 
шаңырақтың ырыс-берекесі арта түсуіне 
�зінің ықпалын тигізіп жатқаны баршаға 
мақтаныш. Келіншегі Гүлнәр екеуі 
Пернекең мен 1спеттің қас-қабағына 
қарап, бір с�здерін екі еткізбейді. 
Бақытты ата-әже балаларынан 15  немере 
сүйді.

«Алпыс – тал түс» дейді қазақ. 
Осы үлкен белеске Пернебай абы-
роймен жетті. 4зінен тәлім алған іні-
қарындастары, шәкірттері әрдайым оған 
құрмет к�рсетеді. Ұлағатты жанда бұдан 
артық қандай бақыт пен қуаныш болсын.

Оразалы ЖАҚСАНОВ

Оңтүстік Қазақстан облысы 

түр-тұрпаты, болмысы, с�йлеген с�зі 
жобаның мақсатын айқындай түс-
кендей. «Біз жаз бойы іріктеу �ткізіп, 
нәти жесінде лайықты жүргізуші  Жансая 
Қожахметованы таңдап алдық. Бағдар-
ламаның тізгіні жүргізушіге тікелей бай-
ланысты, к�рермен жүргізуші арқылы 
қабылдайды» дейді продюсер. 

Ескерте кетейік, азаматтардың 
қордаланған проблемасын шешуге 
арналған «Біздің назарда» бағдар ла-
масы дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері 
сағат 18.00-де «Хабар» арнасынан 
к�рсетіледі. 

Гүлнұр �ТЖАНҚЫЗЫ

Бұл �мірден алынған шындық. Оның 
асқар тауы, яғни әкесі Тәжімақан �з 
ортасында сыйлы, беделді әрі іскер 
жан еді. 4зі кезінде сондағы колхоз-
да комсомол жастардың жетекшісі, 
селолық тұтынушылар қоғамында 
есепші болып жұмыс істеді. Анасы 
Талкүл де киелі жерің ұрпағы-тын. 
Оның әкесі  Молдахмет 4к ше баев сонау 
бір жылдары қазақ халқы ның батыры 
Амангелді Имановтың сенімді сарбазы 
болыпты. Мұны досым әрдайым үлкен 
мақтанышпен айтып отыратын. 

Тәжімақан аға мен Талкүл апа-
мыздың киелі шаңырағында 3 қыз 
және 1 ұл тәрбиеленді. Үйдің к�ркін 
кел т ірген перзенттері  Айымкүл, 
 Кү ләйша, Бибайшалар әке-шешесіне 
кіш кентайларынан қолғанат болды. 
Ал олар үйдегі жалғыз ұл Пернебайдан 
қара шаңырақтың болашақ иесі ретінде 
үлкен үміт күтті.  Бұл да ес білгеннен 
әке аманатына сай болып, еңбекке 
бейімділігін танытты. 

Ж а қ с ы  а д а м ғ а  қ а й д а  д а  б і р 
кісілік орын бар деген емес пе? 
Ашық-жарқын мінезді,  к�пшіл, 
ұйымдастырушылық қабілеті ерекше 
жас жігіт жаңа ортаға да тез сіңісіп 
кетті. Жергілікті ағайындар да оның 
азаматтығын бағалап, �здерінің туған 
балаларындай құрмет тұтып, бауырла-
рына басты.  Пернебай Тәжімақанұлы 
бастапқыда �зінің университеттегі 
таңдаған мамандығы бойынша орта 
мектепте мұғалім болып жұмыс істеді. 
Содан кейін ұлытаулық азаматтар 

түйткілдің түйінін тарқатып, күрмеуі 
к�п күрделі мәселелерді назарға алған. 
«Бағдарламаның бір ерекшелігі мұнда екі 
айдар бар. Алғашқысы – «Эксперимент» 
деп аталады. Тілші әртүрлі мәселені 
алып, �зі зерттеу жасайды. Мәселен, 
бір жолы емханаларға эксперимент 
жүргізген. 4йткені кейбір емханаларда 
жалған 086 анықтама қағазы берілетіні 
жасырын емес. Мұның шындық екеніне 
к�з жеткізу үшін журналист экспери-
мент жасап, болған жағдайды басынан 
�ткізіп, �зіне керекті қағазды оп-оңай 
алған. Бағдарлама к�рсетілгеннен кейін 
қалалық денсаулық сақтау басқармасы 
емхана басшысына с�гіс жариялаған. Бұл 
бір ғана оқиға емес, эксперимент талай 
дүниеге жасалуда. Олардың арасында 
психикалық саулығыңды дәлелдейтін 
анықтаманың қалай берілетіндігі, 
қайыршылардың артында кімдердің 
тұрғандығы, мерзімі �ткен тауар, кешкі 
тоғыздан соң алкогольді ішімдіктер сату 
сынды �зекті мәселелер де бар. 

Е к і н ш і  а й д а р  « Х а л ы қ т ы қ  р е -
портаж» –бұл к�рермен тарапынан 
келетін  материал. Тұрғындар �здері 
к�рген оқиғаларды, заңсыз әрекеттерді 
гаджеттеріне түсіріп, біздің байланыс 
н�мірге жолдайды. Халықтың басына 
қиындық туса, жедел барып, к�мектесуге 
тырысамыз. Оқиға аймақта болса, 
аймақтағы тілшілеріміз, Астана немесе 
Алматы қалаларында болса �зіміздің 
тілшілер барып, мән жайды анықтап, 

мұның жан-жақтылығын ескеріп, 
комсомол жұмысына тартты.

Сондағы орта мектепте директорлық 
қызметке де тағайындалды. Мұның 
бойындағы тиянақтылықты ескерген 
шығар, аудандық партия комитетінің 
нұсқаушысы болып бекітілді. Кейін 
б�лім де басқарды.  Халықтың мүддесін 
әрдайым жоғары қоятын Пернебай 
бұл жауапкершілігі мол жұмысты да 
ұршықша иіріп алып кетті. Осы жерден 
қаншама қимас достар тапты. Солардың 
қатарында Байзақ 1лмағамбетов, Қозы-
К�рпеш Байтоқов, Нұрперзент Домбай 
және басқалар бар. 

Ұл бала қашан да шаңырақтың иесі 
екендігі белгілі. Ата-анасы қартайып, 
бойынан күш кете бастаған кезде бұған 
кіндік қаны тамған Жібек жолы ауы-
лына оралуға тура келді. Отбасымен 
Ұлытауға үйренісіп қалғандықтары 
соншалықты, жергілікті ағайындар да, 
бұлар да бір-бірімен туған бауырлардай 
қимай қоштасты. Содан ол жоғарыда 
тоқталып �ткеніміздей, Сарыағаштағы 
к ә с і п т і к - т е х н и к а л ы қ  у ч и л и щ е д е 
қызметін бастаған-ды. 

Қ ұ р д а с ы м  П е р н е б а й  О р т а л ы қ 
Қазақстандағы к�рікті қала Қарағанды 
жайлы с�з бола қалса, жүзі жайнап 
сала береді. Оның �зіндік себебі де бар. 
4йткені ол бұл жерде тек жоғары білім 
алып ғана қойған жоқ, құдай қосқан 
қосағы, яғни сүйген жары 1спетті де осы 
шаһарда кездестірді. 

Бойжеткен 1спет десе әспет бола-
тын. Кісіні жатырқамайтын, инабатты, 

зерттеу жасайды. Іске қатысы бар 
құзырлы органдар, мамандарға хабарласа 
отырып, әкімшілік ресурстарды қосамыз, 
соның негізінде сюжет әзірленеді. 
С�йтіп, азаматтармен тікелей, тығыз 
кері байланыс орнатудамыз» дейді Ысқақ 
Дүйсембайұлы. Айта кетейік, қазірдің 
�зінде әр бағдарламаға кем дегенде 20-30 
қоңырау түседі екен. Соның негізінде 
сюжет, репортаж тақырыптары белгілі 
болып отырады дейді шығармашылық 
ұжым.

К�зі қарақты к�рермен байқаған 
болар хабар тілшілері материалды 
қысқа да нұсқа, астарлап, �ткір жет-
кізуге тырысады. Жүргізушінің мінезі, 

Бесік – қазақтың ұлт-
тық құндылығы. Оның 
б а л а  д е н с а у л ы ғ ы н а , 
дұрыс �с іп-жетілу іне 
тигізетін пайдасы зор. 
Бұл ж�нінде журналдың 
тұрақты авторларының 
бірі, Ақт�бе медицина 
колледжінің оқытушысы 
Н.Есенғазы «Тәрбие – тал 
бесіктен» атты мақала-
сын да кеңінен әңгіме 
қозғады. 

Бұл сандағы «К�мейдің күл ауруы», 
«Жүйке зақымы», «Фимоз», «Пневмо-
ния туралы дақпырттар», «Ауыр маудың 

алты амалы», «Стресс», 
«Бауыр ға не пайдалы?», 
«К�здің құрғауы несі мен 
қауіпті?», т.б. мақа лаларда 
әртүрлі аурулардың ал-
дын алу, емдеу жолда-
ры, жал пы денсаулықты 
күту а малдары туралы 
жазылған. 

Сондай-ақ «Дас тар-
қан», «Иман», «Зерде», 
«Қызық», «Ем-домда не 
жаңалық?», «Таным» се-

кіл ді дәстүрлі айдарлармен ұсы нылған 
мақалаларда қызықты әрі пай далы 
мәліметтер мол.   
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