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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

ОЙТҮРТКІ

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛАРУХАНИЯТ Бүгінгі санда:

Отырар – тарихи өлке

Шежіреші шерткен сыр

Мәтінтану – көне 
мұрамызды 
жаңғыртады

3-бет

6-бет

4-бет

Қ а р а т а л  а у д а н ы  Ү ш т  б е 
қаласында ашылған 320  орынды 
«Балббек» балабақшасы «Нұрлы жол» 
бағдарламасымен салынған. Білім беру 
мекемесінің ашылу салтанатына облыс 
әкімі А. Баталов қатысып, құттықтады.

– Бүгін Тұңғыш Президент күнінің 
қарсаңында Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
«25 жұлдызды күн» аясында біз облыс 
бойынша заманауи 25 балабақша ашып 
отырмыз. Бұл облыс тұрғындары үшін 
аса маңызды, әрі үлкен шара, – деді 
А.Баталов. 

М ұ н а н  с о ң  о б л ы с  б а с ш ы с ы 
Елбасының балаларды мектепке дейінгі 
тәрбиемен қамту туралы тапсырмасын 
орындау бағытында ңірде ауқымды 
жұмыстар атқарылып жатқанын атап 
тті. Мәселен, биылғы жылдың зінде 
ғана облыста 97 балабақша пайдалануға 
берілген, оның 88-і  жекеменшік. 
Сондай-ақ облыс әкімі мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік арқылы мек-
тепке дейінгі мекемелер ашу ісі жақсы 
жолға қойылғанын, бүгінгі күні балалар-
ды балабақшамен қамту крсеткіші 87 % 
құрап отырғанын айтты.

«Мәңгілік ел» монументі үшін 
 авторлар ұжымы Иманғали Нұрғалиұлы 
Тасмағамбетов, Сағындық Смаилұлы 
Жамболатов, Мұрат Амангелдіұлы 
Мансұров, Нұрлан Аманұлы  Далбай 
Мемлекеттік сыйлық иегері атанды. 
«Мәңгілік ел» қақпасы деген атау-
мен жақсы таныс бұл монумент – 
әлемдегі санаулы қалаларға тән ерек-
ше-монументалды туынды болып 
табылады. Айта кетейік, аталған нысан 
Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналып 
бой ктерген. 

;дебиет саласындағы Мемлекеттік 
сыйлық белгілі жазушы Бексұлтан 
Нұржекеевке  берілді .  Қаламгер 
жоғарғы марапатты биылғы жылдың 
үздік туындысына айналған «;й, дүние-
ай» романы үшін алды. Бұл шығармада 
ұлт-азаттық ктеріліс жылдарындағы 
қазақ халқының тағдыры суреттелген. 

=нер саласы бойынша Мемлекеттік 
сыйлық «Құнанбай» толық  метражды 
кркем фильмі үшін авторлар ұжымы 
– Досхан Қалиұлы Жолжақсынов, 

3-бет

6-бет

Тіршіліктегі ең жауапты әрі қиын борыш – дүние есігін ашқан 
нәрестеге ат қою, яғни лайықты есім таңдау. Халқымыз бұл 
мәселеге ешуақытта бейжай қарамаған. Ұл-қызының ертеңінен 
мол үміт күтіп, жолының ашық болуын, еліне қадірлі азамат 
болуын тілеп, ерекше назар аударған. Ал қазір мұндай дәстүр 
ұмытылып бара жатқаны ойландырмай қоймайды.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай «25 жұлдызды күн» аясында Алматы 
облысында бір күнде 2385 орынды 25 заманауи балабақша ашылды. Жаңа 
балабақшалар Іле, Қаратал, Жамбыл, Панфилов, Еңбекшіқазақ, Талғар 
аудандары мен Талдықорған қаласында іске қосылды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасының 2016 жылғы әдебиет 

пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлығын беру туралы Жарлығының №379 
қаулысына сәйкес еліміздегі  әдебиет пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлық 
иегерлерінің есімдері белгілі болды.

Жалпы кез келгеніміздің бұл 
мәселеде терең ойланғанымыз 
абзал. ;йтпесе, «жаман иттің 
атын Брібасар қоядының» 
салмағы ауыр. Бұрынырақта 
« Х а б а р »  т е л е а р н а с ы н д а ғ ы 
«Тілашар» бағдарламасының 
к е з е к т і  ш ы ғ а р ы л ы м ы н д а 
сәбиге ат таңдаудың машақаты 
түсіндірілді. Құдайдан бір ұл тілеп 
зарыққан кпбалалы отбасында 
Ұлту, Ұлтуған, Ұлжан, Ұлбике 
деген қыздар бар екен. Сйтіп, 
аңсаған армандарына жеткен 
ата-ана кейінгі екі ұлға Аңсар, 
Арман деп азан шақыртыпты. 
Ондай ырым-жоралғыға салсақ, 
ер балаға Айбат, Қайсар, Жігер, 
Ерлік, Толағай... дегендей рухты 
есімдер лайық. 

Ал бүг інде  ұлтымыздың 
есімдер тізбегінде түрлі-түрлісі 
ріп жүр. ;лемге тарап кет-
кен есімдер модаға айналды! 
;сіресе қыз балалардың есімдері 
алдыңғы қатарда тұр.Мысалы, 
Даяна, Инара, Анель, Альби-
на, Милана, Айлин, Агиля, 
София...болып жалғасып кете 
береді. Мән-мағынасы қазаққа 
түсініксіз, салт-санамызға жат 
есімдердің қаптап кетуінің 
себебі неде? Осы жнінде бір сәт 
ойланып крдік пе? Иә, қазір 
әлем жаһанданып бара жатыр. 
Түрлі мәдени экспансиялардың 
ішінде есімдердің зі әжептәуір 
рл ойнайтын болып жүр. Ал 
қазақтың з табиғатына жақын, 
ұлтының ерекшелігін таны-
тып тұратын есімдер неге аз 
қойылады? Шынтуайтына кел-
генде, біз тек-тамырымызбен 
байланыстырып тұратын нәрсе 
бұл зіміздің ұлттық есімдеріміз 

емес пе? Бұл орайда бәрі де 
еліктеп-солықтаудан баста-
латынын байқау қиын емес. 
Шетелдік киноактерлер мен 
нер жұлдыздардың есімдерін 
з баласына қойған ата-ана ал-
дына қандай мақсат қояды екен? 
Бәлкім, балам да солар сияқты 
жұлдыз болсын дейтін шығар. 
Бірақ әркімнің мірдегі з жолы, 
з тағдыры бар екенін ұмытпауға 
тиіспіз. Мәселен, Қызылордада 
кішкентай Бен Ладен сіп келе 
жатыр. Аты шулы лаңкестен 
а й ы р м а ш ы л ы ғ ы  –  к ү н ә с і з 
періште! Қазақ! Обал-ай!

Біраз  ата-ана  «Шыңғыс 
х а н »  т е л е х и к а я с ы н д а ғ ы 
 Тимучин есімін 2008 жылы 
туған бүлдіршіндеріне берген-
де балаларының заты қазақ, 
аты моңғол болып шыға келді 
емес пе?!   Кшеде баласын 
«Тамерлан»,  «Ясмин»,  т .б . 
деп шақыратын шалақазақ 
шүйкебастар қаптап жүр. Шым-
кент ңіріндегі бір отбасы баспа-
налы болғанда қызды-қыздымен 
жаңа туған нәрестелерінің атын 
Жилстройбек қойыпты-мыс. 
Тіпті әлеуметтік желілер арқылы 
сондай туу туралы куәліктің суреті 
де тарап кетті. Жайшылықта 
«тәрбие – тал бесіктен» деген-
де алдымызға жан салмаймыз. 
Баланың болашағына дәл солай 
алаңдайтынымыз рас болса, оған 
ат қоюда да абай болайықшы, 
ағайын!

Еркеғали БЕЙСЕНОВ,
«Ана тілі» газетінің 

меншікті тілшісі

АСТАНА

АТ ҚОЮҒА 
АБАЙ БОЛСАҚ...
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БАСПАСӨЗ – 2017

ҚА
ЗП

О
Ш

ТА

Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

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

Мекемелер мен ұйымдар үшін

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

ТАЛДЫБЕЙІТ. ЖЕЛТАУ...

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

Болашақ балабақшадан  басталадыӘдебиет пен өнерге 
лайықты құрмет

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!

–  Б ү г і н г і  а ш ы л ы п  о т ы р ғ а н 
балабақшалардың барлығы да жаңа 
талаптарға сай. Мұндағы мүмкіндіктер 
к і ш к е н т а й  б а л д ы р ғ а н д а р д ы ң 
ақылды, алғыр болып суіне ықпал 
ететініне сенемін. Шын жүректен 
баршаңызды Тұңғыш Президент 
күнімен және Қазақстан Тәуелсіздігінің 
2 5  ж ы л д ы ғ ы м е н  қ ұ т т ы қ т а й м ы н ! 
З о р  д е н с а у л ы қ ,  т о л а й ы м  т а б ы с , 
отбасыларыңызға береке тілеймін, - деп 
сзін қорытындылады А. Баталов. 

Құттықтау сз сйлеген ардагер 
педагог Ұлболсын Досмолданова 
 балалар үшін мемлекет тарапынан жа-
салып отырған барлық қолдауларға 
ризашылығын білдіре келе:

– Мектепке дейінгі тәрбие мен 
білім – жаңа білім мен табысқа жетудің 
алғашқы баспалдақтары. Облыста жаңа, 
заманауи балабақшалардың ашылып 
жатқанына қуаныштымын, – деді.

Құттықтау сзден кейін А.Баталов 
т ұ р ғ ы н д а р м е н  б і р г е  б а л а б а қ ш а 
ғимаратын аралап крді. Топтардың 
ж ұ м ы с ы м е н  т а н ы с ы п ,  а с х а н а , 
музыкалық залда болды. Балалардың 
әзірлеген концерттік нмірлерін тама-

Рустам Одинаев, Айдос Жұмаділдіұлы 
Б е к т е м і р  ж ә н е  Н ұ р с и ф а т 
Рахымбайқызы Салықоваға берілді.

Аталған фильмде дана Абайдың 
әкесі Құнанбай =скенбайұлының 
негелі мірі мен қайраткерлігі баян-
далады. 

Сондай-ақ нер саласындағы 
Мемлекеттік сыйлықты Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арналған «Тәуелсіздікке 
тарту» жұмыстар циклі үшін талантты 
қылқалам шебері Камиль Муллашев 
иеленді. Суретші К.Муллашевтың 
жұмыстары Мәскеудегі мемлекеттік 
Т р е т я к о в  г а л е р е я с ы н д а  ж ә н е 
Алматыдағы ;.Қастеев атындағы 
нер музейіне қойылған. Қылқалам 
шеберінің туындылары АҚШ, Гер-
мания, Франция, Түркия, Қытай 
тәрізді бірқатар шетелдерде нерсүйер 
қауымның назарына ұсынылған.

Р.НҰРАЛИН

шалап, оларға ойыншықтар мен естелік 
сыйлықтар табыс етті. 

Жалпы осы күні 25 балабақшаның 
басым бліг і  Алматы қаласының 
маңында орналасқан халық тығыз 
қоныстанған аудандарда ашылғанын 
атап ту керек.  Мәселен, Талғар 
 ауданында (Талғар қаласы, Амангелді, 
Қызыл Ту, Рысқұлов, Талдыбұлақ, 
Тұздыбастау, Еркін ауылдары) жалпы 
саны 800 орынды 9 балабақша, Іле ауда-
нында (=теген батыр кенті, Жаңадәуір, 
Байсерке, Қоянқұс ауылдары) 520 орын-
ды 7 балабақша, Жамбыл ауданын-
да (Үмбетәлі, Ұзынағаш ауылдары) 
470 орынды 4 балабақша, сол сияқты 
Еңбекшіқазақ ауданында (Жаңашар, 
Түрген ауылдары) 2-еу, Талдықорған 
қаласында және Панфилов (Пенжім 
ауылы), Қаратал аудандарында (Үштбе 
қаласы) балабақша бір-бірден ашыл-
ды. Аталған нысандар ашылғаннан 
кейін облыста 3-6 жас аралығындағы 
балаларды мектепке дейінгі мекеме-
лермен қамту деңгейі Жамбыл ауда-
нында 94,2%, Талғар ауданында 89,0%, 
 Панфи лов   ауданында 85,1 %,  Іле ауда-
нында 84,1 %, Еңбекші қазақ ауданында 
82 %, Талдықорған қаласында 87 % 
крсеткішке жетті.

ЖЫР ДОДАСЫ

Айтыс — сөз мәйегі, жыр 
маржаны мен ой тұнығы 
молынан ақтарылатын саф 
өнеріміздің бірі. Қазіргі 
таңда ұлтымыздың баға 
жетпес құндылығына 
баланған төл өнеріміз 
– ақындар айтысы рес-
публика көлемінде көптеп 
өткізіліп келеді. Бұл да 
тұғырлы Тәуелсіздігіміздің 
арқасы. Айтыскер 
ақындарымыз жүйрік аттай 
желпініп, көмекейлерінен 
жыр саулатып, тасқын су-
дай екпіндегенде еңкейген 
кәріден еңбектеген балаға 
дейін сүйсініп тыңдайды. 
Еліміздің әр өңірінде 
өткізіліп жүрген айтыстарда 
да өнерсүйер қауымның 
төкпе жырдың дара 
өкілдеріне деген ыстық 
ықыласы ерекше екенін 
көріп те жүрміз. Қазақтың 
қара өлеңіне жырдан үкі 
тағып, шындықтың шы-
нар биігінен жанартаудай 
жарқылдап, мәрттіктің, 
адалдықтың, адамдықтың 
асыл тұңғиығына 
бойлаған айтыскер 
ақындарымыздың ел 
алдындағы бағасы артпаса 
еш төмендеген емес. 
Жуырда Алматы 
қаласындаТәуелсіздіктің 
25 жылдығына арналған 
«Тәуелсіздікке тағзым» 
атты «Алтын домбыра» 
республикалық ақындар 
айтысы өтті. 
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АПТА-ШОЛУ

 домна   пеші жұмысын бастады.
Телекпірдің тағы бір жаңалығы, аяқ киім 

ндірісімен айналысатын  «Казлегпром Алма-
ты» фабрикасын іске қосқан. Елбасы аталған 
неркәсіптің німін сатып алғанын айтып, 
жұртшылықты, қазақстандықтарды з тауар-
ларымызды тұтынуға шақырды. «Мен отандық 
німдерді қолдау қажеттігін үнемі айтамын. Осы 
саланы әрі қарай дамыта беріңдер, бәсекеге сай 
болып, німдерің Италия, Франция тауарла-
рынан кем түспесін» деді Мемлекет басшысы. 
 Фабрика директоры А.Бектұрғановтың айтуын-
ша, кәсіпорын аяқ киімді италиялық технология 
бойынша шығарады.

Мемлекет басшысы шара барысында 
Дүниежүзілік банктің «Бизнес жүргізу жеңілдігі» 
рейтингінде республикамыз әлемнің 190 елі 
арасында 35-орынға ктерілгенін хабарла-
ды. Сонымен бірге, жедел згеріп жатқан за-
манымызда сандық технологиялар алдыңғы 
орынға шыққанын атап тті. «Жаңа жаһандық 
технологиялық дәуірдің басталуымен бірге елді 
белсенді түрде индустрияландыру стратегиялық 
міндетке айналып отыр. Жалпы біз жүргізіп 
отырған саясат әлемдік тәжірибеге сай келеді» 
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы мемлекеттің пәрменді қолдауына 
негізделген кең ауқымды индустрияланды-
ру ісі Қазақстанды дамыған елдер қатарына 
қосуға, кешенді әлеуметтік мәселелерді шешуге, 
сондай-ақ халықтың тұрмыс деңгейін арттыруға 
мүмкіндік беретінін айта келе, барлық іс-шараға 
қатысушыларды алдағы Тәуелсіздік күнімен 
құттықтады.

Индустрияландыру күні аясында ткен 

Жалпыұлттық телекпірдегі сзінен кейін 
 «Парыз» және «Алтын сапа» сыйлықтарын сал-
танатты жағдайда тапсырылды.

Б и ы л  « П а р ы з »  б а й қ а у ы н ы ң  б а с 
жүлдесіне корпоративтік әлеуметтік және 
экологиялық жауапкершілік қағидаттарын 
іске асыруда жоғары нәтижеге қол жеткізген 
«АқсайГазСервис» АҚ ие болды. Кәсіпорын 
басшысы Тілек Шектібаев жоғары марапатты 
Елбасы қолынан алды. Жеңімпаз компания 
әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге  асыруға 
жыл сайын 25 млн теңгеге дейін қаржы бліп 
келеді. Кәсіпорын тұрақты түрде білім беру, 
мәдениет мекемелеріне қолдау жасауда, сондай-
ақ мұқтаж адамдарға кмек крсету қорына з 
үлесін қосады.

Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і н і ң  « А л т ы н 
сапа» сыйлығымен «Қазақстан электро-
лиз зауытының» президенті  Р.Романов, 
«АтырауМұнайМаш» ЖШС директорлар 
кеңесінің трағасы С.Түгелбаев, «Химфарм» АҚ 
директоры Р.Байғарин марапатталды.

Осы жиында «Қазақстанның үздік тауары» 
республикалық крме-байқауының дипло-
манттарына арнаулы дипломдар табысталды. 
Байқау жеңімпаздары үш аталым – «=ндірістік 
мақсаттағы үзд ік  тауарлар»,  «Халыққа 
арналған үздік тауарлар», «Ең үздік азық-түлік 
 тауарлары» бойынша анықталды. Айта кеткен 
жн, биыл «Алтын сапа» сыйлығына 100-ден 
астам кәсіпорын үміткер болған. Ал «Парыз» 
байқауына қатысуға еліміздегі 501 кәсіпорын 
тініш білдірген екен.

 Абылайхан ЖҰМАШЕВ

БАЙЫПТЫ БАҒДАРҒА – 
БАТЫЛ ҚАДАМ

АЛҚАЛЫ ЖИЫН

Өткен аптада Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен 
республикалық жастар форумы бол-
ды. Бұл шараға Қазақстанның барлық 
өңірінен 1000-нан астам адам, соның 
ішінде кәсіпкерлер, өндірістің түрлі 
саласының еңбеккерлері, ғалымдар, 
студенттер, танымал спортшылар мен 
жастар ұйымдарының көшбасшылары 
қатысты. 

Елбасы Қазақстандағы 15-тен 29 жасқа 
дейінгі 5 миллионға жуық жастарды форумның 
ашылуымен құттықтап, бақыт, зор денсаулық 
тіледі. 

Жиында еліміздің түкпір-түкпіріндегі ғана 
емес, шет елде білім нәрімен сусындап жатқан 
басқа да озық ойлы Қазақстан жастары бей-
не байланысқа шығып, здеріне крсеткен 
қолдау-қамқорлығы үшін мемлекет басшысына 
ризашылықтарын білдірді. 

Сонымен қатар жуырда Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен «Қазақстандық жаңа 
индустрияландыру» атты телекпір тті. Шара 
барысында еліміздің әр аймағында Индустрия-
ландыру картасы жобаларының тұсауы кесілді. 
Елбасы телекпір режимінде нысандардағы 
ндірісті іске қосып, жұмыстарына сәттілік 
тіледі.  Индустрияландыру бағдарламасы 
жүзеге асқалы ірілі-ұсақты 961 кәсіпорын іске 
қосылған. Ашылған жұмыс орындарының 
саны 90 мыңнан асады. Аталған жобаларға 4,6 
трлн теңге жұмсалды. Барлығы «Қазақстанда 
жасалған» деген таңбасы бар 7 трлн теңгенің 
німі ндірілді. Отандық кәсіпкерлердің тл 
мерекесі Индустрияландыру күніне арналған 
іс-шарада жиырма үш жобаның тұсауы кесілді.
Жалпы жоспар бойынша бағдарламаның екінші 
бесжылдығы аясында 400 жоба іске асуы тиіс. Бұл 
тағы 70 мың қазақстандық тұрақты жұмыспен 
қамтылады деген сз. Президент дер кезінде 
қабылданған шешім ел еңсесін тіктеп қана 
қоймай, дағдарыс құрсауынан шығуға септігін 
тигізіп отырғанын жеткізді.

Жалпыұлттық телекпір аясында Елбасының 
басшылығымен бірнеше құрылыс нысандары, 
зауыттар, фабрикалар іске қосылды. 

Солардың бірқатарына тоқталсақ,  Президент 
қамқорлығымен және бастамасымен қанат 
қаққан маңызды жобалардың қатарында «Ар-
селор Миттал Теміртау» АҚ бар. Нұрсұлтан 
Назарбаев еңбек жолын бастаған Қарағанды 
облысындағы нысанның жаңғыртылған №4 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК АРТА ТҮСПЕК
Осы аптада Парламент Мәжілісінде палата 
Т-рағасының орынбасары Гүлмира Исімбаеваның 
т-рағалығымен «Отандық бұқаралық ақпарат 
құралдарының бәсекелестікке қабілеттілігі және 
дамуы мәселелері» тақырыбында Үкімет сағаты 
болды. Алқалы жиында  Ақпарат және коммуника-
циялар министрі Дәурен Абаев баяндама жасады.

«Бүгінгі таңда ақпараттық қауіпсіздік мәселесі кез 
келген мемлекеттің ұлттық қауіпсіздік мәселесіне ай-
налды. Сондықтан да Мемлекет басшысының тапсыр-
масымен Ақпарат және коммуникациялар министрлігі 
құрылып, оған кптеген міндеттер жүктелді. Осыған 
сәйкес министрлік отандық масс-медианы жаңғырту 
және еліміздің ақпараттық кеңістігін нығайтуға 
қатысты іргелі шараларды жүзеге асыру үстінде. 
Қазір медиақұралдар бұрын-соңды болмаған жаңа 
технологиялардың арқасында пішімі мен мазмұнын 
жаңғыртып, ақпарат таратудың тың әдістерін табуда. 
Бұл – тек біздің елімізде ғана емес, жаппай әлемде 
болып жатқан үрдіс» деп сзін бастады Д.Абаев.

Министр Ақпарат және коммуникациялар 
министрлігі Қазақстан азаматтарының қандай 
ақпарат құралдарын таңдайтынын және нақты ны-
саналы аудиториялардың қажеттіліктерін анықтау 
мақсатында кең ауқымды әлеуметтік зерттеулерге 
тапсырыс бергенін тілге тиек етті. 

– =лшем-есептеулер нәтижесіне сәйкес, 
телеаудиторияның 88 пайызы қарау үшін қазақстандық 
арналарды таңдайды. Бұл ретте олардың 53 пайызы 

арналарымызды күнделікті креді. Біздің міндетіміз – 
дәл осы санды арттыру, себебі, заманауи әлемде теле-
радио хабарларын тарату – қоғамдағы оң згерістердің 
катализаторларының бірі болып табылады, – деді 
Д.Абаев.

Бұл үдерістегі ерекше рл – «Қазақстан» теле-
радио  корпорациясының еншісінде. Елбасының 
бастамасымен мемлекеттік тілде хабар таратуға 
кшкен «Қазақстан» ұлттық телеарнасы, еліміздегі 
бүлдіршіндердің қазақ тіліне ден қоюына ықпал етуші 
«Балапан» балалар арнасы, ірі спорттық  додаларды 
крсетуші «Қазспорт», сондай-ақ еліміздің барлық 
облыстарындағы 14 ңірлік арналар жұмыс жасауда.  

Сонымен бірге,  Дәурен Абаев отандық  БАҚ-тың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдарын айқындап 
берді. 

Оның айтуынша, қазіргі уақытта Қазақстанның 
жарнама нарығының клемі шамамен 36 миллиард 
теңгені құрайды. Қалыптасқан жағдайда жарнамалық 
кірістер БАҚ-тың барлық шығындарын тей алмай-
ды. Соның салдарынан контент ндірісі тмендеуде. 
Осыны ескере отырып, министрлік қоғам назарына 
ұсынған ақпарат және коммуникациялар мәселелері 
бойынша жаңа заң жобасында бірқатар ынталандыру-
шы тетіктерді қарастырғанын айта кету керек. 

Алқалы басқосуда министр телехикаялар мәселесін 
де тілге тиек етті. 

Баяндамалар аяқталған соң Дәурен Абаев 

депутаттардың кптеген сұрақтарына жауап берді. 
Соның ішінде депутат Сауытбек Абдрахманов эфирлік 
телерадиохабарларын таратуды 2017 жылдан бастап 
цифрлық стандартқа кшіру міндеті туралы  сұрады. 
«Қаржы жағдайына байланысты бұл жұмысты атқару 
2 жылға кейінге шегерілді. Биылғы желтоқсан айынан 
бастап оны Маңғыстау облысында бастаймыз» деді 
министр.

Депутат Ирина Аронова Мемлекеттік тілдің 
қарымын арттыру мәселесі жайында сауал қойды. 
«Оны барынша қарапайымдатып, тұрмыстық 
деңгейге түсіріп жіберген жоқпыз ба» деді. «Бұл сұрақ 
те ауқымды. Тілдің сауаттылығы журналиске де, 
қабылдайтын аудиторияға да байланысты дей келіп, 
министр оны жеңілдетудің де зияны жоқтығын атап 
тті. Бұл сұрақты толықтырған Гүлмира Исімбаева 
қазақ тілінің жетік үлгісін бұрын телеарналардың 
дикторлары крсететін еді,  қазір сол мәселе 
ескерілмейтін сияқты деген ойын айтты. Оған министр 
шетелдік арналардың тілдерді жеңілдету мәселесін 
алға тартты. Ол з сзінде тілді жеңілдету оны 
жұтаңдату емес, оны тез қабылдату жайын да ескерген 
жн деді. Бұл сұрақты депутат Бекболат Тілеухан 
да жалғастырып, күрмеулі мәселеге алаңдайтынын 
жеткізді. Бұл орайда отандық телерадиоарналардағы 
мемлекеттік тілдің үлесін сұрады. Д.Абаев қазір 
қазақ тілінің үлесі 53 пайыздан жоғары екенін айтты. 
Күнделікті мониторинг жүргізілетінін де алға тартты.

Жиын барысында белгілі болғандай, қазір 
қолданылатын ақпарат құралының қызметін тоқтата 

тұру және таралымды конфискациялау түріндегі 
әкімшілік жазалау шарасы жойылмақ, сондай-ақ газет 
пен журнал данасын уәкілетті органға жолдауды талап 
ететін тәжірибе қолданыстан алынады.   

Сала басшысының айтуынша, мұндай шара лардың 
барлығы отандық БАҚ-тың бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруға бағытталған.  Осы орайда Мәжілістегі «Нұр 
Отан» фракциясының депутаты Бақытбек Смағұл 
қазақстандық БАҚ-тың бәсекеге қабілеттілігін дамы-
ту  үшін журналистердің әлеуметтік жағдайын ктеру 
керектігін еске салды.

Депутат «журналистер тұрғын үй мәселесін тұрғын 
үй-құрылыс жинағы аясында шеше алады» деген тетік 
кп жағдайда жұмыс жасамайтынын айтты. =йткені 
«Тұрғынүйқұрылысжинақ банкі» 3 жылда пәтер 
құнының елу пайызын жинау үшін салымшыдан ай 
сайын 100-200 мың теңге салым салуды талап етеді. 
Бұл БАҚ қызметкерінің кбі үшін ктере алмас жүк. 

Министр журналистерді баспанамен қамтамасыз 
ету мәселесін жан-жақты қарастырып жатқанын айтты. 

Күн тәртібіндегі мәселені  талқылау барысында  
О.=ксікбаев, Қ.Сұлтанов, З.Балиева және т.б. депу-
таттар ақпараттық қауіпсіздік, қазақстандық  БАҚ-ты 
 заман талабына сай дамыту жнінде ойларымен 
блісті. 

      
Ақбота ИСЛ;МБЕК

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНДЕЛІГІ 

Мемлекетт ің  тәуелсізд ік  туралы 
Заңында «Қазақстан Республикасы – 
тәуелсіз, демократиялық және құқықтық 
мемлекет» деп жарияланды. Ел басқа 
м е м л е к е т т е р м е н   з а р а  қ а т ы н а с ы н 
халықаралық құқық принциптері бой-
ынша құрды, – делінді. Сонымен бірге, 
«мемлекеттің бүкіл территориясында ел 
конституциясы мен заңдары, сондай-ақ ел 
таныған халықаралық құқық нормалары 
қолданылды» деп жарияланды.

Аталмыш Заңнан Қазақстан тәуелсіздік 
алған сәттен бастап әлемдік ркениет кшіне 
қосылуды, дамыған озық мемлекеттердің 
экономикалық және саяси-әлеуметтік 
жүйелерін қабылдауды мақсат еткенін 
к  р е м і з .  О с ы  р е т т е  д е м о к р а т и я л ы қ 
 саяси жүйе таңдап алынды. Қоғамдық 
қатынастардың барлық салалары заңмен 
реттелетін болды. Мемлекеттік биліктің 
қайнар кзі халық. Президент те, Парла-
мент те халық алдында тікелей есепті және 
жауапты болып бекітілді. Барша азаматтар 
заң алдында теңестіріліп, заңның үстемдігін 
орнату кзделінді.

А л а ш  ж ұ р т ы н ы ң  ғ а с ы р л а р  б о й ы 
армандаған ккейкесті мақсаты жүзеге 
асты. ;лемге тәуелсіз Қазақстан келді. 
Оның толыққанды бәсекеге қабілетті болуы 
ұзақ тарихи кеңістікте мір сүруінің кепілі 

болмақ. Қазақстан ұлы ойшыл әл-Фараби 
аңсаған «Қайырымды қала» мемлекетін 
орнатуға кірісті. Осы зор мақсат жолында 
еліміз әлем мемлекеттері жинақтаған ең 
озық экономикалық, саяси және әлеуметтік 
үлгілерді қабылдап зіне тән жеке даму 
моделін жасауға тиісті болды.

Т ә у е л с і з д і к  т у р а л ы  З а ң  ұ л т т ы қ 
мақсаттарға жол ашты. Қазақстан бірінші 
кезекте адамның жеке басының құқықтары 
мен бостандықтарын қорғайтын, оның мір 
сүруіне, денсаулығын күтуіне, білім алуына 
және ұлттық құндылықтарын сақтап, дамы-
туына барлық жағдай туғызатын мемлекетке 
айналуы тиіс болды. ;лемдік гуманитарлық 
ойдағы және адамның бостандықтары 
 туралы негізгі принциптер Қазақстанда да 
салтанат құрды. ;рбір адамның намысы 
мен қадір-қасиеті ең басты құндылыққа 
айналды. Қоғам адамгершілік, ар, намыс, 
кемістушілікке жол бермейтін мір салты-
на қарай бетбұрыс жасады. Саяси жүйеде 
халық алдында толық есепті демократиялық 
жүйе мен бағыт таңдалды. Экономикада 
меншіктің әралуандылығына негізделген 
нарықтық қатынастарды қалыптастыру 
кзделді .  Ал әлеуметтік қатынастар 
этносаралық татулыққа, қоғамдық келісімге 
және саяси тұрақтылыққа негізделді. 
Халықтың  мұң-мұқтажына, әлсіз әлеуметтік 

топтарға қамқорлық жасайтын әлеуметтік 
мемлекет құру жоспарланды.

Тәуелсіз дамудың 25 жылдығында 
Қазақстан барлық қиыншылықтарды жеңе 
отырып, аталған мақсаттарды орындау 
жолында зор табыстарға жеткені ақиқат. 
;рине, Кеңес Одағының күйреуінің қиын 
салдары, 3 мәрте қайталанған әлемдік 
қаржылық-экономикалық дағдарыстар, 
шикізат бағасының арзандауы секілді 
жағымсыз құбылыстар Қазақстанға з 
ықпалын тигізбей қойған жоқ. ;лемдік 
қауіптер мен қатерлердің етектен тартқанына 
қарамастан еліміз бұрын-соңды болмаған 
крсеткіштерге қол жеткізді. Тәуелсіздік 
жылдары Қазақстан  экономикасы 7,4 есеге 
артты. ;лемде мұндай табысқа қысқа ғана 
мерзімде қол жеткізген мемлекеттер саны 
кп емес. Адам дамуының индексі  бойынша 
Қазақстан 194 тәуелсіз мемлекеттер ара-
сында 56 орында тұр. Денсаулық сақтау 
мекемелерінің жұмыстарының тиімділігі 
крсеткіші бойынша әлемде 51-ші орын-
дамыз. 25 жыл аралығында еліміздегі ор-
таша жас 4 жыл 4 айға ұзарып 72 жасқа 
жетті. Ел халқының орташа жасының 
ұзаруы мір сапасының және денсаулық 
сақтау жүйесінің дамығандығының нақты 
крсеткіші болып табылады.

Қазақстан билігі ел экономикасының 
шикізаттық сипатын, мұнайға тәуелділігін 
жеңу жолында тиімді бағдарламаларды 
іске асыруға ұмтылуда. Тек үдемелі-
и н д у с т р и а л ы қ  д а м у  б а ғ д а р л а м а с ы н 
орындаудың барысында 800 жаңа за-
манауи ндіріс орындары іске қосылып 

Азаттық алған айтулы күн
Қазақстан халқының тарихындағы ең басты оқиға 1991 жылдың 16 желтоқсаны күні болды. Бұл күні 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік Тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заң қабылданды. Осы-
лайша кең байтақ Евразия кеңістігінің ортасында тәуелсіз мемлекет өмірге келді. Қазақстан дамудың 
жаңа тарихын бастады. Кеңес Одағы құрамында орталыққа бағынышты болып келген ел өз алдына 
тәуелсіз мемлекет құру мақсатын қойды.

Қазақстан 500-ден астам жаңа німдер 
мен тұтыныс заттарын шығара бастады. 
Жаңадан іске қосылған кәсіпорындардағы 
еңбек німділігі ескі кәсіпорындардан 
5 есе артық болуда. Қазақстандағы жал-
пы инновациялық белсенділік 2,5 есеге 
артып ҰИИДБ нәтижесінде ндірістің 
технологиялық деңгейі бойынша еліміз 
 82-ші орыннан 56-шы орынға дейін 
ктерілді. Ал инновациялық мүмкіндік 
крсеткішінде 101-ші орыннан 59-шы 
орынға  жылжыды.  Жалпы бәсекеге 
қабілеттілік крсеткішінде Қазақстан әлем 
мемлекеттері ішінде 42-ші орынды иелену-
де. Экспорттық мүмкіндік бойынша еліміз 
43-ші орында.

;лемдік қауымдастыққа еркін кірген 
Қазақстан 173 мемлекетпен экономикалық, 
сауда қатыстарын жасаса, тікелей 150 
мемлекетпен дипломатиялық байланы-
стар орнатты. =зінің бейбітшілікті сүйгіш 
 саясаты арқасында «;лем ХХІ ғасырда» 
Қазақстанды ңірлік кшбасшы мемлекет 
ретінде мойындады.

Қазақстан ткен ертерек ғасырдағы жол 
бір ғасырда жүзеге асатын шаруалардың 
атқарылуымен ерекшеленді. Баға жет-
пес құндылық тәуелсіздіктің арқасында 
қазақ ұлтының бағы ашылды. Оның елдегі 
үлес салмағы 41 пайыздан 67 пайызға сіп 
толыққанды мемлекет жасаушы ұлтқа ай-
налды. 

Сайын БОРБАСОВ,
 саяси ғылым докторы, 

профессор 

АҚОРДА

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Шавкат Мирзиёевке ?збекстан 
Республикасының Президенті болып 
сайлануына байланысты құттықтау 
жеделхатын жолдады. 

Құттықтауда Қазақстан Президенті ткен 
сайлау нәтижесі азаматтардың әл-ауқатын және 
мемлекеттің халықаралық аренадағы беделін одан 
әрі арттыруға бағытталған саясатқа деген =збекстан 
халқының жоғары сенімі мен қолдауының айғағы 
болғанын атап тті.«Сіздің басшылығыңызбен 
б а у ы р л а с  = з б е к с т а н д а  т ұ р а қ т ы л ы қ  п е н 
қауіпсіздікті нығайта түсетін ауқымды згерістер 
жалғасын табатынына сенімдімін» делінген 
жеделхатта. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев 
=збекстан Республикасының сайланған 
президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы 
сйлесті. Елбасы Ш.Мирзиёевті президент 
сайлауындағы жеңісімен құттықтап, сайлау алды 
бағдарламасын іске асыру барысында оған табыс 
және мемлекеттік қызметте жаңа жетістіктер 
тіледі. Елдер кшбасшылары халықаралық күн 
тәртібінің және ңірлік қауіпсіздікті нығайтудың 
мәселелері жнінде пікір алмасты. Соңында 
Нұрсұлтан Назарбаев =збекстан басшысын 
елімізге мемлекеттік сапармен келуге шақырды.

АТЫРАУҒА ЖҰМЫС 
САПАРЫМЕН БАРДЫ
Елбасы жұмыс сапарымен Атырау облысына 
барды. Сапар аясында  инвесторлар, отандық 
және шетелдік мұнай-газ компанияларының 
басшыларымен, мемлекеттік органдардың 
-кілдері мен мұнай-газ саласының 
ардагерлерімен кездесу -ткізіп, келелі әңгіме 
-рбітті. 

Мұнай-газ саласының үздік еңбеккерлерін 
«Барыс», «Парасат», «Достық», «Құрмет», «Еңбек 
Даңқы» ордендерімен және «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен марапаттады. Президент экономика-
ны дамыту, халықтың әл-ауқатын арттыру ісінде 
мұнай-газ индустриясының айрықша маңызы бар 
екенін атап тті. Қашаған кен орнының ашылуы 
соңғы 50 жылда әлемдік энергетика саласындағы 
ең елеулі оқиға болғанын тілге тиек етті. Елбасы 
сонымен қатар «ExxonMobil» компаниясының 
президенті Д.Вудс, «Total E&P» компаниясының 
президенті А.Брейяк және зге де тұлғалармен 
кездесті.

ӘРІПТЕСТІК ЛЕБІЗ



АНА ТІЛІ 3№49 (1359) 
8 – 14 желтоқсан
2016 жыл

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

БОЛАША� БАЛАБА�ШАДАН БОЛАША� БАЛАБА�ШАДАН 
БАСТАЛАДЫБАСТАЛАДЫ

бар балалармен жұмыс істесе, 
екіншісі санаторлық-сауықтыру, 
яғни денсаулығы әлсіз, жиі ау-
ыратын балаларды тәулік бойы 
тәрбиелеп, сауықтырмақ. Екі 
қабатты ғимараттағы муызкалық 
және гиманстика залдары ең соңғы 
үлгідегі құралдармен жабдықталған. 
Мұнда ойын залы, жатын блме, 
медициналық кабинет, психолог, 
логопед, блмелері, физиотерапия 
кабинеті қарастырылған. 

Балабақша ауласында ойын 
алаңы, футбол, баскетбол алаңдары 
бар. Ас әзірлеу, кір жуу блмелерге 
қажетті жабдықтар түгел қойылған.  

Естеріңізге салсақ, Тәуелсіздік 
жылдары Алматы облысында мек-
тепке дейінгі мекемелер саны 47-
ден 903-ке дейін артты, балаларды 
балабақшамен қамту деңнгейі 3,1-
ден 87 %-ке дейін сті. Мұндай 
сапалық крсеткішке мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік тетігін 
қолдану арқылы қол жеткізілді. 
Алматы облысында жекеменшік 
балабақшалар 61,2 %-ды құрайды. 
Сйтіп, бүгінгі күні Алматы об-
лысында 182 мемлекеттік, 288 
ж е к е м е н ш і к  б а л а б а қ ш а л а р , 
433 мектеп жанындағы шағын 
орталықтар 64,2 мың баланы 
тәрбиелеп отыр. 

Сонымен қатар бұл күндері 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

т ы  о б л ы с ы н ы ң  т ұ р ғ ы н д а р ы 
Елбасының мүсінін орната отырып, 
зіміздің шынайы ықыласымызды, 
р и я с ы з  а л ғ ы с ы м ы з д ы ,  з о р 
құрметімізді білдіреміз. Мемлекет 
басшысының мүсіні зінің туған 
жерінде орнатылуы заңдылық. 
Тәуелсіздіктің 25 жылында Ұлт 
К  ш б а с ш ы с ы  қ а з а қ с т а н д ы қ 
қоғамның біріктіруші факторы, 
тұрақтылықтың, гүлдену мен 
ркендеудің символына айналды» 
деді облыс әкімі. 

Мұнан кейін сз салған Алматы 
облыстық ардагерлер кеңесінің 
трағасы Ермек Келемсейіт, Ал-
маты облысының Құрметті азама-
ты, ардагер Наурыз Қылышбаев, 

дұрыс бағытқа пайдалана біліп, есе-
леп қайтаруы қажеттігін атап тті. 
Бүгінгі оқиға шара барша қазақ 
жұрты үшін үлкен қуаныш екенін 
тілге тиек етті. 

  Осындай игілікті шаралар ая-
сында Сарқан ауданының Лепсі 
зенінде қуаттылығы 17 МВт бо-
латын шағын ГЭС-2 іске қосылды. 
Ж а ң а  н ы с а н н ы ң  с а л т а н а т т ы 
ашылуына облыс әкімі Амандық 
Баталов қатысты.  Облыс әкімі 
Қазақстандағы тау суларының 
гидроэнергетикалық қорының 65 
пайызы Алматы облысында екенін 
тілге тиек етіп,  облыста су және 
жел энергетикасын дамытудың 
арнайы бағдарламасы әзірленгенін, 

ОТЫРАР – ТАРИХИ ӨЛКЕ
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев жұмыс сапарымен Отырар 
ауданына барды. Аймақ басшысы Арыстан баб кесенесінде болып, туристік маңызды 
нысандар – Отырар төбе мен Арыстан бабтың маңын абаттандыру жобаларымен 
танысты. Сонымен қатар бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, кәсіпкерлік және 
туристік салаларды дамыту мәселелеріне мән берді. Облыс басшысы ең алдымен 
Темір ауылдық округіндегі «Агро-Азия» ЖШС-ның жаңа кәсіпорынын іске қосу 
рәсіміне қатысты. 

АТАМЕКЕН

Құттықтау сзінде бұл кешеннің ашылуы 
аудандағы жүгері кластерін дамытуға негіз 
болатынын атап ткен Жансейіт Түймебаев 
шаруаларға з німдерін ысырапсыз жинап 
алуға және тиімді бағаға ткізуге мүмкіндік 
туғанын жеткізді. 

Пайдалануға берілген кешеннің жал-
пы жоба құны 619 млн теңгені құрайды. 
5 га аумақты алып жатқан кәсіпорында 
16 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. 
Сыйымдылығы 10 мың тонналық кешенде 
болашақта 17 түрлі нім шығарып, Иран, 
Қытай елдеріне экспортталатын болады.

Аудан әкімі Е.Айтаханов келесі жылдың 
бюджетіне кесененің кіре беріс қақпасы 
мен Түркістан-Шәуілдір бағытындағы 
жолдың аралығын жнге келтіріп, зия-
рат жасаушылар мен турис терге ыңғайлы 
орта құру жұмыстарының жасалатынын 
айтты. Сондай-ақ Отырар тбе маңы мен 
қалашықты Арыстан бабпен қосатын 
ұзындығы 1,7 шақырым болатын жолды 
абаттандыру жұмыстарына кңіл блінетінін 
тілге тиек етті. Аталған жобаларға қанық 
болған облыс әкімі игі істің жобасын тағы 
бір пысықтап, облыстағы білікті мамандар-
дан кеңес алуды тапсырды.

Егенмендіктің ширек ғасырлық тойын-
да Қоғам ауылдық округіндегі Мыңшұқыр 
елді мекенінде пайдалануға берілген 180 
пәтерлі кпқабатты 10 тұрғын үй отырарлық 
ағайынды ерекше қуантты. Жергілікті 
халықтың қуанышымен бліскен ңір 
басшысы Ж.Түймебаев қоныс тойын 
тойлаушылардың қатары алдағы уақытта 
мұнан да кп болатынына сенім білдірді.

«Қолжетімді баспана-2020» бағдарламасы 
аясында салынған үйлердің іргетасын 
қалау 2015 жылдың қазан айында басталған 
болатын. Жалпы ауданы 18 792 шаршы 

метр болатын кпқабатты баспаналарда 
90 бір блмелі, 90 екі блмелі және 90 үш 
блмелі пәтер бар. Алдағы уақытта Отырар-
да 450 пәтерлі 25 тұрғын үйдің құрылысын 
жүргізу жоспарланып отыр. Жалпы ауданда 
бүгінгі таңда тұрғын үй кезегіне 716 азамат 
тіркелген.

Ауданға сапары кезінде  облыс әкіміне 
«Отырар Сүт-Ет» мекемесінің жұмысы 
таныстырылды. Ккмардан ауылында 
орналасқан ндірістік кооператив сапалы 
ет пен сүттен блек, еліміздің ірі қалаларын 
«Маяқұм» шұбатымен қамтамасыз етіп отыр. 
Бүгінде кооперативте 700-ге жуық түйе, 88 
бас сиыр бар. Тәуліктік қуаттылығы – 1,25 
тонна шұбат, 900 литр сүт ндіреді. Коопе-
ративке 67 шаруа қожалық мүше. Болашақта 
ет пен сүтті сапалы ңдеуді жос парлап отыр. 
=ндірілген німдер 6 облыс пен Алматы, 
Астана қалаларына жеткізіліп, тұрғындарға 
ұсынылуда.

Сапар аясында келелі кеңес ткізіліп, 
аудан әкімі Ерлан Айтаханов Отырардың 
әлеуметтік-экономикалық даму крсет-
кіштерін баяндады. Аймақ басшысы ауданда 
кәсіпкерлікті қолға алу қажеттігін айтып, 
кәсіпорындарды іске қосу ісіне инвестор-
ларды тарту керектігін тапсырды. Туризм 
саласы бойынша Отырардың мол мүмкіндігі 
бар екенін алға тартқан Ж.Түймебаев ңірге 
отандық және шетелдік қонақтарды кптеп 
тарту жұмыстарын қолға алу мәселесін 
қозғады. 

ЕСЕЛІ ЕҢБЕКТІҢ ЖЕМІСІ

Оңтүстік Қазақстан облысының ша-
руалары еліміз егемендік алған ширек 
ғасырда дәнді дақыл жинау бойынша 
үздік крсеткішке қол жеткізіп, рекорд 

КЕШ

ТҰСАУКЕСЕР

Туынды «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жоба-
ларды дамыту қорының тікелей демеушілігімен жарық 
крген. 

Тұсаукесер рәсімі Алматыдағы Жамбыл атындағы 
қалалық жастар кітапханасында ұйымдастырылды. 
Оған жоба авторымен қатар тарих ғылымының док-
торы Мәмбет Қойгелді, «Дегдар» қоғамдық келісімді 
қолдау қорының трағасы Дәулет ;шімхан және 
т.б. азаматтар қатысты. Үш томдықты шығарудағы 
мақсат Тәуелсіздік құндылықтарын ардақтау, Алаш 
қозғалысының тарихын жүйелеу, Алаш арыстарының 
мірі мен қызметін насихаттау екені атап тілді.

АЛАШ МҰРАСЫ

ТАҒЗЫМ

Қазақстан Жазушылар кітапханасында к-рнекті 
ақын, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 
иегері Нүкеш Бәдіғұлдың туғанына 80 жыл толу-
ына орай «Сағым бейне» атты еске алу кеші -тті.   

Ақынның алғашқы леңдер топтамасы 1969 
жылы «Жас керуен» жинағына енген болатын. 
 Содан кейінгі кезеңдерде оның «Бәйтерек», «Нұрлы 
жұлдыздар», «Күлімде шуақ», «Жарық сәуле», «Сыр-
лы ағыс», «=мір сазы», «Енші», «Сыбаға» атты жыр 
жинақтары жарық крді. 

Кешті ҚР Жазушылар одағы басқармасы 
трағасының бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбай 
ақ тілекпен ашып, қаламгердің ерекше қасиеттері 
ретінде  еңбекқорлығы мен қайраткерлігін атап 
тті.  Бұдан кейін Ғалым Қалибекұлы,  Орысбай 
;бділдә  сынды замандастары ақын жайлы з 
естеліктерімен блісті. Ал Алмас Ахметбек, Адалбек 
Ахмадиұлы Н.Бәдіғұлдың адами қасиеттері мен 
ағалық қамқорлығын ыстық ықыласпен еске алды. 
Кеш барысында Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
нер академиясы мен С.Демирел атындағы қазақ-
түрік колледжінің  студенттері ақын леңдерін 
оқып, жиналған жұртты шығармашылығымен су-
сындатты.

Кеш соңында ақынның туған-туыстарының аты-
нан Мұхтар Сейітұлы  сз алып, әдебиеттегі аға буын 
мен жас ұрпақ арасындағы  сабақтастық жалғасып 
жатса, нұр үстіне нұр екенін айтты. Ал ақынның 
жары Роза апайымыз жиналған жұртшылыққа 
алғысын білдіріп, ізгі тілегін арнады.

НҮКЕШ БӘДІҒҰЛДЫ 
ЕСКЕ АЛДЫ

орнатты. Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасы мамандарының мәліметінше, 
биыл ңір диқандары 676 мың тонна 
(ткен жылмен салыстырғанда 95 мың 
тоннаға кп) нім жинап, бұрын-соңды 
болмаған нәтижеге қол жеткізді. Мұны 
орташа түсімділікке шақсақ, гектарына 26 
центнер дәнді-дақылдан келеді екен. Со-
нымен қатар биылғы маусым шаруалардың 
зге де німдерді кптеп сіріп, жинау-
да қолайлы болыпты. Мәселен, ккніс 
клемі 109 мың тоннаға ұлғайған. 963 мың 
теңге қаражат клемінде деп бағаланып 
отыр. Бау-бақша німдері 30 мың тоннаға 
кбейген. Тиісінше картоп (22 мың тонна), 
жеміс-жидек німдері (64 мың тонна) де 
еселене түскен. Соңғы үш жылда жерді жаңа 
әдіспен игеру жұмыстары да айтарлықтай 
жақсы жолға қойылған. Биыл терең қопсыту 
технологиясы 86 мың га аумағына енгізілді. 
Бұған дейін тәжірибе жүзінде мақтадан 
орташа есеппен гектарына 26–27 цент-
нер  нім алынса, терең қопсыту техно-

Алматыдағы Қазақстан Жазушылар Одағының 
концерт залында «Жерұйық» қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
және 1986 жылғы желтоқсанның 30 жылдығына 
арналған «Қасиеттім — Желтоқсан!» атты концерт 
-тті.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, ән мен жыр 
кешін ұйымдастырудағы басты мақсат – 1986 жылғы 
Желтоқсан оқиғасы тақырыбында жарық крген 
музыкалық шығармалар мен әндерді насихаттау бо-
лып табылады. Айта кетейік, мұндай концерт дәстүрлі 
түрде ұйымдастырылып келеді.

Концерт «Желтоқсан – азаттық рухы, тәуелсіздік 
таңы!» атты оқиға шежіресіне құрылған деректі 
 фильмінен басталды. ;рі қарай «Атамекен», 
«Желтоқсан  желі», «Бостандықтың  бойтұмары  
желтоқсан», «Қара  бауыр қасқалдақ», «Қайсар қазақ», 
«Желтоқсан маршы» әндері шырқалды. Шараға 
Қазақстанның Халық артисі Нұрғали Нүсіпжанов, 
Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері 
Мұратбек Сарбасов, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, әнші Құрманбек ;лімғазы, сондай-
ақ Есет Садуақасов, Азамат Бекбергенов, ;лия 
;білқайыр, Артұр Ізтілеуов, «Аманат» тобы және т.б. 
нер иелері қатысты.

«ҚАСИЕТТІМ – 
ЖЕЛТОҚСАН!»

(Басы 1-бетте)

Қаратал ауданында ашылған 
320 орынды балабақшаны есеп-
ке алғанда, Қаратал ауданында 
бұл крсеткіш 92% құрап отыр. 
Бұл балабақшаның құрылысы 
Ұлттық қордан блінген 738 
м л н .  т е ң г е г е  « Н ұ р л ы  ж о л » 
б а ғ д а р л а м а с ы  ш е ң б е р і н д е 
жүргізілді. Бұл балабақшадағы 16 
топқа 1 жастан 6 жасқа дейінгі ба-
лалар қабылданады. Оқыту қазақ 
және орыс тілдерінде. Бір топ 
инклюзивті, яғни тілінде мүкісі 

о р а й  А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң 
орталығы Талдықорған қаласында 
еліміздің Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан ;бішұлы Назарбаевқа 
арналған монументтік-мүсіндік 
композицияның салтанатты ашылу 
рәсімі тті. 

Кешеннің ашылу рәсімінде Ал-
маты облысының әкімі Амандық 
Баталов кпшілікті осы айтулы 
оқиғамен құттықтап, ақ тілегін айт-
ты. «Президентіміздің кпқырлы 
қызметінің ауқымдылығы, биік 
беделі Қазақстанның әрбір аза-
матына етене таныс. Біз, Алма-

«Хильниченко и К» серіктестігінің 
директоры Виктор Хильниченко 
Елбасының ерен еңбегін айрықша 
атап тті.

Жастардың атынан құттықтау 
с  з  с  й л е г е н  І . Ж а н с ү г і р о в 
атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінің студенті Айза-
да Оразалы Елбасының жастарға 
д е г е н  қ а м қ о р л ы ғ ы н ,  б і л і м 
алуға, еңбек етуге жасалған зор 
мүмкіндіктері жайлы айта келе, 
жастар Елбасымызды мақтан тұтып 
қана қоймай, келешек ұрпақ үшін 
жасалып жатқан жақсылықтарды  

соның аясында жаңа ГЭС ашы-
лып отырғанын атап тті. «Осы 
ГЭС-ті іске қосудың нәтижесінде 
ңірдегі электр энерегиясының 
дефициті сағатына 68 млн. кВт-қа 
азайды. Бұл те маңызды жетістік, 
дегенмен меже емес. Қазіргі кез-
де Қора зенінде қуаттылығы 
26-дан 29 МВт-қа дейінгі тағы 3 
ГЭС-тің құрылысы жүріп жатыр. 
Оған қоса тағы бірнеше нысанның 
құрылысы жоспарланған. Мұның 
барлығы зіміз ндіретін электр 
энергиясының тапшылығын азай-
тып, облыстың электр қуаты үшін 

сыртқа тәуелді болмауына және 
жаңартылған энергия кздерін 
дамытуға ықпал етпек - деді А. Ба-
талов құттықтау сзінің соңында. 
Нысанның салтанатты ашылуы-
нан кейін қатысушылар жаңа ГЭС 
ғимаратының ішін аралап кріп, 
жаңа үлгідегі нысанның жұмыс 
істеу ерекшеліктерімен танысты.

Бұдан басқа облыс орталығында 
жаңа талапқа сай қонақүй кешені 
пайдалануға берілді. Қаланың 
о ң т ү с т і к - б а т ы с  а у д а н ы н д а 
орналасқан  16 қабатты «Кктем 
Гранд» кпсалалы қонақүй кешені 
жеке инвестордың қаржысына са-
лынып, мұнда қонақүй және бизнес 
орталық қызметі қатар ұсынылмақ.

– Тәуелсіздіктің 25 жылдығы 
а я с ы н д а  а ш ы л ы п  о т ы р ғ а н 
Т а л д ы қ о р ғ а н  қ а л а с ы н д а ғ ы 
« Г р а н д  К  к т е м »  қ о н а қ  ү й 
кешені қаладағы ең заманауи, 
соңғы үлгідегі,  жоғары кла-
с т ы  к е ш е н  б о л ғ а л ы  о т ы р . 
Астанада тетін «Экспо-2017» 
халықаралық крмесінің туіне 
байланысты жоғары деңгейдегі 
қолайлы жағдай қарастырылған 
қонақүйлерге деген қажеттілік 
артып отыр. Шетелдік туристерге 
ұсынылған нысандар тізімінде 
Алматы облысының да крнекті 

орындары енгізілген. Туризм 
ңірдегі ең маңызды салаға ай-
налып келеді. Сондықтан об-
лыс орталығы Талдықорған 
қаласын кркейте түсу – біздің 
басты мақсатымыз. «Кктем 
Гранд» қонақ үй кешені жеке 
инвестицияға салынған, ортақ іске 
з үлесін қосып, Талдықорғанның 
тартымды қала болуына атсалы-
сады деп сенемін, - деді з сзінде 
А. Баталов. Ғимараттың лентасы 
қиылғаннан кейін шашу шашы-
лып, жиналғандар нысанды ара-
лап крді.

Нұрлан ҚҰМАР
Алматы облысы

логиясын енгізген шаруашылықтардан 
гектарына 40-45 центнер нім жиналған. 
Бұл  технологияның катты топырақ 
ылғалдылығын сақтаудағы тиімділігін 
ескере отырып, бұл технология ны басқа 
да дақылдар мен тәлімі жерлерге қолдану 
ұсынылуда. Осы ретте айта кетерлігі, ауыл 
шаруашылығы дақылдарының клемі ткен 
жылмен салыстырғанда 12,8 мың гектарға 
артқан. Орташа есеппен республика бой-
ынша ндірілген мақтаның – 100, жүзімнің 
– 65, бақшаның – 66, мақсарының – 40, 
жеміс-жидектің – 31, ккністің – 24 пайы-
зы облыстың еншісінде. Бұл алдағы уақытта 
Оңтүстік Қазақстан облысын, республика 
халқын жергілікті азық-түлік німдерімен 
қамтамасыз ететін негізгі орталыққа айнал-
дыру әлеуетінің жоғары екендігінің бірден-
бір айғағы. 

Балым РЫСБЕРГЕН

Оңтүстік қазақстан облысы

«Дегдар» қоғамдық келісімді қолдау қоры 
әдебиеттанушы ғалым, профессор Тұрсын 
Жұртбайдың «Алаш» қозғалысы ж-ніндегі 
зерттеулері бойынша дайындалған 3 томдық жинақ 
шығарды. Туынды мұрағат деректеріне негізделген. 
Онда Алаш қайраткерлеріне қатысты қуғын-сүргін 
жылдарындағы деректер келтірілген.  
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Тіл білімінде мәтінге байланысты 
жүргізілетін зерттеулерді мәтінтану 
(«текстология») бағытындағы және 
мәтін лингвистикасы бағытындағы, 
дискурстық зерттеулер бағытындағы 
деп аражігін ашып крсеткен дұрыс. 
Зерттеу нысанына қарай жалпы тіл 
білімінде, әдебиеттануда антикалық 
әдебиет текстологиясы, жаңа әдебиет 
текстологиясы, медиевистикалық 
текс тология, түпнұсқалық және 
аударма мәтіндер текстологиясы, 
дискурстық талдаулар т.б. блінеді. 
Мәтінтану мәтін тарихын зерттеу-
мен, кне мәтіндерді танумен бай-
ланысты ұғым. Қазақ мәтінтануы 
туралы айтар болсақ, оның тарихы 
да, қалыптасуы да блек. 

Қ а з а қ  м ә т і н т а н у ш ы л а р ы 
жүргізген зерттеулер кне, орта түркі 
ескерткіштеріне жасалған талдау-
лардан, жыр жолдарындағы, кркем 
шығармалардың мәтіндеріндегі 
а у ы т қ у л а р ғ а  а р н а л ғ а н .  Т а р и -
хи мәтіндердің сырын ашу фоль-
клордан бастап кне және орта 
түркі жазба ескерткіштерін тануға 
бағытталады.  Қазақ мәтінтануы 
ауыз әдебиетін қағазға түсірген 
кезден  басталды деуге бола ма? 
Мәтінтанушылық бағыттағы ең 
алғашқы еңбектердің бірі ретінде 
М.Мағауиннің Ноғайлы жырларына 
байланысты жазылған зерттеулерін, 
кешенді тілдік талдаулар берілген, 
сздігі бар, түсініктемесі жүйеленген 
орта түркі жазба ескерткіштерінің 
зерттеушілері  ;.Құрышжанов, 
Б.Сағындықұлы т.б. ғалымдардың 
еңбектерін атауға болады. Ал аударма 
мәтіндердегі автор еркі мен автордың 
түпқазық ойлары сақталуын сара-
лау, пайымдау жнінде қазақ мәтін 
теориясында түрен салынбағанын 
мойындау керек. Аударма сапасын 
авторлардың здері қадағалайтыны 
туралы мақалалардан, естеліктерден 
о қ ы ғ а н ы м ы з б е н ,  с а л ы с т ы -
рып, талдаған еңбекті кездестіру 
қиын.  Бұл пікір,  әсіресе,  кп 
тілдерге аударылған авторлардың 
шығармашылығына байланысты. 
Осы орайда үштілділіктің кмегі 
бір тиетін жер осы болар-ау деген 
ойдамыз. 

М ә т і н н і ң  ә р  т ү р і  б о л а д ы . 
А т р ибуция  с ына  қарай  тарихи 
мәтіндерге байланысты алғанда 
авторлы және авторсыз мәтіндер 
болады. Кптеген әндер халық әні 
болып саналады. Демек, автор-
сыз мәтіндерге жатады. Мұндай 
ерекшелік фольклорлық мәтіндерге 
тән. 

Мәтінтану мен мәтінге тілдік 
талдау жүргізуге байланысты ба-
сты ұғымдары туралы түсініктер 

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

ӨЗГЕ ҰЛТ 
ЖАСТАРЫ ҚАЗАҚША 

ҮЙРЕНІП ЖҮР

ПАТРИОТТЫҚ 
ӘНДЕР ШЫРҚАЛДЫ

Лисаков қаласы әкімдігі мәдениет және тілдерді да-
мыту б-лімі, қалалық тілдерді оқыту орталығы және 
№3 қазақ орта мектебінің ұйымдастыруымен 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай -зге 
ұлт -кілдері арасында «Біз қазақша үйренеміз!» 
атты байқау -тті.  

Аталмыш байқау «Қазақстан  Республикасында 
тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы» аясында жүзеге 
асқанын айта кеткеніміз жн. 

Тіл – тәрбие кзі, халықты біріктірудің маңызды 
факторы екендігін насихаттауды мақсат тұтқан байқау 
барысында мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорын  
қызметкерлері арасында үздіктер анықталды.  Қала 
жастарының басын қосқан шарада үміткерлер з 
нерлерін ортаға салды. Байқау те тартысты тті.  
 Сонымен, Кирилл Тихомиров жүлделі бірінші орынды 
иеленіп, байқау жеңімпазы атанды.   Ал екінші орын-
ды Ирина Кузьмина және Марина Лушанова бліссе, 
Елена Кудлай үшінші орын иегері атанды.

Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен және мақтау 
қағаздарымен марапатталды.

Тұрсынкүл БАЕКИНА,
Тілдерді оқыту орталығының әдіскері

Қостанай облысы
Лисаков қаласы

«Достық» концерттік залында облыстық Тілдерді 
дамыту ж-ніндегі басқармасы Қазақстан халқы 
ассамблеясымен және облыстық «Нұр Отан» 
партиясымен бірлесіп Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай этномәдени 
бірлестіктерінің жастар ұжымдары арасындағы 
мемлекеттік тілдегі патриоттық әндер фестивалін 
-ткізді.  

Іс-шараның мақсаты  – жастардың бойында 
патриоттық, отансүйгіштік сезімді қалыптастыру, 
азаматтық жауапкершілікті  арттыру, қазақ тіліндегі 
әндерді  насихаттау болып табылады. Шара барысында 
облыстың шығармашылық ұжымдары туған жер, Отан, 
сондай-ақ мемлекеттік тіл тақырыбындағы әндерді 
нақышына келтіре орындады. =нерпаздар ұлттық 
бағыттағы туындыларды әуелете шырқап, қазылар 
алқасының оң бағасына ие болды. Патриоттық 
шығармалардың қатарында «Атамекен», «Отан ана», 
«Туған ел», «Ақбұлақ» және т.б. әндер бар. 

Барлық 17 этномәдени бірлестіктерінің ұжымы 
ақшалай сыйлықтармен және дипломдармен мара-
патталды.

 
Берік С;РСЕНҰЛЫ

ПАВЛОДАР

жеткен ақын-жырауларымыздың 
негізгі туындылары ел аузынан ХІХ 
ғасырдың аяғы, ХХ ғасырдың ба-
сында ғана жазылып алынған, кітап 
болып тасқа басылғанына кп уақыт 
те қойған жоқ. Осы орайда қазақ 
филологиясына «ауызша-жазба-
ша мәтін» деген жаңа әдістемелік 
бағытты ұсынатын пікірлер бар, 
соны қолдаған жн.  ;рине, осы 
қос ұғымды атаудың соңғы «жазба» 
сыңары классикалық ұғымдағы ав-
тографтар (қолжазба, тізбе немесе 
тізім, кшірме), әр жылдары жарық 
крген басылымдар. Осылайша 
қазіргі кезде «штамп», «қайталама» 
деп, үлкен күмәнмен қарап кел-
ген тұтас шумақтарға қазіргі мәтін 
және мәтінтану тұрғысынан екі түрлі 
кзқараспен қарап, бағалауға болады. 
Мұра ретіндегі кне мәтіндерді тану 
барысында аталған тұтас шумақтарға 
автордың зіне дейінгі танымал 
ақындардың шығармашылығынан 
згеріссіз пайдаланған «дәйексзі», 
я болмаса «сілтемесі» ретінде қарау 
керек болса, қазіргі мәтіндердегі 
«штамп», «стандарт», «қайталамалар» 
автордың «стильдік ерекшелігі» және 

Мәтінтану – тіл білімінің маңызды саласы. Онсыз ескі жазбалардағы ойды, 
мән-мағынаны түсіну мүмкін емес. Қадым замандардан бүгінгі күнге дейін 
жеткен әртүрлі қолжазбалар, шайырлардың өлең-жырлары, дастандар мен 
аңыз-әңгімелер, хикаялар мәтіні, ондағы қолданылған сөздер түсініктемені, 
түсіндіруді қажет етеді. 

БАЙҚАУ

ШАРА

сіңірген академик Р.Сыздықты,  со-
нымен қатар қазақтың ескі жазба 
әдеби тілі туралы түсінік барын ай-
тып жүреміз. Оларды біздің үлкен 
баға жетпес құндылығымыз екеніне 
де тоқталамыз. =йткені орта түркі 
ескерткіштерін збек ағайындар 
кеңестік кездің зінде-ақ кне 
збек тілінде жазылған («памятни-
ки староузбекской письменности») 
деп, ал татарлар кне жазбалардың 
дені кне татар тілі ескерткіштері 
(«памятники старотатарской пись-
менности») деп иемденіп алғаны 
белгілі. Ал жоғарыда аты аталған 
Қ.=мірәлиев,  Б.Сағындықұлы, 
Б.;білқасымов,  т.б. ғалымдар кейбір 
жазба ескеркіштердегі сздердің 60-
70 пайызға дейін мағынасы жағынан 
қазақ сздерімен дп түсіп жататы-
нын дәлелдеп, сздіктерін шығарып 
қойғанын ғылыми дәлел ретінде 
ұсынамыз. Қытайда қандас ғалымдар 
тұрады. Олардың ішінде Қазақстанға 
келіп, дәріс оқып, конференция-
ларда баяндама жасап жүрген Еркін 
Ауғали, Дүйсенәлі ;шімұлы, Айдар 
Міркамал сынды ғалымдар тарихи 
мәтіндерді тануды ілгерілетеді деп 

қайталамалардан тарихи ұқсастық 
б а й қ а л с а ,  а л д ы ң ғ ы  д ә у і р м е н 
сабақтастық, дәстүршілдік ретінде 
бағаланады.

Ташкент орталық кітапха насында 
Орта түркі жазба ескерткіштерінің 
25 мыңға жуық қоры бар. Ең негізгі 
қ о р л а р  Т ү р к и я н ы ң  Ы с т а н б ұ л 
қаласында.  Зерттелу деңгейі де 
айтарлықтай жоғары. Теориядан 
грі, сздіктер құрастыру, тек-
стология жасау жолға қойылған.  
Қазан қаласына конференцияға 
барғанымда татар елінде қолжазбалар 
ұқыпты сақталғанына кзім жетті. 

Қолжазбаларды зерттеуге бай-
ланысты қалыптастырған ғылыми 
мектептері бар. Қытайды алсақ, 
жазба мәтін, яғни, қолжазбаларды 
сақтау жүйесі ғасырлар бойы жолға 
қ о й ы л ғ а н .  С о н д ы қ т а н  о л а р д а 
мәтінтану ғылымы дамыған деу-
ге болады. Мен жыл сайын  Пе-
кин қаласындағы Орталық ұлттар 
университетінде «Қазақ әдеби тілінің 
тарихы» пәнінен дәріс  оқимын. Сонда 
байқағаным, олар тіпті ауызша әдеби 
тіл деген ұғымға аса ден қоймайды. 
Бірақ біз қазақ әдеби тілінің табиғаты 
блектігін, ондай ұғым бар екенін, 
оның қалыптасуына үлкен еңбек 

ойлаймын. =йткені олар үш-трт 
тілді еркін меңгерген, ханзу, жа-
пон тілдерін және ескі ханзу тілін 
білетін ғалымдар. Бізге беймәлім 
қытай архивтерінде сақталған 
қолжазбаларды тануға кмектеседі 
деп ойлаймын. 2012 жылы Одесса 
қаласында конференцияда болдым. 
Қырым түбегінен келген ғалымдар 
тарапынан «Түркі халықтарының 
ішінде қазақтарда ауызша мәтінді 
згертпей,  дәл жеткізу  кәсіби 
деңгейге жеткен» дегендерін естідім. 
Сонымен қоса, қазақ халқында 
белгілі адамдардың сзін сыйлау, 
сзге тұру, айтқандарын згертпей 
жеткізу деген ұғымдар бар. Осыдан 
келіп ауызша әдеби тілдің құқығы 
артады.  Хандық тұсында ханның 
сзін згертпей жеткізу үлкен 
мәртебе саналған. Бізге негізгі тілдік 
бірліктердің згермей, түпнұсқа 
күйінде жетуі де содан болар. Сырт-
тан бақылайтын ғалымдардың 
қазақтың осындай қасиетін байқап, 
айтып жүргені бізді қуантты. Біздің 
мәтінтануда жасаған зерттеулеріміз 
осы ұстанымдарға негізделсе құба-
құп. 

Қазір мәтін лингвистикасы мен 
дискурс деген жаңа лингвистикалық 

бағыттар  дамуда.  Дискурстың  
ерекшелігі ауызша мәтіндерге жақын 
болуында. Мәтін қағазға түскен нім 
болса, дискурсқа қарапайым сырласу 
мен сұхбатты жатқызамыз. Менің 
түсінігімде дискурс тіл үйренушілерге 
аса қажет. Себебі сйлеушінің 
е к п і н і ,  и н т о н а ц и я с ы ,  д а у ы с 
ырғағы әуезділігінің згеруінің зі 
мәтіндердегі сздердің мағынасына 
әсер етеді. Бұл дискурстық талдау 
нысанына айналады. 

«Қазақ әдеби тілінің тарихы» 
курсын оқыту барысында, кп 
жылғы жинақталған тәжірибе 
негізінде  «Қазақ әдеби тілінің та-
рихы» оқулығы (2011 ж. ҚРБжҒМ 
грифімен) дүниеге келді. Сонда 
байқағанымыз,  қазақ әдеби тілінің 
тарихындағы әлі де жете зерттеуді 
қажет ететін бір мәселе Ноғайлы 
дәуіріне байланысты. 

Екінші мәселе – армян-қыпшақ 
ескерткіштері туралы студенттердің 
хабарының аздығы. Бұл жазбалардың 
«Мәдени мұра» бағдарламасы ая-
сында  Қазақстанға келуіне армян-
қыпшақ жазба ескерткіштерінің 
бірден-бір маманы Сейсенбай 
Құдасов деген зерттеуші әріптесіміз 
з үлесін қосты. Ол: «ХVІ-ХVІІ ғғ. 
жеткен армян әліпбиімен жазылған 
қыпшақ тіліндегі жазба мұралар 
тілін қазақ әдеби тілі тұрғысынан 
зерттеу маңызды. Олар «Кодекс 
Куманикус» тілі мен қазіргі қыпшақ 
тілдерін жалғастырып жатыр, оларды 
танып-білудің тарихи-генетикалық 
сабақтастықты тануға, ареалдық  
белгілерін айқындаудағы маңызы 
зор» деп біледі. Белгілі дәрежеде 
ккжиегі крініп тұрған тарихи 
зерттеулердің рісін кеңейтетіні де 
сзсіз.

Үшінші мәселе – репрессияға 
ұшыраған Алаш азаматтарының 
мұраларын мәтінтану тұрғысынан 
да, мәтін  талдау тұрғысынан да 
зерделеуге байланысты. Бұл – 
қазақ әдеби тілі тарихын тұтас тану 
үшін қажетті қадам.  Қазақ әдеби 
тілі тарихының кеңестік қуғын-
сүргінге дейінгі кезеңі, қалай десек 
те, алдыңғы буын ағалардың еңбегі 
арқылы  жақсы зерттелген, ал бізге ең 
жақын репрессия кезеңі «ақтаңдағы» 
мол, аз зерттелген кезеңге жата-
ды. Сол кездердегі газет-журналдар 
тілі, жалпыұлттық «Қазақ» газетінің 
л е к с и к а - г р а м м а т и к а с ы ,  о н ы ң 
қазақтың жаңа әліпбиін, емлесін  
қалыптастырудағы рлін, Шәкәрім 
мұраларының тілін, алғашқы қазақ 
о қ у л ы қ т а р ы н ы ң ,  ә д і с т е м е л і к 
құралдарының тілін, аударманың 
жай-күйін т.б. мәселелерді зерт-
теу керек. Міне, қорыта келген-
де, мәтінтану және мәтін талдау 
қаншама мәселелермен сабақтасып 
жатқанын аңғару қиын емес. Де-
генмен, мәтін лингвистикасы мәтін 
талдау мен дискурс туралы айтар 
нәрсе кп.

беріліп,  зерттеушілер ізденіс і 
арқасында баламалар ұсынылуда, 
қазақ мәтінтануының ерекшеліктері 
туралы айтылуда. Ал шығарма иесі 
мен ол дүниеге әкелген туындының 
тілдік сипатын ашу деген – тұтас бір 
тарихи кезеңге тән тілдік, кркемдік-
стильдік ерекшеліктерді анықтаумен 
пара-пар. 

К  н е  м ә т і н д е р  б ү г і н г і 
заманымызға жеткенге дейін, автор 
кшіруші, редакция лаушы қызметін 
атқарады. Сондықтан соған қарай 
факсимеле, канондық мәтін, негізгі 
мәтін, архаикалық мәтін деген 
түрлері айқындалады. Кшірме 
мәтіннің қайсы сапалы, қайсы түп 
негізге жақын ол ең құнды тізім бо-
лып есептеледі. Кне мәтіндердің 
канондық мәтінін табу  зекті мәселе.  

Қазақ кне мәтінінінің табиғаты 
деген мәселеге келсек, зге озық 
жұрттың бұл саладағы тәжірибесіне 
кңіл қойсақ, оларда хат мәдениеті 
ерте дамығандықтан, ең басты 
ұстаным – жазба нұсқаның (ав-
тограф, тізбе т.б.) сақталуы. ХХ 
ғасыр басындағы қуғын-сүргінге 
түскен қазақ зиялыларының да 
кбінің қолтаңбалары сақталмаған. 
Фольклорлық мұра мен аты бүгінге 

Бағдан МОМЫНОВА,    
А.Байтұрсынов атындағы Тіл 

білімі институтының Бас ғылыми 
қызметкері,  филология ғылымының 

докторы, профессор

МӘТІНТАНУ КӨНЕ 
МҰРАМЫЗДЫ ЖАҢҒЫРТАДЫ

Тегіміздің жазылуына 
мән берілді

«Ана тілі» газетінің сайтына да оқырмандарымыз өз пікірлерін білдіріп жатады. 
Солардың бірқатарын назарларыңызға ұсынып отырмыз.

«Әліппемен» қоштасқаннан 
не ұттық?

Телеарналар жат атауға неге жармасып жүр?..

Тәуелсіздік және қазіргі қазақ тілі 

Авторы: Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Авторы: Нұрлан МАНСҰРОВ

Авторы: Әбдіжәлел БӘКІР 

Қиял ұшқыр емес, сана таяз, сосын орыстардан  к�шіріп, сәл �згерте салады. Бұл ерсі ғана емес, зиян екенін ойлап жатқан 
бірлі- жарым арлы кісі болмаса қалғанының еті үйренген.Не қылған бітпейтін шоу, таймс, лайф? Бұл–надандық!

Меніңше, қазақ тіліне қосылып жатқан “BESTSTAR”, “Times”, “Life”, “Бенефис-шоу”, “фест” және т.б. “�ркениетті” 
жаңалықтар осындай үстем идеологияның алғашқы жемістері. Мейлі ғой, жаңашылдар ойлап шығара берсін, бірақ олар қазақ 
тіліне қосақталып-жабысып, оған зиянын тигізуде.  Олардың ештеңеге қарамай батыл қимылдаулары біздің елде мемлекеттік 
тілді бұрмалауға, шет тілдермен шұбарлауға, оны к�рсеқызарлықпен шоу тіліне айналдыруға болмайды деген шектеудің 
жоқтығынан ба деймін. Сондықтан әркім тілімізді тәлкек қыла береді. 

Дайынға әзір халықпыз ғой. Неде болса қазақ тілінде жасалып жатқан дүние. Ең бастысы қазақилық аңқып тұрса нұр үстіне 
нұр болар еді.

2бдіжәлел ағаның мақалаларын к�птен бері қадағалап оқып жүремін. 2детте к�лемді болып келеді. Ойы кең азамат екені бірден 
аңғарылып тұр. Тереңнен толғап, астарын байыптап, тұжырымдай с�з тастап отыр. Бүгінгінің арыстары осы азаматтарымыз 
ғой. Құдай дендеріне қуат берсін. 2лі де айтатыны, жазатыны к�п сияқты. Жаза түсіңіз, аға!

5зекті мәселе к�терілген екен. Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бастап қазақ тілінің жай-күйі заңдық тұрғыдан, қоғамдық 
тұрғыдан жан-жақты сараланған. К�кейкесті сауалдар бар. Мақаланы оқи отырып, терең ойға қалдым. Шын мәнінде, �з тілімізге 
әлі де самарқау қарап келе жатырмыз ба? Немқұрайлық орға жығып жүрмей ме? Тұғырлы тілімізге дұрыстап мән бермесек, күні 
ертең оның жағдайы қандай болмақ? Алаңдайсың, ойланасың. 5йткені оған негіз жоқ емес. 

Биылдан бастап «2ліппе» оқытылмайтын болыпты дегенді естігенде,  заман 
�згеріп, қоғам дамып, бір жақсы жолын тапқан ғой деп ойлап жүретінмін. Алайда 
мақаладан түйгенім, шешімін таппаған шикі дүние әлі к�п екен. Мәселен, әр баланың 
деңгейі әртүрлі, ауылдағы, қаладағы жағдай әр түрлі.  «Тосқауыл дегенді 1-сыныптың 
баласына қалай түсіндіреміз»  дейді. Осы секілді күрделеніп кеткен жағдай шаш 
етектен екені к�рініп тұр. Меніңше, қазақ баласының әзірге ұтқаны жоқ, оқушы да, 
оқытушы да абдырап қалған.

Осындай орашолақ «бастамалар» мен білім саласында қаптап кеткен 
«реформаторларды» естіп білген сайын, «еліміздің болашағы қандай болар екен?!» 
деп қатты қауіптенемін. Осы біздің елдегі жағдайға, жас ұрпақтың білімі мен 
тәрбиесіне кім жауап береді? Осы мәселеде Үкіметіміздің жауапкершілігі қандай? 
2лде әлгі “реформаторлар” бір б�лек – үй ішінен үй тігіп, шаруаларын б�лек-б�лек 
жүргізе бере ме? Менің ойымша, елдің жағдайы, оның болашағы, бірінші кезекте жас 
ұрпаққа білім беруден басталып, Үкіметтің жауапкершілігінде болуы керек. Бізде 
бұларды «реформатор-министрлер» шешуі дағдыға айналғандай.

Ата заңымыздың 3-бабында: «1.Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – 
халық» деп жазылған. Ал біздегі білім беру саласында билік министрдің қолында 
сияқты болып к�рінеді маған. Себебі олар халықпен, тіпті мұғалімдермен де дұрыс 
ақылдаспай, �здерінің екіұшты реформаларын іске асыра береді.

Менің немерем биыл 1-сыныпқа барды. «Сауат ашу» оқулығының тілі күрделі. 
Сабақ барысында қиналамыз. «Негеш �здерің сияқты 1-сыныптың оқушысы» дейді. 
Қазақта Негештен басқа есім таппай қалған ба? Нұрлан десін, Нұргүл десін. «А-а-а» 
деп қашады дегенді оқыған балалар, жүгіргенде «а-а-а» деп шауып ойнайтын болды. 
2дет болып кетеді ме, аузы аңқиып жүретін болды деп намыстанып жүрмін. Бала да 
шаршады, оқытудан мен де шаршадым.

5зіміз бала кезде оқыған «2ліппе» оқулығының мектеп бағдарламасынан алынып 
тасталуы �кінішті жайт. «2ліппенің» құндылығы жоғары еді. Оны дайындауға үлкен 
ғалымдар атсалысты. Жылдар бойы жетілдірілді. 2дістемелік тұрғыдан шыңдалды. 
Ұлттық салт-дәстүріміз туралы дүниелер мол берілді. Кітаптың осындай жақсы 
жақтарын неге бір сәтте жоққа шығаруымыз керек? 

Менің немерем биыл 1-сыныпқа барды. «Сауат ашу» оқулығының тілі күрделі. Сабақ барысында қиналамыз. «Негеш �здерің 
сияқты 1-сыныптың оқушысы» дейді. Қазақта Негештен басқа есім таппай қалған ба? Нұрлан десін, Нұргүл десін. «А-а-а» деп 
қашады дегенді оқыған балалар, жүгіргенде «а-а-а» деп шауып ойнайтын болды. 2дет болып кетеді ме, аузы аңқиып жүретін болды 
деп намыстанып жүрмін. Бала да шаршады, оқытудан мен де шаршадым.

Мен мектепте ұзақ жылдар сабақ бердім. Соңғы кездері әр т�рт жыл сайын оқулықты ауыстырып, әртүрлі баспадан шыққан 
кітаптармен оқытып жүрдік. Білім министрлігінің озық елдің қатарына кіреміз деуі де дұрыс болар. Бірақ сол реформалауды 
бастауыш сыныптан бастамау керек сияқты. Бастауыш сыныпта оқушының негізі қаланады, үш тілді оқыту да оңай емс. Жаңа 
реформаны 5-сыныптан бастаса да жеткілікті еді. Бір сыныптағы оқушылардың �зі әр баспадан шыққан кітаппен оқиды. Бұған 
кім жауап береді? Сауатты ұрпақты қалай қалыптастырамыз?

Дария:

Ғалым:

Алихан:

Берік:

Жанайдар:

Ақын К-кше:

Самиғолла Ғалым: 

Сақыпжамал:

Серәлі:

Еркін:

Бақытгүл :

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Шымкентте Оңтүстік Қазақстан облыстық 
тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама 
басқармасының ұйымдастыруымен «Ұлты қазақ 
азаматтардың аты-ж-нін ресімдеуді реттеу 
мәселелері» тақырыбында кеңейтілген семинар-
кеңес -тті.

Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерекесіне орай 
ұйымдастырылған шараның түпкі мақсаты – 
тәуелсіздік құндылықтарын насихаттау арқылы 
мемлекеттік тілге деген құрметті қалыптастыру, 
тлқұжаттағы тегіміздің дұрыс жазылуына мән беру, 
құжаттандыруға жауапты мекемелердің қызметін 
таныстыру, ұлтымызға жат аффикстерден арылу 
мәселелеріне арналды.

Жиынға облыстық ономастика комиссиясының 
мүшелері, ңірдегі тіл жанашырлары, облыстық 
әділет департаменті мен білім беру мекемелерінің 
қ ы з м е т к е р л е р і ,  ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы н ы ң 
оқытушылары мен  белсенді жастар, жас ата-аналар 
мен БАҚ кілдері қатысты.

Облыстық басқарма жүйелі түрде аймақтағы ұлты 
қазақ азаматтардың аты-жніне байланысты мектеп 
оқушыларымен, жаңадан шаңырақ ктерген жас 
жұбайлармен жалпы қалың жұртшылықпен тығыз 
байланыс жасап, үгіт-насихат шараларына ұйытқы 
болып келеді. Осындай игі істердің нәтижесінде 
соңғы үш жылда дүние есігін ашқан сәбилердің 
басым блігінің аты-жні қазақша «-ұлы», «-қызы»  
жалғауларымен жазылған.  Бұл крсеткіштер 2013 
жылы – 52, 2014 жылы – 73,  ал 2015 жылы – 78 
 пайызды крсетіп, «-ов», «-ова», «-ович», «-овна» 
сынды аффикстерсіз тегін қазақы дәстүрге сай 
ресімдегендер саны артып келеді. Бұл – Тәуелсіздік 
жемісі.

Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, 
тегімізді түзеу – зекті мәселе. =мір табалдырығын 
енді аттаған  нәрестенің аты-жнін кеңес дәуірінен 
қалған жалғаусыз рәсімдеу бүгінгі буынға жүктеліп 
отырған міндет. Бұл адамдардың жеке басына ғана 
қатысты емес, бұл мемлекеттік мәні зор мәселе. 
Аты-жніміз бен тегіміздің орынды қолданылып, 
олардың ана тілімізде және орыс, ағылшын тілдерінде 
орфографиялық ереже мен әдеби нормаға сай жа-
зылуын дұрыс жолға қоятын кез жетті. «Мәңгілік 
Елдің» мызғымас құндылықтары бүгіннен бастап 
қалыптасатынын ұмытпайық. 

Ш.БАҚЫТЖАН
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АНА ТІЛІ

— Мен Мәшбектің (Бердібектің 
әкесі) туыс інілерінің бірі боламын, — 
дейді ол, – небір  қиын-қыстау, қилы 
заманда әркез бірге болдық. Аталары-
мыз тегін болмаған ғой, аштық жылда-
ры =збекстан, Тәжікстан жақтарына 
асып кеткен ауқаттылар қатарынан 
крінген. Қоныс аудара алмай қалған 
қара жаяу кедейлердің қаншасы туған 
жерде қырылып қалды...

Сйтіп, елден безген ағайындар 
шет елде де жерде қалған жоқ, ата-
әкелеріміз Ташкент пен Тәжікстан 
а р а с ы н д а  т ү й е м е н  т ұ з  т а с ы ғ а н 
керуенші де болған. Бердібек екеумізді 
керуеншілер ұрпағы деуге әбден бо-
лады. Шет лкеде басымыз бір бол-
ды, еңбегімізге ел таңқалатын, бау-
бақша да салдық, күріш пен мақта 
егуді де игердік. Соның бәрі 60-шы 
жылдары Мәшбек Нәлібаев бастап 
елге оралғанда да игілігімізге айнал-
ды. Солайша, Мәшбек еңбек еткен 
«Алғабас» колхозы  ркен жайып 
сала берді. Ол күріш бригадасын 
басқарды, оның қол астында 28 жыл 
еңбек еттім. Мәкең асыл дақылдың 
«Ақмаржан», «Кубань», «Узрис» сорт-
тарын ндіріп, әр гектарынан 25-30 
центнерден нім  алып жүрді. Сон-
дай да заман тті ғой. =зім екі мәрте 
Еңбек Қызыл Ту орденінің, бірнеше 
медальдардың иегерімін. Бердібекті 
бала күнінен білеміз ғой, ата-тегінің 
асыл қасиеттерін бойына сіңірген 
нағыз кшбасшылар қатарынан 
крініп жүр, біздің мақтанышымыз, — 
деп ктеріліп қалды ақсақал. Сәлемін 
де айтып жатыр...

Зейнеткер, бұрынғы осы ауылдағы 
орта мектеп директоры Тілеухан Бай-
сынов әкімімізбен түйедей құрдас екен. 
– Жаңаарықтағы №167 орта мектебінің 
интернатында жатып оқыдық, ол бір 
сынып жоғары болды. Бекең бастаған 
жерлес оқушылар арасында стім. 
Интернат меңгерушісі және класс 
жетекшіміз Манап Пірімбетов, фи-
зикадан Исахан  Исатаев, математи-
кадан Тұйғын Игембердиев, мектеп 
директоры Асқарбек Асанов сияқты 
ұстаздарымыз біздің азамат болып 
қалыптасуымызға елеулі үлестерін 
қосты, зор әсер етті, — деп еске алады 
ол. — Бердібек математикадан зе-
рек еді, ол үнемі «=зге пәндерді есте  
сақтауға болады ғой, ал математиканы 
терең талдап оқу керек» деп ескертетін.

Жергілікті  Мәшбек Нәлібаев 
атындағы ауыл округіндегі №196 
мектептің қазіргі директоры Талғат 
Есқабыловтың әкесі Шортыш кезінде 
хат тасушы болып істеген. Оқушы 
Бердібек Сапарбаев Ресей,  Украина 
 және Прибалтика елдеріндегі мектеп 
оқушыларымен математика есептеріне 
байланысты хат алысып тұрыпты.

Теңіз аңыздарында Клабау терман деп аталатын 
құпия құбыжық жиі кездеседі. Ол кемеге апат бо-
лар алдында пайда болатын к-рінеді. 

Қатер қанша күшейген сайын ергежейлі 
кеменің діңгектерінің біріне, яғни бушпритке 
шығып алып сол орында отыра берсе, кемені 
апаттан құтқаруға үміт болады екен. Ұшқыр 
голландықпен кездесу де үнемі сәтсіздіктің 
нышаны болып есептелген. Кпшілік назарын 
аударған ең әйгілі қауесет ткен ғасырда етек 
алды. Заманақыр болғанша «үнемі жел мен 
дауылға қарамастан желкенін толық жайып», 
мұхиттарды шарлап жүзе беретін елес кеме та-
рихы жайлы әңгіме болмаған порт қалған жоқ.

Ғажайып биологиялық 
құбылыстардың бәріне қазіргі 
медицина толық түсінік бере 
алмағанмен, бұған к-пшілік 
бұрынғыдай онша таңырқай 
қоймайды. Бүгінгі күнде он-
дай құбылыстардан табиғаттан 
тыс күштің әсерін ешкім де 
іздестірмейді. 

Керісінше, адамның бір 
қалыпты жағдайдан ауытқу белгісі организмнің 
физиологиялық згерісін тереңірек түсінудің кілті 
болар деп есептейді. Кейде ауытқу адамның әр 
түрлі ерекше қасиетінен болуы мүмкін. Мәселен, 
ауырғанды және электр тоғын сезбеушілік, саусақтың 
ұшымен «оқу», әр түрлі түстерді ажырата білу, 
тағы сол сияқтылар. Мәселен, итальян кримино-
логы әрі психиатр К.Ламброзо 1882 жылы ткен 
симпозиумдардың бірінде науқас әйелмен болған 
сенсациялық жағдайды баяндады.

Қазақ мемлекеттік университеті журналистика 
факультетінің 1981 жылғы түлектері курстасы, журналист 
Салтанат Қажыкенге анасы 

Уәсила САЛИХАТҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып кңіл 
айтады.

Қазақ мемлекеттік университеті журналистика 
факультетінің 1981 жылғы түлектері курстасы, «Қазақ 
әдебиеті» газеті бас редакторының орынбасары Еркін 
Жаппасұлына ағасы 

АХМЕТҚАЛИДЫҢ   
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып кңіл 
айтады.

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе
 ;зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

=ңгеріп екі басын қыпша белге,
Жатады ктергенше сұлап жерде.

Шұнақ құлақ лақ
Бұлаққа барды.

Бұлақ жағасындағы
Құраққа барды.

(Зілтемір)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Теңіз саяхатының құпиясы

Таңғажайыпқа толы дүние

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР 

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

Жан-жануарлар әлемінде қызықты деректер молы-
нан кездеседі. Мәселен, -з денесіне қарағанда т-лін -те 
кішкентай етіп табатын хайуанат – кенгуру. Кенгурудің 
дене тұрқы 3 метр.  Ал дүниеге әкелген тлінің 
ұзындығы – 25 миллиметр болып келеді. Сонан соң 
ол анасының бауыр қалтасында 235 күн мір сүреді. 

Тұяқтылар тобына жататын ергежейлі бкен 
дүниедегі ең кішкентай хайуанат болып есептеледі. 
Олар Африканың қалың ормандарында мір сүреді. 
Бойының биіктігі 25 сантиметр.

К е р а м и к а  –  е ң  е ж е л г і 
-нердің бірі. Адамдар атам 
заманның -зінде-ақ саздан 
ыдыстар жасауды білген. Бертін 
келе оны су жібермейтін берік 
болу үшін пешке сап күйдіруді 
үйренген.

Алғашқы заман адамдары 
әлгіндей қыш құмыралардың 
сыртына ою-рнек салатын 
болған. Бірте-бірте адамдар сазды шарыққа салып 
ыдыстар жасауды үйренген. Ол үшін әбден иленген 
балшық дңгелек табақшаға қойылады да, шарық 
шыркбелек айналдырылады, сонда саз балшық 
з-зінен күпсіп ктеріліп құмыра кейіпке түседі. 
Сырт кзге оңай крінгенімен, керамика ептілікті, 
шеберлікті қажет етеді. 

Ергежейлі  болса да...

Ежелгі өнер

ЕҢ...ЕҢ...

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Басқармасы 
түркітанушы-ғалым Сейсенбай Құдасовқа ұлы 

ДАНИЯРДЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып кңіл 
айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі ғалым, техника 
ғылымының кандидаты, педагогика ғылымының докто-
ры, ұлағатты ұстаз әрі жазушы-фантаст, тіл жанашыры, 
«Машанитану» ғылымының негізін салушы

Шәмшиден ;БДІРАМАННЫҢ 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен  
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып кңіл айтады. 

—  Газеттер мен хаттарды әуелі 
Бердібектің үйіне апарып, сонан шай, 
су ішіп ауқаттанып, әрі кететінмін, 
— деп үнемі еске алады екен марқұм 
пошташы Шортыш.

Б е р д і б е к т е н  е к і  ж а с  е с т и я р 
  Бейсенбек Құрманбеков оның ең 
жақын достарының бірі, тіпті оны-
мен сонау «Алғабас» колхозында 
бірге скен. ;кесі Құрманбек Ілиясов 
Мәшбек Нәлібаевпен мір бойы 
бірге болған. Олар аштық жылдары 
жоғарыда айтылғандай түйе керу-
енмен Тәжікстаннан Ташкентке тұз 
тасып нан тауып, бала-шағаларын 
асыраған. Сол Алғабаста 60-шы жыл-
дары аталары Ілияс пен Сапарбай 
қайтыс болып, жерленген. «Бердібек 6 
жасында, ал мен 8-ге келе сонда мек-
теп табалдырығын аттадық» деп еске 
алады ол. 

— Алғашқы ұстазымыз Қопыш 
Ақылбеков болды. 1968-1969 жыл-
дары «1 май» ауылында интернат 
болды, сонда тағы 9-10 кластарда 
бірге оқыдық. Бекенмен бір блмеде 
жаттық. Оқуға зерек, үздік оқушы 
болды. Математикадан, химиядан ал-
дына жан салмайтын. Химия пәнінен 
аты есімде жоқ, жаңадан жас апай 
келгені бар. Формулалардың бірінен 
қате кетіп, оны Бекең тауып алып,  сол 
мезетте түзеткен. Балалық қой енді, 
ұстазын түзетуге бола ма? Жас апайы-
мыз  соған бола жылап қоя берді. 

Соңынан мектеп  директоры 
Требек Абдрахманов біздің блмеге 
келіп Бекеңе «Дұрыс болмады, қатесін 
байқасаң менің зіме келіп неге 
айтпадың» дегені есімде.

Интернатта бізбен бірге жетім-
жетік балалар да оқыды. Содан бірде 
пештен уланып қала жаздадық. Түн 
ортасында дәрігер Жұмаш ағай келді. 
Блмедегі балалардың тең жартысын 
таза ауаға, далаға арқалап шығарған 
Бердібектің «қайраттылығын» кпке 
шейін айтып жүрдік.

=з еңбегімізге ғана арқа сүйеуді 
ерте  сезіндік.  Бердібек екеуміз 
тары түйіп, ск қылып Шиелінің, 
Қызылорданың базарына апарып 
сататынбыз. Ақшасына киім-кешек, 
кітап-дәптер аламыз, бұл да жоғары 
кластардағы оқиға. Бердібектің зі 
әңгімелейтін Есенбек ағасы екеуі 
жаз бойы қауын-қарбыз сіріп, күзде 
Ташкенттің атақты «Алай» және 
«Шайхантауыр» базарларына барып, 
сатып жүргендерін де кріп, содан біз 
де үйрендік. 

А ғ а с ы  Е с е н б е к т і  ә к е с і  д е п 
қ а б ы л д а ғ а н  с а т ы п  а л у ш ы л а р , 
«Қарашы мына баланы, қаршадай 
болып әкесінен бұрын ақшаға қол 
созады» деп таңғалатын. Қазір ой-
лаймын біз нарыққа бала кезімізден 

Қызыл Туы», «Октябрь Революциясы» 
ордендерімен марапатталған.

Еңбекте бірге шыңдалған екі 
достың қатарлас ұлдары Бақыт және 
Бердібек те құлын-тайдай бірге сті.

«Бердібек сол кезде 8-ші сынып-
та оқитын. Жаңадан ашылған ау-
ылда мектеп болмағандықтан біз  8 
шақырым жердегі Жаңаарық орта 
мектебіне қатынап оқыдық. Бір парта-
да отырдық. Бердібек футболдан және 
теннистен мектеп құрамасында ойна-
ды. Аудандық пәндік олимпиадаға да 
қатысып, алғашқы жеңімпаз атанды. 
Бір жылы облыстық олимпиадаға 
қатысу үшін біз  бір  топ оқушы 
Қызылордаға баратын болдық. Ол 
кезде қалқымалы кпір жоқ, паром 
жүретін. Сол күні мұз қатып, паром да 
жүрмей қалды. Бір ғана жол бар, ол да 
қауіпті, толық қатып үлгермеген мұз 
үстімен жаяу ту. Бекең қолына ұзын 
таяқ ұстап, мұздың үстімен арғы бет-
ке тіп кеткенде, жетекшіміз физика 
пәнінің мұғалімі Исахан Жолтаев бар, 
бәріміз жағамызды ұстадық, оның 
соңынан еріп біз де зеннен ттік. 
Сол олимпиадада ол математикадан 
жүлдені жеңіп алды. Мектеп бітіріп ол 
Алматыға мен Жамбылға оқуға кеттік» 
дейді Бақыт Нұртазаев.

Бақыт зі де әке жолын қуып, 
сол 90-шы жылдары «Задарьинский» 
кеңшарында директор, Жаңақорған 
ауданы әкімінің орынбасары болған, 
« Қ ұ р м е т »  о р д е н і н і ң ,  б і р н е ш е 
медальдардың иегері.

«=мірде трт құбыласы бүтін жан 
бола ма, тас түскен жеріне ауыр ғой. 
Кластас досымыз Бердібектің ержетіп, 
ел қатарына қосылып қалған ұлы Бау-
ыржан, «Алматы-Тараз» күре тас жо-
лында клік апатынан қаза тапқанда 
ккірегіміз қарс айырылды, басы-
қасында болып, қайғысын блісіп, 
садақаларында болдық» дейді Бақыт.

Кейін Бердібек ұлы Бауыржан 
туралы «Сағымға айналған сағыныш» 
атты кітап жазып, жарыққа шығарды, 
дос-жаран, тума-туыстарына тара-
тып берді. Енді бұл кітапты оқыған 
адам оның тағылымдық, тәрбиелік 
тұстарын аңғармауы мүмкін емес. 
Оның осы кітабын оқығанда Абайдың 
кіші ұлы ;бдрахманның қазасына 
қабырғасы қайысып, қатты күйзеліске 
түсіп, ұлына арнаған леңдері еріксіз 
есіңе түседі. Бердібектің кітабынан да 
әкенің жаралы жүрегі жас әруақпен 
сырласа отырып, алдағы күннен 
үміт үзбейді. Кпшілік байқағандай, 
сйтіп, сзбен сомдалған ескерткіш 
қайғы-қасіретін мысқылдай болса да 
жеңілдете түсетініне сенеді.

«Есімі елге аян азамат  Бердібек 
Сапарбаевтың  шығармашылық 
істен де құралақан еместігі  осы 
кітабынан крініп тұрды»  дейді Бақыт 
;бдіғаппарұлы.

—  С о н а у  6 0 - ш ы  ж ы л д а р ы 
;діғаппар мен Мәшбек ағаларымыз 
кш бастап туған топыраққа қайта 
оралған 500-дей адамның ұрпағы 
рбіп, іргелі ел болдық, — дейді ауыл 
әкімі =мірбек Ілиясов. — Бүгінгі таңда 
біздің Ақжол ауылының зінде 160 үй 
бар, тұрғындар саны 1162 адам. Мұнда 
жергілікті ақсақал Нұртас  Шалысбаев 
жазып шығарған шежіреден әрбір адам 
з есімін табады. 

Б і р л і г і м і з б е н  м а қ т а н а м ы з . 
;рдайым да бір-бірімізге кмектесуге 
ә з і р м і з .  О с ы  ж а қ с ы л ы қ т а р д ы ң 
б а р л ы ғ ы  к е ш е г і  ү л к е н д е р д е н 
қалған – ұлағат. Біз сол жарқын ізді 
жалғастырушыларымыз.

 Айрандай ұйыған ынтымаққа 
біз де сүйсініп, Бердібек туып-скен 
ауылдан жайдары кңіл күймен 
оралдық. 

Балнияз АЖНИЯЗОВ,
 Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

әрине, ұйқыға ерте кірісетін. Бірде 
Бекең екеуміз «Белорусьті» қанша 
әурелесек те жүргізе алмадық, сүйреп 
әкелуге тура келді. Түнімен ертең 
 шаруа ақсап қалады-ау деп үрейлендік.

Ал таңертең, ауыл малын ре 
қарасақ, Жәкең ағамыз тракторымен 
түтінін бұрқыратып, жүйткіп бара-
ды. Артынан байқасақ, трактордың 
анда-санда «нейтралкадан» шықпай 
қалатын «ауруы» бар екен.

Бекеңнің екі суреті сақталыпты. 
Біріншісі, оның 1971 жылы Кеңес 
әскери тобынан әскери борышын теп 
жүргенде салып жіберген суреті. Сыр-
тында «Службаның алғашқы жылда-
рынан естелік. Бердібек 22.VІІІ.71» деп 
жазған. Екінші сурет – «Би-Бек» мей-
рамханасында мектеп бітіргеніміздің 
30 жылдығындағы басқосу суреті. 
Онда оң жақтан бірінші мен – Би-

сенбек Құрманбеков,   сосын Кен-
жебай Рысқанбетов, Бекең, Бақыт 
Нұртазиев, Мұхтар Шайықов және 
Серік кластасымыз бейнеленген.

1976 жылы осы ауылымызда Бекең 
мен Ғайшаның үйлену тойын ткіздік. 
Тілеуханов, Байсынов асаба болды-ау 
деймін, кластасымыз Бақыт Нұртазаев 
кп еңбек сіңірді тойда. Сол түнде 
электр жарығы сніп қалып, мен 
автомобиль фарымен жарық беріп 
билегеніміз бар. Зымырап жатқан 
мір-ай. Бұл да крген түстей, кзден 
таса болса да, кңілден шпейді.

Бердібектің кластасы Машар 
Шайықов ткен күндерге оралып, 
былайша сыр шертті: «1969 жылы 
Жаңаарықтағы орта мектепті 38 бала 
бітірдік, арамыздағы ең үздігі сары 
бала Бердібек  Сапарбаев  болатын. 
Біз мектепті жақсы бағалармен 
бітіргенмен Алматының «Нархозы-
на» бірден түсе алмадық. Конкурстан 
бір бал жетпей қалып, ауылға ора-
лып, еңбекке ерте араласып кеттік. 
Шешінген судан тайынбайды деген-
дей келесі жылы тағы бардық сол оқу 
орнына. Жатақхана жоқ, теміржол 
вокзалын мекен қылғанымыз бар. 
Бір күні ұйықтап қалған екенбіз, 
екеуміз де таңертеңгісін шошып 
о я н д ы қ .  С  й т с е к ,  в о к з а л д ы ң 
орындықтарын резина шланга-
мен жуады екен, бүк түсіп крінбей 
жатқан бізді үстімізге шашыраған 
мұздай су тұрғызды. 

Осы 1970 жылы 24 тамызда күтпеген 

да қатысыпты. Бізден мүшел жас 
үлкен жазушы ағамыз Бердібек 
екеумізге зінің тұңғыш прозалық 
шығармасы «Бір шкім бұлт» кітабын 
қолтаңбасымен сыйға тартты. Біздің 
қуанышымызда шек болмады.

Бұл бір екі балапан бүркіттің қияға 
қарыштап ұшар алдындағы алғашқы 
кездесулері болып крінеді маған. 
Қызығы, жылдар те жазушы ағамыз  
кезекті бір Парламент отырысын-
да Білім министрінің орынбасары 
Бердібекті кргенде топшылағандай  
болыпты.

« Ш а м а с ы ,  С а п а р б а е в  о с ы -
ау» деп ойладым. Тіптен жас екен. 
Тығыншықтай ақ-сары жігіт. Дүрсе қоя 
берген депутаттардың қарша бораған 
қатігез сауалдарын үнсіз тыңдап отыр-
ды. Сыр білдірген жоқ. =зіне-зі 
сенімді. ;лденелерді қағазына түртіп 

алып, сұрақ түсе қалса, жауап беру-
ге әзір отыр» деп сүйіспеншілікпен 
жазыпты ;біш ағамыз Бердібекке 
арналған «Алға қарай адымдай түс, 
алғадай азамат» деген  мақаласында.

Бұл кездесулерге әлі  де алда 
20-жылдан артық уақыт бар еді. Ал 
әзірше «қырсыққанда қымыран іриді» 
дегендей, екінші жылы да біз екеуміз 
конкурстан те алмай Қазалыдағы 
ауыл шаруашылығы техникумының 
зоотехния бліміне түстік. Келесі 
жылы Бердібек Германияға әскерге 
алынды да,мен бітіріп шықтым. 
Ұстаздарымыз Үміт Қалдарбекова, Аб-
драхман Қамбарбеков және басқалары 
сабақ берген еді. Біздің жолымыз 
осылай айырылысты, ол армияға 
алынып, оралғанда мен  Отарда әскер 
қатарында болдым. 1973 жылы ол 
Отарға Ғайшамен келіп, таныстырған 
болатын. Бердібек болса түбінде 
дегеніне жетіп Алматының «Нархозын 
бітіріп, мірде алдағы мақсаттарына 
жетті».

Ал Бердібек Сапарбаевтың еңбек 
жолын «Задарьинский» кеңшарында 
қатардағы жұмысшыдан бастағаны 
мәлім. Оның еңбек жолына жолда-
маны әкесі Мәшбектің досы, әріптесі 
;бдіғаппар Нұртазаев берген болатын. 
Осы кеңшарды құрысуға з үлесін 
қосқан, оның тұрғындарының бірі 
— сол кезде мақта бригадасының 
бригадирі,  ел ағасы, сзі  дуалы 
Мәшбек Сапарбаев болғаны қазір кп 
адамға аян.

Қ Т О

балалық шақ
Бесарықтағы Бесарықтағы 

Бердібек футболдан және теннистен мектеп құрамасында ой-
нады. Аудандық пәндік олимпиадаға да қатысып, алғашқы 
жеңімпаз атанды... Интернатта бізбен бірге жетім-жетік бала-
лар да оқыды. Содан бірде пештен уланып қала жаздадық. Түн 
ортасында дәрігер Жұмаш ағай келді. Бөлмедегі балалардың 
тең жартысындайын таза ауаға, далаға арқалап шығарған 
Бердібектің «қайраттылығын» көпке шейін айтып жүрдік.
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 Еліміздің ардақты азаматы, Ақтөбе облысының  әкімі  Бердібек 
Сапарбаевтың балалық, жастық  шақтары  қалай  өткені көпшілікті 
қызықтырары анық.  Біздің қайраткер азаматтың  туған ауылы 
– Сыр  бойындағы  Жаңақорғанға,  онда да  Бесарық  ауылын 
бетке  алғандағы мақсат та көмескі  тартып бара жатқан өткен 
жылдардың сәулелі сәттеріне қанығу еді. 
...Кейіпкерімізді бала күнінен білетіндердің бірі, оның туған 
ауылының тұрғыны — Балташ Алтынбеков сексенді алқымдап 
қалған екен. Дегенмен, әлі де тың, көкірегі ояу, ортасына сыйлы, 
көпке ақылшы ақсақал.

бейім болыппыз-ау деп.Бекеңнің 
үйіндегілер мені «Шалдың баласы» 
дейді, әкемнің әруағын әркез сыйлай-
ды. Ол кісі ишан болған, 1993 жылы 87 
жасында қайтыс болды.

Т у ы с т ы ғ ы м ы з  д а  б а р ,  б і р а қ 
достығымыз ерекше. 70 жылдары 
Бердібек үйлену тойымызда бол-
ды. Осы зіміздің қазіргі ауыл әкімі 
=мірбек Ілиясовтың әкесі Жұмабекті 
ауылдастары «Нанжауыр» деп атай-
тын. Бұл зі қанша мол табыс тапса да, 
үйіне шейін түгел жеткізе алмайтын, 
мырзақол, шашпау жан болса керек.

Ол трактор айдайтын.  Бізге 
сенетін, оның тракторымен Бекең 
екеуміз Үшағаштан сексеуіл тасимыз. 
Жігіт болып қалған кез, кешқұрым 
к  р ш і  а у ы л ғ а  б и  к е ш т е р і н е  д е 
білдірмей тартып кететініміз бар. 
Ыстықта қатты шаршаған Жәкең, 

жерден ;біш Кекілбаев ағамызбен 
кездесіп, дастарқандас болғанымыз 
бар. «Нархозға» жақын Жандосов және 
Правда кшелерінің қиылысында Орта 
Азия әскери округінің мекемелері 
болатын, асханасы да бар. Арзан 
болғасын және ауылдасымыз Ережеп 
;біловке баратынбыз. Ол қатардағы 
құрылысшы-солдат болатын. Кездесіп 
бірге тамақтанамыз. Бірде ол зінің 
командирі ;біш Кекілбаевпен кездесу 
ұйымдастырды. ;біш ағамыз сұңғақ 
бойлы, қайың қаптал, бұйра шаш жігіт 
ағасы екен. Ескі достардай баурап 
алды, шүйіркелесіп қалдық. Қазір 
карап отырсақ ;біш ағамыз 1968-1970 
жылдары Орта Азия әскери округінде 
кеңес армиясы қатарында әскери 
қызметте болған екен, тіпті кеңес 
және қытай әскерлерінің Жалаңашкл 
клі маңындағы әскери қақтығысына 

; б д і ғ а п п а р  М ә к е ң д і  а л д ы -
на салып, =збекстан, Тәжікстанды 
аралап, екі  жыл ішінде 500-ден 
аса жерлестеріміздің ата-қонысқа 
кшіп келуін үлкен іскерлікпен 
ұйымдастырған болатын. Алғашқы 
болып Мәшбек Сапарбаевтың отба-
сы Мақтаарал ауданындағы үйлерін, 
бау-бақшаларын тастап туған жерді, 
атамекенді кгерту үшін жаңадан 
құрылған шаруашылыққа қоныс 
аударған болатын. Мұнда Мәшбек 
сияқты елге сыйлы азаматтар ауадай 
қажет еді.

Еңбек екі ардагерді де құрметке 
бледі, бұл күндері екеуінің де есімдері 
елді мекендерге берілген. Еңбегі зор 
бағаға ие болған ;бдіғаппар ағамыз 
кезінде Д.Қонаевтың қолынан «Қазақ 
ССР-іне еңбегі  сіңген агроном» 
құрметті атағын алса, соңынан «Еңбек 
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ЖЫР ДОДАСЫ

Тарихи кейіпкерлер тұлғасын жа-
сау, қала мен ауыл және олардың 
адамдарының кейбір кездерін крсету 
жолындағы суретшінің ізденіс-
қиналыстары, сұлулық сырлары су-
реттелген әңгімелер жеңіл оқылады. 

Жазушы С.;сіпұлы алғашқы 
уақытта журналистік жұмыс пен 
шұ ғылданады.Қостанай облыс тық 
«Большевиктік жол» (қазіргі «Қостанай 
таңы») газетінің редакциясында әдеби 
қызметкер, блім меңгерушісі, бас 
редактордың орынбасары, Амангелді 
аудандық «Социалистік шаруа», Жан-
гелдин аудандық «Социалистік ауыл» 
(кейін «Жаңа мір» – «Новая жизнь») 
газетінде жауапты хатшы, редактор 
болған. 1965-1967 жылдары Жангелдин 
аудандық партия комитетінің хатшысы 
қызметін атқарған. 1972 жылдан 1986 

жылы зейнеткерлікке шыққанға дейін 
Қазақ Совет Энциклопедиясының 
Бас  редакциясында аға ғылыми 
қызметкер, бас редактордың бірінші 
орынбасары, редакция меңгерушісі 
болып істеген. 

«Қазақ қасіреті», «Қатерлі дерт, 
қалжыраған халық», «Тан таловы муки 
степи» кітап тары бар. 

«Нұрхан Ахметбековтың поэ-
тикалық әлемі» деген тақырыпта 
кан дидаттық диссертация қорғады. 
Қ а з а қ с т а н  Ж у р н а л и с т е р  о д а ғ ы 
сыйлығының лауреаты. 

Тоқсан жастың белесіне  кте рілсе 
д е  қ о л ы н а н  қ а л а м ы  т ү с  п е г е н 
қаламгерге зор денсаулық, шығар ма-
шылық табыс тілейміз. 

Смайыл БАЗАРБАЙ 

Суретшінің 
суреткерлік әлемі

Шежіреші шерткен сыр

(Басы 1-бетте)

Мың жылдық тарихы бар алып Ал-
матыны екі күн бойы жырмен тербеген 
ақындарымыз тәуелсіз елдің жеткен 
биігін, алдағы айқын мақсатын, әлі де 
болса арыла қоймаған әттеген-айларды 
шама-шарқынша саралап бақты. Елдің 
елдігі, ердің ерлігі сз болды. Қазақ 
халқының даналығы, дарқандығы, 
ауызбірлігі сипатталды.

Қазақстанның мәдени мұраларының 
бірі, қазақ халқының суырып салмалық 
неріне арналған бұл айтулы іс-шара 
ата-бабамыздың рухани құндылықтарын 
қайта түлетіп, жас ұрпақты халықтың 
суырып салмалық неріне тәрбиелеуге 
бағытталды.

Ақындардың жыр сайысын «Нұр 
Отан» партиясы, Қазақстан Республи-
касы  Мәдениет және спорт министрлігі 
және Алматы қаласының әкімдігі 
ұйымдастырды. Шараны Қазақстан ай-
тыс ақындары және жыршы-термешілері 
Халықаралық одағының трағасы, 
крнекті ақын Жүрсін Ерман кіріспе 

Алматыда «Алтын домбыра» республикалық ақындар айтысы өтті

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

ҒИБРАТ

Жазушы-ғалым Сапабек Әсіповтің 
Алматыдағы «СаГа» баспасынан шыққан 
«Молдахмет Сыздықовтың суреткерлік 
әлемі» атты бұл кітабы Қазақ ССР 
халық суретшісі, кескіндеме профессо-
ры, республикаға еңбек сіңірген өнер 
қайраткері Молдахмет Сыздықұлы 
Кенбаевтың шығармашылық өмір жолын 
бейнелейді.

 Ардақты азамат, шежіреші, Құнанбай  
қажының ұрпағы  Молдабек 
Жанболатұлы 2004 жылы  «Тобықты 
– Шыңғыстау шежіресі» атты үш 
томдықты «Курсив» баспасынан әр то-
мын 2000 данадан шығарды.

Осы еңбектің кіріспе сзінде Мұхтар 
Мағауин  былай дейді: «Алдағы бір за-
манда... Бүкіл қазақ шежіресі таратылуға 
т и і с .  « Т о б ы қ т ы  –  Ш ы ң ғ ы с т а у 
шежіресі» сол ұлағатты істің бастау 
кзіндегі қайнар бұлақтардың бірі, 
әрі бірегей деп білеміз». Осының зі  
 Молдабек   Жанболатұлының елеулі  
еңбек сіңіргенін дәлелдейді. 

Қазіргі кезде ағамыз шежіресінің 
7-ші томын баспаға  дайындауда. 
Молдакеңнің кезекті еңбегі де жоғары 
деңгейде шыққан томдарындай, са-
палы болатынына ешқандай күмәнім 
жоқ. 

«Тобықты – Шыңғыстау шежіресі» 
кітабының сыртқы, ішкі безендірілуі  
мен мазмұны алдағы уақытта жарық 
кретін Қазақ шежіресіне үлгі болар 
деп ойлаймын. «Тегіне тартқан тек 
озар» дегендей  Молдабек Жанболатұлы 
Құнанбай қажының ұрпағы екенін 
дәлелдейтін «Таным», «Талғам», 
«Тағылым», «=негелі мір», «Наурыз-
нама», «Би ата», «;нет баба», «Тобықты 
Мамай батыр би»  сияқты кітаптардың 
авторы. Оның  мақалалары да газет-
журналдарда жарияланады. 

Молдекең шыққан Жанболат 
әулетінің перзенттері кілең нерлі 
жандар.

Т ұ ң ғ ы ш ы  О р д а б е к  б е й н е л е у 
неріне бейімделген, КСРО-ға еңбегі 
сіңген геодезист атанған, бірнеше 
мемлекеттік марапаттарға ие болған 
адам еді. Болатбек інісі нердің сан 
түрін терең меңгерген сегіз қырлы 
азамат болып шықты. Бірнеше ән 
шығарып, кркемнерпаздар ұжымына 
басшылық етт і .  Республикалық 
әншілер конкурсының лауреаты атан-
ды. Кенже інісі Мұратбек мүсінші бол-
ды. Семейден суретшілер одағының 
блімшесін ашып, табиғи тастардан 
Шәкәрім, Мұхтар, ;лия, т.б. бірнеше 
тұлғалар  мүсіндерін ойып, клемді 
ескерткіштер жасап шықты.  Ал 
Мейрамбек інісінің баласы Серік 
ол зі бір тбе. 2015 жылы 8 сәуірде 
Алматыдағы «Студенттер  сарайында» 
Серік Жанболаттың концерті тті. 
Бұрын ел-жұрт оны журналист, 
«Айқын», «Алаш айнасы» газеттерінің 
бас редакторы болған  деп білсе, енді 
Серіктің композиторлық та қабілетінің 
бар екенін білді. Жалпы Жанболат 

әулетінің нерлі тұлғаларын шағын 
ғана мақаламда тізіп шығу  мүмкін 
емес.

М о л д е к е ң  А б а й ,  А қ с у а т 
(Тарбағатай) аудандарының Құрметті 
азаматы атағына ие болды. Ол шежіре 
жинау кезінде  ел-жұртқа риза болып, 
мұны  былайша лең   жолдарымен 
жеткізеді. 

Қарт Шыңғыстау, 
Тарбағатай қанатым,

Ақ Ертісім – жаным бірге ағатын.
Семей десе таусылады тағатым,
Ұланыңмын зіңді ойлап жанатын.
Арқаның бір шыбығы ән салатын,
Бір қазықпын туған жерге қағатын.
Бір үзікпін – Абай елі дәл атым.

Ел мен жерді араладым жазсам деп
Жүректерге ізгілік от жақсам деп.
Туыс қылып, құшақтарды 

ашсам деп.
Түркістан мен Дарияда дастан кп,
Балқаш бойы, о жақта да аспан кк!
Бар жақынды бір тамырда 

қоссам деп.
Байлық қумай достық қудым, 

тасқам жоқ,
Досым барда байлық жоқ 

деп сасқам жоқ.

Сіздер барда дос –жанарым,
 жақындар,

Жүректе тек сезім от болып 
лапылдар.

Би атаның ұрпағымын – затым бар!
Дүниеде алынбаған ақым бар.
Ж і г е р і м  б а р  т о қ т а у  б е р м е й 

тақымдар,
Келешекке арнайтұғын хатым бар.
Сіздерді ылғи сағынатын сәтім бар.

Ағамыз  әрқашанда алдымызда үлгі 
жолын крсетіп жүре берсін. 

Т-леубек ҚАРАМЕНДЕТЕГІ, 
 сәулетші, 
профессор

сзбен ашты.
— Қадірлі Алаш жұрты! Тәуел-

сіздік мерекесіне орай ткізілген 
республикалық «Алтын домбыра» 
ақындар айтысына қош келдіңіздер! 
=зінің 25 жылдығына қадам басқалы 
отырған қазақ жұртының Тәуелсіздігі 
– халқымыздың басты олжасы, бақыты 
мен байлығы. Осы айтулы мерекеміз 
құтты болсын! Жыл сайын желтоқсан 
айының алғашқы жетісінде еліміз ай-
тыс ақындарының «Алтын домбыра» 
жыр сайысын ткізу дәстүрге айналып 
келеді. Биыл бесінші жыл ткелі отыр. 
Бұл айтыс бұған дейін Астана қаласында 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п  к е л д і .  А л м а т ы 
қаласына әкім болып тағайындалған, 
күні кеше республикалық «Нұр Отан» 
партиясы трағасының бірінші орынба-
сары болып қызмет атқарған, ақындар 
айтысының үлкен жанашыры   Бауыржан 
Байбектің ұсынысымен биыл «Алтын 
домбыра» ақындар айтысы Алматыға 
 ауысты. Ұлттық неріміздің інжу-
маржаны – ақындар айтысын осындай 
азаматтар қолдаса ғана нұр үстіне нұр 
жауады, – деді Жүрсін Ерман.

мұғалімдер туралы мағлұматты 
бір тізімде кру және салыстыру 
арқылы ең тиімділеріне тініштерін 
электронды түрде беруге және 
б а қ ы л а у ғ а  б о л а д ы .  С о н ы м е н 
қатар ата-аналарға балаларын 
тұрғылықты тіркелу мекен- жайы-
на тәуелсіз түрде, қалауындағы 
м е к т е п к е  а р н а й ы  б  л і н е т і н 
к в о т а л ы қ  о р ы н д а р ғ а  т ү с і р у 
мүмкіндігі туады. ;рі ізденушінің 
тұрғылықты тіркелген мекен-жай-
ына қарасты мектепті анықтау 
мүмкіндігі беріледі. Мұғалімдерді 
тағайындаудың электронды жүйесі 
арқылы үміткерлер, мектептер-
де пайда болған бос орындарға 
тініштер мен тиісті құжаттарын 
электронды түрде тапсыра алады. 

Осы арқылы бос орындардың саны 
мен үміткерлердің тізімі электрон-
ды порталда жарияланатын болады. 
Жүйе арқылы үміткерлердің бос 
орынға тағайындалу конкурсының 
ашықтығы қамтамасыз етіледі.

Енгізіліп жатқан инновациялық 
жүйелердің қолданылуы,  қала 
әкімдігіне қарасты мемлекеттік ме-
кемелер тарапынан тұрғындарға 
мемлекеттік қызметтерді крсететін, 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
мақсатында қазан айында ашылған 
«Фронт-офис» қызметіне орай 
жүзеге асырылатын болады.

Айтуған Д;УЛЕТ

ШЫМКЕНТ

Ақындардың нерін  ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері Аманжол ;лтаев, 
Қазақстанның халық ақыны Қонысбай 
;білов, филология ғылымының док-
торы Қойлыбай Асанов,  «Дарын» 
сыйлығының лауреаты Мұхамеджан 
Тазабек, «Дарын» сыйлығының  лауреа ты 
  Дәулеткерей Кәпұлы сынды танымал 
ақындардан жасақталған қазылар алқасы 
бағалады. Республикалық айтыс Алматы 
қаласының әкімдігі мен «Нұр Отан» 
партиясының қолдауымен тті. Сондай-
ақ мықтылар сынға түскен жыр додасына 
Алматы қаласының әкімі Бауыржан 
Байбек пен КСРО халық артисі Асанәлі 
;шімов қатысты. 

Айтыстың бірінші кезеңінде Ер-
шат Қайболдин –  Сырым ;ділбек, 
Мақсат Ақанов – ;сем Ережеқызы, 
Шұғайып Сезімхан – Жансая Мусина, 
Айбек Қалиев – Мейірбек Сұлтанхан, 
Серікзат Дүйсенғазин – Иранғайып 
Күзембаев,  Рүстем Қайыртайұлы 
– =міржан Кпбосынов, Қалижан 
Білдашев –  Болатбек  Мейірбекұлы, 
Е р к е б ұ л а н  Қ а й н а з а р  –  М ұ х т а р 
 Ниязов, Ержан ;міров – Аспанбек 

Иранғайып Күзембаев пен =міржан 
Кпбосынов 500 мың теңгені еншіледі.   

Бас  жүлдені  Мұхтар Ниязовқа 
Алматы қаласының әкімі Бауыржан 
Қыдырғалиұлы Байбек табыс етті.

– Бүгінгі мерекелік кешке, ала-
ман айтысқа келген барша ағайынды 
Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен 
құттықтаймын. Сз қадірін білетін қалың 
крермен осы жолы да тамаша айтысқа 
куә болды деп ойлаймын. Халықтың 
сүйіспеншілігіне айналған ұлттық 
неріміз рлей берсін. Қазақ бар жерде 
айтыс лмейді, мәңгі жасай береді, – деп 
барша крермен қауымға жылы лебізін 
білдірді.

Айта кетейік, «Алтын домбыра» ай-
тысы осымен бесінші рет ткізіліп отыр. 
Мұхтар Ниязов /2012 жылы/ алғашқы 
иегері болған еді. 2013 жылы Жандарбек 
Бұлғақов иеленсе, 2014 жылы Балғынбек 
Имашевтің еншісіне бұйырған бола-
тын. Ал 2015 жылы «Алтын домбыра» 
 Аспанбек  Шұғатаевқа бұйырды.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

СЕРПІН

Шұғатаев, Нұрлан Есенқұлов – Нұрмат 
Мансұровтар зара жұп құрап айты-
сты. Екінші айналымға 12 ақын тті. 
Олар: Еркебұлан Қайназар, Мұхтар 
Ниязов, Рүстем Қайыртайұлы, Аспанбек 
Шұғатаев, Мейірбек Сұлтанхан, Ержан 
;міров, =міржан Кпбосынов, Жансая 
Мусина, Қалижан Білдашев, Иранғайып 
Күзембаев, Серікзат Дүйсенғазин, 
 Болатбек Мейірбекұлы. 

Қазылардың шешімімен ең кп ұпай 
жинаған Болатбек Оразбаев пен Серікзат 
Дүйсенғазин, Мұхтар Ниязов пен  Жансая 
Мусина «Алтын домбыра» үшін ақтық 
сынға ткен болатын.

Айтыс қорытындысы бойынша, 
Гран-при иегері Мұхтар Ниязовқа «Ал-
тын домбыра», 3 млн теңге жүлде қоры 
мен қосымша Дүниежүзілік қысқы уни-
версиада демеушілері атынан 2 млн теңге 
табыс етілді. 1-орын иеленген Болатбек 
Оразбаевқа 2 млн теңге жүлде қорымен 
қатар,1 млн теңге, 2-орын алған Жан-
сая Мусинаға негізгі жүлде қорындағы 
1 млн теңгеге қосып, 500 мың теңге 
берілді. Ал 3-ші орын алған Серікзат 
Дүйсенғазин, Мейірбек Сұлтанхан, 

«ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАҒЗЫМ»

Оқушылар үлгеріміне оң септігін тигізбек
Шымкенттегі  «Фронт офис» орталығында білім беру саласындағы рефор-
малар туралы жиын -тті. «Білім жүйесін автоматтандыру» тақырыбында 
ұйымдастырылған «Мектепішілік электронды бақылау жүйесі» SCC ком-
паниясы мен «Баланы балабақша мен 1 сыныпқа электронды түрде орнату 
мен қабылдау жүйесі» КДС Азия компаниясының және «Мұғалімдерді 
электронды түрде тағайындау жүйесі» IT-invest group компаниясының 
-кілдері қатысып, -з жобаларын таныстырды. 

Естеріңізге салар болсақ,  Шым-
кент қаласының 2020 жылға дейінгі 
даму тұжырымдамасына сәйкес, 
қаланың білім беру мекемелерінде 
мектепішілік электронды бақылау 
жүйесін, балабақша мен мектептің  
бірінші сыныбына баланы элек-
тронды түрде орнату жүйесін және 
мұғалімдерді электронды түрде 
тағайындау жүйесін ендіру мақсаты 
қойылған болатын. 

М е к т е п і ш і л і к  э л е к т р о н -
ды бақылау жүйесі оқушы-ата-
ана-мектепті қамтыған үш жақ 
арасындағы байланысты нығайтып, 
оқушылардың оқу үлгеріміне, мек-
тептен тыс уақытын бақылауға 
оң септігін тигізеді деп күтілуде. 
Балабақша мен мектептің бірінші 
сыныбына баланы электронды 
түрде орнату жүйесі аясында ата-
аналарға, барлық мектептер мен 


