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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Жыр Жолдарынанелбасы Және ел мұраты

тіл тұғыры – ұлт ғұмыры Кеш

білім КөКЖиегі 

баспасөз – 2017 

Бүгінгі санда:

«Шекаралық 
аудандарға ерекше 

мәртебе керек»

Азаттық ақша бұлттай 
аспандағы...

Төртем – төрт әлем

3-бет

7-бет

8-бет

– Жаңа жыл қарсаңында Мем-
лекет басшысы өзіңізді қабылдады. 
Сіздің сонда Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының жұмысы туралы 
баяндағаныңыздан хабардармыз. 
Осы кездесу жөнінде кеңірек айтып 
берсеңіз.

– 2016 жылы желтоқсан айы ның 
18-і, төрт күн демалыстың үшін ші 
күні кешкісін телеарна жаңа лық-
тарына көз салып отырғанмын. 
Ұялы телефон қоңырауы шалынды. 
Бел гісіз нөмір. Аржағынан «Аға, 
ассалау ма ғалей күм, мен Нұрлан атты 
ініңіз болам, қала лық әкімдіктен. 
Алматы дасыз ба, ертең сағат 11.00-
де Сізді Елбасы қабылдайды. Сағат 
10.15-те барып алып кетеміз. Дайын 
болыңыз» дейді. Аң-таңмын. Елбасы 
қабылдайды деген ой әзірге жоқ еді. 
Жүрек тарсылдаңқырап, Зәмира 
екеуміз әр алуан ой жетегіне түстік. 4-бет

АлАшшыл 
АқындАр жырлАғАн 

тАрихи оқиғА

Келесі нөмірден оқитындарыңыз:

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығымен 
қатар келген Алматы облысы Пан-
филов аудандық кітапханасының 
90 жылдық мерейтойында 
«Кітапхана – парасаттың мекені» 
атты мерекелік кеш өтті. 

Шараға облыстық кәсіподақ 
төрайымы Бибігүл Құсайынова, 
аудандық мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімінің басшысы Мейрамбек 
Жанпейісов, ауданның Құрметті азама-
ты, «Мәдениет қайраткері» Шәріпхан 
қажы Нұржанұлы, аудандық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің бас 
маманы Мұрат Қатубеков, аудандық 
Мәдениет үйінің директоры Алмагүл 
Асылтасова және кітапханада ұзақ 
жылдар бойы еңбек еткен ардагер 
қызметкерлер қатысты.

К е ш т е  а у д а н д ы қ  м ә д е н и е т 
және тілдерді дамыту бөлімінің 

басшысы Мейрамбек Жанпейісов 
адам үшін кітаптан асқан руха-
ни байлықтың жоқ екенін айтып, 
кітапхана қызметкерлерін атап 
айтсақ, Н.Антиповаға, Х.Иміноваға, 
М.Мұзақоваға, К.Үмбетқұловаға 
Алғыс хат пен Құрмет грамотасын 
табыс етті. Өз ісінің білімді де, білікті 
мамандарының ерен еңбегін тілге тиек 
етіп, ұзақ жылдар осы салада қызмет 
еткен зейнеткер М.Насырбековаға 
«Құрмет белгісін» табыс етті. Ал 
А.Жетпісбаева,  К.Ілімахұнова, 
М . Б и і к б е к о в а ,  Ж . Ы с қ а қ о в а ғ а 
облыстық кәсіподақтар орталығы 
аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің 
төрағасы Ә.Қыдырмановтың Құрмет 
грамотасын табыс етті.

Парасаттың мекеніне айналған 
ғимараттағы шара оқушылардың 
ұйымдастырған концерттік бағдар ла-
масымен өз жалғасын тапты. 

Жаңа жыл мерекесінің қарсаңында 
Астанадағы Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің 20 
оқытушысы «Жоғары оқу орындарының 
үздік оқытушысы – 2016» байқауының 
жеңімпазы атанды. Бұл байқауға 
еліміздің жүзге жуық жоғары оқу 

орнынан 600-дей үміткер қатысты. 
Сондай-ақ онда «ЖОО үздік оқытушысы 
– 2016» жеңімпаздары ендігі жерде 
мемлекеттік грант есебінен әлемнің үздік 
университеттерінде тағылымдамадан 
өтіп, өздерінің ғылыми жобаларын 
жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болмақ. 

Қымбатты отандастар! 
Санаулы сәттерден соң біз Жаңа 2017 жылға 

қадам басамыз. Өтіп бара жатқан Мешін жылы 
еліміз үшін ерекше мерейлі меже болды. Биыл 
бүкіл халық болып қастерлі Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығын атап өттік. Жас мемлекеттің ширек 
ғасырлық шежіресі ел тарихында алтын әріппен 
жазылды. Бұл – біздің маңдайымызға бұйырған 
мерейлі мәртебе, еншімізге тиген ерен бақыт. Жаңа 
жылды қарсы алар сәтте береке-бірлігі жарасқан 
халқыма зор алғыс айтамын! Биылғы мерейтойлық 
жыл біз үшін бірқатар маңызды шараларға толы 
болды. Елдің саяси өміріндегі елеулі науқан – Пар-
ламент сайлауын өткіздік. Ұлы мақсат көздеген Ұлт 
жоспарының алғашқы жылын табысты аяқтадық. 
Алдағы 2017 жылдың еншісінде де айтулы оқиғалар 
мен ауқымды істер мол болмақ. Еліміз Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 
емес мүшесі ретінде қызметін бастайтын болады. 
Бұл – кез келген мемлекет қол жеткізе бермейтін 
асқақ абырой, мәртебелі міндет. Келер жылы 
Астана меймандары  «ЭКСПО-2017»  халықаралық 
көрмесінде бас қосатын болады. Сонымен қатар 
Алматыда дүниежүзілік Қысқы Универсиаданың 
алауы жағылады. Еңселі елордамызда Ислам 
ынтымақтастық ұйымының саммиті өтеді. Ел 
қуатты болмай, бақ тұрақты болмайды. Халықтың 
әл-ауқатын арттырып, экономикамызды дамытуға 
арналған шаралар жалғасын табады. Біз енді 
Тәуелсіз еліміз үшін жаңа 25 жылдықтың жарқын 
парағын ашамыз. Табалдырықтан аттағалы тұрған 
Жаңа жыл табысты да тағылымды жыл болсын! 

Уважаемые казахстанцы! 
Мы провожаем поистине исторический, 

рубежный 2016-й год. Наша страна отметила 
юбилей Независимости, подвела черту под целой 
эпохой. Мы с полным правом можем сказать, что 
Казахстан достойно прожил эту четверть века. 
Уходящий год оказался очень насыщенным. Он 

вобрал в себя все, что было за период нашей Не-
зависимости, и трудности, которые мы сумели 
преодолеть, и успехи, которыми мы гордимся. 
Я хочу сказать слова благодарности всем казах-
станцам. Ведь мы всего добились вместе, силой 
нашего согласия и твердостью нашего единства. 
Мы встречаем Новый год, который также будет 
очень важным. Наша страна будет в фокусе круп-
нейших международных мероприятий. В Алматы 
на Всемирную зимнюю Универсиаду приедут 
лучшие спортсмены из рекордного числа стран. 
Астана примет гостей со всей планеты на выставке 
«ЭКСПО: Энергия будущего». Казахстан начнет 
исполнять свои обязанности непостоянного 
члена Совета Безопасности ООН. Эта структура 
отвечает за глобальный мир и безопасность. Все 
это серьезное доверие нашей стране и новый 
стимул для ее развития. Год будет особенным 
для всего Казахстана и для каждого из нас. Но-
вые меры содействия занятости помогут начать 
свое дело более полумиллиону казахстанцев. 
Начнет действие новая программа развития 
агропромышленного комплекса. Она не только 
увеличит выпуск качественного продовольствия, 
но и серьезно повысит доходы сельчан. Объеди-
нить свои усилия в кооперативы смогут более 
полумиллиона хозяйств. Повышение пенсии, 
пособий, иных социальных выплат затронет по-
рядка трех миллионов человек. Все это укрепляет 
уверенность в будущем. Дорогие друзья! Новый 
год уже готов войти в нашу жизнь, наполнить ее 
новыми событиями, идеями и открытиями. Мы 
также готовы встретить его и сделать еще больше 
для себя, для своих семей, нашей общей Родины! 
Искренне желаю всем счастья, здоровья, благо-
получия, процветания, исполнения всех добрых 
замыслов! С Новым 2017-м годом! 

Баршаңызға зор денсаулық, мол бақыт, елімізге 
бүгінгіден де биік жетістіктер тілеймін! Жаңа жыл 
құтты болсын!

Кітапхана – парасат мекені 

Үздік оқытушылар байқауы

«Сіздер өте қажетті іСпен  
айналыСып  жүрСіздер»

МеМлеКеТ бАсШысы 
НұрсұлТАН НАзАрбАевТың 

ЖАңА 2017 ЖылМеН 
құТТықТАуы

Барғанда не айтамын. Көз алдымнан 
ойда жүрген көп мәселе өте бастады. 
Дереу орынбасарым Ерденге теле-
фон шалып: «Тез жет! Кеңесетін 
шаруа бар» дедім. Келді. Ол да 
мына жағдайды естіп: «Елбасының 
тілге, қоғамға да көңіл бөлгені 
ғой, аға. Жаңа жыл алдында бұл 
жақсы жаңалық болды ғой» деп 
жатыр. Екеу міз біраз шаруаны 
ақылдастық.

Қазақ тілінің халықаралық 
деңгейге көтеріле бастағаны жайын-
да ойластық. Оған дәлел әлемдегі 
белгілі университеттерде қазақ 
тіліне деген ынта-ықыластың үдей 
түсуі. Қазақ тілінің пән ретінде 
оқытыла бастауы. Сол университет-
тер ректорларының Президентімізге 
деген ықыласы, Елбасының әлемдік 
тұлға ретінде мойындалуы. Құрметті 
доктор, профессор етіп қабылдап, 

ықылас-ниетін жария етпек. Бұл 
бір.

Екіншіден, Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының Қазақстан халқы 
Ассамблеясы қайраткерлерімен де 
тығыз байланыста болуы, мәселен, 
таяуда ғана Ассамблея мәдени орта-
лықтары жетекшілерінің өз өті-
ніштерімен үлкен басқосуда олар-
ды Қоғамға алқа мү шелері етіп 
қабылдадық. Олар да мемлекеттік 
тілді игеру шаруасын қолға алып 
отыр.

Б і р е р  с а ғ а т т а н  с о ң  А с қ а р 
 Мол да ғаринов телефон соқты.

– Аға, қалалық әкімдіктен хабар-
ласты ма?

–  Иә, Нұрлан деген азамат теле-
фон шалды. Сонда Елбасы біраз 
адаммен кездеспек қой шамасы, – 
деп едім, Асқар:

– Жоқ, аға. Сізді жеке қабыл-
дайды, – деді. 

19 желтоқсан. Айтылар ойды 
көкейге түйіп кездесуді асыға күтіп 
отырмын. Тағы телефон шалынды. 
Қабылдау уақыты 20 желтоқсан күні 
сағат 11.30-ға ауыстырылыпты.

Белгілі қоғам қайраткері, академик, халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының президенті Өмірзақ Айтбайұлы үшін өткен жылдың 
өз ерекшеліктері болды. Солардың ішіндегі ең маңыздысы Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевпен жеке жүз де суі болса керек. Бұл жөнінде 
республикалық басылымдарда хабардар да етілді. 
Жақында Өмірзақ ағамызбен кездесіп, жоғарыда тілге тиек етілген 
жүздесуге қатысты бірқатар сауалдарымызға жауап беруін өтіндік. 

Келді тағы Жаңа жыл,
Шертіледі жаңа сыр.
Дүйім жұртты өзіне,
Қаратады жаңа жыр.

Жыр шаттығы бір бөлек,
Көк жүзінде күнде ерек.
Жан-жүрегі елжіреп,
Жыршы кетті термелеп.

Төңіректе қуаныш,
Мұң ауылы тым алыс.
Кеудемізден көшеді,
Шуақ шашып нұр ағыс.

Жолаушыдай жолдамыз,
Көп болса екен олжамыз.
 Жаңа күнді көрсеткен,
Жаратқанға ырзамыз.

Кірлетпейік көңілді,
Нұрға бөлеп өмірді.
Өсірейік ұядан, 
Ибалы қыз, ер ұлды.

Дала қандай көрікті,
Жүректерді ерітті.
Аппақ қардай ақ әлем,
Ерекшелеу елітті.

Көңіл құсы самғайды,
«Қанаттары» талмайды.
Сезімдерді сәулелі
Бір-біріне жалғайды.

Бір жылылық көктемдей,
Бетімізден өпкендей.
Жақсылықтың барлығы,
Жаңа жылмен жеткендей.

Смайыл БАЗАРБАЙ

Келді тағы 
жаңа жыл

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

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!
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Жүздесу

өнер 

марапат

ШығармаШылық 
қызметтегі алпыс асу

Игі бастамаларға 
қолдау білдірді

драма арқауы – 
ЖелтоқсаН

қаламгер мерейі

Ауа райы қандай болады?..

тәуелсіз елдің жаңа белесі

Жуырда белгілі 
қаламгер Зәкір 
Асабаевтың 
шығармашылық 
қызметінің  60 
жылдығы атап өтілді. 
Қазақстан Жазушылар 
одағының кіші залын-
да «Зәкір Асабаевтың 
шығармашылығына 60 
жыл» тақырыбында өткен басқосуға белгілі 
жазушылар, журналистер, ғалымдар, қоғам 
қайраткерлері қатысты.

Кешті Қазақстан Жазушылар одағы «Қаламгер-
Меdia» орталығының атқарушы директоры, 
ақын Жанарбек Әшімжан ашып, қаламгердің  
шығармашылығына кеңінен тоқталды.Мұнан соң 
ардагер ақсақалдар Зейнолла Әйтімов, Нұриддин 
Балқияев, жазушылар Бексұлтан Нұржекеев, 
Ахметжан Аширов, Жақау Дәуренбеков, Мағира 
Қожахметова және басқалар сөз сөйлеп, Зекеңнің 
шығармашылық қырлары жөнінде ой бөлісті. 
З.Асабаев өндірте жазып жүрген қалам иесі. Соңғы 
жылдары оқырмандар қолына «Ешкім білмейтін 
айла», «Өмір өрнектері», «Маэстро» кітаптары 
тиді. Сондай-ақ оның «Ар соты», «Жарастың 
ұлдары», «Мүбәр ханум», «Шаңсорғыш аю емес», 
«Жалғыз көзді балық» сияқты повестер мен 
әңгімелер, сын-сықақ жинақтары әдебиет сүйер 
қауымға жақсы таныс. Қарымды қаламгер кейінгі 
оншақты жылдар көлемінде көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткерлері, әдебиет, мәдениет және 
өнер тарландары туралы қызықты естеліктер мен 
эсселер жазып, кешегі өткен ағалардың өнегелі 
өмірлерін жас ұрпаққа үлгі етіп келеді. 

Жаңа жыл қарсаңында әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да Ақсақалдар кеңесінің отырысы 
өтті. Шараны университет ректоры Ғалым 
Мұтанов құттықтау сөзімен ашып, қоғамдық 
кеңес мүшелерін оқу орнының қол жеткізген 
жетістіктерінен хабардар етті. 

Ақсақалдар назарына «жоба идеясынан оны 
жүзеге асыратын» «Технолофт» технологиялық 
толық кезеңін іске асыратын алаңын, жасыл 
технологиялар орталығын, инновациялық 
кластерлерді құруды талап ететін университет 
пен кампус дамуының III кезеңінің Стратегия-
сы ұсынылды. Ақсақалдар кеңесі білім үдерісі 
мен ғылыми-зерттеу қызметінің жетілдіру жол-
дары жайында хабардар болып, жаңа құрылыс 
нысандарының жоспарлары мен университет 
кампусының инфрақұрылымдық дамуының 
инвестициялық жобаларының жүзеге асырылып 
жатқан жұмыстарымен танысты. Кездесуде арда-
герлер университет дамуының жасампаз бағытына 
барынша қолдау көрсетіп, өз ұсыныстарын ортаға 
салды. 

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай 
Талдықорған қаласындағы Жастар сарай-
ында белгілі ақын Болат Шарахымбайдың 
«Желтоқсанның 16-17-сі қандай күн?» атты 
поэтикалық-патриоттық драмасының қойылымы 
болды. Қойылымның режиссері, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Кендебай Темірбайұлы, көркемдік 
жетекшісі Қазақстанның халық артисі Алмахан 
Кенжебеков. Бұл ақынның драма жанрындағы 
алғашқы қадамы. Бірақ соған қарамастан кө-
рермен қауым туындыны жылы қабылдады. 

Белгілі публицист, 
жазушы, Қазақстан 
Республикасының 
Мәдениет қайраткері, 
Қазақстан Журнали-
стер одағының және 
Ғ.Мүсірепов атындағы 
әдеби сыйлықтарының 
лауреаты, «Ақпарат 
саласының үздігі» 
төсбелгісінің иегері Мақсат  Рсалин қазақ 
және орыс тілдерінде бірдей еркін жазатын 
дарынды жазушы ретінде танымал. 

Ақтөбе облысы, Хромтау ауданынан шыққан 
тұңғыш кәсіпқой қаламгердің туындыларында 
ұлттық құндылықтарды қастерлеп, сақтауға мән 
беріліп келеді. М.Рсалин жуырда ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына орай Бұқаралық ақпарат саласына 
сіңірген елеулі еңбегі үшін  Қазақстан Жазушылар 
одағы басқармасының және әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің журналистика 
факультеті атынан Алғыс хаттарымен марапат-
талды. Сонымен қатар қаламгердің ұлы Шығыс 
Мақсатұлы да прокуратура саласындағы еңбегі 
үшін Алматы қаласы прокурорының Алғыс хаты-
мен марапатталды. Марапат иелерін құттықтап, 
шығармашылық табыс тілейміз! 

басқосуІргесІ берІк елдІң – еңсесІ биІк 

– Ел іргесінің берік болуы шекара маңындағы 
елдімекендерге, халыққа байланысты ғой. Осы 
тұрғыдан келгенде қазіргі жағдай қандай? 

– Дұрыс айтасыз, шекараға таяу орналасқан ау-
ылдар мен елдімекендерге, ол жерлерге халықтың 
көптеп қоныстануына мән беруіміз керек. Өйткені 
әлемде геосаяси жағдайлар күрделеніп барады.

Бұл орайда еліміздегі Шығыс Қазақстан, 
Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар, 
Ақмола, Батыс Қазақстан облыстарындағы 
шекаралық ауылдардың жағдайы жіті көңіл 
бөлуді талап етеді. Халықты тұрақтандыру мен 
шоғырландыру мәселелерін мемлекеттік деңгейде 
шұғыл қолға алуымыз қажет. Шекара бойында 
орналасқан аудандар мен тұтастай ауылдардың 
бос қалу қаупі бар. Өйткені шекаралық аудандарды 
біріктіру үдерістері жүргізіліп, аудан орталықтары 
көшкеннен кейін, барлық мемлекеттік мекемелер 
жабылып, сонымен күн көріп отырған халық 
жұмыссыз қалған болатын. Шалғай аудандарда 
өндіріс және өнеркәсіп орындары жоқтың қасы. 
Оған тоқырау жылдары да өз салқынын тигізді. 
Сол кездерде ауыл шаруашылығымен айналысу 
да тиімсіз еді. 

 Бәлкім, заманның қиындап тұрған тұстарында 
шекаралық аймақтардағы аудандарды бір-
біріне қосып, біріктіру қажеттіліктен туындаған 
да шығар. Ал қазір бұл аудандарды қалпына 
келтіруге не кедергі? Еліміздің қазіргі таңдағы 
саяси-экономикалық жағдайы бұған толықтай 
мүмкіндік береді. Әйтпесе ауылдардағы ағайынның 
орталықтарға қоныс аударуы азаймайды. Есесіне, 
шекарамыз бос қалайын деп тұр. 

Жалпы еліміз бойынша шекаралық аудан-
дар дағы халық саны барған сайын азайып бара 
жатқанын көреміз. Өйткені жыл сайын кемінде 3-4 
мыңға жуық тұрғын облыс, аудан орталықтарына 
қоныс аударады. 

 Шығыс Қазақстан облысы көзтартар әсем 
табиғатымен, тарихи жәдігерлерімен көпшілікке 
таныс. Сонымен қоса бұл еліміздің ең үлкен 
шекаралық аймақтарының бірі. Бұрынырақта 
шекараға жақын маңда халықтың қарасы қалың 
болатын. Тіпті шекарадан өтіп, шеп бұзып, 
шектен шыққандарды жергілікті халықтың 
өзі-ақ тәртіпке келтіріп отыратын. Сондықтан 
шекаралық аудандарды қайта қалпына келтірсек, 
ауылдардың еңсесін көтеріп шекарамызға да 
көп алаңдамас едік. Елулікті еңсердік, енді 
отыз елдің ортасына енеміз деп жатқанда осы 
аудандарды қайта қалпына келтіру де күн 
тәртібіне сұранып тұрғаны анық. Сонымен 
қатар атамекенге оралған қандастарымызды 
Үкімет белгілеген тиісті облыстарға бөлгенде, 
шекаралық ауылдарға да орналастыруды ойла-
стыру керек.

– Қазіргі кезде шалғай ауылдардағы халықтың 
қалаларға қоныс аудару үрдісі тоқтаған жоқ қой. Бұл 
ауыл тұрмысына қаншалықты әсер етуде?

– Шекаралық аудандардың басым бөлігі тұйық, 
қарым-қатынасы қиын, үлкен тас және темір 
жолдардан қашық жерлерде орналасқандықтан, 
қандай да бір экономикалық тиімді кәсіпті 
ұйымдастырудың өзі күрделі, әрі шығыны көп. 
Осындай себептермен шекаралық аудандардың 
халқы күнкөріс қамымен шама-шарқынша 
үлкенді-кішілі қалаларды жағалағаны белгілі. 
Шекарадағы елдімекендер мәселесі сөз болғанда 
оңтайландыру саясаты кезінде таратылған 
шекаралық аудандарды қайта қалпына келтіру 
мәселесі де айтылмай қалмайды. 1997 жылда-
ры Катонқарағай және Большенарым ауданы 
қосылғанда халық саны 50 мың болған. Ал қазір 
екі ауданның халқы 24 мың адамнан аспайды. 
Сондықтан бірінші өзекті мәселе ретінде ішкі 
миграцияны атап өту керек. Тау қойнауларына 
орналасқан бұрынғы ферма орталықтары мен қыс 
қыстауын, жаз жайлауын жайлап, малын бағып, 
шөбін шауып отырған жергілікті тұрғындар бүгінде 
ат төбеліндей азайып барады. Олар аудан, облыс, 

тіпті Алматы, Астана қалаларын бетке алып көш 
түзегелі қашан. Бүгінгі заманда бұл заңды құбылыс. 
Сондықтан көліктік дәлізін ұйымдастырып, алыс-
беріс күшейсе деген ой бар. 

 Біздің ауылдағы жағдайды 1997 жылмен 
салыстырсақ, Катонқарағай ауылында халық саны 
10125 адам болса, қазір 4571. Яғни 55 пайызға 
кеміген. Ал тұрғындардың орта жасы бұрындары 
30-50 жас болса, қазір 55-63 жас. Туу көрсеткіштері 
де айтарлықтай мәз емес. Урбанизация үрдісімен 
халық, әсіресе жастар жаппай қалаға көшуде. Бұл 
мәселе алаңдатады. Жастар ауылды көркейтуге 
қалмаса, туу деңгейі де аз болары анық. Мысалы 
қазіргі күні ауылдағы туу деңгейі облыстық орта 
көрсеткіштен 2 есе төмен. 

 Жастарды қолдау үшін, ауыл тұрмысын 
жақсарту үшін кәсібін дамытуға, мансабын 
жоғарылатуға мүмкіндік туғызу қажет. Осы тұста 
тағы көкейкесті мәселе алдымыздан шығады. 
Жас мамандардың ауылға келуі сирек. Осының 
салдарынан ауылдарда дәрігерлер, мұғалімдер 
жетіспеушілігі анық сезіледі. Мемлекет жағынан 
жастарды қолдауға бағытталған түрлі шаралар 
ұйымдастырылуда. Алайда жас мамандар қызметін 
қалада бастағысы келеді. 

Оқуын енді тәмамдаған мамандардың алыс 
түкпірге еңбек етуге баруы, тұрақтап қалуы 
үшін арнайы бағдарлама қабылданса құба-құп. 
Бағдарламада шекаралық аудан тұрғында-
рына барлық бюджеттен төленетін әлеуметтік 
төлемдермен еңбек ақыларға жоғарылататын 
коэффициент тағайындап, түрлі жеңілдіктер 
қарастырылғаны жөн.

 Шығыс Қазақстан облысында 1997-2011 жыл-
дар аралығында ғана шекаралық аудандардағы 
45 елдімекен еліміздің картасынан жойылып, 
20-дан астам мектеп өз жұмысын тоқтатқаны 
қынжылтады. 2012 жылға дейінгі дерекке 
қарағанда, 15 жыл ішінде Зайсан, Катонқарағай, 
Күршім, Үржар аудандарынан 85,1 мың адам көшіп 
кеткен. Бұл аудандардың барлығы – Қазақстанның 
шекаралық аймақтары. Тек 2009-2010 оқу жы-
лында балалар санының азаюына байланысты 
19 мектеп, 2010-2011 оқу жылында 17 мектеп, 
2011-2012 оқу жылында 13 мектеп жабылған. 
2012-2013 оқу жылында облыс бойынша 20 жалпы 
білім беретін мектеп жабылып, 6 мектеп қайта 
ұйымдастырылған. Жалпы 2009 жылдан бастап 

–  Айжан Қанатқызы, Сіздердің 
зерттеулеріңіз бойынша елімізде ауа 
райы қалай болмақ? 

– Ұзақ мерзімді болжамға сәйкес 
ауаның орташа айлық температурасы 
Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, 
Жамбыл, Алматы облыстарында 
мөлшер шамасында, ал қалған 
аймақтарда мөлшерден 1°С жоғары 
болады. 

Қаңтар айында Атлантика-
дан келетін циклонға байланыс-
ты тұрақсыз ауа райы орнайды. 
Солтүстік өңірлерде қар, бұрқасын, 
дауыл, екпінді жел 15-20 м/с, 
ал оңтүстік өңірлерде қар ара-
лас жаңбыр, тұман, көктайғақ 
жағдайлары жиі кездеседі. Қыстың 
алғашқы айында үш суық толқыны 
бар, яғни 6-7, 17-23 күндері және 
айдың соңында күн суытады. 

Айдың аяғында ауа температурасы 

Көп жылдан бері музыка мектебіне 
басшылық етіп келе жатқан, ха лықтың 
мәдени мұрасының дамуына сүбелі 
үлесін қосып жүрген Набира Қожабай-
қызы «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік 
медалімен марапатталды.

Апталықтың алғашқы күні «Тәуел-
сіз дік белестері» атты әдеби кеш-
пен басталды. Онда қазақ халқының 
25 жыл ішіндегі жетістіктері айтыл-
ды. Апталықтың екінші күніндегі 
«Білімді ұрпақ тәуелсіздік кепілі» 
сурет көрмесінде балалар өз шығар-
м а ш ы л ы ғ ы м е н  т а н ы с т ы р д ы . 
«Тәуелсіздік – тұғырым» атты аспап-
тық сайыста қызықты өтті. Бұл сайыс 
көр некті тұлға А.Жұбановтың 110 жыл-
дығына арналды. Балалар Жұбанов тың 
әндерімен күйлерін орындады. 

Апталық «Ұлы даланың - ұлы тойы» 
атты Гала концертпен қорытындыланды. 
Концертте республикалық және 

облыста 69 мектеп жабылып, 48 мектеп қайта 
ұйымдастырылған. Қайта ұйымдастырудың да 
теріс әсері көп. Өйткені 11 жылдық мектептер 
тоғыз жылдық немесе тоғыз жылдық мектептер 
бастауыш мектептер мәртебесіне ие болады. Бұл 
да халықтың жаппай көшуіне өз әсерін тигізуде. 
Бұл 5-6 жыл бұрынғы бір ғана дерек.

 Басылым беттерінен жақында бізге өнеге болар 
бір жаңалықты оқыдым. Жапониядағы трамвай 
мекемесі шалғай ауылдан қалаға қатынайтын 
жалғыз оқушы үшін тоқтатылуы тиіс трамвай 
бағытын екі жыл бойы жұмыс істеткені туралы 
жазылған. Шалғай ауылдағы оқушы мектебін 
бітіргенше, жалғыз жолаушы үшін трамвай 
қатынасын тоқтатпау – Жапонияның жасампаз 
рухты ел екенін көрсетеді. Ал бізде жалғыз оқу-
шының тағдырын ойламақ түгілі, қаншама мектеп 
жабылып жатыр.

– Көршілес Қытай, Ресей мемлекеттері бұл 
мәселені қалай шешуде?

 –Көршілес Қытай, Ресей мемлекеттері 
шекаралық аудандарын бекемдеу үшін бар күштерін 
салып жатқаны белгілі. Қытай Қазақстанмен ше-
каралас аудандарына халықты шоғырландырып, 
қалалар салып тастаса, Ресей Қиыр шығыстағы 
шекаралық аудандарына көшіп барушылар үшін 
гектарлап жер телімдерін тегін беруді қолға алуда.

 Расында, шекара бойында иін тіресіп ел отыр-

төмен. Өткен жылы елімізде «Ауыл шаруашылығы 
кооперативтері туралы» заң қабылданған бола-
тын. Бұл заңның ауыл шаруашылығы өнімдерін 
нарыққа шығаруға үлкен демеу болары анық. 
Мәселе қазір енді ғана қолға алынуда. Біріншіден, 
шалғайдағы өнімдерді қалаға жеткізу жолдары 
ойластырылу қажет. Мүмкін кішігірім аэроплан-
дарды іске қосуға болатын шығар. Екіншіден, 
үлкен партиялармен уақытында жеткізілген 
тауар шаруаға тек пайда әкелері анық. Яғни әр 
өндіруші өз тиісті үлесін алады. Үшіншіден, бұл 
бірнеше мәселені біріктіріп, ауыл экономикасына 
үлкен серпін береді. 

 Осы тұрғыда тағы бір ұсынысым, жергілікті 
шаруаларға шекаралық аймақта отырғаны 
ескеріліп, нарықтан алыс аймақ ретінде 
жеңілдікпен субсидиялар берілсе ұтарымыз көп. 
Бұл мәселе зерделеніп мемлекет үшін де, шаруа 
үшін де тиімді жолдары қарастырылса құба-құп. 
Ал кооператив құрылса мемлекет тарапынан көп 
мүмкіндіктер ашылатыны сөзсіз. 

Шығыс өзінің табиғатымен, саф ауасымен 
кез келген жанды тамсандыратыны сөзсіз. 
Біздің Катонқарағай, Марқакөлдерімізге жыл 
сайын көрші Ресейден туристер келіп демалып 
қайтады. Бұл аумақтың табиғатына тамсанған 
демалушылардың айтары туризмді дамытса, 
шетелдік курорттардан еш кем түспейтін орын 

«ШеКАрАлық АудАНдАрғА 
ереКШе МәрТебе КереК»

Кез келген мемлекет үшін мемлекеттік шекара қасиетті ұғым екені белгілі. Өйткені іргесі берік елдің 
еңсесі биік. Бұл тұрғыда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарынан-ақ 
мемлекеттік шекараны шегендеп, халықаралық келісімшарттарды бекітіп алғаны белгілі. Ендігі 
күрделеніп тұрған мәселе – шекаралық аудандардағы халықтың жағдайы. Мұны айтып отырған 
себебіміз, ондағы байырғы тұрғындардың аудан орталықтарына, қалаларға қоныс аударуына бай-
ланысты шекарадағы ауылдардағы халықтың саны жылдан-жылға кеміп барады. Әсіресе, Шығыс 
Қазақстан облысы, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Ақмола, Батыс Қазақстан, Алматы 
облыстарындағы шекаралық ауылдар жағдайы толғандырады. Жуықта Шығыс Қазақстан облысын-
да іссапармен болып, Катонқарағай ауылдық округінің әкімі Амантай БАЛТАБАЕВПЕН осы мәселе 
төңірегінде әңгімелесу сәті түсті. 

Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесіне тұрақты емес мүше 
ретінде жұмысын бастады. Еліміз 
өз Тәуелсіздігінің 25 жылдығын 
барлық салаларда толайым 
табыстарымен қарсы алған соң, 
биылғы жылдың басында тағы бір 
маңызды оқиға болды. 3 қаңтарда 
Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі 
құқығында Кеңестің 2017 жылғы 
бірінші отырысына қатысты. 

Биылғы жыл елімізде  Халықаралық мамандандырылған «ЭКСПО-2017»  
көрмесі  өтетіні белгілі. Әлемдік дәрежеде мәртебесі биік халықаралық 
көрме  10 маусымда ашылып, 10 қыркүйекке дейін жалғасады. 
«ЭКСПО-2017» көрмесіне 100-ден астам мемлекет қатысады. Әр мем-
лекет технологиялық және ғылыми жетістіктері мен тың жобаларын 
ғана емес,  мәдениетін  таныстыру мүмкіндігіне ие болмақ. Елбасы  
Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан 139 мемлекет пен 12 халықаралық 
ұйымдарға шақырту жолданды. Қазіргі уақытта 112 мемлекет пен 18 
халықаралық ұйым көрмеге қатысатынын растады. 

Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары, 28-ші 
Дүниежүзілік қысқы Универсиада-2017 ұйымдастыру комитетінің 
төрағасы Иманғали Тасмағамбетов Алматы қаласындағы ауқымды 
спорттық шараны өткізудегі нысандардың соңғы дайындығын 
тексеріп, көшпелі кеңес өткізді.

Күнтізбе бойынша тауық жылына да қадам бастық. Биыл еліміздегі 
ауа райы жөнінде білмек болып,  «Қазгидромет» республикалық 
мемлекеттік кәсіпорнына хабарласқан едік. Сауалымызға 
жоғарыда аталған орталықтың Ауа райын ұзақ мерзімге болжау 
басқармасының жетекші инженері Айжан Бейсенбаева жауап берді.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай, Ақтөбе  облысы Темір ауданы 
Шұбарқұдық кентіндегі Шұбарқұдық балалалар музыка мектебінде  
оқушылардың Отансүйгіштік, ұлтжандылық сезімдерін тәрбиелеу 
және олардың шығармашылық әлеуетін дамыту мақсатында «Туған 
жерім – тағдырым» тақырыбында апталық өткізілді.

дегенге саяды. Ал ол үшін инвесторларды тартып, 
кәсіпкерлерді қызықтыру қажет-ақ. Сондықтан 
туризмді дамытуды қолға алса, кәсіпкерлер де 
қызығушылық танытып, қаншама демалыс 
орындары ашылар еді. Ал мұндай кәсіп түрі 
жергілікті халықты жұмыспен қамтамасыз етіп, 
тұрақтанып қалуына сеп болатыны анық. 

Тағы бір айтарым, жердің үлкен мүм кін-
діктерін ұмытпауымыз қажет. Жердің тек-
тоникалық ерекшеліктерін ескере отырып, 
геология, геодезия ғылымдарына көңіл бөлінсе 
деген тілек бар. 

– Парламентте де шекаралық аудандар 
мәселесі көтерілген болатын. Алайда одан нақты 
нәтиже болмай отыр. Бұл мәселені арнайы Заңмен 
реттеу қажет шығар? 

– Парламентте бұл мәселе бірнеше рет 
қаралғаны рас. Бүгінде шекаралық аудандарға 
ерекше мәртебе беретін заң шығарып, арнайы 
мемлекеттік бағдарлама қабылдануы керек. 
Білім және ғылым министрлігінің мәліметтеріне 
сай, елімізде орта есеппен жылына 100-ге жуық 
мектеп жабылады екен. Мектеп білім ордасы бо-
лумен бірге, бүгін ауылдағы жұмыс беретін орын, 
ауылдың қасиетті қара шаңырағы. Сондықтан 
мектептерді сақтап қалу да назардан тыс қалмаған 
жөн. Мүмкін, мектептердегі оқушылар саны ту-
ралы нормативке өзгерістер енгізу қажет шығар. 

Мемлекет инвентаризация үрдісі аясын-
да ауылдардың әлеуметтік-экономикалық 
мүмкіндіктерін анықтаған болатын. Бұл өте 
тиімді үрдіс. Соның әсерінен ауылды дамыту 
хақында үлкен жоспарлар дайындауға бола-
ды. Шекара аудандардың жағдайларын зерт-
теп, шекара аудандарында тұратын халықты 
тұрақтандыруға арналған мемлекеттік бағдарлама 
қабылдау уақыты жеткен сияқты. Шекаралық 
ауылдарда мақсатты түрде жұмыс орындарын 
көптеп ашу – кезек күттірмес іс. Жабылып 
қалған мекемелер мен мектептердің ашылуын, 
бюджеттік қызметкерлер жалақысына 50-60 
пайыздық үстеме төлеу, кәсіпкерлерге салықтық 
жеңілдік жасау, жас мамандардың қияндағы 
алыс ауылдарға барып, тұрақтап қалуы үшін 
шекаралық аудан тұрғындарына арналған түрлі 
жеңілдіктер қолға алынуы тиіс.

Ақбота ИСләМБЕК 

облыстарының басым бөлігінде 
мөлшерден аз, ал қалған аймақтарда 
мөлшер шамасында болады. 

Наурыз айында жауын-ша шын-
ның мөлшері Атырау, Маңғыстау, 
Қызылорда облыстары, соны-
мен қатар Ақтөбе, Қарағанды, 
Жам был және Оңтүстік Қазақстан 
об лыстарының басым бөлігінде 
мөлшерден аз, ал қалған аймақтарда 
қалыпты мөлшер шамасында болады 
деп болжануда.

– әңгімеңізге рақмет!

Бағдагүл БАлАУБАЕвА

са, қайнаған тірлік, жайнаған өмір болса, біздің 
жұртқа ешкім де қыр көрсете алмас еді?! Қытай 
мен Қазақстанның шекаралық аудандарының ара-
сында демографиялық дисбаланс жылдан жылға 
ұлғайып барады. Қазіргі күнде бұл біздің елімізге 
айтарлықтай мәселе туындатып тұрмағанымен, 
келешек ұрпақ үшін қолайсыз геосаясаттық жағдай 
қалыптасуы мүмкін екені анық. Соңғы жиырма 
бес жылда Қытайдың шекаралас аудандары 
қайнаған орталыққа айналып, ел экономикасын 
ілгерілетуге өз пайдасын тигізуде. Ал біздің елдегі 
шекара аудандарының жағдайы мүлдем басқа. 
Осы мәселелерді шешу жолында, бұдан басқа да 
сәтті тәжірибе бар. Мысалы, бізге көршілес Ресей 
Федерациясының Қосағаш ауданында мемлекеттік 
арнайы қабылданған бағдарламаның арқасында 
ақырғы 25 жылдың ішінде аудан халқының саны 
1,5 есеге өсті.

– Ауылдың бірден-бір темірқазығы – ауыл 
шаруашылығы екені белгілі. Мүмкін жергілікті 
шаруа қожалықтарын біріктіру, ұйымдастыру аудан 
халқының тұрақтауына негіз болады.

– Шекаралас аумақта халықты сақтап қалудың 
бір жолы – инфрақұрылымды дамыту деп жатады. 
Қазір бұл тұрғыда мемлекет тарапынан жақсы 
жағдай жасалуда. Алайда инфрақұрылымнан 
бөлек жаңа кәсіпорындар ашудың, нарыққа 
шығудың жолдарын қарастырудың маңыздылығы 
арта түсті.  Әрине, кез келген ауылдың 
темірқазығы – ауыл шаруашылығы ғой. Алай-
да бұл жерде де көп нәрсе ескеріле бермейді. 
Ал енді бұл аймақтың өзіндік ерекшеліктеріне 
тоқталсақ, дәнді дақылдар өсіруге қолайсыз. 
Катонқарағай округі бойынша 350-ге жуық 
шаруа қожалықтары бар. Бұған қоса шаруа 
қожалықтарының барлығы кішігірім, отбасылық 
болып келеді. Ал олар өз бетімен нарыққа шыға 
алмағандықтан, көбінде делдалдарға жем болып 
отыр. Мемлекеттік «Агробизнес-2020», «Сыбаға», 
«Құлан» сынды бағдарламаларымен кәсібін бас-
тап шаруашылығын өркендетіп жатқандар бар. 
Бірақта аталмыш мемлекеттік женілдіктер барша 
қазақстандық ауыл шаруашылық субьектілеріне 
бірдей болғандықтан үлкен жетістіктерге жету 
қиын. Ал соңғы жылдардағы экономикалық ахуал 
бұл шаруашылыққа кері әсер етуде. 

 Жаңа айтып кеткенімдей, ұсақ шаруа қожа-
лық тарының үлкен нарыққа шығу мүмкіндіктері 

айтарлықтай төмендейді. Ауаның сы-
нап бағанасы солтүстік пен орталықта 
күндіз 20...25°, түнде 30...35° аяз болса, 
оңтүстік пен батыста күндіз 15...20°, 
түнде 20...25° аяз. Шығыста күндіз 
20...25°, ал түнде 34...39° дейін аяз 
болады. 

– Ауа райының құбылмалығы, 
оның ішінде жауын-шашын туралы 
не айтасыз? 

– Жауын-шашынды алайық. 
Қаңтар айындағы жауын-шашын 
мөлшеріне келсек, Қызылорда, 
Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл 
облыстарының басым аймақтарында 
мөлшер шамасында (80-120%), ал 
қалған аймақтарда мөлшерден артық 
(>120% ). 

Ақпан айында жауын-ша-
шынның мөлшері Батыс Қазақ-
стан, Атырау, Маңғыстау, Қызыл-
орда және Оңтүстік Қазақстан 

аудандық байқаудың бірнеше мәрте 
жүлдегері Айгүл Жұмағалиева жетек-
шілік ететін ұлттық аспаптар оркестрі 
өнер көрсетті. 

Қазақ халқының біздің дәуірімізге 
дейін сақталып қалған асыл мұрасы – күй 
өнері. Өткен ғасырларда нота сауаты жоқ 
кезде дүниеге келген ән-күйлер өмірмен 
бірге қайнап, ауыздан-ауызға, қолдан-
қолға көшіп біздің заманымызға жетті. 
Суырыпсалма ақындар мен бармағынан 
бал тамған күйшілер арқылы бізге 
жеткен назды әндер, ғажайып күйлер 
халқымыздың музыка мұрасы ғана емес, 
мәдени байлығы, рухани азығы болып 
отыр. Осындай рухани азығымызды жан-
жақты зерделеп, оқушыларды күйдің 
нәрімен сусындатып жүрген домбыра 
класының мұғалімі Айгүл Жұмағалиева. 

 Н.АЙҒАБЫлОвА,
 Шұбарқұдық балалар музыка 

мектебінің мұғалімі

болЖамруханият

Жаңа айдарапта-шолу

аударды. Кеше Сириядағы (елдегі 
химиялық қарумен байланысты ахуал) 
және Ирактағы (гуманитарлық аспект) 
жағдай бойынша Кеңестің жабық кон-
сультациясы болды.

Айдың негізгі іс-шараларының бірі 
осы жылдың 10 қаңтарына жоспарланған 
БҰҰ ҚК-нің «Дау-жанжалдардың ал-
дын алу және бейбітшілікті сақтау» 
тақырыбындағы жоғары деңгейлі ашық 
пікірталастары болмақ, олардың бары-
сында Кеңес мүшелері өздерінің осы 
саладағы басымдықтары мен БҰҰ жаңа 
басшылығына қолдауларын білдіреді деп 
күтілуде. Пікірталастарға БҰҰ Бас хат-
шысы Антониу Гутерриш пен Қауіпсіздік 
Кеңесіне мүше мемлекеттердің сыртқы 
саясат ведомстволарының бірқатар бас-
шылары, соның ішінде Қазақстан Сыртқы 
істер министрі Қайрат Әбдірахманов 
қатысады. 17 қаңтарда тұрақты өкілдер 
деңгейінде Таяу Шығыстағы жағдай, 
соның ішінде Палестина мәселесі бой-

Ал көрмені тамашалауға 5 милли-
ондай адам келеді деген болжам бар. 
Көрмеге келушілердің 85 пайызы, әлбетте, 
өзіміздің отандастарымыз болса, қалған 15 
пайызы шетелдерден, оның ішінде ТМД 
елдерінен, Қытайдан келетін меймандар 
болады деп жоспарлануда. Сонымен бірге 
туристердің көпшілігі Еуропа, Турция 
және АҚШ елдерінен келеді деп күтілуде. 
Халықаралық көрменің басты тақырыбы 
– «Болашақ энергиясы». Бұл қазір бүкіл 
әлемде көкейкесті мәселеге айналған 
тақырыптардың бірі. Әлемдегі болашағы 
бар бағыт – «жасыл энергетика», яғни 
жаңартылған көздерден (ЖЭК) энергия 
алу технологиялары. Оларды дамыту 
және жетілдіру энергия тапшылығын 
толтыру, экологиялық мәселелерді 
шешу және әлемдік экономиканың 
технологиялық дамуының жаңа кезеңінің 
қажеттігімен сипаттайды. Сондықтан 
осындай мақсаттар көзделген бұл көрме 
әлемдік мәселені шешуге өз үлесін 
тигізері сөзсіз. Сонымен қоса көрме 
еліміздің инновациялық-ғылыми 
бағыттағы зерттеулерді ілгерілетуге жол 
ашатынына сенім мол. Көрмені соны-
мен қатар «СО2 қалдықтарын азайту» 

ынша тоқсан сайынғы дәстүрлі ашық 
пікірталастар өтеді.

Қауіпсіздік Кеңесінің шешіміне 
сәйкес, жылдың алғашқы айында бри-
фингтер мен жабық консультациялар 
барысында Йемен, Конго Демократиялық 
Республикасы, Орталық Африка Респуб-
ликасы (ОАР), Судан (соның ішінде Дар-
фур және Абьей провинцияларындағы) 
және Оңтүстік Судан, Батыс Африка және 
Сахель, Мали, Чад, Сомали, Кипр, Колум-
бия елдері мен өңірлеріндегі ахуал, сондай-
ақ Иран ядролық бағдарламасы бойын-
ша 2231 қарарын орындау мәселелері 
талқыланады.

Қазақстан төрағалығымен Сомали 
мен Эритрея жөніндегі және террористік 
топтармен күрес жөніндегі БҰҰ ҚК 
комитеттерінің отырыстары өтеді. 2017 
жылғы қаңтар айында Кипрдегі және ОАР-
дағы ахуал, сондай-ақ ҚК мүшелерінің 
арасында пә туа ластыққа қол жеткізілген 
жағдайда Сирия Араб Республикасындағы 

және «Қуат үнемдеуші өмір салты» деген 
тақырыпшалары тереңірек аша түспек. 

«Астана ЭКСПО-2017» көрме кешені 
туралы айтсақ, 174 гектарды алып жатқан 
аумақта 35 нысан салынған. Көрме 
аумағында Қазақстан  павильоны, 
 халықаралық,  тақырыптық және 
корпоративті павильондар мен ойын-
сауық кешендері орналастырылған. 
«Болашақ энергиясы» жобасының 
 атауында энергияны болашақта пайдалану 
кезіндегі ең озық тәсілдерді қабылдау, 
енгізу және қолдануды білдіретін ұғым 
қалыптасқан, бұл тұрақты дамудың ай-
нымас шарты болып табылады. Көрме 
кешенінің архитектуралық символы да 
бар. Ол диаметрі 80 метрді құрайтын сфера 
тәріздес ғимарат,яғни «Болашақ энергия-
сы» инновациялық музейі. Көрмеден 
кейін де аталмыш музей маңызды 
ғылыми, мәдени және инновациялық 
хабқа айналады деп үміттенеміз. Бұл 
музейдің ерекшелігі, мұндағы сандық, 
мультимедиялық және интерактивті 
технологиялар көрме аумағының барлық 
кереметін тамашалауға үлкен мүмкіндік 
береді. Мәселен, музейдегі лифт арқылы 
көтеріліп, 2-8 қабаттардан көрме алаңын 

елімізге көрсетілген зор сенім
Кездесу

химия лық қарумен байланысты ахуал 
бойынша Қауіпсіздік Кеңесінің жоспарлы 
қарарлары қабылданады деп күтілуде.

Ал мұндай мүшеліктен Қазақстан не 
ұтады дегенге келсек, бұл – ең алдымен, 
еліміздің халықаралық саяси аренадағы 
имиджін арттыруға септігін тигізеді. 
Қазақстан Парламенті Сенатының 
Төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев атап 
өткендей, тәуелсіздіктің алғашқы күнінен 
бейбіт даму жолын таңдаған Қазақстанның 
жаһандық қауіпсіздік бастамаларын 
әлемдік қоғамдастық мойындап келеді. Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік 
тұғырындағы тұңғыш шешімі – Семей 
ядролық полигонын жабу және әлемдегі 
4-ші ядролық арсеналдан өз еркімен бас 
тарту туралы Жарлығы болды. Сондай-ақ 
еліміз 2009 жылы Орталық Азияда ядролық 
қарудан азат аймақ құру туралы келісімге 
қол қойды.

А.ҚАЙРАТҚЫЗЫ

көруге болады. Қазақстан павильо-
ны жалпы ауданы 5000 шаршы метрді 
құрайды. Ұлттық Павильон елімізді 
көпшілікке таныстыруды көздесе, 
тақырыптық павильондар көрменің 
мақсатын аша түспек. Атап айтсақ, 
«Энергия әлемі» павильоны энергияны 
құбылыс ретінде сипаттап, физикалық 
ғылыми тәжірибелер ұсынса, «Болашақ 
үшін энергия» павильоны энергияны 
үнемдеу және энергетикалық тиімділік 
тұжырымдамасын сипаттайды. Ақылды 
қалалардың тәжірибелік аспектілеріне 
«SmartAstana» сынды жеке экспозиция 
арналған. «Барлығы үшін энергия» па-
вильондары планета тұрғындарының 
энергияға қолжетімділігін, энергетикалық 
нарықтағы жаһандану зерттеулерін 
көрсетеді. «Менің болашақ энергиям» 
павильоны – әрбір адамның энергияны 
тиімді және үнемді пайдалануы үшін жеке 
жауапкершілігіне көңіл бөлуді меңзейді. 
Сондай-ақ көрме аясында қоғамдық 
аймақтар, үздік тәжірибелер аймағы 
құрылып, семинарлар, форумдар мен 
басқа да маңызды шаралар өткізілмек. 

Ақсұлу  АРЗЫҚҰлОвА 

Отырыс барысында Қауіпсіздік 
Кеңе сінің 2017 жылғы қаңтар айына 
жұмыс бағ дар ламасы бекітілді. Отандық 
делегацияға Қазақстан Республикасының 
Уақытша сенімді өкілі Барлыбай Садықов 
жетекшілік етті. Қауіпсіздік Кеңесінің 
мүшелері – АҚШ, Боливия, Жапония, 
Италия, Қазақстан, Қытай, Мысыр, Ресей, 
Сенегал, Украина, Уругвай, Ұлыбритания, 
Франция, Швеция және Эфиопия елдері 
делегациялары басшы-ларының дәстүрлі 
кездесуі болып өтті.

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі мүшелерінің 
алдында сөйлеген сөзінде Б.Садықов осы 
органның жұмысындағы превентивті дип-
ломатия және сенім шараларын нығайту, 
ядролық қаруды таратпау, дау-жанжалды 
реттеу және халықаралық терроризмге 
қарсы әрекет ету сияқты Қазақстан үшін 
басымдыққа ие мәселелерді атап өтті. 
Осы тұрғыда ол Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың осыдан 25 жыл 
бұрын БҰҰ қабырғасында жарияланған 
Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім 
шаралары жөніндегі кеңесті шақыру 
туралы бастамасының та бысты іске 
асырылғандығын және осы үнқатысу 
форумының Азия құрлығында қауіп-
сіздікті нығайтуға қомақты үлес қосып 
келе жатқандығын атап айтты. Отандық 
дипломат Қазақстан басшысының «Әлем. 
ХХІ ғасыр» манифесінің өзектілігін 
атап көрсе те отырып, 2045 жылы БҰҰ 
құрылуының 100 жылдығына ядролық 
қарусыз, соғыссыз және дау-жанжал-
сыз әлем құруға бірлесіп күш-жігер 
жұмсаудың маңыздылығына назар 

әңгіме арқауы – универсиада
У н и в е р с и а д а ғ а  д а й ы н д ы қ 

жұмыстары аяқталуға таяды. Бұл өз 
кезегінде барлық қызметтер тара-
пынан мұқият тексеруді қажет етеді. 
Көлік қызметі мен жол қауіпсіздігін 
сақтау – осы бағыттағы жұмыстың 
жауапты бөлігі саналады.

«Көлік логистикасын ұйымдас-
тыруға келсек, онда біздің ЕҚЫҰ 
Саммитіне және 2011 жылғы қысқы 
Азия ойындарына дайындықты 
жүргізуде тәжірибеміз бар. Мұны 
делегаттарға, спорттық командаларға 
қызмет көрсетуде қолдануға болады. 
Бұған қарамастан, алау эстафетасын 
өткізу кезінде көлік қозғалысының 
артуына байланысты басқа да 
сұрақтар туындайды. Бұл орайда, 
еліміздегі қалалардың, оның ішінде 
Астана мен Алматы қалаларының 
тұрғындары үшін қолайсыздықтар ту-
дырмау мақсатында көлік қозғалысын 
реттеуге қосымша шаралар қабылдау 
қажет» деді вице-премьер көшпелі 
кеңесте.

С п о р т т ы қ  ғ и м а р а т т а р д ы ң 
 да йы н    дығына қатысты Иманғали 
Тасмағамбетов негізгі нысандардағы 
жұмыстардың аяқталғанын ескере 
отырып, оларды белгіленген талаптар 
мен стандарттарға және пайдалануға 
беру қауіпсіздігіне сәйкес толық 
жабдықтау қажеттігін ескертті.Со-
нымен қатар вице-премьер дайындық 
жұмыстарының жақсы жүргізіліп 
отырғанын айта келе, Алматы 
қаласының әкімі Бауыржан  Байбекке 
құзырлы қалалық ведомстволар 
мен қызметтермен бірлесіп қалың 
көпшіліктің қатысуымен өтетін 
нысандарды пайдалану ережесі мен 
қауіпсіздік талаптарын міндетті 
орындау бойынша жұмысшы комис-
сияларды өткізуді тапсырды.  

ҚР Премьер-министрінің орын-
басары қысқы Универсиаданың 
ұйымдастыру комитеті өкілдерінің 

қатысуымен жарыстар өткізілетін 
әрбір нысанның функционалдық 
талаптарының орындалу мәселелерін 
пысықтау міндетін қойды.Жаңа 
спорт  ғимараттарына іргелес 
аумақты көгалдандыру және абат-
тандыру жобасына сәйкес абат-
тандыру, жарықтандыру, безендіру 
жұмыстарын орындау және көлік 
тұрақтарын жабдықтау тапсырылды.

«Біздің спортшыларымыздың 
даярлығы мен шараның салтанатты 
ашылу рәсімінің маңыздылығына 
ерекше тоқталғым келеді. Осынау ірі 
әлемдік сайыс үлкен маңызға ие және 
ол спортпен шұғылдану және сала-
уатты өмір салтын тиімді насихат-
тауды қамтамасыз етуі тиіс» деді ҚР 
Премьер-министрінің орынбасары.

28-ші Дүниежүзілік қысқы 
Уни вер сиаданың басталуына бір 
айдан аз уақыт қалды. Ойын-
дарды өткізуге  дайындықтың 
ұйымдастыру кезеңі аяқталуға 
жақын. Осыған орай, Иманғали 
Тасмағамбетов дайындықты тағы 
бір пысықтап, спорттық нысандар 
мен ғимараттардың, қонақ үйлердің, 
мейрамханалардың, көлік және 
коммуникация жүйесінің, шетелдік 
делегаттар мен командаларға, 
туристер мен қала қонақтарына 
қызмет көрсететін басқа да қала 
нысандарының уақытылы дайын бо-
луын қамтамасыз ету үшін қосымша 
шаралар қабылдау қажеттігін атады.

С о н ы м е н  қ а т а р  И м а н ғ а л и 
Тасмағам бетов «Сұңқар» Халықара-
лық шаңғы трамплиндер кешенінде 
спортшылар мен қонақтарды қарсы 
алу дайындығын тексеріп, Универ-
сиада барысында қолданылатын тех-
ника, волонтерлық топ, ақпараттық 
орталық және Универсиада атрибут-
тарымен танысты. 

Ж.СәРСЕНОвА

Жаңа Жылдан не Күтесіз? піКір

«ЭКспо-2017» 

– Сіздің ойыңызша, әлемдегі геосаяси 
жағдай 2017 жылы қалай дамиды?  

– 2017 жыл әлемдік саясатқа үлкен 
жаңалықтар әкелетіні сөзсіз. Өйткені 
өткен жылы әлемде түрлі конфликтілер 
мен елеулі оқиғалар орын алды.  Кейбір 
мәселелер шешімін таппады. Қазір 
әлемдік белгілі сараптау орталықтары 
өз болжамдары мен шолуларын  жасады. 
«Eurasia group» зерттеу орталығы  әлемдік 
саясаттағы 10 негізгі қауіп-қатерді жария-
ласа, «Financial Times»,  «Economiс», «The 
Diplomat» деген атақты басылымдар да 
болжамдарымен бөлісті.  Бұл орталықтар 
жылдағы дәстүр бойынша негізінен 
экономикалық жағдайға баға беріп қана 
геосаяси жағдайды сөз ететін. Биылғы 
жылдың ерекшелігі, ғаламдық экономи-
када үлкен қауіп-қатерлер жоқ. Керісінше 
оң өзгерістер орын алмақ. Соның ішінде 
Орталық Азия экономикасында да 
қолайлы  жағдайлар орын алады деген 
болжам бар.  

 Биылғы саяси болжамдардың тағы бір 
ерекшелігі, саяси оқиғаларда  нақтылық 
жоқ. Яғни кездейсоқ  іс-әрекеттер 
мен оқиғалар болу ықтималдылығы 
жоғары. Сарапшылардың негізгі ұстанып 
отырған пікірі әлемдік геосаясатта 
тұрақсыздықтың орын алуына, негізгі 
ойыншылар арасында тұрақсыз қарым-
қатынас пен нақты стратегияның 
жоқтығын меңзейді.  Бұл жерде АҚШ-
тың әсері де бар. Себебі,   Американың 
жаңа басшысы Дональд Трамптың нақты 
саяси бағыты әлі анықталмаған, негізгі 
саяси ұстанымы да нақтыланбаған. Міне, 
сондықтан конфликтілерде кездейсоқ 
шешімдер қабылдау   ықтималдығы 
жоғары болып отыр. Бұл саясаттағы 
басқа да ойыншыларға әсер етуі бек 
мүмкін. Мысалы, Еуропалық одақ  пен 
АҚШ арасында қарама-қайшылықтар 
болса да, бір бағытта жүруге тыры-
сатын.  Олардың Украина,  Ресей 
сая сатына берген бағалары әртүрлі 
болғанымен де, шешімдерді келісе оты-
рып қабылдайтын. Бірақ сарапшылардың 
айтуынша, Трамп билікке келген соң 
АҚШ пен Еуропалық Одақ арасындағы 
қарама-қайшылықтардың одан бетер 

– Биыл жылдың жаңалығы елімізде дү-
ние жүзі қазақтарының кезекті Құрылтайы 
өткізіледі. Ең бастысы ол Үкіметтің жоспарында 
бар. Соған байланысты «Дүниежүзі қа зақ тары» 
қауымдастығы Төрағасының бірінші орынбаса-
ры Талғат Мамашев бастап, Үкіметке ұсыныс 
жолдағанбыз. Осының нақты жоспарын жаса-
уымыз керек. Ол үшін ең бірінші мемлекеттік 
комиссия құрылғаны жөн. Құрылтай маусым 
айының соңында өткізілсе деп отырмыз. Мен 
құрылтайды алғаш ұйымдастырған уақыттан 
бері жұмыс жасап келемін. Әр құрылтайдың өз 
ерекшелігі бар. Биылғы шараның бір ерекшелігі 
ол «ЕХРО-2017» көрмесінің бағдарламасына 
сәйкес өтеді. Біздің мақсат – шетелден келген 
ағайындарға Тәуелсіздіктің 25 жыл ішінде 
еліміздің қандай табыстарға жеткенін көрсету. 
Сондықтан өт кізгелі отырған құрылтайымыз 
жоғары деңгейде болады деп ойлаймыз. 

Еліміздің алға қойған мақсаттарының жүзеге 
асуына шетелдегі ағайындар қандай үлес 
қоса алады деген мәселеге мән беріледі. 
Биылғы Құрылтай Астана қаласында өтеді. 
Қандастарымыздың алқалы жиынына 30-дан 
астам елдің өкілдері келед. Үкіметтің қаулысы 
шыққаннан кейін нақты бір бағдарламасы 
белгілі болады. 

Бір айта кетерлігі, Құрылтай жай ғана той-
жиын емес. Ол шетелдегі ағайындарды Қазақ станға 
таныстыру, еліміздің экономикалық, әлеуметтік, 
мәдени, рухани дамуына қалай атсалысатынын, 
үлес қосуын талқылау, оларға қолдау көрсету 
мәселелеріне ерекше назар  аударылады. Шетел дегі 
ағайындардың балалары Қазақстанға келіп оқуы 
керек. Мәдени байланыс ты жақсартуымыз қажет. 
Ең басты мәселе шетелдегі 5 миллион қазақ пен 
Қазақстанның байланысын қалай нығайтамыз 
деген сауал. 

тереңдеу қаупі  бар. Бұл өз кезегінде 
Еуропалық Одақтың ішіндегі бірлік пен 
ынтымақтастықтың әлсіреуіне әкеліп 
соқтыруы мүмкін. Мәселен, көрші  Ресей 
мемлекеті үшін биыл президенттік сайлау 
алдындағы маңызды, дайындық  жылы. 
Президенттік сайлау алдында Ресейдің 
стратегиясында ішкі де, сыртқы да фак-
торлар әсері бірдей болады. Сондықтан 
болжам жасау қиын. Ал Қытайда 2017 
жылдың екінші жартысында   кезекті 
съезд өтеді. Бұл съезде Қытайдың қазіргі 
төрағасы Си Цзин Пинь  алғашқы 
бесжылдығына баға беріліп, келесі 
бесжылдыққа өкілеттілігі ұзартылады деп 
күтілуде.  Сондықтан Қытайдың сыртқы 
саясаты да ішкі жағдайға байланысты. 
Биыл геосаясат пен ішкі саясат қатар келіп 
отырған жыл. Сондықтан кездейсоқтық 
үлесі жоғары болады.

– әлемдегі саяси  оқиғалардың  Қазақ-
станға  әсері қандай болмақ? 

– Бұл әлемдегі алып мемлекеттердің 
саясаты әлбетте Қазақстанға әсер етеді. 
Қазір жаһандану үрдісі жылдан-жылға 
жаңа ауқымға ие болуда. Әлемдік гео-
саясат тарылып бара жатыр. Әлемдік 
саяси үрдістерден бір мемлекеттің оқшау 
қалуы мүмкін емес. Тікелей болмаса да, 
жанама әсері болары сөзсіз. Биыл Түркия 
президенті Ердоған үшін шешуші жыл. 
Ол бұрыннан мақсат қойған жоспарла-
рын іске асыруы керек. Ол үшін ол түрік 
қоғамы алдында мобилизация жасауы 
қажет. Сондықтан Түркия Сирия не бол-
маса басқа да дағдарыстарға араласып кету  
ықтималдығы жоғары. Сарапшылардың 
болжамдарына сүйенсек,  Түркия әлемде 
негізгі шешуші ойыншыларға айналуы 
мүмкін. 

Ал Қазақстан барлық геосаяси 
күштермен тең қарым-қатынас ор-
натуға мүдделі болады. Биылғы жылы 
Қазақстанның  сыртқы саяси жағдайдағы 
белсенділігі арта түседі. Мәселен, биыл 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
саммиті сынды үлкен халықаралық кез-
десулер өтеді. Осы жерден айта кететін 
бір жайт бар. Шетелдік сарапшылар 
биыл  саяси шолуларына Қазақстанды 
енгізді. Әлемдік саясатта аласапы-
ран жағдайында тұрақтылыққа жол 
іздейтін мемлекеттердің рөлі арта түседі. 
Америкалық «El Monitor»  басылымы 
Қазақстанның тұрақтылық саясатының 
маңыздылығы артып отырғанын жазды.  

Биыл Қазақстан БҰҰ-ның Қауіпсіздік 
Кеңесінің Тұрақты емес мүшесі болды. 
Бұл үлкен жауапкершілік. Бұған қоса 
жаңа мүмкіндіктер береді. Яғни Орталық 
Азияның мүддесін алаңға шығарып, 
жеткізуге жол ашады. Атап айтсақ, 
Ядролық қауіпсіздік мәселесі көкей-
кестілігін жоғалтпай отыр. Көпшілік 
мұның маңызын ұғына бер мейді. Біз 
екі ядролық мемлекеттің ор тасында 
орналасқанбыз. Ядролық жарылыстарға 
тыйым салу бойынша келісімге  1996 
жылы қол қойылғанымен, үлкен  6 мем-
лекет қол қоймай отыр. Егер кез келген 
уақытта әлемдік саясатта тұрақсыздық  
күшейетін болса, бұл мемлекеттер 
қайтадан ядролық қаруға шешуші фак-
тор ретінде  жүгінуі мүмкін. Ядролық 
сынақтар қайта бас талуы да мүмкін. 
Сондықтан бұлар аумақтық қауіпсіздікке 
сай келетін негізгі мәселелеріміз.  
Қазақстан Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі 
ретінде аумақтың өзекті мәселелерін 
халықаралық деңгейге көтеріп отыратын 
мүмкіндікке ие болады. 

Экономикада осы уақытқа дейін теріс 
факторлар болса, биыл жағымды жайттар 
орын алмақ. Әрине, бұл ғаламдық не 
аумақтық экономиканың өсуіне әкеліп 
соқтырмайды. Бірақ жағымсыз факторлар 
ықпалын әлсіретеді. 

– Орта Азиядағы, соның ішінде Қазақ-
станның демографиялық ахуалына қандай 
баға бересіз? 

– Биыл Орталық Азияда демография-
лық дамуда бетбұрыс жылы болмақ. 1991 
жылы Орталық Азияда 50 миллион адам 
тұратын болса, 2017 жылы  бұл көрсеткіш 
70 миллионға  жетіп отыр. Бұл меніңше, 
өте жақсы жаңалық.  Сарапшы ретінде 
осыған дейін де Орта Азия аймағының 
ішкі әлеуетін пайдалану керектігін 
айтқанмын. 2000 жылдардың басында  
Орталық Азия нарығын дамытамыз 
дегенге қарсы уәждер айтылуы мүмкін 
еді. Орталық Азия республикалары егер 
де өзара  қарама-қайшылықтарды шеше 
алатын болса, аймақтық  кооперацияны 
дамытуға негіз жасалса, интеграция артса 
нарыққа жаңа мүмкіндіктер ашылады. 
Себебі, Орта Азияда қазір туу саны артып, 
өлім-жітім азаюда. Осының барлығы Орта 
Азия елдерінің жылына 3,5 пайызға өсуіне 
дем беріп отыр.  

Ақбота ИСләМБЕК 

әлемдік саясатта үлкен 
жаңалықтар болмақ

Жаһан назарын аударатын көрме

құрылтайға дайындық жүргізілуде ерлан қАрИН, қазақстанның 
стратегиялық зерттеулер институтының директоры:

сұлтанәлі бАлғАбАев,
«дүниежүзі қазақ-

тары» қауым дастығы 
төраға  сының орынба-

сары, қазақстанның 
еңбек сіңірген 

қайраткері
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толғауы тоқсан туған тІлтІл тұғыры – ұлт ғұмыры

Қытайдың солтүстігі мен шы-
ғысындағы бірқатар провинцияда 
қауіптіліктің ең жоғары қызыл 
деңгейі жарияланды. Оған өңірді 
тұмшалаған көк түтін себеп. 

Ел астанасы Бейжіңнің 
өзінде ауадағы зиянды заттар 
мөл шері тиісті межеден 24 есе 
асып кеткен. Салдарынан 100-
ден астам әуе рейсі кейінге ше-
геріліп, жекеменшік көлікпен жүруге шектеу қойылды. 
Мамандардың айтуынша, экологиялық жағдайдың 
нашарлауына Бейжің төңірегінде жер үйде тұратын 
халықтың көмір жағуы мен көлік түтіні әсер етуде. 
Осы ретте жергілікті билік ауаның ластануымен күрес 
жүргізу үшін биыл 2,5 млрд доллар бөлуді жоспарлап 
отыр.

әзірлеген Абылайхан ЖҰМАШЕв

шың елі

Көк тұман сейілер емес

ЖаһаННың Жүрек лүпілі

Италия астанасы Римде 
жаңа  жылдық марафон өтті. Бұл 
шара осымен алтыншы жыл қа-
та рынан ұйымдастырылып отыр. 

Жас мөлшеріне шектеу 
қойылмайтын жарысқа биыл 
10 мың адам қатысты. Ең жасы 
14-те, ең егдесі – 79 жаста. Алғы 
сапта спорт саңлақтары жүгірді. 
Марафон бағыты қаланың 

көрікті орындары арқылы өтеді. Бұл жолы 10 шақырым 
қашықтықты алғашқы болып Бурундиден келген желаяқ 
Оливер Ирабарута бағындырған.

Германияда жанармай мен дизель отынымен 
жүретін көліктерге тыйым салынбақ. Жергілікті билік 
жүргізушілердің жаппай электромобиль тізгіндегенін 
қалайды. Сондықтан 2030 жылдан бастап елде жанармай 
немесе дизель отынымен жүретін көліктерді шығаруға 
тыйым салынуы ғажап емес.

Статистика бойынша электромобиль мінуге 
Германиядағы жүргізушілердің тек 30%-ы ғана дай-
ын. Біреулер оның бағасын қымбат десе, өзгелер алыс 
сапарға шығуға төзбейтінін алға тартады. Десек те, 
сарапшылар жақын болашақта баламалы қуат көзімен 
жүретін көліктер кең қолданыста боларына сенімді. 
«БМВ» мен «Мерседеске» үйреніп қалған Германияда 
электромобиль мінетін адам аз. Бірақ бұл уақытша 
құбылыс. Өйткені жергілікті билік жұртты жаппай 
экокөлік алуға міндеттемек. 

Мәскеуде Жаңа жылдық шаралар жалғаса бермек. 
Қала көшелеріне 150 алып шырша орнатылған. 40-тан 
астам арнайы алаңда ашық аспан астындағы түрлі бағдар-
ламалар күнбе-күн ұйымдастырылады.     

Мәскеудің орталық көшелеріндегі мерекелік көңіл-
күй ерекше. Арнайы әзірленген тәтті тағамдардың иісі 
аңқып тұр. Тамақтың түр-түрі мерекелік ас мәзірінен та-
былады. Оның үстіне, мұндағы концерттік бағдарламалар 
да сан алуан. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға 
дейін қажеттінің бәрі бар. Қала көшелерінде бой 
көтерген мұз алаңдары да жеткілікті. Тіпті балғындар 
үшін тегін әткеншектер ашылған. Мерекелік алаңдар 
күн-түні қызмет көрсетеді. Франция, Италия сынды 
елдерден әкелінген арнайы жарықшамдар бір сәтке 
де сөндірілмейді. Айта кетейік, былтырғы Жаңа жыл 
мерекесінде өткен фестиваль әлі ұмтылған жоқ. Себебі, 
оны 15 млн адам тамашалап, кәрі құрлық бойынша ең 
ауқымды деп танылған. Биыл да ұйымдастырушылар 
осынша көлемде қонақ күтуге дайын.

Францияда Жаңа жыл түні 
өртенген және зардап шеккен 
автомобильдер саны 945-ке жетті. 
Бұл туралы Parisien хабарлайды. 

Бұдан бұрын 800 авто мо-
биль дің зардап шеккені туралы 
хабарланған еді. Франция ІІМ 
өкілі Пьер-Анри Бранденің 
хабарлауынша, бұл көрсеткіш 
өткен жылмен салыстырғанда 
17,5 пайызға көп. Сондай-ақ елдің ішкі істер министрі 
Бернар Казнев жаңа жыл түні полицейлердің 622 
адамды ұстағандығы туралы хабарлаған болатын. 
Оның 368-і қазіргі уақытта полиция күзетінде 
қызмет етуде.

еуропа

гдр

тмд

сақтансаң, сақтайды

Желаяқтар жарысты

басқа көлікті таңдай ма?

Жаңа жылды ай бойы тойламақ

«тілім барда айтылар сыр ойдағы...»«Аяз атаға хат» 
қуаныш сыйлады

Мәңгілік ел болашағы – білімді ұрпақ Тарихи тұлғаға арналды
Көліктер отқа оранды

вьетнамның Тхайн-гуен провинциясында тосын оқиға 
тіркелді.Ота кезінде 54 жастағы тұрғынның ішінен 18 
жыл бұрын қалып қойған хирургиялық қайшы табылды. 

Науқастың асқазанындағы бөгде зат кездейсоқ 
анықталған. Мәселе былай болған. Ер адам аяқ асты-
нан жол апатына ұшырап, ауруханаға түседі. Жапа 
шегуші рентгеннен өткенде ішінде қайшыға ұқсас 
зат көрінген. Науқастың айтуынша, ол 1998 жылы 
тағы бір жол апатына ұшырап, ота үстеліне жатқан.  
Бірақ іші соңғы кезде ғана бүріп ауырыпты. Тиісті 
оқиғаға кінәлі ақ халаттылардың табылмайтын түрі 
бар. Өйткені Вьетнамда емделушінің қағаздары 15 жыл 
ғана сақталады екен. 

естімеген елде Көп

Ішінде қайшы жүріпті...

дегеніміз – сөйлеудегі, жазу дағы 
сыпайылық, ізеттілік қана емес, 
 сонымен қатар айқын ойлылық, сөзді 
дәл айыру шеберлігі, сөйлеу өнеріне 
шыныққандық» деп жазады. 

Қандай адам болмасын, ой-
өрісінің, білімінің, мәдениеті мен 
рухани дүниесінің қаншалықты екені 
оның жазған жазуынан, сөйлеген 
сөзінен де байқалады. «Кісіге қарап 
сөз алма, сөзіне қарап кісіні ал» деп 
ұлы Абай тегін айтпаған. Ана тілінің 
мол байлығын игерген, құдіретіне 
түсінген, күшіне тағзым етіп, бас 
иген адам өзіне де, өзгеге де та-
лап қоя алады, сөзді қалай болса 
 солай қолдануға жол бермейді. Сөз 

жанды тілінде сақталған байырғы 
мәдениетіне қатысты көнерген 
сөздері қарастырылады. Ал өткен 
ғасырда жазылған В.А.Серашевский-
дің  еңбегінде түркі халықтарының 
бірі – сахалардың тілдік болмы-
сы сөз болады. Этнотілтаным 
тарихындағы күрделі еңбектердің 
біріне мажарларға қатысты 5 
томдық этностық лексиконды 
жатқызуға болады. Осы орайда 
қазақ Этнолингвистикасы бой-
ынша Ә.Қайдардың «Қазақтар 
ана тілі әлемінде» атты 4 томдық 
энциклопедиялық сөздігін атауға 
б о л а д ы .  Қ а з а қ  т і л  б і л і м і н д е 
 Этнолингвистика мәселелері жеке 
ғылым саласы ретінде   М.Копыленко ,   
 Е.Жанпейісов, Ж.Манкеева, т.б. 
ғалымдар мен зерттеушілердің 
еңбектерінде қарастырылды. 

әлЕУМЕТТІК ТІлТАНЫМ 
туралы айтар болсақ (лат. soci(etos) 
қоғам, фр. lingua – тіл) тіл бі лі-
мі, әлеу меттану, әлеуметтік психо-
логия, этнография ғылымдарының 
т ү й і с к е н  а р а л ы ғ ы н д а  т у ы п 
дамыған тіл білімі саласы. Онын 
негізгі объектісі – тілдің функцио-
налды жағын зерттеу. Қарастыратын 
басты мәселелері: тілдің қоғамдык 
табиғаты, әлеуметтік қызметі, тіл 
болмысының қатынастық түрлері 
(әдеби тіл, ауыз екі сөйлеу тілі, 
жергілікті диалектілер, койне, пид-
жиндер), тілдің әлеуметтік сипаттағы 
түрлері (жаргон, арго, кәсіби тіл), 
билингвизм, диглоссия, пиджин-
делу, креолдену, мультилингвизм 
үдерістері. Әлеуметтік лингвисти-
ка үшін аса қажетті мәселелердің 
қатарында тілдің (тілдердің) өмір 
сүру формасынан туатын тілдік 
жағдайлар, тіл мен мәдениеттің бай-
ланысы, тіл саясаты тағы басқа жа-
тады. Тілдің әлеуметтік табиғатына 
алғаш көңіл аударған ХІХ ғасырда 
П.Лафарг, А.Мейе, А.Соммерфельт, 
ХХ ғасырда Прага структурализмі, 
Женева мектебінің өкілдері тағы 
басқа анкета арқылы байқау, ин-
тервью алу, статистикалык әдіс тағы 
басқа қолданған.

КСРО-да әлеуметтік зерттеу-
лердің негізі ХХ ғасырдың 20-30 жыл-
дарында салынған (Л.П.Якубинский, 
В.В.Вино  градов,  Б .А.Ларин, 
В.М.Жирмунский, Е.Д.Поливанов 
тағы басқа). 60-70 жылдары тіл 
саясаты мен онын практикалық 
мәселелерін қазіргі қоғам талабына 
сай шешудің өзектілігіне, қоғамдық 
құбылыс ретінде тіл табиғатын 
тереңірек зерттеу мақсатына байла-
нысты тілдің әлеуметтік мәселелеріне 
қызығушылық артты. Әлеуметтік 
тілтаным  – тілдің әлеуметтік 
табиғатына,  оның қоғамдағы 
жұмсалымына, тіл мен мәдениеттің 
өзара әрекетінің сипатына, тіл сая-
саты ерекшелігіне, қостілділіктің 
түрлі типтерінің болуына, сондай-
ақ тілдегі өзіндік өзгерістеріне 
және оның түрлі нұсқаларына, 
шартталған әлеуметтік факторларға 
(тіл тұтынушының жасына, жыны-
сына, біліміне, кәсібіне, қызмет 
саласына, діни көзқарастарына) 
және басқаларға байланысты кең 
ауқымды мәселелелерді зерттейтін 
тілтанымдық пән. Орыс тіл біліміндегі 
әлеуметтік тілтанымның негізін 
 салушы ретінде В.М.Жирмунский, 
Б.А.Ларин, Е.Д.Поливанов сана-
лады. 

Қорыта айтқанда, жоғарыда атап 
көрсетілген мәселелерді әрі қарай да 
зерттеу арқылы біз оның өзге де қыр-
сырын танып білеріміз хақ. Қалай 
болғанда, тілдің жайын ғылыми 
негізде зерттеу оның кешенділік 
сипатын арттырып, мән-мағынасын 
тереңінен зерделеуге кеңінен жол 
ашары сөзсіз. 

қылмыстану (адамдарды олардың 
сөйлеу төлсипаты бойынша тану), 
нейро және патопсихология, афазия 
және орталық-ми сипатындағы және 
т.б. басқа да ақауларды алдын алу 
және емдеу. 

ЭТНОТІлТАНЫМ (грек. ethnos 
«халық» lingiustique «тіл туралы 
ғылым») – тілді халықтың дәстүрлі 
рухани мәдениетімен, оның өмірге 
көзқарасына және объективті 
шынайылықты қабылдауымен 
қатыстылықта зерттейтін кешенді 
пән. Ғылыми сөздіктерге сүйенсек, 
этнотілтаным тілді адамның ақыл-
ойының, ділінің, тұрмыстық және 
салт-дәстүрлік мінездерінің, әртүрлі 

Тіл мәдениеТі 
және оның бағыТТары

Бүгінгі күнде тіл мәдениетіне, әлеуметтік тілтаным мен 
психотілтанымға және қолданбалы тіл білімінің басқа түрлеріне 
назар аударылып келе жатқаны белгілі. Тіл білімінің соны 
зерттеулеріне қарайтын болсақ, антропоцентристік бағыттағы 
зерттеулердің алдыңғы қатарға шыға бастағанын байқаймыз. Осы 
орайда соңғы кезде зерттеле бастаған тіл салаларына біршама 
тоқталсақ. 
Айта кетейік, тіл мәдениеті әдеби тілдің нормасы мен оның да-
муын, сөйлеу тілімен қарым-қатынасын зерттейтін тіл білімінің 
маңызды саласы. Тіл мәдениетінің тіл білімінің басқа салала-
рынан айырмашылығы – оның күнделікті өмірде тілді қолдану, 
жазу, сөйлеу мәдениетімен тығыз байланыста болатындығында. 
 Жалпы тіл мәдениеті деген ұғымның өзі тілдік норманың үш түрін 
қамтиды. Атап айтсақ, тілдік норма (лексикалық, сөзжасамдық, 
грамматикалық, дыбысталу нормасы); этика – сөз нормалары (сөйлеу 
этикасының ережелері); коммуникативті норма (сөйлеу қарым-
қатынасының тиімділік қағидалары).

Орфоэпиялық норма – 
сөздерді  дұрыс айту, 
лексикалық норма – 

сөздерді іріктеп, сұрыптап, талғаммен 
қолдану болса, грамматикалық нор-
ма сөйлеу мәдениетінде біршама 
тұрақталып, қалыптасқан норма 
саналады. Сөйлеу мәдениетінде 
ойдың дәлдігі, сөздің анықтығы, 
тазалығы, көңіл күйге әсер ететін 
шынайылығы (ол қарапайым сөзден 
немесе бейнелі образды сөздерден 
құралуына қарамастан), көркемдігі 
маңызды рөл атқарады.

Сөз мәдениетін қалыптастыруға 
қажетті лингвистикалық орталықтар 
қатарына лингвистикалық болжау 
орталығы жатады. Лингвистикалық 
алдын ала болжау орталығы дәстүрлі 
тіл жүйесінің сапалық және сандық 
бағыттарын кешенді түрде зерттеу 
міндеттерін, сөз, сөйлеу қызметінің 
дәстүрін қалыптастыру мәселесін 
қарастырады. Сөз мәдениетіне 
қатысты лингвистикалық экология 
тіл және сөз мәдениетінің экологиясы 
деп аталады. Сөз мәдениетінің эко-
логиясына тілдік жағдаят, тілдік сана, 
тілдік орта, тілдік ортаның тазалығы, 
сөз қызметіндегі стилистикалық 
қатынастардың бұзылуы, сөйлеу 
этикасының мәселелері ,  сөз 
мәдениеті және мониторинг, т.б. 
мәсе лелер кіреді. Қазіргі уақыт 
талабына сай әлемдік тіл білімінде 
тіл мәдениеті «сөйлеудің тиімділік 
теориясы» деп аталып, әсер ету мен 
әрекеттестік бағытында зерттелуде. 

Қазақ тілінің сөз мәдениетін 
көтеру – ұлттық мүдде талаптарының 
бірі. Қазақ тіл мәдениетінің үлкен 
бір саласы – сөйлеу мәдениеті, оны 
жоғары деңгейге көтерудің басты 
заңдылығы – дұрыс айту нормасы. 
Жазу және сөйлеу мәдениетінің 

қазақ әдеби тілін қалыптастырудағы 
орны және оның орфографиялық 
ережелерді жүйелеу мәселелерімен 
байланысы қазақ тіл білімінде жан-
жақты зерттеліп келеді. Сөйлеу 
мәдениетін ұлттық мүдде ретінде 
тану, сөз мәдениетіне әлеу меттік 
көзқарасты қалыптастыру, сөз 
мә дениетін әлеуметтік ғылымдар 
мен ұлттық мәдениеттің ең бас-
ты тірегі  ретінде бағалау, сөз 
мәдениетін ұлт мәдениетімен 
қатар насихаттау, лингвис тикалық 
болжау орталықтарын ашу, сөз 
мәдениетіне қарама-қарсы құбылыс  
– лингвистикалық экологияны 
жеке сала ретінде қарастыру, «әсем 
жеткізу» ұстанымдары негізінде 
сөз мәдениетін жетілдіру, т.б. 
мәселелерді дұрыс жолға қою 
негізінде тіл мәдениеті дамиды.

Тіл табиғатының қыр-сырына 
терең жан-жақты үңілу – ғалым 
А.Байтұр сын ұлынан бастау алып, 
Қ.Жұбанов зерт теу лерімен өз 
жалғасын тапқан. Тілші-ғалым 
М.Балақаев өзінің «Қазақ тілінің 
м ә д е н и е т і »  а т т ы  е ң б е г і н д е : 
 «Мә дениет – оқу-ағарту, ғылым, 
өнер, т.б. рухани өмір табыстарының 
жиын тығы» дейді. Мәдениет тура-
лы түсінікке де әр ғалым әртүрлі 
анықтама береді. Мәдениеттің өзін 
екіге бөліп жүрміз: материалдық және 
рухани мәдениет. Соның ішінде, 
тіл мәдениеті рухани мәдениетке 
жатады.

Тіл мәдениеті тілдік тұлғаның 
тілін ұстарту міндетін жүзеге 
асырудың амал-тәсілдерін көрсетеді. 
Тіл мәдениетіне тән нормалар тілдік 
тұтынушыны таза, нақты, лайықты 
әдеби тілмен сөйлеуге, диалект сөздер 
мен дөрекі сөздерді қолданбауға, 
сөйлеген сөздері жатық, әсерлі, 
түсінікті болуын қадағалайды. Соны-
мен қатар олардың мәнерлеп оқуын, 
сондай-ақ өз ойларын логикалық 
тұрғыдан байланыстыра, жүйелі жазу 
дағдыларын қалыптастыруға тиіс.

Академик Р.Сыздықова бұл 
мәселе дегі ойын «Тіл мәдениеті 
дегеніміз – сөздерді дұрыс, орны-
мен қолдану (лекси калық), дұрыс 
құрастыру (синтаксистік), дұрыс 
қию ластыру (морфологиялық), дұрыс 
дыбыстау (орфоэпиялық), сауатты 
жазу (орфографиялық), тілді әсерлі 
етіп жұмсау (лингвостилистикалық) 
нормаларын ұстану, орнықтыру, 
жетілдіру» деп сабақтаса, ғалым 
Н.Уәли өзінің «Сөз мәдениеті» 
атты еңбегінде: «Тіл мәдениеті 

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Асқар да, Нұрлан да кезек телефонда-
ды. Мен «көлік бар, өзім барармын» деп 
едім, Нұрлан «Жоқ, аға мен өзім барып 
таңғы 9.00 бен 9.30 арасында алып кетуім 
керек» деп бәйек болды. Соған келістік. 
Ерден де өткенде дайындаған хат пен 
ұсыныстарымызды қайта дайындап әкелді. 
Нұрлан айтқан уақытында келді. Нұрлан 
«Аға, сәл ертерек барып отыруымыз керек. 
Біздің кабинетте аздап күте тұрармыз» 
деді. Қалалық әкімдіктің 5-қабатындағы 
Ішкі саясат басқармасы басты ғы ның 
(бастығы Нұрланның өзі) кабинетіне келіп 
40 минуттай әңгімелесіп отырдық. Сол екі 
арада Б.Байбек Нұрланға телефон соғып 
«Өмірзақ Айтбайұлын алып келдің бе» деп 
қадағалап сұрап жатты.

Сағат 11.10-да Н.Ә.Назарбаев тың 
Алматыдағы Ордасында қабылдауын күтіп 
отырдық. Асқар да сонда екен. Мен оған 
айтпақ ойларымның қайсыбірін жеткіздім.

11.40-та Ел Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы кабинетінің есігі ашылды. Ол 
тік тұрып қарсы алды. Мен «Ассалау-
мағалейкүм,  Нұреке!»  деп қазақша 
ауыз толтырып сәлем бере кірдім. Ол 
кісі шын бейілімен сәлемімді қабылдап, 
«Уағалецйкүмассалам, Өмеке, келіңіз, 

мәдениеті мен өз мәдениетін қатар 
ұстап, екеуін бірге әлпештеп, қамқор 
болса, ана тіліне деген сүйіспеншілігі 
арта түсері даусыз.

Ойымызды әрі қарай жалғас ты-
ратын болсақ, ендігі кезекте пси хо-
тіл таным, этнотілтаным, әлеуметтік 
тілтаным тәрізді ұғымдардың мән-
жайын зерделеп көрсек. 

ПСИХОТІлТАНЫМ – (грек. 
psyche «жан» + лат. lingua «тіл») 
–  а д а м н ы ң  с ө й л е у  қ ы з м е т і , 
оның тіл жүйесімен сәйкестігі 
туралы кешенді ғылыми пән. 
Психотілтаным сөйлеудің пайда 
болу, қалыптасу мен қабылдануы 
үдерістерін сөйлеушінің психика-
сы және ақыл-ойымен, сондай-ақ 
әртүрлі экстратілтанымдық (ең 
алдымен, әлеуметтік) факторлар-
мен жинақталған адам қызметінің 
жеке жағдайы ретінде қарастырады. 
Психотілтаным терминін оның 
заманауи түсінігінде американдық 
ғалымдар Ч.Осгуд пен Т.Себеок 
енгізді. Психотілтанымның негізгі 

бағыты мәтінді  т ілтанымдық 
емес, яғни, сөйлеушінің өзімен, 
адаммен байланыста талдаумен 
байланысты көптеген деректерді 
теориялық ұғыну болып табы-
лады. Психотілтанымда өзіндік 
ерекшеліктерге ие болатын негізгі 
мәселелерге мыналар жатады: бала-
лар және жасөспірімдермен сөйлесуді 
игеру, тілді үйрену (әсіресе шет 
тілін), тілдік қабілеттіктерді дамы-
ту, сөйлеуді мектепке дейінгілердің 
ұғынуы және логопедия мәселелері, 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
сөйлеуге өзара әсері ерекшеліктері, 
құрылымдық вербалдық (сөздік) 
қауымдастықтарды оқып үйрену, 
субъектінің тілді игеруі бойын-
ша психологиялық қызметіне 
эксперименталдық зерттеулер, 
инже нерлік (авиациялық, ғарыштық) 
психо логия, сот психологиясы мен 

жұдырық болуда. Мұндай жағдайға 
әрине, ішің удай ашиды.

Тіл саясатын пәрменді жүргізуде 
дамы ған елдердің,  мемлекеттік 
тілді қолдану мен дамытудағы  озық 
тәжірибелерін пайдалану; БАҚ-та 
қазақ тілінің ерекшелігін, этимология-
сын, кәсіби сөздерді, жаңа сөздерді 
және терминологияны насихаттайтын 
тартымды бағдарламалар шығару; 
Жоғары оқу орындарында қазақ тілінен 
мемлекеттік емтихан тапсыруды енгізу 
(Мәселен, магистратураға тапсырар 
кезде міндетті түрде ағылшын тілін 
тапсырады. Сол сияқты қазақ тілінен де 
тапсыру міндетті болуы керек) секілді 
мәселелер қарастырылса деп ойлаймын.

Мектептегі барлық мұғалімдердің 
және басқа да қызметкерлердің мем-
лекеттік тілді білуін қамтамасыз етуді 
қатаң қадағалау – өте қажет.

Қазақстан Республикасының мем-
ле кеттік тілін дамыту мен қолдануға 
арналып әзірленген мемлекеттiк бағ-
дарламалары және т.б. іс-шаралар 

 Та рих ғылымының кандитаты Сәлім 
Кетеғұлов «Едіге мен Ақсақ Темір» тура-
лы тақырыбында ой өр бітті. Жерлесіміз, 
жырау Демеубай  Жо лын бетов   Едіге жы-
рынан үзінді орын дап, оқырмандарды 
бір серпілтіп тастады. 

«Ер Едіге» қоғамдық қорының 

– Мәңгілік Елордамызды тұрғыздық. 
Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі 
оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл 
әлем кеңістігіне ғұмыр кешкен талай 
халықтың басынан өткен тарихи 
шындық. Өзара алауыздық пен жан-
жаққа тартқан берекесіздік талай 
елдің тағды рын құрдымға жіберген. 
Тіршілік тезіне төтеп бере алмай, жер 
бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен 
елдер қаншама.Біз өзгенің қателігінен, 
өткеннің тағылымынан сабақ ала 
білуге тиіспіз. Ол сабақтың түйіні 
біреу ғана – Мәңгілік Ел болу. Бұл 
үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы 
алға ұмтылуымыз керек. Байлығымыз 
да, бақытымыз да болған Мәңгілік 
Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай 
сақтасақ қана Мәңгілік Ел бола ала-
мыз. 

Жаңа жыл мерекесі қарсаңында 20 қараша мен 20 
желтоқсан аралығында «Қазпошта» АҚ бастама-
сымен Республикалық «Аяз атаға хат» атты шара 
ұйымдастырылды.

Бұл шараға Маңғыстау облысынан 500-ге жуық бала Аяз 
атаға хат жазып, тілектерін арнады. Мақсат – мүгедек және 
көпбалалы отбасы балаларына мұқтаждықтарына көмектесу. 
Аталмыш науқанға Маңғыстау ауданынан 50-ден астам 
бала хат жазып үлгерді. Соның ішінде екі отбасының тілегі 
орындалып сыйлықтарын алды. Атап айтсақ, шетпелік 
көпбалалы Демегеновтер балаларына демеушілер тарапы-
нан бір ноутбук, үш қуыршақ, ал Сарбалаевтар отбасының 
балалары Ақырыс пен Інжуге бір гитара, бір велосипед, үш 
қуыршақ табыс етілді.

«Аталмыш науқан өткен жылдан бері өтіп келеді. Шараға 
ауданның балалары белсенді қатысып тұрады. Келер 
жылы да осы дәстүрді жалғастырамыз деп сенеміз» дейді 
«Қазпошта» АҚ аудандық байланыс торабының басшысы 
Жанар Көшкінбаева. 

Аллаберген ҚОНАРБАЕв
Маңғыстау облысы

түрдегі мифологиялық қабылдаулары 
белгілері тұрғысында зерттейді.

Этнотілтаным этностың болмы-
сынан туындап, санасында сарала-
нып, тарихи жадында сақталып, тіл 
арқылы ғасырлар бойы қалыптасқан 
рухани-мәдени мұра ретінде ата-
дан балаға, әулеттен нәсілге ауы-
сып келе жатқан дәстүрлі мирас-
ты жаңғыртып, танымдық мәнін 
ашып, болашақ ұрпаққа ұсыну 
мақсатына байланысты дүниеге 
келген тіл білімінің күрделі де 
құнарлы саласы. Этнотілтаным – 
жалпы ғылымға тән дифференция 
процесінің тіл біліміндегі бір көрінісі 
іспетті іштей жіктелудің нәтижесінде 
п а й д а  б о л ғ а н .  Т і л  б і л і м і н і ң 
экстротілтаным, психотілтаным, 
паратілтаным, т.б. салаларымен 
қатар тұрады. Этнотілтанымдық 
көзқарас алғаш ХІХ ғ-дың 2-жар-
тысында В.Гумбольдт, А.А.Потебня 
зерттеулерінде пайда болды. Бұл 
сала көп жағдайда этностың шығу 
тегіне, салт-дәстүріне, сондай-ақ 

өмір-тіршілігіне қажетті де ерекше 
орын алатын заттық мәдениеттің 
қыр-сырына ерекше мән беріп 
келеді. Этнотілтанымды тілдегі 
этнографизмдердің немесе тіл мен 
этнография фактілерінің қосындысы 
деуге болмайды. Этнотілтанымның 
қалыптасу процесін, мазмұны 
мен мақсатын, зерттеу нысанын 
сол салада істелген жұмыстың 
ауқымын бағыт-бағдары мен сипа-
тынан пайымдауға болады. Мәселен, 
үндіеуропалықтар мен үндіеуропа 
тілдеріне бағышталған      Т.Гамкралид-
зе         мен В.И. Ивановтың («Индоевро-
пейцы и индоевропейские языки», 
1977) еңбегінде үндіеуропалықтардың 
рухани-мәдени ортақтығы олардың 
тілі негізінде сөз болса, Н.И.Толстой-
дың («Этнолингвис тический словарь 
славянских древностей», 1996) 
сөздігінде славян халықтарының 

жоспары қарқынды түрде іске асып, 
оңтайлы нәтижелер беріп жатса нұр 
үстіне нұр болар еді.

Мемлекетті тілді дамыту бүгінгі 
таңдағы өзекті мәселелердің бірі екені 
ақиқат. Бұған қатысты кешенді шара-
лар, нәтижелі істер көбірек қолға 
алынуы керек деп есептеймін. Сөзден 
іске көшетін уақыт әлдеқашан жетті. 
Демек әрбір бастамамыз баянды бол-
сын десек, оны нақты жобалар арқылы 
жүзеге асырғанымыз жөн болады. Сөз 
соңында  қазақ тілім – асыл қазынамды 
аялай және қолдана білуіміз керек дегім 
келеді. Бұл шағын жазбамды Алаш 
арысы   Халел Досмұхамедұлының  «Өз 
тілін білмеген ел – ел болмайды» деген 
ұла ғатты сөзімен аяқтағым келеді. 

Айкерім  БИМЫРЗАЕвА ,
Қазақ ұлттық өнер университеті   

Қорқыт атындағы ғылыми-зерттеу 
институтының қызметкері

АСТАНА

атқарған жұмыстары туралы Қор 
төрағасы Ислам Иманов өз баянда-
масын фото-шежіре слайд арқылы 
көрсетті. Саясаткер Берік Алдоңғаров, 
биология ғылымының кандитаты 
Әділгерей Әуелбеков, ақын Абай 
Нұрмағанбетовтар тарихи тұлға туралы 
пікірін білдірді.

Конференция соңында  Марат 
Қаби жанұлы конференцияны ұйым-
дастырушыларға ақ жол тілеп, батасын 
берді.Сонымен қатар шара барысында 
«Ел қамын жеген – Едіге» атты слайд 
көрсетіліп, батырға арналып жасалған 
кітап көрмесіне кітапханашы Алмагүл 
Кемалова библиографиялық шолу 
жасады.

Талғат ТІлЕУлЕСОв, 
кітапхана қызметкері

Біз – Мәңгілік Елдің білімді де 
саналы, сауатты ұрпағын тәрбиелеу 
оларға сапалы білім беру жолында тын-
бай, аянбай еңбек етіп келеміз. Бүгінгі 
төгілген маңдай тер ертеңгі өскелең 
ұрпақтың болашағына жұмсалатын 
алтыннан да қымбат қазынасына 
айналады.Еліміздің гүлденуі мен әрі 
қарай дамуына, көркеюіне үлесімізді 
қосуымыз керек. Артылған үміт пен 
сенімнің жүгі қанша ауыр болмасын, 
сан қилы, сан қырлы соқпақты жолдар 
болса да қазаққа тән қайсар мінезбен 
тайсалмай көтеріп өтуіміз тиіс!

Гүлнар СЫДЫҚБАЕвА,
Н.Островский атындағы

 №8 мектептің тарих пәні мұғалімі 

ТАЛДЫҚОРҒАН

ашиды Жаның...

тағзымхат Жолдарынан...

бәреКелді!

«Тіл – қай халықтың болсын ба-
сты белгісі» (Шоқан Уәлиханов) 
демекші, біздің басты белгіміз – ана 
сүтімен тұла бойымызға дарыған 
туған тіліміз, бүгінде өгей баланың 
күйін кешіп тұр. Көптеген жағдайда 
қағаз жүзінде мемлекеттік тілді да-
мыту бағытында кешенді жұмыстар 
жүргізілгенін айтып жүрміз. Ал іс 
жүзіне келсек, жағдай сын көтере 
бермейді. 

Мәселен, орыс тілінде бұлбұлша 
сайрайтын қызметкерлердің, қазақ 
тілінде құжат әзірлейді дегенге сену 
қиын-ақ.  

«Кеңсе тілі қазақша болмай, іс 
оңбайды...» деп Сәкен Сейфуллин аға-
мыз жазғандай ісқағаздардың барлығы 
да тек қазақ тілінде жүргізілуі тиіс. 
Қазіргі таңда көпшілігіміз «ісқағаздар 
қазақ тілінде жүргізілуде» деп тек 
өзімізді алдаудамыз. Десек те, олай 
емес. Ал көшедегі бірден көзге түсетін 
жарнамаларымыз жығылған үстіне 

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе 
облыстық әмбебап ғылыми кітап-
ханасында әмір Темір заманында 
өмір сүрген көреген мемлекет 
қайраткері, ерен ерлігімен қоса 
әділ билігімен де есімі аңызға ай-
налып, Алтын Орда хандарының 
ақылшысы, халық қамқоры 
болған Едіге батырдың 660 
жылдығына орай «Ердің басы – 
Едіге» атты тарихи-танымдық 
конференция өтті. 

Конференцияда  ҚР педагогикалық 
ғылымдар Академиясының академигі, 
филология ғылымының докторы, 
едігетанушы ғалым Жұбаназар Асан 
«Ер Едігенің адамзат тарихындағы 
орны» туралы баяндама жасап, 
көп мәліметтермен таныстырды. 

Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыз-
дың сан мың жылдан бергі 
асыл ар маны. Ол арман – әлем 
елдерімен терезесі тең қатынас 
құрып, әлем кар тасынан ойып 
тұрып орын алатын Тәуелсіз 
 Мемлекет атану еді. 

Ол арман – тұрмысы бақуатты, түтіні 
түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен 
қа райтын бақытты Ел болу еді. Біз 
арман дарды ақиқатқа айналдырдық. 
Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық. 
Біз үшін болашағымызға бағдар ететін 
ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға 
жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік 
Ел идеясы.

Тәуелсіздікпен бірге халқымыз 
Мәңгілік мұраттарына қол жеткізді. Біз 
еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі 

Нұрлан ШҮлеНбАев,
А.байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі

институты терминология бөлімінің
ғылыми қызметкері

Қазақ тілінің сөз мәдениетін көтеру – ұлттық мүдде 
талаптарының бірі. Қазақ тіл мәдениетінің үлкен бір са-
ласы – сөйлеу мәдениеті, оны жоғары деңгейге көтерудің 
басты заңдылығы – дұрыс айту нормасы. Жазу және 
сөйлеу мәдениетінің қазақ әдеби тілін қалыптастырудағы 
орны және оның орфографиялық ережелерді жүйелеу 
мәселелерімен байланысы қазақ тіл білімінде жан-жақты 
зерттеліп келеді. Сөйлеу мәдениетін ұлттық мүдде ретінде 
тану, сөз мәдениетіне әлеу меттік көзқарасты қалыптастыру, 
сөз мә дениетін әлеуметтік ғылымдар мен ұлттық мәдениет-
тің ең басты тірегі ретінде бағалау, сөз мәдениетін ұлт мәде-
ние тімен қатар насихаттау негізінде тіл мәдениеті дамиды.

Қазақ тілінің халықаралық деңгейге 
көтеріле бастағанына тағы бір мысал, 
көптеген шетел университеттерінде (АҚШ, 
Ұлыбритания, Әзербайжан, Иран, Қытай, 
Корей, Түркия, Баш құрт стан, Қырғызстан, 
т.б.) қазақ тілінің арнайы пән ретінде 
оқытыла бастауы және сол университет-
тер ректорларының Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамына игі ұсыныстармен шығуы. 
Олар Елбасын 25 жылдық Тәуелсіздік 
мерекесімен құттықтап, «Құрметті доктор, 
профессор» атағын бермек» дедім.

Осыған орай Елбасыға алда болатын 
Құрылтайымызға қатысып, мемлекеттік 
тіліміздің қандай дәрежеге көтерілгенін 
әйгілеп, сөйлеп беруін өтіндім.

Бірден келісім бермегенімен, көкейіне 
түйіп «ойланайық» деген сыңай танытты. 
Бұл «Қазақ тілі» қоғамы мүшелерінің және 
барлық қазақ бауырларымыз бен бүкіл 
қазақстандықтардың да көкейлеріндегі көп 
түйінді шешіп жіберетін шара болар еді. 
Елбасының көреген көсемдігіне сенеміз 
деген ойды айттым.

К е з д е с у д і ң  к е л е с і  б і р  т ұ с ы н д а 
 А.Байтұр сынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының тағдыры мен терминология 
мәселесіне қатты назар аударды. Реттелуге, 
зерттелуге тиісті мәселелер бар екеніне 
көңіл бөлді. Осыған орай мен ол кісінің 

 министр – Арыстанбек Мұхамедиұлы, 
Б а қ ы т  С ұ л т а н о в  ж ә н е  П а в л о д а р 
облысының әкімі Болат Бақауов хабар-
лама жасады. Сұрақтар болды. Сұрақтың 
көбін Бақытжан Әбдірұлы қойып отыр-
ды. Оның сауалдарынан мемлекеттік тіл 
шараларынан мол хабары бар екені және 
жанашырлығы байқалып отырды.

Мен Қоғам атынан бірнеше мәселе 
төңірегінде ойымды ортаға салдым. Сөй-
леген сөзімнің мәтіні мынау:

Құрметті комиссия төрағасы 
Бақытжан әбдірұлы!

Қадірлі комиссия мүшелері!
Баршаңызды ең алдымен ұлтымыз дың 

ұлы мерекесі – ел Тәуелсіздігінің ширек 
ғасырлық мерейтойымен шын жүректен 
құттықтауға рұқсат етіңіздер!

Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз 
ғұмырлы болсын. 

Әлбетте, дербес ел, егемен мемле-
кет болудың басты шарттарының бірі 
– мемлекеттік тілдің болуы. Бабалар ар-
маны болған азаттыққа қол жетіп, қазақ 
тілі – мемлекеттік мәртебеге ие болды. 
Тілді дамытуға арналған мемлекеттік 
бағдарламалар қабылданып, іске асы-
рылуда. Десек те, мәртебе бар да, сол 
мәртебесіне сәйкес тілдің тиісті де міндетті 
қолданысы бар. Осы жағынан келгенде, 
ширек ғасыр өткеніне қарамастан, тілімізге 
қатысты әлі де шешімін күткен мәселелер 
көп. Бүгінгі басқосуымыз да осынау өзекті 
мәселелерді талқылауға, оларды тиісінше 
оң шешуге ықпалын тигізеді ғой деп ой-
лаймын. 

Осының алдындағы жиындарда да 
үнемі көтеріп, бірақ кейінге ысырылып 
келе жатқан көптеген күрмеулі мәселелер 
бар. Солардың бірқатарын тағы да қайта 
жаңғыртуға тура келеді. 

Өздеріңіз тарихтан жақсы білесіздер, 
патшалық Ресей кезеңінде қазақтарды 
о т а р л а у ,  о р ы с т а н д ы р у  б а ғ ы т ы н д а 
пайдаланылған мынадай тәсілдер бол-
ды. Олардың біріншісі – орыс-түзем 
мектептерін ашу және тәржімашылар 
институтын енгізу. Әлгі аралас оқу орын-
дарынан Абайдың «Интернатта оқып 
жүр, талай қазақ баласы» деген өлеңінде 
айтылатын қазақтың бірен-саран жаста-

ры білім алды, орыстың тілін үйренді. 
Олардың көпшілігі орыс ұлығы мен 
қаймана қазақ арасында дәнекер болатын 
тілмаштар болып шықты. Өйткені кеңсе 
тілі орыс тілінде, қазақты басқарған үлкен 
төрелердің барлығы да орыс ұлықтары 
болды. Қара қазақ тұрмақ, қазақтың бетке 
ұстар, ел ағасы болған болыс-билерінің 
өзі орыс тілін білмегендіктен, патшалық 
Ресейдің дәрежесі ең төмен шенеунігінің 
алдында күні тілмашқа қарап, бүгежектеп 
тұратын. Абай хакімнің сол тұста жазған 
«Болыс болдым, мінекей» деген өлеңі 
қазақ басына түскен осы бір аянышты 
халді бейнелейді. Бұл өлеңді жұрт Абайдың 
болысты сынаған, сатиралық өлеңі деп 
жүр ғой. Байыптап қарасаң, мүлдем олай 
емес. Бұл Абайдың қазақтың осыншалық 
мүскін хәлге түскеніне жаны күйіп, ая-
нышпен жазған өлеңі. Мұны неге айтып 
отыр дерсіздер? Бір қызығы, қызық емес 
ең бір өкініштісі, осы бір кепті тап қазір 
тәуелсіздігіне 25 жыл болып отырған 
Қазақстан жағдайынан ұшыратамыз деп 
кім ойлапты?! Амал нешік, ақиқат солай 
болып тұр. Тәуелсіздік алған кезден бастап 
Қазақстанда осы аралас мектептер ашы-
лып, қазақ тілінің аудармашылары пайда 
болды. Бұл өзі уақытша құбылыс болар, 4-5 
жылда жойылатын шығар деп едік, жоқ, 
қателесіппіз, олар сол қалпы, әлі күнге 
мұрты бұзылмай сақталып келеді. Осын-
дайда жаңағы патша заманындағы аралас 
мектеп пен аудармашылар институтының 
жаны неткен сірі еді деп ойлаймын. Осын-
да айтылған бұл екеуі де қазақ тілінің 
қолданысына өте үлкен кедергі болып 
отырғанын ашып айтуымыз керек. 
Сондықтан біз Қазақстанда бүкіл аралас 
мектептердің барлығын қазақ тілінде білім 
беретін мектептерге ауыстыруды, ал бүкіл 
мемлекеттік мекемелердегі қазақ тілінің 
аудармашыларының барлығын таратуды, 
оларды басқа қызметпен қамтамасыз етуді 
тағы да қайталап ұсынамыз. Егер осылай 
жалғаса беретін болса, қазақ тілі ешқандай 
да мемлекеттік мәртебесіне сай қызмет ете 
алатын дәрежеге жете қоймайды. 

Осы кезге дейін қазақ тілінде бірде-бір 
заң дайындалмаса, бүкіл іс қағаздары тек 
орыс тілінде жүргізіліп, оларды әлгі айтқан 
аудармашылар арқылы қазақ тілінде аудар-

тып қойсақ, онда шын мәнінде Қазақстанда 
мемлекеттік тіл ешқандай қызмет етпеген 
болып шықпай ма?! Егерде қазақ тілді 
мамандардың қазақша қызмет етулеріне 
мүмкіндік бермейтін болсақ, жоғары оқу 
орындарында несіне қазақ бөлімдерінде 
мамандар дайындап жүрміз. Тек аудар-
машылар ғана дайындасақ жетпей ме?! 
Осының салдарынан бүгінде ресми қазақ 
тілі аударма тілге айналды. Аударма қанша 
жатық болса да түпнұсқаға жетпейді. 
Осындай шала аударманың салдарынан 
заңдардың, басқа да ресми құжаттардың 
қазақшасын оқып түсіне алмайтын, содан 
соң оны еріксіз орыс тіліндегі нұсқасымен 
салыстырып оқып, ұғынатын жағдайға 
жеттік. Сондықтан Үкіметтен ендігі ке-
зекте ресми құжаттардың барлығының 
түпнұсқасын алдымен қазақша дайындау 
туралы қаулы қабылдауын талап етеміз. 
Егер, қажет болған жағдайда ғана, оны 
орыс тіліне аудартуға болады. Бұл норма 
Тіл туралы заңда да көрініс тапқан. Аталған 
Заңның 4-бабында «Мемлекеттiк тiл – 
мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық 
қ а т ы н а с т а р д ы ң  б а р л ы қ  с а л а с ы н д а 
қолданылатын мемлекеттiк басқару, заң 
шығару, сот iсiн жүргiзу және iсқағаздарын 
жүргiзу тiлi» деп, тайға таңба басқандай 
анық көрсетілген. Заңның осы талабын 
атқарушы орган тұрмақ, заң шығарушы 
орган – Парламенттің өзі осы уақытқа 
дейін орындамай, өрескел бұзып келеді. 
«Ет сасыса тұз себеді, тұз сасыса не себеді» 
дегенді данышпан қазақ осындайда айт-
са керек. Қазіргі кезде іс қағаздарын 
толықтай қазақша жүргізіп кетуге маман-
қызметкерлер толықтай жеткілікті. Тек 
саяси ерік-жігер ғана жетпей тұр. 

Қадірлі Бақытжан Әбдірұлы! Өзіңіздің 
пәрменіңізбен осы мәселе оң шешіледі ғой 
деп сенеміз. Өйткені Өзіңіздің қоғамдық 
жер комиссиясы отырыстарын да, Үкімет 
жиындарын да негізінен қазақша өткізіп 
жүргеніңізді көріп, сүйсініп жүрміз. Осы 
толғақты жайтты соңына жеткізеді деп 
үміттенеміз. Елбасының осы кезге дейін 
айтып келе жатқаны да, қалауы да осы 
емес пе?

Қазіргі кезде ресми мәлімет бойын-
ша, қазақтың үлес салмағы 67 пайыз бол-
ды, орыстардың үлес салмағы 20 пайыз. 

«Сіздер өТе қАжеТТі іСпен
АйнАлыСып  жүрСіздер»

отырыңыз» деп жарық бөлменің оң жақ 
қапталындағы орындықты нұсқады. 
Отырдым. Екеуміз бұрыннан бір-бірімізді 
білетін болғандықтан еркін сөйлесе 
бастадық. Ол кісінің адамды өзіне тарта 
сөйлейтін бөлек жан екенін бұрыннан да 
сезетінмін. «Ал Өмеке, сөйлей отырыңыз» 
дегеннен кейін, ең алдымен алдын-ала 
дайындап алған Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының жұмыстары мен мемлекеттік 
тіл туралы нақты деректерді әйгілейтін 
нұсқалық мәліметтерді алдына қойдым. 
Екіншісі өзімнің қолымда. Беттерін ашып, 
қысқаша баяндай бастадым. Ол бас изеп 
отырды. «Біраз тірліктер жасапсыздар 
ғой. Мен мұны бұрыннан да білемін, 
Өмеке. Сіздердің істеріңізді үнемі  назарда 
ұстап отырамын. Мына мәліметтер менің 
қоғам жайындағы ойымды тағы дәйектей 
түсіп отыр. Сіздер өте қажетті іспен ай-
налысып жүрсіздер. Мен Сізге риза-
мын. Мәселенің дұрысын айтып жүруге 
тырысасыз. Мемлекеттік тіл жөніндегі 
ойларыңызды білемін. Зор жұмыс атқарып 
жүрсіз. Рақмет!» деді.

– Газет оқырмандарын Елбасы ның ана 
тіліміз жөніндегі пікірі қы зықтыратыны 
белгілі...

– Келесі ойдың өзегі алда бола тын 
Ха лықаралық «Қазақ тілі» қо ға мының 
Құ рылтайына ойысты. Нұрекең: «Құ рыл-
тайды қашан, қай жерде өткізбексіздер» 
деді. Мен: «2017 жылы, Наурыз, сәуір 
айларының бір інде  Қара  ғанды,  не 
Түркістанда өткізсек пе деп отырмыз» 
дедім. Ол кісі «Сәуір айы дұрыс шығар» 
деді.

Ал өткізілетін орны жайында, әсіресе, 
Түркістан қаласы туралы ойды ашыңқырап 
айтуға тура келді.

«Нұреке, өткізілетін орын жайлы әзір 
нақты шешім бола қойған жоқ. Дегенмен, 
негізгі көпшілік Түркістанға бейіл беріп 
отыр. Құрылтайға қатысатындар негізінен 
туыс түркі халықтарының өкілдері және 
басқа да алыс шетелден делегаттар да тілек 
білдіріп отыр. Олардың көбі Түркістанды, 
Арыстан баб, Сайрам, Қорқыт Ата, Сауран 
тәрізді көне орындарды аралап көргісі 
келеді. Оның бер жағында қазақ тілі бүкіл 
түркі тілдерінің негізгі түпқазығы, баба тіл 
екендігі жайында пікір орныға бастағандай.

есіне Терминология комитетінің жұмысын 
жандандыру қажет екенін салдым. «Иә, 
бұл комитеттің жұмысын күшейту керек»  
деген ойды айтты.

Бұл кездесуден түйгенім. Бұл кісінің 
ешнәрсені, ешқашан ескерусіз, елеусіз 
қалдырмайтынын байқадым. Әсіресе, 
ел үшін еңбек етіп жүрген адамдардың 
барлығын жадында сақтай ма дедім.

– Елбасы осы кездесуде Сізге арнайы 
сый-сияпат жасапты. Осыны біле отырсақ. 
Жалпы жүздесуден қандай әсер алдыңыз?

– 20-30 минут әңгіменің соңында менің 
80 жылдығымның өткеніне мән берер 
деп ойлаған жоқ едім. Өйткені арнайы 
Құттықтау хатын жіберген болатын. Соның 
өзіне қатты риза болған едім. Ал арнайы 
өзінің қолын қойған сағатты маған сыйға 
тартқанына, әрине, қатты риза болдым. 
Мәселе бергенде емес, ықылас, ниетте ғой. 
Мен сияқты қарапайым ғалым, профессор-
ды елеп, көңіл аулап отырғаны түп негізден 
жалғасатын адамгершілік атаулы әлемнің 
жоралғысы іспетті деп қабылдадым. 
Қысқасы мен бұл кездесуден шұғылданып 
жүрген жұмысымның елге керектігін, ана 
тілге бағышталған еңбегімнің жеміссіз емес 
екеніне тағы бір көзім жетіп, керемет рух-
танып, арқаланып шықтым. Іштей аруақты 
азаматтың амандығын ойладым. Тәуелсіз 
еліміздің мәңгілігін тіледім!

– Таяуда Премьер-министр Бақытжан 
Сағынтаев мемлекеттік тіл саясатын одан 
әрі жетілдіру жөніндегі комиссияның кезекті 
отырысын өткізгені белгілі. Осы жиынға Сіз 
де қатысып, мемлекеттік тілге байланысты 
өзекті мәселелерді көтеріпсіз. Ол қандай 
мәселелер? Осы жөнінде әңгімелесеңіз.

– Ал биылғы жыл аяғы тағы бір келелі 
іс-шараға ұласты. 23 жел тоқсан күні Аста-
нада «Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі 
жетілдіру жөніндегі комиссияның» кезекті 
отырысына (мүшесі ретінде) қатыстым. 
Отырыс ҚР Премьер-министрі Бақытжан 
Әбдірұлы Сағынтаевтың басқаруымен өтті. 
Онда ең алдымен «Мемлекеттік тілді оқыту 
әдістемесін жетілдіру және бағалау жүйесі 
туралы» ҚР Білім және ғылым министрі 
Ерлан Сағадиев баяндады.

Сосын «Қазақстан Республика сын-
дағы Тіл туралы» Қазақстан Респуб ликасы 
Заңының орындалу барысы  туралы екі 

7 жасқа дейінгі қазақ баларының үлесі 
90 пайыз, ал орыс балаларының үлес 
салмағы – 7 пайыз ғана. Демек, он-он 
бес жылда елдегі орыстардың үлес сал-
мағы 10 пайызға жетер-жетпес қана ша-
мада болады. Сондықтан біз орыстар-
ды қазақша оқытамыз, оларға қазақша 
үйретеміз деп тырыспай-ақ қояйық. Үлкен 
диаспора ретінде орыс мектептерінде оқи 
берсін, қазақша үйренеміз десе, қарсылық 
жоқ. Мемлекет тек мемлекеттік тілде 
оқитындарға ғана, сондай-ақ ірі диаспора 
өкілдеріне ғана өз тілдеріндегі мектептер-
де тегін білім алуларына жағдай туғызуы 
керек. Ал қазақ ата-аналары балала рын 
орыс тілінде не басқа да тілдерде оқыта-
мын десе, өз қаражаты есебінен тек ақылы 
мектептерге оқытсын. Ал мемлекет есебі-
нен, салық төлеушілер қаражатынан қазақ 
баласын өзге мемлекеттің мемлекеттік 
тілінде (орыс тілді) тегін оқыту ешқандай 
ақылға сыймайтын құбылыс. Бұл жерде 
ешқандай адам құқығын шектеу деген 
мәселе жоқ. Қазақстанда мемлекеттік 
тіл – біреу. Мемлекеттің міндеті – барша 
азаматына мемлекеттік тілде тегін білім 
алуын қамтамасыз ету. Сол секілді осы елде 
тұрып жатқан өзге ұлт өкілдерінің де ана 
тілдерінде белгілі деңгейде білім алулары-
на, ұлттық мәдениетін сақтауына қолдау 
көрсету. Сондықтан мемлекет 25 жыл бол-
са да балаларын қазақ тіліндегі мектептерге 
бермеу арқылы Қазақстанның болашағына 
сенімсіздікпен қарайтын, қазақ тіліне, 
елдің дамуына тежеу, біртұтастығына сына 
қағып отырған бірқатар қазақ ата-аналарға 
осындай шара қолдануы керек пе деймін.

Қолдан жасалып отырған және шешілуі 
оп-оңай мәселенің бірі – мемлекеттік 
қызметке мемлекеттік тілді жетік білетін 
азаматтарды ғана сынақтан өткізіп 
жұмысқа қабылдау. Бұл талап, әсіресе, 
басшылық лауазымдарға міндеттелуі ке-
рек. Себебі бірінші басшының қазақша 
білмеуі салдарынан сол мекемедегі, соған 
бағынышты мекемелер желісіндегі бүкіл 
ісқағаздары орыс тілінде жүргізілуде. 
Қазақстанда жоғары лауазымды қызметте 
отырған мемлекеттік тілді білмейтін басшы 
азаматтар ұзаса 150-200-дің ар жақ, бер 
жағы ғана болар. Сол екі жүз шақты адамға 
бола бүкіл қазақ халқы орысша іс жүргізуге 
мәжбүр болып отыр. Қазіргі кезде қазақ-
орыс тілдерінен бөлек тағы да бірнеше 
шет тілін еркін білетін білікті, қабілетті, 
іскер азаматтар толып жатыр. Сондықтан 
аталған екі жүз лауазымды қызметкерді сол 
азаматтармен жедел ауыстыру керек. Және 
бұл ешқандай қиын да шаруа емес. Өйткені 
осы мәселе бойынша Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамына азаматтар жиі жүгінеді. 
Көбінің айтатын мәселесі осыған келіп 
саяды. 

А с т а н а ғ а  а р а г і д і к  а т  і з і н  с а -
лып тұрамын. Әр келгенде қаланың 
көркіне қарап, ажарлана түскенін көріп 
сүйсінемін. Қара көздеріміздің де қарасы 
қалың. Алайда бір қынжылтатыны 
Астананың барған сайын орыстанып бара 
жатқандығы. Қарапайым халық қазақша 
сөйлесең, бәрі қазақша біледі. Алайда 
шенеуніктерге қарап, атқамінер төрелерге 
қарап, еріксіз солардың ығына жығылуға, 
солардың ыңғайына қарай орысшаға 
қарай ауып бара жатқанын көріп, ішің 
ашиды. Өзіңді еріксіз Қазақтың аста-
насы емес, бурят не якут, чукша секілді 
туысқан халықтардың бір қаласында 
жүргендей сезінесің. Өйткені ол бейбақ 
бауырлас халықтарымыз да өз тілдерінен 
ажырап, орыстанып кеткен еді. Біздің ел 
аман, жұрт тынышта, тәуелсіз елде тұрып, 
бұлайша өзімізді өзіміз тұқыртатындай 
н е  б а с ы м ы з ғ а  к ү н  т у д ы .  Х а л ы қ т а 
ешқандай кінә жоқ. Мәселе жоғарыда 
айтқан іс  басында отырған екі жүз шақты 
мемлекеттік тілді білмейтін азаматта 
болып тұр. Іс насырға шаппай тұрғанда 
өз елінде қазақтың қазақша сөйлеуіне, 
қазақша іс жүргізуіне, қазақша қызмет 
атқаруына жол ашу керек деп санаймыз. 
Міне, осындай шараларды батыл қолға 
алсақ қана, Елбасымыз ұсынған Мәңгілік 
Ел мұратын іске асыра аламыз. 

– әңгімеңізге рақмет. Тіліміздің тұғыры 
мықты болсын! 

әңгімелескен 
Нұрперзент ДОМБАЙ 
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Жер бетіндегі ең жүйрік 
хайуанат – қабылан (гепард). 
Ол аң аулағанда саға тына 110-
140 шақырым шап шаңдықпен 
жүгіреді. 

Бірақ ол мұндай шап шаң -
дықпен 500-600 метр ден артық 
жүгіре алмайды. Енді салыс-
тыру ретінде мынаған көз 
салыңыз дар: сағатына арыс-

тан – 80 километр, бизон – 40-45, керік – 45-50, 
жабайы есек – 50-55, зебра – 60-65, құралай – 75-80 
ша қырым жүгіре алады. Қабылан Африканы, Азияны, 
Түркменстанды мекендейді. 

Салмағы ең ауыр ит – сенбернар деп аталады. 1955 
жылы туған Севарг деген ит алты жылдан кейін 111 
келі 580 грамм тартқан.

Тері тыныс алу қызметін де атқарады. Ол өкпе 
арқылы өтетін оттегінің 1/180 бөлігін сіңіреді және 
көмірқышқылының 1/70-1/80 бөлігін шығарады. 

Терінің барлық беткейі – өте көп жүйке ұштарынан 
тұрады. Сондықтан оны сезімдер мүшесі атайды. 
Жастық шақтан бастап теріге күтім жасау – тек әдемі 
болу жолы емес, денсаулықты сақтаудың бірден-бір 
шарты. Оны күнделікті тазалық шарасынан бастау 
керек. 

Тазалықтың қазіргі талабы – күніне 1 рет бүкіл 
денені шаю, яғни себіл қабылдау, бетті күніне екі рет 
(таңертең және кешке) тазалау, тістерді әр тамақтан 
соң немесе күніне екі рет (таңғы және кешкі астан 
соң) тазалау. Қолды міндетті түрде ас алдында, сырт-
тан келген соң және дәретханадан шыққан соң жуу 
қажет. Ереже бойынша, аптасына немесе 10 күнде бір 
рет моншаған барған дұрыс. Кейбір аурулар кезінде 
моншаға бармас бұрын дәрігерден кеңес алу керек.   

Терезеге салынған шыты-
ра суретті – витраж дейді. Ол 
француздың «Vitre» – «терезе 
әйнегі» деген сөзінен шыққан. 
витраж – өнердің көне түрі. 
Оның қай дәуірде жарыққа 
келгенін ешкім білмейді. 

Бірақ орта ғасырлар тұ-
с ы н д а  к е ң  е т е к  ж а й д ы . 
Сол замандарда салынған 
со бор лардың барлығы дерлік витраждарымен 
ерекшеленеді. 

Терезе  қондырылатын биік тар тесіктерге күн көзі 
түсті-ақ, әйнек шам жаққандай жарқырап қоя береді. 
Ашық түске боялған алуан түрлі шынылар асыл та-
стардай қырық құлпырып, көздің жауын алады. Түрлі-
түсті шынылар осы заманғы ауа мен жарыққа толы 
қарапайым әсем үйлерге де өте келісіп кетеді екен.  

Соғыс тұсында фашистер Пирчюпис деген литван 
селосын өртеп жіберді. Сол жерде құрбан болғандарға 
ескерткіш ретінде мектеп-музей салынды. Оның бір 
қабырғасы түгелімен дерлік витраж. Жан-жағынан 
жанып жатқан алау оттай ал қызыл шынылармен 
көмкерген осынау шығармада төрт фигура – бойжет-
кен, бала құшақтаған әйел және жанары кекке толы, 
жұдырығын тас қып түйіп алған ызалы ақ бас қария 
бейнеленген.  

Басшы болып екі қол, 
Жұмыс беріп жүктеді. 
Қазып, аршып, тегістеп, 
Бақшаны солар күтеді.

Қапыда ит қапты, 
Қатты қапты, 
Қапты қатты.

(Күрек)

Жасырдым Жұмбақ

қайталап Көріңіз

Несімен озық? 

Тазалыққа мән берген дұрыс 

«Терезе әйнегі»

ең...ең...

адам құпиясы

қылқалам

әрбір дана кітапта 100 
мил лионнан артық ақпарат 
болады. Кітап оқу кезінде ми 
осы ақпараттарды есте сақ-
тау  мен қатар, зейін қуатын да 
күшейтеді. 

Н е г і з і  а д а м н ы ң  м и ы 
ү з д і к с і з  ш ы н ы ғ у  а р қ ы л ы 
қуаттанып, қатерлі дерттерге 
қарсы қуатын арттыра ала-
ды. Түрлі медициналық зерттеулер кітап оқу мидың 
белсенділігін сақтап, қартаюының алдын алады екен. 

Бұл күнде адам жүйкесіне кері әсер ететін 
жағдайлар көптеп кездеседі. Бұл миға үлкен қысым 
түсіреді екен. Жүйкенің мұндай ауырласуының ал-
дын алатын әдістердің ішінде кітап оқу ең өнімді 
тәсіл болып, 6 минут ішінде қысымды 68 пайызға 
төмендетуге болатын көрінеді. Бұл әдемі музыкалар 
есту арқылы немесе сейілдеу арқылы жеңілдеуге 
қарағанда нәтижелі саналады.  

Рүстем: 
Бисимилла домбырамды тағы ұстадым, 
Салмақты сүрлеуімнен ауыспадым. 
Аман ба Алматының көрермені,
Сіздермен қандай жақсы қауышқаным. 
Бір айда бірнеше рет дүрмек өтіп, 
Қарлығып қалған шығар дауыстарың.
Біресе тамашалап отырасың, 
Бірегей боксерлардың алысқанын.
Кеше ғана алдырдың аренаға,
Еуразияның еңсегей барыстарын. 
Ал бүгін сарайыңда сайратпақсың, 
Алаштың ақын дейтін арыстарын. 
Содан кейін Еуразияда өткізем деп,
Сарайдың да тастадың салып санын. 
Не деген қаны қызу халық едің,
Жанкүйер мінезіңнен жан ұштадым.
Қаланың күйбеңімен жүрсеңдер де,
Даланың талабынан қалыспадың.
Ат мініп, ит жүгіртіп, құс салмай-ақ,
Қазақтың жоғалтпаған ар-ұстамын.

Кітап оқудың денсаулыққа 
пайдасы қандай?

артық болмас білгенің 

айтыс

Шартараптан жинаған,
Тұлпардың небір тұйғынын,
Тәуір ат бар деп естісе,
Тыншымайды екенсің,
Тигенінше құйрығың.
Берсе алып қолынан, 
Бермесе алып жолынан,
Қолданады екенсің,
Барымтаның да қимылын,
Шақырсақ та сен өзі,
Өзің айтқан Сүйінбай,
Атаңыздың ауылына,
Ап келді қандай пиғылың.
Мұнда да небір жүйрік бар,
Жүйткіген желге ұстатпас,
Жалы менен құйрығын,
Нәпсі деген қиын ғой,
Жүрегіңе кіріп ап, 
Жүргізетін билігін. 
Ұқсамайсың сен өзі,
Алам деп келген адамға,
Алтын домбыра сыйлығын.

Асылдың сен ұқсайсың сынығына.
Отызға келгеніңмен баладайсың,
Шапқылаған мініп ап шыбығына.
Азынаған сан асау жылқыларды,
Бұғалықтап ілгенмін құрығыма.
Қайырып құрық салып бір қайтайын.
Қайыртай көкеміздің құлынына.

Рүстем:
Жалынан ұстатпайды құлан жалған,
Пендеміз жетсек пе деп құмарланған.
Қайыртайдың құлынын ұстаймын деп,
Әкеме ауыз салды-ау мынау қарғам.
Құрығың қырық метр болсадағы,
Бауырым, түк пайда жоқ бұл арманнан.
Өйткені менің әкем Қайыртай да,
Айтыстың тұлпары еді тұмарланған.
Жылқы мінез қазақтың есімі де,
Атпен тай сөзі ғой сыңар болған.
Мысалы Сұлтанмахмұт Торайғыров,
Күнге де қанат қаққан қыран болған.
Тәуба айтам, тайдың ұлы болғаныма,

Өміржан:
Бағытқа ене бермей жаңашыл бір,
Ағайын бұрынғының бағасын біл.
Кешегі тай есім мен бай есімі,
Мен қазақпын дегенге жанасып жүр.
Бүгінгі азан шақырып ат қоярда,
Жастарыңыз кімменен санасып жүр.
Изабелла, Ананди, Метхун деп,
Жагдиш деп еркелетер баласын бір.
Киноның кейіпкері есімдері,
Ет пен тырнақ секілді жанасып жүр.
Төл құжатта тегін де ауыстырып,
Одан қалса шекарадан әрі асып жүр.
Сирияға кеткенің былай тұрсын, 
Сериалдың соңында адасып жүр.

Үнді дедің сен мені,
Кәріс дедім мен сені.
Сол сөзді бүгін ойласам,
Басады бір мұң еңсені.
Өміржан десін ел мені,
Рүстем десін ел сені.

азаттық 
ақша бұлттай аспандағы...

Ақындар 
айтысы – ұлттық 

өнеріміздің шоқтығы. 
Ғасырдан ғасырға 

жалғасып келе жатқан 
бұл өнердің сөз құдіретін 

ұғындыруда маңызы ерекше. 
Жылдағы дәстүр бойынша өткен 

жылы да «Алтын домбыра» айтысы 
өтті. Ол Тәуелсіз еліміздің 25 жылдық 

мерейтойына арналды. Өнер жары
сында ақындар алматылық Рүстем 

Қайыртай мен қарағандылық 
Өміржан Көпбосынов та бақ 
сынасқан еді. Осы айтыстың 
ақын Жүрсін Ерман ұсынған 

ықшамдалған нұсқасы 
газетімізде жария

ланып отыр.

Билеттен аямайтын сіздер ғана,
Бейнетпен тауып жатқан табыстарын.

Қозуы сіздерге серт делебемнің,
Деп сонда селт етермін, себелермін.
Арқырып азаттықты жырламасам,
Арқалап домбырамды неге келдім. 
Әлі де білмей жүрген адамдар бар,
Бұл күнге қалай қайтып еге болдың. 
Сарбаз боп әрқайсыңның бабаң жүрген,
Қасында, Абылай мен Кенелердің.
Артында әрқайсыңның атаң тұрған, 
Мұз жарған Әлихандай кемелердің.
Кім білсін қанша батыр жатыр екен,
Астында белгісіз боп төбелердің.
Дәл кеше тек Қайрат пен Ербол емес,
Жанары қыршын кетті көп өреннің.
Сондықтан тәуелсіздік күніне кеп,
Барлық қазақ бақытқа бөленер мың.
Тарихқа кірмей қалған тұлғалардың,
Ерлігі бір сәт болсын еленер күн.
Қап кеткен тағалардың тасасында,
Білейік шын еңбегін шегелердің.

Адамзат бір-біріне қас болғалы,
Жер үшін жерге кіру басталғалы.
Садағасы еді ғой бейбіт күннің, 
Бабамның төккен тер мен шашқан қаны.
Еркіндік, елдік пенен теңдік еді,
Елімнің ежелден-ақ басты арманы.
Сүйемін содан кейін көк аспанды,
Секілді айдын көлдің қасқалдағы.
Байрағыңның өзі де аспан түстес,
Айтпай-ақ түсінікті астар мәні.
Күнің тұр сол байрақта күлімсіреп,
Шуағын шаттанатын шашқан бағы.
Қалықтап қанат жайып қыраның тұр,
Бақылап балапаның асқардағы.
Елтаңбамда киелі шаңырақ тұр,
Халықтың кетпесін деп бастан бағы.
Басқа басқа ғажап қой Әнұраның,
Алтын күн аспанымен басталғалы.
Осындай көкке құмар көкбөрі елдің,
Жұлдыздай құламасын бастан бағы.
Ешкім де қол аяғын байлай алмас,
Азаттық ақша бұлттай аспандағы...

Өміржан
...Дүлдүлдер от ауызды ойнап келді, 
Бұлбұлдар сандуғаштай сайрап келді. 
Бойымдағы шабытым шыдатпастан, 
Бүгінгі тәуелсіздік тойға апкелді. 
Ағайын қуанышың құтты болсын, 
Аз жылда азаттығым жайнап келді. 
Сарыарқаның кіндігі әз-Жаңаарқам, 
Бойыма бес қаруын байлап берді. 
Көкшетау көк шапанын кигізді де, 
Ерейментау Байшұбар сайлап берді. 
Қазақтың ұлттық рухын бір көтер деп, 
Қарт Ұлытау қолыма байрақ берді. 
Арқадағы кіндігім Қарқаралы, 
Найзамның ұштарын қайрап берді. 
Ассалаумағалейкум, әз Алматы, 
Алақаның бойыма қайрат берді. 
Бақ сынап Алатауға келіп тұрмын, 
Шығарған небір текті қайратты ерді... 

Рүстем:
...Ұмытып барам айтпақшы,
Өзіңе айтар назым бар. 
Өміржандай сүйрігім,
Арғымақ дейді ел сені,

Айтысты сылтау қылып ап,
Айдап кеткелі келдің бе,
Жетісудың бір жүйрігін. 

Өміржан:
Қазір қыс Алматыда қашық көктем,
Күн нұрын Алатауға шашып көктен.
Ұлтым дейтін ұлыңды ұры қылып, 
Рүстем шаппа шапқа ашық кеткен.
Жылқы ұрлайтын баукеспең мен емеспін,
Жұртымның ақынымын жақұт төккен.
Біреудің ала жібін аттамадым,
Өлеңмен өмірімді бақытты еткем.
Намысыңды ұрлаған гей клубты айт,
Абыройыңды айрандай шашып төккен.
Ұрлықшының көкесі Храпунов қой,
Жеріңді сатып-сатып қашып кеткен.

Рүстем қай сөзіңіз түйін боп тұр,
Бірдеңе айтса тағы да дейін деп тұр.
Өзінің айтуына қарағанда, 
Сөзіңнің алды болды биылғы өткір.
Жайлауға емес қоғамға қарасаңшы,
Аш көзденіп бір-бірін жейін деп тұр.
Ана тілін білмейтін шенеуніктер,
Сипағанды білмейтін сиыр боп тұр.
Діннің атын жамылған содырлар көп,
Әрқайсысы бір-бір секта ұйым боп тұр.
Ар намысын ұрлатқан көшелерде, 
Қыздардың бар қымбаты киім боп тұр.
Еркекке еркек үйленіп, ал қызға қыз,
Жастарың кейін кетті-ау, кейін кеткір.
Шындықты айтады деген азаматтар,
Билікке жағынуға бейім боп тұр.
Ертең ақ қызметінен ап тастайды,
Көкелерім сөйлесе жиында өткір.
Кітабын өткізе алмай жазушы жүр,
Берілер қаламақы тиын боп тұр.
Көзіммен осыларды көріп тұрып,
Көңілім алай дүлей құйын боп тұр.
Жылқыңның ұрланғаны ештеңе емес,
Рухымның ұрланғаны қиын боп тұр.

Ол рас жылқышы едім құрық салған,
Соғымға ту биені жығып салған.
Айтыстан да шеттеуші ем жазда жайлау,
Қысты күні қыстаудан шығып шаруам.
Ат басын Алатауға алғаш бұрдым,
Қар кетіп үйір жылқым тынышталған.
Жылқыңды қасқырлар жеп кетпесін деп,
Ұпай алғың келе ме ұрысқаннан.
Тұз тағысы жоғалып кеткен қазір,
Қанымыз қасқырға көп жұғысқаннан.
Елміз деп көкбөрінің төсін емген,
Еңсемізді ұяламыз тік ұстаудан.
Дөкейлер вертолетпен аңға шықса,
Мың жыртқышты құртады бір ұшқаннан.
Солардың арасында біреуі жоқ,
Қылмыскер ретінде шын ұсталған.
Мен туған Арқада арқар бітіп,
Сені туған азайды шығыс тарлан.
Жоқ бөріні айтып-ау, ау Рүстем,
Не пайда маңдай шекең тырысқаннан.
Даланың қасқырларын автоматпен,
Қаланың қасқырлары қырып салған.

Өмірдің қызығатын сұлуына,
Өнердің қызығатын тұнығына.
Рүстем тай баласы болған соң ба?
Жылқының келіп тұрсың ұғымына.
Әкеңіздің есімі тай болған соң,

Басқадай түк шарам жоқ қуанғаннан.
Мен түгіл адамзаттан озып кеткен,
Абайдың әкесі де Құнан болған.

Деп айтар орда жаман, сарай жаман,
Талпынған пенде өлмейді арайланған.
Заман қиын бопты деп ел айтып жүр,
Жөн болар айтар сөзге абай болған.
Бұл заман қашан оңай болып еді,
Сақ пен Ғұнның кезінен солай болған.
Заманы оңай болса түркілердің,
Неліктен аттан түспей жау айдаған.
Заманы оңай болса Абылайдың,
Дат айтып Бұхар неге маңайлаған.
Заманы оңай болса запыран жұтып,
Зарланып өтті неге Абай данаң.
Заманы оңай болса Ахметтердің,
Оларды ит жеккенге неге айдаған.
Заманы оңай болса Мұстафадай,
Неліктен шетте жатыр талай бабаң.
Неліктен қанша қазақ аштан өлді,
Жетпіс жеті атасы мал айдаған.
Сондықтан заман қиын деген кезде,
Алдыменен жөн болар соны ойлаған.
Тарихтан таразылап көріңіздер,
Кімге қиын, ал кімге оңай заман.

Азат таң тоқсан бірде елім көрді,
Бізге Алла сәттілікті серік қылды.
Қуанып бөркімізді аспанға атып, 
Бар адам жан бауырыңдай болып тұрды.
Қақпаны айқара ашып тастаған соң,
Доспен бірге дұшпан да келіп кірді.
Еуропа есірткісін егіп тынды,
Батыс кеп жалаңаштап желіктірді.
Адам түгіл діннің өзі неше түрлі,
Ес білмеген жастарды еліктірді.
Кесіртке боп келгендер ақырында,
Айдаhар боп айбатын шегіп тұрды.
Ал бүгін заман басқа осы күнгі,
Қайтесің тауып жеген несібіңді.
Ол кезде жаңа тіккен жас отау ек,
Жаңағы кемшіліктер кешірімді.
Ал бүгін есті жиып етек жауып,
Түзейтін күнге жеттік бесігіңді.
Қуалап мысық тілеу меймандарды,
Болмайды бекітпесең есігіңді.
Қонағы билейтұғын жаман үйдің,
Қожайыны болғанның несі құнды.
Кім келсе де кідіртіп босағаңда,
Жөнін сұрап айт дейік есіміңді.
Қадірсіз үй емеспіз кім көрінген,
Қақпай кіре беретін есігіңді.

Айналайын Өміржан,
Біріктірген біздерді.
Айтыс дейтін адал үй.
Айдынына айтыстың, 
Жыр бұлағы боп әнін құй.
Арқаға сәлем айтқайсың,
Айтатұғын бәрі жыр.
Тартатұғын бәрі күй,
Көпбосын атаң секілді.
Көпбалалы әке бол,
Немереңе тары түй.
Қарсыласың да айтсын деп,
Қарап отыр Жүрсіндей.
Қара нарың әнекей,
Айналайын Метхуным.
Дурукинә әникуй,
Аяқтай ғой қанекей.

Себебі бізді емізген
Қазақ ананың емшегі.
Пұтқа табынып сұйылған,
Қара сиырға сиынған.
Арулап көмбей ақ тәнін,
Өртеп жіберуге бұйырған.
Ойымда қазақ намыс бар,
Үнді болғым келмейді.

Сақ пенен ғұннан жаралған.
Азуы арыс абадан,
Алтыннан сауыт киініп.
Астында аты жараған,
Қастасқан жауын илеген.
Дұшпаны қорқып именген,
Түркіден қалған тұқыммын.
Аспанның астын билеген,
Қазақтың басын құраған. 
Билігі елге ұнаған,
Қазақ хандығын нығайтып. 
Алладан медет сұраған,
Ақ киіздің үстіне.
Қазаққа берген анты бар, 
Ақ сүйегін кірлетпес.
Бойында биік салты бар, 
Керей менен Жәнібек.
Есімнен қалған ескі жол,
Қасқа да жолды Қасымдай. 
Абылайдай айбарлы,
Хан Кенедей айдарлы.
Хан қазақ болғым келеді.

Дінімнің болған егізі,
Білімнің болған теңізі,
Бірліктің болған лебізі,
Төредей болған Төле би,
Қаздауысты Қазыбек,
Әйтекейдей данышпан,
Би қазақ болғым келеді.

Намысы бойды кернеген
Кіндігі бір елменен,
Қалмақ пенен жоңғарды,
Алтай таудан асырып, 
Тоқымдай жерді бермеген.
Есет батыр мен Қарасай,
Қабанбай менен Бөгенбай,
Жәнібек пенен Баяндай,
Нар қазақ болғым келеді.

Тәуелсіздік деп жан берген,
Желтоқсанда кешегі,
Алмас қылыштай жалт еткен,
Жауқазын боздақ ғұмырын, 
Ел үшін кеше сарп еткен,
Рысқұлбеков Қайраттай,
Ер қазақ болғым келеді. 

Абайдай өлең асқағы,
Жамбылдай жырдың дастаны,
Махамбеттей нар қасқа,
Мағжандай сезім аспаны,
Мұқағалидай арынды,
Жұмекендей күрделі,
Төлегендей айбарлы,
Санасын елдің оятқан, 
Жыр қазақ болғым келеді.
Бәрін айт та бірін айт,
Айтысты сыйлап келетін,
Ағайындар сіздердей,
Мен қазақ болғым келеді.

құрақ көрпе

 әзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

сұхбат

өтті. Оларға біз полимер қостық. Элва-
лой, клатон, ботанал деген үш полимер 
Америкадан келеді. Италиядан супер 
пласт, Ресейден КМА полимері, Италия-
дан Сер витамит полимері, Австриядан 
техролог, Ресейден  Дорсан, Герма-
ниядан вескопласт 2901 деп аталатын 
материалдар қолданылады. Қазақстанда 
да полимерлер өндірілуде. Көптеген 
инновациялық ұсыныстарымызды 
жол саласына арнаудамыз. Елбасының 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
бағдарламасы бо йынша да біздің поли-
мер асфальт бе тон дарымыз қолданылуға 
ұсынылуда. 

– Алдағы уақыттағы жоспарла-
рыңызбен бөліссеңіз.

– Автомобиль жолдар Комитеті рес-
пуб ликалық екі бағдарлама жасаған 
болатын. Бағдарлама тендерге түсіп, біз 
осы бағдарламаны жеңіп алдық. «Жол 
саласындағы стандарттарды жетілдіру», 
«Республикалық маңызы бар автомо-
биль жолдарының сапасын сараптама-
дан өткізу» деп аталатын екі бағдарлама 
біздің негізгі жұмысымыз болады. Одан 
бөлек те көптеген жұмыстарымыз бар. 
Қандай зерттеулер болса да оны тікелей 
өндіріспен байланыстырып отырамыз. 
Зерттеулеріміздің сапасын тереңдету 
үшін іргелі ғылымдарға да назар ауда-
рамыз. Бұрын механика-математика 
ілімдерін меңгеріп, тәсілдерін қолданып 
келсек, қазір химия, физика ілі мін 
меңгеріп химиктермен, физиктермен 
әріптестік байланыс орнатылған. 

Бұл ғылыми жаңалығымды Мәскеу 
қаласында орналасқан халықаралық 
ғылыми жаңалықтардың авторлары және 
өнертабыстар бойынша халықаралық 
академия ашық және жабық сынақтан 
өткізеді.  Соның нәтижесінде ғана 
қолымызға диплом береді. Бір айта 
кетерлігі, зерттеу леріміз тек қана жол 
аясындағы ғана зерттеулер емес, ол, 
сондай-ақ, химиялық, физикалық 
зерттеулерді қоса меңгеріп, сәтті пайда-
ланып жүргеніміздің дәлелі. 

Алдағы уақыттағы жоспарлар өте 
көп. Бәрі де жол саласына байланысты 
ғой. Қазіргі таңда шетелдік ғалымдармен 
де байланысымыз бар. Италияның 
оңтүстігінде орналасқан Калабрия 
университетімен 2014 жылы  бірлесе 
жұмыс жасау туралы келісімге келдік. 
Битомдық материал, битом және по-
лимер қосылған битомдық материалды 
химия тұрғысынан терең зерттеп жатыр-
мыз. 

Болашақта жолымды жалғастыратын 
шәкірт тәрбиелегім келеді. Алған білімді 
кітап қылып жазу да жоспарда бар. 
Еңбегім ғы лымға қосылған бір үлес бо-
лып кітап ханада тұрса, мен үшін үлкен 
қуаныш сол болар еді.  

– әңгімеңізге рақмет!

әңгімелескен 
Абылайхан ЖҰМАШЕв

жұмысқа орналастырды. Аталған 
ауылдық округі әкімі аппаратының 
бас маманы Нұрлан Қалиақпаров 
маған қоғамдық жұмыстарды қалай 
істеу керектігін үйретті. Міне, бақытты 
сәтім осылай басталды. 

Жұмыс істеп, көппен араласып, 
жаңа достар тауып, өз ойыңды ортаға 
салып, елге пайда тигізсем деген 
менің бала күнгі арманымның бір 
парасы орындалды. Қатты қуандым. 
Өз ұжымым болса дейтінмін. Міне, 
қазір менде ол да бар. Болашақта 
жеке кәсіппен айналысып, жұмыссыз 
жастарды жұмыспен қамтысам де-
ген мақсат қойдым. Маған қолдау 
білдірген ағаларым мен әпкелеріме 
шын жүрегіммен алғыс айтамын. 
Үкілеген сенімдеріңізді ақтайтын күн 
алыс емес. 

Дәурен РАХЫМ

Алматы облысы

алғысын білдіріп, монографияның 
құндылығына қатысты үш қана пікірін 
айтты.

– Біріншіден, бұл – Әбілсейіт Мұхтар-
дың жиырма жылға жуық жүргізген 
зерттеуінің нәтижесінен шыққан құнды 
дүние. Екіншіден, мұрағаттағы құ-
жат тарға негізделіп жазылғандығы, ал 
үшіншіден, жаңа көзқарастар кеңінен 
зерттелгендігімен ерекшеленеді, – деді 
тарихшы.

Жиын соңында, монографиялық 
еңбектің авторы Әбілсейіт Мұхтар сөз 
алып, бұл кітапты жазып шығу үшін 
 сонау тоқсаныншы жылдардың аяғынан 
бастап кіріскендігін, жалпы, бұл – қазақ 
тарихындағы ең күрделі кезең саналаты-
нына ерекше тоқталды.

– Біз зерттеген ХҮІІ-ХІХ ғасырлар 
аралығындағы Қазақ хандығы тарихы 
Ресей елінің сыртқы отарлау саясатымен 
сәйкес келген ең күрделі кезеңдер екендігі, 
тәуелсіз ел атанған тұстан отарлық кезең 
тарихын қайта қарау тарих ғылымы үшін 
де, отандық тарихшылар үшін де оңайға 
соқпағандығы, біраз уақытқа дейін орыс 
мұрағаттарының кейбір қорларына 
рұқсат болмағандығын, кейінгі жылдары 
ғана ашылған орыс мұрағат қорларын 
пайдалана сараланғанын атап өтуіміз 
қажет. Бұл еңбекте қазақ мемлекеттілігі 
тарихын біртұтас бірізділікпен жүйелі 
тарихи оқиғалар желісін барынша шы-
найы ашып көрсетуге тырыстық. Барлық 
мәселе қамтылды, түйіндеріміз еш талас-
сыз ақиқат деуден аулақпыз. Олай болса 
салиқалы сын-пікір күтеміз. Тарихымыз-
ды бірге түгендейік, – деді автор. 

Сиясы кеппеген жаңа кітаптың 
тұсаукесер рәсімінде лентаны қию 
салтанаты Әбілсейіт Мұхтардың ұстазы 
«Қазақстан Республикасы ағарту 
саласының үздігі» Қаламқас Құмарова 
мен «Қазақ газеттері» ЖШС-нің Бас 
директоры Жұмабек Кенжалинге жолда-
нып, «ел асыға күткен бұл тарихи еңбек 
қалың оқырманына жетіп, еліне қызмет 
етсін» деген тілектер айтылды.

О с ы л а й ш а ,  Е . С ы д ы қ о в  п е н 
Ә.Мұқтардың «ХҮІІ-ХІХ ғасырлардағы 
Қазақ хандығы» атты монографиясы 
оқырманға жол тартты.

Айгүл ЕРТІлЕУ
Дәулетқали АРУЕв

Суреттерді түсірген:
Ерлан АЛТЫБАЕВ

Әнуар ӘБіЛғАзИЕВ

Жазушы Ұзақбай Доспанбетовтың 
«Абы лайдың ақ туы» атты роман-
диология сы кейіпкерлерінің бірі Ескелді 
би: «Ұшы-қиырсыз далада бытырап 
жатқан қазақ, бұл сөзіме құлақ сал: 
«бүкіл қазақты көтерейік, Арқаның да, 
Сыр бойының да, басқаның да сар-
дар-сарбаздарын бір тудың астына 
топтап біріктірейік. Сонда ғана туы-
мыз жығылмайды... жығылсақ өзіміз 
жығылайық, тек ту жығылмасын!»  дейді. 

Белгілі ғалым Шериаздан  Елеукенов 
 атап көрсеткеніндей Абылай хан мен 
Қабанбай батыр, Ескелді сияқты би-
лер көксеген арман-мұраттар бүгінгі 
тәуелсіздігіміздің ұраны – Мәңгілік Ел 
идеясымен тоғысады. 

Тарихи роман «Томирис 21» баспасы-
нан жарық көрді. 

– Ғылыми жаңалығыңыз құтты бол-
сын! Оқырмандарымызға оның қыр-сыры 
неде екенін түсіндіріп берсеңіз.

– Рақмет! Бұл жаңалықтың қыр-
сыры – жолдар сапасын арттыруға, оның 
берік тігін күшейтуге мүмкіндік береді. 
Қандай инженерлік құрылыс болсын 
оны жасап шығарған соң оған табиғи 
климаттық факторлар, механикалық 
күштер әсер етпей қоймасы анық. 
Уақыт өте келе инженерлік нысандар 
өзгерістерге ұшырайтыны заңдылық. 

ас пап  тарды өзіміз жинайтын болдық. 
Асфальт  бетонның механикалық 
қасиеттерін зерттедік. 

Біз зертханаларымыздың көмегімен 
биыл 1400 шақырым республикалық 
маңызы бар жолды сараптамадан өткіздік. 
Ол кешен заманауи компьютерлік және 
ақпараттық техникалық жүйелермен 
жабдықталған. Шетелден келген ең 
мықты мамандар да біздің институттың 
жұмысына таңданыспен қарайды. 
 Жуырда Ирландиядан маман келіп 
бізбен бірге жұмыс жасауға ниетті 
екенін білдірді. Мамандарымыздың 
деңгейі жоғары болғаннан соң шетел-
ге іс-сапарларға жиі шығады. Өткен 
айлардың бірінде Моңғолия мен Амери-
кадан шақырту келді. Біздің институтпен 
тығыз байланыс орнату үшін Италиядан, 
Франциядан меймандар келмекші. 2017 
жылы өтетін «ЕХРО 2017» халықаралық 
көрмеге өзіміздің әріптестеріміздің жол 
ғылымдарының мамандарын шақырып 
отырмыз. ЕХРО аясында семинар өткізу 
де жоспарымызда бар. 

Осы орайда мына бір жайттарға 
тоқтала кетсем деймін. 2006 жылдан бас-
тап асфальтқа қатысты материалдарды 
зерттеуден өткіздік. Соның нәтижесінде 
еліміздің түрлі аймақтарында 100-ден 
астам тәжірибелік жол бөлімдері са-
лынды. Олардың сапасына мониторинг 
жасалып, зерттеу қорытындысы бойын-
ша үздік сапа көрсеткен материалдар-
ды пайдалануға көңіл бөлудеміз. 2015 
жылы еліміздегі республикалық және 
халықаралық маңызы бар жолдарға 
табиғи климаттық жағдайларды, жолдың 
үстіндегі автомобильдердің әсерін, 
жолдың санаттарын есепке алатын жол 
құрылымдарының түрлерінің альбомын 
жасап шығардық. Бұл республикалық 
және халықаралық маңызы бар жолдар 
одан бөлек сондай құжатты қолдану 
әдістемесімен жергілікті жолдарға ар-
найы құжат жасап шығардық. Негізі 
Қазақстанның жері, аумағы қанша үлкен 
болса да климаттық жағдайы бойынша 
екі-ақ аумаққа бөлінеді. 2014 жылы жаңа 
карта әзірлеп, 4 аймаққа бөлдік. Келесі 
жылдың көктемінен бастап сол картаны 
енгізу бойынша Қазақстанда зерттеулер 
жүргізетін боламыз. Асфальт бетонның 
шағыл тас мастикалық асфальт бетон 
деген жаңа түрі бар. 2006 жылы Алматы 
қаласында біз оны тұңғыш рет қолданған 
болатынбыз. Он жыл өткеннен кейін 
осы шағыл тас мастикалық асфальт бе-
тонын Қазақстанның барлық жерінде 
қолданылды. Асфальт бетонның түрі 
оңтүстігімізде де, солтүстігімізде де 
тиімді екенін көрсетті. Сондықтан 
біз бұл асфальт бетонның түрлі мар-
каларын жасап, оның құрамындағы 
материалдардың сапаларын көтеріп 
ылғи жетілдіріп отырамыз. Атап айта-
тын болсақ, бір ғана шағыл тас асфальт 
бетонының ШМА  20, ШМА 15, ШМА 
10 деп аталатын түрлері тәжірибеден 

жағдайлары болса да біріне-бірі 
қамқор, жанашыр, қайырымды. 

Осы жолғы шипажайдағы сапарым 
менің өмірімді түбегейлі өзгертті. 
Күнде таңертең бәрімен күліп аман-
дасып, әрбіріміздің қалымызды сұрап, 
жеке-жеке көңіл бөліп жүрген Ажар 
есімді кісімен таныстым. Бір көргеннен 
жаныма жақын тарттым. Сөйлесе 
келе, «Жігер» қоғамдық бірлестігінің 
төрайымы екенін, жақында ғана 
Талдықорған қаласынан тегін дүкен 
ашқанын естідім. Оқу бітіргеннен 
кейін жұмыссыз жүргенімді естігенде 
бірден қалта телефонын алып, таныста-
рына қоңырау шала бастады. Сондағы 
ойы – маған жұмыс тауып беру. Оның 
аппақ көңілі мен таза ниеті менің 
өмірге деген құлшынысымды арттыр-
ды. Шипажайдан ауылға оралғанымда, 
араға біраз уақыт сала Асы ауылдық 
округінің әкімі Орынбасар Төлепов 
мені қабылдап, қоғамдық жұмыспен 
айналысатындығымды айтты. Жаңа 

Жиында сөз алған «Қазақ газеттері» 
ЖШС-нің Бас директоры Жұмабек 
Кенжалин баспасөз саласын дамыту 
төңірегіндегі ойларымен бөлісті. 

Басқосуда, сондай-ақ «Хабар 24» 
телеарнасының директоры  Арман 
 Сеитмамыт, «Қазақстан-заман» ха-
лықара лық қоғамдық-саяси газетінің 
бас редакторы Ертай Айғалиев, «Айқын» 
газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіп, 
«Қазақ әдебиеті» газетінің бас редакто-
ры Жұмабай Шаштайұлы, «Түркістан» 
газетінің бас редакторы Шәмшидин 
Паттеев, «Жас қазақ» апталығының 
бас  редакторы Смайыл Срайыл, 
Қазақстан Журналистер одағының 
Астана қалалық филиалының төрағасы 
Мағжан  Садыханов, Батыс Қазақстан 
облысының «Орал өңірі» газетінің бас 
редакторы Бауыржан Ғұбайдуллин, 
қоғам қайраткері Ирак Елекеев және 
т.б. қаламгерлер күн тәртібіндегі мәселе 
бойынша пікірлерін білдірді. 

Осы шара аясында Ерлан Садықов 
пен Әбілсейіт Мұхтардың «XVII-XIX 
ғасырлардағы Қазақ хандығы» атты 
кітабының тұсаукесер-таныстырылымы 
өтті. Атырау облысы әкімінің қолдауымен 
жарық көрген монографияны жа-
зушы Мереке Құлкенов құттықтау 
сөзімен ашты. Баспагер кітап туралы: 
«Бүгінде ел тәуелсіздігінің арқасында 
Қазақстан тарихы концепциялық жаңа 
көзқарастармен жазылуда. Соның дәлелі 
алдарыңыздағы монография болмақ. Бұл 
кітап әр қазақтың төрінде тұруы тиіс» деп 
ойын тұжырымдады.

Тарихшылардың айтуынша, бұл 
кітапты оқып шыққаннан кейін Қазақ 
хандығының басынан өткен ең бір 
алмағайып кезеңнің үш ғасыр суреті 
оқырманның көз алдына тізбектеле 
келеді. Тек осы кезең емес, ата тарихтың 
арғы-бергі дәуірі толығымен қамтылған, 
қазақ тарихының бүгінгі күнге дейін 
дейін шам түспеген терең түкпірлеріне, 
айтылмаған сырларына сәуле шашқан 
бірегей еңбек – мемлекетіміз кеше 
ғана атап өткен Қазақ хандығының 
550 жылдығына, егемендігіміздің 25 
жылдығына қосылған сүбелі үлес деп 
бағалануда.

Тарих ғылымдарының докторы, 
профессор Хангелді Әбжанов та жаңа 
кітап туралы өзінің оң пікірін білдірген 
бейнежазба жіберген екен. Қазақ 
хандығының қысылтаяң кезеңін ұлт 
мүддесі тұрғысынан жүйелі саралаған 
монография авторларының кәсіби маман 
ретінде еңбектеріне үлкен баға берді. 

Кітапты алғашқылардың бірі бо-
лып оқыған тарих ғылымының док-
торы,  профессор Аққали Ахмет ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
халыққа осындай құнды дүниені тарту 
еткен авторларға тарихшылар атынан 

зушы Қаратау бойында, Ташкент қаласы 
төңірегінде, Шу, Қаратал өзендерінің 
жағалауында өткен оқиғаларды суреттей 
отырып, ұлттық дербестік, мемлекеттік 
қауіпсіздік, ел тағдыры, жеке адам 
тағдыры, оның күйініші мен сүйінші 
хақында үлкен ойлар түйеді. жол – өмірдің өзегі

«Абылайдың ақ туы»

Жұмыссыз жастарға көмектесcем деймін...

отандық бАқ: 
кешеден – келешекке

Қазақстан Ұлттық ғылым академия сы ның құрметті мүшесі, Қазақстан Республи-
касы Ұлттық Инженерлік академиясының,  Халықаралық көлік академиясы ның 
және А.Эйнштейн атындағы Халықаралық энергетика академиясының академигі, 
«Қазақстан жол» ғылыми-зерттеу институтының директоры, профессор Бағдат 
ТЕЛТАЕВ жол саласында ашқан ғылыми жаңалығын жария еткен болатын. 
Осыған байланысты білікті ғалыммен жүздесіп, аз-кем әңгімелескен едік. 

Газетіміздің өткен нөмірінде хабардар еткеніміздей, Атырау қаласында 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай республикалық бұқаралық ақпарат 
құралдарының басшыларына арналған баспасөз туры ұйымдастырылған   
болатын. Аталған шара аясында Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев 
БАҚ басшыларын қабылдап, өңірдегі қол жеткізген жетістіктер, сондай-ақ 
отандық баспасөз саласының көкейтесті мәселелері туралы ойын ортаға 
салды. «Отандық БАҚ: кешеден – келешекке» тақырыбында өткен жиында 
бас редакторлар өзара пікір алмасты. 

Содан кейін ол пайдалануға жарамсыз 
болып қалады. Мысалы, көлік жол-
дарының осы сияқты белгілі бір уақытқа 
дейін қызмет көрсету мерзімі бар. 

Негізінен біз нормалық құжаттар 
бойынша жолды жиырма жыл уақытқа 
төтеп беру керек деп саламыз. Ең негізгі 
жолдар асфальт бетоннан жасалады. Ал 
мұндай жолдарға климаттың ықпалы 
тиеді. Айталық, солтүстікке қарай қатты 
аяз болғанда олардың көбісі суықтан 
қарс айырылып кетеді. Жарықшақтар 
пайда болады. Ал оңтүстікке қарай 
керісінше үдерістер орын алады. Біз өз 
зерттеуімізде жолдың асфальт-бетон 
жамылғысының қалай бұзылатынын, 
не себепті бұзылатынын ұзақ жылдар 
бойы қарастырдық. Соның ішіндегі көп 
кездесетін бұзылу түрлерінің бірі төменгі 
температуралық жарықшақтардың пайда 
болуы. Ол жарықшақтар Қазақстанның 
оңтүстік өңірлерінде көп кездеседі. 

Енді ашылған жаңалыққа келетін 
болсақ, асфальт бетондарының қатты 
аязды төменгі температураларында 
жол жамылғысында пайда болатын 
жа рықшақтарының құпиясын ашуды 
мақсат еттік. Екіншіден, осы жарық-
шақ тардың жиіліктері қандай, қай 
уақыттарда және не себепті болатынын 
анықтадық. Жаңалық бір күнде ашыл-
майды. Оған біраз уақыт дайындық қажет. 
Мен жалпы ғылыми жұмыстарымды 
студент кезімде бастадым. Содан бері 
ғылыммен айналысып келе жатырмын. 
Үшінші курс кезімде маған жолдар неге 
бұзылады деген тапсырма берілді. Осы 
тақырыпта диплом қорғадым. Кейіннен 
кандидаттық диссертация, докторлық 
диссертация қорғадым. Одан кейін 
ғалым ұстаздарыммен, шә кірт теріммен 
бірге жұмыс жасадым. Бүгінге дейін рес-
ми түрде менің ғылыми жетекшілігіммен 
5 адам ғылым докторы, 28 адам ғылым 
кандидаты атанды. Осы жұмыстардың 
біразы ғылым механикасына байланыс-
ты болды. Әсіресе, соңғы он бір жыл 
төңірегінде мен Қазақстан жолын зерт-
теу институтында жұмыс істеген кезімде 
бұл тақырып терең зерттелді деп айта 
аламын. Бұл жаңалықтың ресми авторы 
мен болғаныммен зерттеуге көп адамдар 
қатысты. Ондаған жылдар жүргізілген 
зерттеулер талдаудан өткізіліп, көңілге 
қонымды нәтиже берді. 

– Өзіңіз басқарып отырған «ҚазЖол» 
мекемесінің бүгінгі тыныс-тіршілігі 
қандай?

– Біздің институтымыз жол сала-
сының игілігіне жұмыс жасап келе 
жатқан әлемге танымал ғылыми-
зерт теу ордасы. Шет елдерде өтетін 
ғылыми конференцияларға, конгресс-
терге, ғылыми симпозиумдарға жиі 
ш а қ ы р т у  а л а м ы з .  Б і з д і ң  ж ұ м ы с -
тарымызға белгілі  профессорлар пікір 
білдіреді. Мысалы, әлемде механика 
бойынша  ұйымдастырылатын Конгрес-
ке 10-15 баяндамалардың біреуі ғана 

Адам өмірі кей кезде ертегіге ұқсап 
кетеді. Қолында таяқшасы бар 
сиқыршы қамқор жан өміріңізді 
түбегейлі өзгертіп тастайды десе 
сенбеуіңіз мүмкін. Бірақ өмір тосын 
сыйларымен құнды әрі қызықты. 

Мен 1993 жылы Қызылшарық ауы-
лында дүниеге келдім. Қазір ағам мен 
жеңгемнің қолында тұрамын. Үйдің 
үлкенімін. Соңымнан ерген інілерім 
мен қарындастарым бар. Шамам кел-
генше оларға қамқор болуға тырыса-
мын. Болашағымнан көп үміт күтетін 
аға-жеңгемнің сенімінен шығып, 
қолғабыс етуді өмір бойы арман-
дап келемін. Бірақ істі қайдан, қалай 
бастарымды білмейтінмін. Жалпы 
денсаулығыма байланысты жылда 
шипажайға барып тұрамын. Биыл 
да жолдама алдым. Онда өзім секілді 
жандармен жақынырақ танысып, 
сырласып, демалып қайтатынмын. 
Бәрінің де бір басына жетерлік ауыр 

Алқалы басқосуда алғаш болып сөз 
алған Атырау облысы әкімінің орынба-
сары Әлібек Нәутиев халықтың сапалы 
ақпаратқа қолжетімділігін қамтама сыз ету 
мақсатында аймақта ауқымды жұмыстар 
атқарылып жатқандығына тоқталды. 

– Атырауда 2001 жылдан бастап екі 
облыстық және жеті аудандық газеттерді 
біріктірген «Атырау-Ақпарат» медиа 
холдингі жұмыс жасап келеді. Бұрын бар 
болғаны 18 бұқаралық ақпарат құралы 
қызмет етсе, қазіргі таңда саны 45-ке 
жетті. Олардың 35-і баспа саласында, ал 
7-і электрондық негізде ақпарат   таратуда 
, –        деді Ә.Нәутиев.  

Ол сонымен қатар өткен жылдан ба-
стап мемлекеттік ұйымдар мен бұқаралық 
ақпарат құралдары арасындағы байланы-
сты нығайту мақсатында өңірлік комму-
никациялар қызметі жұмысқа кіріскенін, 
биыл облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың 
тікелей тапсырмасымен бекітілген кестеге 
сай аймақ басшысының орынбасарлары, 
қала, аудан әкімдері, басқарма басшыла-
ры әр апта сайын тұрғындарға жасалып 
жатқан жұмыстар туралы есеп беріп 
отыратынын тілге тиек етті. 

Дөңгелек үстел барысында өз ойын 
ортаға салған Қазақстан Журна листер 
одағының Атырау облыстық ұйымының 
жетекшісі Қуандық  Батыров   Қазақстан 
Журналистер одағының 220 мүшесі 
бар аймақтағы журналистер Одағы 
филиалының жұмысы туралы баян 
етті. Ол журналистердің құқықтық 
сауаттылығын арттырып, ашық пікір 
алмасуға үйретуге бағытталған курстарға 
44 адам жіберілгенін айтты. Журналистер 
одағының негізгі міндеті – бұқаралық 
ақпарат құралдары мен халықтың, 
биліктің арасындағы байланыстарды 
үзбеу екеніне тоқталды. 

Жиында «Атырау-Ақпарат» ЖШС-нің 
директоры Ерболат Қаменов Серіктес-
тіктің атқарып отырған жұмысына 
тоқталды.  Е.Қаменов өз  сөзінде 
Серіктестікке қарасты екі облыстық және 
жеті ау дандық газетпен қатар өңірлік 
коммуникация қызметі жұмыс жасай-
тынын, жеке баспахананың бар екенін, 
алдағы уақытта жұмысты жүйелей түсіру 
бағытында бірқатар мақсаттар қойылып 
отырғанын атап өтті. Материалдық-
техникалық базаны одан әрі нығайтуға 
көңіл бөлінетінін жеткізді. 

–  Ғасырға жуық тарихы бар облыстық 
«Атырау» және  «Прикас пийская комму-
на» басылымдары үшін биыл тарихи кезең 
болды, жиырма мыңыншы нөмірлері 
жарыққа шықты. Облысымыздың негізгі 
шежіресін осы газеттерден табуға болады. 
Облыста болып жатқан жаңалықтардың 
барлығы біздің газеттерде көрсетіледі. 
Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнап 
«Ширек ғасыр шежіресі» атты кітап 
шығару ойымыз бар. 

Қазақтың белгілі жазушысы Ұзақбай 
Доспанбетовтың «Абылайдың ақ туы» 
атты жаңа тарихи романының алғашқы 
кітабында осыдан үш ғасыр бұрынғы, 
ел аузында «Ақтабан шұбырынды, 
алқакөл сұлама» деген атпен сақталған 
қазақ-қалмақ қақтығыстары суреттеледі. 
Мұндағы оқиғалар негізінде Іле, Сырда-
рия сияқты ұлы өзендердің жағалауында, 
Қаратау бойына өтеді.  Ал романның 
екінші томында ел аузында «Ақтабан 
шұбырынды, алқакөл сұлама» деген ат-
пен сақталған, осыдан үш ғасыр бұрынғы 
қазақ-қалмақ соғысының соңғы кезеңі 
суреттелген. Бұл яғни жазушының 
бұдан бұрын жарық көрген «Қызыл 
жолбарыс», «Абылайдың ақ туы» атты, 
барлығы төрт кітаптан тұратын роман-
эпопеясының соңғы кітабы. Мұнда жа-

алқалы Жиын

Жаңа Кітап 

айтайын дегенім

өтеді. Сонымен қатар еліміздегі көлік, 
жол, механика саласы бойынша өтетін 
форумдарға тұрақты түрде қатысып 
тұрамыз. Томпсон, Рейдерс, Сколус 
сияқты деректер қорына кіретін жур-
налдарда мақалаларымыз жа рық көріп 
тұрады. 

Институтымыздың материалдық-
тех никалық базасы өте жоғары. Бірнеше 
зерт ханаларымыз бар. Заманауи құрыл-
ғы  лар мен қамтамасыз етілген. Терең 
ғы лыми-зерттеу жүргізу үшін қажетті 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-
лымдардың еңбек ұжымдары аталған Серіктестіктің бұрын ғы 
қызметкері Дәурен Жексембаевқа анасы 

Жібек БАЙЖОМАРТҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
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Уағиса әжей майданға аттанған жа-
рын өмір бойы күтіп, ошағының отын 
сөндірмей ұрпақтарын өзгелерден кем 
қылмай тәрбиелеп, ержеткізген ана. 
Отызыншы жылдардағы аштықтың, 
қым-қиғаш қиындықтарға толы соғыс 
заманының, одан бергі уақыттардың 
талай ауыртпалықтарын қабырғасы 
қайыспай көтерген қария әлі де тың. 
Көзі көрмесе де құлағы естиді. Есте 
сақтау қабілеті жақсы. Қолындағы 
келіні Раушан қонақтарды жылы 
 шыраймен қарсы алды. Уағиса әжей 
күллі қазақ үшін ортақ қуаныш 
Тәуелсіздік тойы қарсаңында жол 
алыстығына қарамай арнайы келіп 
құттықтаған басшыларға лебізін 
білдірді.  

– Үлкен ана деп елеп,  жол 
қиындығына қарамай арнайы кел-
ген екенсіздер. Бәріңе де рақметімді 
айтамын. Аудан басшыларына ри-
замын, Жеңіс күндері соғыс жесірі 
деп құрметтеп, қолдарынан келген 
көмектерін аямауда. Бастарыңызға 
Алла Тағала бақ, ұзақ өмір, дендеріңе 
саулық берсін. Отбасыларыңдағы 
ұрпақтарыңнан жақсылық көріп, 
аман жүріңдер, айналайындар. 

Елдің елеулі, халықтың қалаулысы 
болыңдар. Ұлы Отан соғысы жыл-
дарында талай азаматтар майданға 
кетіп оралмағанда артында жас-
тай жесір атанған жұбайларының 
жылап-еңіреп қалғанына куәміз. 
Олар ерлерінің орынын жоқтатпай 
еңбек етті. Ұрпақтарымызға Алла 
Тағала соғыстың бетін көрсетпей, 
Тәуелсіз еліміз өркендесін. Елімізде 
амандық, тыныштық болғай, – деп 
ардақты ана Бибоз Шаяхметов пен 
Нұрлан Құсайыновқа арнап шығарған 
өлең жолдарын оқып, ризашылығын 
білдіріп, ақ батасын берді. 

Аудан әкімі Бибоз Байдәулетұлы 
өз сөзінде: «Мақсатымыз ғасыр жасап 
отырған анамызды Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына орай құрметтеп, «Ғасыр 
анасы» аталымын ұрпақтарының ал-
дында тапсырайық деген ниет. Қасыма 
ілескен кәсіпкер азаматтар – Нұрлан  
Құсайынов пен Мерғали Ғабдушев 
«Біз сол анамызға демеуші болайық. 
Құр қол бармайық» деп бізге қолдау 
көрсетіп, сыйлыққа үлкен мұздатқыш 
әкеліп отыр. Кәсіпкерлеріміздің елге 
осындай жақсылық жасағанын дұрыс 
деп білемін. Сондай-ақ бізбен бірге 

сізді құттықтауға аудандық Ардагер-
лер кеңесінің төрағасы, аудан әкімі 
аппаратының басшысы, жергілікті 
полицияның бастығы, округ әкімі, 
мектеп директоры, аудандық газеттің 
тілшісі және облыстық теледидар-
дың операторы келді. Үлкен кісінің 
 бабын тауып, осылай жағдайын 
жасап, бағып отырған келіні мен 
балаларына үлкен рақмет. Анамызға 
мықты денсаулық тілеп, сіздермен 
тек жақсылықтарда кездесейік дегім 
келеді» деді. Аудандық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Орынғали 
Құмарғалиев жүзге толғалы отырған 
анаға ақ тілегін жолдады. Соңында 
Уағиса әжейдің кеудесіне «Ғасыр 
анасы» деген жазуы бар көк лента 
тағылып, гүл шоғы ұсынылды. 

Одан әрі аудан басшысы ауылдағы 
поштаға  к ір іп  зейнетақы мен 
жалақының, несиенің уақытымен 
берілуін, мерзімдік басылымдарға 
жазылу барысын сұрады. Мерзімдік 
басылымдарға жазылу мұнда қазіргі 

келген. Бүгінде спорт саласында еңбек 
етеді, еркін күрес жаттықтырушысы. 
«Әулетімізде төртем болмаған, бірақ 
арғы ата-бабаларымда төртем, үшем 
дегендер болған екен. Қыздарымның 
ұлттық тәрбие алып, ибалы да ина-
батты болып өскенін қалаймын. Сол 
үшін әкелік тәрбиемді аянбай беруге 
тырысамын. Кешке жұмыстан келгенде 
міндетті түрде сабақтарын қадағалап, 
күні бойы не істегендерін сұрап, 
әңгімелесемін. Сабақ үлгерімдері туралы 
мұғалімнен біліп отырамын. Өздеріңіз 
байқасаңыздар, төртемнің мінездері 
бір-біріне ұқсамайды. Әрқайсысына 
жеке-жеке мән беріп, аялап, еркелете 
отырып оқытамыз» дейді отағасы.

Қыздардың анасы Назым құрса-
ғының төртем болатынын дәрігерге 
тексерілгеннен кейін білген. Бірден 
төрт баланы қарау, өсіру оңай емес 
екендігін айтады. Қазір олар анасының 
қолғанаттары. Үй шаруасына қолғабыс 
жасап, көмектеседі. «Халқымызда «қыз 

балалы үй – базар

дереК пеН дәйеК

•	 универсиада алматы қаласында 
2017 жылдың 29 қаңтары мен 8 
ақпаны аралығында өтеді

•	 алматы қаласындағы қысқы уни-
версиада жарыстарына әлемнің 
55 астам елінен келген 2 мыңға 
жуық спортшы қатысатын бола-
ды

•	 Жарыстар 8 спорттық нысанда 
спорттың 12 түрі бойынша өтеді, 
86 медальдар жиынтығы  ойна-
тылады

•	 Жарыстарды ұйымдастыруға 3 
мың ерікті(оның ішіне шетелдік 
және қазақстанның өңірлерінен 
келгендеріде) жұмылдырылады

•	 Жарыстарды өткізу барысында 
30 мың отандық және шетелдік 
туристердің келуі күтілуде.

•	 қысқы универсиада жары-
стары телекөрсетілімінің жал-
пы аудиториясы күн сайын 
әлемнің 80 елінен 1 млрд.астам 
телекөрерменді құрайды

•	 универсиаданың жаңа 
нысандарының құрылысын 
жүргізудегі қазақстандық 
мазмұнның үлесі – 60%-ды 
құрайды, сонымен бірге 4200 
жұмыс орны құрылды

Ал сол жарысқа келгендерді  жылы 
жүзбен қарсы алып, сұрағандарына 
дұрыс жауап беріп, қажетті жеріне жол 
сілтейтін ол еріктілердің тікелей міндеті 
екені анық. Сол себепті, белгіленген  жас 
шамаларына қарай, жүрек қалауымен 
келіп жазылып, көмек білдіруге дай-
ын жандардың алдағы аламандағы 
жауапкершілігі өте жоғары екенін 
ескерген абзал. Жуырда ғана еріктілерді 
іріктеп алу байқауы толықтай аяқталды. 
Бір қызығы алғаш рет елімізде өтіп 
отырған қысқы  Универсиадаға өтініш 
білдірген еріктілердің  арасында жас 
шамасы  он сегізден бастап, алпысты 
алқымдап, жетпіске аяқ басқан ақбасты 
аға буынды  ағалар мен ақсалдар да  
бар болып шыққан екен. Еріктілерге 
қойылған негізгі талаптың ең басты-
сы, ағылшын тілін жетік меңгеру. 
Жалпы еліміз бойынша ерікті болуға 
14 мыңнан  аса  өтініш берілсе, соның  
ішінде, 9303 Алматылық студенттер 
болып шықты. Осылайша,  бүгінгі күні 
сүттің бетіндегі қаймақтай  іріктелініп, 
таңдаудан сүрінбей өткен  еріктілердің 
саны  3000 адамды  құрайды. Сонымен 
қатар ерікті атанғысы келген көршілес 
жатқан елдер арасынан ресейліктердің 
місі басым болды. Ресейліктер 3594 
өтініш жіберген екен. Алыс-жақын 
елдер арасында Италия, Канада, АҚШ, 
Қытай, Ливан,Ұлыбритания, Гонг-
конг,  Украина,  Молдавия және ала 
шапанды  өзбек ағайындарымызда 
үлкен өтініштерімен тізімге ілінген. 
Еріктілерді осы байрақты жарысқа 
тарту бағытында кемінде 15 жоғары оқу 
орнымен ынтымақтастық келісім дер 
жасалып, қол қойылды. Ал еріктілердің 
өздерінің жұмысын қадағалап, бағыт-
бағдар беретін, олармен дәріс, тре-
нингтер өткізіп, спорт нысандарында 
квестерден өткен 150 адам таңдалынып 
алынған. Қазірдің өзінде еріктілердің 
жұмысы қызу басталып кетті. Көптеген 
іс-шараларға қатысты белсене ара-
ласып, алдағы сынға тәжірибелерін 
сынауда. Тағы бір айта кетер мәселе, 
еріктілердің мәдениеті, үстіне киген 
біркелі киімдері болмақ. Олардың 
қонақтармен сөйлесу мәдениеті мен 
білімі жағына аса назар аудару керектігін 
ұйымдастырушылар, яғни универсиада 
дирекциясы  жақсы біледі. Расымен 
де, қонақтар қала тарихы мен көрнекті 
жерлер туралы сұрақтарын айта қалса, 
білмей қалу еріктілерге үлкен сын 
болары хақ. Сондықтан да еріктілерді 
қабылдау кезінде осындай сұрақтарға 
ерекше тоқталуды жөн көрген. 

Негізі еріктілер Универсиада кезінде 
30-дан астам жұмыс жасайтын болса, 
олардың негізгі міндеттері халық-
тың спорт сарайына кіріп-шығуын 
бақылау, көлік тұрағы, баспасөз 
қызметі, медицина, атлеттер ауылы, 

көрермендермен жұмыс жүргізу, мәдени 
іс-шаралар қонақтарды жайғастыру, 
тіркеу, қауіпсіздік, бас ақпараттық 
орталық, т.б жұмыс орындарында 
қызмет көрсету болып саналады. 
Ел абыройын төмендетпей, жоғары 
деңгейде қызмет еткен студенттердің 
еңбектері елеусіз қалмайды. Олар  өздері 
біліммен сусындап жатқан жоғары оқу 
орындарынан марапат қағаздарына 
ие болып, сабақтарына жеңілдіктер 
қарастырылады. Сонымен, осындай 
ауқымы кең,тарихи оқиғаны қарсы 
алуды  мойындарына алған еріктілер, 
әсіресе, студенттер  Универсиада-2017 
аяқталғаннан кейін де баға жетпес 
тәжірибе жинап алатынында сөз жоқ. 
Олар дың алдағы Универсиада ая сын да 
жасаған елеулі еңбектері болашақ та 
өздерінің жеке  өмірлеріне де қайы   рын 
беретінін жақсы біледі. Сондық тан 
да «Жас келсе – іске» демекші,  дүбірі 
тақау қалған универсиада ойында ры 
кезінде қазақы қонақжайылылық ты 
асқан шеберлікпен көрсетуге жан-
жақты дайындықтарын пысықтап 
жатқан жастарымыздың істеріне табыс 
тілейміз.
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Алдағы өткелі отырған қысқы Универсиада барысында еріктілерге 
артылар сенім зор болып тұр. Жалпы әлемдік спорт сайыстарының 
тәжірибесінде ерікті топтардың сол елде өтетін жарысқа қаншалықты 
үлес қосатындығы туралы шеті ойылмай тұрған көлемді тақырып деп 
алуға болады. Өйткені қаншама шетелдік қонақтар мен спортшылар 
біреуі білсе біреуі білмейтін бейтаныс елге келіп табан тірейді. 

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Құрманғазы ауданының әкімі Бибоз 
 Шаяхметов Асан, Сүйіндік, Балқұдық ауылдық округтерінде болып, 
әлеуметтік нысандарды аралап, жағдайымен танысты. Сапарын Асан 
ауылдық округінен бастаған Бибоз Байдәулетұлы жасы жүзге келіп 
отырған  Уағиса Мұхтарқызынның  үйіне  арнайы ат басын бұрып, 
Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерекесімен құттықтады.

Жақында Алматы қаласында 
тұратын Есентай Қапар есімді 
азаматтың үйінде болдық. Есен-
тай ағамыз жұбайы Назым екеуі 
алты қыз сүйіп, оларға тәлімді 
тәрбие беріп отырған ата-ана. 
Бір айта кетерлігі, олардың 
төртеуі дүниеге төртем болып 
келген. Бүгінде олардың жасы – 
алтыда. 

күні 70 пайызға орындалыпты. 
 Бауыржан Момышұлы атындағы 
мектеп алдында оқушылармен 
кездесіп, жағдайларын білді. Сырты 
да, іші де көз тартатын білім ұясының 
директоры Құралай Илиясовамен 
бірге мектеп ішін аралады. 22 ұстазы 
бар мектепте дайындық сыныпта-
рын қосқанда 130 бала білім алады. 
Асханаға кіріп оқушыларға берілетін 
тамақ мәзірін қарады. Құралайға 
мектептің тазалығын, жағдайын облыс 
басшысы келгенде мақтап, жұмысына 
қатты риза болып кеткенін жеткізді. 
Асан ауылындағы дүкендерге кіріп 
халық тұтынатын маңызды азық-түлік 
тауарларының бағаларын көзбен 
көрді. Аудан әкімі оны Ганюшкин 
ауылындағы бағамен салыстырып, 
кәсіпкерлерге азық-түлік құнын 
мүмкіндігінше көтермеу, халыққа 
қиындық туғызбау керектігін айтты. 

Қанат ҒҰМАРОв 
Атырау облысы 

– қылығымен» деген жақсы сөз бар ғой, 
мысалы, Нұрайшаның жауапкершілігі 
мол. Берген тапсырманы өз бетінше 
орындап, бәрін тиянақты жасауға тыры-
сады. Бегайшам да сондай, Нұрайшадан 
қалғысы келмейді. Ал Гүлайшамыз 
ақкөңіл, бірақ оның назары ойынға 
көбірек ауып кетеді. Жанайшамыз 
тұйықтау. Оған көбірек көңіл бөлеміз. 
Төртеуінің де оқуға деген талпыныс-
тары қуантады. Төртеуі мектепте би 
үйірмесіне қатысады. Қыздарымыз 
өскен соң қызықтарын көреміз ғой 
деген үміттеміз» дейді Назым.

«Қызды тәрбиелегенің – бір ұрпақты 
тәрбиелегенің» деген екен ата-бабамыз. 
Олай болса, төртемнің болашақта 
елінің елеулі қыздарына айналуына 
тілектестігімізді білдірдік. 

Алмагүл ЖАРБОлҚЫЗЫ

Суретті түсірген 
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ

ҚОС ғАСыРДың 
куәгері

Биыл М.Жұмабаев атындағы №137 
мектептің табалдырығын аттаған төртем 
өздерінің зеректігімен, алғырлығымен 
мектеп мұғалімдерін тәнті етіп жүр. 
Немерелеріне Нұрайша, Бегайша, 
Гүлайша, Жанайша деп ат қойған атасы 
Хуанган төртемді мектепке апарып, 
сабақтарын өзі қадағалайды екен. 
Қыздардың анасы «Күміс алқадан» 
үміткер. «Кіші қызым 6 айлық, «Күміс 
алқа» ең кішкентай бала бір жасқа 
толғанда беріледі екен» дейді Назым.

Бүлдіршіндердің қызығушы лығы 
да әртүрлі. Мысалы, Жанайша мен 
Гүлайша математиканы жақсы көрсе, 
ал Нұрайша мен Бегайша сауат ашу 
пәнін сүйіп оқиды екен. 

Олар мектеп партасында бірге 
отырады. Сынып жетекшісі Әйгерім 
Жәнібекқызы шәкірттерінің сабақ 
үлгерімі ойдағыдай екенін, сыныптас-

тарымен жақсы тіл табысатынын айта-
ды. Төртемнің әкесі  Есентай  Қапар 1978 
жылы Талдықорған қаласында дүниеге 


