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«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 

Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 
Мұның �зі басылымның ұлтжан-
ды лығын, елжандылығын аңғартса 
керек. 

Қазақ т іл і  – қазақтың бас-
ты бай лығы. Тіл қарым-қатынас 
құралы дейтін болсақ, оның қол-
данылмайтын жері  кемде-кем. 
Ол тарихпен де, мәде ниетпен де, 
әдебиетпен де, ғылым-біліммен де, 

жалпы барлық сала мен тығыз байла-
нысты. Демек, ұлт газетінің к�теретін 
тақырыптары  ау  қым ды. Бір с�збен 
айтқанда, олар елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 
ұлт мүддесін к�здейтін «Ана тіліне» 
жа зылыңыз! Газетке жазылу жыл 
бойы жүр гі зіледі. Басылымға әр 
айдың 15-іне дейін жазылсаңыз, 
газетті келесі айдан бастап алып тұра-
тын боласыз.
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ТА Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34

«Ана тілі» жан серігіңізге айналсын!

ТІЛБҰЗАРҒА – ТОСҚАУЫЛ

Біле білсек, комментаторлық 
қызмет – үлкен �нер. Бұл саланың 
тіз гінін ұстаған маман жан-жақты 
әрі терең білімді болумен қатар с�зді 
тауып айту, қиыннан қиыстыру, 
к�рерменді жетелеп отыру тәрізді 
шешендік қасиеттерге ие адам болуы 
керек. Бірақ бұл талап қаншалықты 
сақталып жүр деген мәселеге келсек, 
ойланып қалатынымыз рас. 

Мысaлы, қaзipгi спорттық oйын-
дapды қызықты eтiп жүpгiзу үшiн 
тeк қaнa к�рсетеліп жатқан бeйнe 
бoйыншa с�йлeп oтыpу aздық eтeдi. 
Aқпapaттың бapлығын бағамдап оты-
ратын к�pepмeн комментаторлардан 
әртүрлі стaтистикaлық мәлiмeттep де 
күтeдi. С�йлeу мeн дaуыс ыpғaғын-
дaғы epeкшeлiктi, тaмaшa лoгикaлық 
жүйe мeн шaпшaңдықты қажет ететін 
мaмaндықтың үдeсiнeн шығу eкiнiң 
бipiнiң қoлынaн кeлe бepмeсi aнық. 

Қазіргі спорт комментаторлары 
ж�нінде қазақтан шыққан тұңғыш 
спорт комментаторы, Қазақстан 
спортының құрметті қайраткері 

СӨЗ ЖҮЙЕСІН САҚТАМАУ
спорт комментаторына – сын

Сұлтанғали Қаратаев ағамыз баспа-
с�з құралдарына берген бір сұхбатын-
да �з ойын былайша жеткізген еді: 
«Қазақ тілді комментаторлар орыс 
тіліндегі с�здерді (калька с�здерді) 
қолдануға машықтанбауы керек. 
Авария, катастрофа дегенді к�п 
қолданады. Мұның бәрі апат бол-
май ма?! Комментаторларға ізденіс 
керек. С�здерді дұрыс, орынды 
қолдануға тырысуы тиіс және кірме 
с�здерді азайтып, �зіміздің қазақша 
терминдерді қолдануға к�шу ке-
рек. Екіншіден, коментаторлардың 
себепсіз айқайы к�п. Гол с�зін қырық 
секунд созып айтудың қажеті жоқ. 
Одан кейін, кірме с�здерді қолдануға 
ынтық болмаған дұрыс. Оларды ұқсас 
с�збен алмастырып отыру керек. 
Бірде футбол десең, бірде аяқдоп де. 
Қазақ комментаторлары І раунд, І 
тайм, І сет дегенді к�п қолданады. 
Неге мұның орнына қазақтың бір ғана 
«кезең» деген с�зін қолданбасқа?!» 
дейді спорт журналистикасының 
ардагері. 

Атамекен – армандаймын  аңырап,
Сағынышым желдей есер жамырап.
Алты алаштың ат байлайтын қазығы, 
Қазақстан – алып  қара шаңырақ.

Бодандығым к�п боздатқан болдыртып, 
К�зім жасы – к�деңдегі  м�лдір шық. 
Асан қайғы – арманымды  артып ап,
Жетсем бе екен желмаямды желдіртіп.

Отарлықтың уысында тұншыққан, 
Қайран қазақ, қанды жасын ыршытқан.
Кею жылдар кетті жүйткіп, шағың бұл 
Таңың атқан, тамылжып бір күн шыққан.

Қазақ елі – қасірет  еміп, қан жұтқан, 
Таңың атты,
О, бұл таңың – алғыс  таң.
Қуаныштан жыла, ақ қаз ұрпағы,
Ақ айдының азат бүтін қарғыстан.

Ойың азат – 
Ділің азат, 
Тіл азат. 
Жерің азат – 
Елің азат,
Құл азат! 
Еңселісің,
Еңсең сенің – бостандық,
Бақыттысың,
Бағың сенің – тұл  азап!

Қайран халқым, Құдайынан бақ тапқан,
Жолын тапқан ескі сүрлеу соқпақтан.
Түскен саған Тәңірінің шуағын, 
«Азаттықтың алтын таңы» деп мақтан.

Беу, Астанам – алтын  ордам, ақ ордам, 
Алты алаштың аңсары сен – ақ  арман. 
Азияның ақ айдыны бесігің,
Аққу қала ақ сезімге оранған.

К�ктем елім – Күреңіткен  күз емес,
Асқақ елім – �гейсінер біз емес.
Жатқа ұстатпа тізгініңді, ағайын,
Бір ұранға басыңды ій: «тізе қос!».

Жанарыңнан жас моншағын аршып қой, 
Қазақстан... Жамалыңды таң сүрткей!
К�кб�рі елім, күллі әлемді тамсантып, 
К�к туыңды күнге апарып шаншып қой!

Қуаныш Д	ЛЕЛБАЙҰЛЫ

ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВ 
дәрісханасы ашылды

         
  ,       

  ,    
   .  

ҚҰРМЕТ

Салтанатты жиынға Абай атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің бірінші 
п р о р е к т о р ы  М . Е р м а ғ а м б е т о в ,  
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының директоры Е.Қажыбек, 
ғалымның ұрпақтары – профес-
сор Асқар және Ажар Жұбановалар 
қ а т ы с т ы .  Д ә р і с х а н а  ғ а л ы м н ы ң 
�мірі мен ғылыми еңбектерінен 
мағлұмат беру мақсатында к�ркем 
безендірілген, ақпараттық-танымдық 
бағыттағы тақталар  кешенімен 
жабдықталған. С�ре лерде ғалымның, 
жұбанов тану шылар мен оның ұрпақ-
тарының әр жылдарда жарияланған 
еңбектері мен к�рнекті тұлғаның 
�мірдеректерін айғақтайтын құжаттар, 

бейнематериалдар топ тастырылып 
қойылған. Қ.Жұбанов тың ғылыми-
шығармашылық фотошежі релері ар-
найы альбом түрінде жинақталған.

Дәрісхананың ашылу салтана-
ты «Рухани жаңғыру: профессор 
Құдайберген Жұбанов мұрасын 
зерделеудің заманауи бағыттары» 
тақырыбындағы д�ңгелек үстелмен 
жалғасты. ҚР ҰҒА корреспондент-
мүшесі,  педагогика ғылымының 
докторы, профессор Ф.Оразбаева 
ғалымның мұрасы ж�нінде баяндама 
жасады. Жиынға қатысқан ғалымдар 
мен ізденушілер ғалым мұрасының 
�ткені мен болашағы ж�нінде келелі 
ой қозғап, пікір б�лісті. 

Елімізде жанкүйерлердің ілти-
п а т ы н а  б � л е н і п  ж ү р е г і н  к о м -
ментаторлар аз емес. К�рермендері 
оны дауысынан-ақ танып жатады. 
Танымал комментаторлардың қа-
тарында Амангелді Сейітхан, Есей 
Жеңісұлы,  Ермұхамед Мәулен 
сынды азаматтар бар. Бұл орай-
да Амангелді Сейітханның �зіне 
тән с�з саптау ерекшелігін атап 
�туге болады. Есей Жеңісұлының 
тіл мәдениетін жақсы меңгергенін, 
 сауатты с�йлейтінін айтуға болады. 
Жастардың сүйікті комментаторы-
на айналған Ермұхамед Мәуленнің 
ойынды еркін форматта жүргізуі, 
ойын кезінде әзілімен, тапқырлығы-
мен к�рерменнің к�ңілінен шыға 
білуі қуантады. Асхат Сағынаевтың 
қоңыр дауысы футболды тамашалап 
отырған к�рерменге ерекше әсер 
сыйлайды. 

«Бес саусақ бірдей емес» демекші, 
комментаторлардың арасында да 
жүрісінен жаңылатын сәттер аз бол-
майды. Тікелей эфир болғаннан кейін 
жауапкершіліктің салмағы ауырлай 
түседі ме, әйтеуір, бірі алаңдағы фут-
болшыларды шатас тырса, бірі ойын 
кезінде бейтарап болмай, �зінің эмо-
циясын да к�рсетіп қоятын сәттері 
аз емес. 

(Жалғасы 4-бетте)
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АНА ТІЛІ

-

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

БӘРЕКЕЛДІ!

ШАХМАТҚА АРНАЛҒАН 
ҚАЗАҚША КІТАП

«ӘУЛИЕ АТА – КИЕЛІ МЕКЕН»

Шахмат – зияткерлік ойын екені белгілі. 
Ол ақылды шыңдап, ойлау қабілетін артты-
рады. Сонымен қатар (мірде дұрыс шешім 
қабылдауға да үйретеді деседі. Қалай болғанда 
да, шахматтың адам миына пайдасы орасан зор 
екені дәлелдеуді қажет етпейді. 

Осы орайда шахматсүйер қауыммен б�лісер 
бір жаңалығымыз бар.  Жуырда қазақтілді 
бүлдіршіндерге шахматты үйретуге арналған 
кітап жарық к�рді. Бұған дейін орыс тілінде 
кең тараған кітап енді мемлекеттік тілге ауда-
рылып, ортақ қазынамызға айналып отырғаны 
қандай ғанибет. Авторы – шахматтан әлемнің 
12-ші чемпионы, ресейлік Александра  Костенюк. 
Туындының атауы – «Ең ақылды балаларға 
арналған шахмат жазбалары». Мамандардың 
 айтуынша, Қазақстанда мемлекеттік тілде шах-
матты оқытатын әдебиет мүлдем жоқ екен. Олай 
болса, бұл кітап сол олқылықтың орнын толтырған 
тамаша дүниеге айналмақ. Басылымды аударған 
қордың бағдарламалар үйлестірушісі Жадыра 
Сарманова �з ой-пікірімен былай деп б�лісті: 
«Жазулар толығымен қазақстандық аудиторияға 
бейімделген. Бұл жай ғана аударма, орыс басылым-
нан түсірілген к�шірме емес. Біз дизайнды қайта 
жасадық. Сиқырлы Перизат – Александрамен 
бірге балаларды сиқырлы шахмат патшалығына 
Арман мен Аружан есімді кейіпкерлер жетелейтін 
болады. Қазақстанда шахмат ойынын үйрететін 
әдебиет мүлде жоқ. Біз қоғамдық пікірді зерттей 
отырып, мұндай кітаптар сұранысқа ие болаты-
нына к�з жеткізіп, жобаны іске асырдық» . Жоба 
ұйымдастырушыларының айтуынша, алдағы 
уақытта бұл туынды Алматы, Астанадағы кітап 
дүкендерінде сатылатын болады. 

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы  Тараз 
мемлекеттік университеті игі бастаманы 
қолға алды. Атап айтқанда, осы оқу орнының 
оқытушылары мен студенттері «	улие ата – 
киелі мекен» атты экспедицияға шықты. 

Экспедиция мақсаты Жамбыл облысындағы 
киелі жерлерді аралап, жергілікті география-
мен, археологиямен танысу, сондай-ақ Жамбыл 
облысындағы этностардың тарихын зерттеу. 
Iңірде  Қарахан мен Айша бибі, Тектұрмас пен 
Ақыртас сынды киелі орындар аз емес. Тағылымы 
мол шараның жастарға берері де к�п. Ең басты-
сы, олардың бойында туған жерге  деген құрмет 
сезімі артып, мыңжылдық тарихына бойлайды. 
Университет ректоры Махметқали Сарыбеков 
бұл соңғы жылдар ішіндегі екінші ірі экспедиция 
екенін айтады. «2015 жылы Қазақ хандығының 
550 жылдығына орай біздің университетіміз «Ұлы 
халық жолымен» экспедициясын ұйымдастырды, 
оның қорытындысы бойынша Қазақ хандығының 
негізін қалаушылар – Керей мен Жәнібек 
хандардың Шу �зенінің сағасымен жүріп �ткен 
жолының картасы  жасалды» дейді оқу орнының 
басшысы. ТарМУ Гуманитарлық-әлеуметтік 
ғылымдар факультеті  «Қазақстан тарихы» 
кафедрасының �кілдері екі аптаға жалғасатын 
экспедиция барысында үш бағыт бойынша жүріп 
�туді жоспарлапты. Яғни, Жуалы, Жамбыл, Та-
лас,  Сарысу, Байзақ, Шу, Мойынқұм, Рысқұлов, 
Мерке және Қордай аудандарын қамтымақ. 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында айтылған туған жерді ардақтауға 
бағытталған шаралар осылайша ел-елде, жер-
жерде қолға алынып жатыр. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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ҰЛТ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНДАҒЫ 
ҰМЫТЫЛМАС ЕСІМДЕР

1921-23 жылдары Петропавлда «Бостандық 
туы» газеті редакциясында жұмыс істеді. 
1924-27 жылдары Орта Азия мемлекеттік 
университетінің шығыстану факультетінде 
оқыды. 1928 жылы «Ақ жол» газеті редакция-
сының ғылым мен техника б�лімін басқарды. 
Мағжан Жұмабаевпен бірге «Алқа» әдеби 
ұйымын құруға атсалысты. «Жас алаш», «Жас 
қайрат», «Еңбекші қазақ» басылымдарына 
мақалалары жиі басылды, «Тіл тарихы», 
«Халықтың ауызша мәдениеті», «Iлі табиғат», 
т.б. кітаптардың авторы.

1929 жылы Тәшкенде ұсталып, Алматы мен 
Мәскеудегі атышулы Бутырка түрмелеріне қамалды.  
1930 жылы ОГПУ «үштігінің» қаулысымен Ар-
хангельскге 10 жылға жер аударылды. 1939 жылы 
рақымшылық бойынша босатылып, Бішкек 
қаласында аз уақыт оқытушы болып жұмыс істеді 
(Сонда, 89-90-бб.).  

БАЛҒЫМБАЕВ Wбдіғали (1866, бұрынғы Торғай 
облысы Қостанай уезі – 1942) – ағартушы педагог, 
қазақтың алғашқы �лкетанушысы әрі журналисі.

Торғай училищесін, Орскідегі қазақтарға 
арналған мұғалімдік мектепті бітірген. 
 Ы.Алтын сарин нің ұйғаруымен Қостанай 
қаласы мен Ақт�бе уездерінде училищелерді 
басқарды, Торғай және Ырғыз уездерінде 22 
бірдей орыс-қазақ училищесінің ашылуына 
мұрындық болды. 

1902 жылы екі тілді «Торғай облыстық 
ведомостарының» редакторы болды. К�птеген 
�лкетанушылық және этнографиялық мақа-
лалардың авторы. Кезінде «А.Б.» әдеби 
бүркеншік есімін пайдаланғандықтан, 1911 жылға 
дейінгі баспа бетін к�рген мақалалары Ахмет 
Байтұрсынұлына телініп жүр. Осы тұрғыдан да 
оның есімі мен еңбегін толық «ақтау» қажетті-ақ. 
Мол әдеби-педагогикалық мұрасы жинақталған 
емес. Iмірінің соңғы жылдарында музейлерде, 
Қазақ ССР Ғылым академиясында жұмыс істеді 
(Сонда, 98-99-бб.). 

Ғарифолла 	НЕС,
профессор
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100 жыл

АЛДОҢҒАРОВ Ерғали Баймұхамедұлы (1901, 
бұрынғы Торғай облысы Қостанай уезі Қараба лық 
болысы Шұбартеңіз ауылы – 1930) – қазақ жастар 
баспас�зін ұйымдастырушылардың бірі.

Қостанайда 2 жылдық училищені, 2 жылдық 
мұғалімдік курсты бітірген. Түркістан Республи-
касы Жастар одағы Орталық комитетінің органы 
– «Жас қайрат» газетін, Қазақ �лкелік жастар 
басылымдары – «Жас қазақ» газетін, «Лениншіл 
жас», «Пионер» журналдарын ұйымдастырып, 
алғашқы редакторы болған. «Еңбекші қазақ» (қазіргі 
«Егемен Қазақстан») газетінің жауапты хатшысы 
(Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 
баспасы, 2009, 50-51-бб.). 

АХМЕТОВ Ілияс (1897, қазіргі Қарағанды об-
лысы Шет ауданы 4-ауыл – 5.10.1938, Солтүстік 
Қазақстан облысы) – Алаш қозғалысының мүшесі, 
зерттеуші, журналист.

1921-26 жылдары Мәскеудегі Н.Нариманов 
атындағы Шығыстану институтының жапон 
б�лімінде оқып бітірген. Студент кезінде «Еңбекші 
қазақ» газетінің Мәскеудегі тілшісі қызметін 
атқарса, 1926-28 жылдары осы басылымға жұмысқа 
орналасып, тілші, б�лім меңгерушісі болды. 
1928 жылдан бастап ұстаздық қызметке ауысты: 
аймақтық курс меңгерушісі, ҚазМУ-дің жұмысшы 
факультеті мен Тәшкендегі Қазпедтехникумда 
оқытушы. «География» оқулығының авторы (Таш-
кент, 1932). 1934 жылдан бастап қуғын-сүргінге 
ұшырады, ең соңында атылды (Сонда, 66-б.). 

WЙТПЕНОВ Мұқан (туған және �лген жылдары 
белгісіз) – журналист, қоғам қайраткері. 

«Айқап» журналында (1911-15) мақалалары 
үздіксіз басылып тұрды. 1920 жылы «Кедей 
с�зі» газетінің редакторы болды. «Үш жүз» қазақ 

социалистік партиясын ұйымдастырушылардың 
бірі, әрі Орталық партия комитетінің тұңғыш 
т�рағасы (Сонда, 70-б.).

WЛЖАНОВ Батырбек (1892, бұрынғы Орал об-
лысы Орал уезі Қараоба болысы Бұлақсай ауылы – 
�.ж.б.) – журналист, баспас�з ісін ұйымдастырушы.

Орал губерниялық «Қызыл ту» газетін 
ұйымдастырып, 1920-23 жылдары жауапты хатшы 
қызметін атқарды. 1923-25 жылдары «Жас қайрат» 
журналында қызмет істеді. Мақала, естеліктері 
Жайық �ңіріндегі революциялық қозғалыс, Wлеумет 
(Азамат) соғысының ақиқатын ашып беруімен 
құнды деп есептеледі (Сонда, 74-б.).

WЛІМБЕКОВ Имам (1883 – 17.9.1937) – «Алаш» 
партиясының к�рнекті қайраткері, ағартушы, 
публицист, журналист. 

Қарқаралыдағы орыс-қазақ училищесін, 
 Семей мұғалімдер семинариясын бітірген. 1917-18 
жылдары Алаш қозғалысына белсене қатысып, 
Семей облыстық комитетінің т�рағасының 
орынбасары болды, милиция – атты әскер 
полкін жасақтаушылардың бірі. «Қазақ» газетінің 
қызметкері, «Сарыарқа» басылымының редакторы. 
1920 жылдан бастап Қарқаралы педагогикалық және 
Қызылжар ауылшаруашылық техникумдарында 
оқытушы, мектептерде мұғалім. 1933 жылы 10 
жылға сотталып, бірақ 1935 жылы босанып шығады. 
Екінші рет түрмеге тоғытылған кезде атылып, шәйіт 
болды (Сонда, 78-б.).  

БАЙҒАСКИН Есім (1893, бұрынғы Ақмола 
облысы, К�кшетау уезі, Ортақшылдар болысы, 
2-ауыл – 1937, Алматы) – Алаш қозғалысының 
қайраткері, журналист.

Омбы гимназиясында оқиды (1914-18), 1924 
жылы Тәшкенге келіп, Орта Азия мемлекеттік 

университетіне қабылданады. 1925-1937 жылдары 
«Ақ жол» газетінде редактор болды. Iмірінің соңы 
Алматы түрмесінде шүйдеден атқан бір оқпен 
қиылды (Сонда, 86-б.).  

БАЙҒУРИН (БАЙҒАРИН, БАЙҒОРАЕВ)   
Wлжан Махмұтұлы (10.7.1896, бұрынғы Торғай об-
лысы Қостанай уезі Домбар болысы – 10.10.1938, 
Алматы) – Алаш қайраткері, дәрігер, журналист, 
ғалым, ұстаз. 

Қостанайдағы орыс-қазақ училищесін (1910), 
реалдық училищені (1916) бітірген. 1920-22 
жылдары Мәскеу мемлекеттік университетінің 
медициналық және қоғамтану факультеттерінде 
қатар оқып, 1922 жылы жазда Тәшкендегі Орта 
Азия мемлекеттік университетіне ауысып, оны 
1925 жылы бітіріп шықты. 1931-35 жылдары Ле-
нинград мединститутының аспирантурасында 
оқыды. Iмірінің соңғы жылдарында лауазымды 
дәрігерлік қызметтер атқарды.

1922-25 жылдары «Ақ жол» газетінде б�лім 
меңгерушісі болды. 1937 жылдың желтоқсан айында 
тұтқындалып, жазықсыз атылды (Сонда, 86-87-бб.).  

БАЙДІЛДИН Wбдірахман (1891, қазіргі 
Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы – 
1931, Мәскеу) – Алаш қайраткері, журналист, баспа 
және баспас�з ісін ұйымдастырушы.

Омбыдағы мұғалімдер семинариясын бітірген. 
Ақмола облыстық Алаш және Қазақ комитеттерін 
ұйымдастырып, хатшысы болған.

1921-22 жылдары «Еңбекші қазақ» газетінің 
редакторы, 1923 жылы Орал облыстық «Қызыл ту» 
газетінің редакторы, 1923-25 жылдары Мәскеудегі 
Кіндік (Орталық) баспаның қазақ секциясының 
қызметкері, 1925-26 жылдары Қазақ �лкелік БК(б)
П комитеті баспас�з б�лімінің меңгерушісі.

1929 жылы Алаш қозғалысына белсене 
қатысқаны үшін қамауға алынып, 1930 жылы 4 
сәуірде ОГПУ-дің шешімімен әуелде ату жазасына 
кесіліп, кейін он жылдық мерзімге концлагерьмен 
алмастырылды (Сонда, 86-87-бб.).

БАЙТАСОВ Абдолла (1901, бұрынғы Ақмола 
губерниясы Петропавл уезі Ортақшылдар болы-
сы – 1941, Қырғызстан, Бішкек қаласы) – Алаш 
қайраткері, журналист.

–Осыдан бір жыл бұрын Елбасының тапсыр-
масымен Ақпарат және коммуникациялар 
 ми нистрлігі құрылып, оның алдына бірқатар тап-
сырмалар қойылған. Атап айтқанда, ақпараттық 
кеңістікті нығайту, отандық ақпарат құралдары 
деңгейін к�теру, мемлекеттік ақпараттық  саясат пен 
мемлекеттік қызмет к�рсету тиімді лігін арт тыру, 
цифрландыруды алға жылжытып, бай ланыстың 
сапасын жақсарту тапсырмалары жүктелді, – дей 
келіп министр есепті кезең ішін де атқарылған 
жұмыстар ж�нінде хабардар етті.

Мәслихат барысында министр ақпарат 
құралдарының халық үшін тартымдылығын артты-
ру, мемлекеттік телеарналарды жаңғырту бойын-
ша үлкен шаралар жүзеге асырылғанын атап 
�тті. «Кazakh tv» мен «Мәдениет»телеарналары 
біріктірілгенін, «24» телеарнасы жұртшылыққа дер 
кезінде әрі сапалы ақпарат жеткізіп отырғанын айт-
ты. Сондай-ақ халықаралық тәжірибелер мен оқыр-
мандар сұранысына сәйкес «Егемен Қазақстан» 
және «Казахстанская правда» газеттерінде сапалық 
�згерістер жасалып, екі басылым да толық түрлі-
түсті форматқа к�шірілгенін, басылым сайттары 
үлкен жаңғыртудан �ткізіліп, ықпалды ақпарат 
ресурстарына айналғанын тілге тиек етті. 

–Бүгінде «Рухани жаңғыру» бойынша жұмыс-
тарға күш салынуда. Соның ішінде «100 жаңа есім» 
арнайы жобасы іске асырылуда. Бұл жұ мысты ел 
дамуына үлес қосқан түрлі салалардағы қайрат-
керлермен, сарапшылармен бірлесе атқа руды 
жоспарлап отырмыз, – деді Д.Абаев.  Министр 
�з с�зінде баршаны осы жобаға атсалысуға 
шақырды. 

Жиын барысында ауылдық жерлерге сапалы 
байланыс пен ғаламтор қызметін жеткізу мәселесі 
с�з болды. Бүгінде халықтың 96 пайызы ұялы бай-
ланыс желісімен қамтылса, алдағы 2020 жылы 500-
ден аса елді мекен ұялы байланыспен қамтылмақ. 
Бұл ретте министр ғаламтор байланысының 
ауылдық жерлерде талапқа сай болмауы себепті 
операторлармен оптикалық талшықты байланыс 
желісін құруға бет бұрылғанын жеткізді. 

Министр қолға алынып жатқан �зге де 
�зекті мәселелер туралы ойларын ортаға салып, 
аймақтардан және елордалық БАҚ �кілдері тара-
пынан қойылған к�птеген сауалдарға жауап берді.

Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

Ақпараттық саясаттың 
ауқымы кең

КЕЗДЕСУ

ӨЗГЕРІСТЕР КЕЗЕҢІНДЕ 
ПІКІР АЛМАСУ МАҢЫЗДЫ

экономика» атты Х Астана экономикалық 
форумының пленарлық отырысына қатысты. 
Елбасы биылғы экономикалық форум 
 Еуразия кеңістігі үшін тарихи бетбұрысты 
кезеңінде �ткізіліп отырғанын, Үндістан мен 
Пәкістан ШЫҰ кірген соң 3 миллиард адам-
ды қамтитын нарығы бар жаңа жаһандық 
ойыншы пайда болғанын, ШЫҰ елдерін Ұлы 
Жібек жолын жаңғырту жобасымен қамту жаңа 
экономикалық суб�ңірді қалыптастырғанын 
айтты. 

Қазақстан Президенті елдердің байлығы 
мен олардың тұрғындарының әл-ауқатын таны-
татын к�рсеткіштерді есептеудің жаңа әдістерін 
әзірлеу, сондай-ақ әлемдік қаржы құрылымын 
трансформациялау қажеттігіне,  экономикалық 
�сім таза энергетиканы дамытуға және эколо-
гияны сақтауға негізделуге тиіс екеніне назар 
аударып, Париж келісімін жалпыға бірдей 
орындаудың маңыздылығына тоқталды. Со-
нымен қатар, Н.Назарбаев Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы аясында елімізде ауқымды 
жұмыс басталғаны және энергетика саласын 
жаңғыртуға байланысты атқарылып жатқан 
шаралар ж�нінде айтты.

– 10 жыл бұрын біз ТМД елдері арасы-
нан бірінші болып Экологиялық кодексті 
қабылдадық. 2012 жылы «Энергия үнемдеу 
және энергия тиімділігін арттыру туралы» заң 
күшіне енді. Сол жылы еліміз Халықаралық 
«ЭКСПО – 2017» мамандандырылған к�рмесін 
�ткізу құқығын жеңіп алды. Қазір біз соның 
аумағында тұрмыз. К�рменің тақырыбы – 
«Болашақтың энергиясы», – деді Қазақстан 
Президенті. С�з соңында Елбасы Н.Назарбаев 
болашақта жер шарының экологиялық 
тұрғыдан таза болуы үшін ядролық қарусыз 
әлем тұжырымдамасының маңызды екенін 
атап �тті.

***
Елбасы Н.Назарбаев Финляндия Республи-

касының Президенті Саули Ниинистёмен 
бірге Финляндияның ұлттық павильонындағы 

экспозициялармен танысып, «Нұр Wлем» 
кешенінде орналасқан Қазақстанның к�рме 
павильонын аралап к�рді. Сондай-ақ екі ел 
президенттері к�рме кешенінің Конгресс-
орталығында екіжақты келісс�здер жүргізді. 
Н.Назарбаев С.Ниинистёге елімізге сапар-
мен келіп, Финляндия павильонын ашуға 
қатысқаны үшін алғыс айтып, екі ел арасындағы 
қарым-қатынастың жоғары деңгейде екенін, 
е к і ж а қ т ы  б а й л а н ы с т а р д ы  д а м ы т у д ы ң 
маңыздылығына тоқталып, �неркәсіп, фар-
мацевтика, ақпараттық технологиялар, білім 
және медицина сияқты салалардағы қарым-
қатынасты нығайтуға мүдделі екенімізді айтты.

С.Ниинистё �з кезегінде Н.Назарбаевқа 
к е з д е с у д і ң  ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н ы  ү ш і н 
ризашылық білдіріп, Қазақстанның жаһандық 
және �ңірлік �зекті мәселелерді шешудегі 
р�ліне тоқталды, ұлттық павильонмен 
танысқаны үшін алғыс айтып, Финляндияға 
сапармен келуге шақырды.

***
Елбасы Н.Назарбаев «Самұрық-Қазына» 

акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 
мүшесі, тәуелсіз директор Ричард Эванспен 
кездесті. Кездесуде Қазақстан Президентіне 
«Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамының 
қазіргі жағдайы ж�нінде мәлімет ұсынылып, 
холдингті трансформациялау барысы тура-
лы есеп берілді. Н.Назарбаев пен Р.Эванс 
ұйымды одан әрі дамыту ел келешегі мен оның 
тиімділігін арттыруды, Қазақстанның к�лік-
логистика саласының �зекті мәселелерін және 
еліміздің экономикалық даму үдерісіндегі жас 
ұрпақтың р�лін талқылады.

***
Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2017 

жылғы 20 маусымдағы №381 қаулысына сәйкес 
«Астана халықаралық әуежайы» бұдан былай 
«Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы» 
аталады. 

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
шолушы, саяси ғылым докторы

Қазақстан Президенті әлемдік деңгейдегі 
зиялылармен кездесу барысында Астанада �тіп 
жатқан «ЭКСПО – 2017» халықаралық маман-
дан дырылған к�рмесінің тақырыбы қазіргі 
озық технологиялар заманында �зекті екенін 
айтып �тті.  

– К�рменің арқасында Қазақстан жаңа 
технологиялардың дамуы тұрғысынан әлем 
назарын �зіне аударып отыр. Соған қарап 
қоршаған ортамыз қалайша түбегейлі �згеріп 
отырғанын к�ре аламыз. Электромобильдерді, 
�здігінен жүретін к�лікті, нанотехнологи-
яларды, сондай-ақ жаңа энергия түрлерін 
біз футуристік дүниелер деп санайтынбыз. 
Қазір соның бәрі шындыққа айналуда, – деді 
 Мемлекет басшысы.

Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в  ж а н - ж а қ т ы 
жаңғыруға ықпал ететін күн тәртібіндегі 
халықаралық �зекті мәселелерді айта келе, 
жаһандық проблемаларды шешу үшін күш-
жігерді жұмылдыру қажеттігіне тоқталды.

– АҚШ-тың Париж келісімінен шығатыны 
туралы мәлімдемесі, Катардың т�ңірегіндегі 
жағдай орнықты дамуды күрделендіре түсті. 
Түрлі елдердегі экологиялық проблемалар, 
жа һан дануға қарсылық үдерісі, к�ші-қон 
ағыны мен патернализм сауда жасауға, �зара 
қарым-қа ты насқа және интеграцияға кедергі 
келтіруде, – деді.

Кездесу барысында А.Квасьневский, 
С.Месич, С.Тимашев, Р.Чунг, Д.Френкель, 
А . С п и ц ы н ,  Д . Д а о к у и  Л и ,  И . С а к о н г , 
П.Тичанский, Д.Перкинс, Д.Гарольд, Н.Талеб, 
Х.Бюркнер баяндама жасады. Іс-шара соңында 
Елбасымыз салиқалы жиынға қатысушыларға 
әңгіменің мазмұнды болғаны үшін алғыс ай-
тып, �зекті мәселелерді Астана экономикалық 
форумы барысында одан әрі талқылауды 
ұсынды.

***
Қазақстан Президенті Н.Назарбаев «Астана 

ЭКСПО – 2017» к�рме кешенінің Конгресс-
орталығында �ткен «Жаңа энергия – жаңа 

ТАЛАПТЫҒА НҰР ЖАУАР

ҰБТ СЫНАҒЫ БАСТАЛДЫ
	рбір білім сынағы оқушы үшін оңай емес екені 
түсінікті. 	сіресе ол болашағыңды айқындайтын 
сынақ болса, оның ж(ні қашанда б(лек. Мұны 
айтып отырған себебіміз, жуырда елімізде Ұлттық 
бірыңғай тестілеу басталды. Ол биыл 20 маусым 
мен 1 шілде аралығында (ткізіледі екен. 

ҰБТ-ға 92 827 түлек қатысады. Бір қуантарлығы, 
білім сынағын қазақ тілінде тапсырушылар саны 
к�п – 69 209 түлек мемлекеттік тілде тапсырса, 23 
618 мектеп бітіруші орыс тілінде тапсырады екен. 
Білім және ғылым министрлігі баспас�з қызметінің 
ақпаратына қарағанда, сынақ �ткізілетін аудитория-
лар талапқа сай жабдықталған. Яғни ұялы байланыс 
толқындарын б�гейтін құрылғылары, бейнебақылау 
камералары орнатылған. Wр қатысушы �зінің шы-
найы білімін байқататын шақ осы. Ата-аналарға 
ыңғайлы жағдай қамтамасыз ету мақсатында 108 
пункттегі ҰБТ барысы монитор арқылы к�рсетіліп, 
шара �ткізілетін орындарды медициналық қызмет 
пен құқық қорғау органдарының �кілдері жұмыс 
істеп, ауыз су және тағам �німдерін сату орында-
ры қызмет к�рсетеді екен. Олай болса, түлектерге 
сәттілік тілей отырып, білім жолындағы алар асулары 
биік болсын дейміз. 
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КИЕЛІ ЖЕР АТАУЫНА 
ерекше мән берілгені жөн 

  –  

ОРТА БІЛІМ САПАСЫ – 
ҒАЛЫМДАР НАЗАРЫНДА 

Қатысушылар белсенділігі қуантады

МҰРА

ҚҰРМЕТ

РУХАНИЯТ

Елорда т(ріндегі Ұлттық музейде «ЭКСПО 
– 2017» Халықара  лық мамандандырылған 
к(рмесі аясында «Сұлтан Бейбарыс және 
оның дәуірі» атты к(рме ашылды. 

Жұртшылықты елең еткізген салтанатты 
шараның тұсаукесерінде ҚР Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы с�з 
с�йледі. 

Салтанатты шара барысында Араб Республи-
касы Египет К�не істер министрлігінің Ислам 
секторының Т�рағасы Альсаид Хелми Еззат 
Мари Бейбарыс сұлтанның арыстан бейнелі 
м�р таңбасын ерекше атап �тті. «Осы қасиетті 
жерде туып, Мысыр жеріне қызмет еткен 
 Бейбарыс – дана сұлтан. Ерлігімен елін, жерін 
қорғап, әлемге танылған тұлға. Бүгін к�рмеге 
сол кезеңнің түрлі заттары қойылды» деді ол.

Белгілі журналист-жазушы, баспагер Ырым 
Кененбайдың 70 жылдық мерейтойы (зінің 
туған жері – Жетісудың т(рінде кеңінен ата-
лып (тті. 

Салтанатты шара облыстық «Жетісу» 
телеарнасындағы «Болмыс» бағдарламасының 
түсірілімінен басталды. Онда қаламгердің 
балалық шағы, �скен ортасынан бастап, жазу-
шы ретінде қалыптасқан кезеңдері тілге тиек 
етілді. 

Талдықорғандағы «Алматы-Болашақ» по-
лиграфия үйінде �ткен «Баспас�з және баспа-
хана» атты кездесу кешінде с�з алған Қазақстан 
Жазушылар одағы басқармасының т�рағасы 
Нұрлан Оразалин қаламгер құрдасының  70 
жылдық мерейтойын әке-шешесінің басына 
барып Құран оқытудан бастағанын айтып, бұл 
нағыз азаматтықтың, адами қасиеттің к�рінісі 
деп бағалады.

Мерейтой иесін белгілі жазушы Смағұл 
Елубаев, «Қазақ газеттері» ЖШС Бас дирек-
торы Жұмабек Кенжалин, «Ана тілі» газетінің 
Бас редакторы Самат Ибраим, Д.Қонаев уни-
верситетінің ректоры Iмірәлі Қопабаев, тал-
дықорғандық ардагер қаламгер Wли Ысқабай  
және басқалар құттықтап, сый-құрметтерін 
к�рсетті. Салтанатты шара аясында Ырым 
Кененбайдың «Замандастар лебізі» және 
 «Древо жизни» атты қазақ-орыс тілдеріндегі қос 
кітабының тұсауы кесілді. 

Оңтүстік Қазақстан облысында Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласы бойынша 
Қазақстан халқы Ассамблеясының ұйытқы 
болуымен «Ұлттық сананы жаңғырту» 
тақырыбында кездесу кеші (тті. 

Аталған іс-шараға Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшелері Мереке Құлкенов, Есенғали 
Раушанов, Аманхан Wлімұлы және Жүсіпбек 
Қорғасбек шығармашылық сапарымен келді. 
Алдымен облыс әкімінің орынбасары Ұласбек 
Сәдібековтің қабылдауында болған ақын-
жазушылар шара аясында кітап к�рмесімен 
танысып, «Отырар» кітапханасын аралап, 
оқырмандармен жүздесті.  

Мәжіліс залында оқырмандармен �ткен 
кездесуді жергілікті жазушы Шойбек Орынбай 
жүргізіп, қонақтарға с�з берді. Рухани кездесуге 
облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының 
ж а н ы н д а ғ ы  қ о ғ а м д ы қ  қ ұ р ы л ы м д а р д ы ң 
жетекшілері, этномәдени бірлестіктердің 
т�рағалары, зиялы қауым �кілдері, оқу орында-
рындағы «Достық» клубтарының мүшелері мен 
кітапхана оқырмандары қатысты. 

МЫСЫРДАН 
ЖЕТКЕН ЖӘДІГЕР

ТУҒАН ЖЕР ТӨСІНДЕГІ 
МЕРЕЙТОЙ

ОҚЫРМАНДАРМЕН 
ЖҮЗДЕСУ

Қазақстан аумағына �тпеген. 
Біреулерден естігенін әсірелеп, 
к�ргендей етіп жазған. Бұл туралы  
ЭКСПО-ның атқарушы директоры 
Бейбіт Қарымсақов бастаған түрлі 
қызмет к�рсету департаменттері 
директорларының қатысуымен 
�ткен К�рме жұмысының алғашқы 
аптасын қорытындылаған баспас�з 
конференциясында айтылды.

Барлық павильондарға екі 
миллионнан астам адам келген. 
К�рменің негізгі нысандарын 
тамашалаған адамдар саны – 167 
884. Оның ішінде басты нысан 
– «Нұлы әлемге» 86,5 мың адам 
кірген. 

– Біздің есебіміз бойынша 
ЭКСПО-ға 6 мыңнан астам шетел 
азаматы келді. Екі мыңдай зейнет-
кер, мүгедек жандар, 14 мыңдай 
оқушы, студенттер  осында ат 
басын тіреді. К�рме аумағында 
281 ойын сауық және іскерлік іс-
шара, 50-ден астам хаттамалық 
іс-шаралар �ткізілген. Хаттамалық 
іс-шараларға мемлекет басшыла-
ры, министрлер, павильон басшы-
лары қатысты, – дейді  атқарушы 
директор. 

К � р м е д е г і  х а л ы қ а р а л ы қ 
 павильондарда бір аптаның ішінде 
16 мемлекеттің басшылары бас 

«Киелі» ұғымынан туындайтын қазақ 
әлемінің гуманистік және жасампаз әлеуетін 
�зімізге де, �згеге де түсіндірудің маңызы зор. 
Бодандықтағы үш ғасырға жуық уақыт ішінде 
киелі жерлеріміз аз зардап шеккен жоқ. Осы 
ретте Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы «Біз 
жат идеологиялардың әсері туралы айтқанда, 
олардың артында басқа халықтардың белгілі 
бір құндылықтары мен мәдени символдары 
тұрғанын есте ұстауымыз керек.

Тиіс інше,  оларға  �з іміздің  ұлттық 
құндылықтарымыз арқылы ғана т�теп бере 
аламыз.

Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-
географиялық белдеуі – неше ғасыр �тсе де 
бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, 
аман алып шығатын символдық қалқанымыз 
әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар 
бұлағы» деген ой-түйіндер, біріншіден, ұлттық 
кодымыздың тынысын кеңейтуді к�здейді, 
екіншіден, ономастикалық міндеттерімізді 
тиянақтап тұр, үшіншіден, ең бастысы – қазақ 
қазақ қалпында ғана жаһандық бәсекеге т�теп 
бере алатынын еш бүкпесіз жайып салды. 
Турасын айтқанда, тәуелсіздіктің ғұмырын 
ұзартып, «Мәңгілік Елге» айналу үшін бізге 
қазақ болып қалғаннан басқа жол жоқ. 

Танымдық тұрғыдан киелі жерлерге нені 
жатқызуға болады? Біздің ойымызша, олар 
т�рт топтан тұрады: біріншісі – ислам діні 
келгенге дейінгі арғы қазақтардың салт-
дәстүрі мен ритуалдары орындалатын жер-
лер. Мәселен, Наурыз мейрамы қарсаңында 
Маңғыстаудағы Оқпантауда алау жағу дәстүрі. 
Екіншісі – ислам дініне байланысты қасиетті 
саналатын нысандар. Бұл орайда ежелден 
белгілі жерлер мен кейбір аяқ астынан пай-
да болған нысандарды шатастырмау ке-
рек. Үшіншісі – ұлы тарихи оқиғалар мен 
тұлғаларға қатысты киелі жерлер. Айталық, 

Жиынға  Қазақстан педагоги-
к а  ғ ы  л ы м д а р ы  А к а д е м и я с ы н ы ң 
п р е з и   д е н т і ,  а к а д е м и к  А с қ а р б е к 
Құсайынов, Қазақстанның Еңбек 
Ері,  Ы.Алтын сарин атындағы №159 
мектептің дирек торы Аягүл  Миразова, 
педагогика ғылымының докторы, әл-
Фараби атын дағы ҚазҰУ профессоры 
Шәркүл Таубаева, «EDTECH-KZ» 
Халықаралық білім беру орталығының 
бас директоры Ғани Бей сембаев, 
«Қайнар» университетінің проректоры 
Фаузия Сәметова және №105 гим-
назияның бастауыш сынып оқы тушысы 
Наталья Новосельцова қатысты. 

Еліміздегі білім беру саласына 
бірқатар �згерістердің енгізілуі қоғам 
назарынан тыс қалмай, түрлі пікірлер 
туғызып отырғаны белгілі. Оның ішінде 
орта білім берудің сапасы, қазіргі  заман 
талаптары мен ұлттық ерекшелікті 
үйлестіру мәселесі күн тәртібінде тұр. 
Атап айтқанда, педагог кадрлардың 
біліктілігі, маман даярлау, қала мен 
а у ы л  м е к т е п т е р і н і ң  а р а с ы н д а ғ ы 
айырмашылық, оқулықтардың жай-
күйі, 1 сыныптан бастап үш тілде оқыту 
және т.б. мәселелер к�кейкесті. Осыған 
орай белгілі ғалым Асқарбек Құсайынов 
отандық білім беру жүйесі мен әлемнің 
дамыған елдерінің білім жүйелерін 
з е р т т е у  н ә т и ж е с і н д е  Қ а з а қ с т а н 
 Республикасында орта білім беру са-
пасын к�терудің ғылыми негізін дай-
ындап, �з тұжырымдамасын к�пшілік 
 назарына ұсынды. Ғалымның айтуын-
ша, бұл бірнеше жылға созылған ты-
нымсыз еңбектің нәтижесі және оны 

жүзеге асыру үшін Үкімет тарапынан 
қосымша қаржы талап етілмейді. 

«Басты мақсат – адам тәрбиелеу. 
Шет елдерде мұғалімнің еңбегін дә-
рігер-хирургтің жұмысына теңеуі тегін 
емес. Екеуі де адам �мірі үшін жау-
апты. Wсіресе бастауыш сыныптар ды 
оқытатын мамандардың біліктілігін 
арттыру маңызды» деді А.Құсайынов. 

Ғалымның келтірген деректері 
бойынша, Францияда бір оқулықты 
дайындауға 4-6 жыл уақыт кетсе, біздің 
мамандар 4-6 айда бір оқулық жа-
зып шығады екен. Мұндай жағдайда 
оқулықтың сапасы туралы с�з қозғаудың 
�зі артық екені түсінікті. 

Танымал ұстаз, Еңбек Ері Аягүл 
Миразова  тұжырымдамада  б іл ім 
беру жүйесіндегі түрлі мәселелердің 
жан-жақты қарастырылғанына және 
оларды шешу жолдары нақты ұсы-
нылып отырғанына тоқталды. Алма-
ты қа ласындағы Халықаралық білім 
беру орта лығының бас директоры 
 Ғ.Бейсем баев «Орта білім беру сапасын 
к�теру – жалпыұлттық мәселе» деп атап 
к�рсетті. 

Жиында А.Құсайынов бұл еңбектің 
Білім және ғылым министрлігіне жол-
дан ғанын, жауап күтіп отырған дарын 
айтты. Ал 1-ші сыныптан бастап үш тіл-
де білім беруге қатысты сұраққа ғалым 
«Бастауыш сыныпта балалар тек ана 
ті лін де білім алуы тиіс. Тұжырымдамада 
осын дай ұсыныс жасалды» деп жауап 
берді. 

Дина ИМАМБАЕВА

қосты. Олардың арасында Испа-
ния королі, Пәкістанның премьер-
министірі, ТМД елдері басшы-
лары және басқалар бар. К�рме 
аяқталғанша тағы 7 мемлекеттің 
басшысы келеді деп күтілуде.

Халықаралық қатысу шылармен 
жұмыс ж�ніндегі департамент бас-
шысы Илья Оразақовтың айтуын-
ша, павильондар арасында қазірше 
жұртшылықтың қызығушылығын 
тудырған  – Қытай, Біріккен Араб 
Wмірлігі, Үндістан, Малайзия, 
Iзбекстан, Түркия, Ресей, Тай-
ланд  павильондары. 

Алғашқы аптаның �зінде  8 
ел �здерінің тақырыптық іс-ша-
раларын �ткізіп үлгерген. Iйт кені 
К�рме тек павильондарды к�р-
сетумен ғана шектелмейді, оған 
қатысушылардың белсен ділігі де 
жоғары бағаға ие болады. Мәселен, 
Қ ы т а й  « П е к и н н і ң  і с к е р л і к 
апталығы» деген тақырыпта  түрлі 
семинар, кездесулер �ткізді. 12 
елдің павильондарында қосымша 
тамақтану орындары, кафе, ұлттық 
тағамдар дәмханасы жұмыс істей 
бастаған. К�рменің соңына дейін  
күн сайын ұлттық күндер шарасы 
�ткізіледі. 

Ғабдул-Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

ЭКСПО кезінде к�леңкелі 
жолдармен К�рме алаңына �тіп 
кетуге тырысқандар  да кездесті. 
Мәселен, бірінші күні  Шымкентте 
сатылған 100 билеттің, екінші күні 
70 билеттің жалған екені анық-
талды. Wр билеттің �з коды бар, 
сон дықтан к�шіріліп басылған 
билеттермен келгендердің жолы 
кесілді. Қазір жағдай қалыпқа 
түсті.

Джеймс Палмер атты жур-
налист жалпақ дүниеге Астана  
халықаралық к�рмесін жамандай 
жар салып, америкалық Foreign  
Policu журналына мақала жазған. 
Айдаладағы қала, келушілер саны 
аз деп Шанхайда �ткен к�рмемен 
салыстырған.  Бұл жағдай да 
әшкереленді. Ағылшын журналисі 
Палмер ЭКСПО- ның маңайына 
да келмеген болып шықты. Тіпті 

«ЭКСПО» КҮНДЕЛІГІМӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Елбасымыздың 
«Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» 
атты мақаласы 
(ңір-(ңірде, әсіресе 
жергілікті жердегі 
 зиялы қауым ара-
сында кеңінен 
талқылануда. 

Жуықта тілші-ғалым, 
филология ғылым ының докторы Ғарифолла 
Wнес арнайы іссапарға шығып, Атырау және 
Қызылорда облыстарының жұртшылығымен, 
ғалым да ры мен кездесіп қайтты. Мақаладағы  
аса �зекті бағыттарға, әсіресе ұлттық код, жа-
зуымызды латын әліпбиіне к�шіру мәселелері 
бойынша жұртшылықтың сұрақтарына түсінік 
берді. 

Х.Досмұхамедұлы атындағы Атырау мемле-
кет тік университеті мен Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік универси тет терінің ар-
найы шақырылған Ғылыми кеңестерінде әріп-
тесімізге сол жоғары оқу орындарының Құр метті 
профессоры атағы беріліп, қошемет жасалды.

«Ана тілі» газетінің қоғамдық кеңесшісі 
Ғ.Wнесті осы құрметті атақтарымен біз де шын 
жүректен құттықтаймыз. 

ӘРІПТЕСТІҢ АБЫРОЙЫ

2012 жылы Астанада, биылғы 31 мамырда Ал-
матыда ашаршылық құрбандарына ескерткіш 
ашылды. Қазірдің �зінде олар жас пен кәрінің 
тәу ететін құндылығына айналуда. Т�ртіншісі 
– тылсым сырлары ғылыми талданбаған, 
бірақ адамға, оның денсаулығына пайдалы 
 немесе зиянды әсері күдік-күмән тудырмай-
тын жерлер. 

Бұлардың киелі аталатын себебі – адамдар-
ды руына, тайпасына қарай алаламай, �зіне 
тартып тұратыны, оларға жақсылық сыйлай-
тыны, алдағы күнге сенімін арттыратыны. 

Қазақстанда киелі жерлер, нысандар 
баршылық. Алдымен осылардың мемле-
кеттік тізімін жасау керек. Келесі міндет 
– халықаралық, республикалық, жергілікті 
деңгейдегі мәртебесін анықтау. Ең маңыздысы 

ты түзушілердің барша �мірі мен харекеті 
неден күш алатынын, қайда табан тіреп 
тұрғанын анықтау қажет. Империялық биікке 
к�терілген испан, ағылшын, орыс, француз 
қауымы үшін материалдық �ндіріс, табыс, 
соғыс маңызды болса, отар немесе аграрлық 
қауымға тарих д�ңгелегін айналдырудың 
басқа �лшемі бар. Ұлы дала елінің тарихын 
к�ктей шола отырып, оның мазмұны мен 
ерекшеліктерін анықтаған, тарихи оқиғаға, 
үдеріске, тіпті тұлғаға тұғыр болған нағыз 
түпжаратушыдай үш байлықтан ажырамау ке-
рек екеніне иландық. Бірінші тұғырлы байлық 
– жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет. 
Осылардың қайсын алсақ та, ономастикамен 
ажырағысыз байланысы бар. 

Ұлы даладағылардың антропологиясы, 

түсінумен, сәйкестік пен бірегейлігімізді та-
нумен бұрынғы мен бүгінгінің сабақтастығын 
ұғынамыз. Тарихқа тазғзым дегеніміз – ол ең 
алдымен жерге және тілге тағзым деген с�з. 

Iкінішке қарай, еліміздің жер-су атау-
ларында әрісі отарлық, берісі тоталитарлық 
дәуірлердің ізі сайрап жатыр. Тұтас елді мекен-
дер «Алексеевка», «Николаевка», «Покровка», 
«Октябрь», «Осакаровка» атауынан арылған 
жоқ. Бұлардың басым б�лігі – коммунистік 
идеологияның мұрасы. Демек, Елбасымыздың 
мақаласындағы: «тарихта тұтас ұлттардың 
ешқашан орындалмайтын елес идеологияларға 
шырмалып, ақыры су түбіне кеткені тура-
лы мысалдар аз емес. Iткен ғасырдың ба-
сты үш идеологиясы – коммунизм, фашизм 
және либерализм біздің к�з алдымызда 
күйреді» деген қағиданы басшылыққа алумен 
коммунистік елестен біржолата қол үзгеніміз 
ж�н. Кезінде Кремльдің бас қиялшысы орыс 
тіліне тезірек к�шу коммунизмді тезірек 
орнатудың шарты екенін қоғамдық санаға 
тықпалаған екен. Империялық ұлт мүддесіне 
адал басшы басқаша с�йлеуі мүмкін де емес. 
Енді қазақтың мүддесі с�йлейтін уақыт 
туды. Тәуелсіздігімізді әлем мойындаған 
шақта ономастикадағы ұлттық, мемлекеттік 
мүддемізді басымдықпен алға шығарып, киелі 
жерлерімізді әліппеде ұлықтаудан Заң күшімен 
қорғауға дейін қисынды жүйелей алсақ, ешкім 
қазақты ұлтшылдықпен айыптай алмайтынына 
кәміл сенемін. 

Киелі нысандардың біршамасы елді ме-
кендерден жырақ жатыр. Ертең соларға 
апаратын жол түсері, инфрақұрылым жа-
салары с�зсіз. Егер осы салынатын жол 
мен инфрақұрылымға әуел бастан дұрыс 
ономастикалық атау беруді қадағаламасақ, 
онда, мысалы, Нысанбай жыраудың басы-
на, Ақтау бекінісіне, Астанадағы пантеонға 
апаратын жол немесе нысан «Новый Абай», 
«Семь бочек», «Синема Сити» аталып шыға 
келуі бек мүмкін. 

Киелі нысандардың мекенжайы да к�п 
мәселеден хабар береді. Ойымыз түсінікті 
болу үшін бір ғана мысал келтірейік. Алматы-
да «Ғылым ордасы» бар. Ол – кешегі Ғылым 
академиясының бас ғимараты. Мұнда кезінде 
Қ.Сәтбаев, М.Wуезов, W.Марғұлан, А.Жұбанов 
және басқа тұлғалар еңбек еткен. С�з жоқ, 
киелі, қасиетті мекен. Бірақ ол Шевченко 
к�шесінің бойында тұр. Есесіне Марғұлан 
к�шесі қаланың шет жағына ығысып кеткен. 
Керісінше болуы керек еді. 

Қысқасы, киелі нысанды қоршаған 
ономастика да ұлттық-тарихи реңкпен 
ерекшеленгені абзал. 

Киелі жерлер атауларын ономастика-
мызда әрі тарихымызбен ажырағысыз бай-
ланыста орнықтыру арқылы қазақстандық 
патриотизмнің іргетасы – жерге, тілге, мем-
лекетке құрметімізді нығайтамыз. Бұл қазақ 
жеріне к�зін тігіп жүрген басқаларға да сабақ 
болумен қоса, ұлттық тіліміздің мәртебесін, 
мемлекетшіл санамыздың деңгейін арттырары 
с�зсіз. 

Ханкелді 	БЖАНОВ,
Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология институтының 
 директоры, ҰҒА академигі

– әрқайсына қатысты терең зерттеу жүргізіп, 
аңыз-хикаяларын, деректерін жинау. Арнайы 
ғылыми-зерттеу институтын ашса, артықтық 
етпес еді. Қасиетті рухани құндылықтарды 
ұлықтаудың соңғы нүктесі арнайы заң 
қабылдаумен қойылатынынан үміттіміз. 

Киелі жерлер «ақтаңдақтардан» ада емес. 
Соларды жою – ұлттық тарихты қалың к�п-
ші лікке жеткізудің пәрменді тетігі. Wзірге 
Қызылорда облысындағы Бегім ана мұна-
ра сын, Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
Ақсүм бені, Қостанай облысындағы Мұғалім 
к�лін рухани құндылық ретінде әркім біле 
бермейді. 

Тарих – ұлттық құбылыс. Оның ақиқатын, 
тылсым сырын ашу үшін бірінші кезекте 
халықтың, биліктің, тұлғаның, яғни тарих-

шаруашылығы, �мір салты, алыс-жақын 
елдермен қарым-қатынасы, ономастикасы 
жерге байлаулы табиғи-географиялық фак-
торлармен анықталды. 

Арғықазақтарды біріктірген, тұтастырған, 
ел болуға жетелеген құдірет – тіл. Бізді қыпшақ, 
моңғол, ноғай атандырмаған, Қазақ елі, 
қазақ атандырған, Сарыарқаны – Сарыарқа, 
Түркістанды – Түркістан атандырған �ндіріс 
тәсілі емес, билеушінің жарлығы да емес, ол 
– тіл. 

Тарихқа тұғыр болған жер мен тіл тарихты 
түзбейді. Олар – тарихтың куәгерлері. Осы 
куәгерлерді археология, терминология, оно-
мастика, түркология, салыстырмалы саясат-
тану, этнология, антропология ғылымдары 
тұрғысынан зерттеумен,  с�йлетумен, 
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«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
ЖӘНЕ БАҚ»

 ЭКСПО аясында ашылған Астанадағы «Этноауыл» 
ұлттық-мәдени кешені қазақтың салт-дәстүрі, ұлттық 
мәдениетін танытуға негізделген. Қазір бұл жерге келушілер 
қатары жиіледі. Міне, бұқаралық ақпарат құралдары 
(кілдеріне арналып (ткізілген «Мемлекеттік тіл және БАҚ» 
атты республикалық байқаудың қорытындысы осы жерде 
шығарылды. 

Бас жүлдені Алматы облыстық «Жетісу» телеарнасының 
редакторы Меруерт Wбітаева иеленді. «Үздік мақала» бой-
ынша 1-орын «Астана ақшамы» газетінің тілшісі Гүлжан 
Рахмановаға, 2-орын «Егемен Қазақстан» газетінің шолушысы 
Ғалым Омархановқа, 3-орын Павлодар облыстық «Сарыарқа 
самалы» газетінің тілшісі Нұржайна Шодырға берілді. «Үздік 
сайт мақаласы» бойынша «Айқын» республикалық қоғамдық-
саяси газетінің б�лім редакторы Қаншайым Байдәулет 
1-орын, «Қоғамдық келісім» РММ баспас�з қызметінің 
жетекші сарапшысы Камал Wлпейісова 2-орын, «Үркер.кз» 
сайтының тілшісі Нұрлан Құмар 3-орын алды. 

Ал енді «Үздік телебағдарлама» аталымы «Қазақстан-
Шымкент» телеарнасының журналисі Т�ребек  Байтасов, 
«Қазақстан-Атырау»  телеарна журналисі   Шолпан 
 Сисеналиева, «Хабар» агенттігі кешкі жаңалықтар қызметінің 
тілшісі Индира Жылқайдаровалар үшінші орындарды б�лісті.

«Халық» радиосы тілшісі Раушан Сыбанжанованың 
материалы «Үздік радиобағдарлама» деп бағаланса, 2-орын 
«Қазақ» радиосы тілшісі Жанат Жанұзақовқа, 3-орын 
«Халық» радиосы тілшісі Гүлсім Қобжановаға берілді. 

 Жеңімпаздарға дипломдар мен ақшалай сыйлықтар табыс 
етілді. «Мемлекеттік тіл және БАҚ» деп аты айтып тұрғандай, 
бұл байқау елімізде журналистер қауымының тіл саяса-
тын насихаттаудағы міндетінің шын мәнінде үлкен екенін 
к�рсетті. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫБАЙҚАУ

 – 

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
А щ ы а ғ а р  –  б ұ л а қ .  Қ а р а қ и я 

ауданындағы кебірлі тепсеңдердегі, 
әк, бор тасты сайлардағы ащы бұлақ 
к�здері. Атау ащы (сын есім) және ағар 
(етістік) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Мағынасы: «суы ащы жылға, су к�зі».

Ащыайрық – бұлақ. Атау ащы (сын 
есім) және айрық (зат есім) с�здерінің 
бірігуінен жасалған. «Екі жаққа айыры-
лып аққан ащы су к�зі, бұлақ».

Ащыбас – құдық. Маңғыстау ауда-
нында орналасқан. Атау ащы (сын есім) 
және бас (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. Мағынасы: «ащы сулы құдық».

Ащыбұлақ – ауыл. Маңғыстау ауда-
ны, Қарақия ауданында орналасқан. 
Атау ащы (сын есім) және бұлақ (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Мағынасы: «суы ащы бұлақ», «ащы сулы 
бұлағы бар ауыл».

Ащыегіз – құдық. Маңғыстау ауда-
нында орналасқан. Суы ащы құдық, 
қасында тұщы сулы құдық та болған. 
Осыған байланысты біреуі Ащыегіз, 
екіншісі Тұщыегіз аталып кеткен. 

Ащыеспе – құдық. Тереңдігі – 1 метр. 
Маңғыстау ауданында орналасқан. 
Атау ащы (сын есім) және еспе (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Мағынасы: «суы ащы тайыз құдық». 

Ащыербасан – құдық. Қарақия ауда-
нында орналасқан. Атау ащы (сын есім), 
ер (жер, зат есім) және басан (етістік) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. Ер (оғыз 
тілінде) – жер деген с�з. Ал басан, 
бас етістігінен -ан (-ған) жұрнағының 
жалғануы арқылы жасалған туынды 

етістік. Атаудың мағынасы: «жердің 
астынан шыкқан ащы су». 

Ащык(лтабан – құдық.  Бейнеу 
 ауданында орналасқан. Атау ащы (сын 
есім), к�л (зат есім) және табан (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
«Мағынасы: «к�ктемде су жиналатын, 
жазда кеуіп қалатын ойыстағы ащы сулы 
кұдық». 

Ащықұдық – ауыл, құдық. Маңғыстау 
ауданына қарасты Мұнайлы, Түпқараған 
аудандарында орналасқан. Атау ащы (сын 
есім) және құдық (зат есім) с�здерінің 
бірігуінен жасалған. «Суы ащы құдық». 

Ащымұрын – мүйіс.  Түпқараған 
 ауданында орналасқан.  Атау ащы 

(сын есім) және мұрын (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. «Қазақ 
халқында ащы терминімен �зен, к�л 
бойларындағы сортаңды ойыстарды 
атайды. Мұндай  ойыстарда тұз бен ылғал 
сүйгіш �сімдіктер �седі, мұндай �сімдік 
жамылғысы мал үшін жақсы азық болып 
табылады» (К.Каймулдинова, 11). Соны-
мен атау: «сортаңды ш�пті, құмды д�ңес 
мүйіс» мағынасын береді. 

Ащыорпа – құдық. Қарақия ауда-
нында орналасқан. Атау ащы (сын есім) 
және орпа (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. Мағынасы: «аузы кең, әрі 
 шегенделмеген, суы ащы тайыз құдық». 

Ащысай – сай. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Атау ащы (сын есім) 
және сай (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. Мағынасы: «сортаңды ш�пті 
сай». 

Ащысайқұдық – құдық.  Қарақия 
 ауданында орналасқан. Атау ащы (сын 
есім) және сай (зат есім), құдық (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. «Сай 
табанынан қазылған ащы сулы құдық». 

Ащысор – ойпаң. Мұнайлы ауданында 
орналасқан. Атау ащы (сын есім) және 
сор (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасал-
ған. Мағынасы: «сортаңды ш�пті ойпаң». 

Аяққараған – құдық. Қарақия ауда-
нында орналасқан. Атау бас (зат есім) 
және қараған (зат есім) с�здерінің бірігуі 
арқылы жасалған.  Мағынасы: «қараған 
қалың �скен т�менгі жақтағы құдық». 

А я қ қ а р а с а й  –  қ ұ д ы қ .  Қ а р а қ и я 
 ауданында орналасқан. Атау аяқ (зат 
есім), қара (сын есім) және сай (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған.  
Мағынасы: «т�менгі жақтағы үлкен сай 
табанынан қазылған құдық». 

Аяққұм – құм. Бейнеу ауданында 
орналасқан. Атау аяқ (зат есім) және құм 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Атаудың мағынасы: «т�менгі жақтағы 
құм».  

Аясубаба – киелі орын. Түпқараған 
ауданында орналасқан.  Антропонекро-
ним.

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген (лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

БӘРЕКЕЛДІ!

НЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?

Мәселен, Ауғанстан Ислам Республикасының аза-
маты Мохаммад Абдрахимзада қазақ тілі туралы ойын 
былайша жеткізді: «Қазақстанға келген кезде маған ең 
қиыны – қазақ тілін үйрену болды. Оқытушылар мен қазақ 
достарымның арқасында қазір қазақ тілін жақсы білемін» 
десе, Ресей елінің азаматы Ибрагим Хациев: «Мен фило-
логия факультетінің «Аударма ісі» мамандығын таңдадым. 
Iз ана тілім – шешен тілін және орыс тілін �те жақсы 
білемін. Факультетте мамандық бойынша ағылшын, ис-
пан тілдерін оқып жүрмін, сонымен қатар қазақ тілін де 
жетік меңгерсем, меніңше, болашақта білікті және қажетті 
аудармашы боламын. Мен �з келешегімді Қазақстан 
Республика сымен байланыстырғым келеді, сондықтан 
қазақ тілін білу мен үшін �те маңызды» деген ойын білдірді. 

Ал корейлік Ем Си Он: «Мен және менің құр  бым 
Ли Джин А Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни-
верситетінің филология факультетіне академиялық 
ұтқырлық бағдарламасымен Пусан шет тілдер уни-
верситетінен келдік. Пусан шет тілдер университетінде біз 
қазақ тілін бір жыл оқыдық. Маған қазақ тілі ұнайды. Бола-
шақта мен Қазақстан Республикасындағы Корея елінің 
елшілігінде немесе Корея мәдениет орталығында жұмыс 
істегім келеді. Қазақ тілін меңгеру үшін қазақ тілі сабағынан 
қалмаймын, университеттің кітапханасынан қазақша 
кітаптар алып, фильмдер к�ремін, филология факультеті 
ұйымдастырған іс-шараларға,  конференцияларға 
қатысамын» деп тілге деген құрметін осылайша жеткізді. 

Жасыратын несі бар, қазақ тілін �зіміздің арамызда 
білмейтіндер к�п. Шетелдік жастар қазақ тіліне ден қойып, 
тіліміздің мәртебесін биіктетіп жатқанда, біздің жайбарақат 
жүргеніміз қалай? 

	.ЖҮНІСҚАЛИ,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің оқытушысы

Ғалымдар тіл үйрену ешуақытта кеш емес екенін айтады. 
Қазіргі таңда әлемде тіл үйретудің к(птеген жобалары 
бар. Солардың бірі ашық аспан астында оқытатын мек-
тептер ұйымдастыру. 

Мұндай бастама біздің елде де қолға алынды. Жуырда 
Алматыда алғаш рет осындай үлгімен тіл үйретудің тегін 
курсы ашылды. Енді бұдан былай ашық аспан астындағы 
мектепте қазақ, орыс, ағылшын тілдері оқытылмақ. Жоба 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласындағы үш тілді меңгеру саясатын іске асыруға 
арналған. Медеу ауданы әкімдігі ұйымдастырған «Тілдер 
саябағы» атты курс аптасына үш күн жұмыс істейді. Сегіз 
тіл маманы сабақ береді. Бүгінге дейін курсқа қатысуға 600 
адам �тініш берген.

Ж о б а н ы  ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р  н и е т  т а н ы т қ а н 
азаматтардың қатары к�бейсе, оқытушылар саны да 
к�бейетінін айтуда. Медеу ауданының әкімі Ержан 
Жылқыбаев бұл ж�нінде: «Жас болсын, орта жас болсын, 
ата-аналар болсын, тілді біліп, меңгеру ешқашанда кеш 
емес. Сол себептен біз осы таза ауада, жазда балалары-
мыз компьютердің алдында отырмай, тіл меңгерсін деп 
шақырамыз» деген ойын жеткізді. 

Айдос МАРАТҰЛЫ
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ШЕТЕЛ ЖАСТАРЫ ДА 
ҮЙРЕНУДЕ

«ТІЛДЕР САЯБАҒЫ»

(Басы 1-бетте)

Осы тақырыпты зерттеу барысында 
«Спортқа қызығатын, спорттық жарыс-
тарды тамашалайтын к�рермендердің 
к�бі �зіміздің комментаторларға к�ңілдері 
толмай жатады. Себебі неде?» деген сауа-
лымызды Фараби Wбдіхалық есімді спорт 
журналисіне қойған едік. Ол �з ойын бы-
лай жеткізді: 

– Ең басты мәселе, тікелей эфир алдын-
да дайындықтың пысықталмауы, сонымен 
қатар к�зі қарақты к�рермендерге айтар 
ақпараттың аздығы деп ойлаймын. Мыса-

ментатор �зге де спорт түрлерін, мәселен 
хок кей ді де, үл кен тен н ист і де, ба-
скетбол мен волейбол және т.б. ойын-
дарды да ж үргізе береді. Олар кейбір 
спорттағы терминдерді бі лмеген соң 
жарысты жа лпылама, жа лпақ тілмен 
суреттеп, �рнектейді. Осыдан келіп, 
білместікке жол беріледі. Ең дұрысы – 
комментаторлардың бір спорт түріне 
маманданғаны емес пе? Wйтпесе, «Екі 
кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді». 
Wр саладан хабары бар бесаспап коммен-
татор болу үшін �мір бойы ізденіп �ту 
керек. 

лексика-семантикалық, стилистикалық 
жағынан да бірқатар олқылықтарға жол 
берілді. Эфир барысында тұрақты с�з 
тіркестері мен мақал-мәтелдерді ойдан 
құраған сәттерге де куә болдық. Спорт 
комментаторларына сай талаптардан 
ауытқып, қажетсіз мағлұматтарды айтып, 
к�рермендерді жалықтырған тұстары да 
баршылық. С�йленіп жатқан с�здердің 
арасында мағынасы екіұшты, дүдәмал, 
орашолақтары да кездесті, мәселен: «Қыл 
үстіндегі ойын», «Жігіттеріміз қазір бар-
ларын салуы керек» (Ж.Wзберген. Хоккей), 
«Қарсыластардың жұлдыздай аққанын к�ріп 

тазалығын сақтау жолында к�бірек ізденіп, 
тіл мәдениетін арттыруға басымдық беруіміз 
керек. 

Ресей елінің комментаторларының 
тәжір биесі мол екені бірден байқалып 
тұрады. Iйткені олар жоғарыда айт-
қанымыздай, белгілі бір салаға ғана ма-
манданып, соның қыр-сырын жетік 
меңгереді .  Тікелей эфирді  жүргіз іп 
отырғанда к�рер мендер аудиториясына 
сапалы қызмет к�рсетеді. Толыққанды 
ақпарат беру, ойынға болжам жасап отыру 
тәрізді қызық ты дүниелерді алға тартып 
тыңдарманын жалықтырмайды. Ойынның 
к�ркін қыздырып, с�здерді майдан қыл 
суырғандай етіп қолданады. Асыра мақтау 
жоқ, орынсыз теңеулерді кездестіру де 
қиын. Мұның бәрі комментаторлардың 
кәсіби деңгейінің жоғары екенін аңғартады. 
Бұл салыстыру кезіндегі байқалатын жайт-
тар. Wлемдік, халықаралық деңгейдегі 
комментаторлардың шеберлігіне назар 
аударсақ, сүйініш танытарың анық. 

ТІЛ САУАТТЫЛЫҒЫ –
БАСТЫ ТАЛАП

Қазақ комментаторларының мектебі 
бүгін ғана пайда болып, қалыптасып жатқан 
мектеп емес. Оның �з дәстүрі бар. Шешен 
с�йлеуді, ұтымды теңеулер тауып, ойды 
дәйекті етіп жеткізуді қалайтын к�рермен 
қауым кеше де болған, бүгін де бар. Демек, 
бүгінгі комментаторларға қойылар талап 
жоғары әрі жауапты. Ең бастысы, қай ком-
ментатор болса да, к�рермен қауымды қазақ 
тілінен алшақтатуға емес, қазақ тілінің 
ғажаптығына қайран қалдыруға септігін 
тигізуі керек қой. 

Спорт – �нер дейміз. Осы �нердің 
бір қыры – комментаторлық кәсіппен 
тікелей байланысты. Шынтуайтына кел-
генде, комментатор тек спорттық жа-
рысты к�ркем с�збен кестелеуші ғана 
емес, ол сайыс барысындағы ең басты 
тұлғалардың бірі. Комментатор арқылы 
қарапайым к�рермен к�п мағлұмат алып 
қана қоймай, тіл сауаттылығын да артты-
рып отырса, қандай ғанибет. Бұл орай-
да қазақтың ұлттық ойындарға қатысты 
байырғы с�здерін де ретін тауып қолданып 
отырудың маңыздылығы ерекше екені 
с�зсіз. 

Қорыта келгенде тақырыпқа байла-
нысты бірнеше ұсынысты ортаға салсақ 
дейміз. Біріншіден, еліміздегі журналис тика 
факультеттерінің жанынан комментаторлар 
даярлайтын орталықтар ашу қажет. Бұл 
орталықтарға тәжірибесі мол мамандар-
ды тартып, жастарды тәрбиелеуге к�ңіл 
б�лгеніміз ж�н. Екіншіден, кoммeнтaтopлap 
apaсындa олардың шеберліктерін шыңдауға 
бағыт талған байқаулар, түрлі сайыстар 
ұйымдастырылса; спорт журналистика-
сына маманданып жүрген жастар үшін 
білік тіліктерін арттыратын семинарлар 
�ткізілсе; қазақтілді комментаторларға 
арналған оқу құралдары мен оқулықтар 
жазылса; комментаторлық �нерге және 
спорт терминдерін жинақтап, бір ізге 
түсіруге байланысты жұмыстар жүйелі 
атқарылса нұр үстіне нұр болар еді. Wpинe, 
бұл aйтылғaндapдың бapлығы уaқыттың 
eншiсiндeгi дүниe. Дегенмен, осы мәселеге 
Мәдениет және спорт министрлігі мен 
облыстық спорт басқармалары тарапы-
нан назар аударылып, ғылыми жиындар, 
конференциялар мен алқалы басқосулар 
ұйымдастыру – күн тәртібіндегі мәселе деп 
білеміз. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

лы, футбол жүргізіп отырған маман коман-
да жайлы, әр футболшы жайлы мәліметті 
ойын барысында ғаламтордан іздеп оты-
рады. Сондықтан тартысты бәсеке кезінде 
алаңдағы жағдай айтылмай, назардан тыс 
қалады. Ал к�рермен үшін әрбір голдың 
сарапталуы немесе тәртіп бұзылғанда 
кімнің, не себептен кінәлі болғанын 
біліп отыру маңызды. Алысқа бармай-
ақ, к�рші Ресейдегі спортсүйер қауым 
комментатордың біліктілігін біліміне және 
ең бастысы спорттық ойынды сараптай 
алуына қарай бағалайды. Алаңдағы кез кел-
ген жағдайды назардан тыс қалдырмайтын 
Константин Геничті, ағылшын футбо-
лын бес саусағындай білетін Александр 
Елагинді орыс к�рермендері құрмет тұтады. 
Егер ойынға тыңғылықты дайындығың 
болса, әр спортшы, бапкер, спорт �тіп 
отырған орын жайлы мәліметтерің болса, 
қағазға қарап немесе ғаламтор ақтарып 
отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Он-
дай жағдайда матчтың атмосферасына кіру 
де аса қиындық тудырмайды.

ОРТАЛЫҚҚА З	РУЛІК БАР

Бізге шынындa дa, қaзaқтілді спopт 
кoммeнтaтopлapын дaяpлaйтын бip 
opтaлық кepeк-ақ. Oндa тeк peпopтaж 
жүpгiзудiң тeтiктepiн ғaнa eмeс, с�йлeу 
мәдeниeтiн меңгертіп, жүpгiзiп oтыpғaн 
спopт түpiнiң мән-мaғынaсын, кәсiби 
тepминдepiн дe қoсa үйpeткeн ж�н. Бұл 
peттe бiздiң спopт жуpнaлистикaсының 
мaйтaлмaн мaмaндapы Бepдiқұлoвтың 
кeйiпкepлepiмeн дe жиi «тiлдeсiп», aуыз 
әдeбиeтiн к�п oқу кepeк дeп кeңeс бepeдi. 
Сoндa ғaнa «болып табылады», «�ткір 
шабуыл», «жауапты кездесу», «рекашеть», 
«теңбіл сфера», «д�ңгелек снаряд», «доппен 
Криштиану Роналду» сeкiлдi қазақ тілінің 
заңдылықтарына сәйкес келе бермейтін 
с�здер мен с�з тіркестері к�п айтылмас еді. 

Жасыратын несі бар, еліміздегі спорт 
жанкүйерлері футбол немесе басқа да 
спорттық ойындарды теледидардан тама-
ша лаған кезде комментаторларға к�ңілдері 
тола бермейтіндіктерін айтады. Тіпті 
�зіміздің жанкүйерлер арасында футболды 
дыбыссыз к�ретіндер де бар екен. Себеп – 
жүргізушінің с�йлеу мәдениеті ойдағыдай 
емес. 

Тағы бір айта кетерлік жайт, біздің 
елде футбол ойынын жүргізетін ком-

«ШАЙҚАП ЖҮР ҚАЗІР 
ЖАҚСЫДАН ҮЙРЕНЕ БІЛЕЙІК

Жақында (12.04.2017 ж.) отандық «Қаз-
спорт» арнасынан шымкенттік «Ордабасы» 
мен қызылордалық «Қайсар» командалары 
арасындағы ойынды тамашалаудың сәті 
түсті. Сол ойыннан кейін футболды к�руге 
деген ынта-ықыласымыз онша болмай 
қалды. Ойынды қазақ тілінде Ерсін Ерік 
есімді комментатор жүргізді. С�йлеу тіліне 
назар аударып к�рсек к�птеген қателіктерге 
жол берілді. Оның ішінде с�зге жауапсыз 
қарау, қалай болса солай қолдану. Атап 
айтар болсақ: «Ордабасы �з алаңдарында 
жақсы ойнап жүр», «Тобыл қақпасын 
бағындыра алмады», «К�мек тамаша бере 
білді», «Шайқап жүр қазір екі ойыншыны», 
«Қазақстан кубогының 8/1-ші финалында», 
«К�сіле ойнауларына мүмкіндік бар», «Сәл 
тығылып �нер к�рсетіп жүр», «Алматтың 
алға асырылған добы», «Командасының оң 
қапталында жүр», «Соққысы айдалаға ұшты», 
«Гол соғуға тырысып к�ріп бақты»... Осын-
дай с�з қолданыстары қазақтың шұрайлы 
тілін әйгілеп тұр деп қалай айтамыз? 

Биыл қыс айларында �ткен  Бүкіл ә ем  дік 
қысқы «Универсиада – 2017» ойын дарын-
да қазақ тілінде спорт сайысын жүргізген 
комментаторлар озық ойлы, орақ тілді 
екендіктерін к�рсете білді. Алайда, кей 
сәттерде с�з саптаудан шатасып, асыра 
сілтеп, кейбір с�здерге аса к�п бояу беріп, 

отырсыздар», «Қарсыластарға тыным ал-
дырмауымыз керек» (Ж.Айтбайұлы, Шай-
балы хоккей), «Қанаттарын кең жайып 
ойнаса...», «Ал атап айтсақ, Алматы Аренаға 
жиналған жұртшылық әрбір спортшыны 
ыстық ықыласпен қарсылауда», «Мұндай 
суықтық біздің спортшыларға кедергі 
келтірмейді» (Е.К�шкінбай, Хоккей. Ресей-
Қазақстан, финалдық ойын. Шаңғы жары-
сы), «Ары қарай психологиялық оңай болады» 
(А.Аймағамбетов, Коньки)...

Сондай-ақ хоккей ойынын тікелей 
эфирде жүргізген Жігер Wзберген жарыс 
барысында «Кескілескен шайқастың сал-
дарынан осы мұз айдынынан қамшының 
іздері байқалып жатыр» деді. Бұл да с�з 
қолданысындағы �рескел қателіктердің бірі. 
Iйткені кескілескен шайқас деп айтатындай 
соғыс болып жатқан жоқ қой. Бұл екі коман-
да арасында �тіп жатқан жай ғана тартысты 
ойын еді. 

Мақаланы жазудағы мақсатымыз – 
к о м м е н т а т о р л а р д ы ң  к е м ш і л і к т е р і н 
тізбелеу емес. Артық-кем кеткен тұстарға 
ой к�зімен қарап, алдағы уақытта с�з 
қолданыстарына жауаптырақ қарасақ де-
ген тілек бар. Спорттық ойындар тікелей 
эфирде к�рсетілетіндіктен азды-к�пті 
кемшіліктер кетіп жататыны мәлім. Бірақ 
жауапкершілік деген мәселені коммента-
торларымыз естен шығармаса екен дейсің. 
Wрине, «Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін 
тұяқ жоқ» дейді. Дегенмен, қазақ тілінің 
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Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.Ел аузынан. Шешендік сөздер, ақындық толғамдар, аңыз әңгімелер. 

Алматы. «Жазушы» баспасы, 1989 ж. 
2.Қазақ халқының салт-дәстүрлері. «Көшпенділер» баспасы, Алматы. 2013 ж. 

3.Қазақы атаулар мен байламдар. Ж.Кейкін. Алматы: «Өлке» баспасы. 2006 ж. 
4. Этнографиялық ақпараттық сайттар

Ертеде Шамар және Зұлқаш атты екі адам бір ауылда тұрыпты. 
Шамар с�зге шебер, пысық жігіт болса керек. Ал Зұлқаш жуас, 

 бостау жігіт екен. 
Ол заманда жер дауы, ру таласы толастаған ба? Бір күні ауыл жігіттері 

жорыққа аттанып бара жатады. 
Сонда Шамар:

– Басқамыздың аттануымыз дұрыс-ау, осы Зұлқаш не бітірем деп 
бара жатыр екен? – депті. 

Соны естіген Зұлқаш:
– Шамар-ау, сені бірнәрсе білетін жігіт пе десем, ешнәрсе 
білмейді екенсің. Атысып жатқан жау сенің Шамар, менің 

Зұлқаш екенімді қайдан айырсын? – депті.
«Wй, с�з тапқанға қолқа жоқ» деп жігіттер ду 

күлісіп, атқа қоныпты.

ШАМАР МЕН 
ЗҰЛҚАШ

ССөз тапқанға қолқа жоқөз тапқанға қолқа жоқ

ААйтса айтқандай-ақ екенйтса айтқандай-ақ екен

Бетті дайындаған 
Айгүл 	МІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты
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Алғыс – жеке  адамның еліне сіңірген игі 
еңбегіне, халыққа к(рсеткен құрметіне, ерлігі 
мен парасат ты лығына, қандастарына жасаған 
жақсылық істеріне ризашылық, ізгі ниет, ықылас. 
Алғыс, к(біне, ақ тілеу қайырымды ақ (оң) бата 
ретінде айтылады.

Тәңір жарылқасын.
Құдай берсін.
Алла риза болсын.
Жақсылығың Алладан қайтсын.
Жортқанда жолың болсын,
Қыдыр жолдасың болсың.
Рақмет.
Бақытты бол.
Бағың жансын.
К�п жаса.
Маңдайыңа шаң тимесін.
Жағың түспей жамандық к�рме.
Қосағыңмен қоса ағар.
Бала-шағаңның қызығын, игілігін к�р.
Жолыңа гүл бітсін.
Айың оңыңнан тусын.
Алдыңнан ақ күн тусын.
Бағың ашылсын.
Досың к�п, дұшпаның жоқ болсын. 
Дегеніңе жет.
Қадамың құтты болсын.
Ғұмырың ақ жол болсын.
К�зің ашылсын.
Мың болғыр.
Оң толғағын берсін.
Iзегің талмасын.
К�йлегің к�к, к�ңілің тоқ болсын. 
Дәтке қуат берсін.
Жаныңа жамандық бермесін. 
Тұқымың жайылсын.
Талабың оң болсын.
К�сегең к�герсін.
Iркенің �ссін.

ССіз білесіз бе?із білесіз бе?
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«Тігінен түскен біздің жол, 
көлденең түскен сіздің жол...»

депті. Wкесі: «Қой, балам, «қара жол 
адастырмас» деген осымен тарта берейік, 
әне жерден ш�кімдей бұлт шыға келіпті, 
күн н�серлетіп кетер» дейді. Бала әкесін 
тыңдамай, к�рініп тұрған ауылға жалғыз 
аяқ соқпақпен т�телеп тартып кетеді. 
Wлден уақытта �зеннен �те берген кезде 
ұшпа бұлттың арты қарабауырланып 
н�сер құйып, бұршақ жауып кетеді. Кешу 
бермес кішкене �зен асып-тасып, бала 
жігіттің атын ағызып әкетеді. С�йтіп, аты 
суға кетіп, �зі �ліп-талып арғы жағаға 
әрең �теді, малмандай су болып, иек 
астындағы ауылға ой-шұқырлы жерлер-
мен қас қарая әрең жетеді. Сонда әкесі: 
– Ей, балам, «бір жол бар алыс, алыс та 
болса жақын, бір жол бар жақын, жақын 
да болса алыс» деген осы, к�рінген ауыл-
дан к�рінбеген бұлт жақын деген, мұны 
да еске ала жүр. «Қара жол алыс та болса, 
адастырмас» деген, «жат жерде жалғыз 
аяқ жолды жақынсынба» деп �неге тұтар 
с�зін айтады.

Халық тілінде жолдың әртүрлі атаулары 
бар. Олар халықтың �мір тәжірибесінде 
жинақтаған ұғымдардың тілдік к�рінісі 
болып табылады.

Жалғызаяқ жол  – к�бінесе жаяу 
адам жүретін ауыл т�ңірегіндегі соқпақ. 
Жалғызаяқ жол – бір адам немесе бір ат 
қана жүре алатындай соқпақтанған тар жол. 
Ол к�бінесе нулы-сулы жерлерден, таудағы 
тар шатқалдардан, қырқалардан, асулар-
дан �ту үшін қолданылады. Жалғызаяқ 
жол бірнеше ұрпақтардың еншісі болып 
табылады. Жалғызаяқ жол белгілі бір 
жерге кедергісіз, қиындықсыз жету үшін 
неғұрлым тиімді, ұтымды бағыттарды 
жиі пайдаланудан пайда болады. Мұндай 

Бір с�з айтсаң жақсыға, 
Аталы с�зге тоқтайды.
Бір с�з айтсаң жаманға,
Iмірінде ұқпайды.
Надандықтың белгісі,
Iзін-�зі мақтайды.
К�кірегі соқырға,
Iмірде таң атпайды.
Шешеннің с�зі шын асыл,
Қап түбінде жатпайды.

***
Тон бітпеске тон бітсе,
Қағуменен тоздырар, 
Жаман болса алғаны
Ер жігітті аздырар. 
Жақсыменен с�йлессең,
Құмарыңды қандырар.
Жаманменен с�йлессең,
К�ңіліңді қалдырар.
Кез болсаңыз суайтқа,

жолдар жоғалып, бағыттарын �згертіп, 
 немесе үлкен жолдарға да айналуы мүмкін. 
Жалғызаяқ жол жолаушылардың �зінің 
дұрыс кетіп бара жатқанын білетін белгі 
ретінде бағыт-бағдарын анықтау үшін де 
пайдаланылады.

Қара жол – ат-к�лік жүретін ежелгі ескі 
жол, ауыл-аймақты, ел-жұртты байланыс-
тыратын ұзақ жол.

Күре жол – алыс-жақын елді мекен-
дердегі кент, шаһарларды байланысты-
ратын, әр тұста әр түрлі жол тораптары 
түйісетін, бойында керуен сарайлары, база-
ры, сауда алаңдары бар үлкен жол. Күре жол 
– қала, ауыл және басқа елді мекендерді 
жалғастырып тұрған жүргіншілері к�п 
үлкен жол.  Күре жолдардың халық 
�мірінде саяси, экономикалық маңызы 
�те жоғары болған. Мұндай жолдың бой-
ында ірі-ірі елді мекендер, қалалар орна-
ласты. Онда керуендер аялдайтын керуен 
сарайлары болады. Халықтың негізгі 
қатынас жолы осындай үлкен күре жолдар 
болғандықтан, басқа жолдарға қарағанда 
әбден тапталған, әрі кең, к�зге алыстан 
шалынатын, сүрлеулі болып келеді. Ертеде 
адам мен малдың дерті к�шірілген қу басты 
кешқұрым уақытта осындай күре жолдарға 
тастап, кері қашып, ауруды адастыру ыры-
мын жасайтын болса керек. Iйткені халық 
түсінігінде мұндай күре жолдарда ары-бері 
жүргіншілері к�п болғандықтан, жын-
шайтан, бәле-жала, ауру-сырқауды алып 
кетеді деп сенген. 

Күзерлі жол – мұз қатқанда �зен, к�л-
дерден күзер салып �тетін жол.

Сондай-ақ таулы аймақтардың жер 
бедерімен байланысты жолдардың �з атау-
лары бар.

Iтірік айтып нандырар.
Iсекшімен с�йлессең,
Ұрмай-соқпай талдырар.
Жолдас болсаң сараңмен,
Жол үстінде қалдырар.
Жаман болса достарың
Iзіңді жауға алдырар.

***
Жаман болса, жақын – жау, 
Шайпау болса, қатын – жау.
Шабан болса, атың – жау.
Тартыншақ болса, түйең – жау,
Тебеген болса, биең – жау,
Күнде келсе, күйеу – жау,
Жымысқы болса, жиен – жау.
Тіл алмаса, ұлың – жау,
Арсыз болса, қызың – жау.

Wйелің жақсы болса, қонағың 
мен үйіңнің тұрағы, балаң жақсы 

Табан жол – таудың ең т�менгі етек 
тұсындағы жол.

Баурай жол – тауды баурайлап жүретін 
жол. 

Қия жол – тауға қиялап �рлей шығатын 
жол.

Кер жол – биіктегі тепсенге �рлеп шы-
ғатын жол. Керлеп тарту – таулы жерде 
жүрудің бір түрі, биік, таулы, қия беткей-
лерде жоғарыға тік тартпай беткейлеп, 
қабырғалай жүру әдісі. Таудың беткей-
лерімен осылай жүргенде пайда болған 
жолды кер жол, қабырға жол деп атайды

Алыс жол – ұзақ сапар. Оның �зіндік 
қиындықтары болады. Сондықтан діни 
наным-сенім бойынша ұзақ жолға атта-
нарда сапарға шығатын адам құрбандық 
шалып, садақа береді, үлкендерден жол 
батасын алады. 

Айналма жол – тура жолдан басқа бел-
гілі бір жерлерді айналып �тетін қосым ша 
жол. Ғұрыптық мәні бар ұғым. Т�те бол-
ғанымен, �туге қиын жерлері бар жолмен 
жүруге жолаушы үнемі тәуекел етпеген, 
ұзақтау болса да айналма жолды таңдаған.

Бір жол бар жақын, 
Жақын да болса алыс,
Бір жол бар алыс,
Алыс та болса жақын, – деген жұмбақ 

іспеттес с�з тізбегі қауіпті тұсты айналып 
�ту керек дегенді меңзейді. Сонымен 
қатар мұн дағы жол «тағдыр» деген ұғымды 
білді реді. Бал ашуда «жолың ашық» деген 
тіркес сәт тілікті, бақты, істің оңға басуын 
білдіреді.

Соқпақ жол – сүрлеу. Мал, адам жүріп, 
әбден тапталған жалғызаяқ жол. Ауыс-
палы мағынада бағыт, бағдар, �мірдің, 
тағдырдың киын жолы. 

болса, екі к�здің шырағы, атың 
шабан болса, бұл жалғанның аза-
бы, әйелің жаман болса, дүниенің 
д о з а ғ ы ,  б а л а ң  ж а м а н  б о л с а 
к�рінгеннің мазағы.

***
Ел қонбаса, жер – жетім,
Құс қонбаса, к�л – жетім.
Кемпірі жоқ шал – жетім,
Иесі жоқ мал – жетім.
Су қараңғы к�з – жетім,
Тыңдамаған с�з – жетім. 
Доссыз қалса ер – жетім, 
Жау қолында ел – жетім.
Жапырақсыз бұтақ – жетім,
Оқылмаса кітап – жетім.
Тыңдаушысыз дана – жетім,
Ата-анасыз бала – жетім.
Қағазсыз қалам – жетім,
Ақылсыз адам – жетім.

Ата-баба жолы. Бұл жолдың қағида-
ларын ұстану қазақы тіршіліктің негізі 
әрі ж�ні деп есептелінді.  Қазақтың 
дәстүрлі дүниетанымында ата-баба жолы 
– к�шпелілердің ежелден орныққан �мір 
салты, оның ілкімді принциптері мен 
нормаларының бірегей жүйесі. Бүгінгі 
тіршіліктің де баянды болуы осынау ұлы 
дәстүр – ата-баба жолын ұстануда жатыр. 
Ата-баба жолының пайда болған мерзімін 
ешкім д�п басып айта алмайтын, баяғыда 
орныққан, еш �згермеген, яғни мәңгі 
жасап келе жатқан және мәңгі жасай 
беретін тіршілік. Ал болашақ – к�шпелі 
ортада қалыптасқан түсінік бойынша, 
мәңгі үлгі тұтар, сондықтан да �згеруге 
тиісті емес, әлгі �ткендегінің алдағы сан 
ұрпақтардың тіршілігіндегі бола беретін 
және бола беруге тиісті мәңгілік шеруі. 
Сонымен, дәстүрлі түсінік бойынша, «қой 
үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманда» 
адамдардың арасындағы, һәм адам мен 
табиғаттың арасындағы үйлесімділікті 
қамтамасыз еткен ата-баба жолы. Олардың 
мамыражай тоқ тіршілігінің себебі де, сал-
дары да ата-баба жолы болды.

Сонымен бірге жол ұғымы эти-
калық мәнде де қолданылады. Мыса-
лы, бидің жолы, ақсақалдың жолы, әйел 
затының жолы, ер адамның жолы, үлкен-
нің жолы, кішінің жолы сияқты ұғымдар 
әлеуметтік қатынастар жүйесіндегі 
субъектілердің жынысына, жасына, 
әлеуметтік мәртебесіне байланысты 
олардың іс-әрекетінің және қылығының 
ұстанымдарын білдіреді. Жол ұғымы 
кісінің әлеуметтік мәртебесін, тағдыр-
талайын, мақсатын, осы мақсатқа жетудің 
тәсілдерін, сәттілікті, бақытты, бақты, 
құтты, берекені, сапарды, ұстанымды, 
принципті, норманы, тіпті дәстүрді, 
жосын-жоралғыны білдіретін әртүрлі 
мағынада қолданыла береді. Мысалы, 
жол – бақыт; бақ-дәулет; құт; береке; 
дәстүр; жосын-жоралғы; сапар; ұстаным. 
Жол ұғымы к�бінесе жағымды, оң мағына 
білдіргенімен, ол адамның қайшылығы 
мен қиыншылығы біте қайнасқан мех-
натты тағдырын немесе теріс ұстанымы 
мен іс-әрекетін бейнелейтін жағымсыз 
мәнде де қолданылады. Яғни жол 
ұғымының қолданысы субъектінің 
(субъектілердің) жеке басының кісілік 
қасиеттеріне тікелей байланысты. Демек, 
субъектаралық қатынастар жүйесінде 
«жол» ұғымы этикалық принцип не-
месе норма ретінде мағыналық жағынан 
�зара кереғар жіктеліске түсіп отырады 
(мысалы, «оң жолға түсті», «теріс жолға 
түсті»). 

«Ата-баба жолының» сан ғасырлық 
екшеуден �ткен іргелі  нормалары, 
принциптері мен қағидалары дәстүрлі 
қазақ социумында әрбір ересек жан-
ның кісілігі мен іс-әрекетінің этикалық 
�лшемі болды. Сонымен бірге «ата-баба 
жолын» ұстану адамның «дұрыс жол-
да» екендігін білдіріп қана қойған жоқ, 
«жолы болуының» да басты шарты ретінде 
бағаланды.

Ж о л а у ш ы  ж о л д а н  ш а р ш а п , 
демалғысы келсе жақын ауылдың 
сыртына атын тастап, ауыл жаққа 
қарай «Адам бар ма-ау?» деп дау-
ыс беруі қажет. Егер ауылға қонуды 
мақсат етсе, атынан түсіп, бетін ауыл 
жаққа қаратып жерге малдас құрып 
отырады. Оны к�рген ауыл адамдары 
жолаушы екенін түсініп қонақжайлық 
к�рсеткен. Ауылға келген жолаушыны 
қырықтың бiрi Қыдыр деп барын-
ша күтуге тырысқан. Жолаушыны 
қонақ етiп күтсе байлық пен ырыздық 
келедi, күтпесе несiп-ырыздығына 
кесiр болады деп сенген.

Қазақтардың түп атасы Алаш аңыз 
бойынша бар малының бір б�лігін 
қалдырып, қалғанын үлкен, орта, 
кіші орда үш ұлына �зара теңдей 
еншісін б�ліп берді. Содан кейін: 
«Бірақ к�шпелі �мір салтына сәйкес 
кез келген жолаушыға ұзақ сапарда 
азық, қонатын жер керек. Оны пұл 
т�леу арқылы жасауға болады. Соған 
қарамастан отырықшы �мірден алыс 
болғандықтан бір-біріңе барарда, 
жарты күндік жол үшін тамағыңды, бір 
қойды ат үстінде к�теріп жүрмейсің. 
Менің сендерге қалдыратын �сиетім 
бір-біріңе барғанда, жеген тамақ 
үшін ақы алмаңдар, жолаушыны 
қонаққа келгендей күтіңдер, қонақасы 
құқығында болыңдар,  сол үшін 
мендегі малымның т�ртінші б�лігін 
сендерге ортақ мұра, б�лінбейтін енші 
ретінде қалдырам» деген екен. 

Б а с т ы ң  ж о л ы н  а ш у .  Қ о й  е т і 
пісіріліп, сүйек мүжілгеннен кейін жа-
уырын сүйегінің қалақшасын етегінен 
бастап үшбұрыштап тіліп, к�лемі 
негізінен пышақтың бойымен бірдей 
келіп жатады. Кесілген жауырын 
сынығының к�лемі сол үйдің кірісі мен 
шығысының м�лшерімен шамалас 
болады деп есептеген. Жауырынмен 
жол ашу үй иесі мен ұлдарына парыз 
болған. Оны ашпаса, жолы б�геледі, 
тұйықталады деп сенген. Алайда 
қазаға сойған мал сүйегі бүтін болу 
керек деген ырымға сай ондай малдың 
жауырын сүйегінің жолы ашылмай-
ды. Сондай-ақ жауырынның жолын 
түнде ашуға тыйым салынады. Себебі, 
ұрының жолы ашылады деп есептеген. 
Үйтілген қойдың басын піс кен соң 
маңдайынан айқастыра тіліп, табаққа 
салып әкеліп тарту ырымы қазақ ара-
сында біркелкі атқарылады. Шығыс 
Қазақстан, Моңғолия, Қытайдағы 
қазақтар мұны бастың жолын ашу деп 
атайды. Онысы тігінен түскен біздің 
жол, к�лденең түскен сіздің жол дегенді 
ырымдағаны. Бұл қонаққа жасаған 
құрметтің белгісі болып табылады. 
Яғни  табаққа тартылған бастың  жо-
лын ашады. «Ұзынынан түскен сіздің 
жол, к�лденең түскен біздің жол» деп 
маңдай тұсынан айқастыра сара тіліп 
(қас таңбасы) әкеліп тартады. Мұны 
қасқалдақтау деп те атайды. Яғни 
т�рткүл тiлiкпен т�рт құбыланың сай 
болуын, �мiр жолының ашық, даңғыл 
болуын ырымдайды.

Аяқжол  –  ертедег і  орда  мен 
сарайлардың кіреберісіне т�селетін 
ұ з ы н  т � с е н і ш .  А я қ ж о л  а л а ш а , 
кілемдерден, соңдай-ақ кестелі асыл 
қалың кездемелермен қапталып 

киізден де жасалған. Аяқжолды 
т�релер мен бай-билердің келін түсіру, 
қыз ұзату тойларына арнап та жасаған. 
Келін отауына дейінгі аралыққа, тіпті 
одан да ұзақ қашықтыққа торғын-
торқа, жібек кездемелерден жасалған 
аяқжол т�селген.

Баланың жол қарауы.  Бір-екі 
жастағы кішкентай баланың екі 
қолымен жер тіреп, басын еңкейтіп, 
екі аяғының арасы мен қарап тоңқаюы. 
Баланың осы қимылын жол қарады, 
қонақ келеді деп ырымдайды.

«Жол бастар» кәдесі. Аңшының 
саят үстінде жолай бір ауылға аялдаған 
кезінде олжасынан «жол бастар бол-
сын» деп беретін үлес-кәде атауы. 
Wдетте бұл жоралғы аңшы жолай 
бір ауылға аялдаса немесе қонған 
жағдайда ғана жасалады.

Жолаушының жолы болсын. Ер-
теде жас сәбиге жауырыншы болсын 
деп қойдың жауырынын тістеткен. 
Бұл дәстүр Тәңірге табынған түркі 
тектес халықтардың барлығына тән. 
Жолаушы ның жолы болсын деп етін 
жеп, таза мүжіп болған соң, жауырын 
сүйегінің жолын ашады. Ал қазаға 
сойылған малдың сүйегі бүтін болу 
керектігіне баса назар аударған қауым 
жауырын сүйегінің жолын ашпайды 
және ұрының жолы ашылады деп, 
түнде жол ашпайды. 

Жол ашу – жолы болмай, �мірінде 
ылғи сәтсіздікке ұшырап жүрген 
адамның «ендігі жерде жолым ашыл-
сын, жолым болсын» деген ырыммен 
әртүрлі наным-сенімдер жасауы. 
Мысалы, жол ашу мақсатында әулие-
әнбиелердің басына барып тәу ету, 
емшілерге барып тұмар оқытып алу.

Жолағасы – үлкен сапарға шыққан 
жолаушылардың басшысының ата-
уы. Жолағасы болып әдетте, ел-
жұртқа ерекше сыйлы, к�пті к�рген 
тәжірибелі адам сайланады. Оның 
үст іне  жолағасының із  кесуші 
және жершілдік қасиеттері болуы 
шарт. Сапар кезінде жолаушылар 
жолағасының ақыл-кеңесіне және 
айтқандарына міндетті түрде құлақ 
асулары тиіс. Барған және түстенген 
елді мекендерде с�з басы жолағасыға 
тиесілі болды, әрі ол іс-әрекеттің де 
ұйытқысы болған. Бұл сапардың сәтті 
болуының ең басты шарттарының бірі 
саналды.

Жол үстінде ж(н сұрасу.  Бұл 
ұғымның да �зіндік ерекшеліктері 
бар.  Атты жолаушылар жолда-
ры түйісіп, кездескенде жасы кіші 
жасы үлкенге алдымен сәлемдесіп, 
бір-біріне жол болсын, әлей бол-
с ы н  а й т а д ы .  Э т и к е т  б о й ы н ш а 
салған жерден «қайда барасың?» деп 
сұрамайды, ал білместікпен сұрай 
қалса, жақтырмаған кейіпте «алуға 
барамын!» дейді. Iздерін таныстыра 
келіп жолдың ж�нін, жердің жобасын 
бір-бірінен сұрасып біледі. Жолының 
бағыты біраз жер бір болса, сапар 
ж�нін әңгімелесіп, с�з аяғы арғы-бергі 
білген жаңалықтарын айтуға ойысып, 
ақпарат алмасуға к�шеді. Қоштасарда 
олар «Жортқанда жолың болсын!» деп 
те тілек айтпайды, �йткені мұндай 
с�зді бір-біріне барымташылар айтады 
деген түсінік бар.

Ертеде әкелі-балалы жолаушы қара 
жолдың бойымен келе жатып, жақын 
жердегі бір ауылды к�реді. Сонда бала-
сы: «Wке, мына қара жолмен айналып 
ұзақ жүргенше, осы тұстан т�телесек, 
иек астындағы ауылға тезірек жетеміз» 

ССөз төркініөз төркіні

АЛҒЫС ТҮРЛЕРІ

СЫБАҒА

Доссыз қалса – ер жетім...
Жанқұтты шешен:

«Сыбаға беру» – халқымыздың бір-бірін сыйлағанын 
білдіретін дәстүрлерінің бірі. Жиын-тойға келе алмай 
қалған қадірлі қонақтарына, жақын туыстарына немесе 
соғым сойғанда арнайы жақындарына б�лінген мүшелерді 
«сыбаға» дейді. «Iкпе бер, бауыр бер, сыбағамды тәуір 
бер» деп қазақ халқында сыбаға беру дәстүрі бұрыннан 
қалыптасқан. Сыбағаны туыстарына шикідей, не піскен 
еттен беріп жібереді. Бір-біріне туыс адамдар және 
қарашаңырақтағы жасы үлкен жақындарына мүшелі етті 
арнайы атап беріп жібереді. Осы берілген «сыбаға» олар-
ды ескеріп, сыйлағандықтарын білдіреді. Wсіресе жасы 
үлкен қарттарға осылай істейді.
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тарихи �ңірдің шырайын шығарып суландырып 
жатқан су к�зіне соқпай кеткеніміз дұрыс бол-
мас, Жыланшық �зенін к�ріп, суына бет жуып, 
к�зайым боп қайтайық деп, сол �зен жағасына 
келдік. Жыланшық �зені Торғай �зенімен бірге 
Ұлытаудан басталып жарыса қатар аға отырып, 
Аралға бірер жүз шақырым қалғанда су аяғы 
құрдымға құйып, жер астына сүңгіп жоқ бола-
ды. Сол жер астындағы арнасымен ағып, Арал 
к�лінің астындағы теңізді толтырады. Ертеде 
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САПАЛЫ МАМАН 
ДАЯРЛАУДЫ МҰРАТ ТҰТҚАН...

«БАЛАУСАНЫҢ» 
БАЛДЫРҒАНДАРЫ

КӨРНЕКТІ ҚАЛАМГЕРДІҢ 
МЕРЕЙТОЙЫ

МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТ – 
МЕРЕЙЛІ МІНДЕТ

сакральді-қасиетті орындар екені даусыз. 
Кейкі батыр жерленетін кесене т�ңірегінде 
тағы екі киелі жер бар. Оның бірі дәл Тасты 
ауылының тұсындағы Тасбұлақ. Жолаушылар 
оған бұрылып тоқтап суын ішпей �тпейді. 
Оның суы мұздатқыштан жаңа алынғандай 
сұмдық суық. Суы мұншалықты суық бұлақ 
мүмкін еш жерде жоқ та шығар. Үшінші қасиетті 
жер сол бұлақтан бірнеше шақырым жердегі 
Қарынсалды �зенінің қырында тұрған Құтан 
әулие Аталықұлының кесенесі. Оның тұсына да 
тоқтап Құран оқып �теміз.

 Енді тақырыбымызға қатысты тағы бір 
мәселені к�терейік. 

 Экспедиция сапарында жолда кездескен 
бір қиыншылықты айта кетелік. Астанадан Ат-
басар қаласына дейінгі асфальт жол тақтайдай 
бір мін жоқ, үлкен шапшаңдықпен жүйтки 
зулап келе жатқан астыңдағы авток�лігің бей-
не бір қалқып келе жатқандай әсерде болады 
екенсің. Жол салушылардың адалдығына, 
сапалы салғанына �те риза болдық. Wрі қарай 
Державинск қаласына дейін де жамаулы жол-
дар кездескенімен кідіріссіз жүріп отырдық. Ал 
Державинскіден Қостанай облысы Арқалық ау-
данына қарасты Восточный ауылына дейінгі 60 
шақырым аралықтағы жолда к�рген құқайымыз 
бастан асады. Жай құқай емес азап десе де 
болғандай. К�терме жолдың үсті ойылып-ой-
ылып қаптаған қазан шұңқырларға айналған. 
Кей жерлері ептеп жүруге келеді. Жүруге 
келмеген жерлерде амалсыз т�мен түсіп дала 
жолымен алға тартасың. Оның да сайлары 
мен жыралары жол б�гейді. Ақмола облы-
сына қарасты осы алпыс шақырымда к�рген 
құқайымыз бен кейістігімізді қосып, әсірелеп 
айтқанда, алты сағат жүрдік десек болады. Бұл 
жол бұрын Торғай облысына қараған кезде 
тақтайдай еді. Iйткені Державин ауданы ғана 
емес, одан арғы Жақсы, Есіл, Қима ауданда-
ры да Торғай облысының аумағында, яғни 
қарамағында болатын. Облыс басшылары 
Арқалықтан осы аудандарға күн сайын жүріп 
�тетін жолы болғандықтан, оны жақсы күтімге 
алып бақылауда ұстаған. Ал Торғай облысы 
жабылған жиырма жылға жуық уақыт бойы 
бұл жол жаңартылмаған, тіпті күрделі сапалы 
ж�ндеуден �тпеген. Себебі, Ақмола облысының 
әкімдері аудандарды аралағанда Державинскіге 
келеді де сол жерден қайтады. Басқа облыстың 
қаласы болғандықтан және барар шаруасы жоқ 
болған соң Арқалыққа бармайды. Содан бері 
Ақмола облысының қаншама әкімдері ауысты, 
солардың бір де бір бұл соры кайнаған жолмен 
жүріп к�рмегені анық. Осы 60 шақырым жол 
қазір ешкімнің меншігіне жатпайтын иесіз жол, 
қорқынышты иесіз мекенге айналған. Ал одан 
әрі Арқалыққа жеткізетін Қостанайға қарасты 
жол тап-тамаша, сырғып отырдық. 

Арқалық пединститутындағы кезде-
суде кафедра меңгерушісі Wбіхан 
Үмбетов жоғарыда с�з болған, жо-

лаушыларды нешеме жылдар бойы шаршатып 
әбден жүйкелеріне жаудай тиіп, жұқартып, 
титықтатып болған 60 шақырымдық жол жай-
ын айта келіп, осы мәселені к�теріп, Ақмола 
облысының су жаңа әкімі Мәлік Кеңесбайұлы 
Мырзалиннің назарын аударуды сұрады. Ерлан 
Сыдықов �тінішті дұрыс санайтынын, �зінің 
де бұл жолдан қорлық к�ргенін айта келіп, күні 
ертең Кейкінің мавзолейі тұрғызылып, табыл-
са сүйегімен, табылмаса басы жерленгеннен 
кейін Тасты жерінің тәуеп ететін сакральді 
мекенге айналатынын, келушілер қашан 
да к�п болатынын, сол себепті бұл жолдың 
бүтіндей жаңартылуы керектігін, облыс әкіміне 
жеткізетінін айтты. Мен �з тарапымнан айта-
рым, облыстың жаңа әкімі Мәлік Мырзалин 
осы алпыс шақырым жолды алдымен жуық ара-
да �зі бір жүріп �тсе екен деймін. Сонда барып 
мәселенің мәнін терең түсінері с�зсіз. 

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК, 
жазушы

Ғылыми экспедиция алдымен Арқалық 
қаласына аялдап, Ы.Алтынсарин 
атындағы Арқалық мемлекеттік 

педагогикалық институтында оқытушылармен 
және студенттермен кездесу �ткізді. Экспеди-
ция басшысы Ерлан Бәтташұлы бұл сапардың 
мақсатын түсіндіріп, Елбасымыздың рухани 
жаңғыру бағдарламасы негізінде туған жердің, 
�скен-�нген �лкеміздің тарихын зерттей түсіп, 
оның қасиетті һәм киелі саналатын орын-

Wдеби кеш шымылдығын Iзбекстан Жазушылар одағы 
басқармасының т�рағасы,  к�рнекті прозашы Мұхамед Али 
кіріспе с�збен ашып, мерейтой иесінің �збек әдебиетін 
дамытуға қосқан елеулі үлесі мен қазақ әдебиетін наси-
хаттау бағытында тынымсыз, жемісті жұмыс істеп жүрген 
еңбегін жоғары бағалады. 

Iзбекстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сый-
лық тың екі мәрте лауреаты, Қазақстан Республикасы 
Президентінің руханият сыйлығының иегері, 88 жас тағы 
абыз Насыр Фазылов, филология ғылымының докторы, 
профессор Қазақбай Йулдошев осы мерейтойға Қазақ-
станнан ат арытып арнайы келген жазушы Сәбит  Досанов, 
�збек ақыны Мирпулат Мирза және бас қа лар Мехмон 
Исламқұловтың прозалық, драмалық шы ғармалары, 
к�лк�сір к�рнекті аудармалары әдеби қазы наны бойлай 
түскен аса бағалы еңбек екендігін қадап айтты. 

Қазақтың ақыны Қасымхан Бегманов пен �збек 
ақыны Лола Жунис  арнау �леңдерін оқыды. Wдеби кештің 
екінші б�лімінде жазушының жары Дилфуза ағынан 
жарыла ақтарыла айтқан тебіренген сезім мен терең 
философиялы ақжарма ақ тілек пен Iзбекстанның �нер 
жұлдыздары шырқаған әсем әндер мерейтойға әр қиырдан 
жиналған халықтың к�ңілін к�кке к�терді. Iзбекстан 
мен Қазақстанның мәдениеті мен әдебиетіне аянбай адал 
қызмет етіп жүрген к�рнекті жазушының мерейтойы 
достықтың туын биік к�терген керемет к�ркем кеш болды.

	кбар БЕРДІХАН

Облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлының қолынан 
сыйлық алғандардың қатарында жазушы Wдіхан 
Шілтерханов, ақын-сазгер, драматург Исраил 
 Сапарбай, әнші Ақжол Мейірбеков, Нұрлан Iнербаев, 
Алтынай Жорабаева сынды саңлақтар бар. 

«Оңтүстік  Қазақстан облысындағы кәсіби 
театрлардың саны 8-ге жетіп, онда жыл сайын 40-тан 
астам жаңа спектакль сахналанып келеді. Осының 
�зі Оңтүстік жұртшылығының шынайы �нерге деген 
ықылас-пейілін танытса керек. Жыл сайын облыс 
орталығында «Театр к�ктемі» фестивалі �ткізіледі. 
Баршаңызға мәдениет пен �нерге қызмет ету жолында 
зор денсаулық, шабыт, жаңа шығармашылық табыстар 
тілеймін» деді облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы.

Мәдениет және �нер қызметкерлерінің аты-
нан Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Ж.Шанин 
атындағы облыстық академиялық қазақ драма 
театрының артисі Сапар Iтемісов облыс әкіміне алғыс 
тілегін білдірді.

Кеш барысында �ңіріміздің 8 �нерпазына Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 
«Мәдениет саласының үздігі» т�сбелгілері мен облыс 
әкімінің грамоталары табысталды. 

Жамал С	РСЕНОВА

КЕЙКІ БАТЫР 
ҚАЙДА ЖЕРЛЕНГЕН?

Міне, қараңызшы, халық сүйікті батыр мергенін 
�лдіге қимай тірі жүр деп әңгіме таратқан. Қалай 
болғанда да жер қазып таба алмайтынымызға 
к�з жетті. Қай сайды, қай т�бені қаза берерсің. 

Ендігі үміт к�ріпкелдерде. Біз әлі атеиз-
м нен толық арылмаған елміз. Құдай-
сыз дар арамызда әлі к�п. Олар к�ріп-

келдерге де сенбейді. Ал шынында болгарлық 
Вангадай болмағанымен қазақта қазірде де 
к�ріпкелдер бар. Соларды іздеп тауып бір-
нешеуін ертіп баруымыз керек еді. Осы экспе-
дицияға қатысқан «Егемен Қазақ стан» газетінің 
Қостанай облысы бойынша тілшісі Нәзира 
Жарымбетова к�ршісі Айсұлу Жақанова ның 
к�ріпкел екенін айтты. Мен оған Қоста найына 
барған соң ол кісімен с�йлесіп к�руді �тініш 
еттім. К�ріпкел-экстрасенстер конкур сына 
қатысып танылған бізде де, Ресейде де аты 
белгілі к�ріпкелдер баршылық. Оларға Кейкі 
сүйегін іздеттіруге әлі де уақыт бар. Үміт үзбейік. 

 Ғылыми экспедицияның мақсатының 
бірі Аманкелді ауданы орталығынан он үш 
щақырым жердегі Ағаштык�л атты мекенде 
ғарыштан немесе ұшақтан ғана к�руге бола-
тын бір гектар аумақта салынған қазақы ою-
�рнектердің суреті орынын к�ріп, дрон деген 
ұшатын аппаратпен суретке түсіріп алу екен. 

Ерлан Бәтташұлы дрон аппаратын ұшырып, 
сол суреттерді т�бесінен түсіріп алды. Бұл 
ғажайып ою-�рнекті суреттерді 2006 жылы 
Америка ғарышкерлері ғарыштан түсіріп 
алып жария еткен екен. Аллам-ау, неткен 
сағырттық жайлаған елміз, содан бері он жыл 
�тсе де соған мән бермей келіппіз. Оның 
үстінен адам да,  малда �тіп жатады. Бірте-
бірте к�мескіленіп �шіріле береді емес пе. 
Сондықтан аудан басшылары сол бір гектар 
аумақты тездетіп қоршаттырып, үстіне �скен 
ш�птерді жұлып �рнектер айқын к�рінетіндей 
қалыпқа келтірулері керек. Одан әрі ғалымдар 
зерттеп, оның қай заманда кімдер, қалай, не 
себеппен салғаны жайлы �з пікірлерін айтар. 
Мұндай ғарыштан к�рінетін мәнерлі сурет 
Оңтүстік Американың бір мемлекеті жерінде 
ғана бар екенін оқып, суретін к�ргеніміз бар-
ды. С�йтсек, ол �з аяғымыздың астында, күнде 
үстінен басып �тіп жүріппіз ғой. Ендеше, 
Аманкелді ауданы �ңірі мен оның Ағаштык�л 
және Тасты мекені туристерді қызықтыратын 

дарын анықтап, соларды алдағы уақыттарда 
аяқасты етпей күтіп қадірлеп, ұрпақ тәрбиесі 
мен білімнің бір к�зі ету керектігін, Торғай 
�ңіріндегі сондай жерлерді к�збен к�ріп 
белгілеп қайтпақшы екенімізді айтып берді. 

Экспедиция келесі күні түске қарай Кейкі 
батырдың бассүйегі 17 қыркүйекте жерленетін, 
мавзолейінің іргетасы құйылып, оған бұрылыс 
жол салынып жатқан Арқалық пен Аманкелді 
ауданының ортасында орналасқан Тасты ауы-
лының тұсында аялдап, сол жерде қарсы алған 
Аманкелді ауданының әкімі дайындық барысы 
жайында айтып берді. Одан әрі аудан орта-
лығына тоқтап, Аманкелді батырдың бейіті мен 
ескерткішіне тәуеп етіліп, құран бағышталды. 

3 маусымда түс ауа Жыланшық �зенінің 
бір саласы Жалаулы �зенінің жағасына жеттік. 
Археологтар қазған шұқырларды к�рдік. Олар 
Кейкі сүйегінің табылуынан күдер үзіп, салы 
суға кетіп отыр екен. Біздің де к�ңіл күйіміз 
түсіп кетті. Етекте Жалаулы �зені ағып жатыр, 
елсіз мекенге айналған. Осынау біз тұрған 
т�бешік орнындағы Сүтемгеннің Жәкені атты 
кісінің қоржын үйін қамал етіп, қайран Кейкі 
батыр ақырғы оғы біткенше �зін ұстауға келген 
жазагер отрядпен шайқас салған ғой жалғыз 
�зі. Қасында аяғы ауыр келіншегі, аяулы жары 
ару Ағжан оғын жеткізіп беріп тұрған. Және 
жанында соның алдындағы бір шайқаста �зі 
�лтірмей, аяп, аман қалдырған татар жігіті 
болыпты. Сол опасыздық жасап, Кейкінің 
орысша білмейтінін пайдаланып, орысша-
лап оның қанша оғы қалғанын, соңында оғы 
біткенін айтып тұрыпты дейді. Оғы біткен соң 
басып кірген ғой. Wйелімен екеуін паршалап, 
кескілеп азаптап �лтірген. Сол оқиғалар к�зге 
елестеп, қайран ер, қайран ару Ағжан сендердің 
қасиетті қандарың судай т�гілген жер ғой мынау 
тұрғанымыз деп, жанарға жас үйірілді. 

Археологтардың басшысы тарих ғылымы-
ның кандидаты, Л.Гумилев атындағы  Еуразия 
ұлттық университетінің археология кафедра-
сының меңгерушісі Ұлан Үмітқалиев бұдан әрі 
жер қаза берудің ж�ні жоқтығын, осы жерде 
жерленген деп белгі қойылған орындардан 
табылмағанын, к�рсеткендері дұрыс болмай 
шыққанын айтты. Сонымен, іздеу тоқтатылып, 
археологтар кері қайтарылды. 

Мен маңайына жақын келіп тұрып, осынау 

Бұл оқу орнын физика-математика 
ғылы мының докторы, профессор, ҚР 
ҰИА ака демигі, ҚР ҰҒА корреспондент-
мүшесі Нұрлан Мұқанұлы Темірбеков 
бас қарып келеді. Кез келген оқу орны-
ның жетістікке жетіп, белгілі бір белес-
терді бағындыруы сол оқу орнына 
жетекшілік ететін ректордың іскер лігіне, 
ақыл-парасатына, жұмысты жүйелі 
әрі нәтижелі жүргізе білуіне байла-
нысты. Нұрлан Темірбековтың ұйымдас-
тырушылық қабілетінің жоғарлылығы, 
уақыт талабынан туындайтын міндет-
терді д�п баса білуі – ҚазИТУ-ды 
бәсекеге қабілетті білім ошағы ретінде 
қалыптас тырып, таныта түсті. 

І р г е с і  2 0 0 1  ж ы л ы  қ а л а н ғ а н 
университеттің орын тепкен жері, 
жеке академиялық қалашығы �зінің 
инфрақұрылымымен, студенттер үшін 
ыңғайлы етіп жасалғанымен ерекше 
екенін байқатады. Білім алуға толық 

Торғай �зені жер үстімен барып Аралға құйған. 
Сол арнаның сорабын әлі де к�ріп байқауға 
болатын к�рінеді. Ал Торғай �зені кейін неге 
жер үстінен жер астына кетіп қалғаны туралы 
мен кезінде «Арал» атты поэма жазғанмын. 
Қысқаша айтқанда, оңтүстіктен келе жатқан 
Торғай �зеніне Орал тауынан  бастау ала-
тын Ырғыз бен Iлкейік �зендері жолдан 
қосылып, бүйірден кеп тоғысып құяды. Wдетте 
оңтүстіктен келетін Торғай �зені бір жылы 
Ұлытау �ңірінде қар аз болып тасымай қалыпты. 
Ал Орал жақта қыста қар қалың жауып Ырғыз 
�зені жылдағыдан сұрапыл қатты тасыса керек. 
Бұрын арна толтырып тасып жатқан Торғай 
Ырғыз �зені тасқынын �зіне қосып ала қоятын. 
Ал бұл жолы қатты тасыған Ырғыз �зенінің 
тасқын селі Торғайға жұлқынып, арындап 
жетсе арна бос жатады, жылдағыдай тосқауыл 
болатын Торғайдың тасыған суы жоқ, екпінмен 
келген бетте қарсы жағаны қатты соғып бұзып 
�теді де қара жерді таспадай тіліп �зіне жаңа 
арна жасап, сол бетімен барып Жыланшық 
�зені құятын Құрдымға барып құлаған. Мен 
 поэмамда Құрдымға қарай тартатын арнаны 
б�геп, Торғай, Ырғыз, Iлкейік �зендерін бұ-
рын ғы ескі арнасын аршып апарып, Аралға 
құйғызу керек екенін мәселе етіп к�тергенмін. 
Оған «...Бұл �зендер бұрынғыдай қатты тасы-
майды, Аралға олардан су келіп жарытпайды» 
деген атүсті жауап алғанмын. Жылда қатты 
та сыма ғанмен биылғыдай тасыған жылдары 
Аралға әжептәуір су барар еді. Бұл әлде де ой-
ласатын жоба. 

Бұлақтары бұлқып аққан, сан салалы 
Жыланшық �зенінің �ңірі құлазып бос жатуға 
тиіс емес. Осы �ңірде сан аттанысқа қатысқан 
Аманкелді мен Кейкі батырлар аттарының 
тұяқтарының ізі қалған. Бірақ Кейкі сүйегін 
таба алмай амалсыз аттанып барамыз. 

 Одан бері бір ғасырға жуық уақыт �тті. 
Кейкінің �мірі де, �лімі де аңызға айналған 
адам. Қай жерге жерленгені анық емес. Екінші 
біреулер Кейкі атып �лтірген қызыл командир 
Токаревтің баласы кейін әдейі іздеп келіп, 
к�рден қайта қаздырып алып, тағы б�лшектеп, 
табылмайтын етіп суға ағызып жіберген дейді. 
Тағы біреулер Кейкі батыр сол жолы да амалын 
тауып қашып шығып құтылып кетіпті, �лген 
Кейкі емес інісі Шұбар екен деп аңыз етеді. 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ ТАЛШЫБЫҚ

БІР БӘЙТЕРЕК БҰТАҒЫМЫЗ 

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

жағдай жасалған. Қандай мамандықтар 
оқытылады дейтін сұраққа келетін 
болсақ, азық-түлік тағамдары техноло-
гиясы, �ңдеу �ндірістері, биотехноло-
гия, органикалық заттардың химиялық 
технологиясы, технологиялық машина-
лар мен жабдықтар, есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз ету, 
радиотехника, электроника және теле-
коммуникациялар, автоматтандыру және 
басқару, қоршаған ортаны қорғау және 
�мір тіршілігінің қауіпсіздігі, стандарт-
тау және т.б. жалпы саны 19 мамандық 
бойын ша жоғары кәсіби  мамандар 
 даярланады екен. Сонымен қатар бүгінгі 
заманға қажетті IT-мамандар, экономи-
стер мен қаржыгерлер, басқарушылар 
( м е н е д ж е р л е р ) ,  к е д е н ,  т у р и з м , 
мейрамxана ісі, қонақүй ісінің маманда-
ры, әлеуметтік қызметкерлер, экологтар 
және технологтар білім алуда.  

Ректор Нұрлан Мұқанұлынан уни-

верси теттің бүгінгі тыныс-тіршілігі 
жайын да сұрап білгенімізде, атқарып 
отырған жұмыстардың негізгі бағыты 
жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі бағдарламаларды іске асыруға, 
кәсіпорындармен серіктестік қатынастар 
орнатуға, Қазақстан Республикасының 
тұрақты экономикасын жүйелі дамыту-
дың негізі шағын және орта бизнес 
саласына бағытталғанын атап �тті. Уни-
верситет басшысы және бір с�з с�зінде 
оқу орны білім беру сапасын қамтамасыз 
етуде тәуелсіз Қазақстандық агенттігінің 
институционалды аккредиттеуінен 
�ткенін жеткізді. Сонымен қатар білім 
беру сапасын қамтамасыз етуде 15 білім 
беру бағдарламасы бойынша сәйкес 
аккредитациядан �ткені ж�нінде куәлігі 
берілгенін айтты. 

– ҚазИТУ-дың заманауи материал-
дық-техникалық базасы мол екенін айта 
кетсем деймін. Жаңа үлгідегі зертханала-
рымыз бар. Жоғары мамандандырылған 
профессорлық-оқытушылар құрамы 
жұмыс істейді. Iз қызметіміздің аясын-
да серіктес университеттермен тығыз 
байланыс орнаттық. Шәкірттеріміз 
республиканың ірі кәсіпорындары мен 
компанияларына, ғылыми-зерттеу 
инс титуттарында еңбек тәжірибесінен 
�тіп, қабілеттерін шыңдайды. Ресей, 
Қырғызстан, Iзбекстан, Франция, 
 Малайзия, Түркия, Испания және тағы 

да басқа шетелдік оқу орындарымен 
байланыс жасап тұрамыз. Бірлескен 
халықаралық ғылыми конференциялар, 
семинарлар, д�ңгелек үстелдер �ткізу 
дәстүрге айналған. Мәселен, жақында 
Польшаның Люблен университетінен 
профессор Вальдемар Войцик келіп, 
«Жаңа сандық технологиялар және 
басқару» атты жазғы мектеп �ткізді, 
– дейді ректор. Білім ордасымен жан-
жақты танысу барысында, осылайша, к�п 
жайттарға қанық болдық. Ең бастысы, 
мұнда мектеп бітірушілер мемлекеттік 
білім гранттары және ақылы негізде білім 
ала алады. Оқудың күндізгі және сырттай 
б�лімдері де бар екен. Магистратура мен 
докторантура бойынша да білім беріледі. 
Оқу үлгерімі жақсы шәкірттерге арнайы 
жеңілдіктер қарастырылған. 

Оқу орнының кітапханасы тура-
лы айтатын болсақ, бұл бағытта да 
кешенді жұмыстар қолға алынған, 
нәтиже де  айтарлықтай.  Ғылыми 
кітап ха наға бас сұққанымызда, оның 
 заманауи ақпараттық к�пфункционалды 

бағдарлау орталығы екенін, бұл жерде тек 
ақпаратты алу ғана емес, сонымен қатар 
қарым-қатынас орталығы, бос уақытты 
мазмұнды �ткізуге жағдай жасалғанын 
аңғардық. Жақында сирек кездесетін 
кітаптар қоры жасалып, оқырмандар 
игілігіне ұсынылатыны ж�нінде  хабардар 
болдық. Кітапхана жанынан құрылған 
«Оқырман клубында»  студенттер 
қауымы таңдау жасалған т�рт кітапты 
оқиды екен. Соңынан оқыған дүниелері 
ж�нінде пікір алмасып, ой б�ліседі. Үздік 
оқырманды анықтайды. Шешендік �нер 
үйірмесіне қатысатын жастар «Iнер алды 
– қызыл тіл» демекші, сауатты с�йлеуге 
машықтанады. 

ХХІ ғасыр – білім ғасыры деп айтаты-
нымыз жайдан-жай емес. Тек білімділер 
ғана �з мемлекетінің к�шін алға сүйреп, 
жарқын жетістіктерге бастары анық. Сол 
қатарда ҚазИТУ мамандары да �здерінің 
сүбелі үлестерін қосып келе жатқаны 
с�зсіз. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Балалық – бал дәурен шақтың мәнді де 
мағы налы болғанына не жетсін. Осы орайда 
жылына бір келетін жазғы демалыстың орны 
б(лек. 

Бұдан былай жаз маусымын қызықты 
�ткізетін балалалардың қатарына Алматы об-
лысы Райымбек ауданындағы Бест�бе орта 
мектебінің оқушылары да қосылды. Жақында 
«Балауса» жазғы сауықтыру лагері салтанатты 
түрде ашылып, �з жұмысын бастады. 

«Балалар – біздің болашағымыз. Ел келешегі 
болар балапандарымыз үшін сауықтыру лагерін 
ұйымдастырып отырмыз. Мұнда балалар 
қызығушылығына қарай түрлі істермен ай-
налысады, демалады, дәмді тамақтанады, 
денсаулықтарын нығайтады. Балаларға бір уақыт 
қымыз беріледі. Қымыздың адам ағзасындағы 99 
түрлі сырқатқа ем екені белгілі» деді салтанатты 
рәсімнің ашылуында с�з с�йлеген мектеп ди-
ректоры Рүстембек Мыңбаев.

Райымбек ауданы әкімінің орынбасары 
Талғат Байеділов аталмыш мектепте қыруар 
істер атқарылғанын атап �тті. Сондай-ақ сал-
танатты шарада Жылысай ауылдық ақсақалдар 
алқасының т�рағасы Болат Таубалдиев, ардагер 
ұстаз Есмағанбет Тәжібаев мектеп ұжымының 
игілікті ісіне жеміс тіледі. Табиғаты к�ркем, 
ну орман, жасыл шыршалы, м�лдір бұлақты 
тау қойнауында орналасқан мектеп лагері 
балалардың сәтті демалысына мол мүмкіндік 
туғызары с�зсіз. 

Ғани БЕЙҚҰТБАЙ
Алматы облысы
Райымбек ауданы
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1989 жылдың сәуір айының бас 
кезінде болған қайғылы оқиға туралы 
хабар жер шарына жедел тарап, бүкіл 
дүниені дүрліктіріп жіберді. Талай жандар 
картаға үңіліп, Норвегия жағалауындағы 
Медвежий аралын іздеді, талай жүректің 
үміт жібі үзілмей, жаңадан бір қуанышты 
хабар күтті. 

Бірақ шындықтың аты шындық 
еді. Қатал тағдыр ешкімнің де мұң-
зарына қайырылып қараған жоқ. Атом 
энергетикалық қондырғылы кеңестік 
торпедалық сүңгуір қайық опат бола-
ды да, бір жарым шақырымдық теңіз 
шыңы рауына ш�гіп кетті .  Қайық-
экипажындағы 69 ержүрек қаһарман-
дар дың 42-сі �з Отанының тыныштығын 
қорғау жолындағы қасиетті іс үстінде, 
ашық теңіздегі апатпен алысу кезінде 
теңдесі жоқ ерлікпен к�з жұмды. 

Орталық газеттер сол 42-нің тізімін 
жариялады. Тізімнің басында тұрған 
мынадай жолдар к�з тартады: «Сүңгуір 
қайықтар құрамасы саяси б�лімінің 
бастығы, І рангілі капитан Б�рқұлақов 
Талант Wмитжанұлы». «Правда» газеті 
�зінің 15 сәуірдегі санында жариялаған 
«Қайғы мен қаһармандық» деп аталатын 
мақаласында ол туралы: «Теңізде қаза 
тапқан қайықтың саяси орынбасары 
Юрий  Максимчук пен құрама саяси 
б�лімінің бастығы 1 рангілі қапитан 
 Талант Б�рқұлақовтың жанқиярлық 
ерлігі туралы. Iз �мірінің соңғы минут-
тарында саяси қызметкер Т.Б�рқұлақов 
әбден әл-дәрмені құрыған офицерді 
судан т�ңкеріліп түскен салдың үстіне 
тартып шығарды». 

Б�рқұлақов Талант кім? Ол қазақ 
жігіті, біздің жерлесіміз, Қызылорда об-
лысы Қазалы ауданындағы «Iркендеу» 
совхозында ғұмыр кешкен, ұзақ жылдар 
бойы кәсіподақ қызметкері болған, Сыр 
�ңіріне танымал жыршы, аяулы азамат 
Б�рқұлақов Wмитжанның перзенті еді. 

Талантпен танысу үшін уақыт тереңі-
не шегініс жасап, Б�рқұлақов тардың 
�ткен жолына бір сәт к�з жіберелік. 1942 
жылдың қазаны. Соғыстың нағыз қызып, 
қанқұйлы  жаумен жан алысып, жан 
берісіп тұрған қиямет шақ. Осы жылы 
он сегіз жасқа жаңа ғана толған Қазалы 
ауданының №11 ауылына қарасты 
Фрунзе атындағы колхозының тұрғыны 
Wмитжан Б�рқұлақов та майданға ат-
танды. Ол да солдатқа тән үлкен және 
ұзақ жолдан �тті. Бірінші Белорус май-
данында соғысқа қатысты, кейін кіші 
командирлер даярлайтын курста оқыды, 
лейтенант атағын алды, взводқа, ротаға 
командирлік қызмет атқарды. С�йтіп, 
соғысты жеңіспен аяқтап шықты.

Бірақ соғыс біткеннен кейін де әскер 
қатарында үш жылға жуық қызмет етті. 
Бұл жылдар Wмитжан үшін әскери �мірден 
де басқа жаңалықтар әкелді. Медбике 
болып майданға �зімен қатар қатысқан 
орыс қызы Клавдия  Николаевнамен дәм-
тұзы жарасып, к�ңіл қосты. 1947 жылы 5 
 мамырда қазақ жігіті Wмитжан мен орыс 
қызы Клавдия перзентті болды.

...Сонан бір жыл �ткенде Wмитжан 
Б�рқұлақов Қарулы Күштер қатарынан 
босатылып, запасқа шықты. Енді ол алты 
жыл бойы аңсаған алыстағы  ауылын, 
туып-�скен жерін, қартайып, мұның 
қамқорлығын күтіп отырған қарттарын 
ойлады. Мұнда Таланты мен Клавдиясы. 
С�йтіп, ол екі жағын да қия алмай, бір 
тоқтамға келе алмай, күндер бойы әрі-
сәрі ой құшағында жүрді.

Wрине, жолдасының бұл жағдайын 
К л а в д и я  ж а қ с ы  т ү с і н д і .  I й т к е н і 
Wмитжанның онан жасырын ешбір сыры 

Мен әскерде  дайындалған фото-
альбомның беттерін парақтап отырып, бір 
ғажап азаматты еске алдым. Ол ұлты қазақ, 
бірінші рангілі капитан Талант Wмитжанұлы 
Б�рқұлақов болатын. Ол 1989 жылы 7 
сәуірде Медвежий аралына жақын Норвегия 
теңізінде апатқа ұшыраған «Комсомолец» 
атом сүңгуір қайығында оқыстан опат бол-
ды. Талант Wмитжанұлы шындығына кел-
генде �з заманының ерен тұлғалы азаматы 
еді. Жас, сымбатты, күш-жігері бойында 
тасыған, сырт к�з сүйсінерлік жігіт бола-
тын. Үстіндегі әскери киімі де �зіне құйып 
қойғандай еді. 

Менің онымен алғаш кездесуім экипажда 
�тті. Лениндік б�лме деген болды. Ол бізбен, 
яғни жас жауынгерлермен саяси сабақ �ткізді. 
Сабақ деген аты болмаса, мұны әскерге 
жаңа келіп жатқан жастармен �ткізілер 
тәрбиелік әңгімеге теңестіруге болар еді. Оны 
қызықтырғаны – біздің матростық тұрмыс-
тіршілігіміз. Жиналғандардың әрқай сысымен 
жекелей танысқан ол араларымызда ән 
айтатындар немесе музыкалық аспаптарды 
меңгергендеріміздің бар-жоқтығын сұрады. 
Iйткені жақында матрос әндерінің округтік 
слеті �теді екен. Менің домбырада, гитарада, 
балалайка мен мандолинада ойнайтын �нерім 
бар еді. Бір қызығы оны мен атаған аспаптар 
ішінде домбыра қызықтырды. Оның �тініші 

Жарасқан тал бойына әскер киім,
Тұр қарап сұлу қазақ, ықшам, түйін.
К�з алмай бейнесінен ойға баттым,
7лді деу сұлулықты қандай қиын!
Қиылған қара мұртты, ашық маңдай,
Жайдарлы жүзі жылы жазғы таңдай.
Еріксіз күмбірлетіп жыр толқыны,
Кеудемнен шапшып к�кке кетті самғай.
Есіме досым айтқан түсті с�зі,
Борышын теңізде �теп жүрген кезі.
Бір күні б�лімшені тексеруге,
Келмекші, – деді достар д�кей �зі.
Палуба жалтырайды бейне айна,
Жатқандай әзірленіп үлкен тойға.
Капитан әмір берді қатал үнмен:
«Команда, қатар түзе жаға жайға!»
Келеді кілең маңғаз жарып топты,
Жарқылдап алтын зерен погон шоқты.
Оқ бойы алға түсті к�ркем қазақ,

Еңселі сұлу мүсін, жанары отты.
Жаныма келіп таяу қарап маған,
Қайдансың деп сұрады мекен, қалаң?
К�рмеген үлкен ұлық бұрын алдын,
Деуге әрең, «Қазалыдан» келді шамам.
Толықсып ақшыл бетке ойнап қаны,
«Жерлеспіз» деді күліп бірге жаны.
Аялдап бізге қарап сәл кішкене,
Жағалап тұрған сапты кетті әрі...
Аяқтап досым с�зін қалды үнсіз,
Сұрауға бата алмаған «Аға,  кімсіз?»
Арада тарих болып �тті жылдар,
Жарқ етіп туды ерлік кетпес ізсіз.
7лмейді дара туған алып шынар,
Сындарда иілмейді бірақ сынар.
Тараған Қазалыдан сұңқар қазақ,
Мәңгілік шырақ сынды тұрған шығар.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ
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   .  Таланттың әкесі 

Әмитжан Бөрқұлақұлы

Талант Әмитжанұлы

Аға зиратының басында

Таланттың інілері Базаралы мен Талайлы ағаларының отбасында

болмайтын. Мүмкін осы бір қазақ жігіті 
оған �зінің аңқылдаған ашықтығымен, 
б ұ л т а р ы с - қ а л т а р ы с  с ы з  а қ ж а р қ ы н 
к�ңілімен, аппақ адалдығымен ұнаған 
болар. Ол да іштей к�п толғанды. Жігіттің 
туған жеріне оралмай, �зіне ақ сүт беріп 
әлпештеп �сірген, бұл күнде қартайған 
ата-анасын далаға тастауы ақылға сияр 
ма, ол нағыз қатыгездік болмас па? Мен 
ше? Мен оған солай ет деп қалай айта-
мын. Менің де қарияларым бар, кімге 
тас таймын? Не болса, ол болсын деп 
қалай қиып кете алармын? Кеткенмен 
онан бақытты болармын ба?

С�йтіп, Клавдия ұзақ толғаныстар-
дан кейін барып тәуекелге бел буды да 
Wмитжанмен ашық с�йлесті. Қиыспас 
жандардың қиын әңгімесі: тағдыр жолы 
сан тарау екен, оған бұлар да лажсыз 
к�нді. Бірақ олар бір-біріне деген шынайы 
достық, сыйластық к�ңілдерінің �мір 
бойы суымасын,  Талант тағдыры екеуіне 
де ортақ екендігін біліп, ризашылықпен 
қоштасты.

Міне, сонан бері арада 41 жыл �тті. 
Қуанышы мен қайғысы, қиындығы мен 
қызығы, ызғары мен жылуы к�п жыл-
дар. Wмитжан елге оралғаннан кейін 
Қызылорда педагогикалық училищесін 
бітіріп, біраз жылдар мектепте мұғалімдік, 
кейін Энгельс атындағы совхозда кадр 
б�лімінің инспекторлығы қызметтерін 
атқарды. 1968 жылы «Iркендеу» совхо-
зына  ауысты да �мірінің ақырына дейін, 
яғни 1986 жылға дейін, осында кәсіподақ 
комитетінің т�рағасы болып жұмыс 
істеді. Тумысынан алғыр, �нерлі, ойлы 
да, зерделі бұл адамның аудан, облыс 
к�лемінде елдің мәдени, рухани �суіне де 
қосқан үлесі к�п еді. 

Wбекеңнің Базаралы, Талайлы, 

Балғазы, Марат атты балалары мен 
Wсемкүл атты қыздары болды. Бірақ ол 
кісі Талантты әрқашан балаларымның 
үлкені,  тұңғышым Кеңес Армиясы 
қатарында саяси қызметкер деп мақтан 
тұтып отыратын. 

Wмитжанның Талантпен, оның ана-
сы Клавдия Николаевнамен байланысы 
�мір бойы үзілген емес. Ол Таланттың 
тәрбиесіне материалдық та, моральдық 
та жағынан әрқашан к�мектесіп отыр-
ды. Талант �мірін дегі белгілі оқиғаларда 
ол қашан да баласының қасынан та-
былатын. Wбекең Таланттың мектеп-
ке бірінші класқа барарында, адмирал 
 Нахимов атындағы жоғары әскери-теңіз 

училищесіне түсерінде, келіні Татьянаға 
үйленерінде және немерелері Артур мен 
Наташа туғанда Ленинградқа, Горь-
кийге, Мурманскіге барып, ұлының 
қуаныштарына ортақтасып қайтты. Оған 
«Iркендеу» совхозындағы Wмитжан 
Б�рқұлақовтың үйіне барып, оның 
архивін қарап отырғанда әбден к�зіміз 
жетті. Хаттар, суреттер, жеделхаттар, 
Wбекеңнің Талант ж�нінде, басқа да 
балалары ж�нінде жазып қалдырған, бір 
кезде �зі домбырамен қосылып әдемі 
қоңыр дауысымен айтып отыратын �лең 
жырлары...

Аудан орталығындағы аурухана-
да жатқанына қарамастан бір мезгілге 
сұранып шығып, «Iркендеудегі» әкесінің 
үйіне бізді бастап барған Wбекеңнің 
«Бозк�л» ауылында жұмыс істейтін бала-
сы Талайлы әр хат, әр сурет жайлы сыр 
шертіп отыр.

– Мына сурет Таланттың үш жас та ғы, 
мынаусы сегіз жастағы, ал мынау әс кери-
теңіз училищесін бітірердегі суреті.

Бізге суреттерден сәби Талант, бала 
Талант және жас жігіт Талант қарап отыр. 

«Алыстағы бауырларым, к�ріп алыңдар, 
мен осындаймын» дейтін сияқты.

Және бір сурет шамасы сүңгуір 
қайықтың экипажын толық бейне-
лейтін сияқты. Алдыңғы қатарда офи-
церлер, кейінгі қатарларда матростар. 
Офицерлердің орта шенінде баяғыдай 
жас�спірім емес, енді есейіп, ержет-
кен, үшінші рангілі капитан, бригада 
саяси б�лімі бастығының орынбасары 
кезіндегі Талант отыр. Бұл 1978 жылғы 
сурет екен. Wкесіне тартқан қайратты да 
келбетті жүзінен ақыл мен парасаттың, 
адалдық пен қайырымдылықтың лебі есіп 
тұрғандай. 

Бір хатында ол �зі туралы, Қазақ стан-
ға, елге келгісі келетіндігі туралы, іні-
қарындастарына деген шынайы са ғыныш 
сезімі туралы жазыпты. «Мен әскери 
адаммын, сондықтан да �міріміз к�шпелі 
келеді. Оның үстіне менің �зімнің жаным-
да да, қанымда да туа бітті к�шпенділік 
қасиет бар ғой деп ойлаймын. Алматыны 
әсем қала деп есітемін, Медеуді бүкіл әлем 
біледі. Алматыда, Ташкентте, Душанбеде, 
Фрунзеде болсам деймін...»

«Мен бүгін соншама к�п хат алдым, 
сіздерден де. Оған �те қуанып қалдым. 
Мен інілерім мен қарындастарымның 
соншама к�п екенін бұрын білмеуші 
едім... Бұл мен үшін әрі бақыт әрі қызық. 
Солармен кездессем-ау деп армандай-
мын. Сіздерге міндетті түрде барамын...»

Осының бәрінен әкесін, әкесі туған 
елді, жерді, аға-іні, апа-қарындастарын 
сағыну мен аңсаудың,  оған деген 
махаббаттың иісі аңқып тұрған жоқ па?! 
Ол �з бақытын, �зінің �мір жолындағы 
кездескен сәттіліктерін де халықтың, 
елдің, жақсы адамдардың тигізген шара-
паты деп біледі. Оған хаттағы мына бір 
с�здері куә: «Iмір мені ешқашан да ерке-
леткен жоқ. К�рген қиындықтарым да аз 
емес. Бірақ екінші бір жағынан алғанда 
менің талабымның бір сәттілігі бар, 
әрқашан да к�здеген мақсатыма жетіп 
келе жатырмын. Мен мұны �мір жо-
лында әрқашан маған жақсы да ақылды, 
қайырымды адамдардың кездесуінен деп 
ойлаймын».

...1976-1979 жылдары Солтүстік флот-
та сүңгуір қайықта қызмет еткен, Қазалы 
станциясындағы темірбетон заводының 
құрылыс шебері  болып істейтін Ержігіт 
Мырзамұратовты тауып, әңгімелестік. 
Бұл жігіт Талантты біршама білетін болып 
шықты. 

– 1908 жылы Сицилиядағы Миссина 

бойынша қазақтың халық әндерінің бірінен 
үзінді орындадым. Ол әнді дереу тыңдағаннан 
кейін маған тездетіп үйге хат жазуымды, ата-
анамнан домбыра салып жіберуімді сұрауды 
�тінді. Сабақ аяқталғаннан кейін екеуміз 
оңаша қалып с�йлестік. Ол құлаққа жағымды 
қазақ әуендерін бүкіл флот есту керектігін 
айтты. Бұдан кейін де бірнеше рет кездестік. 
Сол кездері «Үйіңнен домбыра келді ме?» деп 
сұрайтын. Себебі мені домбырада ән салады 
деп концерттік бағдарламаға енгізіп қойған 
екен.

Күн суық. Оның үстіне матростық қыз-
метім жаңа ғана басталып жатыр. Wскери 
�мірдің алғашқы айлары ғой. Сол себепті де 
мен ән айтатындай, концертке дайындыққа 
баратындай жағдайда емес едім. Бірақ 
соған қарамастан �зімнен шені жоғары 
жерлесімді сыйлағандықтан және домбыраға 
деген �зімнің құмарлығым болғандықтан бар 
жайды айтып үйге хат жаздым. Ақырында 
домбыраға қол жетті. 

Пошта арқылы домбыраның жеткені 
үлкен қуаныш болды. Барлық флотилиядағы 
жерлестер домбыраның үнін тыңдау үшін 
менің жаныма жиналды. Олардың әрқайсысы 
�з үйлерін, туған-туыстарын, сонымен бірге 
елде қалған ғашықтарын еске алды. Алай-
да матрос әндерінің округтік концерті бір 
себептермен кейінге қалдырылды. Талант 

Wмитжанұлы осы кезде дивизия штабынан 
теңіздегі әскери қызметке ауыстырылды. 
Яғни «Комсомелец» атом сүңгуір қайығында 
қызмет ететін болды. 

Оқиға былай болған екен. Iрттің сал-
дарынан қайық жоғары к�теріледі. Экипаж 
лаулаған жалынмен арпалысады. Сол кезде 
талант �рт шалған матростарды палубаға 
шығарады. Алайда теңіз қайықты тереңге 
тарта береді. Соған қарамастан Талант жа-
нын дағы жолдастарына рух беріп, к�мек 
бола тынын, аман қалатындықтарына сендір-

ген дей болады. Матростар екі сағаттан астам 
суық судың ішінде жанталасады. Дегенмен, 
матрос тардың бірқатары әл-дәрмендері 
біт кен діктен теңіз тұңғиығына батып бара 
жатты. 

«SOS» дыбысын әрең дегенде жақын 
маңда жүзіп бара жатқан бес корабль естіген 
еді. Солардың ішінен «Алексей Хлобыстов» 
бірінші жетті. Алайда �те кеш еді. Мұздай 
су сорған Талант Wмитжанұлының денесін 
палубаға к�терген кезде демі үзіліп кеткен 
болатын. 

Ерлік ұмытылмауы тиіс. Қаһармандығы 
әрі әскери борышын орындау кезіндегі ерлігі 
үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен бірінші рангілі капитан  Талант 
Wмитжанұлы Б�рқұлақов қаза болғаннан 
кейін «Қызыл Жұлдыз» орденімен марапат-
талды. 

Матрос әндерінің округтік концерті 
кейін �тті. Ол Норвегия теңізінде қаза болған 
моряктарды еске алуға арналды. Басқа 
да �нерпаздармен қатар мен де сахнаға 
шығып домбырамен ән салдым. Осылай 
шыққанымды Талант Wмитжанұлы қалап еді. 
Амал нешік, оған тағдыр менің домбырамның 
үнін тыңдауды жазбапты. 

Қайрат ШАБАНОВ 
ПАВЛОДАР

ууччиилищ
үйүййлене
ННаНатташ
ккикиййге,
қуқуанана ыш
«I«Iррке
ББ��ррқұ
аррххиивін
жжееттті.

КЕЗІНДЕ ЕРЛІКПЕН ҚАЗА ТАПҚАН ТЕҢІЗ ТАРЛАНЫ 
ТАЛАНТ БӨРҚҰЛАҚОВ ТУРАЛЫ

‡   ‡   

қаласында күшті жер сілкінудің салдары-
нан болған апат кезінде оған ең алдымен 
орыс теңізшілері к�мек к�рсеткен екен. 
Сол оқиғаға 1978 жылы 70 жыл толған. 
Осыған байланысты біз 1978 жылдың 
қарашасында сол қалаға достық сапар-
мен барғанбыз, – деді Ержігіт. – Талант-
пен кездесуіміз дәл осы сапардан оралуға 
байланысты. Лиинахамри базасында 
бізді салтанатты қарсы алу кезінде болды.

Wскерге бізбен қатар шақырылған, 
бірақ басқа сүңгуір қайықта қызмет 
ететін Нарымбетов Оралбек деген 
шым кент тік жігіт екеуміз сол күні-ақ 
Талант Б�рқұлақовты тауып алдық. 
Мен Қызылорда облысының Қазалы 
ауданынанмын дегенімде жүзі алабұр-
тып, қуаныш толқыны ойнап шыға келді. 
Сол ауданда «Iркендеу» совхозында 
менің әкем, туған-туыстарым тұрады 
деп, олардың аты-ж�нін айтып, біраз 
әңгімелесті, жерлестерім деп іш тартты.

Ержігіт Талантпен бұдан кейін де 
талай рет кездескен. Үш рет сапарға 
бірге шығып, қайық экипажының ал-
дына қойылған міндеттерді  б ірге 
орындасқан. Оның сондағы тапқырлығы, 
табандылығы, біліктілігі, адамға деген 
қайырымдылығы тек жалғыз Ержігіт 
қана емес, басқаларды да тәнтті еткен. 
Экипаждың әрбір мүшесі оны шын дос, 
жанашыр, ақылшы деп санаған.

Талант Wмитжанұлы Б�рқұлақов 
�з Отанын сүюді, жанының м�лдір 
тазалығын, ерлігі мен табандылығын, 
қажет болса жолдасы үшін, басқалар 
үшін құрбандыққа бара алатындығын 
�мірімен ғана емес, қиын-қыстау күн 
туғанда �лімімен де дәлелдеп берді. «І 
рангілі капитан Борис Григорьевич 
Коляда су бетінде жүріп әл-дәрменінен 
айырылды, оны саяси қызметкер офи-
цер Талант Wмит жанұлы Б�ріқұлақов 
жалма-жан салға тартып алды. Жолдасын 
құтқарды, ал �зі әбден әлі бітіп, сол жер-
де қайтыс болды.

– Жаны жайсаң адам еді, – деді 
к�з жасын тия алмаған Б.Коляда. – Су 
ішінде жүргенде де, отпен арпалыс 
кезінде де ол �неге к�рсетті...» деп жазды 
«Труд» газеті.

Норвегия теңізінде болған кеңестік 
с ү ң г у і р  қ а й ы қ т ы ң  б ұ л  а п а т ы ,  4 2 
боздақтың ерлікпен қаза табуы, тірі 
қалған дарының шеккен шексіз қайғы-
қасіреті бүкіл халқымыз сияқты біздің 
де, әсіресе Таланттың жерлестері мен 
туған-туысқандарының да қабырғасын 
қайыстырып жіберді.  Сол үшін де 
Қызылорда облыстық партия комитеті 
мен облыстық Кеңес атқару комитеті 
І  р а н г і л і  к а п и т а н ,  қ ұ р а м а  с а я с и 
б�лімінің бастығы Талант Wмитжанұлы 
Б�рқұлақовтың отбасына, туысқандары 
мен жақындарына газет арқылы к�ңіл 
айтты.

Бірақ батырлар бастаған іст ің 
ілгері жалғасып, олар жасаған ерліктің 
халық жадында мәңгі сақталары с�зсіз. 
Т.W.Б�рқұлақовтың ұлы Артурдың осы 
бір қайғылы күндерде әке жолын қуып, 
оның ісін ілгері жалғастырамын деп с�з 
беруі осының айғағы. Таланттың ерлік 
ісі, тұлпардан қалған тұяқ – Артурдың 
әке жолын қастерлеуі жерлестердің 
жүрегін мақтанышқа толтырады. Біз �ле 
тұрса да �лімді жеңген, апатқа ұшырай 
тұрса да Отан даңқын жоғары к�терген 
батырлар рухының алдында басымызды 
иіп, оларға құрмет к�рсетеміз.

Сейіл БОРАНБАЕВ,
жазушы
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Былтыр Еуропа елдерінде 
лаңкестікке қатысты мыңнан 
астам адам қамауға алын-
ған. Осылайша 2014 жылдан 
бері тиісті айып бойынша 
тұтқын далғандар саны екі 
есеге артқан. 

Олардың үштен бірі – 
жасы 25-ке толмаған аза-
маттар. Мамандар соңғы 

кездері лаңкестердің қатарында әйелдердің де 
к�бейіп бара жатқандығын айтуда. Еуропа-
лық полиция қызметкерлерінің мәлімдеуінше, 
кәрі құрлық бойынша �ткен жылы 142 шабуыл 
жасалған. Олардың тең жартысы Ұлыбританияға 
қатысты болып шықты. Жалпы былтыр Еуропа 
елдерінде лаңкестік әрекет салдарынан 140-тан 
астам адам к�з жұмып, 400-ге жуығы жарақат 
алған. 

	зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЕУРОПА

Бейбіт өмірге қауіп төндіріп...

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Дәрігерлер пилотсыз шағын ұшақтардың 
к(мегімен науқастарды ажалдан сақтап қалуы 
мүмкін. АҚШ-тың Нью-Джерси штатында шалғай 
жатқан ауыл-аймақтарға дәрі-дәрмекті жеткізу 
жүйесінің сынақтары (тіп жатыр. 

Аяқ астынан ауруы асқынған науқасты 
ажалдан арашалап алып қалу үшін тез арада 
дәрігерлік к�мек к�рсету қажет. АҚШ-та осы 
мәселені пилотсыз ұшақтардың к�мегімен шеш-
пек. Кардиолог Клайд Янси ауруханадан тыс 
жерде жүрегі ұстап қалған адамдардың тек 10%-ы 
ғана толық сауығатындығына тоқталып, сынақ 
нәтижесінде пилотсыз ұшақтар науқастарға 
жедел дәрігерлік к�мек к�ліктерінен 17 минутқа 
ертерек жеткендігін атап �тті. 

Кез келген мемлекеттің 
тарихы Отан алдындағы 
е ң б е г і  ұ з а қ  у а қ ы т қ а 

есте қалатын адамдардың атымен 
даңқты. Біздің еліміздегі осын-
дай тұлғалардың бірі геолог ғалым 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. 
Қанекеңнің даналығы – сахара 
кезіп, �зі бас болып, шексіз де 
шетсіз даламызда жер астындағы 
ғасырлар  бойы иесіз  жатқан 
байлықты халқымызға алып берді, 
сол ісімен ұлы бастамашы бола 
отырып, білімді де білікті к�птеген 
ізбасар шәкірттер тәрбиеледі. Ке-
лер ұрпаққа табандары таймай-
тындай ғылым жолының к�птеген 
сүрлеулерін салып кетті.

Кейіннен әр саланың: ме-
таллургия, мұнай, машина жа-
сау және тағы басқа �ндірістердің 
жаңа �скен мамандары Қанекең 
жолымен бүгінгі мен ертеңгіні, 
практика мен ғылымды, дала 
мүмкіндіктері (ел мүмкіндігі) 
мен қала мүмкіндіктерін салыс-
тырып, керекті жаңалықтарды 
аша отырып, сонымен қатар ерек-
ше ұйымдастырушылық қасиеті 
арқасында әрқайсысы �з саласында 
әйгілі болды. Олардың қайсысы 
болмасын, Қанекең ағамыздан 
�неге алып, адамгершілікпен 
ұйымдастырушылық қасиетті �те 
жоғары қойған. Біздің Асекең де 
сондай жан-жақты, сәулет пен 
қ ұ р ы л ы с т ы  � н е р  р е т і н д е  д е , 
�ндірістік процесс ретінде де 
бүге-шігесіне дейін меңгерген, 
құрылыстың монтажын да, матери-
алдарын да кәсіби тұрғыда жіктеп 
бере алатын белгілі тұлға. Ол да 
Қаныш Сәтбаев ағамыз сияқты 
құрылыс алаңдарында (далада) 
шебер жұмыс істеп, оны басшылық 
қызметпен (қалада) ұштастыра ала-
тын терең білімді маман. 

С ә у л е т  ( л а т ы н  т і л і н д е г і 
architectura гректің architekton де-
ген с�зінен шыққан) грек тілінен 
а у д а р ғ а н д а  б а с  қ ұ р ы л ы с ш ы 
дегенді білдіреді. Iз кездерінде 
Қ а з а қ с т а н н ы ң  с ә у л е т і  м е н 
құрылысын бірге дамытып, осы 
саланың сара жолын салып кет-
кен алғашқы аға буын сардар-
лар Т�леу Бәсенов, Малбағар 
Меңдіқұлов, Wукен Жәкішев, 
Болат Жармағамбетов, Т�лебай 
Жүнісовтердің  іргелі  істерін 
жалғастырып келе жатқан бүгінгі 
б у ы н н ы ң  б а с  с а р д а р ы ,  о с ы 
саланың қазіргі партиархы Асқар 
Құлыбаев. Олай айтуымның �з 
ж�ні бар. Асекең Алматының қала 
басшысы болып тұрған кездері 
құрылыстың ерекше қарқынмен 
дамыған кезеңі болды. Жақсы 
істердің шоқ-шоғымен жасала-
тын құбылысы жазылмаған заңдай 
к�пке белгілі. Қазақстан сәулеті 
мен құрылысының тарихында, 
әсіресе сол кездегі бас қаламыз 
Алматының даму тарихында лек-
легімен дүниеге келіп, к�птің к�зін 
қызықтырып, назарын аудартқан 
ерекше дүниелер �ткен ғасырдың 
70-80 жылдарында орын алды. 
Бұл кез Асекеңнің құрылыс ісінде 
к�рнекті маман ретінде к�ріне 
бастаған кезімен және Алматы 
қаласын басқарып тұрған жылдары-
мен тұспа-тұс келеді. Қазіргі Достық 
даңғылының бойындағы сол кезде 
Одақ бойынша теңдесі жоқ, бірегей 
архитектуралық келбеті бар, зәулім 
«Қазақстан» қонақүйі, 2, 5, 9, 12 
қабатты ансамбльдер кешені, ерек-
ше сән-салтанатты Республика 
сарайы сияқты ғимараттар – сол 
жылдардың жемісі. СОКП-ның сол 
кездегі Бас хатшысы Леонид Ильич 
Брежнев Алматыға келген бір са-
парында қаланың сәулеті оның 
айрықша қызығушылығын тудыр-
ды. Ол партияның бір съезінде 
Алматының сәулеті туралы жақсы 
пікірлер айтып, оны Мәскеу мен 
Вильнюстен кейін алдыңғы қатарда 
келе жатқан қала деп атады. Сол 
пәрменмен Мәскеу қаласының 
біраз басшылары мен сол кездегі 
қаланың бас сәулетшісі Михаил 
Посохинді біздің қаламызға аттан-
дырып, олар аталмыш құрылыс 
объектілерін аралап, тәжірибе 
ретінде біраз жобаларға қанығып 
қайтқан еді. Осыдан кейін-ақ 
сайын даланың т�сіндегі Алма-
ты қаласының сәулеттік бедері 
 туралы ақпарат тіпті шетелдік жур-
налдарда да жарық к�ре  бастады. 
Асекеңнің «Қала – біздің ортақ 
үйіміз,  біз бәріміз оның шын 
мәніндег і  қожасы екенімізді 

Ж а п о н и я  а с т а н а с ы 
 Токиода тамақтанудың жаңа 
үлгісі к(рсетілді. Мұнда 
кешкі ас ішу заманауи техно-
ло  гиялардың к(мег імен 
сандық шоуға айналған. 

Келушілерге 12 түрлі 
тағам ұсынылады. Арнайы 
жоба арқасында тәрелке 
үстімен сандық к�белектер 

ұшса, үстелдің астында виртуалды балықтар 
жүзіп жүреді. Мейрамхана иелері ас мәзірі мен 
оған қатысты дүниелерді ай сайын түрлендіріп 
отыру жоспарда барын айтады. Бұл тамақтану ор-
нында түскі ас ішу 250 доллардан асады. Бағаның 
жоғары болғанына қарамастан, келушілер 
қатары артып келеді. 

АҚШ

ЖАПОНИЯ

Жедел десе, жедел екен

Заманауи мейрамхана

Ауғанстан астанасы Кабулда мешіт алдында 
жарылыс болып, алты адам қаза тауып, он тұрғын 
жараланған. 

Жанкешті �зін-�зі құлшылық үйінің ішінде 
жарып жібермек болған. Алайда әлдебір себеп-
пен намаз оқитын залға �те алмай, қастандық 
әрекетін мешіттің алдында жасаған. Куәгерлер 
жарылыс соңы атысқа ұласқанын хабарлайды. 
Артынша шабуыл үшін жауапкершілікті «Ирак 
пен Левант лаңкестік тобы» �з мойнына алды. 

Жақында ғана ауған елінің Герат қаласында 
ұқсас оқиға болған еді. Мұнда мешіт жанын-
да мотоциклге қойылған жарылғыш зат іске 
қосылып, 7 адам к�з жұмған.

АҚШ-та «екі апта бойы мұнай қоры артты» 
деген ақпараттан кейін қара алтын бағасы арзан-
дады. 

Лондон биржасында Brent үлгісіндегі түрі – 
48,3, ал WTI құны – 45,98 долларға дейін түскен. 
Сондай-ақ Америкалық мұнай институты 
жақында АҚШ-тың қара алтын қоры 2 млн 750 
мың баррельге артқанын хабарлады. 

Еуропалық одақ (з аума-
ғында роумингті қолда ну-
дан бас тартты. Енді ұйымға 
мүше елдердің азаматтары 
аймақ ішінде саяхаттаған-
да, мобильді байланыс үшін 
еліндегі оператордың бел-
гілеген құнын ғана т(лейді. 

Шешім тек Исландия, 
Норвегия және Лихтен-
штейнге таралмайды. Бірақ ел ішіндегі ұялы бай-
ланыс қызметінің тарифтері де �згеруі мүмкін. 
Бұған қоса ұлттық тарифтердегі айырмашылық 
та ескерілетін болады. Сондықтан азамат-
тар одақта арзан тариф ұсынатын елдің ғана 
операторының қызметіне жүгіне алмайды. 
Iйткені шетелде 4 айдан астам уақыт жүрсең, 
роуминг т�леуге тиіссің. Бірақ мұндай шарттарға 
қарамастан еуропалықтар қолға алынған шара-
ны ж�н санайды.

АУҒАНСТАН

АҚШ

ЕУРООДАҚ

Ойы іске аспады

Қара алтын бағасы арзандады

Роумингтен бас тартты

сезініп, оған қамқорлық жасауға 
тиіспіз» деген с�зі қала ғана емес, 
туған жерге деген жанашырлығын 
анық байқатады. Бұл – �те жақсы 
с�з. Wрбіріміз �зіміздің тұрған 
жерімізге осылай қарайтын болсақ, 
к�штің басында боларымыз анық. 
Бәрімізге уақыт та ортақ, қала да 
ортақ, заман да ортақ – заманның 
ұяты ұрпақта қалады. Соны аңғарта 
білген Асекеңді заманының иесі 
деп айта аламын.

Wрине, оңайшылықпен бола 
қ о я т ы н  ж ұ м ы с  ж о қ ,  ә с і р е с е 
құрылыс ісін басқару, құрылысты 

мемлекеттік тұрғыдан басқару – 
күрделі жұмыс. Құрылыстың �зі 
түрлі-түрлі салаларды қамтиды, �з 
ішінен де бірнеше салаға б�лінеді. 
Бұл оның ерте заманнан келе жатқан 
атакәсіп екендігін дәлелдейді. Қол 
жұмысымен жүзеге асырылып кел-
ген құрылысты автоматтанды-
рып, оның жүргізілу процестерін 
техника жетістіктерімен дамы-
ту жұмыстары шамамен 200 жыл 
бұрын басталған. Оның бір мысалы 
– аяқпен иленіп, қолмен басты-
рылатын кірпішті зауытта шығару. 
Соның нәтижесінде панельдер пай-
да болды – ағаш панель, темірбетон 
панель �ндіріске енді. Осы тұрғыдан 
құрылысты автоматтандырылды 
дегенімізбен, одан 100 жыл кейін 
пайда болса да, жасалу мерзімі 
бірнеше күнді ғана алатын авто-
мобиль, ұшақ құрылысы сияқты 
механикаландырылған �ндіріске 
әлі күнге дейін қол жеткізе ал-
май келе жатырмыз. Америкалық 
м а м а н н ы ң  с а л ы с т ы р м а л ы 
зерттеуіне жүгінсек, Жапонияның 
үй құрылысы зауыты келтірген 
деректерге қарағанда, бір үй 30 
мыңдай б�лшектен тұрады екен. 
Автомобильдің б�лшектер саны да 
осындай. Алайда бір автомобильді 
екі күнде құрастырып шығуға бол-
са, үй салу бүгінге дейін бұндай 
мерзімдік жылдамдыққа жете ал-

май келеді. Бұның  басты себебі 
– үй б�лшектерінің даралығында, 
олардың әлі де жеке-жеке жи-
налуында. Оларды тұтастандыру 
келешекте де мүмкін болмас, 
�йткені алдын ала мінсіз жоспар 
бола тұрса да, құрылыста адам 
факторы,  �ндірістік  фактор-
лар сияқты жоспарға килігетін 
ж а ғ д а й л а р  б о л а д ы .  О с ы н д а й 
жағдайларда оны басқару, жұмысты 
жүргізу, салып бітіру басшыдан 
үлкен білімді, қайраткерлікті, 
ұйымдастырушылықты қажет етеді.

Уақыт – таразы, ол бәрін без-

бендеп, адамдарды да, олардың 
атқарған істерін де орын-орнына 
қойып береді. Республикамыздың 
Мемлекеттік құрылыс комитеті �з 
заманының алдыңғы қатарында 
болды. Ол еліміздің сәулет және 
құрылыс саласын Одақ к�лемінде 
дамытып, одақтас республикалар 
ішінде үлкен беделге ие болды. 
Бұндай жетістіктерге жету жо-
лында тер т�ккен басшылардың 
қатарында Асқар Құлыбаев та бар. 
Адал, еңбекқор басшы ретінде осы 
бағытты жетістіктерге жетелеп, 
жұмыстарды үйлестіруде к�пке 
үлгі болатын іскерлігін к�рсетті. 
Құрылыс саласын дамытумен қатар 
оның нормативтік жағынан да 
қамтамасыз етілуінде Асекеңнің 
еңбегі зор. Қазіргі қолданылып 
жүргендердің  нег із і  осы кіс і 
басқарып, техникалық кеңестерде 
талқылап,  қолымен бекіткен 
құрылыс нормалары. 

Асқар Алтынбекұлының �ткір 
мінез і  мен турашылдығынан 
к � п ш і л і к  х а б а р д а р .  А л а й д а 
�ткірмін деп �ңмендеп, турамын 
деп ешкімді тұралатқан емес. Wр 
жүйелі с�зі �з орнын тауып жа-
тады. Кеңестік кезеңдегі біздің 
саладағы басшылардың к�бі – 
құрылыс алаңдарында жұмыс 
істеп, қара жұмыстың қайнауынан 
шынығып келгендер. Олар к�біне 

жұмыстармен қатар тұздығы басым 
«артық с�здің» де мол қорын алып 
келетін. Иә, сол басшылардың 
кеңейтілген құрылыс оперативка-
лары мен жиналыстарында да «нор-
мадан тыс» с�здерді пайдаланып 
қалатын кездері жиі ұшырасатын. 
Бұл жағдай бұндай жиналыстар-
да к�біне әйел адамдардың бол-
майтыны себепті, тіпті ушығып 
кететін.  Құрылыс барысында 
мерзімдер сақталмау себебінен 
үлкен даулар шығып жатады. 
Бұл кейде құрылысшылардың 
« Л у ч ш е  п о з д н о ,  ч е м  с о в с е м 
п о з д н о »  д е п  ж а й б а с а р л ы қ қ а 
салынатындықтарынан болып 
тұратыны да �тірік емес. Сондай-
да ашуға ерік беріп, к�зі шекесіне 
шығып, Арқаның ақ бораны ұқсап 
түтеп кететін басшылар болады. 
Жай әңгімеде, әрине, тілдің барлық 
«нормаларын» сақтап с�йлеу 
к�пшілікті таңдай қақтыра қоймас, 
бірақ қатты ашу кезінде балағатқа 
бармай-ақ «мәдени шыбыртқымен» 
жеріне жеткізе айту к�птің қолынан 
келе бермейді .  Олар бурадай 
бұрқырағанда, жанына адам жо-
лай алмайды. Дегенмен, дәл сол 
басшылардың жолынан �тіп келген 
Асекең тіл мәдениетінің �ткірлігін 
ж о ғ а л т п а й ,  ұ с т а м д ы л ы қ т ы ң 
биігінде тұратын. Жай мастер-
ден министрге дейінгі сара жолды 

дарына жібермеу туралы нұсқау 
бердім. Wрине, мұның бәрі сол 
бір уақыттарда менің тарапым-
нан жасалған ешбір заңға сәйкес 
келмейтін асығыстау шешім еді.

Ертеңіне коллегия болатын-
дығы, онда менің тәртібім қара-
латыны ж�нінде телефонограмма 
келді. Сабама түскеннен кейін, 
айып �зімнен екенін түсініп, бас-
шының қандай шешімі болса да 
дайын болдым.Талай жыл Одақ 
бойынша алдыңғы сапта жүрген 
Бас жобалау институты басшысын 
ертең жұмысынан алады екен деген 
алыпқашпа с�з жан-жаққа тарап 
жатты.

Асекең менің іс т�ркінімнің 
дұрыс екендігі, күнәһарлығым 
жоқ, кінәм барын тап басып, �з 
шешімінің �рісінің кеңдігін осы 
жолы да к�рсете білді. Ол кісінің 
сол бір асқақ тұлғасы менің �мір 
жолымдағы үлкен бір қателігімнен 
лайықты шығуыма септігін тигізді. 
Бәріне т�реші уақыт оны әлі күнге 
дейін сол білгірлік, адамгершілік 
биігінен түсірткен емес.

Асекең қай жерге барса да, 
жұмысын адал атқарып, айна-
ласындағы адамдармен сый-
ластықтан ажырамайды. Қайта 
жүрген жерінде жаңа іні-достар, 
замандас-достар тауып, �рісін 
кеңейтіп отырады. Сондықтан бо-
луы керек, ол қалаға да, облысқа 
д а ,  қ ұ р ы л ы с  с а л а с ы н а  д а  а з 
уақыттың ішінде белгілі басшы 
бола білді. Бәрінде де мәселені 
бел шеше кірісіп, �з басшылығын 
ел есінде қалардай етіп атқарды. 
Кейбір басшылар болады, жайлы 
жиналыстарға барады да, ауыр-
лау тиетін жиналыстардан аулақ 
жүреді. Ал Асекең күрмеуі қиын 
қаншама мәселелердің ортасын-
да жүрді. Iзінің парасаттылығы 
мен іскерлігін жұмсап, талай 
шешімдердің ұйытқысы бол-
ды.  Құрылыс алаңдарындағы 
сәулетші-құрылысшылардың да, 
оқу орындарындағы студенттердің 
де ортасында жүріп, әрдайым 
мәселенің мән-жайына қанығып 
қана қоймай, соларды шешу жолда-
рына ақыл қосып отырады.

Асекеңнің бүкіл еңбек қызметі, 
әріптестермен, ағайын-туған-
дарымен және дос-жаранымен 
қарым-қатынасы – �з �мір жолын, 
ойға алған мақсаттарына жету жо-
лында қажет қасиеттерді іздеген 
адамдар үшін үлкен �неге. Еліне 
еңбегі сіңген азамат Үкімет та-
рапынан, тіпті әлемдік дәрежеде 
бағаланып, Қазақстан Республи-
касы Мемлекеттік сыйлығы мен 
ЮНЕСКО сыйлығының  лауреаты 
атағын алды. Техниканың да, 
ғылымның да биігіне шықты: 
ғылым жолында ізденістер жа-
сап,  доктор болды,  қазір  ҚР 
Ұлттық инженерлік академия-
сы мен Халықаралық инженерлік 
академияның академигі.  Оны 
жақсы танитын ортасы қатты сый-
лайды. Біраз жыл �зі басқарған 
�ңірлер, атап айтқанда Алматы 
қаласы, Алматы облысы мен Аты-
рау облыстары, Іле ауданы Асекеңді 
құрметті азаматтары ретінде таны-
ды.

Жақында мен ғалым, журна-
лист Сауытбек Абдрахмановтың 
Ғабеңнің 70 жасқа толған мерей-
т о й ы  н а н  а л ғ а н  ә с е р і  т у р а л ы 
оқыдым. Сонда ол кісі сол кездегі 
жетпіс пен қазіргі жетпісті салысты-
ра келіп, қазіргі жетпіс жасқа кел-
ген кісілердің орта жастағылардай 
к�рінетінін жазыпты. Шынымен 
де біз де жас кезімізде алпыс-жетпіс 
жасты кәрі к�ретін едік. Тіпті Гру-
зия, Кавказ халықтарының жүз 
жасқа жеткен қарттарын теледи-
дардан к�рсетіп жатқанда, «осын-
дай да жас бола ма?!» дегендей, 
таңданушы едік. Қазір елімізде 
�мір сүру жағдайы жақсара түсуде 
әрі медицинаның жетістігі артып 
келеді, сол себептен болар 90-100 
жас дегеніңіз біздің жас кезіміздегі 
60-70 жастай жиі кездесетін болды. 
Ғасырдан аса �мір жасап жатқан 
қарияларымыздың к�бейе түскені 
к�ңіл қуантады. Жас кезіндегі 
жігері  бір мұқалмаған,  қайта 
ақылымен толысып, кемелдене 
түскен Асекеңнің де заты асыл екені 
оның тұла бойынан к�рініп тұрады. 
Қазір сексеннің сеңгіріне аяқ басса 
да, жүрген жүрісі найзадай, тіп-тік, 
жанары отты. Асылдығы кемімей, 
орта жастан үлкен жасқа жарасым-
ды �тетініне сенімдімін. 

Елі ұмытпайтын ерлер бола-
ды, Алашы ардақтаған азаматтар 
болады. Солардың бірі – Алаш 
ардақтысы Асекең биыл сексен 
деген кемел жасқа толып отыр. Ел 
үшін туған азамат, нар тұлға Асекеңе 
еңбегіне жеміс, деніне саулық, от-
басына амандық тілейміз.  

	бдісағит Т	ТІҒҰЛОВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты, Қазақстан 
Сәулетшілер одағының мүшесі

     .     
 ,  ,  .  –      

   .   – , , , , 
        ,      

.  ,    «   »   . -
  ,        , -  

    – ,     ,  
   .        . 

       ,   ,  
 -     , ,        , 

    ,       -
  ,        ,    . 

 
  

жүріп �ткен тәжірибелі басшының 
әр жиналыстағы с�з саптауындағы 
кәсібилік пен салмақтылықты 
байқауға болатын. Ол кісі әр істі 
ақылға салып, «бір кісінікі мақұл, 
екі кісінікі ақылмен» шешіп отыра-
тын. Бүгінгі күнге дейін ол кісінің 
түрлі жиындарда с�йлеген с�здері 
қазақ тілінде де, орыс тілінде де 
шұрайлы тілімен, нақты ойымен 
ерекшеленіп келеді. Сонымен қатар 
ол шығармашылық адамдарының 
�з ойларын ашық айтуларына 
мүмкіндік беріп отырады, �йткені 
ол жұмыстың қозғаушы күші болып 

табылатын осындай ойы ұшқыр, 
қиялы жүйрік мамандардың еңбегін 
жақсы бағалайды.

Ол кісінің үлкен бір қасиет-
терінің бірі – күнәһар мен кінәліні 
айыра білетіндігі. «Мінсіз адам жоқ, 
мінсіз заман жоқ» деп халқымыз 
айтатындай,  адамның шалыс 
басқан әр қадамынан мін тауып, 
кінәлілікті күнәһарлыққа дейін 
биіктететін басшылардың болаты-
ны рас. Оның соңы адамның ар-
тына шам алып түсуге ұласады. 
Күнәһар мен кінәліні  айыра 
білгендер �мірдің тазалығында 
жүреді, басшылыққа ие болатын 
қасиеті болады. Жұрт айтатын бұл 
қасиетті Асекеңнің бойынан мен де 
к�рдім. Оның кешірімшілдігіне мен 
де куә болдым. 

Біздің офисімізден министрлік 
бірнеше б�лмені жалға алып, 
қызметкерлерін отырғызған бола-
тын. Дағдарыспен тұспа-тұс келген 
бір жылдары сол жұмыс жайларын 
жалға алушылар т�лем жүргізбей 
қойды.  Біздің тарапымыздан 
жасалған шағымдардан да, Ми-
нистрлер кеңесінің сол жайларды 
босату талаптарынан да ешқандай 
нәтиже болмады. Басқа амал 
болмағасын, мен электр энергия-
сын �шіріп, телефон байланысын 
үзіп, тіпті олардың қызметкерлерін 
т�лемақы т�лемей жұмыс орын-



АНА ТІЛІ 9№25 (1387)
22 – 28 маусым
2017 жыл

 –  . 
  - , -

     
. -    -

    
,  -  

 -   
  . 

    
 , , 

    
. 

28  –     

Рекең Ұлы Отан соғысының ардагері, 
ұзақ жыл дарын қой соңында �ткізіп, табысты 
нәтижелерге жетіп жүрген озат шопан болатын. 
Ал мақалаға �зек болған жай – нақ жаңа жыл түні 
оның бір отар қойымен және он бес жасар бала-
сымен боранда адасып, үш тәулік бойы табиғат 
дүлейімен арпалысуы еді.

Wйгілі алпыс сегіздің «ақ мылтық» аталған 
алапат қысын к�пшілік ұмыта қоймаған болар. 
Сол жылдың соңғы күнінде әдетінше отарын 
ұзата жайып шыққан Рекеңнің ойында қауіп 
жоқ еді. Күн ашық болатын, касында қысқы 
каникулға шығып, кеше ғана ауылдан келген 
ұлы Дүкенбай. Күн кештетіп те қалған. Енді 
мақаланың �зін оқып к�релік: «Wп-сәтте алай-
түлей боран соқты. Ысқырған боран, үскірік аяз 
денені қарып барады. Бала тоңа бастады. Енді 
кешіксе үсік �з дегенін істемекші. Араласқан ой 
үстінде «Дүкешті неге ертіп шықтым екен. Iлімге 
�з қолынан апарып берді деген осы ма? Қыршын 
жас не к�рдім деп кетеді» дейді.

Жылға бергісіз қауіпті түн де �те шығады 
ақыры. Бірақ к�к тұманнан қарға адым жер 
к�рінбейді. Боран әлі басылар емес. Баласы мен 
қойдың амандығына мың мәрте Құдайға тәубе 
келтіріп Рысбек қария қайтадан жолға жиналады. 
Тым болмаса бір ескі қора, ш�п маясы кезігер 
деп үміттенеді. Ұзақты күн тағы боранмен арпа-
лысып жүріп, күн кештете бір қыстаудың үстінен 
шығады ғой. Бұл кезде �здері әбден суық сорып, 
ашығып әлсіреген. Wсіресе қарғадай Дүкешінің 
халі ауыр. К�ршілес калининдік шопан Аппақ 
Ахметов әбден қалжыраған бұларды к�ргенде 
шошып кетеді. Жалма-жан Дүкенбайды аттан 
түсіріп, бас-аяғын ысқылап, тамақтандырады. 
Малдарын қайырысып �з қораларынан жылы 
орын береді. Бұл кезде отарымен боранда ығып 
кеткен шопанын кировтықтар да тұс-тұстан 
іздестіріп жатқан-ды. Атпен, машинамен, трак-
тормен тайлы-тұяғы қалмай із кесіп, жан-жаққа 
хабар салынған. Ақыры үшінші тәулік дегенде 
«Аппақ қыстауы» деген жерде ығып келіп аман-
есен паналап жатқанда үстінен шығады».

Осы бір ғана оқиғада қоғам малы мен 
ұрпағының тағдыры үшін жан ұшыра әрекет 
жасап, ақырында бар қиындықты жеңіп шыққан 
қарапайым еңбек адамның кейде елене бермейтін 
ерлігі жатқан жоқ па?! Бұл мақаланың авторы 
да, жазылған хикаяға �зек болған шопан да 
қазір �мірде жоқ. Ал әлгі он бес жасар Дүкеш – 

тілдерінен еркін аударма жасай алатын. 
Iзбекстандағы бұқаралық ақпарат 
құралдары қызметкерлерінің ара-
сында ұйымдастырылған «Наурыз 
– мәңгілік мейрам!», «Ең ұлы, ең 
ғазиз!», т.б. бірқатар республикалық 
шығармашылық байқауларда жүлдегер 
атанып, талай рет бағалы сыйлықтар 
алды. Нұр Бибі Омарова, Мекенбай 
Омаров, Қатира Нұрбаева, Райхан 
Бабатаева, Руза Алдашева, Қарлығаш 
Мәмбетова, Гүлшат Ибрагимова, 
Нұрлан Усманов, Бақыт Иманбердиев 
секілді әріптестерімен шығармашылық 
тығыз байланыста еңбек етті. Осылай-
ша �ткен ХХ ғасырдың жиырмасыншы 
жылдары қазақ зиялыларының табаны 
тиген тәбәрік топырақта олардың жо-
лын берік сеніммен жалғай білді. 

 2001-2017 жылдары Шымкент-
те шығатын құқықтық-ақпараттық 
«Ақиқат – Истина», республикалық 
қоғам дық-саяси «Діл», «Сана және 
нарық», «Шымкент келбеті» газетте-
рінде басшылық қызмет атқарды. 
Ақт�беде шығатын қоғамдық-саяси 
«Қазақия» газетінің Оңтүстік Қазақ-
стан облысындағы меншікті тілшісі 
болды. 

Бүгінде республикалық қоғам-
дық-саяси «Президент және Халық» 
газетінің Оңтүстік Қазақстан об-
лысындағы меншікті тілшісі, Шым-
кентте жарық к�ретін «Wділет» ұлттық 
апталығы мен «Жемқорлыққа жол 
жоқ» газетінің бас редакторы қызметін 
абыроймен атқарып келеді. Жазған 
дүниелері «Егемен Қазақстан», «Жас 
Алаш», «Түркістан»,  «Қазақстан 
мұғалімі», «Ақиқат», «Үркер» секілді 
газет-журналдарда жиі жарияла-
нып тұрады.  Жазушы-журналист 
Ж ұ м а м ұ р а т  Т ұ я қ б а е в  а т ы н д а ғ ы 

Сан қырлы қаламгер

Белес

Жолболды

Дүкенбай Сегізбаев болса ер азаматтық асудан 
�тіп зейнет жасына жетті. Оның �мір жолының 
да тағылымды тұстары аз емес. Ауылдағы мек-
тепте оқып, Ресейдің Амур облысында әскери 
борышын �теді. Алматыдағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің журналистика факультетін 
бітіріп, 1980 жылды Красногор аудандық «Ком-
мунизм жолы» газетінде еңбек жолын бастады. 
Редакцияда тілші, жауапты хатшы бола жүріп 
ауданның әр шалғайындағы еңбек майталман-
дары туралы мазмұнды мақалалар жазып тұрды. 
Алматы Жоғары партия мектебінің күндізгі 
б�лімінде оқып келіп, 1991 жылдан Қордай 
аудандық атқару комитетінде, аудандық мәсли-
хатта, аудандық әкімдік аппаратында жауапты 
қызметтер атқарды. Б�лім басшылығына дейін 
к�терілді. Тіл басқармасының басшысы бола 
жүріп ономастикалық мәселелермен шұғыл-
данды, аудандағы елді мекендер мен к�шелердің 
сірескен кеңестік атауларын  заман талабына 
сай �згертуге белсене атсалысты. Дүкен байдың 
қаламынан туған «Қордайдың жер-су атаулары», 
«Дала перзенті» кітаптарында аудан тари хын 
толықтыра түсер құнды дүниелер мол. Оның 
журналистік және мемлекеттік қызметтегі 
жетістіктері Қазақстан Президентінің Алғыс 
хатымен, «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиа лы  ның және аудан әкімінің Алғыс хатта-
рымен атап �тілген. «Салалық мәдениет, спорт 
және ақпарат қызметкерлерінің Кәсіптік одағы» 
қоғам дық бірлестігінің «Құрмет» медалімен 
марапатталған.

Дүкенбай соңғы жылдары аудандық тарихи-
�лкетану музейін басқарды. Қырық жыл отасқан 
зайыбы Қарлығаш болса ең мәртебелі ұстаздық 
қызметте талай буын жас ұрпаққа сапалы білім 
берген ұлағатты жан. Екеуі ұл да, қыз да �сірді, 
әрқайсысының жеке отауын құрып берді. 
 Бауыржаны Астанада жол-патрульдік батальо-
нында біраз жыл қызмет атқарған, жақында 
келін түсіріп, ата-анасын қуанышқа б�леді. 
Ләззат болса аудандық салық басқармасының 
қыз  меткері. Iмірдің бір белесінен асқан атасы 
мен әжесіне енді немерелерінің қызықты қылық-
тарын алаңсыз тамашалап, қуанышқа б�ленудің 
кезегі келді. Iмірдегі басты бақыт, міне, осында.

Құрманбек 	ЛІМЖАН
Жамбыл облысы
Қордай ауданы 

Ол кездері қаражат та тап-
ш ы  к е з - т ұ ғ ы н .  С о ғ а н 
қарамастан редакцияға 

қашан бас сұқсаң да дастарқаны жаса-
улы, тоқ самаурыны екі иінінен демін 
алып тұратын. Қарамағындағы қыз-
жігіттерінің пейіліне қарап-ақ, ішпей-
жемей тойып қаласың.

Оның қолының ашықтығы мен 
к�ңілінің  дарқандығын білет ін 
қариялар зейнетақысын алған күні 
«Балқаш �ңірі»  газетіне соқ пай 
кетпейтін. Сол кездің �зінде сек-
сенді еңсеріп қалған ауданның ар-
дагер қарттары: марқұм Сейдах-
мет Wбдірәсілов, былтыр ғана жүз 
жасқа толған Сейіткерім Алтынбаев, 
тоқсанның т�ріне шыққан Қантбек 
Аяшев  Жолболдыны орталарына 
алып, ашыла әңгімелесетін. 20-30 
жылдардағы оқиғаларды бір саралап 
алып, одан бертінгі ауданға күріш 
егуді қолға алған кезеңдегі еңбек, оған 
атсалысқан азаматтар туралы айтушы 
еді.

Wңгіме сәл саябырси бастағанда 
 Жолболды  ара-тұра сұрақ қойып, 
шежіре қарттар бірінен кейін бірі 
шешіле түседі...

Жоғарыда аталған ғимарат �ткен 
ғасырдың 50-60 жылдары соғылған 
екен. Іргелері жергілікті материал-
шитпен қаланған. Сылақтары әбден 
кепкен болу керек, жиі түседі. Жыл 
сайын мамандарды жалдап, сылатып 
жатады. Демеушілерді де �зі табады. 
Ақылы қызмет к�рсетуден түскен 
қаражатты да тиімді жұмсайды. Тіпті 
кейбір қызметкерлеріне сол түскен 
ақшадан материалдық к�мек те 
беретін. Редакцияның іші де, сырты 
да жарқырап тұратын еді.

Арман қала – Алматыдағы Қазақ 
мемлекеттік университеті (қазіргі 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті) журналистика факуль-
тетіне түсіп, оны ойдағыдай бітірді. Осы 
аса беделді жоғары оқу орнында  Тауман 
Амандосов, Темірбек Қожакеев, 
 М а р а т  Б а р м а н қ ұ л о в ,   Ф а й з о л л а 
 Оразаев, Wбілфайыз  Ыдырысов сын-
ды таутұлғалардың ақыл-кеңестерін 
тыңдады. Олардың дәрісін бірге 
оқыған курстастары – Жұмабек 
Мұқанов, Жетіскен Мәкенәлиев, 
Есенғали Раушанов, Нағашыбай 
Мұқатов, Манарбек Ізбасар, Қанат 
Тәкебай, Үсен Iмірзақов, К�семәлі 
С ә т т і б а й ,  А қ ы л ж а н  М а м ы т о в , 
Сейфолла Шайынғазин,  Зейнел 
Жекейұлы, Тұрсынбек Жалғасбаев, 
Роза  Ыстаевалар да асыға күтетін. 
«Қалдарбек Найманбаев очеркист, 
публицист» тақырыбындағы диплом 
жұмысын да сәтті қорғай білді. 

1983-1996 жылдары Келес және 
Сарыағаш аудандық «Мақташы», 
«Қызыл ту», «Красное знамя», «Келес 
таңы» газеттерінде әдеби қызмет-
кер, б�лім меңгерушісі, жауапты 
хатшы, облыстық «Южный Казах-
стан» газетінің Келес ауданындағы 
меншікті тілшісі болып журналистік 
қызметін бастады. Cерік Жанәбіл, 
Кеңес Балықбаев, Берік Қожамқұлов, 
Шойбек Орынбай, Асхан Майлы-
баева,  Алма Смағұлова  секілд і 
әріптестерімен қызметтес болды. 
Газетті талапқа сай безендіру бойынша 
�ткізілген облыстық, республикалық 
байқаулардың жүлдегері атанды. 
Анар Аспан (Бәкірова), Гүлсара 
Қуанышбаева, Тәжігүл Мұратова, 
Майра Тәутеева, Серік Алданов, 
П е р д е ғ а н и  Қ а л м а х а н о в ,  А й г ү л 

Қапбарова болып жалғасып кететін 
шәкірттерін қанатының астына алып, 
журналистикаға  баулыды. Ұстаз, 
тәлімгер ретінде мамандықтың қыр-
сырын жалықпай үйрете білді. 

Келес ауданы т�ртінші рет таратыл-
ғанда Ташкентте қызмет істеді. 1996-
2001 жылдары Iзбекстандағы қазақ 
тілінде жарық к�ретін республикалық 
«Нұрлы жол» газетінде жауапты 
хатшының орынбасары, �збек, орыс, 
қазақ тілдерінде шығатын Ташкент 
облыстық «Дуст. Друг. Дос» газетінде 
бас редактордың орынбасары, �збек, 
қазақ, қырғыз, тәжік, орыс тілдеріндегі 
халықаралық «Орталық Азия мәде-
ниеті» газеті бас редакторының орын-
басары – қазақ тіліндегі басылымның 
бас редакторы, «Культура Централь-
ной Азии» газетінің жауапты хатшысы 
қызметін абыроймен атқарды. Басы-
лым беттерінде «Қазақстан хабарлары», 
«Қазақ �нерінің шоқжұлдыздары», 
«Түркістан – ортақ үйіміз!» сияқты 
жаңа айдарлар ашып, бауырлас қос 
ел арасындағы ынтымақ пен бірлікті 
нығайту ісіне сүбелі үлес қосты. Iзі 
тұратын �ңірдің қоғамдық-саяси, 
рухани-мәдени �міріне етене араласты. 
Басылым беттерінде спорт жайлы мате-
риалдарды жүйелі түрде беріп отырды. 
Wсіресе футбол мен боксты белсенді 
түрде насихаттай білді. Республика, 
құрлық және әлем чемпионаттары, 
Олимпиада ойындары туралы жазған 
материалдарын оқырман қауым жылы 
қабылдады. Ара-арасында орыс, �збек 
тілдерінде де мақала жазып тұратын. 
Сонымен қатар қырғыз, қарақалпақ, 
ұйғыр тілдерін үйренуге талпыныс жа-
сап, бауырлас халықтардың әдебиеті, 
мәдениеті мен �нерінен де жан-жақты 
хабардар болды.  Туыстас  елдердің 
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сыйлықтың тұңғыш лауреаты. Жур-
налистер арасында �ткізілетін басқа да 
түрлі байқауларға қатысып, жеңімпаз 
атанып жүр. 

Wбдісаттар – Қазақстан Журна-
листер және Халықаралық Жазу-
шылар одақтарының мүшесі. Оның 
қаламынан туған әндері, �леңдері 
мен әңгімелері Шымкент қаласында 
шыққан «Wн – к�ңілдің ажары», «Ке-
лес толқындары», «Есірткі – ғасыр 
тажалы» және Алматыдағы «Нұрлы 
әлем» баспасынан жарық к�рген 
«Сарыаға шым – сырлы �лкем» атты 
ұжымдық жинақтарға енген. Шым-
кенттегі «Азиат» баспасынан «Wдебиет 
әлемі» сериясымен арқалы ақын 
Тоқаш Бердияров туралы «Таланты-
мен талайды тамсандырған тылсым 
тағдыр туралы толғаныстар» атты 
жинақтың алғашқы томын шығарды. 
Оған 112 адамның естелік, эссе, ар-
нау �леңдері топтастырылған. Осы 
аса құнды к�ркем дүниенің екінші 
томын да баспаға әзірлеп қойды. 
А я у л ы  а н а с ы н ы ң  е с і м і м е н  е г і з 
«Гүлжамал» деп аталатын тұңғыш 
жыр жинағына негізінен мәңгілік 
тақырып – Махаббат жайлы �леңдері 
енгелі отыр. Саттар Ерубаев, Т�леген 
 Айбергенов, Қалдарбек  Найманбаев, 
Немат Келімбетов, Wшірәлі  Кенжеев, 
 Нармахан Бегалыұлы,  Мархабат 
Б а й ғ ұ т ,   С а п а р  I т е м і с о в ,  О ш а т 
 Рахимов,  Сауытбек Абдрахманов, 
Wбілда Аймақ, Нұр Бибі Омар, Дархан 
Мыңбай  туралы зерттеу еңбектері де 
баспа бетін к�руге дайын. 

Біз журналистиканың су шайқалт-
пас жорғасы іспеттес Wбекеңді күндіз-
түні кітапханадан шықпайтын, үнемі 
ізденіс үстінде жүретін жан-жақты 
білімді де білікті  маман, елдің, 
халық тың, әдебиет, мәдениет пен 
�нердің шынайы жанашыры, бір 
с�збен айтқанда, қазақ руханиятының 
жаңғыруы жолында қажымай-талмай 
қалам тербеп, �зіне жүктелген міндетті 
жауапкершілікпен атқаратын азамат 
деп білеміз. Сондай-ақ қазақ зиялысы 
Жүсіпбек Аймауытовтың: «Газет жаз-
басам – маған серт, оқымасаң – саған 
серт деген жолға түссе, сонда газет 
секілді болар. Газет шамасы келгенше 
жалпыға керекті шын с�зді басуға 
әрекеттену керек» деген қағидасын 
берік ұстанып, �міріміздің рухани 
әлемін шуақтандыру жолында алдағы 
кезде де бар күш-жігері мен қабілетін 
аямай еңбек етеді деген сенімдеміз.

  
Марат ТОҚАШБАЕВ, 

«Президент және Халық»
 газетінің бас редакторы

Захардин ҚЫСТАУБАЙҰЛЫ,
Қазақстанның Құрметті журналисі

Қаржы жоқтығына қарамастан 
ауданға келетін облыстық, республи-
к а л ы қ  г а з е т - ж у р н а л ,  т е л е а р н а 
журналистерін �зі күтіп алып, жа-
тын орындарын ұйымдастырып, 
тіпті шапан жауып, түрлі сый-сияпат 
беріп, риза етіп шығарып салатын. 
Аудан әкімдігі ол жылдары баспас�з 
�кілдерін күтуден еш қиналмайтын. 
Барлық салмақты аудандық «Балқаш 
�ңірі» газетінің редакторы Жолболды 
Бобыханұлына арта салатын.

Шын мәнінде газет шығарудың 
шебері басылымның бірінші бетіне 
қысқа-қысқа 5-7 материал жария-
лап, ай сайын оқырмандар хатта-
рын беріп отырады. Қарамағындағы 
қызметкерлеріне: «Қысқа жазыңдар. 
Ең қажетті детальдар мен оқиғаларды 
б а я н д а у ғ а  т ы р ы с ы ң д а р .  Г а -
зет созбалаңдықты, к�п с�зділікті 
к�термейді» дейді екен.

Бірде Жолболды екеуіміз іссапарда 

жүрген едік. Жауапты хатшысы теле-
фон шалып, бір материалдың бетке 
сыймай жатқандығын айтты. Жолбол-
ды ойланбастан: «Бас жағын «кесіп» 
таста. Аудандық газетке кіріспе с�здің 
не қажеті бар» деді де, маған: «Біз әлі 
қысқа жазып үйрене алмай жатыр-
мыз. Қай материалды оқысаң да бас 
жағы негізгі ойын айту үшін түсіндіру 
іспеттес басталады. Кіріспе с�здің не 
қажеті бар?» деп �зіме сұрақ қойып, 
жүзіме қарады.

Ол қоғам тынысын тамыршыдай 
сезінетін. Жиырма жылдай редак-
тор болған кезінде бірде-бір салалық 
мерекені  атаусыз қалдырғанын 
байқаған емеспін. Жұмыс үстелінде 
атаулы күндердің асты сызылған 
күнтізбе тұратын.

Б і р  ж ы л д а р ы  м е н  д е  г а з е т -
те әдеби қызметкер болып жұмыс 
істедім. Ол кезде Ж.Ысқақов газеттің 
ауылшаруашылық б�лімін басқарады. 
Кей кездері газеттің макетін де �зі 
сызып жібереді.  Жолболды макетін 
сызған газет ерекшеленіп тұрады. 

Оны к�зіқарақты газетші бірден 
байқайды. Ал жауапты хатшы еңбек 
демалысына шығып, оның міндетін 
атқарған кездері тілшілердің газетке 
қанша  материалы жарияланса, жазған 
еңбегіне лайықты қаламақы қоятын. 
Кейбір журналистердің бір айда бір 
жалақы к�леміне дейін қаламақы 
алған кездері болды.

Iзі материалды т�гілдіріп тұрып 
жазады.  Ауылда  туып,  еңбекке 
кішкентай кезінен араласып, пісіп 
�скендіктен ауылшаруашылығы са-
лаларын жақсы білетін. С�йлемдерін 
қысқа құрады. Бірінші с�йлеміндегі 
ойды екінші с�йлемі одан әрі дамы-
тып, оқырманын жетектеп отырады. 
Жазған мақалаларын қаншама к�лемді 
болса да бір демде оқып тастайсыз. 
Дәмді ас ішкендей бір сәт тұшынасыз. 
Санаңыз сергіп қалады.

Ол мақалаларында сандарды орын-
сыз тықпаламайды да. Соған қара-
мастан к�п ақпараттан хабардар етеді.

Сонау екі мыңыншы жылдардың ба-
сында, қаржы тапшылығы қай саланы 

болмасын аяғынан буып, тұсап отырған 
уақыттың �зінде Балқаш ауданындағы 
жергілікті ақындардың кітаптарын 
шығарып, елдің еңсесін к�теріп та-
стап отырды. Зекен Wбілдаевқа к�ше 
есімін беруге тікелей мұрындық болды. 
Нұрсапа Аманжоловтың ақындығын 
ауданға паш етті. Бақыбай Wуелбеков 
туралы да тың деректерді іздеп тауып, 
аудандық, облыстық газеттерге жари-
ялады.

Ұлы Отан соғысының бесінші күні 
А.Масликовтың экипажы құрамында 
отқа оранған ұшағымен жауға к�ктен 
шүйліккен ұшқыш, Халық Қаһарманы 
Бақтыораз Бейсекбаевтың жалғыз 
суреті де Жолболды Бобыханұлының 
мұрағатынан табылды. Ол сол кездері ба-
тыр туралы тың деректерді жинап жүрсе 
керек. Тек қолының қысқалығынан 
Подольскідегі архивке бара алмап-
ты. «Егемен Қазақстан» газетінің сол 
жылдардағы жауапты қызметкері Мей-
рамбек Т�лепбергенов арнайы кел-
генде, бір с�зге келмей Бақтыораз 
Бейсекбаевтың жалғыз суретін берді. 

Оның үлкен баласы Алмас табан 
астынан қаза болды. Жергілікті те-
лехабарлар тарату б�лімін жүргізіп 
жүрген кезі еді. (Ол кездері аудандық 
г а з е т т і ң  ж а н ы н д а  ж е р г і л і к т і 
тележаңалықтарды тарату б�лімі де 
жұмыс істейтін). Даусының �зі адамды 
бірден баурап алатын келбетті, жанары 
шырақтай жанып тұрған, ауданның 
мақтанышына айналған асыл азамат 
Алмас Жолболдыұлы қайтыс болғанда 
ауданда қайғырмаған адам қалмады. 
Бұл жағдай Жолболдыға �те ауыр тиді.

Мұндай қайғыны к�п адамдар 
к�тере бермейді. Шелек жақта осылай 
бір баласы кездейсоқ қайтыс болған 

құдамыздың отбасы ауыр қайғыны 
к�тере алмай ана жылдары бірінен 
кейін бірі қайтыс болған еді. Wлгі 
құдамыздың есігі, с�йтіп, мүлде жа-
былып қалды. Wлі құлып салынып тұр.

Ж.Бобыханұлы к�з жанарынан ай-
ырылды. Қазір ол ешкіммен хабарлас-
пайды. Бірақ оның к�терген бастамала-
ры әлі жалғасын тауып жатыр. Жазған 
мақалалары мұрағаттарда сақтаулы. 

Егер  Жолболды Бобыханұлы 
Ысқақов аудандық газетте редактор 
болып, әлі жұмыс істеп жүрген бол-
са, жоғарыда мен с�з еткен ғимарат 
«Балқаш �ңірі» газетінің редакциясы, 
бәлкім, әлі жұмыс істеп тұрар ма еді... 
Iйткені дәл осы ғимараттың жанын-
да 1929 жылы жергілікті материал-
дан соғылған прокуратураның ескі 
ғимараты еңсесін тік ұстап тұр. 

Адамның жаны не деген нәзік?!! 
Жүрек лүпілі қаншама құпияларды 
жарияламай ішіне бүгіп жатады. 
Күнделікті күйбең тіршіліктің шыр-
мауында жүріп, жаныңда жүрген 
адамның жан айқайын да ести алмай 
қалып жатамыз. Сергектік адам бала-
сынан алыстап бара жатқандай. 

Бұл – �мір. Тағдыр артқан сал-
мақты да ауырсынбай к�тере алу 
екінің бірінің маңдайына жазбаған. 
Қанаты сынған қыранның да қайтадан 
к�кке самғағанын талай естіген едік. 
Маңдайға жазылған бақыт ешқайда 
қашпайды...

Еңсеңді к�тер, дала қыраны!..

Марат ҚАШҚЫНБАЕВ

Алматы облысы
Балқаш ауданы 
Бақанас селосы

Жазар көбейсін, 
әріптес!

Жазар көбейсін, Жазар көбейсін, 
әріптес!әріптес!
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БІЛІКТІ ТАРИХШЫ ЕДІ...
ДҮНИЕ-КЕРУЕН

ОҚЫРМАН ЖОЛДАҒАН ӨЛЕҢ

«Қазақ газеттері» ЖШС  және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары «Ана 
тілі» газетінің б�лім редакторы Дина Имамбаеваға әкесі

Тазабек ХАЛЫҚҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

Т а ғ д ы р д ы ң  ж а з у ы -
на шара бар ма, 75 жасқа 
қараған шағында тарих 
ғылымының докторы, про-
фессор, Қазақ стан Респу-
бликасы Гума нитарлық 
акаде мия сының академигі 
Тілеу Сә дуақасұлы К�лбаев 
�мірден озды. 

Ол 1942 жылы 12 шіл-
деде Ақмола  облысы Ма-
кинск қаласында дүниеге 
келген. Wскерде жүрген 
жылдары журналистикаға ден қойып, 
алғашқы мақалалары «Фрунзевец» 
газетінде жарық к�рді. С.М.Киров 
атындағы ҚазМУ-дың тарих факультетін 
тәмамдады.  Макинск аудандық пар-
тия комитетінің  нұсқаушысы, саяси 
ағарту кабинетінің меңгерушісі бо-
лып еңбек етті. 1970 жылдары Алматы 
қаласына келіп, бірқатар жауапты әрі ла-
уазымды қызметтер атқарды. 1984 жылы 
кандидаттық, 1994 жылы докторлық 
диссертациясын қорғады. Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы Қазақстан 
және Орта Азия тақырыбын жан-
жақты зерттеді. «Депортация» еңбегі 

үшін Женева қаласында 
халықаралық гран-при 
сыйлығына ие болды. 
«Баспас�з саласындағы 
е р е к ш е  е ң б е г і  ү ш і н » 
Құрмет  дипломының 
иегері,  ҚР Журнали-
стер одағы сыйлығының 
 лауреаты атанды. Білікті 
ғалым «Бәрі  де  май-
дан үшін, бәрі де Жеңіс 
үшін!», «Отан үшін от 
кешкендер, орыс тіліндегі 

«Iшпес даңқ», «Суровая драма народа», 
«Все для фронта, все для Победы» және 
т.б. 25-ке жуық кітаптың, 1000-нан 
астам ғылыми-танымдық мақалалардың 
авторы. 

Т�кең шығармашылық еңбек жолын-
да «Ана тілі» газетінің белсенді авторы 
да болды. К�птеген ма қалалары жарық 
к�ргенін оқырман дарымыз жақсы біледі. 
Азаматтың аяулы бейнесі замандастар 
жадында ұзақ сақталары анық. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және 
Серіктестікке қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары
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ОҚУЛЫҚ ТАЛАПҚА 
САЙ БОЛСЫН ДЕСЕК

БАҒДАР

Осы ретте бұрынғы оқыту техноло-
гиясына сәйкес құрылған оқулықтар 
келешектің қажеттіліктеріне жауап 
бере алмайтыны белгілі. Сондықтан 
жаңа типтегі оқулықтардың мазмұндық 
құрылымы басқаша болуы қажет. Бұл 
мәселе қазірде тек Қазақстанның ғана 
емес, біздің білуімізше, Болон үдерісіне 
қатысатын елдердің барлығына дерлік 
тән қиындық болып отыр. 

Бұл міндеттің т�ркіні батысеуропалық 
29 елдің білім министрлері 1999 жылы 
бастаған «Болон үдерісіне» Қазақ стан-
ның 2010 жылы Орталық Азия елде-
рінен бірінші, ал жалпы 47-ші мүше-ел 
болып қабылдануында жатыр. Осы 
үдерістің талабын іске асырудың маңыз-
ды бір шарасы есебінде 2012 жылы 
Қазақстан Үкіметінің №232 қаулысымен 
«Iрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы акционерлік қоғамы «Білім 
беру жүйесінің басшы және ғылыми-
педагогикалық қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыратын Қазақстан 
Респуб ликасы институтына» оқытушы-
лардың біліктілігін арттыруды жүзеге 
асыру жүктелген. Сол үшін екі жаңа 
кафедра ашылды. Олар Кембридж 
университетінің Болон үдерісі талапта-
рына сәйкес құрылған бағдарламаларды 
басшылыққа алды.  Қазірге  дейін 
республиканың педагогикалық жоғары 
оқу орындарының 5  мыңға тарта 
профессор-оқытушылары институтта 
біліктілігін арттырды. Олардың бір мыңы 
осы институтпен ынтымақтастық туралы 
келісімге тұрған Германия, Испания, 
Жапония, Португалия, Ұлыбритания 
елдеріндегі орталықтарда тәлім алды. Бұл 
іс қазір де жалғасуда. 

Аталған жұмыстың басты мақ саты 
«кредиттік технологиямен оқыту» стра-
тегиясын енгізумен байла нысты. Ин-
ститут тыңдаушылары жаңа ша оқытудың 
әдіснамаларымен, әдістемелерімен 
танысып, ғаламтор ресурстарын, IТ-
технологияларды сабақта қолдануды 
үйренді. 

Біліктілікті арттыру институтына 
кел ген оқытушылар арасында да жаңаша 
оқыту әдістерін іздестіріп жүргендер 
аз емес екенін байқадық. Сондай ізде-
ністердің кейбір к�ріністерін жаңаша 
білім беруге арналған конференция, 
семинарларда да кездестіреміз. Iкініш-
ке қарай, осылардың бәрі әзірге қағаз 
күйінде қалып жатыр. Бұл ретте респу-
бликада жүргізіліп жатқан жаңаша оқы ту 
тұжырымдамаларын, әдістемелерін және 
басқа жаңалықтарын жинақтап, на-
сихаттауға арналған орталық ашу қажет 
деген ұсыныс айтқымыз келеді. Бұл 
жаңаша оқытудың отандық жетістіктерін 
әлемге танымал етудің бірден бір жолы 
болар еді. 

Бұрынғы технологиямен оқытудың 
ұстанымы «�мірлік білім беру» болатын. 
Ғылыми-техникалық жаңалықтар �те 
баяу дамып, олар �ндірістік құралдар мен 
технологияға енген кезде, маман жоғары 
оқу орнында бір рет алған білімінің 
арқасында зейнеткерлікке дейін еңбек 
ете беретін еді. Ал қазір әрбір екі жыл 
сайын әлемдегі білім к�лемі екі есе �суде. 

ТАҒДЫР

Қасымның әні, Қасымның жыры,
Арманда кеткен асылдың ұлы.
Дауылдан кейін қоя ма деп ем,
Дауасыз екен ғасырдың мұңы.

Қарағайлы �ңір, қарқара мекен,
Қайғыңда ептеп тарқаған екен.
Қарызы жоқ қой, ақынның ұлтқа,
Арызын қалай арқалап �тем?!

Iлеңнен мүсін соға алған жасын,
Iзегін �ртеп, сол армандасын.
Iлімге басын ел үшін тігіп,
Iмірге мәңгі оралған Қасым!

Шағылып тауы, сағы сынбаған,
Бойдағы оқты ауырсынбаған.
Құрыштан құйған қарудан г�рі,
Қауіпті бізге қауырсын қалам.

Дәруіштің күнін мен кешіп келем,
Дәуренім барда белдесіп к�рем.
Талдысай менен Кеңсайдай шығар,
Талбесік пенен жербесік деген.

Солардың негізінде �ндірістің техника-
технологиялық базасы да үдемелі түрде 
�згеруде. Соның нәтижесінде маманның 
оқу орнында алған білімі 10-15 жылдан 
соң ескіріп қалады. Келешекте бұл, тіпті 
жылдамдай түспек. Осындай жағдайда 
егер оқулықтар мазмұны бұрынғы 
білімнің үстіне жаңа ғылыми деректерді 
қоса беретін болса, онда біріншіден, 
олардың к�лемі үздіксіз �седі. Оларды 
оқып түсіну үшін 4-5 жыл аз болады. 
Екіншіден, ондай оқулықтар сыни ойлау 
мен келешек маманның �здігінше білім 
алуына мүмкіндік бермейді. Ғылыми 
жаңалықтар арқылы жасалған жаңа 
техникалар мен технологиялар �ндіріске 
келгенде маманның бұрынғы білімі 
жеткіліксіз болып шыға келеді. Демек, 
оның бұрынғы оқуға кеткен уақыты, 
күш-қуаты, қаражаты да пайдасыз болып 
шығады. Осындай жағдайда замана-
уи тұжырымдама негізінде жаңа типті 
оқулық құру керектігі талас  тудырмайды. 

Бұрынғы түсіндіру мәнері бойынша 
оқулықта ғылыми деректер бұлжымас 
мәтін түрінде жазылды. Оқушы со-
ларды с�збе-с�з жаттап, қайта айтып 
беруге жаттықты. Баланың басы ойлау 
органына емес, білімді с�збе-с�з жаттап, 
қайтадан дыбыстап беретін компьютер 
секілді құралға айналды. Бұл баланы 
қажытады, ығыр етеді. Ондай оқушыдан, 
студенттен келешекте сыни ойлай-
тын, шығармашылықпен айналысатын 
ғалымдар тұрмақ, сапалы мамандар да 
аз шығады. 

Оқыту негізін жаңаша бағыттау, жал-
пы жастардың білім алуын  Ота нымыздың 
келешек мүдделерін қорғай алатын ада-
ми капиталына айналдырудың ділдік, 
рухани кодтық қуат к�зіне айналдырады. 
Мысалы, жапон елінің табиғи ресур-
стары 5-ақ  пайыз бола тұра, әлемнің 
алдыңғы үштігінің қатарында болуы, 
кезінде Муцухито Мэйдзидің жалпы 
білім беру жүйесін отансүйгіштік рухта 
қалыптастыра алғандығымен тікелей 
байланысты деп білеміз. 

Сонымен, оқулықтың жаңа түрлерін 
қалыптастырудың ерекше маңызы бар. 
Елбасының мақсаты да Қазақстанды 
келешектің биік межесіне жеткізу. Бұл 
биіктікке қол жеткізудің жолдары мен 
шаралары бұрынғыны тағы да қайталау 
емес, жаңаруға негізделуімен де құнды. 

С.ОСПАНОВ,
«Sрлеу» біліктілікті арттыру 

ұлттық орталығы» 
Республикалық институтының 

профессоры, философия 
ғылымының докторы

Сенде еді ғой Қызыларай, терек-шынар,
Мейірімге қайтейін тұл қаланы.
Сахарада сандалту керек шығар,
Сарыарқаға сыймаған бұл баланы.

К�рмегенді к�рсетіп жүрген аяқ,
Алматыда алақан жайған адам.
«Жас жүрегім саусағын күнде жаяд»
Ұнамай ма?
Кет! – десе
Қайда барам?

***
Бәрі де есте түртулі,
Қайран жастық, сағынам сол шіркінді. 
Ғашық болып қалар ма екем біреуге,
Мына к�ктем, біртүрлі.

Қандай тағдыр қол бұлғап тұр, белгісіз,
Не істе дейсіз, енді Сіз?!
Кем-кетікке к�зді жұма салатын,
Келіншектер, кейбір қызға бергісіз.

Құстың ерте келгеніме қалаға,
Қыстың келте болғаны да жаман, ә.?

ҚИЯЛДАҒЫ АРУ

Секілді екенбіз к�ктем, күз,
Бір жылып, бір суып кеткенбіз.
Сені іздеп сабылып жүрмін ғой,
Мен үшін нақақ жас т�ккен қыз.

Wйтеуір жоқ емес бармыз біз,
Тоғыса алмаған тағдырмыз.
Қосылсақ аққудай сыңармыз,
Немесе мәңгілік жалғызбыз.

П	К

Боялмаған – ерін,
Оянбаған – сезім.
Шықтың ғұмырындай,
М�лдіреген кезің.

Қарғалдаққа – сыңар,
Қол жетпейтін – шынар.
Қарабасты деген,
Қалқам осы шығар.

Аққу мойын – білек,
Ауырмаған – жүрек.
Неткен мінсіз – мүсін,
Мінезі де – жібек.

Аспандағы – Айсың,
Соған ғана – сайсың.
Күндіз – сағынбайсың,
Түнде – жыламайсың.

Қай �леңнің – бағы,
Қай сазгердің – әні?
Құралайдың – лағы,
Құлпынайдың – дәмі.

Ажары – атқан таңдай,
С�зі шіркін – балдай.
Тәкәппарсың қандай,
Тәп-тәттісің сондай.

Орындалмай қалған,
Адамнан к�п – арман.
Iмір әттең – жалған,
Не білесің, қарғам?

***
Балауса, 
Балғын мінез, 
Балдырған қыз,
Сен кетіп, бұл қалада қалдым жалғыз.
Кемеріне шығарып тастаса да,
Керемет сый күтеміз тағдырдан біз.

Қапқандай аңқамды кеп қыздың демі,
Жұпарың қандай ғажап, күздің желі.
К�ңілі салқын тартқан келіншектей,
Жағалаудан соғады сыздың лебі.

Қазан ұрды Балқашқа  қар жаумады,
Аққу арман адыра қалды-ау, бәрі.
Сыңары шағалаға айналған соң,
Байғұстың келмей жүр ғой самғауға әлі.

Кілкіп ап сүт сезімнің қаймағын біз,
Жолықпай баяғыдан қайда жүрміз?
Түнде куә болғаны аз болғандай,
Тереземнен қарайды Ай да күндіз.

Сұңғақ бой,
Сүйрік мүсін,
Сүмбіл бұрым,
Iзіне тартатындай Күннің нұрын.
Не деген табиғи бұл әдемілік,
Иіскегендей боламын қырдың гүлін.

Құсадан баса алмаушы ем қара жерді,
Құлпыртып жібердің ғой бар әлемді.
Iзегім де доғарды �ртенуді,
Iмірім де �згеріп сала берді. 

От құшақ іздеген соң таңғы ызғардан,
Боласың ғашығыңды сәл қызғанған.
Сен де тоңып жүрсің-ау…
Қайтем енді,
Мен де оңып жүргем жоқ, жалғыз қарғам.

БАЛҚАШ  

Құрдымға кетіп құмға сіңбесе,
Қаңғыртқан қоғам тұлғасын кеше.
Қара �лең саған жан бітер еді,
Қара орман жақтан, бір Қасым келсе.

Құласаң, солай заңғардан құла,
Жетесің түбі армандарыңа.
Қасым да �тті-ау, ғасыр да �тті-ау,
Не дейсің енді, жалғанға мына?!

КSШ

Wжемнің к�збен к�ріп ертектерін,
Ай к�рдім,
Шолпан к�рдім,
Айман к�рдім.
«Тәтем-ау» деп, айтатын еркектерін,
Wкем-ау, Алматыға қайдан келдім?

Құзға біткен армандап еңілікті,
Қызғанышпен етекте қурадым ба?
Азығы халал болған тегі мықты,
Жазығы жылқы жылы туғаным ба?

Сатқынмен табақтаспай,
Тамырласпай,
Ұлтшыл,
Кекшіл,
Ұрда-жық,
У тілді едім.
Шыр айналған ғұмырда бағымды ашпай,
Шыңғырып кермеде тұр рухым менің.

Елемесе...
Егер де елесеңдер,
Ойламаңдар,
Тым ерке �скен ұл-ау.
Арқаның б�лтірігі демесеңдер,
Арқардың қатысы жоқ к�шке мынау.

Ұлттық рухты қойып, руға жақын,
Мақтамен бауыздаған майдан құрсын.
Ақпанда сәби болып туған ақын,
Қақпанға к�п түсерін қайдан білсін.

ПЕЙІЛІҢДІ СҰРАМАДЫМ

Сен менің,
Хал-жайымды сұрамағын, 
Пейіліңді,
Мен жылап, сұрамадым.

Тым болмаса,
Біліп жүр, сені сүйген,
Бар екенін,
Iмірде бір адамның.

Жүрегіңе,
Жетпеді жылағаным,
Таңға ұйықтамай,
Wлсіреп құлағаным.

Мызғымайтын,
Тас емес, мүсін емес,
Сезе білсең,
Мен-дағы тірі адаммын.

Енді қайтып,
Мен сен деп жыламадым, 
Дертке дауа,
Табармын бір амалын.

Миды қойшы ойлағанын істейді,
Жүрек оған бара ма?!

Махаббатты жырлаудай-ақ, жырладым,
Маржандай-тын, мұңдарым мен сырларым. 
Біздің сезім, сондай, м�лдір сезім ғой,
Ал не дейсіз, сырғалым?

Iзі қысқа ғұмырды да к�п к�рген,
Уақыт-ай, текке �лген.
Майдандастар, сендер де сақ болыңдар,
Бәрі шығад, к�ктемнен!

МУЗА

Үзіліп түскен үлбір ме дедім,
Қарақат – меңді, бүлдірген – ерін.
Сезбейсің рақат жүзіңді к�ріп,
Дуалы ауызда тіл күрмелгенін.

Балқытты бойды саусағың сырғып,
Қараптан-қарап, қаусадым сұмдық.
К�зіңнен тұнық-�зімді к�рдім,
М�лдірдің жүрген кәусарын сүңгіп.

Сымбатты жансыз ер оңа ме екен?
Сеңсеңім болса сені орап �тем.
Қаңтарда бұлай құласам саған,
Маусымда Құдай, не болады екем.

Аңсарым ауған – гүл к�рмей далмын,
Сол кешке сәулем білгендей бардым.
Үмітке бола бір жұлдыз ақты,
Арманымды айтып үлгермей қалдым.

Хафиздің саған бергісіз жыры,
Wспеттеу деме енді Сіз мұны.
Шаһарға бір мең татитын болса,
Менде де мең бар – белгісіз құны.

Жалыны іспеттес жанары оттардың,
Шарпыған �ртке қарап оқталдым.
Жігері мықты жігітпін деуші ем,
Жүрегі жасық бала боп қалдым.

Iмірге �лердей құмармыз,
Егіліп емендей сынармыз.
Мүмкін біз бір жерде кездесіп,
Таныса алмаған шығармыз.

Жібектей мінезің ұяңдау,
Қиялдау, �зіңді жиі алдау,
Жарыққа шыққаны �лең боп,
Қалыпқа сені ойлап сыя алмау.

Сағымға айналып сәттерім,
Дерексіз жырға мол дәптерім,
Айтпайын деп едім, айтқыздың,
Қыпша бел, күлім к�з, тәтті ерін.

***
Амал қанша, армандас,
Біздің үміт, бір үзілсе жалғанбас.
Қара жерді түбі қаққа б�леді,
Ғашықтардың жанарынан тамған жас.

Дерт екенін жаңа ұқтым,
Байыбына жатыр дейсің барып кім?
Құсалыға қапас екен, жарық күн,
Жаным, саған жалынудан, жалықтым!

Қызғалдақтай қарағым,
Сарғалдақтай сарғайып к�п қарадым.
Үп еткізсем сағыныштың самалын,
Үзе ме деп қорқам сүйрік сағағын.

Қинайтыны сол жаным,
Қалай к�рем, к�з алдымда солғанын.
Қызғанған соң к�леңкеңнен қайтейін,
Қызғыш құсап келеді екен қорғағың.

Жару үшін сен бүршік,
Қауызыңа бір тамшы жас қонды ыршып.
Қанша маңғаз болсаң-дағы гүлім-ау,
Еңкейтуге жетер сені м�лдір шық.

Күдер үзіп қамықтым,
Күрең жырды кермесінен ағыттым.
Ұмыта алмай, күйзелгенім болмаса,
Жаным, саған жалынудан, жалықтым!

БАЛҚАШ  

Қайыршыға,
Тастаған тиындайын, 
Пейіліңді,
Мен сенің сұрамадым.

SМІР ҒОЙ

Iлеңдерім сырларымды шертеді,
Iмірдің бар бүгіні мен ертеңі. 
Кешегі �ткен бабалардың жолымен,
Iмір зулап, еріксіз-ақ ертеді.

Мына �мір, том ғой қалың бітпейтін, 
Келгенді де, кеткенді де тіркейтін. 
Тірісінде жарқын жағын к�рсетпей,
Iлгеннен соң «керемет» деп гулейтін.

Армандарың аппақ құс боп самғайтын,
Сағымдай боп, қолын бұлғап алдайтын. 
Жан серігі жалғыз ғана жаныңның, 
Үміт қой ол, жетелеуден талмайтын.

Iмір ғой ол, сергелдеңге салатын, 
Арнасымен судай толқып, ағатын...
Тұлпар менен сәйгүліктер бос қалып,
Бас бәйгені шабан аттар алатын.

Wр нәрседен к�ңіл қалып, мұздайтын,
Сүйетін де, сағынатын, сыздайтын. 
Жұмыр жүрек ауыртпалық сенде тұр,
Iмір үнін құлақ салып тыңдайтын.

Жырларым тек жүрегімнің айқайы,
Ақын жанын, кімдер ұғып, байқады?
Wдебиеттен алыс жатқан пенделер,
Байлық пенен мансап жырын айтады.

Iзек толы �кінішім �ртеген,
Мен сонда да, тентектеу ем, ерке ем. 
Wділетсіз жандар салған жарадан, 
Ішірткідей жырларыммен емделем.

Ой тербетіп, қиялыммен сенделем,
Ақ сезімге бір кісідей ш�лдегем.
«Жүрегің жас, келсең-дағы жүзге сен»,
Деген с�зге ешуақытта сенбеп ем.

Сезім екен жүректерді тербеген,
Дүрсіл қағып жанға тыным бермеген. 
Жас баладай жан-тәніммен құмартып,
Wлі күнге от боп жанып, �ртенем.

ШЫТЫНАҒАН 
ЖҮРЕК

Жылап тұрдым,
К�зімнен жас тиылмай,
Iмір сүру...
Осыншалық,
Қиын ба еді, ой – Алла-ай. 

Iзіңменен,
Iмір сүрсем деп  едім, 
Енді ол да,
Қалғандай ма бұйырмай?..

Махаббат деп,
Wспеттеген сезімді,
Бір-ақ күнде,
Белден басып тастадың.

Мен сонда да,
Сені қимай жыладым, 
Тағдырымнан,
Тағат бер деп сұрадым.

Шыныдай боп,
Шытынаған жүректі, 
Қимастықтан,
Келді қайта құрағым.

Мен Алладан,
Сабыр сұрап жыладым, 
Сынғанымды,
Келді қайта құрағым.

Жамбыл облысы 
Қордай ауданы 

Ноғайбай ауылы 
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Үндістан, Шри Ланка және 
Батыс Африка тропиктерінде 
(те әсем лалалар (седі. 	детте 
олар ну орманды аймақтарда бо-
лып, жаңбырлы маусым баста-
лар алдында гүлдей бастайды, 
оның ға жайып гүлдері жунглидің 
шын мәніндегі әсем к(ркі іс-
петтес. 

Ең алғаш жасыл-сары, со-
нан соң күлгін-қызыл, ең ақырында тамаша қызғылт-
қызыл бояуға малынып жайнап тұрады. Сонымен 
бірге бұл �сімдіктердің �з ішінен тағы да басқа әр 
 алуан түске еніп құбылатын түрлері де бар. Тамаша 
түске б�ленген осы бір әсем �сімдіктің барлық жері 
улы, тіршілік үшін аса қауіпті. Оның бұл қасиеті 
тропик тұрғындарының бәріне белгілі. Бирмада олар 
арнаулы плантацияларда �сіріледі. 

Африкада лаланың с�лі уландыратын зат ре-
тінде пайдаланылады. Iсімдіктен титімдей «дәм» 
татқанның �зі адамды қатты уландырады екен. Ал 
оның с�лінің үш тамшысы ғана итті 15 минут ішінде 
сеспей қатырады. Үндістан мен Шри Ланкада улы 
жыландардан сақтану үшін лала гүлінің кішкене 
жапырағын тұрғын үйлердің есік-терезелерінің айна-
ласына іліп қоятын к�рінеді.

Білегіңнің күшінен
Басым болса білімің,
Бұл найзаның ұшымен
Шешесің ой түйінін.

Жүйек – жиекте,
Жүйекті жиекте.
Жылқышы ұшып к�л жақта – 
Жүр азығы мол жақта 
Жылпылдап тек жапалақ.

(Қалам)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қатерлі шөп
ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ

Афина Акропольдегі әйгілі 
г р е к  ғ и м а р а т ы  П а р ф е н о н 
скульп туралық фризбен безен-
дірілген. «Фриз» дегеніміз фран-
цуз ті лінен аударғанда декора-
тив ті ком позиция деген ұғымды 
білдіреді. 

Парфенон маңдайшасын-
дағы фризге к�птеген шеберлер 
еңбек сіңірген. Бірақ олардың 

ішіндегі ең бастысы – Акрополь үшін Афин тәңірінің 
екі мүсінін жасаған ұлы грек мүсіншісі Фидий болып 
табылады. Ұзынынан 160 метрге созылған Фидийдің 
Парфенон фризі барельеф әдісімен жасалған. Ол Аф-
рикада Афина тәңірісінің құрметіне жасалатын пана-
финей шеруін к�рсетеді. Онда 350 адам тұлғасы және 
250 хайуанат бейнеленген. Найза ұстаған жауынгерлер 
мен ауыздықтарымен алысқан арғымақ мінген салт 
атты нояндар үдере шеру тартып келеді. 

Осынау тамаша фриз түгел сақталынбаған. Оның 
бір б�лігі ғимараттың сынған б�лігімен бірге қирап біт-
кен. Ал аман қалған азғантай б�лігі Лондондағы Бри-
тан музейі мен Париждегі Лувр музейінде сақтаулы.

Тиіндер жаратылысынан 
(те ұмытшақ келеді.  Олар 
талдан-талға секіріп жинайтын 
негізгі азықтары жаңғақты да 
жасырған жерлерінен ұмытып 
қалады екен. Яғни тиіндер (здері 
жинаған қоректерін жерге к(міп 
сақтайды. 

Бірнеше уақыттан кейін, 
�здері тыққан жаңғақ ты ұмы-
тып сала береді. Ал сол к�мулі қалған жаңғақ тар дан 
жаңа ағаштар �сіп шығады. Табиғатқа дәл осылай 
қызмет етіп жүрген бүкіл тиін атаулы деген ойға қалып 
жүрмеңіз. Негізінде, тиіндер арасында �здерінің 
азық тарын жер астына сақтайтын – ратуфа тұқымдас 
тиындар ғана. Тиіндердің негізгі мекендейтін жері 
орман болғанымен, бүгінде олардың саны тым 
 азайып келеді. Соңғы кезде оларды ауылшаруашылық 
орталықтарына, зообақтарға жерсіндіру жұмыстары 
кең етек алды. Жаңғақ ағаштарының сиреп бара 
жатқандығы осы құбылыстан болар, сірә. 

Қазір дүниежүзінде мұхит тар мен теңіздерден жы-
лына 75 миллион тоннаға жуық балық және басқа (нім дер 
ауланады. 1950 жылдан 1977 жылға дейін бұл к(р сет кіш 
77 пайызға (сіп кел ді де, осы деңгейге жетіп тоқтады. 

Мамандар бұл шама енді к�п дегенде 5-15 миллион 
тоннаға ғана артуы мүмкін деп есептейді. Ғалымдар бұл 
орайда мынадай бір қызық болжам жасайды. Бір кезде 
адам �сімдік қорегін ен табиғаттан теріп жеп, біраз 
 заманнан кейін ғана ондай қоректі арнайы алқаптарда 
қолдан �сіретін болған ғой. Балық және басқа бол-
сын теңіз �німдерін қолдан �сіру жылдан-жылға 
�рге басып, ал балық аулау ісінің әлгіндей тоқырауы 
ғалымдардың болжамын дәлелдей түседі. 1990 жылы 
қолдан �сірілген балық және басқа да теңіз �німдері 12 
миллион тонна болды. Қазіргі уақытта теңізде �сірілген 
�нім саудасының жалпы к�лемі 25 миллиард доллардан 
асады. 

Мүсіннің сыры

Ұмытшақтықтың пайдасы

Су астындағы шаруашылық

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР 

ЖАНУАРЛАР  ӘЛЕМІ

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 	зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Wсіресе  Құртқа тәуіп жайлы Сүйінбай  
ақын  айтыпты  деген ауызекі  �леңдерді  
білетінбіз. Ал осы  Арыстанбекпен  айтыста   
Сүйінбай былай деп жырлайды: 

Шыбыл деген  бір елім,
Мынау менің  Шыбылым.
Мен с�йлесем  шынымен,
Шығар сенің  шығының.
Ерегіссең менімен,
Шығар сенің тығының. 
 
Қысы кетсе, жазы бар, 
Дүниенің сазы бар. 
Шыбылдан шыққан атақты,
К�пке  әйгілі Құртқа  қажы бар. 
Белгілі  профессор-хирург, Қазақстан  

Республикасы жоғары мектебінің  еңбек  
сіңірген  қызметкері, Құртқа  тәуіп ұрпағы 
марқұм Тұрар К�кеев  ағамыз «Құртқа  тәуіп 
– ұлы дала  перзенті» атты  ғылыми  кітап  
жазып,  жарыққа шығарды. («Құртқа тәуіп 
– сын великой  степи». «Анарыс» баспасы,  
2015 жыл.). Ғалым дәрігер Тұрар  К�кеев 
мұнда  Құртқа  тәуіп  жайлы  ұзақ жылдар  
бойы  ізденісі  мен зерттеуінің  нәтижесінде  
�з таным, ой  қорытындысын жаңа дерек-
дәйектермен  әдемі  келтіреді. 

Жазушы-драматург  Wлібек Wмзеұлы  
Құртқа тәуіп  �мір  сүрген  тарихи  жерлерді  
аралап,  к�птеген  адамдармен  с�йлесіп, 
пікірлесіп, Құртқа  тәуіп  жайлы  роман  жазып 
жатыр. 

Ал �зім Құртқа тәуіп жайлы ұзақ жыл-
дар зерттеп,  2 кітап шығардым, бірнеше 
мақалалар жаздым.  

П р о ф е с с о р   Ш ә к е н  Ш ы н т а е в т ы ң 
ұйымдастыруымен  әлемнің  к�птеген  
елдерінде  Құртқа тәуіп  жайлы  баяндамалар  
оқылды, �мірі мен  тәуіпшілдігі  жайлы  түрлі  
халықаралық  конференция,  конгресс, жиын-
дарда  кеңінен  таныстырылуда. 

Қазыбек бек ауылындағы  мешітке  Құртқа 
тәуіп  есімі  берілді. 

Жуырда  бір топ  ғалымдар  мен зиялы 
қауым �кілдері, ұрпақтары  Құртқа  тәуіп 
кесенесіне  арнайы  барып, құран  оқытып, 
құрбан  шалып,  атақты  абыз  тәуіп жайлы  
келелі ой-пікірлерін  ортаға салды. 

Бүгінгі  Тәуелсіз Қазақстан елімізде 
дәстүрлі медицина саласында халықаралық 
байланыстар нығая түсіп, қарқынды дамып 
келеді. Соның бір дәлелі ретінде елімізде 
Шанхай ынтымақтастық ұйымының Дәстүрлі 
медицина академиясының б�лімшесі – 
Құртқа тәуіп атындағы ғылыми академиясы 
құрылып, жемісті жұмыс жасауда. Сонымен 
бірге еліміздің халық медицинасының �кілдері 
халық емшілігі бойынша ұйымдастырылатын 
к�птеген халықаралық жиын-жиналыстарға 
қатысып тұрады. Дәстүрлі медицинаны 
дамытудағы негізгі мақсат – қазақтың ежелгі 
емқостық тәжірибесін және оны қолдану ба-
рысын дамыту.

Дәстүрлі халық медицинасының әдістерін 
қолданып емдеу тек дүниежүзінде ғана емес, 
Қазақстанда да �ріс алып, дамуда. Осындай  
дәстүрлі медицинаның дамуына зор үлестерін 
қосқан қазақтың батыры мен бағланы, 
к�семі мен шешені, ақын, жыршы-жырауы, 
данышпан мен әулиесі аз болмаған. Т�рт 
құбыласын түгел ұстаған ұлыста небір емші, 
тәуіптер, к�ріпкел, сәуегейлер, шипагер абыз-
дар болғанын біз кешегі тарихтан таныдық. 
Солардың арасында биік тұлғаның бірі – 
Құртқа тәуіп.

Шынында да Құртқа тәуіп деген кім? Қазақ 
Совет энциклопедиясы былай деп жазыпты:

«Құртқа Сұлтанқожаұлы (1770-1906) – 
Жетісу және к�ршілес қырғыз еліне аты кең 
тараған халық емшісі. Ұлы жүз Шапырашты 
тайпасы Шыбыл руының Байыс деген атасы-
нан. Құртқа араб-парсыша оқыған. Ол – ауыр 
науқастарды емдеп жазып, күрделі опера-
циялар жасай білген. Түрлі ш�птерден дәрі 
жасаған. Қоқандықтармен соғыста жаралы 
болғандарды емдеп, операция жасап, сүйектегі 
оқты алған. Құртқа �те ұзақ жасап, 136 жыл 
�мір сүрген».  (Қазақ Совет Энциклопедиясы. 
7-том, 51 бет)

***
Жетісуды билеген Тезек т�ренің баласы 

ауырып, Құртқа қос атпен кісі шаптырыпты. 
Құртқа тәуіптің т�ре ауылына бара жатқанын 
естіп, жақындары келіп:

– Абыз ата, Тезек т�ренің елге тізесі қатты 
батып жүр. Алым салықты үйіп-т�гіп, ес 
жидырмай, ата қонысымызды тартып алды, 
елді еңіретті. Енді соның есесін қайтаратын 
кез келді. Анау дімкес ауру  баласына у бер де 
қатыра сал. Wр сауалға – бір зауал, - деп жер 
тепкілеп, тілек тілепті.

Құртқа тәуіп үндемей Алтынемелде 
отырған т�ре ордасына аттанады. Ұнтақтап 
сау мал ға қосып ішкізген дәрісі шипа болып, 
бір айға жетпей беті бері қарап, адам болмайды 
деген бала түрегеп, дін аман жүгіріп кетеді.

Ауылына келгенде, әлгі туыстары қайта 
келіп:

– Абыз ата, т�ренің баласы тұрып кетіпті, 
сіз емдеп, құлантаза жазып жіберіпсіз, – деп 
тепсініпті.

– Сіздер қызық екенсіздер. Дәрінің бәрі 
– у болады. Мен берген дәрі – у – оған 
шипа болды. Ал естеріңізде болсын, Алла 
мүсәпірге рақымшылық жасаған. Ауру, дертті 
жан – мүсәпір. Мүсәпірді мүсіркеу керек, 
емдеу – парыз. Қолдан келсе, шипа болар 
жағдай жасауымыз керек. «Ең басты байлық 

– денсаулық» демекші: тәні жарымжан пен-
де – ең бейшара, ең мүсәпір. Ауырған жанды 
аялауымыз қажет. Қасқүнем – қарақтан �леді, 
қомағай – тамақтан �леді, батыр – садақтан 
�леді, бай қадақтан �леді. Абайлап с�йлеп, ой-
лап іс істеу лазым. Iзін күткен – �рге шығады, 
�згеге �лім тілеген – елді бұзады. «Ашыққанға 
қазан – астырма, тоңғанға – от жақтырма» 
деген бұрынғы ата-бабаларымыз. Біреуге 
�лім тілемей, �зімізге �мір тілейік. Жараның 
азабын – жаралы біледі, қазаның азабын – 
қаралы біледі. Ері саудың – елі сау, аурулы 
елде – күнде дау. Ел-жұртымды аурудан, дау-
дан аман қылсын! – деген екен. 

Құртқа тәуіптің бұл с�зі – �сиетнама болып 
қалың елге тарапты. 

– Тәуіптің соңы Құртқа абыз болар. К�зі 
қарақты, с�зі салмақты, еліне ардақты мұндай 
шипагер-тәуіп бағымызға туған екен. Қадірін 
біліп, қасиетін асырайық. Надан кісі сусыз 
арыққа ұқсайды. Wлсіз денеге – ауру ұялайды. 
Басы ауырған бақсы-балгерге тоймайды. 
Ал Құртқа тәуіптей сегіз қырлы, бір сырлы 
шипагердің болғанына, тәубе! – депті Тезек 
т�ре тәуіптің емшілігіне аса разы болып.

Содан ел аузында «Тәуіптің соңы Құртқа 
болды» деген қанатты с�з қалыпты. 

Қазақтағы  қасиетті тұлғалардың  бірі 
– Құртқа тәуіп. Түрлі ш�птерден  дәрілер 
жасаған. Қоқандықтар мен  қазақтардың  
соғысында  сарбаздармен  ілесіп жүріп, жа-
ралыларды емдеген, операция жасап, еттегі, 
сүйектегі садақ оғын алған. 

Құртқа тәуіп арабша, парсыша оқыған, 
сауатты  адам болған. Ол үш  ғасырды  к�рген 
адам. 1770 жылы туып, 1906 жылы  қайтыс 
болыпты. Оның 136 жыл �мір сүруі к�птеген 
сырқаттардан  �згені ғана емес, �зін-�зі  емдей 
білгендігінің  дәлелі болса керек. Жүзден асқан 
соң, маржандай тізіліп, жұмсақ тіс шығыпты. 
Ол �зіне операция жасап, ауырған аяғын  
кесуі, жасанды  ағаш  аяқпен  жүруі де сол  
біліктілігінің дәлелі. 

Құртқа тәуіп тек сынықшы, емші  ғана 
емес, елге қамқор  болған қайраткер  адам. 
Жаугершілік заманда  шашырап кеткен туыста-
рын  жинастырып,  басын  қосуға қамқорлық  
жасаған. Аталас туыстары  оны: «Ел иесі – 
Құртқа» деп атаған. Ел иесі атану  екінің біріне  
бұйырмайтын  қасиет екені  айқын.

***
 Құртқа тәуіпті жаугершілікте арбаға мінгізіп 

сарбаздармен бірге алып жүреді екен. Сайрамда 
Сұраншы батыр жау қолында қалғанда: 

– Сен аман бол, ендігі елдің тұтқасын 
сен ұстарсың, – деп Сарыбайды Сайрамның  
дарбазасының ішінен сыртқа лақтырып 
жіберіпті. Дік етіп жерге түскен салмағымен 
Сарыбайдың бір жамбасы үш жерден сынып, 
оған қоса екі қабырғасы опырылып кетіпті. 
Құртқа тәуіп соны орнына салып, емдеп жа-
зыпты.

***
...Бір аста Жамбыл мінген аты сылти басып 

келгенін к�ріп, Құртқа тәуіп: 
– Анау ақынның атының бір аяғының жілігі 

жарылған екен. Енді мінсе, күп боп болып ісіп, 
түкке жарамай қалады, – деген соң, тәуіпке 
емдетіп, қаратқаннан кейін бір айдай бос жіберіп 
мінгенде құр аттай шауып кетіпті.

***
...Бір байдың жылқылары ауырмай-сырқамай 

топ-топ етіп жығылып, қырыла бастайды. Бай 
Құртқа тәуіпті алдыртыпты. 

«Бар кесел мына қара айғырда екен» деп әлгі 
айғырды жыққызып, қара санын ұстарамен тіліп 
жіберіп, ырсиған етінің ішіне бірдемені салып 
қайта тігіп тастайды.

– Бұның не? – дегендерге: 

– Бұл – «уа» деген дәрілік ш�птің ұнтағы. Ол 
мына айғырдың кеселін кеседі, құртын құртады. 
Енді қорықпа, – депті. Шынында да қалған 
малы дін аман болыпты.

***
Жаңа қонған қонысқа, қора-жайға су қосқан 

дәрі шашып, аластайды екен. Бұл бүгінгі дезин-
фекция ғой!

Iзін-�зі емдеп, �зіне-�зі тәжірибе жасап, 
оны жұртқа үлгі етіп айтып отырған.

Түрлі жыландарды ұстап алып, бос үйдегі 
шаңыраққа іліп қояды екен, ол �зінен-�зі 
алдындағы ыдысқа ағып түскен қоймалжың 
затқа айналғанда шипалы ш�п қосып, дәрі 
жасаған.

Қойдың кәрі жілігін жұлынынан б�лек алып, 
қайрап, ұштап, адам денесіндегі жарақаттарды 
емдеген.

Домалатпай, қазіргі соқырішекті тауып, 
кесіп алып, жазып отырған.

Жіңішке ауру – қылтамақты, қазіргі ракты 
да емдеу тәсілін тапқан. Кәдімгі тобылғыны 
бүрлеген уақытта кесіп алып сақтап қояды екен. 
Қажет кезінде әлгіні жылқының жас қазысына 
тығып отқа ұстап, ұшына әлде бір дәрі жағып, 
тамағынан ары-бері �ткізіп алғаннан кейін әлгі 
науқас үш күнде жазылып кетеді екен.

Құртқа тәуіп – ш�ппен емдеген, түрлі 
ш�птерді жинап дәрі жасаған. Жібек жолымен 
ары-бері �тетін керуендерге аманаттап ана шеті 
Қытай, мына шеті Хиуа, Бұхар, Самарқан, Ресей 
�ңірінен үнемі түйіншек-түйіншек дәрі-дәрмек 
алдырып отырған. Iзі хат таныған, кітап оқыған, 
Петерборда, тағы да басқа к�птеген жерлерде 

сұңғақ денелі, ат жақты, қаба сақалды, �ткір 
к�зқарасты, қыр мұрынды, кең маңдайлы, 
жылы шырайлы келген. Басындағы сәлдесін 
молдалардікіндей жалпайтып емес, қазақтың 
б�ркіне ұқсастырып орап киеді екен. Ол кісіні 
к�рген адам бірден сол кісінің ауанына толық 
беріліп, гипнозды жағдайға түскендей болып 
қалады екен.

Ал енді Құртқа тәуіптің осыншама ұзақ 
жасағанына күмән келтірушілер де табылды. 
Мысалы бұл қаңқу с�здердің дәлелсіз екенін 
к�рсететін құжаттар да баршылық. «Түркі 
әлемі» газеті 2002 жылы тамыз айындағы №8 
санында «Бабалар дәстүрін ғасырлардан ғасырға 
жалғастырмақ» атты мақаласында этнолог  – 
Wшірбек Молдаұлы ат-Түркістани былай деп 
нақты дерек келтіріп, жазады:

 Бұл жайлы белгілі журналист К�лбай 
Адырбекұлы «Түркістан» газетінде (2002 жыл 
9 қараша) «Бұдан 100 жыл бұрын» атты мақала 
жазып, Құртқа атамыздың екі пайғамбар жа-
сынан асқанда яғни 126-ден асқанда Түркістан 
шаһарында Жамбыл ақынмен бірге болғанын 
нақтылап, құжат арқылы дәлелдеп берді.

Құртқа тәуіп жайлы зерттеу жаңа басталды, 
ол жайлы әлі талай-талай айтылар, жазылар 
зерттеулер алда.

Құртқа тәуіп Сұлтанқожаұлы –  еліне аты 
кең тараған халық емшісі, жұртына қамқор 
болған абыз, әулие. Сондықтан да халықтың 
ыстық ықыласынан болар, осында біраз жыл 
бұрын К�ксай ауылында Құртқа тәуіп атындағы 
мешіт салынды. Алматы облысы  Жамбыл 
ауданындағы Сарыбастау деген жердегі бейіт 

сапарда болған. Гиппократ дәрінің 200 түрін, 
үнді тәбибтері  800 түрін пайдаланған болса, 
Ибн Сина дәуірінде 2600 түрлі дәрі қолданылып, 
оның жартысынан к�бі �сімдіктерден алынған. 
Құртқа тәуіп осы дәрілерді және оны жасау жол-
дарын меңгерген, оны сақтау мен пайдалануды 
үнемі үйретіп отырған. Түрлі ауру – кеселдерді 
емдейтін шипалық дәрілерді де �зі жасаған.

Құртқа атамыз – асқан сынықшы, адамның 
да, малдың да сынған, шыққан жерлерін орнына 
салатын білімдар оташы болған.

Алдына келгенді емдеп, құлантаза жазатын 
асқан емші, күлталқаны шығып дене мүшесі 
қираған нешеме  жанды тік тұрғызып жіберген 
қолы уалы, �зі дуалы Құртқаны жұрт тәуіп, әулие 
деп атаған.

Құртқа тәуіп ел ісіне араласқан аузы дуалы 
абыз, к�пті к�рген, айтқаны келген ақсақал 
би дәрежесіне дейін к�терілгендігін мына бір 
жайттан-ақ аңғаруға болады. Талас бойында  
жырақтап қалған бір топ Шапыраштыларға алып 
қайту үшін 1870 жылдары Құртқа емшінің тап-
сырмасымен Сұраншы батырдың ағасы Андас 
датқа келген. Сонда ол:

Ел иесі – Құртқа,
Іздеп келген датқа.
Бірің қалмай қайтыңдар,
Атамекен жұртқа! – деген екен.
Сырттап кеткен  ағайындарын шақырып 

қана қоймай, ел ішіндегі дау-шараларды 
бітімге келтіріп, үлкен жанжалдар Құртқа тәуіп 
алдындағы әділ шешімін тауып отырған.

Ал жазушы Мамытбек Қалдыбаев 1995 жылы 
шыққан «Бәйдібек баба арманы» кітабында бы-
лай жазған:

...Құртқа, Саурық батыр, Шапыраштының 
болысы Андас датқа үшеуі Сүйінбай ақынға 
келіп жолығады. Сонда Сүйекең:

Бұл қазақтың бас тәуібі Құртқа болар,
Андастың асыл с�зі нұсқа болар.
Адамнан асып туған Саурық батыр,
Қырғыз бенен қазаққа тұтқа болар, – деген 

екен.
***

Құртқа бабамыз к�птен ерекше б�лініп 
к�зге түсетін кісі болса керек. Iзі ұзын бойлы, 

басына биіктігі 13,6  метрлік кесене тұрғызылды. 
Бұл істі ұйымдастырған белгілі қоғам қайраткері 
Қайрат Сатыбалдыұлы. 

Құртқа тәуіпке байланысты аңыз әңгіме-
лердің дені бабамыздың бүкіл саналы ғұмыры 
ізгілікке негізделгенін баяндайды. Жүз отыз 
алты жыл �мір сүрген әулие айналасына 
жақсылықтың нұрын шашқан, небір ауруларды 
емдеп жазған, шипалы дәрігерлерді пайдаланып, 
емшіліктің құпия сырларын ашқан. Сондықтан 
да болар, оған Құдайдан бұйырған қасиетті 
мойындаған ел «Құртқа тәуіп – жұртқа тәуіп» 
деген с�з қалдырған.

Құртқа тәуіп – еліне  қамқор болған абыз, 
әулие, к�ріпкел, қасиетті шипагер. Үш ғасыр 
адамдарымен араласқан, емшілігімен  аты 
шыққан, білімдар оташы әрі ш�ппен, дәрімен 
емдеген  бұл кісі – Ибн–Сина, Iтейбойдақ 
секілді  ірі  тарихи тұлға.  Ұзақ жасап, 136 жыл 
ғұмыр кешіп, ХХ ғасырдың басында  қайтыс 
болған. Wттең шіркін, Кеңес  �кіметі кезінде  
мұндай жандар  ж�нінде айтуға,  жазуға рұқсат 
болмады, айтқандарды қудалады. Сондықтан 
жазылмай, ғылыми талданбай, ел жадынан �шіп 
қала сақтады. Ендігі міндет – абыз ата Құртқа 
тәуіп жайлы ғылыми іздестіру,  кітап шығару, 
тарихымыздағы  орнын қалпына  келтіру. 

Қазақстан халық емшілері ұйымына  Құртқа 
тәуіп есімі  берілді. Сондай-ақ  Құртқа тәуіп 
атын дағы  ғылыми  академия құрылып,  жұмыс  
істеуде. 

Сондықтан «Құртқа тәуіп» атындағы 
Проскопиялық ғылым және Дәстүрлі Шығыс, 
Халық медицинасы Дәрігерлері «Қоғамдық 
академиясы» Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
кірді. «Дәстүрлі, халық медицинасы академия-
сын»  құруға негізін қалады.

Бұл істе Қазақстан Республикасының халық 
және рухани емшілер мекемесінің, Шанхай 
ынтымақтастық ұйымы Дәстүрлі медицина 
академиясының қазақ б�лімшесінің директоры 
– Шәкен қажы Мұқанұлы Шынтаевтың жасап 
жатқан еңбегін ерекше  атап айтқан ж�н.

 Нағашыбек  ҚАПАЛБЕКҰЛЫ,
жазушы
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«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ Кәсібім – мақтаным

Оқушылар экспедициясы

«ЖАСЫЛ ЕЛГЕ» 
ҚАТЫСУДА

АҚЫН ЕСІМІ 
ҰЛЫҚТАЛДЫ

Шымкенттегі №2 колледжде жұмысшы және 
техникалық мамандықтардың құндылығын 
насихаттау мақсатында «Кәсібім – мақта-
нышым» атты семинар-кеңес болып (тті. 

Жиынға қаладағы кәсіптік білім меке-
мелерінің �ндірістік шеберлері қатысты. Сала 
жетістіктерін саралап, �зара тәжірибе алмас-
ты. Іс-тәжірибе жүзінде ұйымдастырылған 
семинар-кеңесте бірінші кезекте білім 
орындарының сапалық деңгейін к�теру 
мәселесі қаралды. Жоғары сұранысқа ие 
техникалық және кәсіптік білімді мамандарды 
даярлау ісіне жіті к�ңіл б�лінді.

Семинар барысында жоғары білікті 
жұмысшы мамандарын даярлау мәселесі 
кеңінен талқыланды. Жиынға қатысушылар 

ҚҰЛАҚҚАҒЫСХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ИГІ ІС

ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕН БӘРЕКЕЛДІ!

ТАҒЗЫМ

тептен 7-10 сынып аралығындағы 
оқушылар білім, спорт, �нер сала-
ларында жеткен жетіс тіктері үшін 
іріктеліп алынады.Экс педи циядан 
кейін оқушылар �мірлік тәжіри-
бесін арттырып, зерттеген қаланың, 
ауданның тарихын біледі .  Жоба 
аяқталған соң, оқушылардың жазған 
күнделіктері мен ғылыми жобала ры 
то лықтай зерттеліп, мектеп кітапха-
на сында сақталмақ. Оны мұғалім дер, 
кіші сыныптардағы оқушылар оқи 
алады, – деді �з с�зінде Назарбаев 
Зият  керлік мек тебінің директорының 
тәрбие ісі бойынша орынбасары Гүлназ 
Жетпісбайқызы.

Экспедиция жыл сайын екі бағытта 
�теді, оның бірі – ғылыми, екіншісі – 
 та ным дық. Жалпы осы 5 жыл к�лемінде 
Тал дықорған қаласының 159 оқушысы 
К�кшетау, Ақт�бе, Атырау, Семей, 
Тараз, Қызылорда, Iскемен, Шымкент 
қалаларына барып, зерттеу жұмыстарын 
жүргізіп қайтқан.

А.ОРАЛБЕКОВА

 Жансая Жеңісбекова мен Аружан 
Сағатбек иеленді. А.Орманбетова 
атындағы мектептен келген Жаннұр 
Е р м е к о в а ,  Н а з г ү л  А р б а е к о в а 
үшінші орынға табан тіреді. Жарыс 
қорытындысына орай, барлық қаты су-
шыларға дипломдар мен Алғыс хаттар 
тапсырылды. 

Ұлы Отан соғысының ардагері 
Қайырбек Досановтың қызы Сайраш 
 Досанова сайыста к�зге түскен екі 
оқушыға, аудандық «Достық» газетінің 
редакторы Ардақты Б�лдекбаева 
Қаратал орта мектебінің оқушысы 
Зере Сайранбекова мен Орманбетов 
атындағы орта мектептің оқушысы 
Назгүл Ардабековаға ақшалай сыйлық 
тапсырды.

К е ш  с о ң ы н д а  с � з  с � й л е г е н 
Қазақстан Республикасы Журналистер 
одағының мүшесі, қазылар алқасының 
мүшесі Wмина Сақажанова: «Нұрланды 
алғаш �лең жазып жүрген кезінен 
бастап, оның ешкімге ұқсамайтын 
талантты дара ақын екенін сезетінмін. 
Ол алғашқы еңбек жолын «Достықта» 
бастады. Iзі сабырлы, с�зі салмақты, 
айналасына нұрын ша шып жүретін 
еді» деп сағынышпен еске алды. 

Ол – талантты ақындардың бірі бо-
латын. Ешкімге ұқсамайтын дара таби-
ғатымен, ақындық болмысымен ерек-
ше ленетін Нұрлан Мәукенұлының 
жырлары ұрпақтан-ұрпаққа жалғаса 
берері с�зсіз. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ 

жұмысшы мамандығының мәртебесін асыруға 
ерекше ден қойды.  Кәсіптік жүйені жетілдірудің 
жолдары іздестіріліп, нақты бағыттары 
анықталды.  Сондай-ақ колледждердің оқу-
материалдық базасын нығайту мәселесі де 
басты назарда болды.

Айта кетерлігі №2 колледжде он бір біліктілік 
бойынша дәріс беріледі. Соның ішінде кең 
профильді құрылыс шеберлері қала бойынша 
тек осы оқу орнында дайындалады. Семинарға 
қатысушылар колледж шеберханаларын аралап 
к�рді. Кәсіптік білімнің к�кжиегін кеңейтуге 
мол мүмкіндік барын бағамдады.

Нұрбақ ЕДІГЕ 
ШЫМКЕНТ
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Алтайдағы Байғамұт ауылы

Алматы облысының (ңірлік комму-
никациялар қызметінде Назарбаев 
Зияткерлік мектебі директорының 
тәрбие ісі бойынша орынбасары 
Гүлназ Жетпісбайқызы мен Ақт(бе, 
Атырау қалаларындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектептерінің оқушылары 
Қайыржан Жанель мен К(ңілқош 
Бек баспас(з мәслихатын (ткізді. 
Онда дарынды оқушыларға арналған 
«Туған елге тағзым» жобасы жайлы 
айтылды.

« Т у ғ а н  е л г е  т а ғ з ы м »  ж о б а с ы 
 Назарбаев Зияткерлік мектептерінде 
2012 жылдан бастау алған.  Жоба 
о қ у ш ы л а р д ы ң  п а т р и о т т ы қ  с е з і -
мін тәрбиелеуге арнал ған.  Басты 
ерекшеліктердің бірі – мектеп оқу шы-
ларын Қазақстанның барлық жерлерін 
аралатып, сол елді мекен  нің тарихын, 
флора мен фауна сын, мұражайларын, 
археологиялық қазба жұмыстарын, ин-
дустриалды объектілерін таныстыруға 
бағытталғаны айтылды.

– Бұл жобада әр зияткерлік мек-

Салтанатты шараға Шығыс Қа-
зақстан облысы әкімінің орынба-
сары, Нұрланмен бірге �скен досы 
Серік Ахтанов, аудан әкімі Темірбек 
Қасымжанов, аудандық мәслихат хат-
шысы Дәулет Ыдырышев қатысты.  
Кеш барысында ақынның замандаста-
ры Н.Мәукенұлы жайында естеліктер 
айтып, оның �леңдерінің ерекшелігіне 
тоқталды.  

Сайыс басталар алдында сахна 
т�ріне ақынның анасы Дәмеш пен 
 зайыбы Гүлмира шақырылды. Iз 
кезегінде ақынның жары Нұрлан-
ды ұмытпаған халқына алғысын біл-
дірсе, анасы сайысқа қатысушы оқу-
шыларға сәттілік тіледі. К�ркемс�з 
оқу шеберлері сайысында оқушылар 
ақын �леңдерін мәнер леп, нақышына 
келтіре оқыды. Тартысты �ткен сайы-
ста үздіктер сараланып, жүл делі орын-
дар �зара сарапқа салынды.    

Сізді к�рдім,
Түсімде Сізді к�рдім – 
Т�беме кеп түнерген күзді к�рдім.
Аспан жаққа алаңдап, аңқам кеуіп,
Бәлкім тағы бір ғасыр үздігермін, 

– деп жырлаған ақынның �леңін 
тебіреніспен оқыған Тасбау орта 
м е к т е б і н і ң  4 - с ы н ы п  о қ у ш ы с ы 
Сағыныш Қалиақпар сайыстың бас 
жүлдесін еншіледі. Ал ақынның 80 
�леңін жатқа оқыған Х.Мұстафина 
атындағы мектеп-лицейінің оқушысы 
Алуа Дулатова жүлделі бірінші орынға 
ие болды. Екінші орынды Жамбыл, 
Жарсу орта мектептерінің оқушылары 

Алтай �лкесінің Благовещенск 
 ауданына қарасты Байғамұт  ауылын 
салт-дәстүрді ардақтаған, тілі мен ділін, 
дінін ұмытпаған ауыл деп айтуымызға 
толық негіз бар. Қазақ мектебі жұмыс 
істейді. Оның директоры – ақынжанды 
азамат Сапарбек Маусымбаев �скелең 
ұрпақтың �з тек-тамырынан ажырап 
қалмауына бар ынта-ықыласымен 
еңбек сіңіріп келеді. Ұлттық мерекелерді 
назардан тыс қалдырмай �ткізілуіне 
мән береді. Байғамұт елді мекені – 
табиғатымен ғана емес, тұрғындарымен 
де ерекшеленеді. Ұрпақтар сабақтастығы 
жақсы сақталған. «Үлкенге – құрмет, 
кішіге – ізет» дегендей, қазақ ағайындар 
�здерінің болмыс-бітімдеріне сай �мір 
сүруде. 

Байғамұт орта мектебінде домбы-
раның үні әрдайым естіліп тұрады. 
Балалар ән салып, күй тартады. Ауыз 
әдебиетінің жауһарларынан жан-
жақты хабардар. Ұлттық тәрбиенің 
негіздерін үйренуде. Оқушылар саны 
аз болса да, мектеп жабылып қалмай, 
қызмет к�рсетіп келеді. Ұлттық мектеп 
болмаса, ұлттық тәрбиенің мазмұны 
к�мескіленетіні айтпаса да түсінікті. 
Абайдың ұлағатты с�здерін жаттап 
�скен шәкірттер күні ертең жақсы аза-
мат болып қалыптасарына сенім мол. 

«АНА ТІЛІНІҢ» ГАЛЕРЕЯСЫНАН

Серғазы ЖАМАНҚАРАЕВ – суретші. 
Қазақстан Суретшілер одағының 

мүшесі. Абай атындағы ҚазҰПУ 
профессоры. 1989 жылы Абай 

атындағы Қазақ педагогикалық 
институтының көркемсурет факультетін 

бітірген. Шығармашылық жұмыстары 
бірнеше рет республикалық және 

халықаралық көрмелерге қатысқан. 
Бірқатар туындылары Ұлыбритания, 

Германия, Қытай, Франция, 
Түркия, Ресей елдеріндегі жеке қор 

сақтаушылардың жинағына алынған. 
1998-2015 жылдар аралығында Абай 

атындағы ҚазҰПУ-дың академиялық 
сурет кафедрасының меңгерушісі 

болып қызмет атқарды. Қазіргі таңда 
оқытушы ретінде болашақ сурет 

мамандарын даярлауға атсалысып 
келеді. 

«Көш»

Алтай �лкесі Қазақстанның Павлодар 
облысымен шектесіп жатқандықтан, 
о б л ы с  о р т а л ы ғ ы  м е н  Б а й ғ а м ұ т 
ауылының арасында рухани қарым-
қатынас, байланыстар жолға қойылған. 
Мәдени шаралар �ткізілсе, �ңірден 
азаматтар келіп, қатысып тұрады. 

Кеңес Одағы тұсында бұл ауылға 
қазақтың ақын-жазушылары, әртістері 
жиі болмаса да, ат басын бұратын. 
Мәселен,  1972 жылы �нер және 
мәдениет �кілдерінің бір топ делегация-
сы келіп, жергілікті жұртшылықпен 
жүздесіп, рухани кештер �ткені ел 
есінде. Тарихтан бір дерек айтар болсақ, 
бұл ауданда 1935 жылдары Ғабдолла 
Қонаев есімді азамат ауыл кеңесінің 
т�рағасы бола жүріп үкіметтен келген 
«Заем облигациясын» т�рт сағаттың 
ішінде халыққа таратып, ақшасын банк-
ке аударған. Бұл бүкіл Одақта болмаған 
үрдіс. Осы еңбегі үшін М.Калинин 
Мәскеуге шақыртып Алғыс айтып, сый-
сыяпат к�рсеткен екен. 

Б и ы л  к � к т е м д е  б ұ л  а у ы л д а 
 «Наурыз – достықтың гүл шоғы» атты 
әз-Наурызды тойлауға арналған шара 
сән-салтанатымен �ткізілген бола-
тын. Мерекелік жиында с�з с�йлеген 
азаматтар елге еңбегі сіңген соғыс 
ардагерлері – Саткен  Рамазанов, 
Мұхамедиар Қарагесеков, Жұмаш 
Шотов, Темірбек Найманов, Шайхым 
Маусымбаев, Тетай  Тапалшинов ты, 
М ұ қ а ж а н  Б о ж а қ а н о в т ы ,  Н ә б и 
 Т л е у б е р д и н о в ,  Б а л ш а к а р 
 Рама занова, Зада Қалымқызы, Рабиға 
 Тайкеноваларды еске алды, рухта-
рына тағзым етті. Қазақ ағайындарға 
құтты  мекен болған ауыл-аймақтың 
к�кжиегі кеңейіп, ырысы арта берсін 
деп тіледік. 

Жұмат АЙТҚОЖАҰЛЫ, 
Қазақстан Журналистер

 одағының мүшесі, 
Байғамұт мектебінің 

бұрынғы ардагер ұстазы

Бос уақытын тиімді пайдалана 
отырып, туған жерді түлетуге ниет 
білдірген жастардың қатары биыл да 
аз емес. Бағдарлама дәстүрлі түрде 
жұмысын бастағалы бері «Жасыл ел» 
қатарында болуға ниет білдіргендер 
де  к�п.  Еңбек жасақшыларын 
жұмысқа тарту, құжаттарын рәсімдеу 
жұмыстарымен  Талғар ауданының 
жастар ресурстық орталығы айна-
лысады.  Ұйымдастырушылардың 
айтуы бойынша, 2016 жылдың еңбек 
маусымында 37 жасақшы тартылса, 
ал биылғы жылға 70 адамды жұмысқа 
тарту жоспарланып отыр екен.
Жасақшылар құрамында тұрақты 
жұмысы жоқ азаматтармен қатар сту-
денттер де бар.Еңбек жасақшылары 
маусымдық жұмыс негізінде  Талғар 
қаласында тазалық  жұмыстарымен 
айналысып, «Таза �зен», «Таза аула», 
«Ардагерлерді ардақтайық», «25 игі 
іс» атты шаралар ұйымдастырмақ. 

Жуырда ғана  «жасылелдіктер» 
қамк�ңіл балаларға к�мектесіп, 
Талғар қаласындағы «Ковчег» ба-
лалар үйінің ауласын тазалап берді. 
Балалар үйінің басшылығы �з 
кезегінде жастарымызға алғысын 
білдірді. Еңбек маусымы аяқталған 
соң,  атқарған жұмыстарына орай 
«Ең үздік жасақшы», «Ең үздік еңбек 
тобы» аталымдары бойынша мара-
паттау рәсімі �ткізіледі. 

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИ
ТАЛҒАР


