
www.anatili.kz e-mail :  anati l i_gazetі@mail .ruwww.twitter.com/anati l ikzwww.facebook.com/anati l ikaz

№28 (1390)
13 – 19 шілде

2017 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

МЕЗГІЛ МЕЗЕТТЕРІ

Бүгінгі санда:

Қолыңды бер, 
Қайыңды!

Ұлттық болмыс
ұғымдары

Мәңгілік елге 
бастайтын бағдар

3-бет

8-бет

5-бет

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда
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ТА Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1456,8 1549,95
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 2668,8 2761,95

Кез келген тілдің қанат жайып, 
�рістеуі үшін оның бірнеше шарт-
тары бар. Солардың бірі – ұлттық 
терминологиялық жүйесінің мықты 
болуы. Осы мәселеге терең мән бер-
ген елдер ғылым мен білім, техника, 
технология және т.б. салалардағы 
тілдің тұғырын биіктетіп, іргетасын 
нығайтары анық. 

�зіміздің еліміз туралы айтатын 
болсақ, Қазақстан �з тәуелсіздігін 
жариялағаннан кейін ұлттық терми-
нологияға ерекше мән беріле баста-
ды. К�птомдық терминологиялық 
с�здіктер, әртүрлі жинақтар жарық 
к�рді. Терминолог ғалымдарымыздың 
бұл саладағы ізденістері мен еңбектері 
а й т а р л ы қ т а й  қ о м а қ т ы  б о л д ы . 
Ізденістер бүгінгі таңда да жалғасып 
жатқаны белгілі. Осы орайда айтайын 
дегенім, А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институты терминоло-
гия б�лімінің ғылыми қызметкері 
ретінде терминологиялық с�здіктерді 
дайындауға қатысқаным бар. )рине, 
мұндай жұмыстар ауқымды, кешенді 
сипатқа ие болғаннан кейін оның 
�зіне тән қиыншылықтары да, күрделі 
мәселелері де болады. Бір терминді 
ойдағыдай аудару үшін қаншама 
ұсыныстар мен талқылаулар �теді. 

)ртүрлі нұсқалар қаралып, байыпты 
шешімдер қабылданады. Бұл енді 
жұмыстың ғылыми-шығармашылық 
тұстарына қатысты болғандықтан ол 
жағына к�п тоқталмай негізгі мәселеге 
к�шсем деймін. 

Айтайын дегенім, терминологиялық 
бағытта дайындалған с�здіктер жарық 
к�ріп,  мыңдаған оқырмандарға, 
аудармашыларға, �зге де сала маман-
дарына жол тартқаннан кейін жал-
пы ортақ игілікке айналып, тілімізге 
қызмет жасай бастайды. Дегенмен, 
терминологиялық с�здіктер жасау 
тәжірибесі, ондағы с�здерді ауда-
ру мәселесін біз араға уақыт салып, 
талдап, талқылап тұруымыз керек 
сияқты. �йткені уақытқа сай келетін 
немесе бүгінгі күннің талаптарына 
жауап бере алмай қалатын терминдерді 
елеп-екшеп, мұндай сауалдарды 
алдағы уақытта ескеріп отырсақ де-
ген ниет жоқ емес. Мұндағы негізгі 
мақсат терминдердің жасалу жолдары 
қалай болады, қандай ұстанымдарға, 
қағидаларға сүйенеді, бірнеше балама 
атаулардың арасынан оңтайлысы қалай 
іріктеледі деген сауалдар қарапайым 
оқырман үшін қызықты болар деген 
оймен қолға қалам алған едік. 

Жалпыға белгілі, осыдан үш-т�рт 
жыл бұрын Қазақстан Педагогикалық 

Игі дәстүрдің жалғастығы

РУХАНИЯТ ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

Жиынды Алматы облыстық тілдерді 
дамыту ж�ніндегі басқармасының 
басшысы Айдар Башбаев құттықтау 
с�зімен ашып, Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында жүзеге асырылып отырған 
«Буккроссинг» жобасының маңызы 
мен мәні жайында айтып �тті. 

– Жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс 
– біздің дамуымыздың ең басты 
қағидасы. «�мір сүру үшін �згере білу 
керек» деп Елбасымыз айтқандай, 
сананы жаңғыртумен қатар ішкі жан 
дүниені �згертуді әркім �зінен бастауы 
қажет. Кез келген оқырман осы кітап 
с�релерінен �зін қызықтыратын 
оқулықтарды тегін алып, оқуына, 
сонымен қатар ұнатқан кітабын 

жеке кітапханаларындағы кітаппен 
алмастыруларына болады. Кітапқа 
оңай қол жеткізу мақсатында әзірге 
қаламызда Арбат бойында, Жастар 
саябағында және Қаратал �зенінің 
жағалауында к�шпелі  к ітапхана 
орналасады. Ал ұсынылған кітап саны 
600-ге жуық, – деді Айдар Карбозұлы.

Шара барысында «Жетісу» газетінің 
бас редакторы ).)рін мен «Кәсіпкер» 
ж у р н а л ы н ы ң  б а с  д и р е к т о р ы 
Г.Сүлейменова ашылу салтанатының 
лентасын қиып, жастарды кітап 
оқуға, сол арқылы білімін жетілдіруге 
шақырды.)міре )рін �з  с�зінде 
қазақ даласы мыңдаған жыл бойы 
�ркениеттің ошағы болғандығын атап 
�тті.

Қазақтың ұлттық 
тағамы қайда?

ОЙТҮРТКІ

Сырт елден келген турис-
тер біздің ұлттық ас мәзірімізге 
қандай баға бермек? Жалпы 
айтқанда, �зге ұлттардың асха-
насымен к�пшілікті �зіне бау-
райтын мейрамханалар қазақтың 
ұлттық тағамдарын қаншалықты 
насихаттай алып жүр?

Ондай бағыттағы мейрамха-
н а л а р д ы ң  а с  м ә з і р і н е  к � з 
жүгірткенде бірді-екілі ұлттық 
тағаммен ғана шектелетінін 
байқайсың. Елімізде �зге елдің 
асханасын жарыса дәріптеп 
жатқанда, �зіміздің ұлттық 
тағамымызды насихаттайтын 
дәмханалардың санаулы ғана 
болғанына іштей қынжыласың. 

Қиықша, мыжыма, б�ртпе, 
т�ңкерме,  бүркеме,  ақлақ, 
қорықтық, қимай, борша. Бұл 
тағамдарды естуіңіз бар ма? 
«Бізде осындайда ас түрлері 
бар ма?» деп таңырқап отырған 
боларсыз. Аталған тағамдар 
�зіміздің ұлттық тағамдарымыз. 
Насихатталуы мәз болмай тұрған 
шақта, оны қайдан білеміз деп 
к�ңіліңізді жұбатарсыз-ау. Жа-
сыратыны жоқ, біз қазір басқа 
халықтардың асханасындағы 
ұлттық тағамдарды к�бірек 
білеміз, соларды санамалап 
тұрып айтып бере аламыз. Мұның 
барлығы білмегендігімізден 
емес, ұмытқандығымыздан, 
б ұ л  м ә с е л е г е  ж е т е  к � ң і л 
б�лмегендігімізден болып отыр. 
Қазақтың ұлттық тағамдары де-
генде бірден ойға оралатыны  
ет, бауырсақ, қымыз, шұбат. 

Қазақтың т�лқұжатына айналған 
ұлттық сусынымыз қымызды 
осыдан бірнеше жыл бұрын бір 
шетелдік патенттеп алды де-
ген де с�з шықты. «Бұл біздің 
ұлттық сусынымыз ғой» деп 
дүрліктік. Бұған кім кінәлі? 
)рине, қымызымызға бей-жай 
қарап, қолда бар алтынымызды 
бағаламаған �зіміз кінәліміз. 
Бұл күнде италияндықтардың 
пиццасын, жапондардың сушиін, 
түріктердің донерін білмейтін 
адам кемде-кем. Осы аталған 
тағамдардан дәм татуға барған 
адамдар сол елде отырғандай 
әсерге б�ленері анық.  

)лемдегі ұлттар �здерінің 
ұлттық тағамдарын т�белеріне 
к�теріп, мақтаныш етеді. �з 
елдерінде ғана емес, �зге елдерде 
де ұлттық мейрамханаларын 
ашып, насихаттайды. Ал біз 
неге солай жасай алмаймыз? 
Бүгінде Елордамызда «ЭКСПО 
– 2017» халықаралық к�рмесі 
�туде. Қазақстанға шетелдік 
меймандар, туристер келуде. 
Сонда олар келген кезде қазақтың 
мейрамханасын іздейтіні с�зсіз. 

Ұлттық бағыттағы асханала-
р ы м ы з  д ы ң  к � б і р е к  б о л у ы , 
халыққа қызмет к�рсетіп тұруы 
бұл біле білсек үлкен мәдениет, 
дәстүр, ұлтымыздың ерекшелігі. 
Демек,  бұл мәселеге  тиісті 
дәрежеде мән беруіміз керек. 

Жасұлан ҚАЛЫМОВ

Оңтүстік Қазақстан облысы

ғылымдар академиясы әзірлеген 31 
томдық қазақша-орысша, орысша-
қазақша терминологиялық с�здіктер 
ж а р ы қ  к � р г е н  б о л а т ы н .  О с ы 
жинақтың бір томын дайындауға 
атсалысқан авторының бірі ретінде 
«Орысша-қазақша, қазақша-орысша 
«Дене тәрбиесі және спорт» аударма 
с�здігіне (30-том) шолу жасай оты-
рып, сол кездегі терминжасамның 
кейбір мәселелеріне назар аударсам 
деймін. Бәрімізге белгілі, термин-
ге қойылатын талап: ықшамдылық 
(с�здің қысқа да нұсқа болуы), 
дәлдік, ұғымды нақты белгілеу, яғни 
бір зат жайында дәл ақпарат беру, 
с�здің қарапайым халыққа мейлінше 
түсінікті болуы. 

Аталған с�здік жасау барысын-
да с�здікте берілетін с�здер жалпы 
с�здік жасаушылар, сала мамандары 
талқысынан, терминком мүшесінің 
сарабынан �тті. С�здік түзу барысында 
енгізілген бірнеше с�здерден тұратын 
с�здерге келсек, спорт мамандары 
ондай с�здердің күнделікті жаттығу 
барысында жастар да, ересектер де 
осы с�здерді жиі қолданатындығын, 
оларды енгізбесек, с�здіктің сапасы 
т�мендейтіндігін айтты.

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ТҮЛКІБАСТАҒЫ 
ҚЫМЫЗМҰРЫНДЫҚ

САЛАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІ 
АУДАРУ МЕН БІРІЗДЕНДІРУ
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АНА ТІЛІ

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

АРҚАДАҒЫ ЖЕТІСУ 
ӘУЕНДЕРІ

«ЭКСПО – 2017» халықаралық к�рмесі 
аясында облыс орталықтарының да мәдени 
күндері �тіп жатқаны белгілі. 4р �ңірден 
барған делегациялар облыстардың даму 
к�кжиегін таныстырып, мәдени-рухани кеш-
тер �ткізуде.

Мұны айтып отырған себебіміз, жуырда 
«ЭКСПО – 2017» Халықаралық к�рмесінің 
аясында Алматы облысының мәдениет күндері 
басталды. Аталған шара «Қазақстан» орталық 
концерт залында Сүйінбай атындағы Алматы 
облыстық филармониясының және «Алатау 
әуендері» �нер ұжымының «Жетісу – жұмақ 
мекенім» атты концертімен салтанатты түрде 
ашылды.  Шараға Алматы облысының әкімі 
Амандық Баталов, Астана қаласының әкімі 
)сет Исекешев, Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлы арнайы қатысып, 
облыс суретшілері мен қол�нершілерінің 
к�рмесімен танысты.Концертте М.Т�лебаев 
атындағы халық аспаптар оркестрі, «Алтынай» 
мемлекеттік халықтық би ансамблі, «Саз-
ген», «Адырна», «Құлансаз» фольклорлық-
этнографиялық ансамбльдері тәрізді бірқатар 
ұжымдар �нер к�рсетті. Айта кетейік, облыстың 
Мәдениет күндері 11-15 шілде аралығында 
�теді. Жетісу аймағы астаналықтарды түрлі 
театрлық қойылымдарымен, концерттерімен, 
қол�нер және суретшілер к�рмелерімен, 
спорттық жарыстарымен қуантатын болады. 

Іс-шараға қатысушылар кеңес одағы кезінде 
17 жер асты ядролық сынақ �ткізілген «Азғыр» 
полигонын тік ұшақпен аралап, әрмен қарай 
Қазақстан-Ресей шекарасында орналасқан 
«Балқұдық» бақылау-�ткізу бекетіне барды. 

Ауылдық мәдениет үйiнде �ткен жүздесуге 
Атырау облысы әкімінің орынбасары Сәлімжан 
Нақпаев, Құрманғазы ауданының әкімі Бибоз 
Шаяхметов, бірқатар министрліктер мен  Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті шекаралық қызметінің 
�кілдері қатысты. 

Ш а р а  б а р ы с ы н д а  � ң i р д i ң  ә л е у м е т т i к -
экономикалық дамуына байланысты Жол 
к а р т а с ы н ы ң  о р ы н д а л у ы  ж а й ы н д а  м ә с е л е 
қаралды. Сонымен бiрге Балқұдық-Қарабалы 
шекарадан �ту орынын екі жақты автомобиль �ту 
пунктiне ауыстыру туралы атқарылған жұмыстар 
талқыланды. �ңір тұрғындарымен кездесу кезінде 
әлеуметтік мәселелер, оның ішінде ауыз су 
тапшылығы да с�з болды. Аймақ тұрғындары 
су құбырын салуды аяқтау туралы талаптарын 
жеткізді.

4білмансұр ЖАСАН

К�птеген облыстарда �ткен тәулікте найзағайлы 
�ткінші жаңбыр жауып, ауа температурасы 
климаттық нормадан 2-5ºС т�мен болды. Тек 
республиканың оңтүстік-шығысы мен шығысында 
нормадан жоғары ауа температурасы сақталуда. Ауа 
температурасы орташа алғанда түнде 15-20 болса, 
күндіз 35-40 градусқа дейін к�теріледі.  

Болжамға сәйкес, республиканың оңтүстік-
батысында шаңды дауыл күтіледі.Оңтүстік-
Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстарының кей 
жерлерінде жел 15-20 м/с жылдамдықпен соғады. 
Ал Алматы, Жамбыл, Қарағанды облыстарының 
кей жерлерінде аптап ыстық сақталады. Осыған 
байланысты Атырау, Қызылорда, Оңтүстік-
Қазақстан, Батыс-Қазақстан, Ақт�бе, Қарағанды, 
Қостанай, Алматы, Жамбыл облыстарының 
бірқатар аймақтарында �рт қауіптілігі жоғары 
болып отыр. Жалпы биылғы шілде айының ыстық 
күндері салқын және жаңбырлы күндерге жиі 
ауысып отырады.

Дана ХАЛЫҚ

«Азғырдағы»
 кездесу

«Қазгидромет» 
болжамы қандай?

САПАР

САУАЛҒА – ЖАУАП

ӘРІПТЕСТІК БАЙЛАНЫС 
НЫҒАЯ ТҮСПЕК

Германия Президенті  болашақтың 
э н е р г е т и к а л ы қ  м ә с е л е с і н е  а р н а л ғ а н 
халықаралық к�рме тақырыбының �зектілігін 
де атап �тті. 

ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНІҢ КЕЗЕКТІ 
ОТЫРЫСЫ

Қазіргі кезде ақпараттық дәуірде �мір 
сүріп  отырған әлем елдерінің  алдын -
да киберқауіпсіздік мәселесі �зекті болып 
отыр. Компьютерлік, ақпараттық-желілік 
соғыстың басты ерекшелігі – онда шекара жоқ. 
Бірақ оның зардабы к�п. )сіресе мемлекеттік 
деңгейдегі кибер қауіп-қатер қоғам мүддесіне, 
ұлттық қауіпсіздікке, елдің тәуелсіздігі мен 
дербестігіне қатер т�ндіреді. Ақордада �ткен 
Қауіпсіздік кеңесінің кезекті отырысы осы 
тақырыпқа арналды және оған Мемлекет бас-
шысы Н.Назарбаев т�рағалық етті. 

Отырыста киберқауіпсіздікті қамтамасыз 
ету мен терроризмнің алдын алу ж�ніндегі 
�зекті мәселелер талқыланды. Қазақстан 
Президенті қазіргі кезде цифрлық тех-
нологияларды енгізудің маңыздылығына 
тоқталып, бұл ретте кибер қауіп-қатерге 
және ақпараттық технологияларды заңсыз 
пайдалануға қарсы тұру қажеттігін атап 
�тті. «Ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологиялар адам �мірі мен мемлекеттің 
барлық саласында кездеседі. Сондықтан мен 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауда цифрлық 
технологияларды дамыту мақсатын қойдым. 
Оның пайдасы зор, бірақ оны енгізумен бірге 
кибершабуылдар жасау қаупі де туындайды. 
Сол себептен Қазақстан оған дайын болуға 
тиіс» деді Елбасы.  

Нұрсұлтан Назарбаев жиынға қатысу-
шылар назарын еліміздегі және әлемдегі 
т е р р о р и с т і к  т о п т а р д ы ң  д е с т р у к т и в т і 
әрекеттерінің салдарына аударып, оларға 
қарсы тиімді жұмыстар жүргізуді жолға қою 
қажеттігін айтты. Отырыс соңында Мемлекет 
басшысы бірқатар нақты тапсырма берді.

     НАҚТЫ ТАПСЫРМА БЕРДІ

Елбасы Қорғаныс және аэроғарыш 
�неркәсібі министрі Бейбіт Атамқұловты 
қабылдады. Кездесуде Мемлекет басшы-
сы Қорғаныс және аэроғарыш �неркәсібі 
министрлігінің негізгі мақсаты озық ғылыми-
техникалық жетістіктер негізінде Қазақстан 
әскері үшін қару-жарақ жасау, аэроғарыш 
қызметін  дамыту,  киберқауіпс ізд ікт і 
қамтамасыз ету екеніне назар аударды.   

Б.Атамқұлов Қазақстан Президентін 
атқарылған жұмыстардың нәтижелері мен 
осы саладағы ортамерзімді перспективадағы 
 жоспарлар ж�нінде хабардар етті. «Министрлік 
Сіздің «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
ж а һ а н д ы қ  б ә с е к е г е  қ а б і л е т т і л і к »  а т т ы 
Жолдауыңызды жоспарлы түрде іске асырып 
келеді. Нақты нәтижелерге қол жеткіздік. 
Сондай-ақ қорғаныс кешені мен �німді экспорт-
тау кәсіпорындарын технологиялық жаңғырту 
ж�нінде жұмыстар қарқынды жүргізілуде. 
Қазіргі уақытта мемлекеттік қорғаныс тапсы-
рысы әзірленіп, іске асырыла бастады» деді 
Б.Атамқұлов. Кездесу қорытындысы бойынша 
Мемлекет басшысы қорғаныс-�неркәсіп кешені 
мен аэроғарыш қызметін одан әрі дамытуға 
қатысты бірқатар нақты тапсырма берді.  

Дина ИМАМБАЕВА

                ТІЛЕКТЕСТІК КCҢІЛ

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға ресми 
сапармен келген Германия Федеративтік 
Республикасының Президенті  Франк-
Вальтер Штайнмайермен кездесті.Нұрсұлтан 
Назарбаев Ф.-В.Штайнмайердің Германия 
Президенті ретінде Қазақстанға алғашқы 
сапармен келіп отырғанын атап �тіп, оған 
«ЭКСПО– 2017» к�рмесін аралап к�руге 
қызығушылық танытқаны үшін ризашылық 
білдірді.

– Мен Сізді еліңіздің Президенті лауазы-
мына сайлануыңызбен құттықтаудың осын-
дай мүмкіндігі туындағанына қуаныштымын. 
Сіз  дүниежүзіне белгілі  әрі  к�пшілік 
құрметтейтін саясаткерсіз. Германия халқы 
�зіңіздей беделді Президентке ие болды. 
Біз бір-бірімізді к�птен бері білеміз. Сізбен 
ынтымақтастықта болып, жүздесу әрдайым 
к�ңіл қуантады. Сіз сыртқы істер министрі 
лауазымында болған кезде біз ауқымды түрлі 
мәселелерді талқылаған едік, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.    

Қазақстан Президенті Германия әлемдегі 
ең ірі экономикасы бар ел екенін айтып, 
елдеріміз жақсы әріптес болып отырғанына 
тоқталды. 

– Қазір ынтымақтастығымыздың жаңа 
бағдарламалары бар. Қазақстан осы қарым-
қатынастарды барлық бағыттар бойынша 
дамытуға мүдделі. Сіздің сапарыңыз аясында 
Іскерлік кеңес �туде. Елдеріміздің бизнес-
құрылымдары арасында 20-ға жуық келісімге 
қол қойылады, – деді Мемлекет басшысы.
Германия Федеративтік Республикасының 
Президенті Ф.-В.Штайнмайер Нұрсұлтан 
Назарбаевқа Қазақстанға шақырғаны үшін 
бүкіл Германия делегациясы атынан алғыс 
айтты.

– Сізге қонақжайлық танытып, Германияға 
және жеке �зіме қатысты айтқан жылы 
лебізіңіз үшін ризашылығымды білдіремін. 
Президент ретінде сайланғаннан кейін мен 
Қазақстанға алғаш рет келіп отырмын. Осы 
сапарымның �зіндік ерекшелігі де бар. Биыл 
біздің мемлекеттер арасында дипломатиялық 
қарым-қатынастар орнағанына 25 жыл толып 
отыр, – деді Ф.-В.Штайнмайер.   

Германия Президенті екі ел арасындағы 
ынтымақтастық оң қарқын алып отырғанына 
назар аударды.

– Ширек ғасырда экономикадағы, 
мәдениеттегі және саясаттағы �зара қарым-
қатынасымыз нығайып, тереңдей түсті. Осы 
іскерлік қатынастардың артқанының бірден-
бір к�рсеткіші ретінде Германия ұйымдары 
мен компанияларының «Астана ЭКСПО 
– 2017» к�рмесіне белсенді түрде атсалысу-
ын айтуға болады. Осы орайда, к�рмедегі 
 Германия күнінің менің сапарыммен тұспа-
тұс келгеніне �те қуаныштымын, – деді 
   Ф.-В.Штайнмайер.

КӘСІП ТҮБІ – НӘСІП

ТҮЛКІБАСТЫҢ АЛМАСЫ-АЙ!
Дәмі тіл үйірер, иісі жұпар аңқитын тәтті 
алма қашанда сұранысқа ие. Жалпы алма 
шаруашылығына ыңғайлы аймақтарда осы сала-
ны ілгері дамытып, одан к�л-к�сір пайда табуға 
неге болмасқа? Істің к�зін білетіндер солай жа-
сап та жүр.

Мемлекеттік тұрғыдан тиісті шаралар жасалып, 
алмасымен даңқты болған �лкелерге к�ңіл б�ліп 
отырсақ, ұтқанымыз емес пе? Мәселен, Оңтүстік 
Қазақстан облысына қарасты Түлкібас ауданында 
агро�неркәсіптік кешенді дамыту аясында ау-
данда �ткен жылдан бері 24 ауыл шаруашылығы 
кооперативі құрылған. Түлкібастың бренді болып 
саналатын алма бау шаруашылығы да жылдам 
қарқынмен дамып келеді. Ауданда қазіргі таңда 3077 
гектар бау алқабы бар екен. Белгіленген жоспарға 
сәйкес, ауданда биылғы жылы 356 га жерге алма 
бауы егілген. «Қамданған қапы қалмайды» демекші, 
Түлкібас ауданының алмасы үлкен нарықты 
бағындырып жатса, таңғалмаңыз. )р нәрсеге тиісті 
к�ңіл б�лсек, одан нәтиже шығары анық. Тек соған 
деген ынта мен талап болса болғаны. 

ҚАЛАМЫМЕН 
ҚЫЗМЕТ ЕТКЕН АРЫСТАР

1921 жылдан бастап ЧК – т�тенше комиссияда 
жұмыс істеген. 1928 жылдан республикалық 
ЧК-ның б�лім меңгерушісі. 1937 жылы 5 ма-
мыр күнгі түн-6 мамыр күнгі таңда Қазақстан 
НКВД (Ішкі істер министрлігі) алқасы «Қазақ 
антикеңестік, ұлтшыл-буржуазиялық, фашистік 
ұйымын әшкерелеп, жою» деген мәселені ар-
найы қарап, дауысқа салғанда сол кезде осы 
мекеменің Дін және контрреволюцияға қарсы 
күрес б�лімінің меңгерушісі С.Жақыпов ашық 
қарсы шығып, қарсы дауыс берген. Және осы 
қаулы негізінде қазақ зиялыларын «халық 
жауы» ретінде тұтқындаудан бас тартқан. Сол 
себепті Алматыдағы НКВД-ның ішкі түрмесінде 
атылған (Сонда, 158-159-бб.). 1923 жылдың 
қазан айынан «Еңбекші қазақ» (қазіргі «Еге-
мен Қазақстан») газетінің әр жұма сайынғы 
бір бетіне «Лениншіл жас» деп ат қойып, 
 жастар мәселесін к�теріп тұру ж�нінде бастама 
к�теріп, осы істі �зі жолға қойған. Сол беттегі 
бас мақалалардың бәрін �зі жазып отырған. 
Жазу-сызуға қабілеті мол С.Жақыпов 1914 
жылы Лермонтовтың «Үш пальма» дастанын 
қазақшаға аударып, «Айқап» журналына 
бастырған болатын.

БОЛҒАНБАЕВ Хайреддин )бдірахманұлы 
(1893/94, бұрынғы Ақмола облысы, Ақмола 
уезі, Нұра болысы – 21.11.1937, Ташкент) 
– журналист, қоғам қайраткері.«Хусаиния» 
медресесінде (1912-14), Тәшкен педкурсында 
(1918-19) оқыған. Тәшкен, Ақмола, Қызылжар 
�ңірінде к�бінше мектеп саласында жұмыс 
істеген. 1928 жылы ұсталып, Батыс Сібірге 
жер аударылған. 1934 жылы одан аман-есен 
оралғанымен, 1937 жылы тағы да түрмеге 
қамалып, атылған (Сонда, 105). 1917-18 
жылдары М.Шоқай, С.Қожановтармен бірге 
«Бірлік туы» газетін шығаруға кәсіби журналист 
ретінде бар күш-жігерін жұмсады. Мақалалары 
толық жинақталып, «Иман күші» деген атпен 
(Алматы: «Арыс», 2009) жарық к�рді. 

Ғарифолла 4НЕС,
профессор

100 жыл

Б Е К М Е Т О В  М ұ х а м е д - М а қ с ұ д 
Хамидолаұлы (1883, бұрынғы Семей об-
лысы, Қарқаралы уезі – 1912, Орынбор) 
– Алаш қозғалысының бастауында тұрған 
қайраткер, алғашқы қазақ публицистерінің бірі.
Ауқаттылар әулетінен шыққан, Қарқаралы мен 
Омбыда білім алған. 1900 жылдан бастап Омбы 
пошта-телеграф кеңсесінің қызметкері болған. 
1905 жылғы әйгілі Қарқаралы петициясы осы 
Бекметовтардың «К�к үйінде» дүниеге келді 
деген дерек бар. �зін 1906 жылы патша жан-
дармериясы тұтқындап, Қазан қаласына жер 
аударған. �мір бойы полицияның бақылауында 
болып, екінші рет Орынбор қаласына жер 
 аударылады.1908 жылы Қазан қаласында 
«Қазақ �леңдері» атты жинағы жарық к�рген. 
1909 жылы Санкт-Петербургте шығатын «Речь» 
газетінде Ахмет Байтұрсынұлына бостандық 
берілуін талап еткен мақаласы басылған. 
Саяси-әлеуметтік һәм мәдени-танымдық 
мақалары орыс және қазақ тілдерінде мерзімді 
басылымдарда жарияланған (Сонда, 100-б.). 

ДОСОВ )білқайыр Ысқақұлы (1899, 
бұрынғы Ақмола облысы, К�кшетау уезі, 
Қотырк�л болысы – 1939) – мемлекет 
қайраткері, журналист. 1916 жылы Омбы орыс-
қазақ жетім балалар пансионына орналасқан. 
1917 жылдың соңынан бастап саяси күреске 
араласқан. Омбы қазақ кеңесіне сайланды, 
т�тенше комиссияда түрлі жұмыстар атқарды. 
1917 жылы «Кедей с�зі» газетінің редакторы 
болды. Ал 1920 жылы Қазақ АССР ОАК-
нің т�ралқа мүшесі және хатшысы болып 
сайланды. 1926-27 жылдары Қазақстанның 

Бүкілодақтық ОАК-і жанындағы �кілі бол-
ды. Қазақстанның барлық облысында дерлік 
басшылық қызметтер – 2-ші және 1-ші 
хатшылық қызметтерін атқарды. 1937 жылы 
ұсталып, 1938 жылы 8 наурызда ату жазасына 
кесілді (Сонда, 143-б.).

ЖАНТІЛЕУОВ Шайхы (1898, бұрынғы 
Орал облысы, Жымпиты уезі, �леңті бо-
лысы – 26.11.1938) – Алаш қозғалысына 
қатысушы, Қазақстанда мәдени даму ісін және 
баспас�зді ұйымдастырушы қайраткер. Жым-
питы орыс-қазақ Романов училищесін және 
Орал мұғалімдер семинариясын бітірді. 1920 
жылы РК(б)П қатарына �тіп, Орал, Семей, 
Қызылорда, Алматыда, бүгінгі тілмен айтқанда, 
облыстық үгіт-насихат басқармаларының 
басшысы болды. 1933-37 жылдары ҚазАССР 
Халық ағарту комиссариаты т�рағасының 
(Т.Жүргенов) орынбасары лауазымдық 
қызметін атқарды. 1937 жылы «халық жауы 
Т.Жүргеновтің контрреволюциялық тобына 
қатысушы» ретінде тұтқындалып, атылды 
(Сонда, 166-б.). 1921-23 жылдары Орал губкомы 
үгіт-насихат б�лімі меңгерушісінің орынбасары 
кезінде (облыстық) «Қызыл ту» газетінің редак-
торы қызметін қоса атқарды. Жалпы елімізде 
білім және �нер ордаларының ашылуы на, 
ұлттық мәдени мұраны қалыптастырып, 
жаңаша игеру жолында �лшеусіз үлес қосты. 

ҚОҢЫРАТБАЕВ Қалжан Қоңыратбайұлы 
(1877, бұрынғы Сырдария губерниясы, Ақмешіт 
уезі, Шиелі болысы, Керделі ауылы – 23.7.1940, 
Хабаровск �лкесі, №22 Амурлаг) – қоғам 
қайраткері, ағартушы, журналист, фольклор 

жидашысы. 1914-15 жылдары ауылында мектеп 
ашқан. «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінің 
Сырдария губерниясындағы арнаулы тілшісі 
болды. 20-жылдары ).Диваевпен бірге Сыр-
дария, Жетісу �лкелеріне фольклорлық экс-
педиция ұйымдастырды. «Пайғамбар заманы» 
хикаясын, 30-жылдары «Қой туралы», «Түйе 
тұқымын асылдандыру туралы», т.б. еңбектері 
жарық к�рді. 1937 жылы түрмеге қамалып, 
лагерьде к�з жұмды (Сонда, 228-229-бб.). 
ҚҰЛЖАНОВ Нұрғали (1869/70, Торғай уезі 
– 1919, Семей) – мәдениет қайраткері, жур-
налист. Орынбордағы оқытушылар мектебін 
бітірген. 1905 жылдан Семей мұғалімдер семи-
нариясында оқытушы. «Қазақ», «Бірлік туы», 
«Үш жүз» газеттерінде мақалалары жарияланып 
тұрды. Алаш оқығандарымен тығыз байланыста 
болды. Колчак жендеттерінің қолынан қаза 
тапты (Сонда, 231).

МАЛДЫБАЕВ Біләл (т. – �.ж.б.) – Алаш 
қозғалысының белсенді мүшесі. Петропавл 
Қазақ ұлттық комитетінің т�рағасы болған. 
«Жаңа заман» атты журнал шығарып, �зі ре-
дактор болған (Сонда, 235-б.). 

ЕСПОЛОВ Мырзағазы (1896, Қостанай 
маңы – 1936) – Алаш қайраткері, журна-
лист, ұстаз. 1916 жылы Батыс майданы 
штабы жанындағы б�лім жұмысына белсене 
араласқан. Алаш милициясын – әскерін 
құруда ерекше еңбек сіңірді. 1920 жылдан 
бастап Тәшкендегі Қазақ пединститутында 
оқытушы, 1929 жылы тұтқынға алынды, 1930 
жылы ату жазасына кесілді. Ол үкім 10 жылға 
Сібірге айдалуға �згертігенімен, 1936 жылы 
Соловец лагерінде к�з жұмды (Сонда, 155-б.). 
К�птеген публицистикалық мақалалардың 
авторы. )сіресе «Айқап» журналы мен «Қазақ» 
газетінде к�птеген жазбалары жарық к�рді. 

ЖАҚЫПОВ Серікқали (1892, Ресей, Са-
ратов облысы, Алксандров-Гай ст. – 9.2.1939, 
Алматы) – мемлекет қайраткері, журналист.
Батыс Қазақстанда кеңес �кіметінің орнауына 
к�п еңбек сіңірген. Ақ казактар �лім жазасына 
бұйырып, атуға апара жатқанда қашып құтылған. 

ЖАҢАЛЫҚ ЖАЙЫ

ДАМУДЫҢ КЕҢ ӨРІСІ
Қазір әлемнің алдыңғы қатарлы озық елдері 
«Жасыл технологияға» к�п мән беруде. Біле 
білсек, жасыл технологиялардың негізгі 
мақсаты – тыныс алып отырған ауамызды 
ластанудан қорғап, экологияны жақсартуға 
бағытталған.  
Елімізде де осындай жобалар қолға алы-

нып, к�ңіл қуантуда. Жуырда Қазақстан 
Республикасының Энергетика министрі 
Қанат Бозымбаев «Жасыл к�пір» серіктестік 
бағдарламасы» халықаралық форумына 
арналған баспас�з мәслихатында 2018 жылдан 
бастап мемлекетімізде «Жасыл» технология лар 
орталығы �з жұмысын бастайтынын мәлім етті. 
Бұл орайда министр: «Қазақстан дәйекті түрде 
«жасыл» экономикаға ауысу тұжырымдамасын 
жүзеге асыруда. Осы тұжырымдаманы іске 
асырудағы қадамдардың бірі – ЭКСПО па-
вильондары бірінің базасында «Жасыл» тех-
нологиялар және инвестициялар орталығын 
құруға негізделген. Орталықты БҰҰ-ның түрлі 
ұйымдарының қолдауымен құру қарастырылып 
отыр. Сонымен қатар біз жеке капиталдың 
қатысуын да ескерудеміз» деп атап �тті. 
Министрдің айтуына қарағанда, жаңа жылға 
дейін негізгі құжаттарға қол қойып, келісс�здер 
аяқталмақ. Алдағы жылы орталық толыққанды 
қызмет етуі тиіс.
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КӨРМЕ

Бүгінгі таңда Елорданың  тарихы мен 
құрылуы, әсем қаланың �сіп �ркен жаюы, 
жеткен жетістіктері жайында жазылған 
кітаптар мен мерзімді басылымдар к�птеп 
шығарылуда.

Осындай басылым дарды Елорда күніне 
орай жұртшылыққа таныстыру мақсатында 
С.Жиенбаев атындағы Ақт�бе облыстық жас-
�спірімдер кітапханасы ашық аспан астында 
«Алаштың  жүрегі –Астана», «Астана – байтақ 
елдің жүрегі» деген тақырыптарда  кітап 
к�рмелерін ұйымдастырған болатын. 

Аталмыш шара Ғ.Жұбанова атындағы 
саябақта �тті. Кітапхана қызметкері Ләззат 
Б�лтекова саябақта демалушыларға елордамыз 
Астананың тарихын, мемлекет басшысы 
Н.).Назарбаевтың ерен еңбегін, Тәуелсіз 
Қазақстанның ең ірі к�лемді жобасы – «Экспо 
– 2017» к�рмесі ж�нінде әңгімеледі. 

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
25 жылдығына орай ұйымдастырылған 
«Айбын» халықаралық әскери-патриоттық 
 жастар жиынында І орынды иелен-
ген «Жетісу тарландары» командасын 
талдықорғандықтар «Жастар» саябағында 
салтанатты түрде  қарсы алды.

Жиынға республикалық «Жас ұлан» әскери 
мектептерінің, �ңірлердегі әскери-патриоттық 
клуб мүшелері мен  Ресей Федерациясының 
Оренбург Президент кадет училищесінің 
тәрбиеленушілері мен Түркия, Белоруссия 
елдерінің әскери жасақтары қатысып, бақ 
сынады.

Облыстық қорғаныс істері  ж�ніндегі 
департаменті  бастығының тәрбие және 
идеологиялық жұмыстар ж�ніндегі орынбасары 
әділет подполковнигі Қуандық )ділбеков 
жарыстың мәні мен маңызы жайында кеңінен 
с�з қозғады. «Биылғы «Айбын» халықаралық 
әскери-патриоттық жастар  жиыны �те 
жоғары деңгейде �тті. Халықаралық жарыс 
болғандықтан оған қойылған талап пен тәртіп 
темірдей болды десем артық айтқандық емес. 
Ұйымдастырылған жарыс қиын әрі қызықты 
�тті» деді ол.

Оңтүстік Қазақстан облысында «К�не 
жетiгеннiң сыры» атты 13 сериялы кинохикая 
мен «Қажымұқан», «Отырарды қорғау» 
және «Киелi Қазығұрт» атты анимациялық 
фильмдерді түсіру қолға алынғаны белгілі.   

Бұл орайда жуырда �ңiрлiк коммуникациялар 
қызметiнде �ткен брифингте «САҚ» және 
«Оңтүстiк-фильм» киностудияларының 
директорлары Нуриддин Паттеев пен Батырхан 
Дәуренбеков бұқаралық ақпарат құралдарының 
�кiлдерiне түсiрiлiм тобының бүгiнге дейiнгi 
атқарған жұмыстары туралы айтып бердi. «К�не 
жетiген сыры» атты кинохикая биылғы күзде 
экранға шығады деп жоспарлануда. Фильмге 
жергiлiктi актерлер к�птеп тартылыпты. 
Туындының режиссерi – Нуриддин Паттеев. 
«Идея авторы – облыс әкiмi Жансейiт Түймебаев. 
Фильмнiң мақсаты – туған �лкедегi тарихи 
орындарды кеңiнен насихаттау. Сонымен 
қатар ұлттық құндылықтарымызды әлемге паш 
ету» деді «Оңтүстiк-фильм» киностудиясының 
директоры Батырхан Дәуренбеков.

АСТАНА  КҮНІНЕ АРНАЛДЫ

ЖАСТАР – ЕЛ ЕРТЕҢІ

КӨНЕ ЖЕТІГЕННІҢ СЫРЫ

АЙБЫН

НЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?

ИГІ ІС

Алматы технологиялық университетінде «Бір 
белдеу, бір жол» атты Жібек жолын дамыту 
ғылыми-зерттеу институты ашылды.

Шараға Қытай Халық Республикасының 
Алматы қаласындағы бас консулы Джан Вэй, 
Ресейдің Алматы қаласындағы бас консулы 
Алексей Демин, «Almatytechgarden» бас 
директоры Санжар Кеттебеков және т.б. 
қатысты.

Ж и ы н д а  А л м а т ы  т е х н о л о г и я л ы қ 
университетінің ректоры Талғат Құлажанов  
«Ғылыми-зерттеу институтын құрудың мақсаты 
– «Бір белдеу, бір жол» атты халықаралық 
экономикалық бағдарламасы аясында азық-
түлік және тағам қауіпсіздігі,  экология, 
сондай-ақ су ресурстарын тиімді басқару, 
тоқыма технологиясы, қызмет к�рсету және 
қонақжайлық индустриясының трансферті 
мәселелері бойынша қазақстандық ғалымдардың 
шетел ғалымдарымен ынтымақтастығын 
дамыту» екеніне тоқталды.

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ 
ИНСТИТУТЫ АШЫЛДЫ

...Қазақтың қанатты ақыны Олжас 
Сүлейменовтің сол кезде қырықтың о 
жақ, бұ жағындағы шағы екен. Күндей 
күркірете �лең оқыды. Осы жердің 
арғы-бергі тарихынан әңгіме қозғады. 
Ауылдың күміс  кеуде қазыналы 
қарттары «иә, иә... дәл солай» деп 
мақұлдасып отырады. Күн де сол 
сәттері қарайласып ашық болған. Жер 
әлем мамыражай шуақты еді. Ақынның 
әңгімесіне қаныққан жұрт сол кездесу-
ден алған әсерін к�рші ауылдағыларға, 
аяғы жетпей қалғандарға үстемелете 
қоса айтып жатты. 

Олжекең ағамыз кездесу біткен соң 
Арқалыққа тартып отырмай, к�ше-
к�шелерді аралап, ақсақалдардың 
шаңырағына бас сұқты. Топты бастап 
ж�н сілтеп жүрген сол жылы кеңшарға 
директор боп келген, қылшылдаған 
іскер басшы Раис Қаражігітов еді. 
Рекеңнің де оқыған-тоқығаны к�п 
азамат екеніне кейін талай рет к�з 
жеткізгем.

Бір ғажабы осы сапардан соң іле 
Олжас Сүлейменов «Казахстанская 
правда» газетіне «Березовая степь» 
деген тақырыппен мақала жазды. 
Ол газеттің 1972 жылғы 9-шілде 
күнгі н�мірінде жарияланды. Кейін 
ел ішін риза еткен сапарнама-эссе 
қазақтың белгілі жазушы-журналисі 
Жанболат Аупбаевтың аударма-
сымен республикалық «Ақиқат» 
журналында (1997 ж., №6) жария-
ланды. Ақын осы мақаласында ат-
тары аталып �ткен кісілер Иван 
 Максимович Шестовецтің, Қаныкен 
Ы қ ы л а с қ ы з ы н ы ң ,  М ы р з а б е к 
ақсақалдың, Сейдахмет ұстаның, Ыды-
рыс Смағұловтың энтузиазміне таң 
қалады, сүйсіне баяндайды. Бұлардың 
бірі кілем тоқып ұлттық қол�нерді 
дамытуға ұйтқы болса, бірі қаратемірді 
қамырша илейтін шебер болатын. Ал 
Иван Максимович қыста тракторшы, 
жазда қойшы болып, талайлы атақққа  
ие болған азамат. Осы мақала кішкене 
ғана Қайыңды ауылының даңқын 
шығарды! Онымен қоса сол ауылдың 
ажарын ашып отырған азаматтардың 
есімі республикаға мағлұм болды. 

М і н е ,  к е з і н д е ,  о с ы л а й ш а 
ел ақынының қаламының ұшына 
і л і н і п ,  а т ы  б ү к і л  р е с п у б л и к а ғ а 
тараған Қайыңды ауылы биыл �зінің 
құрылғанына 60 жыл мерекесін атап 
�ткелі отыр. Осынау ізгі-ниеттің қолдау 
табуына Қазақстан Республикасының 
П р е з и д е н т і  Н . ) . Н а з а р б а е в т ы ң 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласының тікелей ықпалы 
болғаны анық. Осы мақалада «Туған 
жер» бағдарламасы туралы жан-жақты 
байыпты түсіндірілген. Онда: «Патрио-
тизм кіндік қаның тамған жеріңе, �скен 
ауылыңа, қалаң мен �ңіріңе, яғни 
туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен 
басталады» делінген. Сондықтан бо-
лар қазір жер-жерде �з �ңірінің, ауыл 
аймағының тарихын оның тағдырына 
алаңдатушылық білдіретін әңгімелер 
жиі-жиі естілетін болды. 

Қайыңды ауылының тұрғын-
дарының да осынау �скелең, �релі 
үндеуге үн қоссақ деген талпынысы 
қуантады.  Ал Қайыңды жерінің тарихы 
сонау ХХ ғасырдың 20-жылдарынан ба-
сталады. Бұл туралы жергілікті ақпарат 
құралдарында жалпы Торғай �ңірі 
туралы шығып жататын үлкенді-кішілі 
зерттеу кітаптарында жарияланып, 
жазылып жүр. Соның деректемелік ма-
териалдары Қазақ Ұлттық энциклопе-
диясында, «Торғай елі» дерекнамалық 
кітабында жарияланған. 

Қайыңды орта мектебінің та-

 

Саяңда самал саулаған, 
)бжандар талай аунаған. 
Жанардың жауын аласың, 
Айдыным – аумай айнадан.

Сездің бе сонда жайымды, 
Қайыңды,
Ару Қайыңды.
Толқынды тосырқағасын, 
Тәк-тәк деп тұрғам тайымды.
Бұла дәуреніңмен табыстыратын, 

жылдар тасасынан қол бұлғайтын 
сағыныштың сыр пернесі осылайша 
�рнектеле береді.

*  *  *

Қазір әртүрлі себеппен: біреу 
ілім-білім іздеп, біреу қызмет қуып, 
біреу күнк�рістің қамымен қияннан 
кәсіп іздеп туған жерден жыраққа 

кеткен жағдайы бар. Олар толғауы 
тоқсан тіршіліктің қай арпалысында 
жүрсе де �зінің сонау қияндағы ауыл, 
ауданының тағдырын бір сәтке де 
қаперден шығармақ емес. Егер  әрбір 
Алаш баласының к�кейінде осындай 
ой қонақтап жатса бек қуанамыз. 

Ж а с ы р а т ы н  н е с і  б а р ,  с о -
нау �ткен ғасырдың тоқсаныншы 
ж ы л д а р ы н ы ң  � л а р а  к е з е ң і н д е 
нарықтың қақпақылына түскен 
ауылдардың тігерге тұяғы болмай, 
малшы қауымның таяқ сүйеніп қалған 
жағдайы болмады емес, болды. Оны 
біз к�зімізбен к�ріп, құлағымызбен 
естідік. Еркіндік дегеннің рақаты 
осы екен деп кейбір атқамінерлер 
ата-бабалар жылдар бойы жинаған 
дәулетті оңды-солды шашты-ай кеп. 
Жекешелендіруді �зінше �лшеп-
пішкен әкімқаралар әділдік, шындық 
дейтін ұғымдарды біржола ұмытып, 
қоғам ішінде дүрдараздық тудырды. 
Күні кеше бірімен бірі ағайындас, 
сырлас болып отырған азаматтар бір-
бірімен атқұйрығын кесісіп, жауласып 
шыға келді. 

Ал соның бар қиямет-қайымын 
қарапайым ғана  малшылар мен 
диқандар, түгін тартса майы шығатын 
қара жерден �з несібесін айырып 

жүрген азаматтар тартты. Кезінде 
шағаладай алыстан к�з тартатын 
ақшаңқан үйлер, мәдени-тұрмыстық 
нысандар болмашы ғана пұлға са-
тылып,  соңынан ес ік-терезес із 
қаңыраған, қауқары кеткен сақалды 
құрылыстарға айналды. Бұл енді �тпелі 
кезеңнің �лара шақтың шындығы!

Жуырда мен Қайыңдыдан хат 
а л д ы м .  О с ы н д а ғ ы  а з а м а т т а р 
Қайыңдыдан түлеп ұшқандарға 
ү н д е у  ж а р и я л а ғ а н  е к е н .  О с ы 
мақаланың басында атап �ткенімдей 
қ а й ы ң д ы л ы қ т а р  а у ы л д ы ң 
іргетасының қаланғанына алпыс 
жыл толуына орай арнайы есеп-
шот ашыпты. Ауыл тұрғындары 
�здерінің осы мерекесін лайықты 
атап �тпек. Есеп-шотқа түскен 
қаражат ауылдың мәдени тұрмыстық 
м ұ қ т а ж д ы қ т а р ы н а ,  � ң і р д і ң 

�ркендеуіне жұмсалмақ. Соның 
басы қасында ауыл әкімі Жаңалық 
 Минзятов жүр екен. 

Мен мұны оқып отырып қатты 
қуандым. Бұл �зі Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңару» деп аталатын мақаласымен 
үндес болғанына мерейлендім. Осы 
Қайыңды тұтастай бір дәуірдің куәгері 
еді ғой. Астық десеңіз астықты �ндіріп, 
т�скейін толтырып т�рт  түлікті 
�рбіткен ел азаматтарының қажыр-
қайратына қашан да қайран қалатын 
былайғы жұрт.

Кезінде  уақыт шіркіннің қақпа-
қылына шыдас берген қайыңдылықтар 
бүгінде ертеңіне сеніммен қарайды. 
)рине, ауыл орталығындағы  ақшаңқан 
үйлердің сапы азайған. Қалаға кәсіп 
іздеп, тіршіліктің қамымен жүргендер 
де баршылық. Ал, бірақ осы �ңірдің 
шын патриоттары жоқтан бар жа-
сап, ауылдың туын желбірете бер-
сек деген ниетте. �йткені олар к�п 
болып қолға алып, білек біріктірсе 
алынбас қамалдың болмайтынын 
жүректің к�зінен �ткізген. Сондықтан 
Қайыңды секілді ертеңіне ұмтылған 
ауылдар барда ел мен жерге ие бола-
тын азаматтардың да �сіп жетілетініне 
сеніміміз зор!

кезіндегі тарихнамасына шолу жаса-
уымен құнды. Біздің пікірімізше осы 
бастама әрмен қарай �зінің жалғасын 
табуы керек деп ойлаймыз. 

Қ а й ы ң д ы  � л е ң  ж о л д а р ы н а 
арқау болған қадірлі де қасиетті ме-
кен. Оның осы ерекшелігі қазақтың 
белгілі ақыны осы ауылдың перзенті 
Бақыткерей Ысқақтың жыр жолда-
рында �рнектелген. Мәселен ақын 
туған жерге деген сағынышын былай-
ша �рнектейді:

Жалаң аяқ ізім жатыр қырыңда, 
Ойнақтаған ұқсап па едім құлынға. 
Келіп-кетіп жүрсем-дағы бұрында, 
Бүгінгідей к�рінбеп ең Ұлыңа.
Бәрібір сенің жетпеймін ғой сырыңа, 
Қоссам-дағы мәңгі �шпестей 

жырыма. 
Дақ түсірмей �ту парыз арыма.
Мен тазамын,
Сен тұрғанда жанымда. 
Қалды тұңғыш татқан тәтті 

шырын да, 
Алақанның ыстық табы бұрымда.

Асау сезім сіңіп кеткен құмына 
Жастық күнім желбіреп жүр тұлымда.
Ғұмыр берген,
�лең – �рген.
Қайыңды!

Емін еркін,
Торғай суын жалдағам, 
Қара суық қалтыратсын, тоңбағам.
�з үйімдей ауыл ішін шарлағам. 
Аспан асты болмап еді тар маған, 
Жолға салған,
Бағым болған.
Қайыңды!
Бұл, міне, елін сүйген соның бол-

мысын �лең жолдарымен �рнектесем 
деген перзентінің шын с�зі, ақ-адал 
ниеті !  Жарықтық Бәкең ағамыз 
туған жер тақырыбына к�птеген жыр 
шумақтарын арнады. Ауылға барып 
арқаланып келетін еді!

А л  С а м а т  А с қ а р о в  т а  Б ә к е ң 
ағасынан қалыспай туған  жерге деген 
сағынышын оқырманға �лең жолда-
рымен ұсынудан жалыққан емес. Ол 
былай дейді:

Қайыңды,
Ару Қайыңды.
Жатырсың бүгіп жайыңды. 
)лдилеп күндіз күніңді, 
Тербетіп түнде айыңды.

Оларға оңды тұз-мекен, 
Табиғат қалай тізді екен. 
Қайыңға кейін айналған, 
)уелде әй-әй қыз бе екен.

рих пәнінің мұғалімі  Мейрамбек 
 Молдахметов ініміз осы бір келелі 
ш а р у а ғ а  х а л - қ а д е р і н ш е  ү л е с 
қосып,  ізденіс  танытып келеді . 
Оның «Қостанай таңы» газетіндегі 
«Қайыңды» деп аталатын мақаласы 
осы киелі мекеннің кеңес дәуірі 

Құйма құлақ қарттар 
с�зін жаттағам, 

�шпестей ғып к�кейіме сақтағам. 
Шалқып, тасып,
ақылына тоқтағам, 
Ақ бидайға тұңғыш �лең арнағам. 

Жұмабек КЕНЖАЛИН,  
«Қазақ газеттері» ЖШС-нің Бас директоры – Редакторлар кеңесінің төрағасы

Ұлы Отан соғысына қатысушы қайыңдылық ардагерлер тобы. 1985 жыл.
Ұлы Отан соғысына қатысушылар құрметіне 
орнатылған «Ер есімі – ел есінде» монументі
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ғылыми қызметкері

«БАДАЛЫҚ» ТУРАЛЫ 
НЕ БІЛЕМІЗ?

Абайдың 1886 жылы жазылған «Бір 
дәурен кемді күнге – бозбалалық» деген 
�леңі былай басталады:

Бір дәурен кемді күнге – бозбалалық,
Қартаймастай к�рмелік, ойланалық.
Жастықта к�кірек зор, уайым жоқ,
Дейміз де ешнәрседен қорғаналық.
Бар ойы – �лең айтып, ән салалық,
Біреуді қалжың қылып қолға алалық.
Қызды ауылға қырындап үйір болса –
К�ңіліне зор қуаныш, бір бадалық. 
Осындағы «бадалық» парсы с�зі. 

Парсы тілінде «бо дэл» (1-том, 648-бет) 
«дэл» жүрек, к�ңіл, жан, діл «жаным-
мен» «жүрегіммен», «діліммен», «шын 
к�ңіліммен» деген ұғымды білдіреді. 
«Бадалық» дегендегі «ба» парсы тіліндегі 
«бо» к�мекшісі �здігінен мағына бермей, 
зат есімнің алдынан б�лек жазылып 
(«ба далық») келіп мағынаға ие болады. 
Біздегі «-мен» «-менен», «-пен», «-пе-
нен», «-бен», «-бенен» деген к�мектес 
септік жалғауының қызметін атқарады. 
Парсы тілінде «а» әрпі де, «о» әрпі де 
алеф таңбасымен берілетіндіктен «бо 
далық» емес «ба далық» болып жазыла да, 
айтыла да береді. «Бадалықтағы» «-лық» 
қосымшаның с�з түрлендіруші жұрнағы 
деп қарастырған дұрыс. Екіншіден, 
ұлы ақынның қара �лең ұйқасымен 
жазылған, он шумақтан тұратын осы 
�леңі ұйқас құраған әр тармақтың соңғы 
буыны «–лық жұрнағымен аяқталады». 

Мұндай әріптердің үсті мен астына 
қойылатын белгілер к�п, оны «харакат» 
деп атаған. Парсыда екі дауыссыз дыбыс 

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫСӨЗ СЫРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Балабай – мола. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «кішілеу құрғақ 
арнадағы мола». 

Баламешіт – д�ң. Түпқараған ау-
данында орналасқан. Атау бала (зат 
есім) және мешіт (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Башқұрт 
топономиясындағы иран тілінен енген 
атауларды зерттеген Н.Д.Гарипова және 
Т.Н.Гариповтың еңбектерінде «бала» – 
жоғары, биік» деген мағынадағы с�з деп 
к�рсетеді (Н.Д.Гарипова, Т.Н.Гарипов, 
187). Ал Ғ.Қоңқашпаев топонимдер 
сыңарындағы бала с�зін «кіші», «үлкен 
емес» деп қарайды. Мағынасы: «мешіт 
салынған биік д�ң». 

Балаой – құдық, т�бе. Қарақия ауда-
нында орналасқан. Атау бала (зат есім) 
және ой (зат есім) с�здерінің бірігуі 
арқылы жасалған. Мағынасы: «биік 
ойыстағы т�бе». 

Балаума – қорым. Қарақия ауда-
нында орналасқан. Балау –  «к�к ш�п» 
мағынасын береді, – ма есім тудыратын 
жұрнақ. «Нәрлі, жас шалғын жердегі 
қорым» (А.Смағұлов, 301).

Балаұйық– терең үңгір. Маңғыстау 
ауданында орналасқан. Атау бала (зат 
есім) және ұйық (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Ұйық деп 
«ұйма, тартпа май батпақты жерді» ай-
тады (ҚТТС, 9 том, 468). Бірақ, біздің 
пікірімізше, атаудың екінші сыңары ол 
баста ұйық емес ойық деген с�з болған 
тәрізді. Себебі атау «ұйма, батпақты 
жерді» емес үңгірді атап тұр. Мағынасы: 
«терең үңгір». 

Балбұлақ  – құдық. Маңғыстау 
 ауданында орналасқан. Атау бал (зат 
есім) және бұлақ (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: 
«суы тәтті (тұщы) бұлақ». 

Балды – құдық. Қарақия ауданын-
да орналасқан. Мағынасы: «суы тәтті, 
тұщы сулы құдық». 

Б а л қ ұ т  –  б е й і т .  М а ң ғ ы с т а у 
 ауданында орналасқан. Кісі есімінен 
қойылған атау болуы немесе «суы тәтті 
(тұщы) құдыққа байланысты» қойылған 
болуы мүмкін.

Балтакеткен – құдық. Бейнеу ауда-
нында орналасқан. Атау балта (зат есім) 
және кеткен (етістік) с�здерінің бірігуі 
арқылы жасалған. Атау балтаға  немесе 
Балта руының белгілі бір оқиғасына 
қатысты қойылған. 

Балуаннияз – мола, құдық. Қарақия 

ауданында орналасқан. Антропонекро-
ним. Балуанияз – XIX ғ. Маңғыстау 
адайлары мен түрікмен тайпалары, 
Хиуалықтар арасындағы соғыстарда 
ерекше к�зге түскен, Балықшы руынан 
шыққан батыр.

Балша – құдық. Қарақия ауданында 
орналасқан. Мағынасы: «бал сияқты». 
Құдық суы тәтті (тұщы) болған себепті 
аталған. 

Балықшықазған – құдық. Маңғыстау 
ауданында орналасқан. Мағынасы: 
«Балықшы руының адамы қазған 
құдық». 

Барақ – Маңғыстау ауданындағы 
құдық. Барақ атты ш�п те кездеседі. 
Сондай-ақ Э.Мурзаев: «барақ – «құрғақ 
сай, жыра» деп к�рсетеді (Э. и В. 
Мурзаевы, 36).  Сондықтан атаудың 
мағынасы: «құрғақ сайдағы кұдық» 

немесе «барақ �скен сайдағы құдық» 
болуы мүмкін. 

Барақты – қорым. Қарақия ауда-
нында орналасқан. Мағынасы: «барақ 
�скен қорым». 

Барқанбай – құрғақ құдық. Қарақия 
ауданында орналасқан. Мағынасы: 
«құмды құрғақ арнадан қазылған құдық» 
(қараңыз: БАИ). 

Барлыбайдың тауы  – тау. Маң-
ғ ы с  т а у  а у д а н ы н д а  о р н а л а с қ а н . 
 Антропоороним. Мағынасы: «Барлыбай 
қоныстанған тау». 

Баршақұм– жұрт. Бейнеу ауданында 
орналасқан. Атау барша (үстеу) және 
құм (зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы 
жасалған. Мағынасы: «ш�бі мол, малға 
жайлы құмды қоныс». 

Барыс – сай. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ел аузында айтылатын 
бір дерек Барыс атауын туысы Беріш, 
Мысырдың билеушісі Мәмлүк Бейбарыс 
сұлтанның туған жері деп, сай аяғының 
шығысындағы бүгінде үйінді болып 
жатқан, басына таяқ шаншулы әулие са-
налатын мола орнын Бейбарыстың туған 
жеріне дінді уағыздау үшін жіберген 
�кілінің атымен байланыстырады (Маңғ. 
энциклопедиясы, 2008, 211). 

Басайрақты– тау. Маңғыстау ау-
данында орналасқан. Мағынасы: 
«биікарқарлы тау».

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген �лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Меніңше, бұған алдымен �зіміз кінәліміз. Арамызда 
ана тілін менсінбейтін немесе оған мұрын шүйіре қарайтын 
қарак�здеріміз әлі де к�п. Ақиқатын айтқанда, тілімізге 
деген сүйіспеншілік пен құрмет әрбір қазақтың жүрегінен 
орын алмаса қанша жерден заң шығарып, қанша жерден 
қаулы-қарар қабылданғанмен к�п нәтиже шықпайды. 

Амал не, туған тілімізді шұбарлап, аралас с�йлейтіндерді 
жиі кездестіреміз. Басқа халықты айтпағанда, �з ішіміздегі 
шала қазақтарды таза қазақ қылатын кез баяғыда-ақ 
жетті. Туған тілінен безінген азаматтарды к�ргенде 
К.Паустовскийдің «Туған тіліне жаны ашымаған адам 
жәндік» деп ашына айтқаны ойға оралады. Елінің 
болашағын ойлаған әр азамат ана тілінің болашағына 
алаңдап, қолынан келген к�мегін аямауы тиіс деп ойлай-
мын. �кінішке орай, соңғы кезде к�птеген қазақ жастары 
�з ана тілін бұрмалап с�йлеуді әдетке айналдырды. К�шеде 
бір қателіктер к�рсек оған үйреншікті нәрседей қарап, 
бейқам жүре береміз. Кейбір мекемелерге барсаң орыс 
тілінде сауатты жазылған с�з қазақ тілінде қате аударылған 
күйінде тұрады. Мұны к�ргендердің бірі езу тартып күліп, 
енді бірі оған мән бермейді де. Айта берсең мысал к�п. 
Басқаларды былай қойғанда кейбір іс басындағы орыстілді 
шенеуніктердің ел алдына шығып алып, қазақша жазылған 
тілдей қағазды ежіктей оқып тұрғанын к�ргенде, әттең, 
 Бауыржан Момышұлындай оларды тойтарып тастайтын бір 
батыл азаматтың табылмағаны-ай дейсің ішіңнен.

«Ана тілінде ата-баба сыры бар, Аудармадан түпнұсқадай 
кім ұғар. �се келе құстың тілін білсең де, Ана тілсіз оның 
қандай құны бар» деп белгілі ақын Оразақын Асқар 
жырлағандай, ұлы дүниелер тек ұлт тілінде жасалатынын 
ұмытпайық, ағайын!

Диана ХАЛЕЛ

Елдігіміздің айдынын асырып, айбынын асқақтату 
жастардың қолында екенін ұмытпайық. Ол үшін біз 
мемлекеттік тілді құрметтеуге, оны үйренуге, барлық 
салада белсенді пайдалана отырып дамытуға барынша 
атсалысуымыз керек. Осындайда ақын Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың «Ана тілі қайнаған қанның, қиналған 
жанның, толғантқан к�ңілдің, лүпілдеген жүректің 
сығындысы» деген тағылымы ойға оралады.

Шынтуайтына келгенде, тіл – ұлттық рух кепілі. Ал 
�з тіліңді білу халқыңның ділін, қасиетін, мінезін, жан-
дүниесін, сырын білу екенін, халықтық мәдениет пен 
дәстүрді жаңғырту екенін естен шығармасақ екен. С�з 
соңында айтпағым, қазақ елі аман болса қазақ тілі де жа-
сай бермек. Рухани құндылықтарымыздың қайнар бұлағы 
– қазақ тілінің қадір-қасиетін �згеден бұрын �зіміз жете 
түсінуіміз қажет. Қазақ тіліне деген құрмет пен ықыласты 
ұлттық сана биігіне к�тергеніміз ж�н. Бұл міндет – 
баршамызға ортақ деп ойлаймын. 

Серік САРҚАМБАЕВ
АСТАНА

Тілімізді неге
бұрмалаймыз?

Рухани 
құндылық өзегі

сы (лыжная трасса), трасса инспекторы (ис-
пектор трассы) тіркестері алынды.

Ядро с�зінің екі нұсқасы берілді. Ядро І 
– ядро. Ядро ІІ – шарболат. Екінші нұсқасы 
спорттың тікелей т�л термині деуге болады. 
Бұл с�зді заттың басқа затқа ұқсастығына 
қарап алдық. Ядро – спорт снаряды, ал ол 
шарға ұқсайды әрі болаттан құйылған қатты 
зат. Бұл с�збен қоса шарболат лақтыру (тол-
кание ядра), шарболат лақтыру қолғабы (пер-
чатка для толкания ядра) сынды тіркестер де 
берілді. Бұрын балға аталып келген спорттық 

ретінде қалдыруға ұйғарым жасалды. �йткені 
«айналым» с�зі орыстың круг, оборот, т.б. 
с�здерінің қазақша баламалары болып 
шықты. Осыған байланысты, цикл гребка, 
цикл движений, цикл лыжного хода, цикл 
тренировочный, цикличное движение, ци-
кличные упражнения, цикличный метод, 
цикличность, циклограмма с�здері тиісінше, 
есу циклы, қимыл циклы, шаңғы жүріс циклы, 
жаттығу циклы, циклдық қимылдар, циклдық 
жаттығулар, циклдық әдіс, циклдылық, цикл-
жазба түрінде берілді.  

Терминком отырысында кірме с�здерді беру-
де олардың түбірін сақтап қалу жайлы ұсыныстар 
ортаға салынды. Осыған орай, «олимпиадалық» 
тұлғасында қалыптасып келген с�з тіркестері 
олимпиялық болып берілді. �йткені «олимп» 
деген с�здің мағынасының �зі ойын дегенді 
білдіреді екен. Мысалы, олимпиадалық ойындар 
– олимпиялық ойындар, олимпиадалық алау – 
олимпиялық алау, т.б.

С�здікте канат с�зі арқан, каната с�зі 
кермеарқан, батут с�зі кермесеріппе, тросс 
с�зі сымарқан ретінде берілді. 

Біз с�здікте берілген жаңа с�здердің 
кейбіреулеріне ғана тоқталдық. Ондай с�здер 
мыңдап саналады. Ал оларды халық қалай 
қабылдайды, ол – басқа мәселе. Болашақта 
бұл с�здікті жалпы оқырман қауым іздеп жүріп 
оқитын, әрбір оқырманның үстелінде жатар 
қажетті оқу құралы болатынына сенеміз.

)рине, кез келген еңбек тәрізді бұл 
с�здіктің де жетілдіретін тұстары немесе 
бұрынғыларына қарағанда артықшылықтары 
болатыны анық. �йткені тіл – үнемі да-
мып отыратын құбылыс. Олай болса, тілдік 
қорымыздың жаңа терминдермен толығып 
отыруы заңды нәрсе. Алдағы уақытта бұл 
с�здік жаңаша қырынан, толыққан нұсқада 
қайта шығарылары с�зсіз. Бірақ әр еңбекте 
қаншама адамдардың маңдай тері, қалдырған 
қолтаңбалары жатыр. С�здік қазақ термино-
логиясына қосылған алтын қазына, қомақты 
үлес екені хақ. Бұл келелі іс халық игілігіне 
айналатын, келер, �скелең ұрпақ үшін мирас 
болып қалатын маңызды еңбек болатыны рас. 

С�зімнің соңында болашақта ескерілер 
ұсыныс ретінде айтарым, с�здіктің атауын 
орыс тілінде «Физическая культура и спорт» 
ретінде беретін болсақ, қазақша атауын 2000 
жылғы с�здіктегідей «Дене тәрбиесі және 
спорт» емес, «Дене мәдениеті және спорт» 
түрінде алғанымыз дұрыс деп санаймын. 
Алайда халық арасында дене шынықтыру, 
дене тәрбиесі тіркестері қалыптасып кеткені 
де белгілі. Десек те, с�здерді дұрыс аударуы-
мыз қажет секілді. Сонда физическая культу-
ра  – дене мәдениеті, физическое воспитание 
– дене тәрбиесі болар еді. Ал біз жиі айтып, 
қолданып жүрген «дене шынықтырудың» 
дұрыс аудармасы «физическая закалка» болып 
шығады. 

Қо р ы т а  а й т қ а н д а ,  з а м а н а -
у и  т е р м и н ж а с а м  ү д е р і с і н і ң 
�з ерекшеліктері, даму жолы, 

қағидаттары мен қиындықтары бар. Бір с�зді 
екінші тілге аудару барысында оның бірнеше 
нұсқасы пайда  болады. Кейбір жағдайда бұл 
жарыспалыққа да алып келеді. «Халық – 
сыншы» демекші, к�зіқарақты оқырман 
тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін, ұтымды 
жасалған, үндесімді, әуезді терминдерді 
�зі таңдап алары, жатсынбай қабылдары 
хақ. Терминдерді талқылауға жалпы қоғам 
болып атсалысқанның еш артықтығы жоқ. 
Олардың термин талабына нақ келетінін 
 тауып, реттеп, біріздендіріп, жүйелеп, нор-
малап, тілге жолдама беру сала мамандары 
мен тілшілердің бірлесе, ынтымақтаса оты-
рып істейтін азаматтық та абыройлы боры-
шы дер едім.

халыққа арналғанмен, спортпен күнделікті 
шұғылданатын жұртшылық та терминдерді 
түсінуі шарт емес пе. Сондықтан мұндай 
күнделікті жаттығу барысында қолданылатын 
с�здерді бірнеше с�зден тұрса да, мүмкін бол-
са, с�здікке енгізудің қажеттілігі зор. 

Бірнеше с�здерден тұратын атаулардың 
тағы бір тобы – отандық және халықаралық 
спорт федерацияларының, спорт түрлері 
ұйымдарының, қауымдастықтарының атау-
лары. Оларды с�здікке кіргізбей тастау біздің 
тарапымыздан моральдық та, азаматтық 
та қателігіміз болар еді деп  білемін. Он-
дай с�здер с�здік сапасын арттырмаса, 
кемітпейтіні хақ.

С�здікке қойылған басты талаптардың бірі 
ондағы с�здерді жалпы халық түсінетіндей 
етіп беру, кей тұстарда ұлттық ерекшеліктерді, 
ұлттық құндылықтарды к�рсету болды. 
Осыған орай, балуанға байланысты (мысалы, 
т�зімді балуан, шымыр балуан, арыс балуан, 
опырғыш балуан, зор балуан, т.б.) с�здер, жебе 
түрлері (мысалы, сарнама жебе, сырлы жебе, 
әндіген жебе, қу жебе, істік жебе, т.б.), ұлттық 
ойын атаулары (мысалы, «Дүмпілдек», «Түйе 
мен бота», «Соқыртеке», «Етек-етек», «Салма 
ілу», т.б.) енгізілді.

С�здікке бұрынғы с�здікте берілген 
ұғымдармен қатар, соңғы жылдары жасалған 
немесе авторлар ұжымы ақылдаса отырып 
бекіткен с�здер к�птеп енгізілді. Ондай 
с�здердің бір парасы мынадай: байдарка-
қылқайық, батут – кермесеріппе, каната 
– кермеарқан, аптечка – дәріқобдиша, бру-
сья – қоссырық, жердь – сырғауыл, клюшка 
– сырғытпатаяқ, коньки – сырғы, конь-
кобежец – сырғыменжүгіруші, кольцо – 
шығыршық, сақина, перекладина – аспа, рюк-
зак – арқақоржын, гантель – батпантас, гирь 
– кіртас, гриф – белтемір, штанга – зілтемір, 
штангист – зілтемірші, король – хан, конь – 
ат, ферзь  – уәзір, слон – піл, пешка – сарбаз, 
ладья – кеме, акватория – суайдын, беседка 
– сұхбатхана, бомбардир – сұрмерген, бухта – 
айлақ, гонщик – шабандоз, дебют – ойынбасы, 
парашют – желкерме, пъедестал – мәретұғыр, 
бита – соққытаяқ, фанат – әсірежанкүйер, 
тонус – межеқуат, экскурсия – топсеруен, 
молот – шарбалға, ядро – шарболат, параметр 
– м�лшерк�рсеткі  және т.б.

Ал енді спорт саласында соңғы кездері ғана 
қолданыла бастаған, аталған с�здікке енген 
жаңа с�здер жайына біраз тоқталайын. Біраз 
с�здер сыртқы пішініне, жасалу  материалына, 
атқарар қызметіне байланысты аталды. Он-

қабылдадық. Сонда коньки – сырғы, конькобе-
жец – сырғыменжүгіруші болады.

Халқымыз заттың ауырлығын білдіру үшін 
зілдей екен, батпандай екен десе, ауызекі 
тілде және к�ркем әдебиеттерде кір тасы деген 
с�з де қолданылады. Осыған орай, гантель 
– батпантас, гирь – кіртас, гриф – белтемір, 
штанга – зілтемір, штангист – зілтемірші 
ретінде берілді. Бұлардың ішіндегі белтемір 
с�зі біресе турник, біресе перекладина және 
т.б. с�здердің аудармасы ретінде қолданылып 
жүрді. Жалпы гриф с�зінің мағынасы «екі 
затты қосатын, екі зат арасындағы темір» 
мағынасын беретіндіктен, оны белтемір деп 
беруді ж�н к�рдік. Спорттық снарядтың 
(гантель, штанга, гирь) екі арасындағы темірі, 
шынында да, белтемір болса керек. Ал тур-
ник – турник, перекладина – аспа ретінде 
берілді. Перекладина с�зінің қазақша баған, 
маңдайша деген нұсқасы да бар.

Шахмат тастарының (фигурала-
рының) біразын бұрыннан 
қазақша атап жүргеніміз белгілі. 

Енді шахмат тастары атауларының король 
– хан, конь – ат, ферзь  – уәзір, слон – піл 

нұсқаларымен қатар, пешка – сарбаз, ладья 
– кеме нұсқаларын да атауды ж�н к�рдік. 
Сондай-ақ жаңадан қолданысқа ене бастаған 
ажиотаж – дүрлігіс, акватория – суайдын, 
беседка – сұхбатхана, бомбардир – сұрмерген, 
бухта – айлақ, гонщик – шабандоз, дебют – 
ойынбасы, парашют – желкерме, пьедестал 
– мәретұғыр, клюшка – сырғытпатаяқ, бита 
– соққытаяқ, фанат – әсірежанкүйер, тонус 
– межеқуат, экскурсия – топсеруен, ядро – 
шарболат және т.б. с�здер берілді.

С�здікте «трасса» с�зін алғаш күрежол 
деп қабылдаған едік. Авток�лікке арналған 
жолды осылай (күрежол) атап жүргеніміз де 
белгілі. Алайда салалық ғалымдар, терминком 
мүшелері тарапынан жарыс �ткізетін, әсіресе 
шаңғы жарысжолын трасса деп қалдыру 
ұсынылды. Сонда «трасса» с�зі трасса күйінде 
қалып қойды. Бұл с�зден туындаған трасса 
қоршауы (ограждение трассы), шаңғы трасса-

снаряд енді шарбалға аталды. Оған қоса 
шарбалға лақтыру (метание молота), шарбалға 
лақтыру қолғабы (перчатка для толкания ядра) 
сынды тіркестер енгізілді. Бұл с�з де бір заттың 
басқа затқа ұқсас белгілері арқылы алынды.

База с�зінің тілімізде негіз, база сынды 
баламалары бары рас. Алайда «бір жерге орна-
ласу», «бір орынға заттарды қою, орналасты-
ру» мағыналарын еске ала отырып, с�здікке 
орынжай с�зін енгізуді ұйғардық. Бұл с�збен 
қатар есу орынжайы (база гребная), атспорт 

орынжайы (база конноспортивная), шаңғы 
орынжайы (база лыжная), спорттық орынжай 
(база спортивная), туристік орынжай (база 
туристическая) тіркестері берілді. Осыған 
ұқсас лагерь  с�зі шатыржай болып енгізілді. 
Мұнымен қатар жаттығу шатыржайы (лагерь 
тренировочный), сауықтыру шатыржайы 
(лагерь оздоровительный),  серуен шатыржай 
(лагерь походный), спорттық шатыржай (ла-
герь спортивный), туристік шатыржай (лагерь 
туристический), оқу шатыржайы (лагерь учеб-
ный) с�з тіркестері де алынды.  

Кезінде Терминком «атрибут» с�зін 
т�лсипат ретінді бекіткен екен. Алайда 
ғалымдар «т�лсипат» с�зін орыстың «спе-
цифика» с�зінің баламасы ретінде беруді 
ұсынды. Ал атрибут қазақша да атрибут с�зі 
ретінде алынды. 

 «Цикл» с�зін алғаш айналым деп алу 
ұсынылған еді. Кейін келе қайтадан цикл 

Салалық терминдерді 
аудару мен біріздендіру

(Басы 1-бетте)

)р и н е ,  с а л а  м а м а н д а р ы н  д а 
түсінуге болады, �йткені дене 
тәрбиесі пәнінің әр саласында 

жиі әрі күнделікті қолданып жүрген с�здерді 
с�здікке енгізбеу де зор қателік болар еді. 
Олардың айтуынша, мұндай с�здер (к�бінесе 
гимнастика саласындағы командалар мен 
жаттығу түрлерінің атаулары) орыс тілінде 
де дәл солай, бірнеше с�здер байланы-
сында қолданылады екен. С�здік бұқара 

дай с�здерге байдарка-қылқайық, батут – 
кермесеріппе, каната – кермеарқан, аптечка 
– дәріқобдиша, брусья – қоссырық, жердь 
– сырғауыл, клюшка – сырғытпатаяқ, конь-
ки – сырғы, кольцо – шығыршық, сақина, 
перекладина – аспа, рюкзак – арқақоржын, 
жолқоржын және т.б. жатады. Бұлардың 
ішінде коньки с�зін алғаш мұзсырғы деп 
қабылдаған едік, алайда мамандармен келісе 
келе, қазіргі кезде конькидің бірнеше түрі 
пайда болғандығын әрі сырғы с�зі шаңғы 
с�зімен бірізді болатынын ескеріп, сырғы с�зін 

қатар келсе, оның бірі жазылып әріптің 
үстіңгі жағына үш тісті �те кішкене 
қосымша «ш» белгі қойылады, ол белгіні 
«ташдид» («күшею») деп атайды. Абай 
жазған «ба даллық» с�зіндегі қатар кел-
ген екі «л» дыбысының бірі түсіп қалып, 
т�бесіне «ташдид» («ш») белгісі қойылып 
жазылған. Мәселен «муаллэм» (мұғалім) 
жазуда «ташдид» («ш») арқылы  «муалэм» 
болып жазылуы с�зімізге дәлел бола-
ды. Қорыта айтқанда, қай тілде болса 
да, әрбір с�здің �з мағынасы бар екені 
белгілі. Тек соларды бір-бірімен шебер 
қиыстыра білген ақындарымыздың 
еңбегі зор. 

Сейдалы ОРАЗАЛИЕВ 
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нақты кестесін жасауы керек». Осылай деген 
Елбасы латыншаға к�шудің терең логикасы 
бар екенін, бұл қазіргі заманғы технологиялық 
ортаның, ақпараттық коммуникацияның, 
сондай-ақ ХХІ ғасырдағы ғылымды игеру мен 
білім беру үдерісінің ерекшеліктеріне байла-
нысты туындап отырған мәселе екенін баса 
айтты. Енді Мемлекет басшысының тапсыр-
масы бойынша 2017 жылдың аяғына дейін 
ғалымдардың к�мегімен қазақ әліпбиінің 
жаңа графикадағы бірыңғай стандарт-
ты нұсқасы қабылданбақ. 2018 жылдан 
жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және 
орта мектептерге арналған оқулықтарды 
дайындауға кірісеміз. 

Қазірде біздің елімізде латын жазуына 
к�шуге байланысты барлық мүмкіндіктер, 
қажетті алғышарттар жасалған деп айтуға 
болады. �йткені бұл мәселені Халықаралық 

бағытталған �міршең құжат болып табылады. 
Сондықтан кәсіптік және орта мектеп те, 
жоғары оқу орындары да алдағы уақытта осы 
құжатты жүзеге асыруға жұмылуы тиіс.

Елбасы осы еңбегінде «Туған жер» 
бағдарламасынан б�лек, халықтың са-
насына одан да маңыздырақ әсер ететін 
–  ж а л п ы ұ л т т ы қ  қ а с и е т т і  о р ы н д а р 
ұғымын сіңіруіміз қажеттігін  ескертіп, 
ол үшін «Қазақстанның қасиетті рухани 

МӘҢГІЛІК ЕЛГЕ 
БАСТАЙТЫН БАҒДАР

ү с т і м і з д е г і  ж ы л ғ ы  « Қ а з а қ с т а н н ы ң 
Үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік»  тақырыбындағы Жолдауын-
да: «Бұл жаңғыру – қазіргі жаһандық сын-
қатерлермен күрес жоспары ғана емес, 
болашаққа, «Қазақстан–2050» Стратегиясы 
мақсаттарына бастайтын к�пір болмақ... Мен 
оның бес негізгі басымдығын к�ріп отырмын. 
Олар экономиканың әлемдік �сімінің орта 
деңгейден жоғары қарқынын қамтамасыз ету-
ге және 30 озық елдің қатарына қарай тұрақты 
түрде ілгерілеуіне лайықталған» дей келе 
оған қажетті бес басымдықты талдап, жіктеп 
берген-ді. Еліміздің Үшінші жаңғыру кезеңі, 
негізінен, әлемдік жаңа технологияларға 
сүйенетіні анық. Бұл Қазақстан мемлекеті 
алдағы уақытта мүлде жаңа бағытта дамиды 
деген с�з.

Біз осы бір айтулы кезеңде тек қана 
экономикалық �сіммен, жаңа �ндірістік тех-
нологиялармен ғана айналысып, жалпы руха-
ни дүниемізді ұмыт қалдырмақпыз ба?! Міне, 
осы сауал к�пшіліктің к�кейінде жүрген ой 
еді. Мемлекет басшысы биылғы 12 сәуірде 
республикалық «Егемен Қазақстан» газетінде 
жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» тақырыбындағы терең мазмұнды, 
ұлттық-идеялық мәні зор мақаласында бұл 
күдігімізді сейілткендей болды. Сейілтіп қана 
қоймай, әркімнің жүрегіне қозғау салды.

)рине, жаңа заманның әлемдік жаңа тех-
нологияларына ден қойып, оны терең меңгеру 
қажет-ақ. Сонда ғана бәсекелестікке қабілетті 
ел боласың. Дегенмен, әлемдік ақпараттық 
технологияларды сауатты үйренумен бірге 
�зіңнің қазақ екеніңді, тіліңді, діліңді, 
дініңді, ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрып, туған 
әдебиетің мен т�л мәдениетіңді ұмытпағаның 
ж�н. Бүгінгі жас ұрпаққа қойылатын бұл 
талап ұлттық тәрбие арқылы жүзеге аспақ. 
Ең бастысы, Елбасы ұсынып отырған рухани 
жаңғыру ұлттық кодты сақтай білуден баста-
лады. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» деп 
аталатын еңбегінде ХХІ ғасырдағы ұлттық 
санаға қатысты прагматизм, білімнің салтанат 
құруы, Қазақстанның революциялық емес, 
эволюциялық дамуы, сананың ашықтығы 
сияқты мәселелерді к�терген Елбасы ру-
хани жаңғыру бойынша таяудағы жылдар-
да атқарылатын міндеттерге де кеңінен 
тоқталды. Соның бірі – қазақ тілін біртіндеп 
латын әліпбиіне к�шіру міндеті. Бұл тосын-
нан к�теріліп отырған мәселе емес. Ол тура-
лы елімізде тәуелсіздік алғалы бері айтылып 
келеді. Ал ресми түрде Мемлекет басшысы 
2012 жылғы желтоқсан айында жария еткен 
«Қазақстан –2050» Стратегиясында 2025 жыл-
дан бастап латын әліпбиіне к�шуге кірісуіміз 
керектігін мәлімдеген еді. «Ол кезең де таяп 
қалды, – деді  Елбасы Н.).Назарбаев �зінің 
бағдарламалық мақаласында.  Сондықтан 
біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан 
қолға алуымыз керек. Біз осынау ауқымды 
жұмысты бастауға  қажетті  дайындық 
жұмыстарына  қазірден бастап кірісеміз. 
Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне к�шірудің 

«Қазақ тілі» қоғамы, республикамыздың зия-
лы қауым �кілдері, тілтанушы, саясаттанушы 
ғалымдарымыз бен ғылым-білім саласының 
мамандары 1990 жылдардан бері келелі 
әңгіменің �зегі етіп келеді. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагоги-
калық университетінде жақында �ткен латын 
графикасына к�шу мәселелеріне арналған 
басқосуда А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты ресми �кілінің былай дегені 
бар: «2007 жылдан бері осы мәселе бойын-
ша жинақталған сұрақтардың жауабын 
таптық. Қазір түркітілдес мемлекеттердің 
тәжірибесіне сүйеніп, ғалымдарын шақырып, 
комиссия құру керек деп жиі айтылып жүр. 
Тіл білімі институты шетел тәжірибесінің оң-
солын зерделеп шықты. Бізге осы тәжірибені 
пайдалану керек, себебі басқа ұлттың ғалымы 
бізге әліпби жасап бере алмайды. Отандық 
тілтанушыларға әліпби таңдауға басымдық 
берілуі тиіс деп ойлаймын. )ліпбиді тіл 
мамандары жасайды. )ліпби жасауды 
идеологиямен, саясатпен, экономикамен 
байланыстырудың қажеті жоқ. )ліпби ұлттық 
мәселелердің барлығын шешпейді. Дегенмен, 
тіл мәселесін шешкен соң, қалған шаруа-
лар �здері-ақ реттеледі. Сондықтан қазіргі 
кезеңде бұл – таза лингвистикалық пробле-
ма».

Ал филология ғылымының докторы, 
профессор Дандай Ысқақовтың 
мына с�зінің де жаны бар. «Менің-

ше, түркітілдес халықтардың әліпбиін ескер-
ген ж�н, – дейді ол. – 90-шы жылдарға 
дейін біз, мәселен, �збектермен, түрікмен, 
әзербайжандармен де еркін с�йлесіп, жазу-
ларын еркін оқи беретін едік. Қазір олардың 
жазуын онша оқи алмаймыз. 1924 жылға 
дейін бір халық болдық, еркін түсіністік. 
Қазір түркі халықтары б�лініп кеткендіктен, 
бір-бірімізден алшақтап бара жатырмыз. 
Жаһандану дәуірінде ағылшынға ауып кет-
пей, түркілердің ортақ әліпбиін сақтап қалған 
ж�н. Жоқ с�здерді бір-бірімізден алайық. 
Рухани жаңғырудың бір жолы – осы. Кезінде 
түркітілдес алты елдің 34 әріптен тұратын 
ортақ әліпбиін жасағанбыз. Екі таңбаны 
қосып немесе алып тастауға болады. Сонда 
бір-біріміздің еңбектерімізді еркін оқи ала-
мыз. Алдымен, қазақ с�здерін, одан кейін 
түркі с�здерін, содан кейін ғана ағылшын 
с�здерін алу керек. Түркі тілдес елдер – біздің 
таянышымыз».

Елбасы ұсынып отырған екінші жоба – 
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы. Осы жоба бойын-
ша тарих, саясаттану, әлеуметтану, фило-
софия, психология, мәдениеттану сияқты 
гуманитарлық ғылымдардың бағыттары 
бойынша әлемдегі ең таңдаулы 100 оқулық 
әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударылып, 
жастарға дүниежүзіндегі таңдаулы үлгілердің 
негізінде білім алуға мүмкіндік жасалады. 
Тіпті 2018–2019 оқу жылының �зінде сту-
денттер осы оқулықтармен оқытыла бастай-
тыны к�ңілге қуаныш ұялатады.

«100 оқулық» бағдарламасы бой-
ынша жүз мыңдаған студентке жаңа 
сапалық деңгейде білім беретін болсақ, 
білім саласындағы жаһандық бәсекеге 
неғұрлым бейімделген  мамандарды 
даярлауға қол жеткізуге мүмкіндік ала-
мыз. Жіктеп айтар болсақ, әлем елдерінің 
ең таңдаулы оқулығын оқыту арқылы 
студенттеріміздің дүниетанымы кеңейіп, 
жаһандық �ркениеттен хабары арта түсетіні 
с�зсіз. Бұл іске еліміздің қарашаңырақ 
жоғары оқу орны – Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетінің 
жаңадан тағайындалған ректоры, педагоги-
ка ғылымының докторы, профессор Такир 
Оспанұлы Балықбаев бастаған жетекші 
ғалымдары да жаңа серпінмен белсене 
атсалысуға бекініп отыр.

Президентіміз белгілеген үшінші міндет ол 
«Туған жер» бағдарламасын жүзеге асыру. Біз 
отбасында, балабақшада, мектеп пен жоғары 
оқу орындарында жастарымыздың бойында 
туған жерге деген  сүйіспеншілікті  сіңіре 
отырып тәрбиелесек, күні ертең олар туған 
елін де, Отанын да қадірлеп, қастерлейтін 
ж а н а ш ы р  ұ р п а қ  б о л ы п  қ а л ы п т а с а р ы 
с�зсіз. �йткені, «Туған жер» бағдарламасы 
жас ұрпақты  патриотизмге тәрбиелеуге 

құндылықтары» немесе «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жобасы 
әзірленуі керектігін айтты. «)рбір халықтың, 
әрбір �ркениеттің баршаға ортақ қасиетті 
жерлері болады, оны сол халықтың  әрбір 
азаматы біледі, – деді Елбасы.  – Бұл – ру-
хани дәстүрдің басты негіздерінің бірі. Біз 
ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы 
бар елміз. Ұлы даланың к�з жеткізсіз кең-
байтақ аумағы тарихта түрлі р�л атқарған. 
Бірақ осынау рухани географиялық белдеуді 
мекен еткен халықтың тонның ішкі бау-
ындай байланысы ешқашан үзілмеген. Біз 
�з тарихымызда осынау к�ркем, рухани, 
қастерлі жерлеріміздің біртұтас желісін 
бұрын-соңды жасаған емеспіз». Осылай деген 
Елбасы мәселе тек еліміздегі ескерткіштерді, 
ғимараттар мен к�не қалаларды қалпына 
келтіруде емес екендігін, мұндағы негізгі 
идеяның түп-т�ркіні Ұлытау т�ріндегі 
жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, 
Бекет ата кесенесін, Алтайдағы  к�не 
қорымдар мен Жетісудың киелі мекендерін 
және басқа да жерлерді �зара сабақтастыра 
отырып, ұлт жадында біртұтас кешен ретінде 
орнықтыруды меңзейтінін ескертті. Мұның 
бәрі тұтаса келгенде халқымыздың ұлттық 
бірегейлігінің мызғымас негізін құрайтынын 
еске салды. Меніңше, бұл �те орынды 
к�теріліп отырған мәселе. �йткені еліміздің 
қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық 
белдеуі – қаншама ғасыр �тсе де бізді кез 
келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман 
алып шығатын мәдени құндылықтар болып 
табылатыны с�зсіз. Егер де «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жасалатын 
болса, сол бойынша шетелдік туристер 
елімізге саяхаттап, келіп жатса, қазақ елін, 
оның қалыптасу тарихын шетелдіктер де жете 
тани түсер еді.

«Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасын-
да ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар 
ұлт боламыз десек, «Жаһандағы замана-
уи қазақстандық мәдениет» жобасын іске 
асыруға тиіспіз. )лем бізді қара алтынмен 
немесе сыртқы саясаттағы ірі бастамалары-
мызбен ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен 
де тануы керек» дейді Н.).Назарбаев аталған 
мақаласында. Елбасы бұл жобаның да негізгі 
мақсаттарын к�рсетіп берді.  Алдымен, 
отандық мәдениет БҰҰ-ның алты тілі – 
ағылшын, орыс, қытай, испан, араб және 
француз тілдерінде с�йлеуі керек.  Ол 
ұлттық рухани құндылықтарымыз негізінде 
бүгінгі қазақстандықтар жасаған жаңа 
мәдениет болуы тиіс. Сондықтан мәдени 
қазыналарымызды әлем жұртшылығына 
таныстырудың жаңа тәсілдерін ойластырған 
абзал және мәдени �німдеріміз тек кітап 
түрінде ғана емес, әртүрлі осы заманғы 
мультимедиялық тәсілдермен де таралғаны 
ж�н. Ол үшін біз заманауи мәдениетіміздің 
қандай �кілдері  әлемдік аренаға жол тар-
туы керектігін анықтап алуымыз керек. 
Ұлттық мәдениеттің озық үлгілерін іріктеп 
алғаннан кейін шетелдерде оларды таныс-
тыру рәсімдері �ткізіледі. Елбасының бұл 
идеялары мен ұсыныстары, шын мәнінде, 
қазақ елін әлемге мойындатудың басты 
бағдары болып табылатыны даусыз. Тари-
хы мен мәдениеті тереңнен тамыр тартқан 
қазақтардың әлем �ркениетінде �з орны ба-
рын дәлелдеп шықсақ қана біз нағыз Қазақ 
Елі –Мәңгілік Ел боламыз. Елбасы ұсынған 
жобаларды жүзеге асыруға ғалымдарымыз, 
зерттеушілеріміз, жазушыларымыз, �нер 
қайраткерлері, тіпті бүкіл зиялы қауым ат-
салысып жатса мақсатымызға тез жетеріміз 
анық. «Жұмыла к�терген жүк жеңіл» деген-
дей, ел  болып, жұрт болып жұмылсақ алар 
асуымыз оңай еңсерілмек.

Түйіндеп айтқанда, Елбасының 
« Б о л а ш а қ қ а  б а ғ д а р :  р у х а -
ни жаңғыру» атты �мірлік мәні 

зор, терең философиялық еңбегіндегі 
ұсыныстары мен кеңестері Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы кезеңінде халқымыздың 
ұ л т т ы қ  с а н а - с е з і м і н  б и і к  д е ң г е й г е 
к�теру арқылы Мәңгілік Елдің мәңгілік 
ұрпақтарын тәрбиелеу, қалыптастыру 
ниетінен туындаған шынайы жанашырлық 
к�зқарастың, нағыз патриоттық сезімнің 
айғағы деуге болады.

Біздің мектептік шағымыздың 
соңғы кезеңдерінде жиі орындала-
тын әндердің бірі с�зін Тұманбай 
Мо л д а ғ а л иев  ж а з ғ а н,  әуен і н 
)ш ірх а н Тел ғ озиев ш ы ғ ар ғ а н 
«А латау қ ызы» бол ды. Ырғағы 
жан тебірентер т у ын ды бы лай 
аяқталушы еді: 
– Алатаудың жаңбыры мен н�сері,
Бала күнгі жан досымыз кешегі.
Ұлы �зендер басын таудан алады, 
Тау баласы тауға қарап �седі. 

Берді ға ли – вахта лық әдіспен 
 тепловоз машинисі, Мырзағали 
мен Болат – белгі беру және байла-
ныс дистанциясының осы бекеттегі 
электр механиктері, Жұмаға ли 
– вахталық әдіспен тепловоздың 
м а ш и н и с т  –  н ұ с қ а у ш ы с ы . 
 Исм а й ы лов т ар ш а ң ы р а ғ ы н а н 
�рбіген он баланың біз с�з еткен 
бесеуден �зге алтыншысы Қымбат 
Ақт�бе стансасына таяу  №41 бе-
кетте бастық. Жетіншісі, дәлірек 
айтсақ бәрінен үлкен Т�реға ли 
– Ақт�бе белгі беру және байла-
ныс дистанци ясын да зертхана 
инженері.

Болат маг ист ра льда ж ұ мыс 
істей ді. Үлкен-к і ші оның �зге 
са ла лардан ерек шелігін жақсы 
т үсінеді. Бұ л жерде мың даған, 
м и л л и о н д а ғ а н  а д а м д а р д ы ң 
тағдырына тікелей жауап беретінің 
жадыңнан шықпауы тиіс. Темірдей 
қатаң тәртіпке к�ндігесің, жалған 
с � й л е м е й с і ң ,  ә л д е н е ш е  р е т 
сүзгі ден �ткізі ліп, белгі ленген 
нұсқау бойын ша жұмыс істейсің. 
Мұның бержағында Исмайыловтар 
әулетінде ғұмырын желдің �тінде, 
жердің шетінде, ақ қар – к�к мұзға 
қарамай табандылықпен күн кеш-
кен әкелер ісі – ең басты үлгі. 

Осылайша аз-кем түсінік бер-
геннен кейін басты кейіпкеріміз 
Т�реғалиға қарай әңгіме ауанын 
бұрайық. Еңбекте шыңдалған әке 
тұңғышының бойындағы салаға 
деген ынтызарлықты аңғарған 
болар, әскер қатарынан оралған 
соң бірден тем іржол тех н и к у-

мында оқуға кеңес берді. Солай 
етті де. Арнаулы орта білімді жас 
маманның бағына бастапқы еңбек 
ұжымы – №5 белгі беру және бай-
ланыс дистанциясында �з ісінің 
ысылған шеберлері кезікті. )сіресе 
аға электр механигі, «Құрметті 
теміржолшы» атағының иегері 
С а ғ ы н А л да шев т і ң ү й р е т кен і 
к�п болды. Маңайынан үйіріліп 
ш ы қ п а й т ы н  ә д е п т і ,  к � р к е м 
б о з б а л а ғ а  к ә с і п  қ ұ п и я с ы н 
үйретуден жалыққан емес. 

Кезекті ауысымда ж ұмысын 
атқарып шыққан Т�реғали баяғы 
білім ошағы – теміржол техникумы 
ғимаратының тұсынан ары-бері 
�ткенде бір кездегі курстастарына 
кезікпей ме?! Біразы институтта 
сырттай оқып, бітіріп те алыпты. 
Содан бұл �зін �зі қайрап, Алма-
ты теміржол к�лігі инженерлері 
институтының Ақт�бе филиалына 
қабылданып, тәмамдайды. Аллаға 
шүкірлігі бар, қазір Ақт�бе жүк 
тасымалдау б�лімшесінде танымал 
мамандардың бірі.

Еліміздің егемендігі жариялан-
ғаннан бері болат  магистральда да алу-
ан �згерістер болды. Кәсіпорындарда 
жұмыс штаттарының ж�нді-ж�нсіз 
қ ы с қ а р т у л а р ы н а  ж о л  б е р і л д і . 
Т�реғали Тәпенұлы кезіккен қиын-
д ы қ   тар ға қ ы ңба д ы, ж а ғда й  д ы ң 
қалыпқа келетініне сенді. Те мір жол 
қозғалысының қауіп сіз ді гі жолында 
қай кезде де жұмысқа даяр тұрды, 
тапсырманы орындаудың алғы са-
пынан к�рінді. 1997 жылдан бастап 
үзіліссіз тоғыз жыл бойына Ақт�бе 
аймағында теміржол қауіпсіздігі 
ж�ніндегі тексеруші болып, жұмыс 
істеді. Омырауындағы «Теміржол 
қауіпсіздігінің үздігі» т�сбелгісі 
– с он ы ң а й ғ а ғ ы.  Ол ең б ек т ег і 
ұс т а з д а ры Б орис Иси н а м а нов, 
Қанат Мұхамбетжанов, Бекболат 
Нәрегеев, Сәбит Сүйінғарин, Қанат 
)лмахановты ілтипатпен еске алады.

Т�реғали Исмайылов алпыс жа-
сына �негелі отбасы қожасы ретінде 
жетіп отыр. Зайыбы А лтынтас 
екеуінен �рбіген үш бала жоғары 
бі л і м а лып, шаңырақ к�терді. 
 Азаматы – заңгер, Нұрболы әке 
жолын қуып, теміржолдың Ақт�бе 
стансасында кезек ші қызметін 
атқаруда. Қызы Жұлдыз отағасы 
Жә ле л мен бірг е А мери к а н ы ң 
Вашингтон қа ласында т ұрады, 
кә сі п кер.  Ке л і н дері  А қ м ара л 
мен А қ г үл д і ң із е т т і  қ и м ы л ы, 
немерелердің кәусар күлкісі ата-
әже к�ңілін к�кке �рлеткендей. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы
ақпарат саласының үздігі

Ақт�бе облысы

МЕРЕЙ

Осынау әлемдік үдерістерден кейін 
қалып қоймау үшін тәуелсіз 
Қазақстан  да  �з ін ің  үшінші 

жаңғыру кезеңіне аяқ басты. Елбасымыз, 
Ұлт К�шбасшысы  Н.).Назарбаевтың 

Бақтияр СМАНОВ,
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының академигі, 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі

Тәрбие – тал бесіктен

Ал енді әңгімеміздің негізгі 
б�ліміне келсек. Барлығымыз мек-
теп қабырғасынан білім алдық. 
Ұлдар галстугын, қыздар ақ бантигін 
тағып,  сапқа тұрып мектепке 
барғанымыз, қанатымыз қатайған 
соң білім ордасынан түлеп ұшқан 
сәтіміздің барлығы дерлік к�з ал-
дымызда. Тіпті  бастауыш сыныпта 
қандай шығарма жазғанымыз да 
есімізден кете қоймаған шығар. 
Оның тақырыбы да ерекше бола-
тын – «Кім болам?». «Шығарма 
жазуды бастаймыз» деген ұстаздың 
п ә р м е н і н е н  с о ң ,  ж а н т а л а с а 
дәптерді шимақтауға кірісетінбіз. 
Басым к�пшілігі «ұстаз, дәрігер, 
ұшқыш, құрылысшы,  полиция 
қызметкері боламын» деп әңгіме 
�зегін �рбітетін. Арасына мектептегі 
сүйікті ұстаздарына еліктейтіндерін 
де жеткізуді ұмытпайтын. Полиция 
қызметкерінің формамен жүргеніне 
қызығатын ұлдар бірден к�з ал-
дына солардың жұмысын елестете 
отырып, ел ішінде тәртіп орнатуды 
к�здегендіктен сол мамандыққа бар 
ынтасы артатындығы жайында ақ 
қағазға түсіретін. Міне, аға буынға 

қарап бой түзеу, солардың қызметіне 
қарап ертеңгі �мірін қалыптастыру 
дегеніңіз осылай басталатын. Бұл 
осыдан шамамен он жыл бұрын 
жазылған шығармалар желісі. Бұған 
к�пшілігіңіз қосыласыздар деп те 
ойлаймыз.

Бүгінг інің  оқушылары дәл 
осындай шығарма жазады. Дәстүр 
�згермеген. Бірақ олардың айтар 
ойы �згерген. Бұрынғымен мүлдем 
салыстыруға болмайды. «Бұл қазіргі 
заман талабы» деп айтуымыз мүмкін. 
Егер к�пшілігіміз нақ осылай ой-
лайтын болсақ, біз үшін бұл үлкен 
трагедия. Ал енді қазіргі �рендердің 
ойымен жазылған дүниелерді сарап-
тап к�рейік. 

Бастауыш сынып оқушыларына 
білім беретін әпкем үйге бірнеше 
шығарманы тексеруге алып келген-
ді. Журналистік әуеспен мен де оқуға 
кірістім. Басында шығармаларды 
оқып отырып күлгенім де рас. Бірақ 
арғы жағына тереңірек үңілсеңіз, 
күлмек түгілі  жылайсыз.  «Са-
наны тұрмыс расымен де билеп 
бара ма?» деген қорқыныш жүрек 
тұсыңыздан басын қылқита кеткен-
де, қатты шошисыз. Олай ойлауыма 
жеткіншектердің шығармалары 
себеп те болып үлгерді. Енді мына 
мысалға к�з жүгіртсек. Бір оқушы 
шығарма желісін былай �рбітіпті: 
«Мен �скенде депутат болғым 
келеді. Бірақ мен �тірік айтпаймын. 
Уәдемде тұрамын. Ата-анам «�тірік 
айтпа» деп үйреткен. К�п ақша та-
уып, үш қабатты үй салып, «геленд-
ваген» деген машина сатып аламын. 
Үйдің бірінші қабаты асхана болады. 
Екіншісінде мамам мен папам, ең 
үстінде мен тұрамын. К�п ақша 
тапқан соң Дубайға, Америкаға 
ұшақпен ұшамын. Жылқы сатып 
аламын да үлкен «фазенда» ашамын. 
Оларды бәйгеге қатыстырамын. Егер 
бірінші орын алса жарыс �ткізушілер 

маған  машина, ақша береді. Мен 
ә л е м д е г і  е ң  б а й  а д а м д а р д ы ң 
қ а т а р ы н а  қ о с ы л а м ы н .  М е н 
бақытты болғым келеді». Шығарма 
аяқталғанша асыққаным-ай. Біраз 
ойға баттым. )р с�йлемін оқып 
отырғанда ішкі әлемім бір суып, бір 
ысып ауыр күй кештім. Біз 4-сынып 
оқығанда дәл осындай ой біздің 
санамыздан орын алмаған шығар, 
сірә!? Басында балалық к�ңілмен 
жазған шығар деген ойымнан �зім 
айни бастадым. Мұнда ешқандай 
да балалықтың ізі байқалмайтын 
секілді. )ңгімеге арқау болған тек 
қана ақша. )пкемнің сыныбын-
да жиырма екі оқушы бар екен, 
соның 70 пайызының ойы «бан-
кир, бизнесмен, басшы, директор 
болу, былғары креслоға шіреніп 
отырып, бума-бума ақша ұстауға» 
келіп тіреледі. «Баланың санасы 
уланған» деген тіркесті осы арада 
қолдансақ орынды болар деп ой-
лаймын. Осыншама дүниеқоңыз 
болуға балғындарды не итермеледі? 
Жас �ркеннің тамырын улауға не 
себеп болды? Бұл дерттің алдын 
қалай алуға болады деген сан-
сыз сұрақ жаныңды сыздауықша 
солқылдатады да тұрады. Бірақ 
қойылған сауалдың ешқайсысына 
да мардымды жауап таба алмай, 
шақшадай басымыз шарадай бола-
тыны шындық. «Баланы анасының 
құрсағында жатқанда-ақ тәрбиелеу 
керек», «Тәрбие тал бесіктен» де-
ген қағидаларға сүйенсек, біз, тіпті 
к�штен қалып қалғандаймыз. Осын-
дай белең алған олқылықтың орнын 
толтыру сіз бен біздің қолымызда 
екендігін жадымызға сақтап алсақ, 
одан ұтылмасымыз анық. Сонда 
бүгінгі күннің баласы кім болады?.. 

Еңлік КЕНЕБАЕВА 

Алматы облысы

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Бертін келе бір айтқыштардың 
«Құм баласы құмға қарап �седі» 
дег ен і н де   е с т і п  ж ү рд і к .  А л 
теміржол бойындағы стансалар мен 
бекеттерде (разьезд) туып �скен 
талайлардың ары қарайғы тағдыры 
болат магистральмен қайнасып 
кеткені тіпті бекер емес. 

Пойызбен Шалқар стансасынан 
Бершүгір стансасына бет алғанда 
ең шеткі бекет 60-шы н�мірді ие-
ленген. Жұрт аузындағы атау ы 
– Қорғанжар. Бар болғаны он бес 
үйі бар мекен. Осында күні кешеге 
дейін теміржолшылар үшін ең үлкен 
дәреже – «Құрметті теміржолшы» 
т�сбелгісін омырауға таққан Тәпен 
Исмайылов тұрып, таяу жылдары 
86 жасында дүниеден озды. Бір 
ғана кәсіпті – Шалқар белгі беру 
және байланыс дистанциясының 
электр механигі деген  жұмысты 
атқарды. Және бір сүйсінерлігі – 
Тәпенмен бірге туған Шүйіншалы, 
Жанұзақ, Жылқайдар, Қойшыбай 
ешқайда ауытқымай теміржолдың 
қатардағы кәсіптерінде абырой-
атақ қа к ір келтірместен т ірлік 
кешті. Бірі Бершүгір стансасында 
су айдау мұнарасына түйеарбамен 
к�мір тасыды, екеуі жол дистан-
циясында жол қараушы болды, енді 
бірін жұрт бекет бастығы ретінде 
таныды. 

Геометриядағы симметрия де-
ген осы шығар, қазіргі таңда №60 
бекетте он бес үйдің бесеуінде біз 
ауызға алған Тәпен ақсақалдың 
бес ба ласы отбасымен т ұра ды. 
Б а қ ы т қ а л и – б еке т б а с т ы ғ ы, 
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Г е р м а н и я н ы ң  Г а м -
б у р г  қ а л а с ы н д а  «Ү л к е н 
жиырмалық» – G20 саммиті 
қорытын дылан ды. А лқа лы 
ж и ы н  с о ң ы н д а  2 0  е л д і ң 
жетекшісі бірлескен коммюни-
ке қабылдады. 

Е к і  к ү н  б о й ы  м е м л е -
к е т  б а с ш ы л а р ы  ә л е м н і ң 
тұрақтылығы мен қауіпсіз-
дігіне қатер т�ндіріп тұрған бірқатар �зекті мәселені 
ортаға салды. 

Олардың негізгісі лаңкестікпен күрес, Солтүстік 
Кореяның зымырандарды сынақтан �ткізуі, кибер 
шабуылдар және босқындар  дағдарысы. Саммит 
барысында Ұлыбританияның премьер-министрі 
Тереза Мэй әлемдік қаржы жүйесін лаңкестердің 
ерк і н пай да лан у ына жол бермеу ү ші н тиіст і 
қадамдар жасауға шақырды. Ол үшін  террорлық 
топтардың есепшотына қарж ы аудары лғанын 
анықтайтын тың тәсіл ойлап табу керек. Сондай-
ақ «Үлкен жиырмалық» саммитінде Украинаның 
ш ы ғ ысы н д а ғ ы д а ғд арыс мә с е ле с і  б ой ы н ш а 
 Ангела Меркель, Владимир Путин және Франция 
президенті Эммануэль Макрон �зара келісс�з 
�ткізді. Сирияның тағдырына қатысты оң шешім 
қабылданды. АҚШ пен Ресей басшылары Араб 
елінің оңтүстік-батысында соғысты тоқтату туралы 
байламға келді. 

Моңғолияда президенттік сайлау �тіп, елдегі 
Демократиялық партияның �кілі Халтмаагийн  Баттулга  
жеңіске жетті. Бұл туралы Моңғолия Бас сайлау 
комитетінің жетекшісі Чойнзонгийн Содномцэрэн 
мәлімдеді.  

Содномцэрэн айтуынша, Баттулга 611 226 дауыс 
(50,61%) жинап, Моңғолияның жаңа президенті бо-
лып сайланды.  Ал Баттулганың бақталасы болған 
Моңғол ұлттық партиясының �кілі Миеэгомбын 
Энхболдты жақтап, 497 067 сайлаушы (41,16%) дауыс 
берген. Моңғолияда президент 4 жылға сайланады. 

Халтмаагийн Баттулга кез келген елдің дамуы 
үшін шетелдік  инвестициялар мен жаңа техноло-
гиялар керек деп санайды. «Алайда шетелдік инвес-
тициялар моңғол халқы үшін тиімді жағдайда ғана 
тартылуы керек. Менің ұстанымым осындай» деп 
мәлімдеді жаңа президент.

ЕУРОПА

МОҢҒОЛИЯ

Жаһандық саммит

Президент сайлауы 

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Болгарияның Бургас қаласында құмды мүсіндер 
фестивалі ашылды. Осымен 10-шы рет �ткізіліп отырған 
шарада 9 елден келген 20-дан астам шебер түрлі туын-
дысын ұсынды.   

Оның ішінде ертегі қаһармандарымен қатар Чарли 
Чаплин, Альберт Эйнштейн сияқты әлемге танымал 
тұлғалар бар. Мүсіншілер �з жұмысында тек құм, 
балшық және суды пайдаланады. Жалпы шеберлер 
үшін жағажайға 5 тонна құм әкелінген. Фестиваль 
қыркүйектің соңына дейін жалғасады.  

Қазір соғылып жатқан мүсіндер ерекше әрі 
к�лемі үлкен болғандықтан алаңдар мен саябақтарға 
қойылмайды. Туындылар қысқа уақытта жасалып, 
к�п еңбекті талап етеді. Мүсінді құмнан тұрғызуды 
к�п адам қолдай бермейді. �йткені ол экологиялық 
таза болғанымен, тез бүлінеді. Дегенмен, бұл туынды-
ларды 2-3 ай тамашалауға болады.

Қытайдың оңтүстігінде су тасқынынан 44 адам қаза 
тапты. Су тасқынынан Хунан провинциясындағы  Нинсян 
уезінде тұратын 815 мың адам зардап шекті.    

Уезде бұл апат соңғы 60 жыл бақылауда болған ең 
ірісі саналып отыр. 22 маусымнан 1 шілдеге дейінгі 
уақытта жылдық жауын-шашын к�рсеткішінің 31,8 
пайызы немесе 4611 миллиметр түскен. Апаттан 
14 мың үй қираған, су б�геті мен 70 к�шедегі жол 
бұзылған, ауыл шаруашылығы мақсатындағы 22 мың 
гектардан аса жерді су басқан, 13 елді мекен электрсіз, 
ал жеті елді мекен байланыссыз қалды. Алдын ала есеп-
ке қарағанда, тікелей және қосымша экономикалық 
шығын – 9 миллиард юань (1,3 миллиард доллар).

БОЛГАРИЯ

ШЫҢ ЕЛІ 

Құмнан жасалған мүсіндер

Апат айтып келмейді

4зірлеген Дина ИМАМБАЕВА

К а н а д а н ы ң  Б р и т а н д ы қ 
Колумбия провинциясында 14 
жылдан бері алғаш рет т�тенше 
жағдай жарияланды. Бұған 
аймақта тұтанған орман �рті 
себеп болды.  

Тілсіз жаудың таралуына 
байланысты мыңдаған адам 
қауіпсіз аймаққа к�шірілді. 
Ж е р г і л і к т і  � р т  с � н д і р у 

қызметінің мәліметтеріне қарағанда 138 �рт ошағы 
анықталған. Аптап ыстық пен желге байланысты 
жалынның таралуын тоқтату қиынға соғып отыр. 
�рттен, әсіресе Ашкрофт қаласы қатты зардап шекті. 
Жергілікті билік тұрғындарға т�тенше жағдай қызметі 
мамандарының нұсқауына құлақ асып, қауіпті 
аймақтан дер кезінде к�шуге кеңес берді. Т�тенше 
жағдайлар қызметінің мамандары зардап шеккендерге 
к�мек беруде.

КАНАДА

Орманды өрт шарпыды 

Келешек ұрпақ ұмытпауы тиіс
ЗЕРДЕ

Қанша жыл �тсе де тарих сахнасы-
нан ашаршылық және саяси қуғын-
сүргін зардаптары  ешқашан �шпек 
емес.Демек, тәуелсіздік жылдары 
том-том тарих беттеріндегі қымбат 
әрі  бағалы ақиқатты жариялап, 
�скелең ұрпақтың санасына сіңіру 
– ортақ парыз. Осыны алға тартқан, 
Журналистер клубының т�рағасы, 
облыстық «Огни Алатау» газетінің 
бас редакторы Атсалим Идигов ата-
бабаларымыздың тартқан тауқыметі 
тарихпен дәлелденгенін, олардың 
ерлігін үнемі жастарға айтып отыруды 
азаматтық парыз екенін тілге тиек етті. 

Ж и ы н д а  қ а з а қ  е л і н е  қ о н ы с 
аударған тағдыр иелері жайлы арнайы 
дайындалған деректі фильм к�рсетілді. 

Туындыда әр этнос �кілдері �здерінің 
аман-есен осы күнді к�ргендігі бауыр-
мал, к�пшіл қазақ елінің ерлігі екенін 
зор мақтанышпен білдірді. Шиет-
тей бала-шағамен отырса да, қуыстай 
үйінің бір б�лмесін босатып, ауыр 
жағдайда келген бауырларын құшақ 
жая қарсы алған қазақ отбасылары 
жайлы к�здеріне жас алмай айтқан жан 
болмады. 

Басқосудың маңыздылығын с�з ет-
кен Атсалим Идигов тарих қойнауынан 
құнды дүниелерді тілге тиек етті. 

– Біз �зіміздің тарихымызды жас 
ұрпаққа насихаттауымыз керек. )ртүрлі 
этнос �кілі болсақ та, Отанымыз, туған 
жеріміз – бір. Ол – Тәуелсіз Қазақстан. 
Қазақ даласында орын алған мұндай 

қиын-қыстау күндерді тек 31-мамыр 
қуғын-сүргін құрбандарын еске алғанда 
ғана айтылмауы тиіс. Ел тарихы жайлы 

біз кез келген ортада еркін талқылап 
жүруге міндеттіміз, – деді Журналистер 
клубының т�рағасы.

тозғандығы.  Ж�ндемесе,  жаңартпаса  бол-
майтын еді. Нәтижесінде Келдімұрат, Елтай, 
Қарақол  ауылдарындағы амбулаториялар,  
Қабанбай ауылындағы  аурухана,  Қарабұлақ, 
Шолпан ауылдарының  емдеу мекемелері, 
К�ктал ауылының медициналық  пункті  
 заман талабына сай ж�нделген  ғимараттарға 
к�шірілді. Бақты  ауылындағы  екі  қабатты 
медициналық  мекеме күрделі  ж�ндеуден  
�ткізілді. Елтай, Некрасовка, Келдімұрат 
ауылдарындағы  амбулаториялар  санитарлық, 
Мақаншы, Үржар ауылдарындағы  аурухана-
лар арнайы  жабдықталған жедел жәрдем  
авток�ліктерімен  қамтамасыз етілді. 

Бұрын жекеге сатылып кеткен Мақаншы 
ауылының  орталығындағы  Мәдениет  үйі 
қайтарылып, күрделі  ж�ндеуден  �ткізілді. 
Жиһаздар сатып  алынды.  Ақырында  осын-
да  орын тепкен  ересектер мен  балалар 
кітапханасына,  саз мектебінің б�лімшесіне, 
спорт  залына «жан»  бітті. К�рермендер 
залы да  к�зтартарлық деңгейге  жеткізілді.  
Тек бұл  мәдениет  ошағы  ғана емес,  Үржар, 
Науалы, К�к�зек, Елтай,  Бақты ауылдық 
клубтары,  аудандық орталық  кітапхана сәні  
кіріп,  тұрғындардың жиі  бас сұғатын  сүйікті 
орындарына  айналды. 

Ауданда жаңа мектеп  ғимараттары  к�птеп 
пайдалануға  берілді. Алдымен, Қарақол, 
Келдімұрат, Бестерек ауылдарында  мектеп-
тер бой к�терсе, кейін Жаңа тілек,  Жанай,  
Егінсу, Қайыңды, Ер Қабанбай, Айтбай, 
Лайбұлақ, Қарабұйрат, Қарабұта, К�ктал... 
ауылдарында жалғасын тапты. Бір ауданда  
арасы бір-екі  жылда 16 мектеп  ғимаратының  
салынуы сирек кездесер жағдай. Оқушыларды 
еңбекке тәрбиелеу, мектептердің қосалқы 

ауылдарының тұрғындары таза суға қол 
жеткізді. 

Бауыржан Торғайбекұлының  бас-
шылығымен жүзеге асырылған оң істерді 
бұдан  әрі де  тізе  беруге болады.  С�йтіп, ол  
жауапты  міндетті абыройлы  атқаруының   
арқасында аудан халқының сый-құрметіне 
б�ленді. 

Қандай жақсылық болмасын ол, ең алды-
мен,  жан-жүректерін  ақ-адал сезім  баураған  
ақындар  қауымына әсер  ететіні анық. 
Жергілікті ақын Жабайыл  Бейсен «Кел, 
Үржарға!» атты  Баукеңе арнаған  �леңінде 
ауданның жетістік-табыстарын тізбелей 
келіп: 

Шындықты айттым, жырлағам жоқ �сіре,
Ағайын-жұрт сақта ұғып есіңе.
Батыл ойлы басшысы бар ел қашан да 
Алға  осылай  ұмтылады к�сіле. 
Күндіз-түні тынбай  шауып жүретін,
Барлық істің  келтіретін  ретін. 
)кімімді  айтпауға енді бола ма? 
Алыс-жақын  елдің  к�бі  білетін. 
Небір қысты тосып алып  қырқадан 
Боранға  да қарсы  шығып бұрқаған. 
Сан апатты алыстатты ауданнан,
Маңайына жақындатпай  бір табан. 
Түсіп қанша жүрсе де әуре, сарсаңға 
Қайыспайды ол қай қиынға салса да. 
Мықты әкім болған десіп мақтасты
Ақт�бе жақ, мына к�рші Зайсан да. 
Үржар рас, бұрын да егін �сірді, 
Сонау жылдар  малымен де к�сілді. 
Орталығы жүдеу тартып бірақ та,
 Бір  жаңаша күтіп жүрді  шешімді. 
Шешті  Баукең мұның-дағы түйінін,
Ажарланды, ауыл-аймақ сілкінді.

Байлық тасып д�ңгелентті бүйірін. 
Жұмыс �рбіп  бағытымен сан қырлы, 
Балабақша, мектепке де жан кірді.
Түзетіліп ой-шұңқыры жолдардың, 
Барқытбелдің баурайы жаңғырды. 
Жаным  құмар жақсылықты жақтауға 
Еңбек еткен ерді лайық  мақтауға. 
Шындықты айтып шырқыраған пендемін.
К�не алмаймын ақиқаттан аттауға, – 

дейді.
Баукең 2013 жылдың  маусымында Үржар  

ауданының  әкімі  қызметінен  босады. �з 
�тінішімен. Сол жиында аудан  активі ал-
дында с�з с�йлеген  облыс әкімі  Бердібек 
 Сапарбаев Бауыржан Торғайбекұлының 
атына  жылы лебізін білдірді. 

– �здеріңізге  мәлім, осыған дейін �ңірді 
білікті де тәжірибелі басшы Бауыржан 
Жанақов  алты  жылдан  астам  басқарып  
келді. �те  жақсы  басқарды. Осы  уақыт  
ішінде �ңірде  17 мектеп  ғимараты салын-
ды. Құрылыс аса  қарқынды  жүрді.  Тіпті 
кейбір жылдары  облыста да мұншама  мек-
теп үйі  салынбағандығын  айта  кеткен аб-
зал. Баукең �зінің  құнды  ұсыныстарымен  
облысқа да шыға білген азамат.  )ркім  дәл 
осы  кісідей  қызмет етсе  деп ойлайсың. 
 Дегенмен,   Бауыржан Торғайбекұлының зей-
нет жасынан асып кеткендігіне байланысты  
және бірнеше  рет қызметтен босату  жайлы 
�тінішін қарай келе әкім  қызметінен боса-
тып отырмыз. 

Жиында  Баукеңнің �зі де с�з с�йлеп, 
қанаттаса,  б ірге  еңбек  еткен  барша 
азаматтарға, �зіне сүйеніш  бола білген 
жерлестеріне зор  алғысын білдірді. 

...�мірде к�птің сенімінен шыға білу – 
үлкен абырой. Бауыржан  Торғайбекұлы  
осыған  дейінгі атқарған елдік қызметтерінде  
жұртшылық  сенімін  ақтай  білді.  Ел 
алдындағы  қажырлы еңбегінің арқасында 
«Құрмет белгісі», «Құрмет» ордендерімен, 
к�птеген медальдармен марапаттал-
ды. Баукеңнің алдағы  уақытта да �зінің  
білімділігі, біліктілігі, азаматтығы мен 
адамгершілігі арқасында  к�терілген биіктен 
еш  т�мендемесіне т�ңірегіндегі үлкен-кіші 
кепіл бола алады. 

Нұрперзент ДОМБАЙ

Жолдамамен келген Торғай же-
рінде алғашқыда  қатардағы  
м ұ ғ а л і м д е р д і ң   б і р і   б о -

лып еңбек  етті. Келе-келе  оқу ж�ніндегі  
меңгеруші, мектеп директоры дәрежесіне 
дейін к�терілді. Дегенмен, ұстаздық қызмет 
к�пке созылмады. Осы саладағы сегіз  
жыл қызметтен кейін  Торғай кеңшар-
техникумының партком хатшылығына 
тағайындалды. Бауыржанның іскерлік және 
ұйымдастырушылық қабілеттерін байқаған 
аудан басшылығы оны шаруашылықты    
басқару  ісіне  пайдаланғанды  ж�н к�рді.  
С�йтіп, «Қайыңды» кеңшарының, Торғай  
к е ң ш а р - т е х н и к у м ы н ы ң   д и р е к т о р ы 
қызметтерін атқарды. Бұл қызметтер одан әрі 
Арқалық АА�Б т�рағасы,  Семей  облыстық  
әкімшілігінің  қызметкері,  Жаңасемей  
аудандық әкімшілігі  басшының орынбасары 
секілді  лауазымдарға  жалғасты. Ақт�бе об-
лысы Қарғалы ауданына  басшылық жасаған 
бір жылға жетер-жетпес уақыта  бірқатар 
игілікті  істерді  қолға  алуға  бекінген.  Бұл  
жерде  �ндірісті �ркендетуге  негіз  де  бар. 
Мәселен,  аудан  аумағындағы  ванадий 
 титан қоры  мамандардың есебі бойынша 925 
миллион  тонна  екендігі анықталған. Қазба 
байлықты ел игілігіне жаратып, жаңа  жұмыс 
орындарын  ашу  үшін  кен  байыту  комбина-
тын  салуға  мүмкіндік бар. Ондай  жағдайда  
жергілікті  тұрғындардың  едәуір  б�лігін 
жұмысқа тартуға  әбден болар еді. 

Қазіргі жекешелендіру заманында жеке  
адамдардың мал �сіруі тиімді екені белгілі. 
Сондықтан  аудан  әкімі  ауданның әрбір 
тұрғынында кем дегенде  екі  бас ірі қара,  бес 
бас қой-ешкі  болу керектігін міндеттеген еді. 
Білім  беру, денсаулық  сақтау  салаларында, 
елді мекендерді  к�галдандыруда  атқарылар 
шаруаларды  белгілеп, жүзеге  асыруға білек 
сыбана кіріскен.  Алайда қызметтің  ауыс-
тырылуы алға  қойған жоспар-міндеттерді 
орындауға  мүмкіндік бермеді. 

Баукеңді білетін ел ағалары оның сырт 
жердегі қызметін  туған �ңірде  жалғастыруға  
�тініш етті.  Беделді азаматтар  осындай 
ұйғарымға  келген соң пейілдерін қайтармай  
Семей топырағына  қайта оралды.  Зайсан 
ауданының әкімі болып қызметке кірісті. 
Бұл ауданда да  айшықты із қалдырды. Осы 
�ңірде жиі болатын су тасқынына қарсы  ал-
дын ала, мұқият дайындық жүргізілгендіктен  
адамдардың үрейін ұшыратын  апаттың 
қайталануына  жол берілмеді.  Мұнай кен 
орны ашылып, жұмыс орындарының  саны 
к�бейді. )р жыл  сайын  жаңадан мектеп 
ғимараты  қатарға қосылып отырды. Тоғыз 
отбасылық емхана күрделі ж�ндеуден 
�тті. Үш жыл бойы ж�нді т�ленбей кел-
ген  балалардың жәрдемақысы реттелді. 
Оқушылардың «Шығармашылық үйі» 
 салынды. Кәсіпкер  А.)бішоваға қолдау 
к�рсетіліп, Зайсан қаласында  мешіт бой 
к�терді. Алак�лдің жағасындағы жар күшті 
жел соқса құлап, қоршаған ортаға  едәуір 
зиян келтіретін. Б�геттер тұрғызылып,  
жұрттың к�ңілі орнықты. Зайсандағы 
Шілікті алқабында үшінші Алтын адам  
табылғаны белгілі. Бұл жұмыс та аудан 
әкімінің  қадағалауында болды. Тиісті к�мек 
к�рсетілді. Жұртшылық к�ңілінен шыққан 
игі істің бірі – аудан әкімінің  ықпалымен 
сол жылдары  мемлекеттік мекемелердегі  
ісқағаздары мемлекеттік тіл – қазақ тілінде 
жүргізілді.  

Жалпы бұған дейін  ауданға басшы болып 
келгендер  к�п болғанда  екі-үш жыл ғана шы-
дайтын. Ал Бауыржан Жақанов болса  елдің 
қолдауымен бес жыл қызмет атқарып, аудан 
халқының сенімінен шықты. 2007 жылы 
наурызда Шығыс Қазақстан облысы Үржар 
ауданының әкімі  қызметіне кіріскенде  ел 

басқару  ісінде мол тәжірибе жинақтаған 
кезі еді. Сол себепті  жаңа қызметке  бел 
шеше кірісті. Жаңа  жерге аяқ тірегеніне  бір 
жыл  толу қарсаңында  Үржар  ауданының 
құрылғанына  80 жыл толған. Бұл расын  
айтқанда  аудан  үшін  елеулі оқиға еді. Атап 
�туге, мерекелеуге  тұралық қуаныш болатын. 

Барқытбел тауының  күнгейінен орын  
тепкен Үржар ауданы бұрынғы Мақаншы, 
Таскескен аудандарын  біріктірген іргелі 
�ңір. Халқының  саны 90 мыңнан асады. 
Бірнеше  ұлт пен ұлыс �кілдері тұратын 
бұл �лкеде 80 жылдың  ішінде таңғажайып 
�згерістер болғаны ақиқат. Үржар  шырай-
лы  шығыстың,  қала  берді күллі еліміздің 
асқар тауымен, айдынды  Алак�лімен, ши-
палы Барлық-Арасанымен, сұлу да к�ркем  
табиғатымен республика халқын ғана емес, 
алыс-жақын шетелдерден келетін дема-
лушыларды да тамсандыруда. Сонымен, 
80 жылдыққа қызу дайындық жүргізілді. 
�лкенің арғы-бергі тарихы  жинақталды. 
Тойға ауданда халқы үшін қызмет еткен 
ардагер  азаматтардың дені  шақырылды. 
Бәйге  жарыс, палуан күреске  авток�лік  
тігіліп, жүлдегерлердің  мерейі үстем бо-
лып жатты. Мақаншы ауылында қазақтың 
әйгілі  батыры Қаракерей  Қабанбайдың  
к�рнекті  ескерткіші  орнатылды. Бұл оқиға  
да жоғары деңгейде  атап �тілді. Аламан  
бәйге,  құнан жарыстардан  басқа  ауыл-
ауылда  баскетбол, волейбол, футбол,  
тоғызқұмалақ, дойбы, шахматтан спорттық 
шаралар �ткізілді. Осының бәрі  айтуға  
жеңіл  болғанымен  зор ұйымдастырушылық 
жұмыстарды қажет  ететіні белгілі. Облыста 
«Туған жерге – тағзым», «Туған жер – ал-
тын бесік» акциялары ұйымдастырылғанда 
Үржар ауданы да  бұл маңызды іске  белсене 
қатысты. Осы  топырақтан  шыққан, бүгінде 
кәсіпкер,  бизнесмен ретінде танылған 
азаматтар шақырылып, оларға  «Туған жер 
үшін не істей аласыздар?» деген ортақ сауал  
қойылды. Түлектер  сауал мәнін  түсінді. Осы  
басқосудан кейін  елін, жерін сүйетін патриот 
жандар  қолдан келген  к�мектерін к�рсетті. 

Ең басты байлық – адамның денсаулығы.  
Баукеңнің  Үржарға  басшы  болып  келгендегі  
ең алдымен  аңғарғаны – емдеу орында-
ры орналасқан ғимараттардың ескіріп,  

шаруашылығын дамыту бағытында игі 
істердің қолға алынғанын айта  кеткен ж�н. 
Аудан  мектептеріне  505 гектар  жер б�лініп 
берілді. ).Найманбаев,  Қ.Т�леубеков, 
Б.Момышұлы атындағы мектептер жанынан  
к�к�ніс  қоймалары  салынды. Бестерек орта  
мектебі  жанынан  100 орындық  интернат  
үйі ашылды. Балалардың  жазғы демалы-
сын ұйымдастыру,  олардың  денсаулығын 
шыңдау  жайы  Бауыржан Торғайбекұлының  
межелеген  жоспарларының  бірі еді. Соның 
сәті  түсті.  Алак�л  жағасынан «Үржарайым» 
демалыс  лагері  балаларға  ұсынылды.  Мұнда  
екі қабатты сегіз  және бір қабатты 3 демалыс  
үйлері, асхана бар.

Енді ауыл шаруашылығы, �неркәсіп  
салаларындағы  жағдайға тоқталып 
�тейік. Қол жеткен  жетістіктер  

елеулі. Т�рт жылдың  ішінде  ірі қара  малы  
18,1 пайызға  �сіп, 777143 басқа жетті. 
Қой мен ешкі 265199, жылқы 18697 басқа 
к�бейді. Аудан әкімінің  ерекше к�ңіл  б�лген 
мәселелерінің бірі – мал  тұқымын асылдан-
дыру. Бауыржан  Торғайбекұлы мамандар бас 
қосқан  кеңесте: «Бір мал ұстасақ та  сапалы-
сын ұстайық, ол сүтті, ол етті болсын, сүті аз, 
�зі ет алмайтын ірі қарадан арылуға  тиіспіз» 
деген  с�зін  жеткізді. Осы мақсатта барлық 
округтарда мал ұрықтандыру  пункттері 
ашылды. Майлы  дақылдар  �німін  к�бейтуде 
де ілгерілеушілік болды. Ол 2,9 есеге, кар-
топ 12,7, к�к�ніс, бақша �німдерін  �ндіру 
тиісінше 14,7; 43,2 пайызға артты. 

Үржар біржағынан �неркәсіпті  �ңір 
саналады. Мұнда тау-кен �неркәсібі  және 
қайта  �ңдеу кәсіпорындары орналасқан. Бір 
жылдың �зінде  2116,9 млн теңгенің тауары  
�ндірілді. Аудандағы  Жалаңашк�л  к�мір 
карьері тұтынушыларға бір жылда  109,3 млн 
теңгенің  к�міріп сатуды  қамтамасыз етеді.

Республика бойынша қолға алынған 
«Таза су» бағдарламасын орындауда  да  аудан  
басшылығы  жауапкершілік  танытты. 2017-
2010 жылдары  Алтыншоқы, Жаңа тілек, 
К�лденең және Науалы ауылдарындағы су  
құбырларына  қайта  жаңарту  жұмыстары 
жүргізіліп, тұрғындар  игілігіне берілді. Осы  
жұмыстарға республикалық және жергілікті  
бюджеттерден 410,0 млн теңге жұмсалды. 
Кейін Таскескен, Қарабұлақ, К�ктерек 

Басқосуда облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы хатшылығының 
бас маманы Сәуле Сұрабалдинова, 
облыстық «Вайнах» шешен-ингуш 
этномәдени орталығы т�рағасының 
орынбасары Амир Газалиев Қазақстанға 
қоныс аудару  тақырыбында баянда-
ма оқыды. Осы тақырып шеңберінде 
жиынға қатысушылар �з ойларын 
ортаға салды. Алдыңғы аға буын 
�кілдері тарих бетіне алтын әріппен 
жазылған құндылықтарымыз жастарға 
үлкен олжа екенін айтып, ақжарма 
тілектерін арнады.

Б а с қ о с у  с о ң ы н д а  о б л ы с т ы қ 
Қазақстан халқы Ассамблеясы жур-
налистер қауымын т�л мерекелерімен 
құттықтап, облыстың Құрметті азаматы 
Оралбек Жақиянов арнайы диплом мен 
бағалы сыйлықтарды тапсырды.  

Еңлік КЕНЕБАЕВА
Алматы облысы

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары республикалық «Егемен 
Қазақстан» газетінің тілшісі, белгілі журналист

Марат АҚҚҰЛДЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, к�ңіл айтады. 
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АНА ТІЛІ

Елімізде кең к�лемде аталып 
�ткен Астана күні мерекесіне 
орай Маңғыстау аудандық 
 жастар  ресурстық орталығының 
бастамасымен және аудандық 
білім үйлестіру орталығының 
қолдауымен  ұлттық 
Тоғызқұмалақ ойындарынан және 
шахмат ойындарынан жастар  
арасында  аудандық  турнир бо-
лып �тті.  

Жарыстың мақсаты – Маңғыстау 
спортшыларының даңқты дәс-
түрлерін жалғастыру, жастар ара-
сында тоғызқұмалақты насихат-
тау, береке-бірлік пен татулықты 
нығайту, салауатты �мір салтын 
қалыптастыру, оларды патриоттыққа 
тәрбиелеу болды. Жарыс командалық 
жүйе бойынша ұйымдастырылып, 
оған 1999-2002 жылдары дүниеге 
келген жас�спірімдер қатысты. 
Сайысқа тікелей басшылық жасап, 
бас т�решілікті Спорт мектебіне 
қарасты тоғызқұмалақ б�лімшесінің 
ж а т т ы қ т ы р у ш ы с ы  М ұ ң а л б а й 
Мұқанов атқарды.

Бірінші орынды Жармыш ау-
ы л ы н а н  қ ұ р а л ғ а н  « Ж а р м ы ш 

ж а с т а р ы » к о м а н д а с ы  и е л е н с е , 
екінші орынды  Ұштаған ауылы-
нан   «Ұштаған ұландары» коман-
дасы, ал үшінші орынды Шетпе  
ауылының «Жасыл ел» командасы 
місе тұтты. Белсенді жастар ынта-
ландыру сыйлықтарына ие болды.  
Жарыс жеңімпаздары «Аудандық 
жастар ресурстық орталығы» КММ-
нің грамоталары, медалдары және 
кубоктарымен марапатталды. 

«Бүгінгі шара жастардың рухани 
және салауаттылық �мірін дамы-
туда ерекше орын алады. Казіргі  
ғаламтор маңызы артқан заман-
да  осындай ұлттық ойындарымыз 
ұмыт болыпбара жатқаны жасы-
рын емес. Ұлттық ойындар  бала 
физиологиясының дамуы мен ақыл-
ой, сана-сезімін қалыптастырып, 
дамытады. Сондықтан осы бағытта 
пайдасы мол шараларды қолға алуы-
мыз керек» деді Маңғыстау аудандық 
«Тоғызқұмалақ» ойындарының 
ү й і р м е  ж е т е к ш і с і  М ұ ң а л б а й 
Мұқанов.

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ

Маңғыстау облысы

Жастар салауатты 
өмір салтын қолдайды

САЙЫС

Медицина саласының адам жа-
нына қажет емесі жоқ. Соның 
ішінде педиатр маманның 
алдына бармайтын ата-ана 
кемде-кем. Біздің кейіпкеріміз 
– қалалық емханада балалар 
дәрігері қызметін атқаратын, әр 
баланың  денсаулығына жауап-
ты, білікті де білімді маман – 
Майра Оразалы.

Б ұ л  м а м а н д ы қ  � т е  ү л к е н 
 жа уапкершілікті  талап етеді . 
 Балаларды тексеруден �ткізіп тұру, 
олардың денсаулығын қадағалау, 
н а у қ а с т ы  е м д е у ,  а у р у ы н ы ң 
асқынып кетуіне жол бермеу 
Майраның күнделікті жұмыстары. 
Медицина саласында 12 жылдық 
еңбек �тілі бар Майра Айтуарқызы 
еңбек жолын Талғар аудандық 
 ауруханасында клиникалық зерт-
хана меңгерушісі  қызметінен 
бастаған.  

«Педиатрдың жұмысы �зіме 
қатты ұнайды. �йткені кез кел-
ген ата-анадан баласы туралы 
сұрай бастасаңыз болды, «күледі, 
 мама-папа дейді» деп ағынан 
 жарылып баласының қызықтарын 

айтып беріп жатады. Нәресте деген 
періште ғой, олар сіздің к�ңіл-
күйіңізді бірден сезіп қояды. Ал 
кейбір балалардың тісі, шашта-
ры мезгілінде шықпай жатады. 
Осындай шағымдарды естігенде 
ата-анамен қосылып �зің  де 
уайымдайсың. Баламен жұмыс 
істегеннен соң оның не жеп, не 
қойғанына  дейін бәрін бақылап 
отырамыз. Қыс мезгілінде бізде 
қолқа-�кпе жүйесінің аурулары 
к�бейеді. Ал жаз маусымында же-
дел ішек инфекциясы басталады. 

Оның бәрінің алдын алу үшін ата-
аналарды ескертіп, балабақшаларға 
арнайы барып арнайы жұмыс 
жүргіземіз» дейді  маман.  

Ол бауыр еті балаларын табыс-
таған ата-ананың сеніміне селкеу 
түсірмеуді бірінші орынға қояды. 
Майра Айтуарқызының бір күндік 
жұмыс күнінің т�рт сағаты бала-
ларды қабылдауға арналады. Кейде 
60 балаға дейін қарайды. Оған қоса 
�зіне бекітіліп берілген б�лімшедегі 
жаңа туған сәбилері мен он бес 
жасқа дейінгі баласы бар 10-12 от-
басына барады. )рбір отбасының 
үкілеген үмітіне шуақ шашып, 
�з шаңырағына оралғанша сағат 
тілі кешкі сегізді к�рсетіп тұрады. 
�з ісіне асқан жауапкершілікпен 
қарап, жанашырлық пен адамгер-
шілікті ту еткен ақ халаттың иесі 
әр баланың қамқоршысы. �мірде 
ешбір бала ауырмаса екен деген 
ізгі тілегі де бар. Олай болса, бала 
денсаулығына тікелей  жауапты 
маманның еңбегіне табыс тілейміз. 

Еңлік БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Алматы облысы

МЕЙІРІМГЕ ТОЛЫ ЖҮРЕГІ

ДЕНСАУЛЫҚ         

Ғаламшар тұрғында рының 
әрбір бесеуі �здерін мұсылман 
деп санайды. Америкалық «Pew» 
з е р т т е у - с а р а п ш ы л а р ы н ы ң 
деректері бойынша, әлемде 1,57 
миллиард мұсылман бар. 

Олардың 60 пайызы Азия 
елдерінде тұратын к�рінеді. 
Зерттеу жүргізуге үш жыл 
уақыт жұмсалған. Мамандар 
232 ел мен аумақта тұратын халықтан хат-хабар ал-
масу, демографиялық зерттеулер мен қоғамдық пікір 
сауалнамаларын ескерген. Ресейде мұсылмандар 
Иордания мен Ливияны қоса алғанда к�п тұрады. 
Францияда Ливанға қарағанда исламды ұстанушылар 
басым болып шықты. Таяу Шығыс пен Солтүстік 
Африка елдерінде әлемдегі мұсылмандардың 20 
пайызы тұрады. Зерттеуді құраушылардың бірі 
Брайан Гримнің айтуынша, жұмыс нәтижелері оны 
таңғалдырған. Жалпы алғанда, мұсылмандардың 
саны күткендегіден к�п болып шықты. Америкалық 
ғалымның пікірі бойынша Индонезияда – 203 мил-
лион, Пәкістанда – 174 миллион, Үндістанда – 161 
миллион, Бангладеште – 145 миллион, Египетте – 79 
миллион мұсылман бар екен. 

Е с к е р т к і ш  –  б е л г і л і 
бір атақты адам мен тарихи 
оқиғаның құрметіне қойылған 
монументтік тас мүсін. Ол 
кейіпкер  мен оқиғаны мәңгі есте 
қалдыруға қызмет етеді. 

Бірінші Петрдің ескерт-
к і  ш і н  а т а қ т ы  ф р а н ц у з 
мүсін шісі Этьен Фальконе 
жасаған. Мүсінші 1766 жылы 

ІІ Екатеринаның шақыруымен арбамен жол жүріп 
Парижден Петербургқа келді. Онымен бірге шәкірті 
Мария Калло да келді. 

Кішкене шеберханада бірден қызу жұмыс бастал-
ды. Фальконе Петрдің �мірін зерттеді, портреттерімен 
танысты, к�шірме суреттер салды. Жеке �тініші 
бойын ша арнайы жартас жасалып, оған сол замандағы 
шабандоз жігіттер атпен шауып шығып, құзға құлай 
бере атын тоқтатып  тұра қалады. Алдыңғы аяғымен 
к�кке шапшып әзер тоқтаған тұлпарларды, үстіндегі 
жүрек жұтқан шабандоздың отырысын мүсінші 
ерінбей зерттеп, суретке түсіре берді.

Ат шаптырым аумағы, 
Байқалмайды салмағы.
Мың кессең де ол мейлі, 
Жүреді, ұшып �лмейді. 

Ықылас пен Ыбырай 
Ыдыстарын тасымай, 
Ырыскүлден үлгі алмай, 
Ынтасыз жүр тілді алмай. 

(Бұлт)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Мұсылмандардың саны қанша?
ИМАНДЫЛЫҚ АЯСЫНДА 

Тек Жерде ғана тіршілік бар, 
басқа ғаламшарда тіршілік жоқ 
дейтіндер оңбай қателеседі. 
Себебі Жердің �зі Құс жолы 
галактикасы тұрмақ,  Күн 
жүйесінің �зінде қарапайым ғана 
ғаламшар екендігі дәлелденді.  

«Ал осы Күн жүйесінде 
Жерден басқа қай ғаламшарда 
�мір сүруге ыңғайлы?» деген 

орынды сұрақ туындайтыны ақиқат. Ғалымдар 
Марстың беті Жерге к�п ұқсас екендігін дәлелдеуде. 
Ал жақында астрономдар Сатурнның серігі Титанда 
�зен мен к�лдердің сұйық метан ретінде бар екендігін 
тапты. Сондай-ақ Рее аймағында оттегінің, Энцела-
да да мұхит болуының �зі бұл ғаламшарда тіршілік 
қолайлы екендігін к�рсетеді.  Сондай-ақ Сатурнның 
серігі Еленаның бетінде жұмбақ тау шатқалдарының 
бар екендігі анықталды. Жалпы Күн жүйесінен б�лек, 
біздің галактикамыздың �зінде тіршілік болуы мүмкін. 
�йткені Құс жолы галактикасында кем дегенде 100 
миллиард ғаламшар бар.

Басқа ғаламшарда тіршілік бар ма?
ҒАРЫШ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 4зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Геронтолог ғалымдардың пікірінше, кез келген адам 
баласы бір ғасыр �мір сүре алатындай жағдайда екен. 
Тіпті қазірдің �зінде кейбір жастар болашақта 150 жыл 
жасауы ғажап емес. 

�йткені геронтологтардың айтуынша, қазіргі 
адамдар жас к�рінеді. Мәселен, бұдан 40-50 жыл 
бұрын 60-тағы қарттардың бетінде әжім к�п болса, 
ал қазіргілер мұндай емес. Алдағы уақытта жер ша-
рында 1000 жыл, яғни 10 ғасыр �мір сүретін адам 
баласы дүниеге келеді деп есептейді ғалымдар. Ра-
сында да бұл қиял сияқты. Дегенмен, америкалық 
Обри де Грея деген ғалым бұл ешқандай да ой-
дан шығарылмағандығын, қайта шындыққа к�п 
жанасатындығын дәлелдеуде. Алдағы 25 жылдан кейін 
медицина зор жетістікке жетеді. К�птеген ауруларды 
бірден емдеуге болады. Осыған орай ғаламшарымызда 
қарттардың саны артатын к�рінеді. Мәселен, 2030 
жылы 100-ден асқан қарттардың саны миллионға 
жетеді. Алайда «�міршеңдердің» тым к�беюі бір 
жағынан қауіп те т�ндіреді екен.

Бір ғасырлық өмір

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

Тас мүсін
ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР 

АЛЫП АСЫҚ

«Атадан  жақсы ұл туса  елінің оңы бо-
лады. Атадан  жаман ұл туса, к�шінің 
соңы болады» деген екен Қазыбек би. 
Елінің жоғын жоқтап, барын әспеттеуге 
барынша күш-жігерін аямай, еңбек етіп 
жүрген жандарды к�ргенде сыртынан риза 
болып, осындай азаматтардың  қатары 
к�п болса ғой дейсің. Болат ТАҒАБАЙ 
сондай ел құрметіне б�ленген, аймағына 
қадірлі жанның бірі. Жастайынан ұлттық 
�неріміздің жауһарларына сүйсініп �скен 
азамат бабалар мұрасын танып-білуге 
үлес қосып келеді. Қазақтың ұлттық 
ойындарының бірі асық ату болса,  Болат 
мырза сол асықты бір-бірлеп жинап, 
торлап тоқып, алып сандықтың үстіне  
қондырды. Бұл еңбегі Халықаралық 
Гиннестер рекорды кітабына еніп отыр. 
 Жуырда ұлттық �неріміздің жанашырымен 
жүздесіп, алып асықты жасауға не түрткі 
болғаны жайында әңгімелескен едік. 

– Б�ке, киіз үйдің жартысындай алып 
асықты тоқып, оны сандықтың үстінде 
отырғызу қаншама ісмерлікті, ептілікті, 
шеберлікті талап ететін қол еңбегінің жемісі 
екені айтпаса да түсінікті.  Қазақ үшін құнды 
істі тәмамдап, ел игілігіне тарту еттіңіз. Осын-
дай алып асықты жасау туралы ой қалай келді?  

– 2001 жылы К�кпектінің жазығында 
бой к�терген әулие бабамыз Ырғызбай 
Досқанаұлының басына к�шіп келген бо-
латынмын. Ырғызбай бабамыз Құнанбайды 
шешектен емдеп жазған аймаққа әйгілі 
әулие, емші адам болған. Менің әкем, Ұлы 
Отан соғысының ардагері Құнанбай Тағабаев  
1986 жылы алғаш атаның кесенесінің тасын 
к�терген екен. Содан кейін мен к�шіп келіп, 
атаның басын жаңғыртуға кіріскен жайым 
бар. Қазіргі күні осы жерде кесенеден �зге 
мешіт, құнды кітапхана, қола дәуірінен  бастау 
алатын 700-ден астам жәдігер қойылған 
 музей жұмыс істейді.  

Бүгінде бұл жерге атаның басына зиярат 
етіп келушілердің саны к�п. Олар міндетті 
түрде бір қойларын �ңгеріп келіп, құрбан 
шалып  жатады. Бірде жаңа сойылған қойдың 
асықтарына қарап тұрып, «Мына асықтарды  
бекерден-бекер лақтырып тастамай, жинай 
берсе бір кәдеге жарар еді ғой» деген ойға 
кеткенім бар. Содан бір қорапты алдымда 
соған ақырындап тастай бердім. Бір күні 
қарасам 200-дей асық жиналыпты. Енді 
анамның сандығына жинай бастадым. Сол 
кезде  ұлттық �неріміз алшысынан тұрған 
алып  асықтай бір бұйымды ЭКСПО-ға 
қойып, қазағымның мәртебесін бір к�терсем 
деген ой қылаң берген еді.

– 4улие атаның басында құрбан шалған 
мал асықтарының саны жетпей қалуы мүмкін 
ғой. Қосымша к�мек қайдан келді?

– Рас айтасыз. Мен аудандағы білім 
б а с қ а р  м а с ы н ы ң  б а с ш ы с ы н а  б а р ы п 
мән-жайды түсіндіріп,  мектептердегі 
оқушылардың к�мегі қажет екендігін айт-
тым. Ауылда бауырларымның дүкені бар 
еді, сол дүкенге асық жинап әкеліп берген 
балаларға  ақысын т�леп, жинадық.  Ақсуат, 
Зайсан  аудандары 10 мың асықтан, К�кпекті 
ауданы 5 мың, Аяг�з ауданы Тарбағатай 
мектебінің директоры )сет Құдайбергенов 
5 мың асық әкеліп берді. Осылайша 100 мың 
асық  жиналды. Мен сол асықтарды 6 ай бойы 
дайындадым.

– Гиннес кітабына әлемде ерекше бір 
жаңалық ашқан жандар ғана ене алады. Сон-
дай танымал кітаптың т�рінен алып  асықтың 
орын алуы Алаш жұрты үшін зор қуаныш 
болғаны анық. Енді сол әйгілі кітаптың та-
лаптарын қалай орындағаныңыз жайлы с�з 
етсеңіз?

– Астанаға Гиннес кітабына енгізу  туралы 
�тініш жазып жіберген болатынбыз. Екі ай-
дан соң бізге негізгі талаптары келіп жетті. 
Содан сапалы фото-видеобейнелер мен 
жиналған асық санын нотариус арқылы 
заңдастыру, сараптамадан �ткізу деген та-

болғаны с�зсіз. Осыдан шабыт алған мен бұл 
іске белсене кірісе бастадым. 

– Енді сол асықтарды �ңдеп, торлап тоқу 
технологиясы туралы айтсаңыз?

– Иә, асықтарды жинау барда оны тазалап 
тоқу оңайға түспегені рас. Үлкен тайқазанға  
500 асықтан толтырып салып, 2-3 күн 
қайнаттық. Сонда асықта бір түйір ет қалмай 
тазаланады. Содан кейін асықтар иісі аңқыған 
қоспалармен тағы бір жуылады. Асықтарды 
мұқият құрғатып кептіру керек. Бір жұма 
�ткеннен кейін асықта ешқандай иіс қалмай 
нағыз �з қалпына енеді. Ол асықтарды оңқай, 
солақай, шікімайларын іріктеп сараптаймыз. 
Шікімайы  қозы-лақтардың асығы ғой. Со-
дан соң кезек асықтардың есебін шығаруға 
келеді. Асықтың есебін шығаруда Ақсуат 
ауданы «Жанікей» ауылы орта мектебінің 
оқушылары мен  Болат Боранжанов деген 
азаматтың еңбектері ерен болды. «Жалғыздың 
ісі �нбес» демекші, осындай жоталы істі 
жалғыз жасап бітіру маған оңай соқпасы белгілі 
жайт. Сондықтан асықтарды тоқып торлау 
жұмысында Мұхит )шімов, талдықорғандық 
Серік досым, К�кпекті ауданынан Ерзат қажы, 
Ақсуаттан Кенжебек Шыныбаев, мешітіміздің 
молдасы Алтыбек Байсеңгіровтің к�мегі к�п 
болғанын атап айтқым келеді. Алып асықтың 
ішінде 4 бірдей жарық орнатылған. Жарық 
түскенде  олар бір түспен жанып тұрады.

– Алшысынан тұрған алып асық пен сандық 
нені білдіреді?

– Қазағымның Мәңгілік ел ретінде асығы 
әрдайым алшысынан түссе екендеген ой 
бұл. Тағы бір айта кетерлігі, бет жағында 
тұрған барлық асық алшысынан орналасқан. 
«�нердің екі жағы бар, пішіні – техника да, 
мазмұны – ой» деп, орыстың ұлы жазушы-
сы Л.Толстой айтқан ғой. Осы алшысынан 
тұрған  алып асық пен сандық к�рушіге 
ой тастап жатса  басты мақсатымыздың 
орындалғаны дер едім.

Ал асықты �ріп тоқыған кезде әрбір 
асықты 2 тесіктен тесіп отырып, 100 мың 
тесікті қол бұрғымен иненің к�зіндей жа-
судан �ткіздік. Осы алып туындыға 50 мың 

Ол кісінің емшілігі туралы халық ара-
сында к�птеген аңыз-әңгімелер бар. Соның 
бірі Абайдың әкесі Құнанбай қажыны емдеуі 
екен. Құнанбай шешек ауруынан қиналып 
�лім аузында жатқанда: 

–  Ы р з а к е ң н і ң  қ о л ы  ш и п а л ы  е д і , 
мені бір жазса Ырғызбай жазады, – деп 
қос ат жібереді. Сонда Ырғызбай әулие 
Құнанбайдың ауырып жатқанын алдын ала 
біліп, емдік ш�бін әзірлей бастаған екен.
С�йтіп, Құнанбайды кеселінен  құлантаза 
емдеп жазыпты. Ырғызбай әулиенің тағы бір 
қасиеті – науқастардан ешқандай ақы алмай 
�тіпті. Жарықтық Тарбағатай тауларын жаяу 
кезіп жүріп, 100 түрлі ш�птің түрінен жасаған 
дәрілері ішкі жараларға дейін шипа  болған 
екен. Ол кісі ішкі жара денесін жайлап бара 
жатқан жандарды алдымен ш�п дәрісін беріп, 
одан кейін жорға атқа мінгізіп қайтатын �зіне 

– Қазір осы Ырғызбай әулие атаның 
басындағы кесене мен музейді тұтастай  
мемлекет құзырына �ткізгелі отырмын. 
Таяуда �скеменге Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев келмекші. Сол кісі киелі жердің 
топырағына аяғы тигенде халықтың атынан 
осы алып асықты тарту еткелі отырмыз. 
Ондағы мақсатым осындай ұлттық �нерімізді 
паш ететін ірі туынды Елордада жарқырап, 
халықтың назарында  тұрса деген ой. Шетел-
ден келген қонақтар да қазақтың осындай 
ұлттық нақыштағы бай �нерін к�ріп, үлкен 
әсермен аттанса екен деймін. 

– 4ңгімеңізге рақмет.

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ,
С.Бердіқұлов сыйлығының лауреаты,

Қазақстан Журналистер одағының мүшесі

50 мың асықтан жасалды

лаптарын орындап ж�нелттік. Тағы екі ай 
�ткеннен кейін Мәскеуден «35 мың асық 
жинаған Тағабай Болатқа» деген маңдайында 
ағып бара жатқан  жұлдыздың  белгісі бар 
сертификат  қолымызға тиді. Алтын м�рлі 
жұлдыз   бұл еңбек   әлемде жалғыз дегенді 
білдіреді екен. Бұл менің ғана емес, қазақ 
елінің мәртебесін асырған сүйінші хабар 

асық, яғни 20 отар қойдың асығы қажет 
болған екен. Ал алып асықтың к�лемі жай-
лы айтар болсақ, биіктігі 3,5 м, ұзындығы 
4 м болса, ені 3 м құрайды. Бұл, әрине, 
астындағы тұғырымен бірге алғандағы пішіні. 
Астындағы сандық тұғыр да ұлттық дәстүрлі 
бұйымымыздың бірі. Сондықтан екі бірдей 
ұлттық жауһарымыз бір-біріне үйлесіп, бірін-
бірі толықтырып тұрғаны анық. 

– Барлық ізгі бастамаларыңыз Ырғызбай 
әулиенің басына к�шіп келгеннен кейін жемісін 
бере бастаған екен. Ел арасында Ырғызбай 
Досқанаұлының әулиелігімен қоса емшілік  
қасиеті к�п айтылады. 

– Ырғызбай бабамыз 1787 жылы туып, 
1850 жылы 63 жасында қайтыс болған екен. 
Ол кісінің  «Мені К�місті жайлауының Құла 
белінде жерлеңдер. Зиратымды ұрпақтарым 
к�тереді. Сендер әуре болмаңдар» де-
ген �сиеті бар. Расымен де солай болды. 
1925 жылы ұрпағы Шыныбай ақсақалдың 
түсіне кіріп, «Ей, менің бейітімнің басында 
қозы-лақтар ойнап жүр, зиратымды к�тер» 
деп айтқан екен. 1956 ұрпақтары зиратын 
к�тереді. 1966 жылы тағы жаңартады. Ал 1986 
жылы менің әкем Құнанбай Тағабаев тасын 
қойса, 1990 жылы �ңір халқы ақ кірпіштен 
кесенесін тұрғызады. 

тән ерекшелігі болыпты. Сонда ауру жанның 
ішіндегі жарасы ағып кететін болған. 

– Ырғызбай ата кесенесінің жанынан 
музей ашқан екенсіздер. Ондағы қойылған 
жәдігерлердің арасында аса құндыларын атап 
�тсеңіз. 

– Мұнда бір сағат бар. Ол сағаттың тари-
хы тіпті тереңде жатыр. Баяғыда осы  Зайсан 
�ңірінде аты әйгілі Байқадам деген болыс 
болған. Сол кісінің ел басқарудағы білгір сая-
сатына жоғары баға берген Ресейдің генерал- 
губернаторы  Думаға  арнайы шақырып, қолдан 
жасалған бағалы сағатты  сыйға тартқан екен. 
Кейін сол Байқадам болыстың ұрпақтары 
мені іздеп келіп, сол сағатты қайтарып берсең 
бір авток�лік беретінін айтты. Мен оған 
келіспедім. Ол бүгін осы музейде тұр. Соны-
мен қатар біздің музейде Нұғман болыстың 
алтын жіптен тоқытқан парсы кілемі ілініп 
тұр. Міне, осындай құнды жәдігерлер музейдің 
мәртебесін к�теруде. Ресей, Литва, Татарстан-
нан келген қонақтар музейдің ішін аралап 
к�ріп, таң-тамаша қалған болатын. Сондықтан 
бұл жерде жатқан әрбір тастың да тарихы бар 
екенін айтқым келеді.

– Қасиетті жерде, қасиетті мекенде дүниеге 
келген тарихи туындыңыздың болашағын қалай 
елестетесіз?
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Ауруға – дауа, сауға – қуат 
беретін осы сүт �німдерінің 
а р а с ы н д а  қ ы м ы з  б е н 

шұбаттың емдік қасиеттері бәрінен 
жоғары. Бүгінде олардың адам 
ағзасына тигізетін пайдасы зор екені 
ғылыми тұрғыда дәлелденіп, оны 
жиі тұтынып тұруға кеңес берілуде. 
Осыған орай, «Салауатты ас – саулық 
кепілі» екендігін ескерген облыс 
басшылары соңғы бірнеше жылдан 
бері Талдықорғанда қымызхана ашу 
жұмыстарын жандандыра түсті. Бұл 
біріншіден, Елбасы тапсырмаларына 
сай ауылшаруашылығын �ркендетіп, 
орта және шағын кәсіпкерлікті 
дамытуға мол мүмкіндік берсе, 
екіншіден, жұрттың табиғи әрі таза 
ұлттық тағам түрлерін қолдануына 
жол ашты. Соның нәтижесінде, жыл 
санап аймақта бұл сусынға  деген 
сұраныс артып, Талдықорған қаласы 
аумағында жылқы, түйе �сіріп, 
қымыз, шұбат сатушылар к�бейе 
бастады. Бұл орайда Талдықорған 
қаласына қарасты Мойнақ ауылының 
тұрғыны Миллионер Қажекенұлы 
есімді азамат бірнеше жылдан бері 
мал түлігін �сіруді қолға алып, �з 
кәсібін д�ңгелетіп келеді. 

Ол Тәуелсіздік алған алғашқы 
жылдары Моңғолиядан елге ора-
лады. К�п �тпей �з таңдауымен 
мал шаруашылығымен шұғылдана 
бастаған. Бүгінде �ңірдегі ауқатты 
кәсіп иелерінің бірі. Оның осы 
ш а р у а ш ы л ы қ п е н  ш ұ ғ ы л д а н а 
бастағанына 40 жылдан астам уақыт 
�тіпті. Жалпы қазір ерінбей еңбек  
еткен жанға жұмыс к�п екендігін  
тілге тиек еткен қарт малшы �з 
шаруашылығын таныстыра келіп, 
ұлтымыздың т�л сусыны шұбат пен 
қымыздың пайдасы жайында ба-
яндап берді. Тіпті шұбаттың кейбір 
адамдарда кездесетін әлсіздік, қан 
аздық, қант ауруларына таптырмас 
ем екенін  еске салды. «Бұған еш 
ғылымда дәлелденбей тұрып-ақ, 
дала данышпаны атанған ата-баба-
ларымыз тым ертеде к�з жеткізген. 
Сондай-ақ оны табиғи түрде қолдан 
�ңдеудің қарапайым жолын жан-
жақты игерген олар, ұрпақтан-
ұрпаққа мирас етіп қалдырды. 
Қазір біз – солардан үлгі алып, ұлт 
құндылықтарын жаңғыртуға бары-
мызды салудамыз» деп атап к�рсетті.

Осыдан соң, сүт �німдерін қолдан 
�ндірудің  қыры мен сырын жан-
жақты меңгерген кәсіпкердің жұбайы 
Майра Саясиқызы ұзақ жылдық  
тәжірибесімен б�лісті. )р күні үйінде 
50-60 литр қымыз ашытып, 30 литрге 
жуық шұбат дайындап, 40-50  литр 
сиыр сүтін сауып, �ңдейтін ол 
– құрт, май, ірімшік алу жол-
дарын жақсы меңгерген. Қымыз 
негізінен жылқы терісінен тігіліп, 
тобылғы түтінімен ысталған сабада 
ашытылады. Мұнда алдымен біраз 
қор дайындалып, оның үстіне жаңа 
сауылған саумал құйылып, к�бірек  
пісілуі шарт. Атап айтсақ, қымыздың 
�зі «саумал», «уыз қымыз», «бал 
қымыз, «құнан қымыз», «д�нен 
қымыз»,  «бесті  қымыз»,  «сары 
қымыз», «жуас қымыз», «қысырақ 
қымыз», «қысырдың қымызы», 
«түнеме қымыз» болып бірнеше 
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СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Оның алғашқысында Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген әртісі, 
әнші-композитор әрі балуан Ғалымжан 
Құрманов ж�нінде оқырмандарға жан-
жақты мағлұмат беріледі.  Ал екінші 

Қос тұлға туралы естелік

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

4зірлеген 
Нұрлан ҚҰМАР

Нұрлан ҚҰМАР    

Айбат шеккен алыстан
Аң патшасы…

Түрі -жылқы бейнесі,
Жолақ-жолақ жейдесі.

Тәтті көрсе бас салар,
Айнымайды баладан.

Қаңғырамын үйім жоқ, 
Ауылдардың қойы көп.
Ұрлық, зорлық – кәсібім, 
Тамақтанар – нәсібім.

(Арыстан)

(Зебра)   

(Аю)   

(Қасқыр)   

– )п-пә. Тоқтай тұр. 
Сараның үйінің терезесін 
жауып тұрған бұл 
қандай �сімдіктер? 
)сия таңырқап 
інісінің қолынан 
тартқылады. 

– Біп-биік к�к 
ш�птер біздің аулада 
�ссе ғой, шіркін. )ли 
басын шалқайтып, жерден 
басталып, үй шатырына қарай �рмелеп 
�скен жасыл �скінге ұзақ қарады. 

– Бұл – түйешыр мауық. Дуалдың 
есігін сықырлатып ашты да, сары қыз 
сайрай ж�нелді. 

– Түйешырмауық дегенің қызық қой, 
тіптен. Ғажаптың ғажабы. Жұмыртқа 
тәрізді сопақша жапырақтарын 
к�рейінші. )сия шырмауыққа жақын ба-
рып әбден қызықтады. 

– Ұп-ұсақ гүлдері кіп-кішкентай 
қолшатырларға ұқсайды. )ли аңырып, 
кірпіктерін жыпылықтатады. 

– Гүл жапырақ шалары да, тоста-
ғаншасының қалақтары да бес-бестен. 
Кәне, )ли, сенбесең �зің санап к�рші. 
Сара шырмауығын әбден мақтады. 

– Санадым. Рас, бәрі бес-бестен. 
Не дедің, түйешырмауық па, әлде 
түймешырмауық па? Осы кереметің 
қалай-қалай �седі? Маған шырмауық 
қатты ұнап қалды. )ли шырмауықтың 
қасынан кеткісі келмей, бір-екі 
бұтақтарын сындырып алуға ниеттенді. 

– Қазір, қазір. Сара үйіне қарай 

жүгіре ж�нелді. 
– Шырмауық 

күннің к�зінен б�лмені 
қорғайды екен. 
Қарашы, мына жер 
қоңыр салқын, – деді 

)сия. 
– Шырмауыққа к�зім 

тоймайды. Бұтақтарының 
іші қуыс. Сабағы жіңішке, 

– деді )ли. 
– Сендерге сыйлық жасадым. 

Орамалға түйілген түйіншікті ашып Сара 
жымың-жымың етеді. 

– Мәссаған. Мынау не, түйнек-
түйнек нәрселер. )лидің мұрны шуыл-
дап, к�к қауашақтарды алақанына салды. 

– Жасыл қабықтар – сауыттары, 
іші толы тұқым. Осы қауашақтарды 
жерге к�міп, уақытында суарсаң, 
күтіп баптасаң, қаулап к�к ш�п �седі. 
Бастапқыда тіп-тік болып бой түзейді. 
Тек қабырғаға, дуалға немесе тере-
зеге әйтеуір бір нәрсеге жақындатып 
егу керек. �йткені әуелі тік �скен 
шырмауықтың бастары жіп-жіңішке бо-
лып шашақталады. Кейін солары не бол-
са соған жабысып, оралып шырмалады.

– Ой, қандай қиын шаруа. )кеме ай-
тамын. Шырмауықты егіп береді. Мен су 
құюды ғана білемін, – деді )ли.

К�пжылдық �сімдікті қалай егіп, 
қалай �сіруді Сарадан естіп біліп алған 
)сия �з үйіне асықты. Себебі титтей 
тұқымнан дәу түйе шырмауықтың қалай 
�сетінін �з к�зімен к�руге ынтызар еді.

н 

)

то

Аппақ нұрдың ішінде,
Аппақ құлын ойнақтап.
Аппақ желмен жарысып, 
Шыға келді мойнаққа. 

Шыға келіп мойнаққа,
Аппақ желмен таласып.
Кетті әрмен ойнақ сап, 
Кетпесе екен адасып?!

Керім ЕЛЕМЕС

Болат ҮСЕНБАЕВ

Дұрыс па өзі мұнысы,
Жақпады ма бір ісі?

Балаға да аға бар, 
Ағаға да баға бар.
Бағаласа ағалар, 
Бағалайды балалар. 
***
Бурабай бос бала ма?
Бос санап, бопсала ма?
Бос бала бос қала ма?
***
Бұл арадан бұрала қарады,
Бұрала қарап, бұрала қалады.
***

Балбике май, бал алды, 
Майбике бал, май алды. 
***
Бір істі Жорабай жобалай 
қойды, 
Бұл іске жобалай жоламай 
қойды. 
***
Байлыққа бөкпек боп, 
Шын сыннан өтпек боп. 
***
Балаларға барар үй көп, 

Балапан ерткен – балалы 
үйрек. 
Бұранданы бұрандалай ал-
мады, 
Бұрандалауға бұлар қарай 
алмады. 
***
Біз бір бізді Бізбикеге бердік, 
Бізбике бізге бір біз бермеді.
***
Бұл шөп – көк шөп пе?
Көк шөп – көп шөп пе?

Сабап жатыр кілемді,
Тарылады тынысы. 

Түзеледі ол қашан,
Қанша қақса – сонша шаң.
Таяқ жеумен өтеді
Осы кілем әрқашан.

Сабағанда жабыла 
Бұрқ-бұрқ етер шаңы да.
Шаңнан қашып адамдар
Жоламайды маңына.

«Оны неге сабайды?» – 
Деп Қанайбек қарайды. 
Құрал оған жөн айтты
Көргендей-ақ талайды:

– Кінә өзінде, есіңе ал,
Дәнеңе жоқ шошынар.
Шаңға аунамай жай жүрсе,
Сабап оны несі бар?!

түрге б�лінеді. Ал шұбаттың  емдік 
қасиеті жоғары – �зі сусын, �зі 
тағам. Оның дайындалуы  қымызға 
қарағанда біраз оңай. Себебі алдын-
ала сабадағы дайындалған алғашқы 
қорды жылы сақтап, сауылған түйе 
сүтін оның үстіне  құйып, әредік ыдыс 
қақпағын босатып, ауасын шығарып 
тұру қажет. Сонда ғана шұбатты �з 
бабымен ашытуға болады. Енді құрт, 
май алуға келер болсақ, атам заман-
дардан қалыптасқан дағды бойынша 
ақ сабада пісіп, майын алған соң 
іркітін қазанда әбден қайнатып,  
жұмсақ матадан тігілген қалтаға 
құйып, сүзеді. Осылайша, оның 
сары суы шығарылып, тартылған 
соң  құртқа айналады да, б�ліп-
б�ліп кептіріледі. Мұның барлығы 
тек айтарға ғана оңай болғанымен 
к�збен к�ріп, к�ңілге түймеген 
адам жасай да алмайды. Міне, бұл 
ата-бабадан жалғасқан ұлттық 
т а ғ а м  т ү р л е р і н  д а й ы н д а у 
әдістерінің бір к�рінісі ғана. Біз мұны 
онан ары жалғастырып, болашақта �з 

4р ұлттың �з тілі, діні, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпына сай, дастарқанына 
қойылар айрықша ас мәзірі бар. Соның ішінде, ежелден аттың жалы, 
түйенің қомында к�шпенді ғұмыр кешкен халқымыздың ұлттық тағам 
түрлерінің алар орны ерекше. Түп т�ркіні т�рт түлік малдан қарапайым 
жолмен �ңделіп алынатын бұл азықтар: ет, сүт, құрт, май, қатық, қаймақ, 
айран, уыз, ірімшік, іркіт, қойыртпақ, қорықтық, қымыз, шұбат болып 
б�лінеді.

кәсібіміздің к�лемін кеңейте түсуді 
ойластырудамыз» деді  кәсіп иесі.

«Ал ұлтымыздың т�л  сусы-
ны қымыз бен шұбаттың пай-
дасы қандай?» деген сауалға, 
Алматыдағы ұлттық тағамтану 
орталығының жетекшісі  Айгүл 
Қожахметова  ғылыми тұрғыда 
 былайша жауап қайтарды.

ҚЫМЫЗДЫҢ ПАЙДАСЫ

Қымыз – қазақтың ежелгі бас-
ты сусыны. Қымызда кездесетін 
д ә р у м е н д е р д і ң  б ә р і  –  а д а м 
денсаулығына пайдалы. Кез келген 
сүттегі ең бағалы зат – ақуыз бол-
са, бие сүтінде ол 1,8-2% болады. 
Қымызда шамамен 1,3-2,0% май 
бар, бұл сиыр сүтінен 2 есе кем. Қан 
құрауда маңызды р�л атқаратын 
кобальт пен мыс сияқты элементтер 
сиыр сүтінен г�рі бие сүтінде едәуір 
к�п: кобальт онда 1,5 есе, ал мыс 3,2 
есе артық. Бір литр қымызда 1,60 
мг мыс болады екен. Сондықтан да 
бүгінгі күні қымызды емдік әдісте, 
алдын алуда жиі пайдаланады. 

Нақтырақ айтсақ, тұрақты түрде 
қымыз ішкен адамның иммунитеті ар-
тады. Бұл �німде В, А, Е дәрумендері, 
әсіресе С дәрумені �те к�п. Олар 
адамның иммундық жүйесі мен 
денсаулығын нығайтып, күшейтеді. 

Буын аурулары мен сүйектің 
қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас 
айналуын, созылмалы сары  ауру 
(гепатит) сияқты аурулардың ал-
дын алады немесе жеңілдетеді. 
Д ә р і г е р л е р  қ ы м ы з д ы  б е з г е к 
 ауруына және ж�телге қарсы ішуге 

ұсыныс жасайды. Қымызбен ем-
д е л г е н д е  қ а н  қ ұ р а м ы н д а ғ ы 
 гемоглобин, эритроцит к�бейеді.
Тамырдың соғуы жиілеп, қан 
айналымы жылдамдайды.  Қан 
 тамыры жұмысы мен жүрек соғысы 
жақсарады. Тамақтың алдында 
 немесе тамақпен бірге аз м�лшерде 
(50-100мл) ішілген қымыз ас қорыту 
с�лдерінің б�лінуін айтарлықтай 
күшейтеді.

Ағзадағы зат алмасуын реттеп 
отыратын асқазанның, ішектің, 
бауырдағы �т б�летін ферменттердің 
жұмысын жақсартады.

Қ ы м ы з  қ ұ р а м ы н д а  а ғ з а ғ а 
жеңіл сіңетін ақуыздар пептидтер,  
аминқышқылдар болғандықтан,  
сусынның бұл түрі сырқат адамның 
күш-қуатын тез қалпына келтіреді. 
Қымыз ашығанда пайда болатын 
сүт қышқылы, спирт асқазан-ішек 
с�лін  қоздырып,  астың жақсы 
қорытылуына, ыдырау �німдерінің 
сіңуіне жәрдемдеседі.Бие сүтінде 
С  д ә р у м е н і н і ң  м о л  б о л у ы н а н , 
қымыз туберкулез ауруын емдеуге 
�те шипалы. Қымыз туберкулез-
бен ауыратындардың ағзасындағы 
дәрумендер алмасуының бұзылуын 
тоқтатады. Қымыз ішкенде адам тәбеті 
ашылады. Оған қымыз құрамындағы 
сүт қышқылы әсер етеді. 

ШҰБАТТЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

Шұбат – түйе сүтінен дайын да   -
латын сусын. Түйе суды аз пай далан-
ғандықтан оның сүті майлы бо лып 
келеді. Қуаты мен дәрумендік қасиеті 
қымыздан кем емес. Қымызда – 499-

528 ккал болса, шұбатта – 789-991 
ккал болады. Шұбат құрамында май, 
әртүрлі дәрумендер бар. Бір литр 
шұбат адам ағзасын дәрумендер мен 
микроэлементтерге деген тәуліктік 
қажеттілігін толықтай қанағаттандыра 
алады. Дәстүрлі сусын, сонымен 
қатар ішек, бауырды тазалап, �т 
жолдарының жұмысын жақсартады. 
Қышқыл б�луді  тездетіп,  асты 
жылдам қорытуға септігін тигізеді. 
Сондай-ақ инфарктың, инсульттің 
алдын алуда маңызы зор.  Қант 
диабетіне, қатерлі ісікке де шипасы 
бар. Табиғи шұбат �німдері адамның 
есте сақтау қасиетін жоғарылатып, 
ми тамырларына сергектік пен де-
малыс береді .  Ескеретін жайт, 
шұбаттың құнарлылығы аса жоғары 
болғандықтан,  оны аш кезінде 
ішуге болмайды. Сондай-ақ артық 
салмағы бар және ішек жолдары 
ауыратын жандардың шұбаттан бас 
тартқаны абзал. Шұбаттың қарынға 
майлылығы �те жоғары болады. Тағы 
бір артықшылығы, сирек кездесетін, 
ағзаға қажетті аминқышқылдары �те 
к�п м�лшерде кездеседі. Ол ақуыз 
қатарына жатады және ағзадағы 
барлық алмасу үрдісіне қатысады. 
Оны ынталандырып, жандандырып 
тұрады. Қандай да бір аминқышқылы 
жетіспейтін болса ақауға алып 
келеді. Сондықтан шұбат міндетті 
түрде осындай к�зге к�рінбейтін, 
білінбейтін ауытқулардың орнын 
толықтырып тұрады. 

Айдын К4ЛІМХАН

ТАЛДЫҚОРҒАН

БІЛІМ

Отандық білім-ғылым саласы жас 
 мамандармен толықты. Жуырда Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінде бітіруші түлектерге 
арналған салтанатты түрде диплом тап-
сыру рәсімі �тті. 

Биылғы оқу жылы Қыздар университетін 
41 мамандық бойынша бакалаврлық білім 
алған 1056 түлек аяқтады. Оның 264-і үздік 
дипломмен бітірді. «Ақ шатыр» жазғы 
алаңында �ткен рәсімде түлектерді универ-
ситет ректоры міндетін атқарушы Баходир 
)лиев пен )леуметтік және тәрбие істері 
ж�ніндегі проректор Зәуреш Сабырова 
құттықтап, ақ жол тіледі.  

Биыл Қыздар университеті  үздік 
педагогикалық ЖОО атанды дей келе,   
Б.)лиев: «Ұлы Отан соғысының қиын-

қыстау кезінде – 1944 жылы ашылған бұл 
бірегей білім ұясының елімізде педагог кад-
рлар даярлаудағы алатын орны �лшеусіз» 
деп Елбасы атап �ткендей,  Қыздар 
университетінің орны қашанда ерек. Кең 
байтақ еліміздің кез келген түкпірінде 
ұстаздық, қоғамдық және мемлекеттік 
қызметтерді абыроймен атқарып жүрген 
түлектерімізде есеп жоқ. «Ұстаз болу ұлық 
емес, ұлы қызмет». Білікті маман, жоғарғы 
дәрежедегі мұғалім болыңыздар! Білімді, 
зейінді шәкірттеріңіз к�п болсын!» деген 
тілегін жеткізіп, дипломдарды табыстады.     

Түлектер атынан Қазақ филологиясы 
және әлем тілдері факультетінен қызыл 
диплом иегері Гүлім Садырбек ұстаздарына 
алғысын білдірді.   

Жамал С4РСЕНОВА

Түлектер қанат қақты

Үстіміздегі жылы Қостанайдағы белгілі сатирик — жазушы Сапар 
4білкәкімтегі басқаратын «Шапақ» баспасынан «Жұлдыздай аққан 
Ғалымжан» және «Дәулескер күйші, сазгер, ұлағатты ұстаз» деп аталатын 
қос естелік кітаптары жарық к�рді. 

еңбекте атақты домбырашы, тәлімгер 
Ораз Мұқанұлы Қожасов ж�нінде 
 баяндалады. Осынау қайталанбас тұлға 
кезінде Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері, дарынды 
күйші Анар Мұздаханова мен Айгүл 
Мәденова секілді елімізге танымал 
дарын иелерін тәрбиеледі. Бұл қос аза-
мат та Тобыл-Торғай топырағынан 
шыққан жарық жұлдыздар.  Екеуі 

де  қазір  арамызда жоқ.  Олардың 
ғұмырларын ұрпақтары жалғастырып 
жатқаны бәріміз үшін де мақтаныш. Осы 
естелік кітаптардың жарық к�руіне есімі  
елімізге танымал әнші-композитор, 
Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері Қалибек 
Д е р і п с а л д и н ,  б е л г і л і  қ а л а м г е р , 
Қазақстан  Журналистер одағының 
мүшесі Сапар )білкәкімтегі және 

п о л и ц и я  п о д п о л к о в н и г і  Е р б о л 
Деріпсалдиндер демеушілік қолдау 
к�рсетті. 

Айтуған Д4УЛЕТ


