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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Алаш аманаты – 100 жыл

«Орал өңірі» – 
ғасыр куәсі

Шаңырақ

2-бет

8-бет

7-бет

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

65367 5 айға 1456,8 1549,95
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 5 айға 2668,8 2761,95

Алайда кеңестік замандағы 

таптық концепция тарихнаманы 

бүлдіріп, осы к�теріліске қатысқан 

к е й б і р  т а р и х и  т ұ л ғ а л а р д ы ң 

бейнесін ескерусіз  қалдырды 

 немесе бір жақты қаралап баянда-

ды. Сондай к�рнекті тұлғалардың 

бірі 1916 және 1917 жылдары ұлт-

азаттық қозғалысында белсенді 

р�л атқарған Кейкі (Нұрмағамбет) 

К � к е м б а й ұ л ы .  О с ы  т а р и х и 

тұлғаның ес імі  шын мәнінде 

кеңестік заманда к�мескіленіп 

толық айтылмады. Оның себебі 

Кейкінің аталмыш ұлт-азаттық 

қозғалысының басшысы болған 

'бдіғапар  Жанбосынұлының 

ә с к е р і н д е  м ы ң б а с ы л ы қ  р � л 

атқаруы еді.  Кедейлердің бас-

шысы рет інде  осы к�теріл іст ің 

қолбасшысы (сардарбегі) Амангелді 

Үдербайұлы кеңестік жүйе тұсында 

б а р ы н ш а  д ә р і п т е л д і  д е ,  ш ы н 

мәнінде осы қозғалысқа басшы 

болған 'бдіғапар Жанбосынұлы 

және Амангелдінің �зінің жақын 

серігі, мергендер жасағын басқарған 

Кейкі батыр назардан тыс қалды. 

Бұған тағы бір себеп – Кейкінің 

' б д і ғ а п а р  т ә р і з д і  1 9 1 7  ж ы л ғ ы 

оқиғаларда ұлттық қозғалыспен, 

яғни Алаш қозғалысы басшылары-

мен ниеттес болып, оларды қолдауы 

ж ә н е  б о л ь ш е в и к т і к  ұ с т а н ы м ғ а 

қарсы шығуы еді. Осыған байла-

нысты кеңестік тарихнамада Кейкі 

батырға к�зқарас дұрыс болған жоқ. 

Мұндай күрделі тарихи тұлғаның 

Көне Тараздан жеткен керуен
МӘДЕНИЕТ ЗЕРДЕ

А с т а н а д а ғ ы  « Ғ а ш ы қ т а р » 

саябағына келіп тоқтаған керуенді 

қарсы алуға Астана қаласының 

әкімі 'сет Исекешев пен Жамбыл 

облысы әкімі Кәрім К�кірекбаев 

арнайы келді. Салтанатты шарада 

Ж а м б ы л  о б л ы с ы н а  қ а р а с т ы 

1 0  а у д а н н ы ң  � н е р п а з д а р ы 

«'улиеатадан жыр шашу» атты 

мерекелік  бағдарламасын тарту етті.

«Бүгін 2000 жылдық тарихы бар 

қасиетті 'улиеата жерінен, жыр 

алыбы Жамбылдың елінен 1400 адам 

Астанаға келіп отыр. Этно-мәдени 

керуен 20 мамырда Тараз қаласынан 

жолға шығып Жамбыл облысының 6 

ауданы мен Қарағанды облысының 

4 ауданын басып, жол бойы мәдени 

шараларды �ткізе отырып екі 

ай уақытта Астанаға жетті. Бұл 

біздің облыстың «Астана ЭКСПО 

– 2017» халықаралық к�рмесіне 

ең үлкен тартуы. Керуеншілердің 

құрамында 200-ге тарта танымал 

�нерпаздарымыз бар» деді �ңір 

басшысы Кәрім К�кірекбаев. 

« Ғ а ш ы қ т а р »  с а я б а ғ ы н д а 

Жамбыл облыстық тарихи-�лкетану 

музейінің «Тараз – тарихтың алтын 

дiңгегi» атты к�рмесі �тіп, сақ 

дәуірінен Қазақ хандығы құрылғанға 

дейінгі 300-ден астам жәдігерді, 

т а р и х и  и н с т а л л я ц и я л а р д ы , 

тиындарды, құмыраларды және 

тараздық қылқалам шеберлерінің 

суреттерін к�пшілік назарына 

ұсынды.

Жамбыл облысының мәдени 

к ү н д е р і  а я с ы н д а  2 9 - 3 0  ш і л д е 

күндері Астанадағы «Қазанат» 

ипподромында қала тұрғындары 

мен қонақтарына ұлттық ат спорты 

түрлері к�кпар, аударыспақ, теңге 

ілу,  жамбы ату ойындарының 

к�рсетілімдері ұйымдастырылып 

х а л ы қ  н а з а р ы н а  ұ с ы н ы л а д ы . 

«Этноауыл» қалашығы маңында 

қ а з а қ  к ү р е с і ,  а с ы қ  а т у ,  б е с 

т а с ,  т о ғ ы з қ ұ м а л а қ ,  а л а ң д а ғ ы 

т о ғ ы з қ ұ м а л а қ  о й ы н д а р ы н ы ң 

к�рсетілімімен қатар құсбегілік 

және тазы, т�бет иттер к�рмесі 

ұ й ы м д а с т ы р ы л а д ы .  А л  3 0 

шілдеде «Ғашықтар» саябағында 

«Жамбылым қандай тамаша!» 

атты Жамбыл облысы күндерінің 

ж а б ы л у ы н а  а р н а л ғ а н  о б л ы с 

�нерпаздары мен белгілі эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен гала-

концерт �тетін болады.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

«Алдымда толған мақсат, 
толған таңдау»... 

ОЙТҮРТКІ«ЭКСПО – 2017» КҮНДЕЛІГІ

«Алдымда толған мақсат, 

толған таңдау,  Алайын ана-

сын ба, мынасын ба» деп, ақын 

С ұ л т а н м а х м ұ т  Т о р а й ғ ы р о в 

айтқандай, биыл үлкен �мірге 

қадам басқалы тұрған 136 мың 

жас түлек қандай мамандықты 

таңдамақ?

'леуметтік зерттеулер бойын-

ша, мектеп бітіруші жастардың 

12-15%-ы ғана қандай маман иесі 

болатынын айқын біледі екен. 

Ал қалғандары мамандықты 

кездейсоқ таңдайды. Бұны отба-

сылық тәрбие мен білім беру 

жүйесінің кемшілігі десек те, �з 

тағдырын ойлаған әр адам саналы 

түрде таңдау жасауға тиіс екені 

с�зсіз. 'сіресе бүгінгі қоғам мен 

заманның тез �згермелі тұсында 

ертеңгі күннің сұранысын ескере 

отырып, ескірмейтін кәсіп түріне 

бет бұру алдағы тіршілігіңмен қоса, 

елдің келешегін де айқындаушы 

бағыт болып отыр. 

Жүрегің қалаған мамандық 

елдік мүддемен ұштасып жат-

са,  нұр  үст іне  нұр  емес  пе? 

Gйткені бағзыдан келе жатқан  

үрдіске сай �з тағдырынан елдік 

мүддені бірінші қойған халықтың 

ұрпағы үшін қазіргі  заманда 

елге аянбай қызмет ету таңдаған 

м а м а н д ы ғ ы ң н ы ң   қ о ғ а м ғ а 

қаншалықты пайдалы екеніне бай-

ланысты. Және де �зінің алымы 

мен қарымын шамалап болса да 

аңдайтын азамат бүгіннен  бастап 

дұрыс жолды таңдаса ертеңгі 

қарекеті де берекетке бастайты-

нын біледі. Мәселен, бүгінгі еңбек 

нарығында жоғары технология-

лар, байланыс, коммуникация, 

экономиканы басқару, нано- және 

биотехнологиялар, тау-кен, қазба 

байлықтары, ғарыш және т.с.с. 

саладағы мамандықтар сұранысқа 

ие. Елбасының «Жаңа біліктілікті 

меңгеру және зауытқа, �ндіріске 

бару керек. Жұмыс бар жерге, 

нәпақа табатын жерге ұмтылу ке-

рек» дегені соның айғағы. 

Сарапшылар алдағы уақытта 

бүкіл кәсіп атау лы жаңа техноло-

гияларды меңгеруді қажет ететінін 

ескертуде. Заманауи техниканың 

тілін біліп, керегіне жарату кез кел-

ген маманның мәртебесін �сірмек. 

Міне, дәл осы тұста жастарға тән 

іздену, құлшыныс пен тапқырлық 

қасиеттері іске асады. Gйткені 

қазіргі ғаламтор жүйесі, ақпарат 

алудың мүмкіндіктері, әлемнің 

кез келген елінен білім алудың 

әлеуеті білікті маман иесі атануға 

кеңінен жол ашып отыр. Бұған 

мемлекет тарапынан қолдау мен 

қамқорлық та  ұшан-теңіз. Тек 

 талапты жастың бойында тал-

пыныс пен күш-жігер жеткілікті 

болса, қабілеті мен бейімділігіне 

сәйкес мамандық иесі атанудың 

маңызды әрі  жауапкершіліг і 

жоғары іс екенін күн ілгері ұғынса, 

�мірден �з орнын табуы қиын 

емес. 

И ә ,  м а м а н д ы қ  т а ң д а у  – 

болашақ тағдырыңды таңдау. 

Жастар �з  �мірінде алғаш рет 

маңызды шешім қабылдайтын 

кезеңде тұр. «Кәсіптің жоқ жама-

ны, болса егер маманы» демекші, 

елдестірмек елші болса да, жер 

қопарған кенші болса да, жас 

түлектер мамандық таңдауға бей-

жай қарамаса игі. 

Дина ИМАМБАЕВА

ұлт-азаттық қозғалысындағы та-

рихи орнын ашу тарихымыз үшін, 

аса  маңызды болып отыр.  Осы 

тұрғыдан алғанда Қазақстан Респу-

бликасы мәдениет саласының үздігі, 

Қазақстанның Құрметті журналисі, 

Қазақстан Республикасы Ақпарат 

саласының үздігі, Қазақстан Журна-

листер одағының Міржақып Дулатов 

атындағы сыйлығының   лауреаты 

Мақсұтбек Сүлейменұлының к�п 

уақыт бойы жүргізген зерттеуінің 

маңызы зор. Бұл зерттеу жұмысы  

Санкт-Петербург, Орынбор, Омбы 

қалаларындағы және Қазақстанның 

бірқатар қалаларындағы мемлекеттік 

мұрағат құжаттарымен және ма-

териалдарымен толықтырылған. 

Сонымен б ірге  автор  к�п жыл -

д а р  б о й ы  е л  а р а с ы н д а ғ ы  К е й к і 

батырдың ұрпақтары ортасында 

таралған әңгіме-естеліктерді, жеке 

мұрағаттарды анықтап және жарыққа 

шығарып, қыруар жұмыс тындырды. 

(Жалғасы 3-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ЖОЛБАРЫС ЖҮРЕК
ЖӘНІБЕК

ТАРИХЫМЫЗДЫ 
ТҮГЕНДЕЙМІЗ ДЕСЕК...

1916 жылғы к�теріліс қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысында аса маңызды 
орын алатыны белгілі. Кейбір тұстарының кеңестік заманда бір жақты 
қарастырылғанына және кейбір аймақтағы к�терілістердің назардан тыс 
қалғанына қарамастан бұл к�теріліс кеңестік заманда да, тәуелсіздік тұсында 
да бостандыққа ұмтылған халқымыздың тарихындағы к�рнекті белес ретінде 
орынды бағаланып келеді. Сондықтан да бұл к�теріліске байланысты к�птеген 
әдебиеттер жарық к�рді. Құжаттар жинақтары да баршылық.
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АНА ТІЛІ

КИЕЛІ ЖЕРЛЕР ҚАСИЕТІ
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында Қазақстанның 
киелі жерлерін танып-білу туралы жақсы 
айтылған. Шын мәнінде, ұлан-байтақ еліміздің 
әр қиыры мен пұшпағында кие мен қасиетке 
тұнып тұрған  мекендер аз емес қой. Тек соның 
қадірін білсек, қанеки. 

Осы мәселеге орай Оңтүстік Қазақстан �ңірінде 

киелі жерлерге арналған байқау ұйымдастырылды. 

Шараға �ңірдегі 25 мұражай �кілдері қатысты. 

Gлкетанушылардың дерегінше, облыс аумағында 

100-ге тарта киелі-тарихи танымдық жер бар. 

Бірақ олардың к�пшілігі халыққа беймәлім. Оның 

үстіне оңтүстік жері ертедегі сақ, ғұн, қаңлы тай-

палары қоныстанған киелі мекен саналады. Оны 

�скелең ұрпақ біліп, �суі тиіс. Осыны ескерген 

ұйымдастырушылар байқау қатысушыларына 

осындай жерлерді анықтап, халық санасына 

сіңіру жолдары бойынша бірнеше талаптар қойды. 

 Жалпы байқауға мұражайлардан бас-аяғы 40-қа 

жуық  туынды жолданды. Сондай-ақ сайыс шарты 

бойынша музей қызметкерлері 3-5 минуттық бей-

неролик түсіруі қажет болды. Қазылар шешімімен 

үздік  туындылар іріктеліп, жеңімпаздар мара-

патталды. Ал қатысушылар тарапынан түсірілген 

бейнероликтер енді Елордада к�пшілік назарына 

ұсынылмақ. Сала мамандарының айтуынша, бұл 

шара �ңірге келетін туристер санының артуына да 

әсер етпек. 

ИГІЛІГІ МОЛ БАҒДАРЛАМА

Бүгінгі күні Жолдауды іске асыру 

мақсатында қабылданған «Нұрлы 

жол» мемлекеттік бағдарламасы 

нақты нәтижелерін бере бастады. 

Ұлттық экономика министрлігі 

жариялаған «Нұрлы жол» мемлекеттік 

бағдарламасын 2015-2016 жылдарда 

жүзеге асырудың қорытындылары 

осыны меңзейді. Министрліктің 

Салалық экономика департаментінің 

директоры Е.Қазанбаевтың айту-

ынша, негізгі авток�лік жобаларын 

жүзеге асыру үшін «шұғыла» қағидаты 

бойын ша 2 жыл ішінде 616 млрд теңге 

б�лінген. Бұл қаражаттың есебінен 2 

мың шақырым жол ж�нделіп, 1,3 мың 

шақырымнан астам авток�лік жолы 

іске қосылды.  

Департамент директоры логис-

тикалық инфрақұрылымды дамыту 

үшін 2 жыл ішінде Мемлекеттік 

бағдарлама аясында Ұлттық қордан 

95.2 млрд теңге б�лінгендігін атап 

�тті. Аталған қаражат Боржақты 

– Ерсай, Алматы – Шу теміржол 

желісінің, Құрық паромдық �ткелінің 

құрылысына бағытталған болатын. 

Бүгінде бұл нысандар іске қосылды. 

Сондай-ақ құрылысы аяқталған 

жолдардың бойында елді мекендер 

бой к�тере бастады. Бұл қазірдің �зінде 

салынған жолдардың игілігін халық 

к�ре бастағанының дәлелі. 

Бүгінгі күні Қазақстанның барлық 

жерінде жол құрылысы қарқынды 

жүруде.  Осы орайда елiмiздегi 

халықаралық деңгейде жүзеге асы-

рылып жатқан «Батыс Еуропа – Ба-

тыс Қытай» халықаралық транзиттiк 

авток�лiк дәлiзi �те маңызды және 

iрi жобалардың бiрi болып отыр. Жол 

құрылысы аймақ арасын жалғап қана 

қоймай, қозғалыс қауiпсiздiгiнің 

жақсаруына ықпал етеді  және 

жаңа жұмыс орындарының ашы-

луымен қатар жүруде. Жолдауда 

айтылғандай, тек жол салу арқылы 

ғана 200 мың жұмыс орны  ашы-

лады. Яғни жол құрылысы түйінді 

әлеуметтік мәселелердің шешімін 

табуға да айтарлықтай септігін тигізеді. 

Айта кетерлігі, «Нұрлы жол» ны-

сандарына тартылған жұмысшылар 

негізінен кәсіптік бағдар беретін 

оқу орындарының түлектері. Олар 

ҚҰПТАЙМЫЗ!

ТАРИХҚА – ЖОЛ

БӘРЕКЕЛДІ!

«ХАН ҚОРЫҚ» ЖОРЫҒЫ

ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ 
КӨШ БАСТАДЫ

Бірнеше елдердің бас қосатын ғылыми-
танымдық шаралардың, әртүрлі 
фестивальдердің пайдасы қашанда мол. Маман-
дар �зара тәжірибе алмасып, ортақ мәселелерді 
бірлесе шешуге талпынары хақ. Жуырда Пав-
лодар облысында Қазақстан, Моңғолия, Ресей 
елдерінің 150 географ және археолог студенттері 
арасында «Хан Қорық» жастар фестивалі бастау 
алды.  

А т а л ғ а н  ш а р а н ы  « Қ а з а қ с т а н  ұ л т т ы қ 

географиялық қоғамы» (QazaqGeography), Пав-

лодар мемлекеттік педагогикалық институ-

ты және «Павлодар география үйі» қоғамдық 

бірлестігі ұйымдастырды. Gңірлік коммуникация-

лар қызметінде �ткен баспас�з мәслихатында Пав-

лодар мемлекеттік педагогикалық институтының 

проректоры Ербол Исақаев: «Баянауылға 12 

қазақстандық және т�рт шетел оқу орындарының 

студенттері аттанған. Олар мұнда тарихи-

археологиялық, экологиялық-биологиялық және 

геологиялық зерттеулер жүргізбек. Бірқатар қазба 

жұмыстарына қатысып, Торайғыр к�ліндегі аспан 

асты мұражайын тамашалайды. Студенттерді 

тосын сый күтіп тұр, біз Қырғызстан, Ресей мен 

Қазақстаннан реставраторларды шақырдық» деді.

Еліміздің жоғары оқу орындары әлемдік 
рейтингтердің алдыңғы қатарынан к�рініп 
жатса, мерейіміздің �скені. Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университеті 
әлемдік қос бірдей рейтингте қазақстандық 
жоғары оқу орындары арасында к�ш бастады. 

Мұны Испанияның ең ірі қоғамдық ғылыми-

зерттеу институты анықтапты. Олар осыған орай 

�з нәтижелерін жариялаған. Сонда Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университеті әлемдік 

білім кеңістігінде бәсекеге қабілеттілігін 

дәлелдеп, дүниежүзі бойынша үздік 4982 уни-

верситет арасында 725-орынға к�терілген. 

Бұл рейтингке республикамыз бойынша �зге 

де алты жоғары оқу орны қатысқан. Атап 

айтқанда, Назарбаев Университеті, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қ.Сәтбаев 

атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті 

және т.б. 'лбетте, жоғары оқу орындарының 

жұмыс к�рсеткіші бірқатар бағыттар бойынша 

бағаланары анық. Жалпы айтқанда, кез келген 

жоғары оқу орны �зінің ғана емес, елінің де атын 

шығаратыны белгілі. Олай болса, ел намысы 

үшін барлығы үздіктер қатарынан к�рінуге күш 

салса, алынбайтын қамал жоқ.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

ӘРІ ЛИРИК, ӘРІ ФИЗИК  
ЕЛДЕС ОМАРҰЛЫ

*Біздің қазақ мәдениеттің �зге буындарында 

қаншалықты артта қалғанымен, тіл мәселесінде, 

оның ішінде әліпби, емле, терминология, ды-

быс жүйесі, грамматикалық құрылымы мен 

әдеби тілдің дамуына келгенде күллі түркі 

халықтарының к�ш басында және бұл ұстанған 

ғылыми бағдардың үлгі тұтарлық, басшылыққа 

аларлық жақтары тәжірибеде �з жемісін беріп 

отыр. Сондықтан біз тілімізді шұбарлап, түрік, 

татар, әзербайжан  халықтары сияқты кітаби 

тілді тұтынбай, ана тілінің �з мүмкіншілігін сарқа 

пайдаланып, табиғат заңдылығына сәйкес Ахмет 

Байтұрсынұлының түзген әліпбиі негізінде тың 

сүрлеу жол салдық. Бұл жағынан біз Еуропа-

ны былай қойғанда,  әлем тілдерінің алдыңғы 

легіндеміз.

*Тұрмыстың тетігі – кәсіпте, кісінің ақылын 

да, мінезін де тәрбиелеп шығаратын – оның 

қолданған кәсібі. Бұл – тұрмыстың негізгі заңы, 

аспанның астында бұл заңға бағынбайтын жан 

жоқ... Мал баққан к�шпелі ел ерікті сүйеді, әкеге 

оңай бойұсынбайды, ұрлығы да, зорлығы да к�п 

болады, азаматтары жауынгер, ер болады. 

*Қазақ  малмен күнелтетін к�шпелі ел. 

Бұрын қазақ түгелімен к�шпелі еді, қазір де шала 

к�шпелі болып қалды. Бұрын қазақ жаз Арқаны 

жайлап, қысқа қарсы күні жылы Сыр бойына, 

Жетісу жаққа к�шіп баратын еді, қазірде олай 

қазақ даласының бір шетінен бір шетіне к�шіп 

жүру сиреді. Қазақтың қысы қатты Арқада да 

тұрақты қыстауы болатын болды, қазақ малға 

пішен жиятын болды, егінге де айнала бастады.

*Адам баласының тұрмысы – талас-тартыс. 

Адам баласы, бір жағынан, табиғатпен тартыса-

ды, екінші жағынан, �зара бірімен бірі таласып, 

тартысады. К�шпелі елде табиғатпен тартысу 

жоқтың аз-ақ алдында болған да, �зара тартыс, 

талас ашық түрде болып келген. Сонымен, 

к�шпелі елдің салтында �зара талас, тартыстың 

жалаңаш түрі – ұрлық, зорлыққа табыну болған.

Ғарифолла DНЕС,
профессор

100 жыл

ОМАРОВ Елдес (1.3.1892, бұрынғы Торғай 

облысы Қостанай уезі Дамбар болысы 2-ауыл – 

2.12.1937) – қоғам қайраткері, педагог, публицист. 

Қостанай қаласындағы 2 сыныптық орыс-қазақ 

училищесін (1907), Орынбордағы орыс-қазақ 

мұғалімдер мектебін (1911) бітірген. 

Алашорда үкіметін құруға белсене араласты. 

Уақытша үкіметтің Торғай уездік комиссарының 

к�мекшісі, Торғай облыстық азаматтық комитетінің 

т�рағасы қызметтерін атқарды. Бірінші және екінші 

Жалпықазақ сиездеріне қатысты. Қостанайда 

�ткен Қостанай уезі қазақтарының т�тенше 

сиезінде «Жер мәселесі» тақырыбында баяндама 

жасады. Қостанай уездік Алашорда комитетінің 

т�рағасы ретінде жергілікті халықты Алаш авто-

номиясын қолдауға шақырды. Торғай облыстық 

земствосы т�рағасының орынбасары, т�рағасы 

болды. 1920-22 жылдары Орынборда халық 

ағарту комиссариатында нұсқаушы, кеңестік 

партия мектебінде оқытушы болды. Осы кезеңде 

ол к�птеген ғылыми мақалалар жазды. 1922-26 

жылдары Қазақ халық ағарту комиссариатының 

академиялық орталығында қызметкер, Қырғыз 

(қазақ) халыққа білім беру институтында (КИНО) 

оқытушы болып, саяси-әлеуметтік, оқу-ағарту 

және тіл білімі мәселелеріне арнап к�птеген 

мақалалар жазды. Қазақ тілінде физика, геометрия 

оқулықтарын жазып, математикалық терминдерді 

қалыптастыруға зор үлес қосты. 

1926 жылдан бастап саяси қуғынға ұшырады. 

Бойтасалап Тәшкен асып, пединститутта, Орта 

Азия мемлекеттік университетінің шығыс тілдері 

факультетінде дәріс оқыды. Осы жылдары қазақ 

мектебі геометрия оқулығының 2-кітабын жазып, 

Цингирдің физика оқулығын қазақшаға аударды. 

1929 жылдың соңында тұтқындалып, 1930 жылы 

к�кекте ату жазасына кесілді. Кейіннен бұл үкім 

10 жылға Архангельскіге жер аударылуға ауысты-

рылып,  1933 жылы ақталып шықты. 

1934-35 жылдары Қазақ мемлекеттік медицина 

институтында қазақ тілінен сабақ берді, қазақ тілі 

оқулығын жазды. 1935-37 жылдары ҚазМУ-да 

қазақ тілі кафедрасының доценті болып қызмет 

істеді, қазақ мектептеріне арналған орыс тілі 

грамматикасын және геометрия оқулығын жазды. 

1937 жылы 22 қарашада тұтқынға алынып, 

араға 10 күн салып Алматы түрмесінде атылды 

(Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 

баспасы, 2009, 262-263-бб.).

Елім деп, жерім деп шырылдап баскесер 

бәлшебектер алдында ақиқаттан айнымай, айта-

рын айтқан, бас кетерін білсе де қыршын жасын 

құрбандыққа шалған аяулы Азаматтың кейбір 

аталы с�здеріне құлақ түрелік.

*Қазақстанда ешқандай басы артық жер жоқ, 

сондықтан да еліміздің еуропалық б�лігіндегі губер-

нияларынан қоңыс аударушыларды к�шіріп әкелу 

туралы әңгіме болуы мүмкін емес. Т�ңкеріске дейін 

де, т�ңкерістен кейін де  Қазақстанға қоңыстанған 

орыс тұрғындары  жергілікті халыққа жер б�лініп 

берілгеннен кейін, оның ыңғайына қарап, ең 

соңынан барып жерге орналастырылуы керек. 

*«Gзінің шыққан әлеуметтік-таптық тегіне 

қарамастан, қазақ халқының барлық түтін иесі �з 

жерін емін-еркін пайдалануы тиіс» деген талаптың 

['ңгіме 'лихан Б�кейханның талабы турасында. 

– '.Ғ.] түпкі астарында: қазақ жері – қазақтардың 

ұлттық байлығы деген үлкен мағына бар еді...

*Ахаңды [Ахмет Байтұрсынұлын. – '.Ғ.] 

барлық қазақ даласы біледі, оны сыйлайды, сүйеді, 

бірақ ол әлі �з бағасын алып біткен жоқ.

*«Ескішілдік» деген бұрыннан үйреншікті 

болып, бойына сіңіп қалған әдет. Үйренген 

әдеттен бұрылып шығуға болмайды. Бұрын 

орысша оқып, үйреніп қалған қазақ жігіттері 

қазақша жаза алмайды. Пішіндемеде (пішіндерді 

тексеретін ілім) кездесетін түрлі атауларды қазақ 

әрпімен белгілесек, олар бұрын түйе к�рмеген 

жылқының түйеден үріккеніндей осқырынып 

қарайды... Мәскеуге барған қазақтың жігіттері 

мен әйелдерінен қай ұлттан боласың деп сұрасаң, 

қазақпын деуге арланып, жапонмын дейді. Бұл не?! 

Қазақтан жиренгендік. Ақылы соған �лшенгендік.

*Мәдениетті ел �нерді, табиғатты �здеріне 

икемдеп, сыртқы түрлерін �з ыңғайларына 

қарап �згертіп алады. Біз сияқты мәдениетсіз 

бейшара елдер оны білмейді. Gнерді, мәдениетті, 

техникені �з тұрмысына ыңғайландырып, �згертіп 

алудың орнына �нерге, табиғатқа �лшеп, �здерін 

�згертеміз деп әуреленеді. Егер бұлай болса, 

бара-бара қазақтың тілін де �згертеміз дер. Бұл 

�нерден, табиғаттан тұрмыс �лшеуімен пайдалана 

білмегендік, ескішілдік. Біз мәдениетті қазақтың 

салт-санасына, тұрмысына үйлестіріп, �нерді, 

техникені �зімізге жақындатайық. К�зімізді 

жұмып, �зімізше жүре бермейік. Бұған к�нбеушілік, 

тағы да айтамын, баяғы ескішілдік әдеті болады.

*Жаңалық деген [латын әліпбиіне к�шу туралы 

– '.Ғ.] барды жоғалтып, орынсыз �згере беру емес. 

Барды �мірге, тұрмысқа үйлестіріп, қолайсызы 

болса, қолайлы етіп �згерту мен қолдануда.

«ЭКСПО – 2017» КҮНДЕЛІГІ

ТІЛЕКТЕР ТОҒЫСҚАН АСТАНА

«Нұрлы жол» нысандарында білікті 

маман болып қалыптасып, кәсіби 

шыңдалудан �туде. 

 «Нұрлы жол» бағдарламасында 

жоспарланған маңызды бағыт тардың 

бірі – білім беру нысандарымен 

қамтамасыз ету. Осы орайда еліміздегі 

ең �зекті мәселелердің бірі – апаттық 

жағдайдағы және үш ауысымдық 

мектептердің орнына жаңасын салу. 

Атап айтқанда, осы уақытқа дейін 

200-ге  жуық мектеп апаттық жағдайда 

жұмыс істеп келген. Сол себепті 

Мемлекет Басшысы 2018 жылға қарай 

үш ауысымдық оқытуды жою және 

апаттық жағдайдағы мектептерді азай-

туды тапсырды. Аталған бағдарламада 

осы  саладағы кемшіліктерді жою 

үшін арнайы қаржы қарастырылған 

болатын.  Министрліктің мәліметі 

бойынша, осы бағытта   барлығы 110 

білім беру нысанының құрылысына 

(91 мектеп, 19 балабақша) 77 млрд 

теңге б�лініп отыр. «Бүгінде 53 білім 

беру нысаны іске қосылды, оның 

35-і мектеп және 17-сі балабақша. 

Биыл  қосымша 71,7 млрд теңге жо-

спарлануда. Бұл бұрын басталған 58 

білім беру нысанын аяқтауға және 56 

жаңа нысанның құрылысын бастауға 

мүмкіндік береді» деді департамент 

басшысы Е.Қазанбаев. Дегенмен, 

министрлік мәліметі апаттық мектеп-

тер мәселесі әлі де назарда болуы тиіс 

екенін к�рсетеді.  

Бағдарлама тұрғын үй-ком -

му  налдық шаруашылық инфра-

құрылымын және жылумен, сумен 

жабдықтау және су тарту жүйесін 

жаңғырту мәселесін де қамтиды. 

Соның ішінде коммуналдық саланы 

қайта құру есебінен жылумен, сумен 

жабдықтау және су тарту жүйелерінің 

тозуын 2020 жылға қарай 67%-дан 

53%-ға дейін азайту жоспарланған. 

Тұрғындар тарапынан жиі сынға 

ұшырайтын бұл салаға да қомақты 

қаржы қарастырылған екен. Депар-

тамент басшысының айтуынша, осы 

мақсатқа Мемлекеттік бағдарламаны 

жүзеге асыру жылдары 150 млрд теңге 

б�лінді. Бұл 2015-2016 жылдары 1100 

шақырым инженерлік жүйені, 11 

қазандық және 11 насостық станса-

ны қайта құруға мүмкіндік берді. Ал 

биыл қосымша 53 млрд теңге қаржы 

б�лініп, 2500 шақырымға тарта жүйені 

жаңғырту жұмыстары жүргізілуде.   

Елбасы бағдарлама аясында шағын 

және орта бизнес саласында  халықты 

жұмыспен қамту мәселелеріне ерек-

ше назар аударған болатын. Бұл 

тұрғындарды тұрақты жұмыспен 

қамтамасыз ету, сол арқылы жеке 

табыстарын �сіру шараларының 

�зектілігін к�рсетеді. Осы ретте 

бүгінге дейін Ұлттық қордан ШОБ-ты 

қолдауға және несиелеуге бағытталған 

100 миллиард теңге толықтай игеріліп, 

4 ,5  мың жұмыс орнын құруға 

мүмкіндік берді. Сондай-ақ жоба ая-

сында бизнесті 10 жылға 6 пайызбен 

несиелеудің  шарты жасалды.  Мұның 

бәрі шағын және орта кәсіпкерлікті 

экономикалық �сімнің драйверіне 

айналдыру міндетін жүзеге асыру 

үшін жасалуда.  Gйткені, орта тап 

қашанда мемлекеттің тірегі, әлеуметтік 

тыныштықтың қорғаушысы екені 

мәлім. Мәселен, бүгінгі күні жүр-

гізіліп жатқан авток�лік жолдары 

құрылысына жүздеген мың адам 

тартылған. Сондай-ақ бұл нысандарда 

елімізде �ндірілген отандық құрылыс 

материалдарын пайдалануға басымдық 

берілуде. Мұның �зі  құрылыс сала-

сына ең қажетті �німдер – цемент, 

битум, түрлі жабдықтар шығаруға 

маманданған және соларға қажетті 

қызметтер к�рсетуге бағдарланған «Ас-

фальтбетон-1» зауыты, Алматы металл 

құрылғылары ЖШС, Павлодардағы 

ПНХЗ ЖШС,  Бұқтырма цемент ком-

паниясы, «Семейцемент» кәсіпорны 

және басқа шағын кәсіпорындар 

үшін үлкен мүмкіндіктер ашып берді. 

Қазіргі таңда жол құрылысындағы 

қазақстандық тауар �ндірушілердің 

үлесі 90%-ды құрайды.

Жалпы Мемлекеттік бағдарлама-

ның негізгі бағыттарын жүзеге асы-

ру аясында к�лік, индустриялық, 

энергетикалық, әлеуметтік-тұрғын үй 

инфрақұрылымдарын дамыту бойынша 

кешенді жұмыстар межеленген. Бұл ша-

ралар к�птеген әлеуметтік мәселелердің 

шешімін тауып, экономиканың дамуы-

на серпін бермек. Бұл үшін, әрине, Жол-

дауда   Елбасы қойған міндеттер мен та-

лаптар ерекше жауапкершілікпен және 

толық  орындалуы тиіс. Атқарылатын 

жұмыстардың маңыздылығы осыны 

к�рсетеді. 

Дина ИМАМБАЕВА

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Шілденің 19-21 

күндері  Оңтүстік 

Қазақ станнан  3-10 

сынып аралы-

ғындағы 500  бала 

келіп,  қазіргі за-

манғы озық тех-

но логиямен, К�р-

меге қатысушы 

елдердің  мәде ние-

тімен, жетістік те-

рімен танысты. Об-

лыстық білім департа ментінің басшысы 

Ердос Нышановтың айтуынша, бұлар 

негі зінен жетім балалар мен тұрмысы  

нашар отбасылардың балалары екен. 

Барлығы 3750 жолдама б�лінген. К�рме 

жабылғанша әлі де оңтүстік қазақстандық 

1500 оқушы  келеді.

 Айта кету керек, ұйымдастырушылар 

тарапынан әр  күн, әр сағат есепте тұр. 

Gтетін, �тіп жатқан шаралар �те к�п. 

Шілденің 21-25 аралығында «ЭКС-

ПО – 2017» аясында  Астанада Шығыс 

Қазақстан облысының күндері �ткізілді. 

Осыған орай облыстан 200-дей �нерпаз 

келіп, қаланың басты   алаңдарын ән-

күйге б�леді. «Бәй теректің» жанында  

Қазақстанның халық әртісі Роза  Рымбаева 

бастаған  �нер жұлдыздары әннен шашу 

 шашып, елорда әсем  әуенмен тербелді.  

Осы ретте К�рменің Қоғамммен 

байланыс департаменті қызметінің 

қалтқысыз жұмысын атай кеткен орынды. 

Қай  павильонда қандай шара, қай елдің 

күндері �ткізілетінін дер кезінде біліп 

отырасыз.  Мәселен,  тамыздың 5-6 күндері  

Астана Аренада «EXPO – 2017 Footdall 

Cup» турнирі �теді. Оған  Қазақстан, 

Ресей, Италия, Германия, Португалия 

құрама командалары қатысады.  ЭКСПО 

қонақтары ат тары аңызға айналған Кевин 

Кураньи, Дино  Баджо, Марко Дельвеккио, 

Нуну Манише,  Эрнан Креспо, Жан-Пьер 

Папен сияқты жасыл алаң жұлдыздарын 

к�ре алады.

 Спорт туралы айтқанда, ЭКСПО ая-

сында ұйымдастырылатын «Astana EXPO 

– 2017 International  Criterium» кәсіби ве-

ложарысы туралы еске алмау мүмкін емес. 

Тасжолда �тетін бәсекеге  15 кәсіби вело-

команда және 5 елдің құрама командасы 

қатыспақшы. Тамыздың 12 жұлдызына 

жоспарланған жарыс туралы Қоғаммен 

байланыс ж�ніндегі департамент алдын 

ала хабарлады.

'деттегідей, бұл аптада бірқатар 

елдердің  күндері болып �тті.  Солардың 

бірі – Оңтүстік Шығыс Азия жолбарысы 

атанған Сингапурдің  сауда, �неркәсіп 

және ұлттық даму министрі доктор Ко 

По Кун мен Қазақстан республика-

сы Инвестициялар және дам у вице-

министрі Ерлан Хаировтың қатысуымен  

Сингапурдың ұлттық күнін атап �ту ша-

расы ұйымдастырылды. 

Ғазиз ЕСЕМБАЕВ
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Талас ОМАРБЕКОВ, 
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры, 
ҚР ҰҒА-ның Құрметті мүшесі

ЖҮЗДЕСУ

Алматы облысының әкімі Амандық 
Баталов «Еуразиялық іскерлік кеңес» 
коммерциялық емес серіктестігінің 
үйлестіру кеңесінің т�рағасы Олег 
 Сосковецпен кездесті. Қос тарап сауда-
экономикалық қатынастарды дамытуға 
ықпалдасу ж�ніндегі ынтымақтастық 
меморандумына қол қойды.

Б а с қ о с у д а  � ң і р  б а с ш ы с ы  Р е с е й 

Федерациясынан келген меймандарға 

Жетісу  �ңір інің  әлеуметт ік-эконо-

м и к а л ы қ  д а м у ы  м е н  б о л а ш а қ т а ғ ы 

жоспары жайлы жан-жақты баяндап 

берді .  Ресейлік  бизнес  �кілдері  де 

и н в е с т и ц и я  қ ұ й ы п ,  з а у ы т  с а л у ғ а 

қызығушылық танытса, ұсыныстарын 

қарастыруға әзір екендіктерін білдірді. 

Осыдан кейін с�з алған «Еуразиялық 

іскерлік кеңес» коммерциялық емес 

серіктестіг інің  үйлестіру  кеңесінің 

т�рағасы Олег Сосковец Талдықорған 

қаласының бүгінгі келбеті оң �згеріске 

толы екенін жеткізді. Кездесу соңында 

қос тарап �з с�здерін ынтымақтастық 

меморандумына қол қою арқылы бекітіп, 

келешекте бизнесті дамыту бойынша 

бірлесіп жұмыс жүргізуге уағдаласты.

Астанадағы «ЭКСПО – 2017» к�рмесін 
тамашалауға бір топ жетісулық арда-
герлер аттанды. Қазыналы қарияларға 
қала әкімі Бағдат Қарасаев ақ жол тілеп, 
жолға шығарып салды.  

– Қариясын ардақтаған текті халық 

болғандықтан к�рсетілер бар құрмет пен 

қошемет сіздерге арналады. Ел тарихында 

тұңғыш рет �тіп жатқан «ЭКСПО – 2017» 

бүкіләлемдік к�рмесін жақсы к�ңіл-күймен 

тамашалап қайтыңыздар. Сіздерге ақ жол 

тілейміз, – деді қала әкімі.

О б л ы с т ы қ ,  қ а л а л ы қ  а р д а г е р л е р 

кеңесінің т�рағасы Ермек Келемсейіт 

пен Мұрат Халық қала әкімдігіне және 

демеушілік к�рсеткен азаматтарға зор 

алғысын айтты. Сапардан келісімен 

а т а л ғ а н  ұ й ы м  е л і м і з д і ң  ж е т к е н 

ж е т і с т і к т е р і  м е н  б а ғ ы н д ы р ғ а н 

биігі  жайында қариялармен кездесу 

ұйымдастырмақ. Айта кетейік, Астанаға 

сапар шеккен жиырма бес ардагермен 

бірге бір жетекші маман, бір медицина 

қызметкері және видео-оператор жолға 

шықты.         

    

Екінші күнінде Елордамыздағы бірқатар 

мәдени ошақтар – ҚР Ұлттық музейі мен 

Бейбітшілік және Келісім сарайы, «Астана-

Бәйтерек» монументалды ғимараты, «Пре-

зидент» саябағы секілді ауқымды нысандарды 

аралады. «Астана ЭКСПО – 2017» маман-

дандырылған к�рмесіне барған оқу шыларға 

бес күндік бағдарлама  бекітілді. Онда балалар 

жол жүру билеттері мен 4 мезгіл тамақпен тегін 

қамтылды.  Ал к�рмеге барып, игі бастамаға 

қатысып қайтқан шәкірттердің білім мен 

ғылымға, қоғамға деген құрмет-құштарлығы 

еселенгенін байқауға болады.  

«Үлкен қобалжу үстіндемін. Күн гейден 

к�рмеге келу – мен үшін мәртебе! Алған 

әсерімді с�збен айтып жеткізе алмаймын! 

Халықаралық мәдени шарада шетелдік 

�нертапқыштардың жетістігімен танысып, 

жаңа тех нологияның кең мүмкіндіктерін 

 сараладым. Болашақта менің де ғалым болғым 

келеді. Елімнің игілігі үшін ғылыми зерттеу-

лер жүргізіп, дамыған елдермен тереземіз тең 

 болуы жолында қызмет ету – мақсатым» дейді 

Қ.Сыпатаев атындағы №7 мектеп-лицейінің 

оқушысы 'сел Мүсіретәлі.  Айта кетейік, 

«ЭКСПО – 2017» халық аралық к�рмесіне жол-

дама оқуда озат болған оқушыларға ғана емес, 

әлеуметтік аз қамтылған отбасының балалары-

на да табысталған.

ЫНТЫМАҚ ТҮБІ – БЕРЕКЕ

АРДАГЕРЛЕР 
АСТАНАҒА АТТАНДЫ

ОҚУШЫЛАР КӨРМЕНІ 
ТАМАШАЛАДЫ

ҚАМҚОРЛЫҚ

«ЭКСПО – 2017»

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Қарасай ауданында атқарылып 

жатқан жұмыстар к�ңіл қуантарлық. 

Мысалы, 2017 жылдың бірінші 

жартыжылдығында 4948 мүмкіндігі 

шектеулі азамат тіркелген болса, 

олардың 1644-і жұмысқа жарамды. 

Жұмысқа орналасуға  барлығы 

97 мүгедек ниет білдірсе, бүгінге 

дейін 39 азамат тұрақты жұмысқа, 

32-сі ақылы қоғамдық жұмысқа 

орналастырылып, 13 үміткер қайта 

даярлау курстарына, 1 жеткіншек 

жастар тәжірибесіне жіберілген.  

«Нұрлы жол», «Нәтижелі жұмыспен 

қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 

дамытудың» 2017-2021 жылдарға 

арналған  бағдарламасының 

 «Бастау-бизнес» бағыты бойын-

ша бес азамат білімін жетілдіріп, 

�з кәсіптерін ашып үлгерген. Осы 

кезеңде мүмкіндігі шектеулі 90 

адам жұмыспен қамтылған. Ендігі 

кезекте қалған 7 адамды жұмысқа 

орналастыру  мәселесі талқылануда.

Осындай үміткерлердің бірі – 

үшінші топтағы мүгедек Нәзира 

Алғожаевамен партия филиалы 

т�рағасының бірінші орынбасары 

Амалбек Ықылас пен жұмыспен 

қамту орталығының директоры 

Эльмира Тасырова қоғамдық 

қабылдау б�лмесінде сұхбаттасып, 

жалғызбасты ананың жай-күйімен 

танысты. Неміс тілі, кейіннен қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

мамандығын алған Нәзира к�ру 

қабілетінің нашарлауына байла-

нысты жұмысты қалдыруға мәжбүр 

болған. Екінші топтағы мүгедек 

ретінде пәтер кезегінде тұрған 

оны үшінші топқа ауыстыруына 

байланысты баспана кезегінен 

де алып тастаған. Бүгіндері қант 

диабетімен ауыратын қызы және 

к�зі нашар к�ретін үшінші топтағы 

мүгедек ұлы үшеуі жалдамалы 

пәтерде тұратын жалғызбасты 

ана тұрмыс тауқыметін тартуда. 

Денсаулығының нашарлығына 

қарамастан жұмысқа орнала-

сып, отбасы  жағдайын түзеуге 

ұмтылады. Нәзира Алғожаеваның 

тұрмыс-тірлігімен жете танысқан 

Амалбек Еркінұлы мен  Эльмира 

Алтынбекқызы аталған азаматшаға 

қолайлы жұмыс қарастыратынын 

айтты.

Акция барысында Қаскелең 

қаласының «Жаңақұрылыс» 

ы қ ш а м  а у д а н ы н д а  т ұ р а т ы н 

үшінші топтағы мүгедек – Жұлдыз 

Бұхарбаеваның шаңырағына бас 

сұққан қатысушылар орталықтың 

жолдамасы бойынша оператор 

IBM мамандығын меңгерген жас 

келіншектің отбасы жағдайымен 

танысып, болашақтағы  жоспарын 

cұрап білді. Екі баланы жалғыз 

тәрбиелеп отырған мүгедек 

ана үш айлық курсты жақсы 

тәмамдағанын, компьютерге 

қатысты кез келген жұмысқа 

орналасуға дайын екенін жеткізді. 

Қонақтар бұл мәселені шешуге 

уәде берді. 

Осыдан кейін жол «Бірінші 

май» ауылдық округіне қарасты 

Бекболат елді мекеніндегі орта мек-

тепке күзетші болып орналасқан 

үшінші топтағы мүгедек –  Ерлан 

Б о с т а е в т ы ң  ж ұ м ы с  о р н ы н а 

түскен. Ұзақ уақыт бойы үйде 

отырып қалған азамат «Нұр Отан» 

 партиясы және жұмыспен қамту 

орталығының к�мегімен �зіне 

лайық жұмысқа орналасып, ел 

қатарлы күн кешіп жатқанын тілге 

тиек етті. Gз кезегінде Е.Бостаев 

ауыл әкімі Ержас Тоқтасынов пен 

партия филиалының т�рағасына 

және �зге де қызметкерлерге 

алғысын білдірді. 

    
                  Қуат ҚАЙРАНБАЕВ

Алматы облысы

ҚАМҚОРЛЫҚ АЯСЫНДА

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Осы іргелі зерттеу жұмысы Павло-

дар қаласынан «Кейкі К�кембайұлы» 

д е г е н  а т п е н  ж е к е  к і т а п  т ү р і н д е 

жарық к�ріп, оқырманға жол тарт-

ты. Кітап үлкен-үлкен 9 б�лімнен 

тұрады. Осы б�лімдердің атынан-

ақ бұл кітаптың құндылығы айқын 

байқалады. Зерттеуші пайдаланған 

зерттеулер мен материалдардың саны 

да қомақты.  Олардың қатарында 

аталған архив құжаттарымен қатар 

к�птеген әдебиеттер мен зерттеулер 

берілген. Кітапты к�ркемдеп тұрған 

Мажарстандық антропологтардың 

бас сүйек арқылы жасаған Кейкі 

батырдың бет-бейнесі деп айтар едік. 

Ол кітаптың мұқабасында берілген. 

Кітаптағы к�птеген к�ркем фото-су-

реттер, құжаттардың фото к�шірмелері, 

туған жерде Кейкі батырға орнатылған 

ескерткіштер еңбекті  айшықтап, 

т о л ы қ т ы р а  т ү с к е н .  Б і р  с � з б е н 

айтқанда Кейкі туралы бұл еңбек 

қазақ оқырманының 1916 және 1917 

жылдардағы ұлт-азаттық қозғалысының 

қатынастарды шиеленістіре түсетінін 

түсінген қытайлықтар қағанға аң 

 аулайтын қорық беріп, жақындарын 

түгел �зіне қайтарып еркіншілік берді. 

Алайда жат жерде осындай бейшара 

халге ұшыраған Ел қаған бұған к�ндіге 

алмады. Ылғи да оңаша қалып, туған 

жердің мұңлы да зарлы әуендеріне 

күйзеле бой алдырған ол, ауыр қайғыға 

Шығыс түріктерінің атақты қағаны 

Ашына Инанның басы да �зінің 54 

қолбасшысымен бірге  Қытайдың 

бұрынғы астанасы Чаньаньның Шығыс 

алаңында айбалтамен шабылды. Бұл  

бостандық үшін құрбан болған қасиетті 

бастарды іздейтін уақыт та туған сияқты.

Бұл айтқандарымыз арғы тарихы-

м ы з д ы ң ,  я ғ н и  т ү р к і  д ә у і р і н і ң 

лы да айбынды хандарды тәрбиелеп, 

лайықты тақ мұрагерлерін кейінге 

қалдырған ірі мемлекет қайраткері 

Шығай ханның денесі де айдалада жатыр. 

Қазақ даласындағы билікті балалары 

Тәуекел хан мен Есім ханға тапсырып, 

Ходжент аймағына к�шіп барған ол, 

жалғыздықты бастан кешіп, құса болып, 

ешкімге қажетсіз күйде 1582 жылы осын-

бұл әңгімені бүкіл қазақ даласы к�рді. 

Ханның денесі �зі кезінде қалмаққа 

қарсы қаздырған Орбұлақтағы Оқпаннан 

атшаптырым жердегі Сарыбелде малдың 

аяғына тапталып, елеусіз жатыр. Хан-

батырдың басына алыстан к�здің жауын 

алатын келісті күмбез орнатуды бүгінгі 

қазақтың мойнындағы т�рт ғасыр бойы 

�телмей келе жатқан қасиетті борыш 

ретінде атап к�рсетер едік.

Атақты 'білқайырдың ұлы Нұралы 

ханның денесі де елден аулақта жа-

тыр. Ол 1790 жылы қайтыс болған соң 

Уфадағы мұсылман қорымына жерлен-

ген болатын. Нұралының ұрпақтарымыз 

дейтін бүгінгі қазақтар оның денесін 

елге алып келуді ойластырар ма екен? 

Шерғазы ханның денесі де Орынборда 

жатқанын ескертеміз. 

Тағдыры Кавказдың қаһарманы 

Шәмілмен ұқсас, Кіші жүзде аса беделді 

берілді. Ақыры ешкімге керексіз болған 

бір кездері есімінің �зі ғана бүкіл қытай 

әлемін тітіренткен қаһарлы қаған к�з 

жасын к�л етіп, жат жерде ащы құсадан 

�лді. Қайсар тұлғадан айырылған түркі 

халқы да қаңғырып қалды. Ал енді 

бүгінде Қытай жерінен осы Ел қағанның 

қабірін іздейтін азаматтар табылар ма 

екен?  

'йгілі Күлтегін, Білге қаған және 

Тонык�к жазбаларында «Ағам қаған» 

деген атпен ғажайып ерлігі баяндалатын 

«түрік халқын қайта орнатқан, қайта 

игі еткен, шығайды бай қылған, азды 

к�п қылған» атақты Қапаған қағанның 

басы да Қытайда жатыр. Ол жойқын 

жорықтар барысында Қытайдың 23 

қаласын жермен-жексен етіп, сан 

мыңдаған хансулықтарды түрік жеріне 

тұтқын етіп, топтап айдап келген, Темір 

қақпаға дейін басып алып, қаһарлы Түрік 

қағанатын қалпына келтірген Ұлы қаған 

еді. Ол туралы Мойынчордың мәтінінде 

мынандай жолдар бар: «Ағам – қағанмен 

(Қапаған қағанмен – Т.О.) бірге ілгері 

Жасыл �зенге, Шандун жазығына дейін 

жорық жасадық. Кері – Темірқақпаға 

дейін жорық жасадық. Барлығы жиыр-

ма бес рет жорыққа шығып, он үш рет 

соғыстық. Елдігін елсіреттік, қағандығын 

қансыраттық. Тізеліні бүктірдік, бастыны 

жүгіндірдік... Батыстағы Кеңү-тарбанға 

(Сарыарқаға) дейін түрік халқын біз анша 

қондырдық. Анша еттік. Ол заманда құл 

құлды болған еді. Күң күңді болған еді...». 

Міне, Қапағанның ерліктері Орхон жазу-

ларында осылай баяндалады. 716 жылы 

Қапаған қаған �зіне қарсы к�терілген 

Байырқу тайпасының к�терілісін ба-

сып, қайтып келе жатқанда аңдаусызда 

тосқауылға тап болып қайтыс болды. 

Қытайлықтар оның басын әкелгендерге 

сыйақы беруге уәде бергендіктен, 

оны �лтіргендер қытай елшісі арқылы 

Қапаған қағанның басын Қытай астанасы 

Чаньаньға ж�нелтті. Қытайлықтар бұған 

қатты қуанып Қапаған қағанның басын 

астананың кіре берісіндегі бас қақпаға 

іліп қойып, той тойлаумен болды. Осын-

дай атақты қаһарман қағанымыздың 

басын іздейтін азамат қазақ арасынан 

бүгінде табыла қояр ма екен? 

тұлғаларына қатысты. Ал кейінгі 

тарихқа келетін болсақ, Кейкі мен 

Кенесарының басы тәрізді  іздеу-

сұраусыз қалған бастар да баршылық. 

Мысалы, қазақтың атақты үшінші 

ханы Бұрындық ханның �мірінің соңғы 

жылдарында Самарқандта тұратын 

кенже қызы Михр Сұлтан ханымның 

қолына к�шіп барғаны белгілі. Аса бай, 

қолында вакфтік құжаты бар бұл қыз 

Бұрындық ханды, яғни әкесін �мірінің 

соңына дейін дұрыстап бағып-қақты. 

Ол  туралы кезінде біз былай деп жазған 

болатынбыз: «Елден қол үзіп, елеусіз 

қалған Бұрындық қайтыс болған соң 

к�п мұсылманның бірі болып, ешбір 

қошеметсіз, Үргеніш маңындағы қабірге 

жерленді». Ал енді осы Бұрындықтың 

денесін елге қайтару туралы мәселені 

Кейкі батырдың басы елге оралғанда 

қазақ қоғамында к�терілуі тиіс емес пе?!

С о н д а й - а қ  қ а з а қ т ы ң  б е л г і л і 

хандарының бірі Тахир ханның денесі 

де Қашқария жерінде жатыр. Ол осын-

да 1531-32 жылдары ешкімге қажетсіз, 

қайыршы халде қайтыс болып жер-

ленген еді. Оның қабірін іздеп тауып, 

елге қайтару да бір маңызды мәселе. 

Қазаққа Тәуекел, Есім тәрізді айбар-

да қайтыс болды. Баласы Тәуекел хан 

бастаған қазақ сұлтандары оның денесін 

Бұхараға жақын маңдағы Құшкент елді 

мекеніндегі 'улиеата қабіріне қойды. 

Бүгінде бізді мынандай сұрақ мазалай-

ды: атақты Шығай ханның денесін елге 

қайтаруға кім атсалысар екен?

Атақты тарихшы атамыз Қадырғали 

Жалаири жанында атқосшы болған 

 Ондан сұлтанның ұлы Ораз Мұхаммед 

хан қазақ даласынан ұрлап әкетіліп, 

Қасым қаласында билік құрғаны белгілі. 

Оған да жат жердің топырағы бұйырды. 

Ол қайтыс болған кезінде небәрі 

 38-де еді. Шалғайда шалқып хандық 

құрған есіл ер – қазақ сұлтаны Ораз 

Мұхаммедтің денесі де �зі билік жасаған 

Қасым қаласында жатыр. Бүгінгі қазақ 

арасынан оны елге алып келетін азамат 

табылар ма екен? 

Есім ханның мұрагері, қазақтың 

атақты ханы, жоңғардың ірі тұлғасы 

Қалданға қарсы жекпе-жекте қаза 

болған Салқам Жәңгір ханның денесі 

де елеусіз қалды. Бұл туралы жақында 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевпен 

болған үш жазушының сұхбатында жа-

зушы Бексұлтан Нұржекеев  Елбасына 

айтқан болатын. Телехабардан берілген 

болған Арынғазы ханның денесі де ай-

далада қалды. Ханның орыстарға қарсы 

саясатын мақұлдамаған және оны халқы 

аса құрметтейтінін байқаған Петербор 

билігі Арынғазыны алдап шақырып 

алып, 1823 жылы мамырда ел аяғы баса 

бермейтін шалғай Калугаға жер ауда-

рып, мұны аса құпия ұстағаны белгілі. 

Қазақтың басын қосатын бірден-бір 

ірі тұлға, асыл азамат осылайша ел-

ден еріксіз оқшауланып, жазықсыз 

қорлаудың, түйсіксіз надандықтың 

құрбандығына айналып, он жыл бойы 

Калугадағы айдау азабынан қасірет 

шегіп, жат жерде қайтыс болды.  Оның 

қабірін Калугадан іздеп, тауып елге 

алып келетін азаматтар бар ма екен?

Міне, белгілі зерттеуші, журна-

лист Сүлеймен Мақсұтбектің Кейкі 

К�кембайұлына арнаған іргелі де құнды 

еңбегін оқып отырғанда бізді осындай 

ойлар тебірентіп, тарих қойнауына 

қайтадан жетеледі. Айтылмаса с�з �леді 

дегендей!.. Тарихымызды түгендейміз 

десек Кейкі К�кембайұлының басының 

елге оралуы азаттық және тәуелсіздік 

үшін күресте құрбан болғандардың 

денесі мен бастарын елге қайтаруға жаңа 

серпін берер деп үміттенеміз.  

к�птеген құпия тұстарын айқындай 

түсуіне айтарлықтай к�мек к�рсетеді. 

Бұрын тарихымызда осы кезеңнің ұлт-

азаттық қозғалыстарын әңгімелегенде 

'бдіғапар, Кейкі тәрізді тарихи тұлғалар 

кеңес үкіметінің қас жауы болғандықтан 

назардан тыс қалып келген еді. Енді, 

әрине, тарихи шындық салтанат құрды. 

Ресейден тарихи отанына қайтып келген 

Кейкінің басы тарихымызды қадірлейтін 

барлық азаматтарды ойлантуы тиіс. 

Мұндай маңызды шара �ткен тарихтың 

тереңінде қалған Кейкі тәрізді талай 

асылдарымыздың денесін және басын 

елге қайтару туралы ойды қозғайды. 

Осындайда айтарымыз, іздейтініміз 

жалғыз қазақтың соңғы қаһарман ханы 

Кенесарының басы ғана болуы тиіс 

емес. Егер арғы бабаларымыз �мір 

сүрген түркі дәуіріне барар болсақ, 

Шығыс Түрік қағанатының қаһарлы 

қағаны Ел қаған (Ілік қаған – ҮІІ ғасыр) 

еріксіз еске түседі. Ол Қытайға қарсы 

жанкешті соғыста аңдаусызда қолға 

түсіп, Қытайдың Таң патшалығының 

астанасы Чаньанға жеткізілді. Оны 

қатал жазалау түріктермен қарым-

    

Театр �нерпаздары   халықаралық фестиваль-

де әр елден келген 6 құраманың арасынан озып 

шығып, режиссер Қуандық Қасымов қойған 

Еврипидтің «Медея» қойылымы үшін «Совре-

менное прочтение античной темы» атты арнайы 

жүлдемен марапатталды. Бұл жайында облыстық 

ақпарат құралдары �кілдерімен �ткізілген баспас�з 

мәслихатында айтылды.  

Gнер ордасының директоры Берік  Джаменов 

ежелгі тарихи орында, ашық аспан астында 

�ткізілген фестивальден зор әсер алғандарын 

жеткізді.  Сондай-ақ мұнда  Ұлы Отан соғысында 

Керчь қаласын азат етуге қатысқан  Қайырғали 

Смағұловқа орнатылған ескерткіш тақта бар 

екенін және  Старый Крым қаласындағы  Бейбарыс 

сұлтан мешітіне барып тағзым еткендерін айта 

келе, театрдың алдағы уақытта Астана қаласына 

«ЭКСПО – 2017» халықаралық к�рмесіне жол 

жүргелі отырғандары туралы айтылды. Театр атты 

киелі шаңырақта �ткен басқосуда �нер ордасының 

басшысы к�рермендердің �зін-�зі ұстау мәдениеті 

ж�нінде с�з қозғады. Актерлердің  сахнаға алып 

шыққан образдарын мүлтіксіз орындауы үлкен 

жауапкершілікті талап ететінін және �нер әлемінің 

қиындығы мен қуанышы қатар жүретінін жеткізді. 

Арайлым НАРЕШОВА

АТЫРАУ

ФЕСТИВАЛЬДЕН 
ЖҮЛДЕЛІ ОРАЛДЫ

ТЕАТР

ТАРИХЫМЫЗДЫ 
т�гендейміз десек...
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АНА ТІЛІ

Н ұ р с ұ л т а н   ' б і ш ұ л ы  « Е г е м е н 

Қ а з а қ с т а н »  г а з е т і н д е  ж а р и я л а ғ а н 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында: «Болашақта ұлттың табысты 

болуы оның табиғи байлығымен емес, 

адамдарының бәсекелік қабілетімен 

айқындалатынын айтып қана қоймай, 

оған бастар жолдың бағытын да к�рсетіп 

берді. Жаңғыру ұғымы жақсы мағыналы 

с�з. Ұлы Абай сынаған бойымыздағы 

кемшін қасиеттерден арылатын, «Жақсы 

менен жаманды айыратын» уақыт жетті. 

Ысырапшылдық пен астамшылық мақтан 

мен бекер мал шашпақтық ұлтты ұшпаққа 

шығармайтыны бесенеден белгілі жай. 

Ғасырлар қойнауынан жеткен тари-

хи жәдігерлерімізді, ата-бабалар ғұрпы 

мен салтынан бастау алған озық рухани 

игіліктерімізді игеру, елдің «ұлттық-рухани 

тамырынан нәр алған» мәдениетіміз бен 

�нерімізді асқақтатып әлемге таныту – зор 

міндет». 

Келешегіміздің кілті – білімде. Ел-

басы атап к�рсеткендей, құндылықтар 

жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт 

қана табысқа жетеді. Білімді болу үшін 

бірнеше тілді білу қажеттілігі с�зсіз. Шоқан 

орыс, неміс, француз тілдерін, Абай, 

Шәкәрімдер араб, парсы, орыс тілдерін 

үйрену арқылы сол елдің мәдениеті мен 

ғылымынан да зор хабардар болған. 

К�п тілді білгеннен ұтылған ел жоқ. Үш 

тұғырлы тіл саясаты –ұлт болашағының 

баянды болуына бастар бағыт болса, 

бүгінде отандық мәдениет БҰҰ-ның алты 

тілі – ағылшын, орыс, қытай, испан, араб 

және француз тілдерінде с�йлеуі үшін 

мақсатты ұстаным болуы шарт.

Бұл орайда айтайын дегенім, еліміз 

Тәуелсіздік алып, әлемдік ақпарат 

кеңістігіне дербес шыға бастағалы 

бері  латын қарпіне к�шу мәселесі 

туындағаны рас. Оның басты себебі мы-

налар: біріншіден, латын әліпбиі бүгін 

де телекоммуникациялық салалар-

да басымдыққа ие; екіншіден, кирилл 

әліпбиі кеңестік кезеңде күшпен таңылып, 

қазақ тілінің ішкі заңдылықтарына нұқсан 

келтірді, соның салдарынан бүгінде тер-

мин с�здер, жер-су атаулары, кісі есімдері 

мен тегі бұрмаланып, шұбарланып кетті. 

Кезінде лингвосаяси идеологияның сал-

дарынан кирилл қарпіне к�шкен латын 

әліпбиін қалпына келтіру - әрі әділеттілік, 

әрі қажеттілік. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы 

жаңа бастама, жасампаз идея деп ой-

лаймын. Елбасы «Біз алдағы бірнеше 

жылда гуманитарлық білімнің барлық 

б а ғ ы т т а р ы  б о й ы н ш а  ә л е м д е г і  е ң 

жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден 

қазақ тіліне аударып, жастарға дүние 

басатын аудандарға сирек кездесетін 

әріптерді орналастырған.

'ліпбиін латын қарпіне бейімдеп 

қолдануында бір ғасырдай тарихы 

бар түрік халқы пернетақтаны екі рет 

�згертіп үлгерді. Олар алғашында 

компьютерлендіруге байланысты 

латын қарпін әлемдік стандартты 

пернетақтаға қосымша т�л дыбыста-

рын енгізу арқылы �зіндік пернетақта 

ойлап тапты. Оның сипаты мынадай: 

Бұл пернетақтаны «Q пернетақта» 

деп атаған. Жоғарыдағы суреттен 

байқағанымыздай түрік мамандары 

әлемдік стандарттағы осы пернетақтаға 

тақтаға  әріптерді  ораналастыру 

үлкен мәселе болып табылады. Түрік 

мемлекеті бұл тұрғыда бірнеше жыл 

бойы �з т�л таңбаларын енгізуде к�п 

жұмыс жасаған. 'ріптерді орналастыру 

таза тілтанушылардың ғана емес пси-

холог, физиолог, когнитологтардың 

да пікірлерімен байланыста жа-

салды. Осымен байланысты біз де 

қазақ мәтіндеріне статистикалық 

талдау жүргізгеніміз абзал. Және 

о н ы ң  қ о р ы т ы н д ы л а р ы н  л а т ы н 

қарпіне бейімделген қазақ әріптерін 

пернетақтаға орналастыруды басты 

назарға ұстауымыз керек деп танимыз. 

Шынымен де Тәуелсіздік алғалы 

бері қазақ тілін латын қарпіне к�шіру 

мәселесін зерттеуге Үкімет екі рет 

тапсырма берген еді. Оның екеуінде 

де қаржы б�лініп, біршама зерттеу 

жұмыстары атқарылды. Алғашқысында, 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты латын қарпіне �ткен �зге 

түркі халықтарының тәжірибесіне тал-

дау жасады, кейінгісінде латын қарпіне 

байланысты теориялық жұмыстар 

жүргізді. Екеуінің де нәтижесі моно-

графия түрінде жарияланды:  «Латын 

графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі: 

тарихы, тағылымы және болашағы». - 

Алматы: Арыс, 2007 ж., «Жаңа ұлттық 

әліпби негізінде қазақ жазуын ре-

формалау». - Алматы, 2016 ж.. Латын 

қарпіне негізделген әліпбидің бірнеше 

жобалары дайындалды. Ол заңды да. 

Ендігі кезекте солардың біріне таңдау 

жасау, бір тоқтамға келу мәселесін 

жеделдету қажет. Себебі, қазақ тілін 

латын қарпіне к�шіруде бұлардан �зге 

де мәселелер жетерлік. Солардың бірі 

– латын қарпін пернетақтаға тиімді 

орналастыру мәселесі. Заман талабы 

компьютерлік тәуелділікке жетелейді. 

Одан �зге Елбасы тапсырғандай, 

«Цифрлы Қазақстан» талаптарына 

жауап беретіндей әрекеттерді, тиімді 

әдістерді даярлауымыз қажет деп са-

наймыз. Қазіргі қолданылып жүрген 

компью терлік пернетақтаның тарихы 

сонау ХІХ ғасырда қарапайым жазу 

мәшинесінің пайда болуымен байла-

нысты. 1868 жылы Кристофер Латам 

Шольз атты ағылшын ғалымы әліпбилік 

тәртіппен орналасқан символдардың 

жиынтығы ретінде �зінің алғашқы 

пернетақтасын ойлап тауып, патент-

теп алған. Ол пернетақтада әріп екі 

қатарда әліпбилік ретпен орналасқан. 

' р і п т е р д і ң  п е р н е т а қ т а д а  б ұ л а й 

(әліпбилік ретпен) орналасуы мәтін те-

руде ынғайсыздықтар келтіргендіктен, 

бұл пернетақтаның қолданылуы ұзаққа 

бармайды. Түймешіктерді басқанда 

саусақтардың бір-біріне ілінісу әрекеті 

жиі болып, жазылуда �рескел қателер 

байқалған. Бұл қиындықты шешу 

үшін Кристофер Шоулз қаріптердің 

орналасу тәртібін біртіндеп �згерту 

арқылы тәжірибе жасайды. Оның 

нәтижесінде қазіргі қолданыстағы 

тын қарпінің алғашқы алты әрпіне 

байланысты қойылған екен.  Бұл 

пернетақтаны құрастырудағы басты 

ұстаным – мәтінде жиі қатар келетін 

әріптерді бір-бірінен алшақ орналасты-

ру болып табылған. Себебі ағылшын 

әліпбиінде мәтін ішінде дыбыстардың 

қатар келуі жиі ұшырасады (мысалы, 

p-r, n-o). Осының нәтижесінде мәтін 

теруде қатар тұрған түймешіктерді 

басқанда, к�рші тұрған әріптердің 

ілінісіп кету жағдайы жиі ұшыраған. 

Осы және т.б. кемшіліктерді ескере 

отырып «QWERTY» пернетақтасын 

�ндірушілер  т іркесте  жиі  қатар 

қолданылатын әріптерді бір-бірінен 

алшақ орналастыру және мәтінде жиі 

ұшырасатын әріптерді сұқ саусақ баса-

тын ауданнан қашығырақ орналастыру 

қажеттігі жайында шешім шығарады. 

'ріптерді сұқ саусақ басатын аудан-

нан қашық ораналастыруының тағы 

бір себебі саусаққа түсетін күштің 

жүктемесін азайту.

Ал орыс пернетақтасында керісінше, 

ең күшті және жылдам әрекет ететін 

сұқ саусақ басатын ауданға ең жиі 

кездесетін әріптер қатарын берген, ал 

әлсіз аты жоқ саусақ пен шынашақ 

қосымша �здерінің  Ч-Ç ç, Ғ-Ğ ğ, Ы-Y 

y, G-Ö ö, Ш-Ş ş, Ү-Ü ü таңбаларын енгізу 

арқылы пайдаланған. Осыған байла-

нысты дерекк�здерге к�з жүгіртсек, 

«Q пернетақтасы» түркі халқына біраз 

жыл қызмет еткенін к�руге болады. 

Дегенмен де уақыт �те келе, түрік 

ғалымдарының пікірінше қолданыс 

т ә ж і р и б е с і н д е  т ү й м е ш і к т е р д і ң 

(қаріптердің) бұлай орналасуы тиімсіз 

болып танылды.

«F пернетақтасының» қысқаша 

тарихымен ерекшелігін с�з ете кетсек, 

бұл пернетақтаны 1955 жылы İhsan 

Sıtkı Yener атты ғалым ойлап тапқан. 

Түрік тілдер қауымдастығының жазу 

жиілігіне жүргізген статистикасының 

зерттеу  нәтижесінен  туындаған 

пернетақтаның бұл дизайн түрі, оның 

жай ғана жеке адамның пікірі емес, 

сонымен бірге бұл үлкен ізденістің 

нәтижесінде пайда болғанын к�рсетеді. 

Түрік тілдер қауымдастығы жүргізген 

бұл  статистика қорытындылары 

әріптерді пернетақтада орналастыру-

да саусақтың сүйектері мен бұлшық 

еттерінің анатомиясы ескеріле отыры-

лып үйлестірілген. Сонымен бірге «F 

пернетақтасының» тағы бір ерекшелігі 

оң қол мен сол қолға түсетін күште 

баланс сақталған: сол жақ қолға түсетін 

күш 49%-ды құраса, оң қолға түсетін 

күш 51%-ды құрайды. Түріктер осы 

пернетақтамен мәтін теруде бірнеше 

р е т  ' л е м  ч е м п и о н ы  а т а н ғ а н ы н 

мақтанышпен айтады.

 «F пернетақтасына» да қосымша 6 

қаріп енгізілген. Осы пернетақтаның 

«Q пернетақтасынан» әріптердің 

к е з д е с у  ж и і л і г і н е  б а й л а н ы с т ы 

орналастырылғанымен ерекшеленеді.

Байқап отырғанымыздай, перне-

ЖАҢА ӘЛІПБИДІҢ
пернетақтасы қандай болады?

Қорыта келе, осымен байланысты 

латын әліпбиіне негізделген қазақ 

қаріптерін пернетақтаға орналасты-

руда т�мендегідей мәселелерді басты 

назарымызға ұстауымыз қажет:

– пернетақтаға қаріптерді орна-

ластыруда бірінші жеке әріптердің 

қолданыс жиілігін, екінші тіркестердің 

қолданыс жиілігін басшылыққа алу 

қажет;

– әріптерімізді пернетақтаға ор-

наластыруда әлем тәжірибесіндегі 

тіркесте жиі қатар қолданылатын 

әріптерді бір-бірінен алшақ орнала-

стыру және мәтінде жиі ұшырасатын 

әріптерді сұқ саусақ басатын ауданға 

орналастыру қажеттілігін басшылыққа 

алғанымыз ж�н; 

– жиі кездесетін тіркестерді қатар 

орналастырмай, оң қолмен сол қол 

басатын аудандарға параллель орнала-

стыру қажет;

– пернетақтаға әріптердің қолданыс 

жиілігін ескере отырып, физикалық 

тұрғыдан күшті  саусақтан әлсіз 

саусақтарға қарай ретімен ораластыру-

ды дұрыс деп танимыз; 

– әріптердің қолданыс жиілігімен 

бірге тіркестердің қолданылу жиілігіне 

байланысты әртүрлі  стильдерге 

жасалған статистикалық талдаулар 

нәтижесін латын қарпіне негізделген 

қазақ әліпбиін пернетақтаға модельдеу 

жұмысын да ескеру маңызды. Себебі 

әр тілдің әріптері мен тіркестерінің 

�зіндік қолданыс жиілігі болды. Егер 

әріптерді пернетақтаға осы қолданыс 

жиілігіне сәйкес орналастырсақ, мәтін 

теруде уақыт үнемділігі, физикалық 

күшті аз жұмсау сияқты нәтижелерге 

қол жеткізер едік.

Сайлау ҚОЖАҒҰЛ,
І.Жансүгіров атындағы

Жетісу мемлекеттік 
университетінің доценті

Бұлбұл КАРБОЗОВА,
А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі 
институтының қызметкері,

Абай атындағы ҚазҰПУ-
дың PhD докторанты

жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде 

білім алуға мүмкіндік жасаймыз» - десе, 

бұл да біздің гуманитарлық салада ел 

аумағынан алысқа ұзап шыға алмай қалған 

олқылықтарымыздың орнын толтыру, 

білімді ұрпақ қамын бүгіннен бастап 

қолға алуды меңзейді. Бір ғана мысал, 

біз шетелдік басылымдарға әлі де қол 

жеткізе алмай келеміз. Олармен орыс 

тілі арқылы ғана таныстық. Оның �зінде, 

американдық Р.Уэллек пен О.Уорреннің 

1949 жылы шыққан «'дебиет теориясын»           

1978 жылы ғана к�рдік.

« Т у ғ а н  ж е р »  б а ғ д а р л а м а с ы , 

о т а н ш ы л д ы қ  п е н  п а т р и о т и з м -

ге тәрбиелеудің ең басты темірқазығы. 

Себебі «Туған жерге, оның мәдениеті мен 

салт-дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен 

атсалысу – шынайы патриотизмнің 

маңызды к�ріністерінің бірі». Атыраудан 

– Алтайға, Арқадан – Алатауға дейінгі 

байтақ даламыздың бір ғана б�лшегі «...

Жетісудың киелі мекендерін және басқа 

да жерлерді �зара сабақтастыра отырып...» 

туған �лкеміздің тәу етер жерлері мен ба-

тыр бабаларымыз бен, абыз, билеріміздің 

рухын жаңғыртып, бүгінде елімізге ерен 

істермен танылған, ұлт мақтанышына 

айналған «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 

жобасын қуана қолдап, ізгілікті істі қолға 

алсақ «нұр үстіне нұр» болары кәміл.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласы - ұлт 

к�шбасшысының қалың еліне ағынан 

жарылған ақжарма ой толғауы - барша 

қазақстандықтарға ой салып, жаңа беле-

стерге жетелер жаңа бағыттың бастауы 

боларына сенімдімін.

Алматы облысы

Талдықорған қаласы

�рі әділеттілік, 
әрі қажеттілік

QWERTY пернетақталы Ремингтон 1 

атауымен теру мәшинесі пайда болады. 

Бұл теру мәшинесі соңғы бес жылда-

ақ нарықта қолданылымдылығымен 

үлкен сұранысқа ие болады. Дегенмен 

де 1888 жылы Франк Макгурриннің 

пернетақтаға қарамай теру әдісі қолға 

алына басатайды. Бұл әдістің негізінде 

пайда  болған Ремингтон 2  теру 

мәшинесі QWERTY орналасымының 

танымалдылығына кеңінен жол ашы-

лады.

«QWERTY» орналасымының ата-

уы пернетақтаның сол жақ б�лігінің 

жоғарғы жағында орнатылған ла-

Қалай сөйлеп жүрміз?

Күнделікті к�ріп жүрге-

німіздей, кейбір адамдар 

телефонмен с�йлесу әдебін 

де,  мәдениетін де  естен 

шығарып алады. Тіпті те-

лефонмен т�тенше немесе 

шұғыл жағдайда ғана хабар-

ласу керектігіне де к�пшілік 

мән бере бермейді. Қоғамдық 

орындарға жайғасып алып, 

�з үйінің т�рінде отырғандай 

емін-еркін әңгіме тиегін 

ағытатындар да кездеседі. 

Кейбіреулерге «давай-давай», 

«ладно», «пока» с�здерін айту 

дағды болып кеткендей. Қазір 

телефонда с�йлесетін кейбір 

жастар қазақ тілін дұрыс 

қолданбай жүргенін сан 

мәрте байқадым. Мысалы, 

«келеатырм», «бараатырм», 

«отыратырм», «к�ратырм» 

сынды анайы с�йлейтіндерді 

к�ріп жүрмін. 

Бірқатар замандастарым-

ның ұялы телефондары-

на жазған дарына қарасаң 

қате к�з сүріндіреді. «Неге 

қате жазасыз?» деп сұрасаң 

т е л е ф о н ы м  д а  қ а з а қ ш а 

әріптер жоқ, бәрі «орыс-

ша немесе ағылшыншаға 

негізделген» деген жауап 

аласың. Тіпті солай болған 

күннің �зінде де  қазіргі 

әріп тер  мен жазған хатта-

рын оқып түсіне алмайсың. 

Себебі қазақ тілі күрделі тіл 

ғой. Бір әріптен бола қате 

к е т с е  с � з д і ң  м а ғ ы н а с ы 

�згеріп шыға келеді. Мы-

салы, «бер», «кол», «сан», 

«кар» деген жазбалардың 

«бар», «кел», «сен», «кал» 

мағынада айтыл ғанын бір-ақ 

ұқтым. Мемлекеттік тілде 

қанша жерден дұрыс айтпа-

са да бұған бола қысылып 

жүрген ешкім жоқ. Түзетуге 

де тырысып жүргендерді де 

байқамадым.

Балым РЫСБЕРГЕН 
АСТАНА

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

М А Ң Ғ Ы С Т А У  А У Д А Н Ы
Басар – тұзды құдық, қорған. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Антропогидроним. 

Басар қазған құдық. 

Басқарасай – құдық. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау бас (зат есім) және қара 

(сын есім), сай (зат есім) с�здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «үлкен, терең 

сайдағы құдық». 

Басқұдық – ауыл, құдық. Түпқараған ау-

данында орналасқан. Атау бас (зат есім) және 

кұдық (зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. «Жерасты су қорының ең �нікті, 

ыңғайлы жерінен қазылған, мол сулы құдық».

Басқұдықтың соры – сор. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Атаудың мағынасы: «мол 

сулы кұдықтың қасындағы тұзды к�л (сор)» 

Басқұдық құмы – құм. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атаудың мағынасы: «мол сулы 

кұдықтың маңындағы құмды жер. 

Басқұмақ – құм. Мұнайлы ауданында 

орналасқан. Атау бас (зат есім) және құмақ 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Құмақ деп – «ұсақ т�бешікті жартылай �сімдік 

басқан құмдарды» айтады (Э.Мурзаев, 1984, 

313). Мағынасы: «биік, жартылай �сімдік 

басқан құмдар». 

Басшорым – құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау бас (зат есім) және шорым 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Шор – «сор, кепкен тұзды к�л» (Э.М.Мурзаев, 

1984, 630). Атауда ш/с сәйкестігі кездеседі. 

Мағынасы: «суы мол, ащы (тұзды) құдық. 

Батыр  –  сор.  Қарақия ауданында 

орналасқан. Антропоороним. Ер Т�лептің 

құрметіне қойылған атау. 

Батыс апан – т�бе. Қарақия ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «күнбатыс жақтағы 

ауызы кең, суы тайыздан шығатын құдығы 

бар т�бе». 

Баубекқазған – құдық. Маңғыстау ауданы, 

Орталық Үстіртте орналасқан. Атау Баубек 

(зат есім) және қазған (етістік) с�здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. Геногидроним. 

Мағынасы: «Баубек руының адамы қазған 

құдық». 

Баутин – кент. Түпқараған ауданында 

орналасқан. Антропоойконим. Қызыл әскер 

А.Е.Баутиннің есімі берілген. 

Бауырбас – тұзды құдық, орпа. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау бауыр (зат есім) 

және бас (зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Бауыр деп – таудың, қыратты 

жерлердің сырт жағына қарама-қарсы ой 

жағын, ық жерін айтамыз (ҚТТС, 2 том, 11). 

Атаудың мағынасы: «қыратты жерлердің сырт 

жағына қарама-қарсы ойдан қазылған сулы 

құдық». 

Бауырқұмақ – қоныс. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Атау бауыр (зат есім) және 

құмақ (зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «қыратты жерлердің 

сырт жағына қарама-қарсы ойдағы �сімдік 

басқан құмдар». 

Баянды – ауыл. Мұнайлы ауданында 

орналасқан. '.Кекілбайұлы Баянды атауын: 

«Ұзын Хасанға қараған баяндүрлар жайлаған 

мекен» деп түсіндіреді. 

Бәжі  – мола. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. Адайдың 

Жеменей руының �кілі Туашұлы Бәжінің 

моласы. 

Бәйгет�бе – т�бе. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау бәйге (зат есім) және т�бе 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «ат жарысы болып тұратын т�бе». 

Бәйдейдің үшсуы – құдық. Қарақия 

ауданында орналасқан. Антропогидроним. 

Мағынасы: «Бәйдейдің үш құдығы». 

Бәйкүшік – құдық. Маңғыстау ауданы, 

Орталық Үстіртте орналасқан. Этногидроним. 

Бәйте ғибадатханасы – тарихи ескерткіш. 

Маңғыстау ауданындағы сарматтар заманы-

нан сақталған тарихи ескерткіш, киелі орын. 

Этнонекроним. 

Бәйте-қият шымырауы – құдық. Маңғыс-

тау ауданында орналасқан. Этногидроним. 

Бәкішқазған – құдық. Үстіртте орна-

ласқан. Атау Бәкіш (зат есім) және қазған 

(етістік) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «Бәкіш қазған құдық». 

Бегей – қора. Түпқараған ауданында 

орналасқан. Геноойконим. Бегей – Адай 

тайпасының Тобыштан �рбіген аталарының 

бірі. Мағынасы: «Бегей руының қонысы, 

қорасы». 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген �лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ



АНА ТІЛІ 5№30 (1392)
27 шілде – 2 тамыз
2017 жыл

ОЙТОЛҒАМ

Осы әңгімеге арқау, еңбегімізге 

к е й і п к е р  б о л ы п  о т ы р ғ а н 

Дүйсен Мұхамедиұлы Ұлы Отан 

соғысының �рті қою түтінге айналған 

1941 жылдың жаз айында �мірге келген 

�рендердің бірі. Жүніс атасы отызыншы 

жылдар басындағы ашаршылықта тіршілік 

қамына байланысты Жаркент қаласынан 

қозғалып, Нарынқолға қоныс аударыпты. 

Онда �зінің жақын туысқаны, бүгінде 

белгілі балалар жазушысы болып әдебиет 

алаңында аты шыққан жазушы Бердібек 

Соқпақбаевтың әке-шешесі Ыдырыс 

пен 'сбеттің басындағы екі б�лмелі 

қоржын үйінде бірге тұрады. Бұл жайлы 

кейініректе Бердібек Соқпақбаев �зінің 

«Балалық шаққа саяхат» повесінде жа-

зыпты. Онда екі үйдің бар үміт-тіршілігі, 

күнк�рісі Мұхамедидің жалғыз торы аты 

болғаны нанымды, к�ркем суреттелген. 

(Б. Соқпақбаев, таңдамалы 2-том, 12-бет).

G т к е н  т а р и х т а н  с ы р  ш е р т с е к , 

Дүйсекеңнің әкесі Мұхамеди Ұлы Отан 

соғысы жылдарында елі мен жерін қорғау 

үшін майданға аттанады. Ол бірақ бұл са-

парынан қайтып оралмайды. Ал Дүйсеннің 

анасы – Қантай сәбиі бір жасқа толар-

толмас жасында к�з жұмады... 'кесі май-

данда мерт болса, анасын ажал мезгілсіз 

қармаған. Анасының жарқын жүзін есіне 

түсіре алмайтын. Дүйсен және оның екі 

әпкесі Құрманхан мен 'йімхан үшеуі 

әкесі Мұхамедидің қайтыс болып кеткен 

ағасы Алтынбектің бәйбішесі – Күлән 

әженің қолында тәрбиеленіп �седі. Жар-

кент қаласында мектепті тәмамдаған жас 

азамат бірден еңбекке араласады, колхозда 

шопан да, авток�лік жүргізуші де болып 

жұмыс жасайды. Халқына, еліне, қоғамға 

пайда келтіру үшін білім қажет екенін есінен 

шығармаған ол ҚазМУ-дің филология 

факультетіне оқуға түседі. Бұл 1961 жыл еді.

Ықшамдап айтсақ, мұғалімдік қызметті 

Панфилов ауданындағы Кішішыған 

орта мектебінде бастап,  облыстың 

мұғалімдер білімін жетілдіру институ-

тына кабинет меңгерушісі қызметіне 

шақырту алды. Еңбек ете жүріп, аспи-

рантураны тәмамдау, 1973 жылы Жетісу 

мемлекеттік педагогикалық институтында 

студенттерге дәріс беру, республикалық 

мұғалімдер білімін жетілдіру институ-

тында әдіскер болу, Қазақ КСР Ғылым 

Академиясының Тіл білімі институтын-

да ғылыми қызметкер, т.б. қызметтерді 

(бәрі-бәрін тізіп шығу шарт емес) абы-

роймен атқару, сонымен қатар «Орталық 

Қазақстан жер-су аттары», «Gзен-к�л атау-

лары», «Ана тілі – тағдырым», т.б. еңбектері 

елі мен жері, тілі мен ұлты үшін, солардың 

тағдыры үшін жанашырларға шамшырақ 

іспетті. Gзі ұстаз-ғалым, �зі ақын-жазушы, 

�зі турист азамат облыстық, (қалалық) 

аудандық газеттерге, республикалық 

педагогикалық бағыттағы басылымдарға, 

тіпті, Мәскеу мен Бакуден шығатын 

журналдарға бірқатар мақалаларын жа-

риялады. Олар негізінен мемлекеттік 

тілді – қазақ тілін мектептерде, оқу-білім 

орындарында, мемлекеттік мекемелер мен 

ұжымдарда оқытудың маңыздылығына 

арналды. Жетісу ономастикасына, к�не та-

рихи тіл ерекшелік белгілеріне байланысты 

мәселелерге мән берілді. Жетісу туризмі 

жайлы толғаныстары, оның келешегіне 

жанашыр болуы к�пшілікке ой салды де-

ген ж�н. Осынау азаматтың жарты ғасыр 

бойы шығармашылық қызметінде – «Ана 

тілі – тағдырым» атты кітабы 2016 жылы 

жарық к�рді. Ол �зінің осы еңбегін �зін 

жастайынан тәрбиелеп �сірген әжесі Күлән 

Тұяқбайқызының рухына арнаған екен. 

' р и н е ,  б а с т а п қ ы  ж ы л д а р ы  Т і л 

 туралы заңның бірден жұмыс істеп кетуі 

қиын болды, ол үшін к�п дайындық 

жұмыстары кажет еді. Заңды жүзеге 

асыруға қатысты орындардың мәселеге 

селқос, материалдық-техникалық базаның 

(қазақша жазу  машинкасы, к�бейткіш 

және аударма аппараттары, компьютер, 

лингофон, т.б.) әлсіздігі немесе мүлде 

жоқтығы, ең бастысы, еңбек ұжымдарында 

қазақша ісқағаздарын жүргізе алатын 

мамандардың тапшылығы кедергі келтіріп 

отырды.

Осындай жұмыстарды жүйелі іске 

асыруда, оның дұрыс шешімін табуын-

да  Дүйсен Мұхамедиұлы іскерлік, 

ұйымдастырушылық қабілет танытып 

отырды. Мұндай жұмыстардың басы-

қасында жүретін Дүйсен жан-жақты, 

терең білімді азамат. Еңбек ете жүріп, 

Қазақ КСР Ғылым Академиясы Тіл білімі 

институтының аспирантурасын сырттай 

оқып бітірді. Жетісу жерінде алғаш рет 

1973 жылы Талдықорған пединституты 

ашылған кезден бастап қазақ тілі кафедра-

сында дәріс берді.

Д ү й с е н  Ж ү н і с о в  о б л ы с т а  е ң 

алғаш оқушылар айтысын қолға алып 

ұйымдастырып, рухани шараның кең 

к�лемде қамтуын жүзеге асырды. Сол 

кездегі мектеп оқушылары – Дәурен 

БІЗ НЕГЕ «САМҒАЙМЫЗ»?
Бұл сауалдың с�зге қандай қатысы 

бар деген ой тууы мүмкін. Оның  жауабын 

сәл кейінірек бағамдармыз. Осы рет-

те қалықтау, шарықтау с�здеріндегі 

«қалық», «шарық» атауларының аспан-

ды білдіретіні, сол с�здермен мәндес, 

тіндес «самғау» с�зіндегі «сам» с�зінің 

де аспанды, кеңістікті білдіретінін айта 

кеткіміз келеді. Мәселен, «сам жамырау» 

деген с�з тіркесінде де бұл с�здің аспан 

ұғымын білдіретінін байқаймыз. 'рине, 

мұндайда «самаладай жап-жарық» деген 

с�зді негіз етіп, бұл  с�зді жұлдызбен 

байланыстыруға да болар еді. «Самала» 

с�зі жарық ұғымын білдірмегенде дербес 

с�з саналады. Енді, осындағы «сама» 

с�зіне де тоқталғанымыз ж�н болар. Ол 

да қазақы дүниетанымда аспан ұғымын 

береді. Арабша  (сама’ун) с�зінің аспан, 

к�к мағынасын білдіретінін білеміз. 'рі 

оны б�тенсіп, б�гдеситін қазақ жоқ. 

Себебі оның арғы тіні тағы �зіндегі «сам» 

с�зінде жатса керек. Бұған ерте тарихтағы 

�зара кірігіп, б�лініп, бірігіп, �згеше 

лексикологиясын қалыптастырған араб, 

парсы, түрік с�здерінің бүгінгі тұлғалық 

к�рінісі куә болмақ. Бұл тақырып 

т�ңірегінде талай қалам тербеліп, сан 

сұрақтың жауабы берілгені де анық.

М ұ н д а й  с � з д е р  ә д е т т е  х а л ы қ 

мәдениетінің жауһары болған ақындар 

�леңінде к�птеп кездесетіні рас. Соның 

мысалы,  атақты Кете Жүсіптің: 

�тілім �з басына жүрсе ұзатпай, 
Жұлдызға тигіз қолды самадағы. 
Хатыма қайтар жауап бұл жазылған, 
Ұсталған алтын оқам қамадағы, – 

деген �леңі. Мұнда ақын «Жұлдызға 

тигіз қолды самадағы» деп кестелейді. 

Демек, «сам» немесе «сама» с�зі тек 

аспан ұғымын білдіреді деген с�з. 

Осыдан барып «самаладай» (жап-

жарық), «самалалы» (жарығы мол) 

деген с�здердің туындағанын аңғаруға 

болады.  

Аңғару демекші, қазақта «самалық» 

деген де с�з болған. Оның мағынасы 

ұрпақ, зәузат, тұқым, үрім-бұтақ, зүрият 

дегенге сайыпты. Біз қал-қадерімізше 

індеткен «сама» с�зінің осы атаумен 

бір байланысы бар сияқтанатыны 

бар. Оның үстіне қазақтың зүриятын 

– самалығын «жарығым» деп асыра 

әлпештеуінің, жеткізе ардақтауының 

бір мәнісі осында ма еді – кім білген? 

Біздікі тек зерттеудің аясында зейінді 

оқырманға бір ойдың сұлбасын сызып, 

білем деген адамға біреулеп болса да ой 

түрткі ұсынудың әлпеті-тін.

«ТУРАНЫҢ» МDНІ НЕДЕ?
Бұл с�зге келгенде к�пшіліктің 

бірден «Ол енді кәдімгі әділ, анық, 

ақиқат деген мәндегі с�з ғой» деуіне де, 

енді бір топтың «аты айтып тұрғандай 

турау мәніндегі с�з емес пе?» деп екілене 

жауап беруіне жорық к�п. Gйткені жұрт 

жадында, ел елегінде бұл с�з осылай 

ғана сақталып қалғаны жасырын емес. 

Бұл тақырыпты талқыламас бұрын 

мына бір жайға назар аударғанымыз 

ж�н бе дедік. Мәселен, «екіжүзді» деп 

неге айтамыз? 'сілі, «екіжүзді» с�зі 

әуелде семсер атауын білдірген. Оның 

аты айтып тұрғандай екі жағында да жүзі 

бар, қалай сілтесеңіз де икеміңізге қарай 

«иілетін» таптырмас соғыс құралының 

�зі. Яғни білек қалай сілтесе оның 

нысанасы сол жақта. Бүгінгі ауыспалы 

мағынасындағы екіжүздінің �зі осы 

семсер деп біліңіз. Мұнан соң «тура» 

туралы толымды с�зді, тұшымды ойды 

�зіңіз де тұспалдап үлгерген болар-

сыз. Дәп солай. Бұрындары «тура» деп 

жалаң жүзді, түзу қылышты айтқан. 

К�шпелі де жауынгер халық – біздің 

қазақ осыдан барып «тура» зат есімін 

түрлендіріп, �зге с�з табы сыңайында 

с�здік қорына үстеп алады. Айталық, 

«Тура биде туған жоқ» деген де осыдан 

соң тым түсінікті к�рінсе ләзім-ақ. 

Шіркін деңіз, біз де бүгін дәл осылай �з 

с�здік қорымызды сүбелі де сом сүйекті 

с�збен толықтырсақ бірсәрі ғой...

  

ҚЫЗДАР НЕГЕ «СDУЛІМ»-ГЕ 
ТОЛМАЙДЫ?

Ұ л т т ы ң  к о д ы н  а ш у ,  ж а д ы н 

жаңғырту дегенді біздің қол соға құп 

алатынымыздың сыры к�п-ақ. Басқасын 

айтпағанда, ел мен жер тарихынан, 

ұлт болмысынан сыр шертетін халық 

әнінің �зі к�ненің к�зі дерсіз. Ыңылдап 

айтсаңыз, ыңғай бір ырысты тарих 

 суырылып с�йлейді. Естисіз, ойлана-

сыз. Gткенді ойша шолып бір қайтасыз 

тағы. Қарапайым ғана мысал – мына 

бір �леңге назар аударып к�ріңіз. Баяғы 

«Советская тюркология», Алматыдағы 

 «Известия АН Каз ССР», «Қазақ КСР 

Ғылым Академиясының хабарлары» 

атты журналдарда жарияланып тұрды. 

1973, 1976 жылдары Алматыда �ткізілген 

түркологтардың Бүкілодақтық конфе-

ренциясы мен Бүкілодақтық съездеріне 

қатысып,  баяндама жасады. Ана тілінің 

жанашыры зейнеткерлік жасқа толғанша, 

2000-2004 жылдарда Алматы облыстық 

әкімдігінде тіл б�лімін басқарды. Бұл жыл-

дары ол мемлекеттік мекеме ісқағаздарын 

мемлекеттік тілде дайындауға к�п к�ңіл 

қалашығы болған. Сол замандарда осы 

маңайда 25 қала мен мекенжай болыпты.

Кербұлақ ауданының Шолақ тауы 

баурайынан табылған Бесшатыр қорғаны, 

жартастарға салынған әрқилы сурет-

тер мен к�не түркі жазулары, т.б. к�не 

тарихтың шынайы куәгерлері болып сана-

лады. Бесшатыр ескерткіші – Іле аңғарын 

мекендеген сақтардың �з к�семдерін жер-

леген қасиетті қабірстаны екені дәлелді. 

Обалар саны – отыз бір, олар үш түрлі 

болып келеді. Осыған қарап ең ірі обада 

сақ тайпалары к�семдері, орташасында 

«Серлеттім 
сөздің түрлерін...»

Қуат – қазір республикалық «Abai.kz» 

порталының жетекшісі,  Балғынбек 

 Имашев – республикаға танымал ай-

тыс ақыны. Ол 1980 жылы Алматыдағы 

республикалық мұғалімдер білімін 

жетілдіру институтына шақыртылып, 

әдіскер қызметін атқарды. Қазақ тілі 

мен әдебиетінен оқу-әдістемелік және 

ғылыми-әдістемелік мәселелерімен айна-

лысты. Ал 1982 жылы Қазақ КСР Ғылым 

Академиясының Тіл білімі институтына 

шақыру алып, ғылыми қызметкер болып 

қабылданды. Бұл жылдарда ол к�птеген об-

лыстарда ғылыми экспедиция құрамында 

болып, к�птеген жер-су атауларын, микро-

макро топонимдерді жинақтап, сұрыптап, 

ғылыми тұрғыда електен �ткізіп, соларды 

Академияның ғылыми қорына тапсыр-

ды. Бұл еңбектердің біразы 1989 жылы 

«Ғылым» баспасынан «Орталық Қазақстан 

жер-су аттары» деген атпен жарыққа 

шықты.

1991 жылы «Gзен-к�л атаулары» деген 

кітап «Қазақстан» баспасынан басылып 

шықты. Осынау еңбектерінде автор Жетісу 

ономастикасын кеңінен қамтығаны 

к�рініп тұр, ол еңбектерде лексика-

семантикалық және этимологиялық 

жағынан байсалды талдау жасалған. 

Ана тіліміздің келешегіне жанашыр 

әрі қамқоршы азамат еліміз бойынша 

алғашқы, яғни бірінші болып облыстық 

партия комитетінің бюро мүшелері, 

б�лімдер меңгерушілері мен аппарат 

қызметкерлеріне мемлекеттік тілді – қазақ 

тілін үйретуді қолға алды, с�йтіп оларға 

дәріс берді. Талдықорған обкомының 

сол кездегі бірінші хатшысы В.Ануфриев 

к�ппен бірге, әдейі к�зге к�ріну үшін 

партаға отырды. Дүйсен Жүнісовтің 

бұл бастамасы онан әрі  жалғасып, 

іс-тәжірибесі Қазақстан Компартия-

сы Орталық Комитеті мен Қазақ КСР 

Ғылым Академиясы, к�п кешікпей Оқу 

министрлігі тарапынан қызу қолдау тау-

ып, арнайы ұйымдастырылған семинар-

кеңесте қорытындыланды.

С
�йтіп, қайраткер азаматтың тіл 

мәселесіне арналған ғылыми-

к�пшілік сипаттағы жұмыстары, 

мақалалары облыстық, республикалық 

газеттер мен журналдарда, теле-радио-

хабарларда, тіпті Мәскеуден шығатын 

«Литература в школе», Бакуден шығатын 

бір халық �леңінің екі тармағы «Қыздар 

сәулім болғанда жүріс түзер, жүріс түзеп, 

жігітке к�зін сүзер» деп келеді. Бұдан 

қандай тарихты айтып отырсыз деп 

тасыр түсінікке ешкім бармас: мұнда 

қазақтың салты, салтымен қоса сары 

алтындай салмақты с�зі жатыр. 

Бүгінде бізде ұл да, қыз да «балиғатқа 

толып» шығады. Ешкім қызға б�лек 

айтылады ғой деп тектемегесін со-

лай ма, әлде әлбетте деп әлденеше рет 

еселеп айтқың келетін немкеттілік пен 

салғырттықтың салқыны ма білмейміз. 

Айтарманның аузы да, жазарманның 

жазуы да соны хабарлайды бізге. Ал 

қазақтар бір кезде 15-ке толған қызды 

«сәулім болып бойжетті» деп есепте-

ген. Оны тіпті халық әні дәйектеп-

ақ тұр. «Алты жастан жинасаң аса-

ды, жеті жастан жинасаң жетеді» деп 

жатжұрттық жаны – сәуліміне де осы-

лай дайындалған ғой дана қазақ. 

Сәулімді айтпақшы, бұл с�зді 

қазақтың қызға қаратып, қисық с�зге 

қиыстырмай ардақтағаны сол, кей 

қазақ ат байлары – бұрымдысының 

атын да кейде осылай атаған. Алысқа, 

ерте тарихқа жүгінбей-ақ, Сәкен 

Сейфулиннің басынан �ткен бір жайды 

мысал етсек жеткілікті-ақ. Сәкен серінің 

«Біздің жақта» деген әні Қарағанды об-

лысында тұрған Сәулім Балабайқызына 

арналады. Бірақ тағдырдың сызығы екі 

басқа сызылған деседі білетіндер. Сәкен 

сүйген арулар туралы ғалым Тұрсынбек 

Кәкішевтің «Сәкен аялаған арулар» атты 

кітабы да бар. Бұл енді басқа әңгіме...

«СЕЛ» ДЕСЕ БІЛГЕН, 
«СЕР» ДЕСЕ КҮЛГЕН

Иә, сел десеңіз, ешкімнің селт етпесі, 

қатардағы бір с�з ретінде қабылдай 

салып �зіңе қарап тұратыны екібастан. 

Ал осыған ұйқас «сер» десеңіз, құлағына 

сенбей бір аңырып, сенген сыңаймен екі 

күліп, айтар ойыңызды әуелде-ақ рәсуа 

еткісі келетіні бар. Ондайда әзіл, бәлки 

жұмбақ рәуіште бір с�з айтқандай с�здің 

аяғын �зің жұтып аласың. Түсінбегені – 

«қазақтың к�рмегенге к�сеу таң»-ның 

кебі-дағы. Басқа дәнеңе жоқ. 

Мүбәда, оған н�сер деген с�здегі 

кіріккен соңғы «сер» тіркесін «жаңбыр» 

атауын білдіреді деп айтсаң, «әп, бәсе» 

деп әп-сәтте ой қорытатыны анық. Ал 

алдыңғы «н�» с�зінің «н�пір» с�зіндегі 

к�птің анықтауыш екенін аңғару қиын 

болмаса керек. Яки, к�не заманда 

«н�+сер» с�зі «қалың+жаңбыр» де-

ген с�зді дәйектегені белгілі. Біздің 

пайымдауымызша, осыдан барып 

«әсер» (жаңбырдай т�гілген күй), «сері» 

(т�кпеші) сынды біраз с�з қалыптасқан. 

«Серлету» с�зі де осыдан шыққан. Оның 

айқын дәлелі – Базар жыраудың бір 

ауыз �леңі деуге болады. 

Жырау онда: «серлеттім с�здің 

түрлерін, әр саладан қамтылған» деп 

т�гіп-т�гіп алады. Мұнда да «сер» 

түбірінен жаңбыр исі аңқиды бізге. 

Тіпті Базар жыраудың жыраулығы да 

осында болса керек. Абайша айтқанда, 

әр с�зді �з кетігіне қалайды. Міне, бұл 

дала ділмарларының с�зге ұста, ойға 

жүйрік, ақылға кенен байтақ кеуделілігі.

Қазсаңыз, қазақта қазыналы с�з 

к�п-ақ. Іздеген сайын �з тұнығына тар-

тады. Бәрін айтқың келеді. Келесі бір 

тақырыпқа жүк болсын деген мақсатпен 

кейін «сырып», келесі біріне аттасаң, ол 

да үлкен тақырыпқа сұрана кететіні бар. 

Осы ретте с�зіміздің  нүктесін «суыртпақ» 

с�зімен қойып, бір тыныстауды ж�н деп 

таптық. Ел аузында «суыртпақтап айт-

ты», «суыртпақтап жүріп білді» деген 

с�з жиі айтылатыны рас. Оның түпкі 

мәніне тағы к�п ойланып жатпайтыны 

анық. Оның түпкі мағынасын білудің 

де оңай жолы бар. Тағы да халықтың 

қамбасына «ұрлыққа» түскеніңіз абзал. 

Атам қазақ «суыртпақтан жинасаң, 

сорлыға к�йлек болады» деп тегін айтты 

дейсіз бе? Гәптің бәрі осында жатқан 

жоқ па. Демек, суыртпақ – кездеменің 

жіңішке қиындысы деген с�з. С�здікке 

сүйенсеңіз де осыдан асып ештеңе айт-

пасы тағы шындық. 

Асылы, біздің мақсат балталаса бол-

мысы бұзылмастай қазақ с�зінің б�лініп 

ұшқан бір жаңқасын �зіне қосудың 

амалы. Пайымды с�здің парқы, мәйекті 

с�здің нарқы, қайратты с�здің қалпы 

да қазақта болғаны мәлім. Сенбесеңіз, 

бізбен бірге сіз де �ткен тарихтың тамы-

рын басып к�ріңіз. Ұлттың коды с�зінде 

екенін сезінерсіз, бәлкім?!

Қозыбай ҚҰРМАН
Алматы  облысы

б�ліп, облыстың, барлық мекеме, еңбек 

ұйымдарының толық мемелекеттік тілге 

к�шуіне алғышарттар жасады, облыс 

әкімінің шешімін дайындап, барлық 

аудандардың, қалалардың мемлекеттік 

тілге к�шу жоспарлары мен мерзімдерін 

анықтады.

Білікті маман қызметін сан-салалы 

қоғамдық жұмыстармен тығыз байланысты 

атқаруға икемді болды. Бәрін емес, біразын 

айтар болсақ, мұғалімдердің облыстық 

аттестациялау комиссиясында қазақ тілі 

мен әдебиеті б�лімін басқарды. Тіл және 

ішкі саясат б�лімінде қызмет істеген 

кезінде облыстық ономастика комиссия-

сы т�рағасының орынбасары, жауапты 

хатшысы міндеттерін қоғамдық негізде 

атқарып, Жетісу жеріндегі ономастикалық 

материалдарды тіл заңдылықтарына 

сәйкес қарастырып, �зінің к�зқарасын 

қорғап, �з пікірін республикалық се-

минарларда, тіл комитетінде дәлелдей 

алды. Оның ономастикаға байланы-

сты жұмыстары Қазақстан Үкіметі 

жанындағы мемлекеттік ономасти-

ка комиссиясының  (Мемономком) 

бюллетені «Ономастикалық хабаршыға» 

және «Ономастика: бүгіні және болашағы» 

(республикалық ғылыми-практикалық 

конференция топтамасы) жинағына 

енгізілді. Ерекше екпін түсіріп айтар 

жұмыс – Дүйсен Жүнісов 2006 жылы 

«Арыс» баспасынан «Сулы, нулы Жетісу» 

атты кітабын шығарды. Бұл кітапқа Ел-

басы Н.'.Назарбаев лайықты бағасын 

беріп, авторға арнайы Алғыс хат жолдады. 

Мұнан шығар тұжырым, Дүйсекең �зінің 

білімі мен мол тәжірибесін қасиетті ана 

тілімізге, оның к�ркейіп �суіне, жалпы 

халықтық сипатқа ие болып, іс жүзінде 

мемлекеттік тілге айналуына жекелей үлес 

қосып, тер т�ккен ізденімпаз азамат деп 

мақтанамыз.

Жетісу жерінің туристік  мүмкіндігі 

Дүйсен Мұхамедиұлының ежелден на-

зарында. Сол себепті бірқатар зерт-

т е у  е ң б е к т е р і  б ұ қ а р а л ы қ  а қ п а р а т 

құралдарында жарияланып келеді . 

Ал Талдықорған бүгінде жер жанна-

т ы  Ж е т і с у д ы ң  т � р і  б о л ы п  о т ы р . 

Дүйсеннің еңбектерінде Жетісу ежел-

ден қазақ жерінің тұрмыс-тіршілікке 

қолайлы, к�не, к�ркем аймақ екендігі 

басымды негізде айтылады. Шығысында 

Қытаймен,  Онтүст ік-батысында – 

 Алматы, солтүстігінде Семей, шығысында 

– Шығыс Қазақстанмен қабысып жатқан 

�ңіріміздің туристік мүмкіндіктері ерек-

ше к�ңіл б�луге, назар аударуға тұрарлық. 

Осы аралық аймақта мемлекет қарауына 

алынған жүзден астам к�не тарихи-

мәдени ескерткіштер бар.  «ЮНЕСКО 

курьері» журналының к�рсетуінше, 

Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағы 

Үрімші, Құлжа, Қорғас, Жаркент арқылы 

 Алтынемел  асуынан асып, Қордай, 

Мерке, Құлан, Тараз қалаларын басып, 

Отырарға жетеді. Араб елінің әйгілі гео-

графы 'л-Идрисидің дәлелінше шығысқа 

тартқан жол к�не Құлан – Мерке – 

 Аспара қалаларын басып �тіп Жетісудағы 

к�шпелі қарлұқ тайпаларымен жалғасқан. 

Осынау  керуен жолдары бойында к�не 

Екі�гіз (Талдықорған маңындағы Дүнгене 

қалашығы), Қойлық (бұрынғы Антонов 

ауылы маңайы) қалалары және К�ктұма 

соғыста ерлік к�рсеткен батырлар, ал кіші 

обада – қатардағы сарбаздар жерленген 

деп топшыланады.

Осыдан бір жарым ғасырдай кейінгі за-

манда поляктың белгілі саяхатшы-ғалымы 

А.Янушкевич Жетісу жерінде болып, 

Үйгентас �ңіріндегі таудағы Лепсі мекен-

жайында Ойжайлауды к�ргенде  табиғат 

сұлулығына теңеу таппай, тамсанғанын 

жасырмай айтып, жазып та алған.

– Алты күндік саяхаттан және қыруар 

қиындықтан кейін біз күн бата, к�здің 

жауын алған Лепсінің жағасындағы Ой-

жайлау қонысына келіп, атбасын тіредік. 

Бұл жердің теңдесі жоқ әдемілігін сіздің к�з 

алдыңызға келтіру үшін мынаны айтқым 

келеді: қазақтар жайлайтын осындай әдемі, 

романтикалық жерде бұл дүниенің бірде-бір 

королі �мір сүріп к�рген жоқ. Қайда барсаң 

да ш�п белуардан келеді. Жер бетіндегі 

жұмақ – осы! – дейді жаңағы ғалым-

саяхатшы, поляк жиһанкезі А.Янушкевич. 

Сонымен қатар Дүйсен Жүнісов Қазақстан 

Республикасының «Қызыл кітабына» 

енгізілген жануарлардың бәрі дерлік Жетісу 

жерінде кездесетініне мән береді.

Жетісу жеріндегі табиғат байлықтарын 

тамашалап, естігеннен г�рі к�зімен 

к�ргенді ж�н санаған азамат  «Алтынемел» 

ұлттық-мемлекеттік қорығында «'нші 

құмды» қызықтады. Мұнан соң Дүйсен 

мырза: – Ақ құмның «әнін» естідім. Аяқ 

астындағы құмның ішінен реактивті 

ұшақтың үніне ұқсас гуіл шығатынына 

к�зім жетті. Бұл гуіл адам сезіміне ерек-

ше әсер етеді екен. «'ндетіп» тұрған құм 

т�бенің үстінде тұрғанда, оның іші бос, 

 кеуек сияқты сезіледі. Табиғаттың бұл 

құпия сырын ғылым қазірше түсіндіріп 

берген жоқ, – деп таңданғанын жеткізді.

Д
ү й с е к е ң  о б л ы с ы м ы з д ы ң 

туристік бағыттарымен еркін 

серуендеген жан. Оған Қора мен 

Лепсі, Қапал, Жаркент, Ақсу мен Сарқан 

�зендері жақсы таныс. Тау басындағы 

Жасылк�лді тамашалау к�птің арманы 

болары рас. Айта берсе, қызығы мол, 

к�ркем Жаркент мешіті, Ш.Уәлихановтың 

музей-мемориалы, «'нші құм», «Бесша-

тыр» қорғаны, т.б. жайы Дүйсенге ежелден 

танымал. Жетісу жерінде, оның ішінде 

Талдықорған �ңіріндегі географиялық 

аймақта Дүйсен бармаған жер, баспаған 

тау, кешпеген �зен, шомылмаған к�л 

жоқ деп ойлаймыз. Солардың бәрінің 

жай-күйі оның назарынан тыс қалған 

емес. Олар жайлы мақалалар жазылды, 

пікірлер де айтылды, билікке ауызша 

да, жазбаша да айтылды. Олай болатын 

себебі кейіпкер қазақ тілі мен әдебиетінің 

шын мағынасындағы жанашыры мен 

жанкүйері емес, туған табиғаттың бүгіні 

мен ертеңінің іздеушісі мен жоқтаушысы 

да.

Дүйсен бір с�зінде былай деп ой 

түйіндеді: «Бізде шетелге барушы қалталы 

мырзалар к�п те, керісінше Қазақстанға, 

оның ішінде Жетісу жеріне келушілер 

азшылық. Gйткені біз �з еліміз бен 

жеріміздегі табиғи байлығымызды – жер 

бетіндегі жұмақтай кереметтерімізді �зге 

елге, басқа жұртқа паш ете алмай келеміз. 

Біздегі табиғи мұралардың қай-қайсысы 

болмасын, саяхатшыларға мол қуаныш 

сыйлап, к�ңілінен шығарына күмән жоқ. 

Жетісу жерінде тау да, бау да, к�л де, 

ш�л де,  жануарлар әлемінің байлығы да 

 кенен. Қапал-Арасан,  Жаркент-Арасан, 

Аяққалқан, Іленің оң жағалауындағы 

– Керімағаш, т.б. емдеу-сауықтыру 

орындарындағы Арасан сулары сүйек, 

буын, жүйке жүйесі, қан тамырлары, 

асқазан ауруларын емдеуге пайдаланылу-

да. Оған келушілердің барлық талаптарына 

сергек қарасақ, к�п жағдайда оңға қарай 

қадам басар едік.

Жетісу жұртшылығы, әсіресе білім, 

мәдениет  және ғылым саласының 

т а ң д а у л ы  м а м а н д а р ы  Д ү й с е н 

Мұхамедиұлын жақсы біледі, к�пшілік 

оны осы саладағы тындырымды істері 

негізінде таниды. Қорыта айтқанда, 

еңбегі жемісті, ғылымда табысты, жанұяда 

�негелі Дүйсен Жүнісовтей азаматтар к�п 

болғаны мерейімізді �сіреді. 

Болат БИСҰЛТАНҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі

ТАЛДЫҚОРҒАН
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Белгілі қаламгер, жазушы-журна-

лист, «Қазақ газеттері» ЖШС-ның Бас 

директоры – Редакторлар кеңесінің 

т�рағасы Жұмабек Омарұлы Кенжа-

лин 24 шілде күні 63 жасқа қараған 

шағында �мірден озды. 

Ж.Кенжалин 1954 жылы Қостанай 

облысының Амангелді ауданындағы 

Жданов атындағы колхозда туған. 

1971 жылы  Арқалық ауданындағы 

Қайыңды орта мектебін бітірген соң, 

шаруашылықта жұмысшы, орта мек-

тепте мұғалім болып қызмет атқарды.

1973 жылдан 1975 жылға дейін 

әскер саласында азаматтық борышын 

�теді.

1981 жылы С.М.Киров атындағы 

Қазақ Мемлекеттік университетін 

бітіргеннен кейін «Егемен Қазақстан» 

(«Социалистік Қазақстан») газетінде 

әуелі тілші,  кейін б�лім меңгерушісі, 

1986-1988 жылдары «Зерде» («Білім 

және еңбек») журналында жауапты 

хатшы, бас редактордың міндетін 

атқарушы, 1994 жылдан «Халық 

кеңесі» газетінің бас редакторы болды. 

1996 жылы «Ақиқат» журналының 

бас редакторы, 1997-1999 жылдар 

аралығында «Қазақ әдебиеті» газетінің 

бас редакторы қызметін атқарды.

1999 жылдан 2006 жылға дейін 

«Қазақ газеттері» ЖАҚ-тың президенті, 

бас директоры, 2006 жылдың тамыз бен 

желтоқсан айлары аралығында «Ана 

тілі» ұлттық апталығының, 2006-2009 

жылдары «Ақиқат» ұлттық қоғамдық-

саяси журналының бас редакторы 

қызметтерінде болды. 2009 жылдың 

ақпан айынан осы кезге дейін «Қазақ 

газеттері» ЖШС-ның Бас  директоры 

Ж а с  к е л г е н  с а й ы н  � з і ң н і ң 

артыңнан еріп келе жатқан інілеріңнің 

�мірден озуы жүректі қозғайтын 

жайт екен. Қазақстан Журналистер 

академиясының мүшесі, Қазақстан 

Жазушылар одағының, Журналис-

т е р  о д а ғ ы н ы ң  м ү ш е с і ,  « Қ а з а қ 

газеттері» ЖШС-ның Бас директоры 

– Редакторлар кеңесінің т�рағасы, ҚР 

Президенті сыйлығының, Қазақстан 

Журналистер одағы сыйлығының 

лауреаты, ҚР Мәдениет қайраткері 

Кенжалин Жұмабек Омарұлы деген 

азаматымыздың қазасын естіп, үлкен 

күйзеліс жағдайын бастан кешіріп 

отырмын. Қазақ журналистикасында 

�зіндік орны бар талант иесінің к�рер 

жарығы таусылыпты...

Жас келген сайын артымыздан 

атқарылатын істердің абыройын 

ойлаймыз, сол істерге інілеріміздің 

қайсысы ие болып шығарып са-

Біздің қазақ біреуге риза болғанда: 

«Азамат қой ол, азамат!» деп сүйсінеді. 

Осы бір ғана с�зге адам болып туып, 

адам болып қалған  жігіттің кісілік 

келбеті сыйып тұр. Жұмабек  Кенжалин 

жайлы ойлағанда есіме ең алдымен 

азамат деген с�з оралады. Ол тегін 

емес. Оның терең сыры Жұмабектің 

Жаратқан Ием сыйлаған жаратылысы 

осы асыл с�здің баламасындай. Иә, 

азамат еді ол аяулы. Оның құрыштан 

құйылғандай сом тұлғасында �згеше 

бір салмақ  – сары алтын тектес сабыр, 

...Талай �лім-жітімді к�ріп жүрміз ғой. 

Барғанда жасымыздың үлкендігімен басу 

айтқан боламыз. Gмірдің заңы – Gлім 

екендігін түсіндірмек боламыз. Жұбатамыз. 

Бірақ к�зден жас шығу  сирек. Қан майданда 

қатар жүрген қарулас серіктерінің қазасына 

еті �ліп кеткен жауынгердей жүре бересің. 

Ал Жүкеңнің – қазақ журналистикасының 

жұлдызды тұлғасы Жұмабек Кенжалиннің 

қазасы жүрегіміздің бір б�лшегін опы-

рып кеткендей болды. Ойласам болды 

к�зіме жас келеді. Жымиған жылы жүзі, 

қоңыр дауысы, бір шаруаны айтса «мы-

наны былай істеу керек» деп батыл кірісіп 

кететін қалпы, жайдары, жайсаң мінезі 

к�з алдымда.  Бес-алты жас қана  кіші 

болғанымен «Сіз» деуден бір танған емес 

қой. Екеуміз сексенінші жылдардың орта-

сында Ақселеу Сейдімбек басқарған «Білім 

және еңбек» журналында бірге қызмет 

еттік. Кейін Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 

органы –«Халық Кеңесі» газетінде ол 

– бас редактордың орынбасары, мен 

жауапты хатшы, ол бас редактор болған 

кезінде мен – орынбасары болып де-

гендей қанаттаса күн кештік. «Халық 

Кеңесі» – Қазақстандағы демократиялық 

�згерістердің қозғалтқышы тәрізді бо-

латын. 1994 жылы сол кездегі 'ділет 

министрі Нағашыбай Шәйкенов жаңадан 

құрылатын құқықтық басылымға басшы  

кадр қажеттігін айтып Есберген Алау-

ханов арқылы �тініш айтқанда менің 

Қ а л ы ң  е л і  ж о қ т а ғ а н  қ а й р а н 

Жұмабек! Кемел де терең, байыпты 

да биязы, білімді де білгір достан, 

әріптестен айрылдық. Бірге оқыған 

елу баланың қатары қырық жылда әр 

тұстан кетік болып қалған. Алдымен 

Абдолла, сосын 'мір, Мылтықбай, 

Мұрат, Болатбек �ткен. Бұл жолы 

ажалдың мерген оғы қақ маңдайдан 

тиді. Ол маңдайы жарқырап Торғай 

елінен келген. Үздік оқыды. Бес жыл 

емтиxанға елу баланың атынан жалғыз 

дайындалатын. Күні бойы кітапxанада 

шетел әдебиетін оқып, кешкілік 

бізге ұзын-ырғасын айтып берер еді. 

Gмірдің бар қырында үздік еді. Жур-

налистикада алдымызда жүрді. «Еге-

менге» елден бұрын, студент кезінен 

жол салды. «Халық кеңесін» басқарды.

 Бұл қаза баршамызға ауыр тиді.

Қайнар ОЛЖАЙ,
журналист

 

– Редакторлар кеңесінің т�рағасы 

қызметін атқарды. Ол «Желкілдеп 

�скен құрақтай» (1988ж.), «Шындықты 

шырақ етіп ұстаңыз» (1998ж.), «Ұлт 

рухын ұлықтаған ұрпақпыз» (2005ж.), 

«Саяси менеджмент және баспас�здің 

жұртшылықпен байланыс мәселелері» 

(2010ж.), «Ер Жәуке мінбегенмен ал-

тын таққа» (2012ж.), «Қалам қанаты» 

(2014ж.), «Елжандылық мұраты және 

баспас�з беделі» (2016ж.) деп аталатын 

кітаптардың авторы.

Ж.Кенжалин – саяси ғылымының 

кандидаты, профессор, Қазақстан 

 Жазушылар одағы басқармасының 

мүшесі. 

Ж у р н а л и с т и к а  с а л а с ы н д а ғ ы 

қажырлы еңбегі  үшін «Құрмет» 

орденімен, к�птеген медальдармен 

 марапатталды. Ол – ТМД Парламенттік 

А с с а м б л е я с ы н ы ң  « Б а с п а с � з д і 

және ақпаратты дамытқаны үшін» 

белгісінің иегері, ҚР Президенті 

сыйлығының және Қазақстан Жур-

налистер одағы сыйлығының ла-

уреаты, Қазақстан Журналистер 

академиясының академигі, Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  М ә д е н и е т 

қайраткері.

Жұмабек Омарұлы ұлтжанды 

т ұ л ғ а ,  п а р а с а т т ы  ж а н ,  ж а н ы 

жайсаң азамат, �з кәсібінің білгірі, 

ұйымдастырушылық қабілеті мол бас-

шы, белгілі қоғам қайраткері ретінде 

есімізде сақталады. 

Қазақстан Жазушылар 
одағының басқармасы
«Қазақ газеттері» ЖШС-ның 
ұжымы

лар екен деп, балаларыма: «біздер 

�мір деген �ткелден �те қалғандай 

у а қ ы т  к е л г е н д е ,  ж � н - ж о с ы қ т ы 

білетін ағаларыңды шақырып, со-

лармен ақылдасыңдар» дегенде, ж�н 

сілтейтін інілерімнің бірі деп Жұмабек 

Омарұлын айтатын едім, оның к�сем-

дігі мен шешендігіне, білгірлігі мен 

біліміне, жан-жағын ойластырып 

жүретін к�регенділігіне сенім артатын 

едім. Аяулы азаматтарымыздың алды-

мызда аман жүргені керек-ақ, бірақ 

Жаратқанның ісіне не шара бар?! Алла 

Тағала алдын жарық, иманын жол-

дас қылсын! Отбасына, балаларына 

сабырлық тілейміз. Қалған отбасы 

мүшелеріне амандық берсін!

Dбдісағит ТDТІҒҰЛОВ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,

Қазақстан Сәулетшілер 
одағының мүшесі

ерекше жұмсақ биязы бекзаттық бар 

еді.

'л-Фараби  атындағы Ұлттық 

университетте Лениндік стипен-

диат болған ол бүкіл саналы �мірінде 

қазақ баспас�зіне адал қызмет етті. 

Ол редактор болған газеттің мазмұны 

байып, салмағы артып, құлпырып 

шыға келуші еді. Жұмабек редактор 

болған кезде «Қазақ әдебиеті», «Халық 

кеңесі», «Ана тілі» газеттерінің  та-

ралымы күрт к�теріліп шыға келуі 

оның қаламгерлік  қабілеті  мен 

кандидатурамды ұсынған Жүкең бо-

латын. Оған дейін ширек ғасыр от пен 

�рттің ішінде, газет секретариатында 

жұмыс істеп келіп, енді ғана «уһ» деп бас 

редактордың орынбасары сияқты тыныш-

тау жұмысқа ауысқан маған осыдан артық 

рақат жоқ сияқты к�рінген.  «Мәке, Сізді 

қимаймын! Бірақ адамның �скені жақсы. 

Ол жұмысты да біреу бастау керек қой» деп 

Шәйкеновтың қайта-қайта қолқа салып 

жатқанын к�лденең тартып мені ақыры 

к�ндірген.  

Жалпы Жүкеңді адамгершіліктің 

шыңына шығарған бойындағы тектілік 

пен �зін �зі тәрбиелеген қасиеті  еді. Тұла 

бойы тұнған сабыр болатын.  «Жақсыдан 

– шарапат» деген. Шынымды айтайын, 

мүмкіндігінше сабыр сақтауды, �зімнен 

кіші қызметтестерге де «Сіз» деп с�йлеуді 

осы Жүкеңнен үйренгем.  Бойынан 

зиялылық пен  парасат т�гіліп тұратын 

азаматтан тек мен ғана емес әркімнің 

де үйренері бар-ды. «Біреуге не тілімен, 

не қолымен зияны тимеген адам – шын 

мұсылман» дейді ғой хадистерде. Жұмабек 

тап сондай шынайы иманды жан еді. 

Қимайсың, қиналасың, к�мекейге ащы 

�ксік кеп түйіледі. Үнсіз ғана к�зден 

жасың сорғалайды...

Марат ТОҚАШБАЕВ,
«Президент және Халық» 

газетінің Бас редакторы

...Құлын-тайдай тебісіп, қатар �скен  – Жұмабек,

Ағын суын Торғайдың бірге кешкен – Жұмабек.

Ұлт мұраты жолында жүрегіне жүк артып,

Ел-жұртымен қоштаспай, бақи к�шкен  – Жұмабек.

Азамат боп жасынан қалыптасқан – Жұмабек.

Ақырын жүріп, асықпай, анық басқан  – Жұмабек.

Газеттер мен журналда редактор боп білікті,

Сырбай, Шерхандарменен иықтасқан – Жұмабек!

Саған деген басталды міне, мәңгі сағыныш,

К�кірегімді тілімдеп бара жатыр күйініш...

Gлді деуге �зіңді сенбей тұрмын жан досым,

Осылай болса не істерміз – махфуздағы жазымыш?

Қай заманда болмасын – ізгілік гүлі солмайды,

Кессе-дағы басыңды – ақиқатты айтпай болмайды.

Беу, Жұмабек, жампозым, текті туған тарланым,

Сенің орның – біз үшін ешқашанда толмайды..!

Кісілікке келгенде – �зің едің тәуірім,

Бар болмысы...

Мінезі – қара жердей ауырым!

Алла ісіне пендесі – нендей қайран қыла алар?

Қош, бақұл бол, 

Бақұл бол, қош – Жұмабек бауырым!

Хамитбек МҰСАБАЕВ
Қостанай облысы

Аманкелді ауданы

Қош, 
қарымды қаламгер

Игі істердің 
басында жүрді

Қазақ баспасөзіне адал қызмет етті

Қимайсың, қиналасың...

Өмірде үздік 
болатын

Бақұл бол,  бауырым!

Бір сәтке түңілемін, үгілемін!

ұйымдастырушылық  талантының 

айқын айғағы.

Адамзаттың дұшпаны – арсыз ажал 

қаламдас-тағдырлас  бауырымды ара-

мыздан тым ерте алып кетті. Қаралы 

қалам қалтырап, жаралы жүрек жылап 

тұр...

Азамат еді аяулы. Қош бол,  қош-

тасуға қимайтын қайран бауырым! 

Жаның жәннатта болсын.

Сәбит ДОСАНОВ

ШАРАБІЛІМ

Қазақстан Жазушылар одағының 

ғимаратында белгілі журналист-жазушы, 

«Қазақ газеттері» ЖШС-ның Бас дирек-

торы – Редакторлар кеңесінің т�рағасы 

Жұмабек Кенжалинді ақтық сапарға 

шығарып салу рәсімі �тті. Қаралы жиынға 

зиялы қауым �кілдері, әріптестері, жо-

ра-жолдастары қаламгердің отбасы мен 

ағайын-туыстары  қатысты.

Жиынды кіріспе с�зімен аш қан 

Қазақстан Жазушылар одағы басқар-

масының т�рағасы Нұрлан  Оразалин 

қайраткер азаматтың адами және кісілік 

болмысына, �негеге толы шығармашылық 

жолына тоқталып, елі мен халқына, 

отандық баспас�з саласына сіңірген 

сүбелі еңбегінің айрықша екенін атап 

�тт і .  Ұлттық журналистикаға,  ұлт 

әдебиетіне қаршадай кезінен бүкіл �мірін 

арнаған жүйрік журналист болғанын 

айтты. Бірқатар басылымдардың бас 

редакторы қызметін атқарған кезінде 

білікті бас редактор ғана емес, әрі шебер 

ұйымдастырушы ретіндегі еңбектерін тілге 

тиек етті. Жиында «Нұр Отан» партия сы 

т�рағасының бірінші орынбасары Мұхтар 

Құл-Мұхаммедтің, Қазақстан Республи-

касы Ақпарат және коммуникациялар 

министрі Дәурен Абаевтың к�ңіл айту 

жеделхаттары оқылды. 

С � з  с � й л е г е н  ж а з у ш ы  С ә б и т 

 Досанов, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

р е к т о р ы  Ғ а л ы м қ а й ы р  М ұ т а н о в , 

Қазақстан  Республикасы Парламенті 

Мәжілісінің депутаты Сауытбек Аб-

драхманов, Атырау облысының әкімі 

Нұрлан Ноғаевтың тапсырмасымен об-

лыстан арнайы келген делегация атынан 

жазушы Мереке Құлкенов, «Ақиқат» 

журналының бас редакторы Аманхан 

'лімұлы, Алматы қалалық Тілдерді да-

мыту және құжаттану мен мұрағаттар 

басқармасының басшысы Мамай Ахетов 

Жұмабек Кенжалиннің қазақ руханияты 

мен ұлт журналистикасындағы алар ор-

нын, жемісті қызметін, к�ркем мінезін, 

зиялылық, адамгершілік қасиеттерінің 

мол болғанын айтты.

Соңғы сапарға 
шығарып салу рәсімі

Қайырлап қалтарыста мінген кемең,

Тағдырдың салғанына кім к�нбеген.

Артыңда таңдай жарқын із қалдырып,

Жұмабек, сен де к�штің бұл дүниеден.

К�ңілің к�п нәрсеге нанғыш еді,

Алғаның қарғыс емес, алғыс еді.

Қара  жер құшағына алды сені.

Қош енді!

Ажал сұмның қанды ш�лі.

Таза еді жаңа жауған жаның қардай,

Болды да жарық дүние тарылғандай,

Кеттің-ау қарай-қарай Қайыңдыңа ,

Тойына асығып ең жаның қалмай!

Сен емес – күйбеңдеген к�птің бірі,

Жаныңның жақсылыққа т�ктің нұрын.

Семсердің сертке ұстаған,

Жай қарасаң,

Жүзінен к�рінбейді �ткірлігі.

Еліңнің сен де сондай бір ұлы едің,

Таза едің, тәуір едің, тұнық едің.

Тағдырдың жазғанына тосқауыл жоқ,

Бір сәтке түңілемін, үгілемін!

Dбжан DБІЛТАЙ, 
ақын

АСТАНА

Д е л е г а ц и я  м ү ш е л е р і  Л ю б л и н 

воеводтығының маршалегі (басшысы) 

Славомир Сосновскиймен кездесіп, 

Люблиндегі ауруханада, балалар ем-

ханасында, Экономика және иннова-

ция жоғары мектебінде, Бяла-Подляска 

қаласындағы медициналық орталықта 

болды.

Бағдарлама барысындағы шаралар 

нәтижесінде екі тарап Қазақстанның 

35 студентін орта буынды медицина 

қызметкерлерін еуропалық бағдарламамен 

дайындау мақсатында 3,5 жыл Люблин 

және Бяла-Подляска қалаларындағы по-

ляк университеттерінде оқыту ж�нінде 

шешімге келді. Сонымен қатар эконо-

мика, менеджмент және информатика 

бойынша 30 маманды оқыту туралы да 

келісілді. Қазақстандықтардың оқуы мен 

Польшада тұру шығындарының барлығын 

поляк жағы к�теретін болады.

Люблин воеводтығының маршалегі 

бастаған поляк кәсіпкерлерінің бір тобы 

биылғы жылдың қыркүйек айының 

басында Астанаға «ЭКСПО – 2017»  

к�рмесіне келуді жоспарлап отыр. Gз 

кезегінде қазақстандық делегацияның 

жетекшісі ұзақ мерзімді �ңіраралық 

ы н т ы м а қ т а с т ы қ т ы  о р н ы қ т ы р у 

мақсатында поляк �кілдерін Алматы об-

лысына сапарлап келуге шақырды.

Айтуған ДDУЛЕТ

Шараға үш отбасының ата-аналары 

мен балалары, балабақша тәрбиешілері 

қатынасты. Шараның шымылдығын  

«Нұр Отан»  партиясы аудандық 

филиалының қызметкері '.Жетібаева 

мен жастар орталығының басшысы 

А.Қонарбаев  құттықтау с�зімен ашты. 

'рі қарай «Шынықсаң шымыр 

боларсың», «Біз бақытты баламыз» 

атты зияткерлік ойындар, «'рқашан 

күн с�нбесін» атты байқаулар мен 

жарыстар �ткізілді. Шара соңында 

«Бақытты отбасы» тобының мүшесі 

Қойшыбек Бекболатұлы Қойшыбек 

Жасұлан жүлделі бірінші орын,  «Сәтті 

отбасы» тобының мүшесі Нұртілек 

Бағдатұлы, «Табысты отбасы» тобының 

мүшесі Данияр Арлан жүлделі үшінші 

орынды иеленді. «Бүгінгі спорттық 

шараны ұйымдастырушыларға ата-ана-

лар атынан, сондай-ақ балалар атынан 

алғысым шексіз. Осындай бастаманы 

жыл сайын ұйымдастырып тұрса жақсы 

болар еді» дейді аудан тұрғыны Рысгүл 

Омарова. 

Алдаш ШОҢАЙ

Польшада тегін оқиды Балалар – болашағымыз
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АНА ТІЛІ

«Шеврон» компаниясы Еуразиялық б�лімінің басшылығы мен 

ұжымы белгілі қаламгер әрі танымал журналист, «Қазақ газеттері» 

ЖШС-ның Бас директоры 

Жұмабек Омарұлы КЕНЖАЛИННІҢ 
қайтыс болуына байланысты, туған-туысқандары мен жақындарына 

қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.

Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінің ұжымы 

«Қазақ газеттері» ЖШС-ның Бас директоры – Редакторлар кеңесінің 

т�рағасы 

Жұмабек КЕНЖАЛИННІҢ 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 

орны толмас қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.

Қостанай облысы Аманкелді аудандық «Аманкелді арайы» 

газетінің редакциясы жерлесіміз, қазақтың к�рнекті журналист-жа-

зушысы, «Қазақ газеттері» ЖШС-ның Бас директоры – Редакторлар 

кеңесінің т�рағасы

Жұмабек Омарұлы КЕНЖАЛИННІҢ 
қайтыс болуына байланысты оның отбасы, туыс-туғандарына 

қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.

Қазақстан Журналистика академиясы белгілі қаламгер, «Қазақ 

газеттері» ЖШС-ның Бас директоры – Редакторлар кеңесінің т�рағасы 

Жұмабек Омарұлы КЕНЖАЛИННІҢ 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 

к�ңіл айтады.

«Бас редакторлар клубы» қоғамдық бірлестігі «Қазақ газеттері» 

ЖШС-ның Бас директоры, клубымыздың мүшесі, белгілі журналист 

Жұмабек Омарұлы КЕНЖАЛИННІҢ 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, жақындары мен 

туыстарына қайғыларына ортақтасып шын ниеттен к�ңіл айтады.

« Ұ л т т ы қ  м е д и ц и н а  қ а у ы м д а с т ы ғ ы » Р Қ Б  Қ а з а қ с т а н 

Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, дәрігер Бекболат 

Қасымовқа ағасы

ЖАНБОЛАТТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.

Қайрат қайрақ қайрап отыр, 

Дайрақпен балта қайрап отыр. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Күнделікті пайдаланып 
жүрген сағаттың тарихы ту-
ралы не білеміз? Rте ерте за-
манда алғаш рет адамдар Күн 
сағатын пайдаланған. Ашық 
алаңқайға қазық қағып қойып, 
оның т�ңірегіне �здерінше 
цифр ларды белгілеп, жерге 
жазып қоятын.  

Ал ағаштың к�леңкесінің 

м�лшеріне қарап, уақытты анықтап отырған. 

Бірақ мұндай қарапайым тәсілмен бұлыңғыр 

күндері, сондай-ақ түн мезгілінде уақытты анықтай 

алмайтыныңыз белгілі. Сондықтан да кейінірек су 

сағаттарын ойлап тапқан �нертапқыштар оның да 

уақытты дәл к�рсете бермейтініне к�з жеткізеді. 

Тұңғыш механикалық сағаттарды византиялықтар 

пайдаланыпты. 578-ші жылғы қолжазба деректеріне 

сүйенсек, ол сағаттардың жалғыз тілі болыпты. 

Ресейдегі ең бірінші сағат 1404 жылы Мәскеу 

Кремлінің ұшар басына орнатылған мұнаралы 

сағат. Ал Еуропада ең алғашқы қалта сағаттары 

ХV ғасырда дүниеге келген. 1657 жылы голландық 

ғалым Х.Гюгенс маятникті сағатты құрастырған. 

Оның сағаты тәулігіне небәрі бірнеше секундтарға 

ғана қателескен. Кейінгі жылдары шығарылған 

кварцты сағаттар 30 жылда бір секундқа ғана 

қателеседі. Ал уақытты �те дәл к�рсетуде әзірге 

атом және молекулярлық сағаттар ең сенімді болып 

отыр. 

Сағаттың шығу тарихы
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Dзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Жер шарындағы ең үлкен 
кітапханалардың к�шін Капи-
толий жотасында бой к�терген 
АҚШ конгресінің кітапханасы 
бастайды. 

Іргесі 1800 жылы қаланған 

алып кітапхана қорында қазір 

100 миллион дана кітап бар. 

Бұл ғимараттың жалпы аумағы 

26,4 гектар болса, ондағы кітап 

с�релерінің ұзындығы 900 шақырымға жетеді екен. 

Ал Ұлыбританиядағы ең үлкен кітапхана Бри-

тан кітапханасы Лондондағы 20-дан астам үйде 

орналасқан. 16 миллионға жуық кітап қоры бар бұл 

кітапханада 2500 адам қызмет істейді. Мұндағы кітап 

с�релері жыл сайын 13 шақырымға ұзарып отыратын 

к�рінеді.

Алып кітапхана 

ЕҢ... ЕҢ...

Dлемге әйгілі із кесудің шебері Шерлок Холмсқа 
арналған мемориалдық мұражай Лондонда бар екенін 
білеміз. Ал Шерлок Холмсты дүниеге әкелген – ағылшын 
жазушысы Артур Конан Дойлдың ескерткішін біле 
бермейміз.  

Қалай болғанда да жазушының есімі дүниежүзіне 

осы кейіпкері арқылы кеңінен тарады. 'дебиетпен 

1870 жылдан бастап айналысқан қаламгер тарихи, 

шытырман оқиғалы және ғылыми-фантастикалық ро-

мандарды к�п жазған. «Қуылғандар», «Родней Стон», 

«Жоғалған әлем», «Уланған белдік», «Маракото 

құрдымы» сияқты белгілі туындыларды жазған оның 

нағыз шығармашылық шыңы детективтік жанрда 

к�рінді. Сүйікті кейіпкері Шерлок Холмстың бастан 

кешкен оқиғаларын баяндайтын «Т�ртеудің белгісі», 

«Баскервилдердің иті», «Үрейлі аңғар» кітаптары 

мен «Шерлок Холмс туралы естеліктер» (1892-1893) 

деген әңгімелер жинақтары әлем әдебиетінің әйгілі 

туындыларының қатарында ғасырлар бойы қала 

беретіні с�зсіз.

Шерлок Холмстың әкесі
ҰЛЫ АДАМДАР ӨМІРІНЕН 
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БІРІНШІ ОҚИҒА. Танысымыз-

дың тойына шақыру қағаз алдық. 

Бір жыл бұрын шаңырақ к�терген. 

Қазақы ырымдарын жасап, үлкен 

тойды араға жыл салып тойлады. 

Үйдің тұңғышы болғандықтан, 

ата-анасының қуанышында шек 

жоқ. Жастар жағы �зінше риза. 

Салтанатты дастарқанға қонақтар 

жайғасқан соң, жар-жар айтып, екі 

жасты ортаға шақырды. Бір қызығы 

келіннің беті ақ фатамен жабу-

лы. К�пшілігіміз осы құрметпен 

жастарды тойхананың т�ріне 

жайғастырсақ деп шапалақты 

аямай соғудамыз. Алайда аса-

ба жастарды ортаға қалдырып, 

келінді бір адым алға шығарып, 

беташардың қамына кірісті. Бірі 

жүгіріп, орындыққа үлкен табақты 

жайғастырса, екіншісі келін түсіп 

жатқан әулет жайлы жазылған 

алақандай парақты асабаның бетіне 

тақап тұр. Екі шекті аспап мей-

рамхана ішін жалғыз �зі жаулап 

алғандай.  Даусы айналаны басына 

к�терді. Бірден сол баяғы жаттан-

ды әуенді әуелете ж�нелді. Бета-

шар әнінің бір әрпі �згерместен 

барлық тойда шырқалады. Соны-

сына қарағанда қызығы да қалмаған 

секілді. Асабалар осыған ерекше 

мән берсе дейміз. Ондағы айтылар 

ой келіннің жүрегінен орын ала-

тындай болса, тіпті, сол келінге 

арнап шығарылса артық болмас еді. 

« Қ ұ р т  ұ р л а м а  к е л і н ш е к , 

тұр-тұрлама келіншек» деген 

с�здер беташардың мазмұнын 

маңыздандырудың орнына айтыла 

бергендіктен сол беташардың ажа-

рын кетіріп, құнын кемітеді. Дәл 

осындай к�рініс біз барған тойдан 

да табылды. Сонымен қош, бір жыл 

бұрын босаға аттап, сол әулетпен 

етене танысқан келінді  «жас 

келін» деп беташар рәсімін жаса-

ды. 'улеттің үлкендерінен бастап, 

бала-шағасына дейін жас келін 

сәлем салды, олар риза болып, 

к�рімдіктерін үйді. Тойға келгеннің 

барлығы да �зара күбірлесіп, бе-

ташар жайында әңгіменің отын 

тұтандырып үлгерді. «Ұят қой. Бір 

жылдан соң беташар жасағаны 

несі?» деген с�здер әр жерден еміс-

еміс естілді. Осындай олқылықты 

байқап тұрған үлкендер немесе 

осы әулеттің қазыналы қариясы 

бір ауыз с�з айтып, осы дәстүрді о 

баста-ақ жасатуға болар еді ғой. Бір 

ай емес бір жыл �ткен соң келіннің 

бетін ашу деген �рескел к�рініс 

емес пе? Егер осылай жалғаса бер-

се, беташар дәстүрінің еш маңызы 

да, құны да қалмайтыны анық.

ЕКІНШІ ОҚИҒА. 'р елдің 

заңы басқа, иттері қара қасқа. 

С�з қадірін �з қадірінен жоғары 

бағалайтын текті халық осылай 

айтпағанда кім айтар дейсіз? Иә, 

бір ел, бір облыс болсақ та, әр 

�ңірдің �зіне тән салты мен дәстүрі 

бар. Таяуда ғана ақындар мен ба-

тырлар еліне айналған Жамбыл 

ауданында келін түсіру рәсіміне 

қатыстық. Барлық �ңірге тән салт-

дәстүр бойынша орамалын тағып, 

ақ босағаны оң аяқпен аттады. 

Шашу шашып, жас жұбайларға 

маңдайынан иіскеп, бата бер-

ген соң, қуанышқа ортақтасқан 

ү л к е н д е р  к е л і н н і ң  қ о л ы н а н 

ыстық шай ішті. Міне, қаймағы 

бұзылмаған салт-дәстүрдің бір 

к�рінісі осы. 

Енді әр �ңірдің адамы �зінше 

топшыласын. Ненің дұрыс, ненің 

бұрысын. Бір �ңірде тіршілік етсек 

те салт-дәстүрге келгенде біздің �ңір 

сәл салғырттық танытатын секілді. 

Егер оған келіспесеңіз, бір күн 

мен бір жыл арасын салыстырып 

к�ріңізші. Айтар ауызға бір жыл де-

ген түк болмауы мүмкін. Бірақ сәл 

таразылап к�рсек, бұл ұзақ мерзім. 

Осы уақыт аралығында жас келінді 

ағайын-туыс тұрмақ тұтастай бір 

ауыл к�ріп алады емес пе? Ендеше, 

ол келінге беташар жасап не қажеті 

бар? Осы мәселе  басты назарда 

болса. Мұндай мәселені, әрине, 

үлкендер жағы шешсе дейміз. 

Олардың �мірден к�ргені, к�ңілге 

түйгені мол. Кеткен кемшілікті с�з 

еткенше уақытында түзететін ақ 

самайлы аналарымыздың ақылы 

ауадай қажет-ақ. Gзге емес, �зіміз 

үшін әр салт-дәстүрді �з орнымен 

қолдансақ, ұтылмасымыз анық. 

Қазақы қалпымызды, ұлттық 

дүние танымымызды батыстанудан 

сақтаймыз, �згелерге еліктемейміз 

десек тек �зімізге тиесілі дүниеден 

бас тартпайық.

Еңлік КЕНЕБАЕВА

Алматы облысы

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Шымкент қаласында 
мұғалімдер жұмысқа элек-
тронды түрде қабылданып 
жатыр. Білім б�ліміндегілер 
ақпаратты технология-
лар дамыған заманда озық 
әдістерді пайдалануға 
к�шті. Аталған тың 
жаңалық қала әкімінің 
бастамашылдығымен қолға 
алынды. 

Қ а з і р  м и л л и о н ғ а  т а р т а 

тұрғыны бар қалада ұстаздар тек 

электронды түрде жұмыс табуда. 

Олар бұрынғыдай құжаттарын 

қолтықтап, әр мектепке бар-

мастан үйінде отырып-ақ ор-

наласатын болған.  Себебі 

«Жұмыспен қамту туралы» 

Заң бойынша әрбір мекеме 

�здеріндегі бос жұмыс орын-

дары туралы мәліметті үш күн 

ішінде сайтқа салуы керек. 

«Мекеме бос орын жариялаған 

соң, сайтқа мамандығы сәйкес 

келетін тұлға құжаттарын элек-

тронды түрде жібереді. Сайтта 

қандай құжаттар сұрағанын 

суретке түсіріп немесе сканер-

леп электронды түрде жол-

дайды. Ұялы телефон н�мірін 

к�рсетеді. Сол ұялы телефоны-

на смс хабарлама келіп түседі» 

дейді   Шымкент  қалалық 

білім б�лімінің бас  маманы 

Жұмысқа қабылдау 
электронды түрде жүргізілуде

Қасымхан Досжанов. Құжаттар 

тапсырылған соң қоғамдық 

ұйымдар мен білім б�лімінің 

қызметкерлерінен құрылған 

арнайы комиссия үміткермен 

сұхбаттасу жүргізеді. 

' ң г і м е л е с у  б а р ы с ы н д а 

мұғалімнің  адами қасиеттеріне 

б а ғ а  б е р і л е д і .  С � й т і п , 

қиындықсыз жұмысқа тұрудың 

мүмкіндігі туады. Бұл күнде бала 

саны к�птеп тіркелген шаһарда 

мұғалімдерге  бос жұмыс орын-

дары жетерлік екен.

Б ұ л  о р а й д а  Ш ы м к е н т 

қалалық білім б�лімінің бас-

шысы Жанат Тәжиева: «Бізде  

бүгінде орыс сыныптарына 

сабақ беретін пән мұғалімдеріне 

сұраныс жоғары деп айтуға 

болады. Орыс тілді бастауыш 

сыныптарға 210 мұғалім ке-

рек. Басқа да химия, биоло-

гия,  математика бойынша орыс 

сыныптарына мұғалім болам 

деушілер болса, орын саны 

жеткілікті» дейді. Жаңа тәсіл  

жас мамандар үшін қандай бос 

орындар бар екенін к�рсететін 

ақпарат алаңы саналып отыр. 

Ең бастысы – ашық, анық және 

адами фактор жоқ.

Нұрбақ ЕДІГЕ

Оңтүстік Қазақстан облысы

тілек тілеп жатқандар қарасы тым 

к�п. Қуанышқа жиналған үлкендер 

жағы бірден беташарға дайындықты 

бастап кетті. Міне, к�ңілге түйер 

дүниелер осы арадан басталды. 

Ақ самайлы әжелер жас келінді 

�з б�лмесінен сыртқа шығармады. 

«Келіннің беті ашылмай, қайын 

аталары мен қайын ағаларының 

алдында жүруіне болмайды. Ертең 

түсте беташар жасаймыз. Ауылдың 

үлкендерін жинайық. Келесі күнге 

қалса ұят болады» деп іске кірісті. 

Ертеңіне ағайын-туыс жиылып, 

үлкендерге арналған той бастал-

ды. Біз с�з етіп отырған әулеттің 

келіндері кекірейіп үлкендердің ал-

дын кес-кестеп �тпек түгілі бетіне 

қарап с�йлемейтіні к�пшілікті 

сүйсінтті. Барлығы да жаулықтарын 

т а ғ ы п ,  � з д е р і н е  б е к і т і л г е н 

қызметтерін мінсіз атқаруда.

Жас келінді екі қолынан же-

т е к т е п  а б ы с ы н д а р ы  е р т і п , 

үлкендер алдына алып шықты. 

Асаба да күмбірлетіп домбыра-

сымен әуелі күй шертіп, соңын 

әуезді әнге ұластырды. Ой салар, 

мәнді әрі мағыналы жыр айтылды. 

Түсінген адамға бұдан артық �сиет 

жоқ шығар, сірә?! Жас келіннің 

бетін әулеттің үлкен әжесі ашып, 

ТАРТУ

«ҚАЛАУЛЫМ»
көрермен көңілінен шыққан жоба

Қазіргі таңда отбасылық 
құндылықтарды насихаттаудың 
жолдары �те к�п. Мұндай 
мәселелерге мән беру аса 
қажет. Rйткені отбасылық 
құндылықтар жақсы қалыптасса 
ғана, қоғамның іргетасы берік, 
мемлекеттің келешегі баянды 
болмақ. 

Бұл орайда Евразия бірінші 

арнасында «Қалаулым» атты жаңа 

жоба к�рерменге жол тартты. Ол 

қазіргі тілмен айтар болсақ, «реали-

ти-шоу» үлгісімен, қалың к�рермен 

қауымға арналған  заманауи жоба 

десек те болады. Мұндағы негізгі 

мақсат – жастардың арасында 

шаңырақ, отбасыға байланысты 

ұғымдарды кеңінен танытып, на-

сихаттау болып табылады. Осы 

ретте �мірлік серігін жолықтыруды 

армандап, отау құрғысы келетін 

жандар үшін де бұл бағдарлама зор 

мүміндіктер береді.  

К�рсетілім барысында к�птеген 

қызықты жайттар мен тосынсыйлар 

да жасалады. Бір с�збен айтқанда, 

отбасын құрғысы келетіндер осы 

бағдарлама алаңында кездеседі. 

Ұйымдастырушылардың айтуын-

ша, мұндай мәселеге бей-жай 

қарайтын жандар іріктеу кезеңінің 

келесі сатыларына �те алмай-

ды. Екі жастың танысу сәтінен 

 бастап шаңырақ к�тергенге дейінгі 

кезеңдері к�рерменнің назарында 

болады. Жобаның түсірушілері 
а т а п  к � р с е т к е н д е й ,  м ұ н д а 

салт-дәстүрімізге жат, ұлттық 

құндылықтарымызға  кереғар 

келетін ешбір к�ріністер болмайды. 

«Қалаулымның» алаңында 

ә р б і р  қ а т ы с у ш ы н ы ң  р и я с ы з 

к�ңіл-күйлері, қуанышты сәттері, 

жүрекжарды с�здері айтылып, 

к�рерменге керемет әсер сыйлай-

ды. Шоудың ерекшелігі де осында 

– онда шынайы �мірдегі жағдайлар 

орын алады.  Бағдарламаның 

жүргізушісі  Аша Матай атап 

�ткендей, бұл салт-дәстүріміз 

бен әдет-ғұрпымызға сай жоба. 

«Қалаулым» 18 шілдеден бастап, әр 

жұмыс күндері сағат 12:00-де Еура-

зия бірінші арнасының эфирінен 

к�рсетілуде. 

Гүлнұр ЖАҚСЫЛЫҚОВА
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Б ұ л  ж у р н а л и с т і к  д ә с т ү р ,  б і р 
жағынан, �ңірдегі бас газеттің беттерін 
шығармашылық тұрғыдан байыта түссе, 
екіншіден, газет пен оқырмандардың 
арасындағы байырғы қалыптасқан 
байланыстың алтын жібі әліге дейін 
бір үзілмей, қайта күн санап, аталмыш 
газеттің жаңа, жас оқырмандары мен 
авторлары к�бейіп келе жатқандығын 
анық байқатар еді. Ал �зіміз 1980 жыл-
дары Батыс Қазақстан облыстық «Орал 
�ңірі» газетінің редакциясында қызмет 
жасағандықтан, бұл басылымның сонау 
ХХ ғасырдың басындағы «Хабар-Изве-
стия» атанған тұсындағы тұңғыш редак-
торы Ішкі Орданы басқарушы облыстық 
кіндік (орталық) комитет т�рағасы 
 Степан Милютин болғандығын, әрі бұл 
газеттің 1918 жылдың соңына дейін бар-
жоғы 31 саны ғана жарық к�ргендігін, 
тағысын-тағы дүбірлі 1919 жылдың 
1-қаңтарынан бастап, �ңірдегі бірқатар 
іргелі қоғамдық-саяси �згерістерге бай-
ланысты, оның алғашқыда «Киргизская 
правда» – «Қазақ дұрыстығы» газеті бо-
лып шыға бастағандығын, оның сыртын-
да, бұл газеттің де алғашқы редакторы 
С.Милютин болғандығын редакцияның 
аға  буын �кілдері  жылдар бойы-
на тірнектеп жинап, қалыптастырған 
редакциялық мұражайдағы тарихи 
 дерек, жәдігерліктер арқылы да жақсы 
білетінбіз. 

«Орал �ңірі» газеті дегенде, еліміздің 
�зге �ңірлердегі облыстық газеттеріне 
қарағанда, оның �зіне бұйырған бағы, 
бақыты дерлік тағы бір  шежіресі 
баршылық. Ол осы газеттің редак-
циясында қазақтың маңдайына біткен 
арқалы ақыны, от жүректі азаматы, 
қазыналы Қарқаралы жерінің түлегі 
Қасым Аманжоловтың жан аямай, 
маңдай терін сығып қойып,  жұмыс 
жасағандығы еді.  Қасым ақынның 
Оралды дәл бір �зінің туған, �скен 
Қарағандысындай жақсы к�ріп, бұл 
�ңірге әбден бауыр басып, құлашын 
тым кеңге салып, нағыз шығармашылық 
бақытқа кенелгендігі де �мірдің �зіндей-
ақ ақиқат. Қазақ үшін қадірлі Қасым 
Аманжоловтың есімі аталған жерде, 
сен, әрине, қазақтың тағы бір дүлдүл 
ақыны Абдолла Жұмағалиевтің есімі 
қатар аталатындығын қалайша естен 
шығарарсың?! Біздің білуімізше, Қасым 
мен Абдолла ағаларымыз облыстық газет 
«Екпінді құрылыс» аталған жылдарда 
бір редакцияда бірге қызмет жасап, 
үнемі екеуі иық түйістіріп, қатар жүріпті.  
Бұл екі алып та кезінде ел басына күн 
туғанда, �здерінің қаламдарын бірден 

қаруға айырбастап, «елім, жұртым» деген 
жүректерін жалаулатып, Батыстағы май-
дан даласына аттанып кете барды. 

Ару Жайықтағы �ңірлік журналис-
тиканың айнасы болған «Ұран» – «Из-
вестия» – «Хабар»-дың атауы бертінде 
уақыттың ыңғайына орай, «Қызыл ту», 
«Екпінді құрылыс», «Октябрь туы» деп 
аталынып, 1963 жылдың мамырынан 
бері қарай «Орал �ңірі» деген атау-
мен шыға бастағандығы редакцияның 
мұрағатындағы тарихи шежірелерден 
белгілі. Қалай болғанда да, бұл газеттің 
20-30-40-50 жылдардағы �мірінде 
тұтастай �ңірдің арғы-бергі �ткенімен 
байланыстыра қарастырып,  үлг і-
�неге, тағлымдық тәрбие алып, руха-
ни жаңғыруымызға септігін тигізер 
тәлімді тұстары жетерлік-ақ. Соның 
бәрінде де �ңірдің бас газетінің елдің 
мерзімдік басылымдары арасындағы 
абырой-беделі �те жоғары болғандығы 
баса айтылатын. Мен облыстық «Орал 
�ңірі» газетінің редакциясына әдеби 
қызметкер болып, 1980 жылдың күзінде 
келдім. Оған дейін Жаңақала аудандық 
«Жаңарған �ңір» газетінің редакциясын-
да тілші болып, газет �мірінің ыстық-
суығын аз да болса, сезініп, бірқатар 
тірліктерді к�збен к�ріп, сондағылардың 
күнделікті журналистік тірліктерімен 
де біте қайнасқанмын. Сол «Жаңарған 
�ңірде» істеп жүргенде-ақ «Орал �ңіріне» 
жаңарған �ңірдің мәдени-рухани �міріне 
қатысты біраз мақалаларым шыққан, 
тіпті бірде �з туған �лкемнің мәдени 
�мірінен сыр шерткен, �ңірімізден 
түлеп ұшқан Құрманғазы мен Дина-
ларды мақтаныш еткен бір шағын 
публицистикалық мақалам Алматыдан 
шығатын «Мәдениет және тұрмыс» 
журналының ең алғашқы бетінде жарқ 
ете қалғанда, �зім де қатты таңғалған 
едім. Сірә, соның бәрін ескерсе керек, 
мені «Орал �ңірінің» басшылығы бірден 
мәдениет, әдебиет және �нер б�ліміне 
әдеби қызметкер етіп қабылдады. 

Бірақ мен «Орал �ңірін» ауыл-

да жүргенде-ақ к�п зерттеп, ондағы 
мазмұнды жазылған дүниелер мен 
газеттің мықты деген тілшілерін де та-
нып үлгергенмін. Бақтыбай Далабаев 
(бас редактор), Ғарифолла К�шенов, 
Мәжит Қайырғалиев, Тихон 'ліпқалиев, 
Жанғали Набиуллин, Базарғали Қуатов, 
Жүсіпкерей Нұртасов, Алғали Мерғалиев, 
Ғилаж Наурзин, Ораз Мұсақұлов, Дайыр 
Досаев, Қуаныш Исағалиевтердің �нер, 
�мір, қоғам, Жайықтың жайсаңдары 
хақындағы толғанысқа толы очерк, 
мақала, суреттеме, репортаждарын 
сүйсіне оқып, шіркін, соңыра солар-
дай «Орал �ңірінің» редакциясында 
қызмет жасап, қаламымды кең сер-
меп, ару Жайықтың оқырмандарын да 
сүйсіндіргендей тәуір дүниелер жаз-
сам ғой деп армандаушы едім. Арман 
адамды алдамайды екен, асыл арманым 
ақыры жүзеге асты. Мен газет редак-
циясына жұмысқа тұрғанда, бұндағы 
шығармашылық ортада жастардан 
г�рі, �ңір журналистикасының білгір, 
кәсіби жұмыста біршама шыныққан аға 
буын �кілдері к�п болатын. Жүсіпкерей  
Нұртасов, Болат Қалиев, Ғалиасқар 
Қосанов, Қажиахмет Жанғазиев, Жүсіп 
Gтеғалиев, Алғали Мерғалиев, Ғилаж 
Наурзин, Идаят Мұратов ағаларымыз 
нағыз шежірелер еді. Кейде кезінде ұзақ 
жылдар бойына газетімізді басқарып, 
сан рет шалғайдағы Мәскеуге барып, 
газет шежіресін түгендеуге к�п еңбек 
сіңірген, сол кезде құрметті еңбек дема-
лысында жүрген, әрі екі с�зінің бірінде 
атақты батыр Бауыржан Момышұлының 
рухани жәдігерліктерін ауызға алып 
отыратын Хабир Нұрмұхамедов ағамыз 
келіп, аға буын журналистерімізбен 
�ткен-кеткенді айтып, сыр шертісіп оты-
ратын. Сонда бір сәт біреулері жазуды, 
бірқатары секретариаттағы жұмыстарын 
қоя салып, бәріміз де солардың �зімізден 
бұрынғылар хақындағы тың деректері 
мен сыры таусылмайтын журналистік 
шежірелеріне мұқият құлақ түретінбіз. 

« О р а л  � ң і р і н і ң »  р е д а к ц и я с ы -

Редакция ұжымы. 1985 жыл

на бізден кейін келген қыз-жігіттер 
д е  р е д а к ц и я н ы ң  б а й ы р ғ ы  ұ р п а қ 
сабақтастығы дәстүрін жалғастырып, 
Жайықтан түлеп ұшқан атақты тұлғаларды 
олар да үнемі мақтаныш етіп келе жа-
тыр. Оның үстіне, бүгінде «Орал �ңірі» 
біз қызмет жасаған жылдардағыдай 
облыстық партия комитетінің б�ліміне 
емес, �з шаруашылықтарын �здері 
д�ңгелете алатындай, әрі журналистік 
шығармашылықты кәсіби тұрғыда жақсы 
түсінетін «Жайық-пресс» ЖШС-не 
қарайды. Серіктестік басшысы Жантас 
Сафуллин мен газет қызметкері Қазыбек 
Құттымұратұлы осыдан бес жыл бұрын 
«Орал �ңірінің» кезекті мерейтойын 
атап �тудің кезінде, алғаш 1911 жылы 
Ордада басталып, бертінде �з ғұмырын 
Оралда жалғастырған қазақтың тұңғыш 
демократиялық бағыттағы «Қазақстан» 
газеті мен ХХ ғасырдың басындағы Ордада 
жарық к�рген «Ұран» атты ресми газеттің 
бай �мір-шежіресін түгендеп, елдің ішіндегі 
мұрағаттарды былай қойғанда, Мәскеудің 
тарихи мұрағаттарында сақталған к�не 
басылымдарға дейін тауып алып, кезінде 
осынау қос газетте жарияланған мате-
риалдарды қазіргі қарпімізге келтіріп, �з 
алдына жеке-жеке кітап етіп шығартты. 
Шынында да, �ңірдің бас газеті үшін 
ең бақытты шақ енді туды! Дәл осы бір 
күндерде «Орал �ңірі» газеті еліміздің 
стратегиялық бағыттағы атқарылып 
жатқан игілікті істерінің ұйытқысы бо-
лып, �ңірдегі қызу �мірдің нағыз рухани 
жанашыры, �мірдегі жарық сәулесі мен 
шапағатты нұры болуда. Жарқын істері 
мол �ңірдің маңдайы әрқашан ашық, 
жүзі жарқын болмақ! Gңір �мірі, �ңір 
тұрғындары ғұмырбаяндарының ХХІ 
ғасырдағы шежіресін �мірдің �зіндей-ақ 
сырлы шежіре мен нұрлы шуаққа толы 
материалдармен жазып, ару Жайықтың 
айбынын әлі де аспандата бергейсің, «Орал 
�ңірі!»

Серікқали ХАСАН,
жазушы

« »

БӘРЕКЕЛДІ!

Gңір басшысы:  «Бүгін бәріміз 
үшін – тарихи күн. 2014 жылы Елбасы 
облысымызға жұмыс сапарымен кел-
генде Алак�л к�лінің  туристік әлеуетін 
дамыту туралы тапсырма берген еді. 
Осыған сәйкес ауқымды шаралар іске 
асырылды. Оның нәтижесін �здеріңіз 
к�ріп отырсыздар.  Бүгінге дейін мұнда 
1 млрд теңгеден астам қаржы тарты-
лып, жаңа әуежай бой к�терді» деп атап 
�тіп, жүрекжарды лебізін білдірді.

 Айта кетейік, әуежайдың құрылыс 
жұмыстары 2015 жылы басталған бола-
тын. Ол үшін аудан әкімдігі тарапынан 

Алакөлдегі әуежай

Ұзақ өмір сүрудің сыры

жаңа нысанды салуға 4,5 гектар жер телімі 
б�лінген. Сонымен қатар жаңа әуежайда 
ұшу-қону жолағы қайта жаңғыртылып, 
әуе қозғалыстарын ұйымдастыруға ең 
қажетті деген радиотехникалық және 
метеорологиялық құрал-жабдықтар 
жаңартылған. К�псалалы демалыс 
орындарымен қатар �зге де туристік 
мақсаттағы нысандар құрылысы да 
ойдағыдай жүзеге асуда. 

Қозыбай ҚҰРМАН
Алматы облысы
Алак�л ауданы 

– Ұзақ �мір сүрудің қандай сырлары 
бар?

– Бұл адам баласының �зіне 

қалай қарауына байланысты. Егер ол 

белсенді болса, дене шынықтырумен 

айналысса, қандай тағамды жеу керек 

екенін білсе, қоғамның игілігі үшін 

еңбек етсе және жасампаз болса, онда 

әрине, бұл �мірсапасын жақсартады.

Ең маңыздысы –дұрыс тамақтану. 

Тек табиғи азық-түлікті пайдала-

ну және мүмкіндігінше үйреншікті 

тағамдарды жеген ж�н. Ол үшін 

жоғары сапалы тағам түрлерін және 

оны дайындау технологиясын білу 

керек. 'р адам азық-түлікті сатып 

аларда оның қауіпсіздігіне мән беруді 

ұмытпауы қажет. Gйткені қазір дүкен 

с�релерітүрлі сусындарға толы. Оның 

бәрі – химиялық сұйықтықтар. Олар-

ды ішуге болмайды.Ұзақ �мір сүрудің 

құпиясы шынында да қарапайым: сала-

матты �мір салты, дене жүктемелері мен 

денсаулығыңды үнемі қадағалап отыру. 

'сіресе орта және ересек жастағы 

адамдарға бұл аса қажет. Ал керемет 

деген дәрі-дәрмектердің �зі адамға   

к�мектескеннен г�рі денсаулыққа зиян 

келтіреді – ұзақ �мір сүрудің сырын 

білетін адамдар бұл с�зді растайтынына 

күмәніміз жоқ. 

– Метаболизмдік синдром дегеніміз 
не және одан неге қорқуға тиіспіз?

– Метаболизмдік синдром, зат 

алмасу ауытқулары мен басқа да 

әлеуметтік-маңызды сырқаттар – шын 

мәнінде жалпы денсаулық сақтаудағы 

заманауи клиникалық медицинаның 

�зекті мәселелерінің бірі. 'сіресе егде 

жастағы адамдарға қатысты болған-

дықтан,  бұл әлеуметтікмаңызды 

тақырыпты қозғайды. Сондықтан 

бұл мәселені кәсіби және ғылыми 

тұрғыдан қарастыру, метаболизмдік 

синдром туралы клиникалық білімді 

кеңейту, теориялық жаңа ұсыныстарға 

қол жеткізу және осының барлығын   іс 

жүзінде пайдалана отырып жетілдіру 

қажет.  Дүниежүзілік  денсаулық 

сақтау ұйымы метаболизмдік син-

дромды XXI ғасырдың індеті деп 

есептейді және бұған таңданудың 

реті жоқ. Оған негізгі т�рт компо-

нент кіреді: семіздік, артериялық 

қан қысымының жоғарылауы, глю-

к о з а  м � л ш е р і н і ң  ж о ғ а р ы л а у ы 

және қандағы қиын сіңетін майлы 

қышқыл. Және бұл метаболизмдік 

синдромның даму үдерісіндегі ком-

поненттердің бәрі бірін-бірі үдете 

түседі, с�йтіп бастапқыда ағзалар мен 

ағза жүйелерінің функционалдық 

бұзылуына, ал біраз уақыттан соң, 

әсіресе, егде жастағы адамдарда жиі 

кездесетін әртүрлі әлеуметтік-маңызды 

аурулардың пайда болуына әкеп 

соқтырады. Бұл тіпті мезгілсіз �ліммен 

аяқталуы мүмкін. 

– Бұл синдром халық арасында 
қаншалықты тараған? 

– Егде адамдар арасында тара-

луы орта есеппен үштен бірін немесе 

20-40%-ды құрайды.Метаболизмдік 

синдром артериялық гипертония, 

ишемиялық жүрек ауруы миокард 

инфаркты мен инсульт, сондай-ақ қант 

диабеті ауруларына шалдығу тәуекелін 3-6 

есе арттыра түседі. 

– Бұл қауіпті аурулардың дамуы-
на метаболизмдік синдромның  әсерін 
шектеудің мүмкіндігі бар ма?

– 'рине, бар. Біріншіден, қазір 

мета болизмдік синдромның бастапқы 

 сатысын ерте анықтауға арналған алдын 

алу мен сауықтырудың жеке бағдар-

ла масын жасауға мүмкіндік беретін, 

скринингтік зертханалық және зерт-

теу құрал-жабдықтары бар. Екіншіден, 

метаболизмдік  синдром басталған 

науқастарға, яғни жүрек-қантамыр 

жүйелерінің функционалдық бұзылуы, зат 

алмасу, сондай-ақ созылмалы ауруларға 

емханалық және стационарлық, сонымен 

қатар шипажайлық оңалту жағдайында 

динамикалық бақылау,  қарқынды 

мақсатты ем жүргізіледі. Ол үшін біздің 

орталық заманауи медициналық техно-

логиялармен жабдықталған. Үшіншіден, 

әлеуметтік-маңызды аурулардың да-

муына метаболизмдік синдромның 

жағымсыз әсерін болдырмау мақсатында 

біздің ауруханаларда зертханалық және 

құралдық диагностиканың жаңа әдістері 

қолданылады. 

– Медициналық орталық жүргізген 
ғылыми зерттеулернақты қандай нәтиже 
берді?  

– Нәтижелер ауыз толтырып айтар-

лықтай. Мәселен, ишемиялық жүрек 

аурулары бар науқастардың жүрек 

ұстамасының жиілігі қысқарады. Жіті 

миокард инфаркты бар науқастардың 

�мір сүру ұзақтығы 25-30%-ға артады. 

Қант диабеті бар науқастардың ахуалы 

жақсарады және асқыну жиілігі азаяды. 

– Метаболизмдік синдромның ал-
дын алу үшін біздің оқырмандарға қандай 
ұсыныс берер едіңіз? 

– Ең алдымен, майлы тағамды шек-

теу, тағам құрамына к�к�ністер мен 

жемістердік�бірек қосу керек және �з 

салмағыңды бақылап отырған дұрыс.  

Ішімдіктен аулақ болу, психикалық 

эмоциялық жүктемеден сақтану және 

к�бірек қимылдау керек. Белсенді �мір 

салтын әдетке айналдыру қажет.  Егер сізде 

артериялық гипертония немесежүректің 

ишемиялық ауруы сезілген болса, онда 

дәрігердің ұсынымын мұқият орындау 

керек. Ауруды еш уақытта �з бетіңізше 

емдемеңіз.

– Dңгімеңізге рақмет! 

Dңгімелескен
Дана ХАЛЫҚ

«Тергеушілер» хикаясы түсірілуде

«Хабар» Агенттігінің тап-

сырысы бойынша түсіріліп 

жатқан туынды осы күзде 

к�рермендерге жол тартады. 

Барлығы 16 сериядан тұратын 

«Тергеушілер» хикаясының  

әр б�лімі бір қылмысты ашуға 

бағытталған. К�рермендер жас 

та батыл тәртіп сақшыларының 

қызметімен танысып, қылмыс-

керлерді тұтқындау барысының 

қалай жүзеге асатындығын 

к�реді.  

О қ и ғ а  ж е л і с і  б о й ы н ш а 

ІІД жедел тобын аға тергеуші 

Кәмшат Мырзабекқызы басқа-

рады. Оның ойлау қабілеті 

ерекше, сараптамалық тал-

дау, қойылған міндетті �згеше  

тәсілмен шешу қасиеттеріне ие. 

Ба сты р�лді сомдайтын Гүлшарат 

Жұбаеваның айтуынша, оның 

кейіпкері жұмыста қатал бол-

ғанмен, �мірде нәзікжанды 

әйел. Сондықтан бұл бейнеге 

ену үлкен дайындықты талап 

етіпті. «Тергеуші қызметінің 

�зіне тән ерекшеліг і  және 

қылмыс әлемімен к�п байла-

нысты болуы кейіпкер мінезіне 

әсерін тигізері с�зсіз. Сериал 

кейіп керлерінің �міріндегі қи ын 

сәттерді �з бойыма қабылдауға 

тура келеді, бұл оңай емес. Бірақ 

актриса ретінде аға тергеушінің 

сол бейнесін барынша к�рсетуге 

тырыстым. Бағасын к�рермен 

қауым �зі берер» дейді басты 

р�лді сомдаушы.

Айта кетейік, киноактри-

са «Сіз кімсіз, Ка мырза?»,  

«М-Агент», «Қасқырдың ізі» 

фильм дері арқылы танымал.Ол 

бала күнінен таэквондо спорты-

мен шұғылданған. Қазақстанның 

спорт шебері. Gзі кино желісінде 

осы қырынан да к�рінуі мүмкін 

екенін айтады. 

Картинаның басты мақсаты 

қоғамда болып жатқан әртүрлі 

қылмыстардың алдын алу, бұрыс 

жолға бастайтын әрекеттерді 

болдырмау. 

«Менің ойымша, бұл се-

риалдың тәлім-тәрбиелік мәні 

зор. Аталған туынды арқы-

лы құқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің жұмысын 

к�рсетіп, мәртебесін биіктету 

мақсаты да к�зделіп отыр. По-

лицейлер, тергеушілер азамат-

тарды қылмыскерлерден қорғау 

үшін �мірлерін күн сайын неше 

түрлі қатерлерге тігеді» дейді 

Гүлшарат Жұбаева.

Сценарий бойынша, туын-

дыда Кәмшаттың қарамағында 

т�рт әмбебап сарбаз жұмыс 

істейді. Олар: ІІД тергеушісі 

Ермек Байназар (актер Азамат 

КӨКСАНДЫҚ

Шарғынов), мейірімді, тартым-

ды жедел қызметкер Нұрлан 

Ақберен (актер Ербол Садыр-

баев), екінші жедел қызметкер, 

лейтенант Асқар Еділбай (актер 

Нияз Шәйсұлтанов), сондай-ақ 

маман-криминалист – Гауһар 

Елжанқызы (актриса Гүлбахрам 

 Байбосынова).

Гүлнұр ДОСБОЛ


