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ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

Шараға қазақ жазуын латын әліпбиі 

негізінде жаңа ұлттық әліпбиге к�шіру 

ж�ніндегі жұмыс тобының мүшелері, 

�ңір тұрғындары және БАҚ �кілдері 

қатысты. Жиынды Алматы облысы 

әкімінің орынбасары Жақсылық Омар 

ашып,  жүргізіп отырды. 

– Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев тың 

«Болашаққа бағдар:  рухани жаңғыру» 

а т т ы  м а қ а л а с ы  с т р а  т е г и я л ы қ 

маңызға ие, жасампаз халқымыздың 

жарқын болашағын айқындайтын 

ойтолғам. Кемел  келешекке бағдар 

болған ауқымды құжатта ұлттық 

идеологияның, рухани жаңғырудың 

маңызды тетіктері қарастырылған. 

Мемлекетіміздің одан әрі дамып, 

к�ркейіп, гүлденуі үшін қолға алынған 

бастамалардың бірі – латын әліпбиіне 

к�шу. Аталған мақсатты жүзеге асыру 

үшін облыста латын әліпбиіне к�шу 

туралы жұмыс тобы құрылған бола-

тын. Бұл топ Қазақстан Республикасы 

Президенті жанындағы қоғамдық 

сананы жаңғырту бағдарламасын іске 

асыру ж�ніндегі Ұлттық комиссияға 

қарасты екенін айтып �ткен ж�н. 

Мемлекет басшысы еліміздің рухани 

дамуы мен кемелдену жолында қазақ 

жазуының латын әліпбиіне к�шіуіне 

байланысты бірқатар міндеттерді 

белгіледі. Ендеше бүгінгі семинарда 

латын әліпбиіне к�шудің дайындығы 

сараланып, кеңінен талқыланытын 

болады, – деді Жақсылық Мұқашұлы.  

Мұнан кейін Қазақстан Республи-

касы Президенті жанындағы Қоғамдық 

сананы жаңғырту бағдарламасын іске 

асыру ж�ніндегі Ұлттық комиссияға 

қарасты Қазақ жазуын латын графикасы 

негізінде жаңа ұлттық әліпбиге к�шіру 

жұмыс тобының жетекшісі, филоло-

гия ғылымының докторы, профессор, 

ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі Ерден 

Қажыбек  «Латын әліпбиі – болашаққа 

бағдар», аталған жұмыс тобының 

мүшелері, филология ғылымының 

докторы, профессор 6лімхан Жүнісбек 

«6ліпби ауыстыруды жазу рефор-

масына  айналдыру керек», профес-

Руханият және әдебиет
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ЖИЫН

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  қ а з а қ 

әдебиет танушылары ҚР Президенті 

Н.6.Назарбаевтың «Болашаққа  

бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақа ласындағы ұлттық �нер мен 

әдебиетті дамыту, мәдени жауһар-

ларды әлемге танытуды мақсат 

еткен бағдарламалық жобаларын 

талқылап, қазіргі қазақ әдебиетінің 

даму жағдайына қатысты ойла-

рымен б�лісті. 

Д�ңгелек үстел барысында  

М.6уезов атындағы 6дебиет және 

�нер институтының дирек торы, 

ҚР ҰҒА академигі У.Қалижанов, 

ғалымдар А.Қалиева, С.Асылбекұлы, 

Г .Орда,  Н.Ақыш,  жазушылар 

А . А х е т о в  К . Р а х ы м ж а н о в , 

С.Дүйсенбиев, т.б. с�з с�йледі. 

«Қазіргі қазақ әдебиеті: есімдер 

мен оқиғалар» жобасы аясында 

�ткен отырыста ХХІ ғасырда жарық 

к�рген к�ркем шығармалардың 

рухани құндылықтары мен бүгінгі 

әдебиеттану ғылымының маңызды 

міндеттері жан жақты сараланды. 

Сонымен қатар жиналғандар осы 

жиын аясында ғалым, Қазақстан 

Жазушылар одағының мүшесі, 

жазушы Келіс Рахымжановтың 

шығармашылығы мен теориялық 

еңбектерінің маңызы жайында 

пікір білдірді. Жазушы әңгіме-

лерінің к�ркемдігіне теориялық-

танымдық талдау жүргізу арқылы 

К.Рахымжановтың жазушылық, 

ғалымдық тұлғасы зерделеніп, 

Қазақстан ғылымы мен әдебие-

тін ілгерілетудегі �зіндік үлесі 

сараланды.

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

«ҮЙЛЕНУ ОҢАЙ, 
ҮЙ БОЛУ ҚИЫН...» 
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ОЙТҮРТКІАТАДӘСТҮР

Бағзы дәуірден бері жетімін 

жылатпаған, жесірін қаңғырт-

паған халықтың ұрпағы едік қой. 

?ткенімізге үңілсек,  қа зақта 

ажырасу деген ұғым болған емес. 

?йткені қайта кел ген қыз  жаман 

деп жалғыз орал ған қызды ата-

анасын ұятқа қал дырды деп 

с�гетін. Сол  за ман ның жаста-

ры да «қызым қайтып келді», 

«ұлым ажы расты» деген с�зді 

естіртпеген. Отбасын құрар 

алдында ауыл дың қазыналы 

қарттары:  «Қо сағыңмен қоса 

ағар», «Барған жеріңе тастай 

батып, судай сің» деп батасын 

беріп шығарып салған. Қыз 

жатжұрттық бол  ғандықтан 

барған үйдің оша ғының түтінін 

түтетіп, отын с�ндірмеуді  басты 

м а қ с а т  т ұ т а д ы .  Б а я ғ ы н ы ң 

келіндері т�сек орнын түгендеп, 

т�ркінге кетуді оғаш санауының 

бірден бір себебі осы. Қанша 

қиыншылықты басынан �ткерсе 

де біріне-бірі сүйеу болған. 

Бүгінгінің жастары үйдің 

і ш і н д е  д а у - д а м а й д ы ң  ұ ш ы 

шықса, қиыншылықтан арыл-

май-ақ қойдым деп титтей 

 ки кілжіңге т�збей ажырасып 

кетіп жатады. Бабаларымыз: 

«Үйлену оңай, үй болу қиын» деп 

текке айтпаса керек. Отбасын 

құрып үй болған соң ыдыс-аяқ 

сылдырламай тұрмайды. Бірақ 

осы күні әйелі ерін бағаламай, 

күйеуі жарын баласының анасы 

ретінде аяламайтындарды да к�з 

к�ріп жүр. Бұл отау тіккен ерлі-

зайыптылардың арасындағы 

сыйласымдылықтың жоқтығы.

Қазіргі кезде қасиетті некеге 

немқұрайды қарап жүргендер 

бар. Ең сорақысы жастар вирту-

альды некеге к�шті. Шетелден 

келген бұл індет бізге де еніп 

келеді. 6леуметтік желімен та-

нысып, тез арада некеге оты-

ру сәнге айналды. Ғаламтор 

арқылы қауышып бақытын 

тапқандар да бар. Бірақ ба-

сым к�пшілігі к�п ұзамай ай-

ырылысып жатады. Бір-бірін 

түсінбей жүрген қоғамда та-

нымай үйлене салғандардың 

тағдыры алаңдатарлық мәселе. 

Оны ойлап жатқан жан жоқ. 

А л  б ұ р ы н д а р ы  б е с і к т е н 

үйлендіргендер бақытты ғұмыр 

кешіп жатты. ?йткені бабалары-

мыз екі нәрестені атастырғанда 

ата-анасының қандай адам 

екенін білген. «6кеге қарап ұл 

�сер, шешеге қарап қыз �сер». 

Ал бүгін ата-анасы тұрмақ ерлі-

зайыптылар бірін-бірі ж�нді 

танымай ажырасып жатыр.Ең 

сорақысы, бұзылған некенің 

салдарынан ата-ана мен бала 

арасындағы қарым-қатынас 

үзіліп, тіпті бір-бірін танымай-

тындай деңгейге жетуі мүмкін.

?згенің қаңсығын таңсық 

қылып, ұлттық салт-дәстүріміз-

ді жоғалтып алмайық. Некеле-

су – сүннет, ажырасу – үлкен 

күнә. Дінімізде де ерлі-зайыпты-

лар ажырасудан аулақ болуын 

сұрайды. Күнәға батып има-

нымызды әлсіретпейік.Қазақ қа 

ажырасу жат қылық болуы тиіс. 

Ойланайық. 

Айдар ҚАЛИЕВ
Алматы облысы

сор, филология ғылымының докторы 

Құралай Күдеринова «Жаңа қазақ 

әліпби құрамы мен графикаға қатысты 

мәселелер», филология ғылымының 

докторы, профессор Ғарифолла 6нес 

«6ліпби реформасының жалпыұлт-

тық сипаты» тақырыптарында ба-

яндама жасады. Сондай-ақ жұмыс 

тобының мүшелері, саясаттанушылар 

Дос К�шім, Айдос Сарым ой б�лісті.  

ЕЛДІККЕ 
БАСТАЙТЫН ҚАДАМ

Ерден Қажыбек �з с�зінде латын 

әліпбиіне к�шу – қазақ халқының алға 

жылжуына, жаңа заман талабына сай 

�сіп-�ркендеуіне, болашақ еліміздің 

жан-жақты дамуына үлкен үлес қосып, 

жемісі мен жеңісін әкелетіндігін айтты.

– С�зімнің басында бүг інг і 

маңызды басқосуды ұйымдастыруға 

ұйытқы болған Алматы облысының 

және  Талдықорған қаласының 

әкімдіктеріне алғысымды білдіргім 

келеді. Біздің елімізде тіл мәселесі 

�зекті  екенін баршаңыз жақсы 

білесіздер. Латын әліпбиіне к�шу 

а р қ ы л ы  ж а ң а  д е ң г е й д е ,  ж а ң а 

қарқынмен ақпараттық кеңістікке 

жол саламыз.

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

МӘҢГІЛІК ЖАСТЫҚ 
ЖЫРШЫСЫ
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Елорданың оңтүстік-батыс жа-

ғындағы «Қабанбай», «Қосшы» елді 

мекендеріне апаратын күре жолдың 

бойында тұрған осындай белгі 

назарыңызға бірден ілігеді.  ЭКСПО 

қалашығынан аса қашық емес, 

К�рмені қызықтап шыққан қонақ тар 

қиналмай-ақ атбасын бұруға ыңғайлы 

тұста тұр. Демалыс күндері мұнда 

қалалықтар да емін еркін демалады.

Этноауыл – халқымыздың 

тұрмыс-салтын, дәстүрін, қол�нерін, 

жалпы болмысын паш ететін ұлттық 

�зіндік ерекше мәдениет орны. Аяқ 

басқан кез келген шетелдіктің «е, 

қазақ деген осындай халық екен 

ғой» деп ой түйетіні шүбәсіз. Оған 

Қазақстанның барлық облысы-

нан небір ісмерлер мен қол�нер 

шеберлері, суретшілер, әнші-күйші 

�нерпаздар ауысып келіп жатады. 

Абыр-сабыр тіршілік жаз бойы бір 

басылған емес. 

(Жалғасы 12-бетте)

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ: 
ДАЙЫНДЫҚ БАРЫСЫ ҚАЛАЙ?

АСТАНАДАҒЫ
«ЭТНОАУЫЛ»

ҚА
ЗП

О
Ш

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

«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 

Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 

Мұның �зі басылымның ұлтжан-

ды лығын, елжандылығын аңғартса 

керек. 

Қазақ тілі – қазақтың бас ты бай-

лығы. Тіл қарым-қатынас құралы 

дейтін болсақ, оның қол данылмайтын 

жері кемде-кем. Ол тарихпен де, 

мәде ниетпен де, әдебиетпен де, 

ғылым-біліммен де, жалпы барлық 

сала мен тығыз байланысты. Демек, 

ұлт газетінің к�теретін тақырыптары 

 ау  қым ды. Бір с�збен айтқанда, олар 

елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 

ұлт мүддесін к�здейтін «Ана тіліне» 

жа зылыңыз! Газетке жазылу жыл 

бойы жүр гі зіледі. Басылымға әр 

айдың 15-іне дейін жазылсаңыз, 

газетті келесі айдан бастап алып тұра-

тын боласыз.

«Ана тілі» жансерігіңізге айналсын!

БАСПАСӨЗ – 2017
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АНА ТІЛІ

-

БАЙЛАНЫС

ҚҰПТАЙМЫЗ!

ҚАМҚОРЛЫҚ ДЕГЕН ОСЫ!

ЭКСПО КҮНДЕЛІГІ

ӘСКЕРИ БӨЛІМДЕГІ
 АШЫҚ ЕСІК КҮНІ

КИЕВКА ЕНДІ 
НҰРА АТАЛАДЫ

«ТУҒАН ЕЛГЕ – СӘЛЕМ!» 

КҮНІНЕ 44 МЫҢ АДАМ... 

�скери-патриоттық тәрбиені нығайту 
және әскери қызметтің беделін арт-
тыру мақсатында к1птеген игі шара-
лар ұйымдастырылуда. Соның бірі – 
Талдықорған қаласындағы 54380 әскери 
б1лімінің жалғау байланыс батальонындағы 
қызметкерлердің отбасы мүшелері үшін 
1ткізген арнайы Ашық есік күні.

Полковник Шоқан Саржігітов бас  шы-

лық ететін 54380 әскери б�лімі үнемі әртүрлі 

тақырыпта игі істер ұйым дастырып келеді. 

?ткізілген Ашық есік күні соның бір дәлелі. 

Жалғау байланыс батальонының командирі 

капитан Ренат  6білтаев  пен батальон 

командирінің тәрбие және идеологиялық 

жұмыстар ж�ніндегі орынбасары капитан 

Лаура Жүнісованың ұйымдастыруымен �ткен 

шараның маңызы зор. Мақсат – Отан қорғап, 

ел тыныштығын күзетіп жүрген әскердің бір 

күндік қызметімен отбасы мүшелерін танысты-

ру, балаларды отансүйгіштікке, патриотизмге 

тәрбиелеу.

Қарағанды облысында осыған дейін Киевка 
аталатын елді мекен болған. Тоғыз жолдың 
торабында. Үлкен кент саналады. 

Енді бұдан былай әлгі Киевка Нұра аталатын 

болды. Облыстық ономастикалық комиссия 

к�пшілік к�ңілінен шығатын осындай шешім 

қабылдады. Кент тұрғындары осы мәселеге 

ең алғаш қозғау салған Нұра ауданының әкімі 

Н.Омархановқа, аудандық мәслихат депутатта-

рына ризашылықтарын білдірді. 

Шығыс Қазақстандағы Зайсан ауданын-
да да «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 1з 
деңгейінде жүзеге асырылып келеді. �сіресе 
«Туған жер» жобасы аясында бүгінге дейін 
50-ге жуық шара ұйымдастырылды. 

Осылайша ел жанашырлары �здері туып-

�скен �ңірге тарту жасап, халықтың риза-

шылығына б�леніп жүр. Соның бірі – «Туған 

елге сәлем» атты ретро-фестиваль. 

Мерекелік кеште елімізге танымал �нер 

жұлдыздары ән шырқады. Туған елін есті де 

ескі әндермен сусындатты. Бір сахнада �нер 

к�рсеткен аға буын мен жастардың үндестігі 

ерекше әсер қалдырды. Сондай-ақ бұл күні 

к�пшілік ретро к�ліктермен саяхаттауға 

мүмкіндік алды. 

– Жан-жақта жүрген ауылдастарымыздың  

басын қосқан �те бір керемет бағдарлама деп 

есептейміз. Басқа кәсіпте жүрген олар туған 

жерге оралды. Барлығы 48 жоба жүзеге асты. 

Мектептеріне к�мектесіп, ардагерлерге де-

малыс орындарын салып беріп, сыныптарды 

компьютермен жабдықтап, спорт алаңдарын 

салып жатыр. Осының бәрі «Туған жер» 

бағдарламасының нәтижесі деп ойлаймын, 

– деді Зайсан аудандық ішкі саясат б�лімінің 

басшысы Зумрад Дүйсенбайқызы. 

Шілде айының соңғы аптасында Астанадағы 
халықаралық ЭКСПО к1рмесін күнделікті 
44 мыңнан астам адам келіп тамашалаған. 
Алғашқы апталарда күніне 23 мың қонақ 
келгенін ескерсек, қазір К1рме нағыз қызған 
кезінде. 

Жалпы 10 маусым – 30 шілде аралығын да  

1 794 132 адам келсе, барлық нысандарды 

қосқанда ЭКСПО қызықтарын адамдар 14 

миллионға жуық рет тамашалаған. Қалашықтағы 

«Нұр 6лем» павильоны, амфитеатр, балалар 

паркі, коммерциялық павильондар жұртшылық 

к�бірек келетін орындарға айналған.

Ал тікелей К�рме тақырыбына оралар 

болсақ, «Болашақтың энергиясы» үшін 

ауқымды ізденістердің бел ортасында Қазақстан 

да тұр. Осы орайда «ЭКСПО – 2017» аясындағы 

Болашақтың энергиясы мәселелері туралы 

кезекті форум ұйымдастырылды. Бұл жолы 

қала �мірінің эволюциялық дамуы, ресурстар-

ды тиімді пайдалану, қалдықтарды іске жара-

ту, к�лік жүйелері мен инфрақұрылымдарды 

заманауи негізде ыңғайлау мәселелері ортаға 

салынды.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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ҚОС МҰҢЛЫҚ: 
ТЕЛЖАН МЕН ШАҺЗАДА

– сол тіршілік жабдығы �ндіріс қатынастары 

болмақшы. 

*Жерден айырыларда қазақтың қабырғасы 

қайысып, омыртқасы майысады. Жалғызынан 

айырылғандай жермен қоштасады. Ботадай 

боздап �лең айтады. Қазақтың бір себептермен 

шаруаға тәуір қоныстан айырылғанда айтқан 

�леңдері �лікті жоқтаған жылаулармен бірдей.

*Ауып, екінші жерге келіп орнығып, мекен 

теуіп, жаңа қоныстың игілігін к�ре бастаған адам-

дарды Еуропа тілінде «колонист» дейді, қазақша 

«келімсек» деп айтылады. Отаршылдар орнаған, 

орнап жатқан қонысты еуропаша «колония» дейді, 

қазақша – «отар». Отаршылдардың тұтынатын 

ебі мен к�шін европаша «колонизаторство» 

дейді, қазақша «отаршылдық» деп атайды. Орыс 

үкіметіне, орыс жұртына қазақ жері орыс қол 

астына кіргеннен бастап «колония» – отар болып 

келген. Отаршылдардың к�шу, қону һәм жаңа 

қонысқа орнығу ретін ғылым тілінде «колони-

зация» дейді, қазақта «отарлау» дейміз.

*6білқайырға берілген 19 февральдағы грамо-

тада орыс үкіметінің «Орыс керуенін қорғайсың» 

деген с�зі – саудашыл капитал қазақ жерін шыға 

к�шіп, кіре жайласын деген с�зі еді. Азиядан 

отар жасап, қазақ даласын сорып, бірте-бірте 

Үндістанға қол салам деген мақсат еді.

*6уелі Алтай, Сібір, Қазақ даласы – бәрінің 

колониялық жолында үкіметтің қашаннан бір 

қосақтап, к�бінесе бір әдіс ұстаған үлгілері. 

Шаруашылыққа жер беретін, қазаққа шыққан 

нұсқаулар, заңдар к�бінде Сібірге шығарылған 

заңға сүйеніп, құдды түгелімен жүргізілетін; 

бұлардың басын байлайтын бұршағы басқа 

саналғанмен, жемісі бір болатын.

*Қазақ даласы һәм Сібірге кейде керексіз, кей-

де зиянды нәрселерін жіберіп, орнына ең қымбат 

нәрсе алатынын толық дәлелмен айқындай келіп, 

Г.Н.Потанин: «Ресей �лі һәм тірі нәрселерінің 

кіл жаманын колонияға жіберіп, колонияның ең 

жақсы нәрселерін кіл �зіне алып тұрды десек, ең 

дұрыс с�йлегеніміз болады» дейді.

Ғарифолла �НЕС
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ШОНАНОВ Телжан (17.12.1894, Ақт�бе 

облысы Ырғыз ауданы – 27.2.1938, Алматы) 

– қоғам қайраткері, тілші ғалым, педагог, 

аудармашы.

1912 жылы Ырғыз орыс-қазақ училищесін, 

1916 жылы Орынбор қазақ мұғалімдер институ-

тын бітірген. 1916 жылы Ырғызда мұғалім бол-

ды. Осы кезден бастап Алашшылар қатарынан 

табылды. ІІ Жалпықазақ сиезінде Алашорда 

үкіметі жанынан құрылған Оқу комиссиясының 

құрамына А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов, 

М.Жұмабаев, Е.Омаровтармен бірге сайланды. 

1921-22 жылдары әуелі Ырғызда, соңынан Орын-

борда түрмеде отырды. 1922-26 жылдары Халық 

ағарту комиссариаты жанындағы Академиялық 

орталықта қазақ тілі маманы ретінде қызмет 

атқарды. 1926-29 жылдары Қазақ Халық ағарту 

институтында оқытушы. 1929-34 жылдары 

Қазақ АССР Халық ағарту комиссариатында 

қызметкер, одан соң ҚазПИ-де, ҚазМУ-де 

доцент болды. 32 кітап, оқулық жазып, хресто-

матиялар құрастырды. Ондаған оқымыстылар 

сиезіне, конференцияларға қатысты, қазақ жазу-

ын латын әліпбиіне к�шіруде үлкен белсенділік 

к�рсетті.

1937 жылы 19 шілдеде тұтқындалып, келер 

жылдың 27 ақпанында «үштіктің» (А.Д.Горячев, 

Г.А.Алексеев, А.И.Микляев) шешімімен атыл-

ды (Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Алматы: 

«Арыс» баспасы, 2009, 350-352-бб.).

ШОНАНОВА Шаһзада Аронқызы (1903, 

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауда-

ны. – 9.3.1938, Алматы) – педагог-әдіскер. 

Шаһзаданың әкесі Арон атақты қоғам қайраткері 

Бақытжан Қаратаевтың туған інісі, ауқатты, 

оқыған азамат-тұғын. Алайда осы «тап жауының 

қызы» деген атақ оның тағдырына кесе-к�лденең 

тұрып, �мірін тас-талқан етті. 1920 жылы 

Тәшкендегі Азия мемлекеттік университетінің 

медицина факультетіне оқуға түсіп еді, оқудан 

қуылды. 1922-29 жылдары Оралда губерниялық 

атқару комитетінде нұсқаушы болды. 1928 

жылы Қызылордаға ауысып, Халық ағарту 

комиссариатының мектепке дейінгі балалар 

тәрбиесі б�лімінде қызмет атқарды. 1931 жылы 

�зі армандаған дәрігер мамандығын игермекші 

болып Алматы медициналық университетіне 

түсіп еді, басқан ізін аңдып, қудалағандар одан 

да шығарып жіберді. Осы жылдары Телжан 

Шонановқа тұрмысқа шықты. Мақалалар 

жазды, ғылыми жұмысқа басыбүтін ден қойды. 

Педагогикалық ғылыми-зерттеу институтында 

жауапты хатшы, Ұлттық мәдениет ғылыми-

зерттеу институтында ғылыми қызметкер, ғалым 

хатшы, әдіскер-кеңесші болды. «Ер кезегі үшке 

дейін» дегендей, 1936 жылы ҚазМУ-дың био-

логия факультетіне оқуға түсті. Бірақ, �кінішке 

орай, 1937 жылдың аяғында Шаһзада да қамауға 

алынды. Араға 10 күн салып ері Телжанның 

артынан ол да атылып кете барды.    

Алаш арысы Телжан Шонанұлының басты 

мұрасы – «Қазақ жері мәселесінің тарихы» атты 

ғылыми монографиясының (иә, шындығында, 

бұл сол замандағы ілуде бір дүниеге келетін 

толымды, сүбелі зерттеу еңбек-тұғын) тағдыры 

да ауыр болды. Бұл кітап сонау 1920 жылдардан 

бастап-ақ Ахмет Байтұрсынұлының Халық 

ағарту комиссариатын, кейін Академиялық 

орталықты, одан беріде Қазақ �лкесін зерттеу 

қоғамын басқарған кездерінде үнемі қасынан 

табылған қолғанат к�мекшісі ретіндегі ұстаз 

аманаты, мүмкін оның тікелей тапсырмасымен 

жазылған болуы да бек мүмкін. Десекте, қазақ 

тілін зерттеп, оны орыстілділерге танытып, 

насихаттаумен қоса, қазақ тарихы мен этно-

графия саласын ілгерілету міндетін �з мойнына 

қарызсыз жүктеген зерделі де зейінді ғалымның 

соңғы қарымды қалам сілтеуі, басты еңбегі, к�зі 

тірісінде �зіне орнатып кеткен ескерткіш-к�зі 

деп бағалаған ләзім. Қазақ тарихы ғылымына 

олжа салған бұл сүбелі еңбек 1923 жылы-ақ 

жазылып бітсе де, бірақ орысқа жалтақтаған 

орталық билік оны жариялай алмады. С�йтіп 

жүргенде Қазақстанға басшы болып қанқұмар 

Голощекин келді. Тек 1926 жылы ғана бұл еңбекті 

елден тысқары Тәшкеннен азғантай тиражбен 

Алашшыл азаматтар жарыққа шығарды. Енді 

бір сәт сол зерттеудің кей беттеріне үңілелік.

*Қашанда, қайда болса да мәдениетті ел-

дер – отырықшы. Қала берді, отырықшы бола 

бастаған соң мәдениеті арта бастаған. ?нер-

білімі кем елдер тіпті тұрақсыз, қыдырма күйде, 

иә к�шпелі. Бұл – талассыз шындық.

*Қазақ бұл күнге шейін ерігіп к�шіп жүрген 

жоқ. Тұрмыс, табиғат заңдары қазақты амалсыз 

к�шіріп келді. ...«Ас – адамның арқауы» деген-

дей, тіршілік жабдығы дегеніміз – салт-сананың, 

әдет-дағдының, заң мен діннің – бәрінің арқауы. 

Сондықтан қазақ к�шпелі болуының да арқауы 

Г.6бдіқалықова елшілерді Қазақстандағы 

дипломатиялық миссияларының ресми түрде 

басталуымен құттықтап, олардың қызметі 

елдеріміз арасындағы ынтымақтастықтың әлеуетін 

арттыруға ықпал ететініне сенім білдірді. Сондай-

ақ, Мемлекеттік хатшы барлық елдің �кілдерін 

к�рме аяқталғаннан кейін ЭКСПО аумағында 

«Астана» халықаралық қаржы орталығы, БҰҰ 

қолдауымен «жасыл» технологияларды және 

инвестициялық жобаларды дамыту ж�ніндегі 

халықаралық орталық, IT-стартаптар халықаралық 

технопарк сияқты іске асырылатын жобаларға 

қатысуға шақырды.

Бұл туралы Астана қаласы әкімінің орынбасары 

Ермек Аманшаев бағдарламаны жүзеге асыру мә-

селелері бойынша �ткен арнайы  жиында мәлім етті.

– Киелі карта – бұл бір жағынан �лке тари-

хын зерттеудің бағалы к�зі, екіншіден, �з жеріне, 

елордасына деген сыйластық пен патриоттық 

сезімнің қалыптасуына негіз болады. Үшіншіден, 

туристік кластердің креативті құрамы болуы керек. 

«Сондықтан да, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

бойынша жұмыстарды жандандыру қажет» деді ол.

К�зделіп  отырған  шаралар  қатарында 

елорда маңайындағы «Бозоқ» қалашығына 

мәдени-ғылыми экспедиция жасау да бар. Ерте 

замандардағы к�не қалашықтан кезінде �те 

құнды дүниелер табылған. Бассүйектен қалпына 

келтірілген қыпшақ әйелінің бейнесі бұл жерді 

ежелден қыпшақтар мекен еткенін дәлелдейді.

Алдағы уақытта жас �лкетанушылардың 

қалалық слеті мен форумы ұйымдастырылады. 

«Туған жер – рухани жаңғыру» тақырыбы бойынша 

сынып сағаттары мен кураторлық сағаттар �ткізу 

жоспарланып отыр. Елорданың жас патриоттар 

клубы мен «Рухани жаңғыру» шығармашылық 

интеллигенциясының кеңесі құрылады.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

СЕНІМ 
ГРАМОТАЛАРЫН 

ҚАБЫЛДАДЫ 

«КИЕЛІ АСТАНА» 
картасы қолға алынады 

ЫНТЫМАҚ

БӘРЕКЕЛДІ!

Бағдарламаларды 
іске асыру – маңызды

5,5 млн шаршы метрді қамтитын құрылыс 

жұмыстары аяқталған. Мемлекет басшысына 

ауыл шаруашылығындағы бағдарламалардың 

іске асырылуы туралы есеп беріліп, ел эко-

номикасын несиелендіру ж�нінде мәлімет 

ұсынылды. 

Кездесу соңында Қазақстан Президенті 

Үкімет пен әкімдердің алдына қойылған 

міндеттерді орындауды жалғастыруды тап-

сырып, бұл ретте �сімнің оң қарқынын 

сақтаудың және б�лінген қаражатты игерудің 

маңыздылығына тоқталды. 

– Үкімет қызу жұмыс жүргізіп отыр деп 

есептеймін. Мен жылды жақсы нәти же лермен 

қорытындылау үшін бәріңізді ұйымшылдықпен 

жұмыс істеуге шақыра мын. Тәуекелді тұстар да 

жоқ емес. Энергия тасымалдаушыларымызға, 

шикізат �німде ріне деген бағаның �згерісі. 

Бәлкім, Батыстың Ресейге қатысты санкцияла-

ры әсер етер. Осыны ескеру қажет, – деді 

 Елбасы. 

* * * 

Мемлекет басшысының т�рағалығымен 

Қазақстанның құқық қорғау жүйесін ре-

формалау мәселелері ж�ніндегі кеңес �тті. 

Кеңеске Президент 6кімшілігінің Басшысы 

6.Жақсыбеков, Жоғарғы сот т�рағасы Қ.Мәми, 

Президент 6кімшілігі Басшысының орынбаса-

ры Т.Донақов, Бас прокурор Ж.Асанов, Ұлттық 

қауіпсіздік комитетінің т�рағасы К.Мәсімов, 

Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

т�рағасы Қ.Қожамжаров, Ішкі істер министрі 

Қ.Қасымов, 6ділет министрі М.Бекетаев, 

Қаржы министрі Б.Сұлтанов қатысты.

Нұрсұлтан Назарбаев «100 нақты қадам» 

– Ұлт жоспарын іске асыру аясында заңның 

үстемдігін қамтамасыз етудің маңыздылығына 

назар аударып,  осы бағытта  дайындық 

жұмыстарын сапалы жүргізу қажеттігін айтты.

Жиын соңында Қазақстан Президенті 

бірқатар нақты тапсырма берді.

* * *

Премьер-министр Бақытжан Сағын таев-

тың т�рағалығымен �німді жұмыспен қамту 

және жаппай кәсіпкерлікті дамыту барысына 

арналған Үкімет отырысы �тті. Отырыста 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-

министрі Б.Нұрымбетов есеп беріп, ?німді 

жұмыспен қамту мен жаппай кәсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы аясында 2017 жылға 85,3 

млрд теңге қарастырылғанын мәлімдеді. 

Бағдарламаның бірінші бағыты аясында 

2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап ҰБТ-дан �т-

пеген және оқу орындарына түспеген мектеп 

түлектері тегін кәсіби және техникалық білім 

берумен қамтамасыз етіледі. 

Бағдарламаның екінші бағыты жаппай 

кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Несиенің 

ең к�п сомасы 18 млн теңгеге дейін ұлғайтылған, 

мерзімі 5 жылға дейін, ал мал шаруашылығымен 

айналысу немесе ауыл шаруашылығы коопера-

тивтерін құруға несие мерзімі 7 жылға дейін 

беріледі. 

Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша �зін 

�зі жұмыспен қамтығандар мен жұмыссыздарға 

жұмыспен қамтамасыз етілуге к�мек к�рсету 

аясында 213 мыңнан астам адам еңбекпен 

қамтылды, әлеуметтік жұмыс орындарына – 18 

мың адам (жоспардың 109,7%-ы), 61 мың адам 

(78,5%) – қоғамдық жұмыстарға, 15 мың жас ма-

мандар (88,2%) «жастар тәжірибесіне» қатысуда 

және шамамен 120 мың адам Жұмыспен қамту 

орталықтары арқылы жұмыс берушілердің бос 

жұмыс орындарына орналасты.

 Отырыста сондай-ақ, «Бизнестің жол кар-

тасы-2020» бағдарламасын жүзеге асыру жайы 

қаралды. 

Дина ИМАМБАЕВА

Маңғыстау облыстарынан басқа еліміздің 

барлық �ңірінде 100 пайыздық м�лшерден 

асты. Біз қазіргі уақытта бұл �ңірлерге жаңа 

резерв к�здерін жұмылдыру мәселесі бой-

ынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Негізгі 

капиталға инвестиция тарту мәселесі ж�нінде 

былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 3,7% 

�сім байқалуда. Барлық �ңірлерде к�рсеткіштер 

жақсы. Инфляция деңгейі биылғы маусым ай-

ымен салыстырғанда 0,1%-ға �сті. Азық-түлік 

бағасы 0,5%-ға т�мендегенін атап �ткім келеді. 

Жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ды құрап отыр, – 

деп баяндады Б.Сағынтаев. 

 Сонымен қатар Премьер-министр инду-

стрияландыру бағдарламасының іске асырылуы 

ж�нінде есеп берді. Оның аясында биылғы 

бірінші тоқсан ның қорытындысы бойынша 31 

жоба іске қосылды. Б.Сағынтаевтың мәліме-

тіне сәйкес, екінші тоқсанда жаңа 10 мың жұ-

мыс орнын қамтитын 100 жобаны іске асыру 

жоспарланған. 

– Экономиканың �суіне «Нұрлы жол» 

бағдарламасының жүзеге асырылуы зор үлес 

қосып отыр. Биыл автомобиль жолдарының 

құрылысына 356 миллиард теңге қарастырылған. 

Сондай-ақ қазір 600 шақырым жол іске 

қосылды. Жыл соңына дейін 469 шақырым 

жол ақылы болмақ. Алғаш рет осындай жүйеге 

қосылған «Астана-Бурабай» тас жолы жылына 

1,5 миллиард теңгеге дейін пайда әкеліп, оның 

құрылысына жұмсалған қаражатты ақтап отыр. 

Қазір «Астана-Теміртау» тас жолын осы жүйеге 

қосу жұмыстары жүргізілуде, – деді Премьер-

министр. 

Сондай-ақ Б.Сағынтаев «Нұрлы жер» 

бағдарламасының орындалу нәтижелері  туралы 

баяндады. Оның аясында биыл 10,2 млн шаршы 

метр тұрғын үй салу жоспарланған. Премьер-

министрдің мәліметіне сәйкес, бірінші 

жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 

– Менің тапсырмам бойынша еліміздің 

бірнеше �ңірін аралап шықтыңыз. Жалпы 

тұрақты ахуал байқалуда. Алдымызда егін ору 

науқаны тұр. Оны тиісті деңгейде жүргізуіміз 

қажет, – деді Елбасы. 

Нұрсұлтан Назарбаевқа 7 айдың қоры-

тындысы бойынша экономиканың даму барысы 

және бағдарламалардың аралық нәтижелері 

ж�нінде мәлімделді. 

 – Экономикалық �сім 4,2%-ды құрап 

отыр. ?ндіріс саласындағы к�рсеткіштер мұнай 

�ңдеу деңгейі т�мендеген Қызылорда және 
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БАБАЛАР ІЗІМЕН

«Нұрлы жолдың» 
жақсылығы

БАЯНАУЫЛДАҒЫ  
«ТІЛ КЕРУЕНІ» 

   ! АЛТЫН БЕСІК

БАЙҚАУ

Атыраулық археологтар XIII-XV  ғасырларға 
тән к1не қалашықтың орнын қайта қазып, 
қалпына келтіруде. Жалпы аумағы 6 мың 
шаршы метр болатын қаланы түгел аршып, 
жәдігерлерді жинақтаған соң бұл жер ашық 
аспан астындағы мұражайға айналады.  

Бірнеше рет қазба жұмыстары жүргізілсе 

де, құпиясын аша қоймаған Ақт�бе-Лаэтидің 

орнында қазір қарқынды жұмыс жүріп жатыр. 

Мамандар Ұлы Жібек жолының бойындағы 

ортағасырлық қаланы құмнан аршуда.   Археолог 

Мұрат Қалменовтың айтуынша, атқарылатын 

жұмыс әлі ауқымды. Болжам бойынша қаланың 

қалдықтары ондаған гектарды қамтиды. 

Тарихшылар Ақт�беге «Лаэти» с�зінің 

қосылуына италиялық тарихшылар себеп 

болғанын айтады. Олар қаланың орналасқан 

жеріне байланысты �з карталарына «Ақт�бе-

Лаэти» атауын енгізген деген болжам бар. Яғни 

бұл с�з қазақша «лай», «батпақ» дегенді білдіреді 

екен. Ал мұндағы халықтың қалашықты тастап, 

үдере к�шіп кетуіне 6мір Темірдің жорығы 

 немесе Каспий теңізі деңгейінің к�терілуі себеп 

болуы мүмкін.  Атырау қаласынан небары 6 

шақырым жерде орналасқан Ақт�бе-Лаэтидің 

орны түгел аршылғаннан кейін, бұл жер аспан 

астындағы мұражай-қорыққа айналады. Және 

к�не қаланың орны болып табылатын 6 гектар 

аумақты мемлекет тарапынан қорғауға алу тура-

лы тиісті орындарға ұсыныстар берілді. 

2017 жылдың 7 тамызында  «Қазақстан» 
Ұлттық телеарнасында «Мен қазақпын!» 
атты халықаралық мегажобаның күнделіктері 
басталды.   

Бұл жобаның мақсаты – республикамыздың 

және басқа елдерге қоныс аударған қандас та-

рымыздың  дәстүрлі әнші-термеші, күйшілері 

Ұлттық арнада бас қосып, еліміздің таңдаулы 

туындыларын дәріптеу арқылы,  атадан балаға 

мирас болып қалған т�л �неріміз – күй, жыр-

термені заманға сай жаңашаландырып, болашақ 

ұрпаққа кеңінен таныту. 

Ауқымды жобаға еліміздің 14 облысынан 

басқа, Ресей Федерациясы, Қытай Халық 

 Республикасы, Моңғолия мен Алтайда тұратын 

қандастарымыз да қатысқан болатын. 

Сонымен, барлығы 675 �нерпаз бақ сына-

сып, іріктеу турларынан ең  үздік деп танылған 57 

үміткер республикалық телевизиялық байқауға 

жолдама алды.

АСПАН АСТЫНДАҒЫ 
МҰРАЖАЙ 

«МЕН ҚАЗАҚПЫН!» 
мегажобасы ұлттық өнерді 

насихаттайды

ЖАҢҒЫРТУ 3.0ФЕСТИВАЛЬ

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарлама-

сының құрамдас б�лігі  болып  табылатын 

«Туған жер» бағдарламасы аясында ұлттық салт-

дәстүрлерімізді, тілімізді жаңғырту жұмыстары іске 

асырылуда. Солардың қатарында тілдік мәдени-

туристік кластер ретінде ұйымдастырылып келе 

жатқан «Тіл керуені» фестивалі де бар.   Жобаның 

басты мақсаты – қазіргі заманға сай ерекше сабақ 

түрлерімен: ойын-сабақтары, флеш-тренингтер, 

ойынның психологиялық сипаттағы жаңа техноло-

гиялары арқылы мемлекеттік тілді үйрету (базалық 

деңгей), сондай-ақ оны жаңаша үлгіде насихаттау, 

қоғамда тілдік қарым-қатынас жүйесіне енгізу. 

Сабақтар киіз үй ішінде флеш-тренинг техноло-

гиясын қолдану арқылы �теді. 

Баянауылдағы қорытынды фестиваль аясында 

ұйымдастырылған  этноауылда 9 киіз үй тігіліп,  

дастарқан жайылды. Жиналғандарға киізбен 

жұмыс істейтін қол�нер шебері Г.Воронкова және 

Екібастұз, Ақсу қаласының, Качиры ауданының 

шеберлері сабақ �ткізді. Сонымен қатар қонақтар 

сірне жасаудың технологиясын үйренді. Айта 

кетерлігі,  жоба негізінен тілдік-туристік-

мәдени кластерді қалыптастыруды к�здейді. 

Яғни ресми құжаттамалық емес, күнделікті 

тұрмыста қолданылатын қарапайым с�здерді 

үйрету қарастырылған. Мәселен, Ақтоғай және 

Ертіс аудандарының тыңдаушыларына қазақ тілі 

арқылы қазақ халқының салт-дәстүрлерін үйрену 

үшін жағдай жасалды. 

Дана ХАЛЫҚ
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мандасы. Осы үңгірді жерасты мешітіне айналды-

рып, бала оқытқан. Бірақ 1830-40 жылдардан бері 

онда ешкім тұрмайды. Бесшоқы тауында осындай 

алты жерасты үңгірі бар. Кененбай солардың ең 

үлкені. Бұл да карстық слюдалар қабаттарынан 

тұрады.

Осыдан сәл батыстағы биік д�ңнің басында 

күй атасы – Құрманғазыға арналып ескеркіш 

қойылған. Музыка лигасы бейнесіндегі белгінің 

басында күйші атаның �з бейнесі тұрса, астында: 

«Құрманғазы туған жер 

Ұлы майдан, думан жер.

Жас ұрпақ ойға түйіп �т,

Басыңды мұнда иіп �т» деген �лең жолдары 

бар. Иә, солай. 

Осы белгіден шығысқа қарайғы жазықты 

Жиделі деп атайды, Нарынның күнгей беті. Онда 

«Б�бек» үрпегі деген жерде Сағырбай қыстауының 

орны бар. Оның сәскелігіндегі 7-8 шақырымда 

Құрманғазының бала кезінде қозысын бағатын 

әлді ағайындары – Шаңбала мен ?тешқали 

қыстауларының да орны жатыр, орталарын бір 

сор ғана б�леді. Бұл ара бір кездері Қызылқұрт 

руының адамдары жайлаған кең алқап. Біз осы 

жердің байырғы тұрғыны 79 жастағы Темірболат 

Қибашевтің үйіне ат басын тірегенімізде ол кісі 

«Жиделі ежелден қызылқұрттарға қайырлы болған 

құтты жер. Мына арқа беттегі Мұқан қауымында 

сол рудың әлгі айтқан Мұқап, Жәке, Ақмұхамбет 

атты үш қажысы жатыр» деп жоғарыда айтқан 

біздің әңгімемізді растай түсті.

Біз  осы арада жүрек жалғап, Күләйда 

жеңгеміздің күрең шайын сіміре жұтып, ауылға 

бағыттадық. Қырдың қызыл топырақты еспе 

жолы қанша жылдамдатсаң да адымыңды аштыр-

май құмықтандырады. Амалсыздан орғып-орғып, 

алға озасың. Алда қоңыр-қоңыр Қошалақ, ондағы 

күйдің Динасы – Бақыт Қарабалина, Кеңес 

Одағының Батыры, жаумен жалғыз алысқан 

Мұқат Мұсаев, одан әрі Сазды, сәл әріректе 

Алашорда қозғалысының ардақтысы (министр), 

�ңірдегі алғашқы кәсіби заңгер, Қазақ АКСР-ін 

құрушылардың бірі Уәлитхан Танашев, керемет 

күйшілер Дәулеткерей, Соқыр Есжан, белгілі 

қоғам қайраткері, Батыс Алашорда ісіне белсене 

араласқан Бақтыгерей Құлмановтар еске түседі.

Туған топырақ тұлғаларға бай. Олар бір 

кезеңнің т�лі емес, бірі ХІХ ғасырдың басында 

дүниеге келсе, екіншісі ортасы, қайсыбірі ғасыр 

соңы, Кеңес дәуірінде туғандар. Қызметтері де 

әртүрлі. 6йтсе де бәрінде де бір мақсат, ол – �з елі, 

туған халқына қызмет ету, к�ркейту. Ең бастысы 

– қазақтың абыройын арттырып, атын шығару. 

Олардың атын ардақтап, кейінгіге ұлықтау – парыз. 

Осы арада аудан әкімі Бибоз Шаяхметов бастап, 

Сайфеден Сидеғалиев пен Тілек Ғұмаров, жазу-

шылар ?мірзақ Қажымғалиев, Таңатар Дәрелов, 

�лкетанушы Асқар Құмаров, округ әкімі Хамат 

Ғаббасов қостап, біраз әруақты тірілтті, олар жай-

лы жақсы әңгімелерді таспаға түсірді. ?шкенді 

жаңғырту, �лгенді тірілту деген осы шығар. Келе-

шекте соның бәрі туған жер туралы деректі фильмге 

негіз болмақ. 

Еске Елбасының аталмыш мақаласындағы 

«Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен 

�зені тарихтан сыр шертеді. 6рбір жер атауының 

т�ркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер 

бар. 6рбір �лкенің халқына суықта ықтап, ыстықта 

пана болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар 

перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп 

�суге тиіс» деген жолдары оралады. Міне, біздің бұл 

ісіміз де сол мақсатты к�здейді. 

«Туған жерін сүйе алмаған, сүйе алар ма туған 

елін!» Бұл «Ауылым – әнім» әніндегі жолдар. 

Сүйем сені, туған жер! Жасай бер, мәңгі.

Pтепберген �ЛІМГЕРЕЕВ,
1лкетанушы 

Атырау облысы

Халықаралық к�лік жолы �тетін елді 

 мекендерде шағын және орта бизнесті дамыту 

бағытында қыруар шаралар қолға алынуда. 

 Жуырда Ақт�бе облысы Мәрт�к ауданына 

жасаған сапар барысында оған толықтай к�з 

жеткіздік. Мәрт�к – мемлекеттік шекарада 

орналасқан іргелі аудан. Ресейдің Орынбор 

облысымен шектесетін аудан жұртшылығы 

жаңа тас жолдың ерекшеліктерін кәдімгідей 

сезінуде десек артық айтқандығымыз емес. 

 Аудан әкімі Нұржауған Қалауов ол туралы 

кеңінен әңгімелеп берген болатын. 

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық 

к�лік магистралы жанынан халыққа қызмет 

к�рсетуді дамыту бағытында нысандардың 

құрылысына 83 жер телімі б�лінді. Бүгіндері 

«Атамекен» кафе-дүкені, «Нұр» және «Караван 

сарай» кемпингтері мен екі жанар-жағар май құю 

бекеті, жеке кәсіпкер Оразовтардың қонақүйі 

сынды нысандар халықаралық транзиттік к�лік 

жолы бойымен �ткен азаматтарға толықтай 

әрі сапалы қызмет к�рсетуде. Бұл нысандар-

да 35-тен астам жұмыс орындары ашылып, 

жергілікті тұрғындар тартылған. «Нұр» кемпингі 

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы 

бойынша мемлекеттік қолдауға ие болып, 4 мил-

жол тек қана діттеген жеріңе жедел әрі қауіпсіз 

жеткізетін нысан ғана емес, ол айналасындағы 

елді мекендердің әлеуметтік жағдайының 

к�терілуіне де ерекше серпін береді. Авток�лік 

магистралінің әлеуетін барынша тиімді пайда-

лана білгенде, шағын және орта бизнесті дамы-

тып, жергілікті жердегі жұмыс орындарының 

 ашылуына да мұрындық болады. 

Міне, біз, Мәрт�ктен Ақт�беге қарай жолға 

шықтық. Саржансай ауылындағы ғимараты 

алыстан к�з тартатын «Нұр» кемпингінің 

 жанына келіп тоқтадық. Алыс бағыттарға бет 

алған жүргізушілер осы жерге тоқтауды әдетке 

айналдырған. Ас мәзірі сапалы даярланатын 

асханадан ұлттық тағамдарға тапсырыс беріп, 

әл жинап алатын жүргізушілер алғыстарын 

айтып, одан әрмен аттанады. Жолдарың 

болсын деп тілейік. Сонымен, аш ішектей 

созылған жол дегеніміздің �зі ретін таба білсе, 

ел экономикасына қыруар қаржы құя ала-

тын үлкен күшке ие. Тек оны ұтымды түрде 

кәдеге жарата алсақ, болғаны. Қысқасы, жол 

бойындағы к�п жаңалықтың біз к�рген бір 

парасы осындай.  

Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ

лион теңгедей қаражат б�лінді. Үстіміздегі жылы 

да бірнеше құрылыс нысандарының ғимараты 

толықтай пайдалануға беріледі деп күтілуде. 

Атап айтқанда, жеке кәсіпкер Құсниязов 

автотұрақ, к�лік жуатын орын мен кафе 

ғимаратының құрылысын аяқтады. Осы жылы 

�ндірістік инфрақұрылымды  дамыту бағытында 

60 миллион теңгеден астам бюджеттік қаржы 

б�лінді. Оның бәрі �з мақсатында толықтай 

игеріледі. Халықаралық к�лік магистралі �тетін 

елді мекендерден бұдан �зге де нысандардың 

құрылысы жүргізіліп, пайдалануға беріледі. 

Бірнеше жанар-жағар май құю бекеттерінің 

де халыққа қызмет к�рсететін мезгілі алыс 

емес. Мұнымен қатар, осы бағытта да бірнеше 

жобалардың құрылысын алдағы жылдары 

жүзеге асырмақпыз. Халықаралық транзиттік 

к�лік жолы �тетін ауданның бірнеше елді ме-

кен округтерінде сапалы қызмет к�рсететін 

нысандардың құжаты әзірленіп, тиісті органдар-

мен бекітілуде. Олардың барлығы пайдалануға 

берілгенде жұртшылықты хабардар ететін бола-

мыз» дейді аудан әкімі Н.Қалауов. 

 Кез келген елдің экономикасының деңгейін 

тақтайдай тегіс жолдардың сапасына қарап 

бағалауға болады дейді мамандар. Транзиттік 

ТАҒЗЫМ

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданын-
да айтыскер ақын Қалихан Алтынбаевтың 
90 жылдығы аталып 1тті. Аудан орталығы 
Қалбатау ауылында облыстық әкімдіктің 
қолдауымен ақиық ақынның еңселі екерткіші 
ашылды. Республикалық ақындар айтысы 
1тіп, аламан бәйге ұйымдастырылды.  

Бала кезден әдебиетке құмартқан Қалихан 

Алтынбаев 1970 жылдардан бастап айтысқа ара-

ласты. Бекзат �нер бәсең тартқан сол кезеңде 

оны қайта жаңғыртуға атсалысты. Тек айтыс 

емес, туған �лкенің тарихы мен шежіресін жаз-

ды. Алаш арыстарын да айтыс арқылы насихат-

тап, оқулыққа енуіне ықпал етті. Ондаған кітап 

мен зерттеу еңбектерін жазды. Жиынға қатысқан 

филология ғылымының докторы, профессор 

Тұрсын Жұртбай �з с�зінде «Бұл ескерткіш – 

тек Қалиханның жеке басына, ақындығына 

арналған ескерткіш емес, қазақтың қайсар ру-

хына, с�зіне, тіліне орнатылған ескерткіш» деп 

атап �тті. 

Ескерткіштің ашылу салтанатында ақынмен 

талай айтыстарда бірге болған үзеңгілестері 

мен шәкірттері естеліктер айтты. Айтыскер-

лер Алтынбаевтың азаматтық тұлғасы мен 

ақындығын �леңмен сомдады. С�з жарысын-

да бас жүлдені иеленген алматылық Хазірет 

Бердіхан бір жарым миллион теңгені олжаласа, 

керекулік Аспанбек Шұғатаев бірінші орын 

алды. Оған бір миллион теңге жүлде берілді. 

Айтыстың соңы аламан бәйгеге ұласты.

ХАЛҚЫНА ҚАДІРЛІ 
ҚАЛИХАН ЕДІ

Жеке әкімшілік аймақ болғанына жүз елу 

жылдан астам уақыт �ткен Құрманғазы ауданында 

алдымен Б�кей ханның, одан соң Мақаш әкімнің 

орны зор. Егер Еділ мен Жайық арасына Б�кей 

бастап �тпесе, бар-жоғы он үш жылдың ішінде 

(1883-1896) Мақаш орыс патшасының алдында 

үш рет болып, �з қандастарын шоқындырудан 

қорғамаса, онда екі �зен арасына қазақ деген ел 

қонып, қонса да, «тегім – мұсылман, дінім – ис-

лам» деп шалқайып отырмас еді. 

Қай қазақ мейлі ат арқасында жүріп ел 

басқарсын, не болмаса қатардағы күй кешсін, 

бәрібір аузынан Алласын айырып, Тәңірінен 

тәубасын үзіп к�рген жоқ. Б�кей хан Сейіт ба-

баны рухани-имани ұстазым десе, Мақаш әкім 

�зінің кіндігін кескен атасы Тазмолдадан іргесін 

аулақтамады, ұдайы қарым-қатынаста, байланыс-

та болды. Қарағайлы бойында жатқан Самай ата, 

оның жаға қырдағы ұлы Қарлығаш, Саздыдағы 

немере-ш�берелері Серікбай ата, күні бүгінгі 

Дәметкен апайлардың әулеттік к�ріпкелдік, 

тәуіптік, емшілік қасиеттерін ешкім де жоққа 

шығара алмайды. Оларды діни идеологияның 

�кілдері деп бұра тартудың реті жоқ. ?з замандас-

тарын рухани тазалыққа, имани ізгілікке, жан 

сұлулығына қоса тән сұлулығына тәрбиеледі. 

?з үмбеттерін сенімге, адалдыққа уағыздады. 

Ешқандай теріс ағым, бүйректен сирақ шығарған 

кейіп-қылықтары болған жоқ. Сол үшін оларды 

әлі де әлеумет қолдайды, сенеді, ғайбат с�зге жол 

бермейді.

?з Қошалағын әлемге �леңімен танытқан ай-

тулы ақын, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлығының иегері Жұмекен Нәжімеденовтың 

кіндік кесіп, кір жуған топырағы Ашақ сорында 

болу, ондағы жұмбақ ақынға қойылған ескерткішті 

тамашалау – туған жердің тұғырлы тұлғасына 

деген мінәжат, зор құрмет. Кешегі Нәжімеден 

қарияның жау жолында жүрген жалғыз ұлына 

жазған �леңіндегі «Сабыржан, �зің кеткен орын-

дамыз, «Ашақтың» айдын ирек сорындамыз» 

деген Ашағы бұл күнде жан-жағын қоңырлық 

басып, тоқымның үлкендігіндей тосқаған ақ сор. 

Беті ақ сортақтанып, қыз к�шінен түсіп қалған 

қолайнадай жарқырайды. Батыс жақтағы т�бенің 

астында Нәжекеңнің шеген қыстауының орны 

зор. Одан сәл арқада құдық шағыл, оның шығыс 

бетінде 7-10 жастағы Сәбила, Жаңылсындардың 

к�леңкесінде асық ойнайтын үлкен шоқал әлі тұр.

Осы арадан шығыс бетке к�з салсаң бір кездегі 

Дыңғызылдың бұйрат-бұйрат ақ шағылдары 

ойға оралады. Ондағы «Жасқайрат» мектебінде 

қазақ әдеби сынының Белинскийі атанған 

 Зейнолла Серікқалиев оқыған-ды. Қазір аудан 

орталығындағы мектеп-интернат оның атымен 

аталады. Ал «Жасқайрат» Жұмекен атында.

Қошалақ пен Ақжонас, одан шығыс арқада 

Ноғай заманы, қалмақтар қонысы, одан бергі 

Б�кей к�шінен сыр ақтарар Бесшоқы мен Жиделі 

де тұнған тарих. Ақжонас – Ақжүністің қонысы. 

Ер Тарғын ұрын келіп, Дүңгірлек тауының 

іргесінде бел суытқан деседі. Мәстек Б�денеұлы 

басында дұға бағыштап, оның атақты жалды 

Барақтың немересі, кезінде к�ріпкел, елжанды 

адам болғанына қанықтық. Ол �з руластарын бұл 

�ңірге тым ерте қоныстандырғанға ұқсайды, одан 

әрі Ақжонастағы Естай ата бабасына асықтық. 

Кеңес дәуіріндегі бір малшы қыстағын екіншісіне 

жалғап, одан үшінші, т�ртінші болып, ұштасқан 

қырдың қасқа жолы бұл күнде ш�п басқан сүрлеу 

ғана. Кей жерінде сол сүрлеуіңнің �зі к�рінбей, 

тәуекелдеп т�телеп тартып-ақ кетесін. Алпыс 

шақырымдық құм жолында кібіртіктеп екі-үш 

сағатта азар жеттік. 

Есбай Қияқұлы кесенесі жалпақ жазықтың 

қақ ортасындағы дүзгінді биік д�ңнің дәл басында 

екен. Кезінде осы т�ңіректегі бір рулы елді уысын-

да ұстап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған 

ел ағасы Жайықтың арғы бетінен Еділ бойына құла 

биесінің құйрық-жалына тістесіп, ол осы жерге 

жата қап аунағанда Естай к�шті тоқтатып, жүк 

түсіріпті. 6р ұлттан алты әйел ап, отау тіккен Есбай 

абыз соңыра соңынан ұрпақ қаптатып, соларымен 

аты қалған.

Кесенесі де келісті, ізгі-арманы �рісті қарияға 

зиярат еттік.

Еске Есбай абыздың замандасы Салық 

Бабажановтың досы, тамаша күйші-композитор 

Түркеш Қалқаұлы түседі. Ол осы арада дүниеге 

келіп, «К�ңілашар» күйімен тарихта аты қалды.

Бұдан әрі арғы әдебиеттерде Дүңгірлек, 

бергі кезде Бесшоқы атап жүрген тағы бір тауға 

жақындап келеміз. Тек қана қиыршық тастар 

үйіндісінен белден-бел асқан жоталардың кіші 

бесіндігінде жоғарыда айтқан әйгілі Мақаш 

әкімнің нағашы атасы – Жұбаныш бидің құдық 

шағылы к�рінеді. Одан сәл шығыста Шадияр 

қажының қыстауы.

С�йткенше болған жоқ, астымыздағы 

құлдыраңдаған қара «Нива» жергілікті халық 

«Ойық» атап кеткен тасқайнарға алып келді. 

Қабырғалары карстық слюдалардан қалағандай 

кейіптегі бұл құдықтың қашан пайда болғаны 

белгісіз. Осы арада туып-�скен Қойшығұл 

Дүйсенов атамыз (1898 жылы туған) 1975 жылғы 

бір әңгімесінде «1911 жылы мамыр айының 

аяғында қатты жаңбырдағы найзағайдан осы жер 

ойылып, құдық пайда болды деп әкелеріміз айтып 

отыратын еді» дегені бар. Ал ел ішіндегі аңыздар 

нақты кезеңді одан да арғыға алып барады. Құдық 

жайлы аңыз к�п, қайсыбірін тауысарсың. Бірақ 

қасындағы Кененбай үңгірін 1854 жылы зерттеген 

әйгілі ғалым Ауэрбахтың еңбегінде ол жайлы еш 

әңгіме болмайды.

Белгілісі – қабырғасы жақпар-жақпар тастар-

дан тұратын бұл құдықтың суы қысы-жазы бір 

деңгейде тұрады. Тіпті �ткен ғасырдың 80-жыл-

дары бұл арада «Октябрь» кеңшарының 3 мың 

сиыры жайлады. Олар бір сәтте қатар тұрып 

сіміргенде әлгі құдықтың суы бір еліге т�мен 

түспепті. Ғажапты қараңыз, құпиясы мол, сыры 

к�п.

Одан әрі Кененбай үңгірі. Ол да жерасты 

үңгірі. Оған орыс ғалымдары ХІХ ғасырдың орта 

тұсынан бастап зерттеулер жүргізген. Кененбай 

діндар адам. Бекет әулие, Сейіт бабалардың за-
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(Басы 1-бетте)

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

а т т ы  м а қ а л а с ы н д а  Н . Н а з а р б а е в : 

«Латыншаға к�шудің терең логикасы 

бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 

орта¬ның, ком¬муникацияның, сондай-

ақ ХХІ ғасыр¬дағы ғылы¬ми және 

білім беру процесінің ерекше¬ліктеріне 

байланысты. Мектеп қабырғасында 

балаларымыз ағылшын тілін оқып, ла-

тын әріптерін онсыз да үйреніп жатыр. 

Сондықтан жас буын үшін ешқандай 

қиындық, кедергілер болмақ емес. 2017 

жылдың аяғына дейін ғалымдардың 

к�мегімен барша қоғам �кілдерімен 

ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің 

жаңа графикадағы бірыңғай стандартты 

нұсқасын қабылдау керек. 2018 жылдан 

бастап жаңа әліпбиді үйрететін маман-

дарды және орта мектептерге арналған 

оқулықтарды дайындауға кірісуіміз 

қажет. Алдағы 2 жылда ұйымдастыру 

және әдістемелік жұмыстар жүргізілуге 
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Абылайхан ЖҰМАШЕВ, 
«Ана тілінің» арнаулы тілшісі
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ: 
ДАЙЫНДЫҚ БАРЫСЫ ҚАЛАЙ?

тиіс. 6рине, жаңа әліпбиге бейімделу 

кезеңінде бел¬гілі бір уақыт кириллица 

алфавиті де қол¬даныла тұрады», – деп, 

нақты міндеттерді нақтылап берді.   

Біз латын әліпбиіне к�ше отырып 

�ркениетті елдердің қатарына қосылып, 

тіліміздегі дыбыстық жүйелерді нақты 

анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен 

дыбысталу кезінде басы артық кірме 

с�здерден арыламыз. Латын әліпбиіне 

к�шу, сайып келгенде ана тіліміздің 

болашағын ойлап, оның қолданыс ая-

сын одан әрі кеңейте түсуге, мәртебесін 

к�теруге мүмкіндік жасау деп түсіну 

керек. 6ліпбиді ауыстыру ең алдымен 

тілдік қажеттілік. Бұл еліміздің болашағы 

үшін жасалған тың қадам. Бұл бастама 

саналы түрде жан-жақты ойластырылып 

жүзеге асырылған жоба. 

Ең қиын мәселе – дұрыс жазу. Яғни 

дұрыс жазылым мен айтылым. Тіл 

заңдылықтарын қалыпқа келтіру. Т�л 

дыбыстар тізімі, әліппедегі әріптер саны, 

артық әріптер бізде к�п. Бұл дұрыс емес, 

белгілі бір жүйе қалыптасу керек, бірдей 

орфографиялық норма болуы тиіс және 

ол сақталуы шарт. 

Болашақта дамыған, демократия-

лық, инновациялық, ғылымы, білімі 

бүкіл халықаралық стандарттарға сәйкес 

ел болу үшін жасалып отырған нақты  

қадам. Жалпы қай жағынан алғанда да 

ұтатынымыз �те к�п.

Қ а з і р г і  к е з д е  л а т ы н  г р а ф и к а -

сына к�шуге қатысты жұмыстарға 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі ин-

ституты басшылық етіп келеді. Лингвист, 

компьютерлік бағдарлама дайындайтын 

мамандар, филолог ғалымдар мен сарап-

шылардан құралған арнайы комиссия 

жасақталды. Латын жазуына к�шуге бай-

ланысты баспас�з бетінде  жарияланған, 

тиісті орындарға келіп түскен түрлі жоба-

лар сараптамадан �ткізілуде. Барлығымыз 

ақылдаса отырып, ортақ бірыңғай латын 

әліпбиін дайындауымыз керек. Жылдың 

соңына дейін бекітеміз. Келесі жыл дан ба-

стап асықпай тиянақты түрде іске асыруға 

кірісеміз. 2025 жылға дейін осынау үлкен 

маңызды үрдісті аяқтауға тиіспіз. Ең ба-

стысы тіліміздің бүкіл заңдылықтарын 

�зінің табиғатына сай жасап шығаруымыз 

керек. Тәжірибелерді негізге алып, жан-

жақты сараптай отырып, латын жазуына 

к�шу мемлекеттік тіліміздің мәртебесінің 

нығаюы, тәуел сіз Қазақстанның дамыған 

елдер қатарынан орын алып, �з тұғырынан 

к�рінуі  жолындағы маңызды қадам 

болмақ», - деді Ерден Задаұлы.

Ал тілші-ғалым 6лімхан Жүнісбек �з 

с�зінде былай деді: 

– ?тпелі дәуір кезіндегі кез-келген 

ауқымды шара, ол экономикалық шара 

болсын, әлеуметтік шара болсын, елді бір 

дүрліктірмей қоймайды. ?йткені ондай 

шараның, жұртшылық жаппай қатыспаса 

да, �з жақтаушылары мен қарсыластары 

болады. 6ліпби ауыстыру мәселесі 

де осы жайды басынан кешіріп отыр. 

Сондықтан оған таңғалуға болмайды, тек 

оның себебін дұрыс түсінуге тырысуымыз 

керек. Бірінші, заман тәжірибесі әлеми 

ақпарат кеңістігіне �тудің т�те жолы 

ретінде латын жазуын к�рсетіп отыр. 

Екінші, с�з жоқ, әліпби ауыстырудың 

астарында, біздің  пайымдауымызша, 

саяси-әлеуметтік мән жатыр. 

Оның айтуынша, бүгінгі қазақ жа-

зуына тек әліпби ауыстыру ғана емес, 

түбегейлі реформа керек. Бұл бір ғана 

әліпбиді ауыстырумен тынбайтынын, үш 

мәселені қамтитындығын баса айтты. 

«Үш мәселе – дыбыс, әліпби және емле-

ереже. Дыбыс – �зге тілдерден б�лектеп 

тұратын тілдің тұрпат-тұрқы, әліпби сол 

дыбыстың қауызы, басқаша айтқанда 

қорғаны мен оққағары. Емле-ереже – 

ты. Оның айтуынша, дұрысы – «Қазақ 

жазуын латын әліпбиіне ауыстыру» деп 

мәлімдей келе, «Қазақтың ұлттық ен-

таңбасының бірі – ұлттық жазуы» атты 

тақырыптағы баяндамасын к�пшілік 

назарына ұсынды. 

– Біріншіден, бүгінгі әліпбиіміздің 

ана тілімізге тигізген зардабын к�ре 

отырып, әлі де болса кирилл жазуында 

қаламыз деудің енді реті келе қоймас. 

Тіптен, ол жазуда қала қойғанның 

�зінде оған түбегейлі �згерістер енгізу 

керек. Ал оған �згеріс ендіреміз десек, 

оның дауы латынның дауынан да асып 

түсетініне еш күмән жоқ. Екіншіден, 

араға ғасырға жуық уақыт салып, араб 

әліпбиіне қайта оралып жатудың тағы 

ж�ні жоқ. ?йткені қазіргі ұрпақ үшін 

араб жазуы к�п бейтаныс жазудың бірі 

ғана. Үшіншіден, латын жазуы қалай 

дегенде де әлеми ақпарат жетістігінің 

бірден-бір құралы болып қалды. 

Қ.Күдеринова қазақ жазуын ла-

тын графикасына к�шіруде бірқатар 

мәселелерге де тоқталды: «Графикаға 

байланысты проблемалар әліпбидегі 

әріптердің таңбасы және әріптің мәніне 

қатысты. Қазақ тілінің �зіне тән дыбыс-

тарын әріп тіркесімен емес, әріпүсті 

және әріпасты диакритикасымен беру 

�зге түркі халықтарының әліпбилерімен 

бірдейлестіруге және жазу үнемділігіне 

мүмкіндік береді. Жалпы әліпби ауы-

стыру мәселесі бір жағынан, жазудың 

тілге тигізетін әсері болғандықтан 

к�теріліп отырылғаны белгілі. Ен-

деше қазақ тілі дыбыстық құрамына 

тән емес, б�где тіл фонемаларын сол 

тілден ауысқан термин с�здерді жазу, 

яғни емленің цитаталық принципі 

үшін ғана әліпби құрамына алу дұрыс 

еместігі айқын. Алайда біз тілдің даму 

диалектісін естен шығармауымыз ке-

рек. 

Тіл, тілдің дыбыс жүйесі – �згер-

мейтін құбылыс емес. Кез  келген тілдің 

дыбыс жүйесінде дыбыс реңктерінің 

дифференциациясы, к�рші тілдің, кірме 

с�здердің әсерінен болған дыбыстық 

�згерістер орын алады. Мысалы, орыс 

тіліндегі [а], [э] дыбыстарынан с�з 

 басталмайтын зандылықты шет тілден 

енген анкета, аббат, абзац, атака, арба, 

ангел, эпоха, эра, этика, экзамен, эф-

фект, этаж сияқты с�здер бұзып келеді. 

Сондай-ақ екі дауыстының қатар келуі 

де орыс тілі фонетикалық жүйесіне 

қайшы. Бірақ қазір орыс тіліндегі поэт, 

ореол, аут, театр, вуаль, какао, радио, 

пунктуация с�здерінде екі дауысты 

қатар таңбалана береді. Және ге, ке, хе 

дыбыс тіркесімдері де кірме с�здерде 

жазылып, айтыла береді: кедр, герой, 

схема, агент, аскет. Сондай-ақ орыс 

тіліндегі [ф] әрпі тек кірме с�здерді 

таңбалау үшін қолданылады: форум, 

факт, фонаръ, софа, фильм, афера, фор-

ма, афоризм, эфир, профилъ. <һ> фо-

немасы бұрын бог, благо с�здерінің ай-

тылымында болса, қазір кірме с�здерде 

қолданылады». 

6ліпби реформасының жалпыұлт-

тық сипаты ж�ніндегі мәселелерді с�з 

еткен филология ғылымының докторы, 

халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

вице-президенті Ғ.6нес жаңа реформа 

ж�нінде �з ойын ортаға салды.

– Кез келген жүргізілмек рефор-

маның межеленген соңғы нәтижеге қол 

жеткізілуі оның негізгі мақсат-мүддесі, 

іске асырылу мерзімі мен ауқымына, 

к�леміне байланысты. 6ліпби рефор-

масы да жалпыұлттық сипат алғанда 

ғана табысты болып, к�зделген үдеден 

шықпақ.

6ліпби реформасы – замана тала-

бы, Жалпыұлттық Үшінші Жаңғыруға 

аяқ басқан еліміздің толыққанды, 

заңды Ұлттық шекарасы, Ұлттық 

туы, Ұлттық әнұраны, Ұлттық ва-

лютасы сынды Мемлекеттік тілін де 

тұғырына қондырып, конституциялық 

мәртебесіне сай толыққанды жұмыс 

істетудің бірден-бір кепілі. 

6 л і п б и  р е ф о р м а с ы н ы ң  б а с т ы 

мақсаты – Мемлекеттік тілді жеке-

дара Қазақстан Республикасының 

Ұлттық рәмізіне айналдыру екені 

айқын, басымдылықпен айтылып, бұл 

тек қазақ тіліне қатысты мәселе емес, 

Жалпыұлттық мемлекеттік реформа 

екені кеңінен түсіндірілуі, насихатталуы 

шарт. 

Еліміздегі мемлекеттік билік тар-

мақ тары – Парламент, Үкімет, Сот, т.б. 

халыққа қызмет к�рсететін органдар 

6ліпби реформасын тез арада бастан 

�ткеріп, қалың к�пшілікке үлгі к�рсетуі 

шарт. 

6ліпби реформасының �зегі ретінде, 

біздіңше, Білім реформасы да жедел 

қолға алынып, қоса-қабат жүргізілуі 

керек. «Бір Отан – Бір (мемлекеттік) 

тіл» реформасы қоса жүргізілгенде 

ғана қолға алынып отырған 6ліпби 

реформамыздың нәтижесі болмақ. 

6лемдік тәжірибеге к�з жүгіртсек, 

барша реформа, әсіресе қоғамдық-

әлеуметтік топтарды түгел қамтитын 

экономикалық реформалар �те қысқа 

мерзімде жүзеге асырылады (мәселен, 

1990-жылдардағы біз бастан кешкен 

«ұлттық валюта реформасы»). Реформа 

нәтижелі болуы үшін оны қалың бұқара 

халық қолдауы қажеттігі – бұл аксиома. 

Бұл орайда 30 жылға жуық мемлекеттік 

тілдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтап 

келе жатқан Халықаралық «Қазақ 

тілі» қоғамы тек қолдау к�рсетіп қана 

қоймай, реформаны нақты жүзеге асы-

ру жолында іс-шараларды атқара алар 

еді. 

Қорыта  айтқанда,  қолға  алы-

нып отыр ған 6ліпби реформасы 

жалпы халықтық сипат алып, қалың 

к�пшіліктің, әсіресе орыс тілді қазақ-

тардың қолдауына ие болғанда ғана 

нәтижеге қол жеткізуге болады.

ҚОҒАМ БОЛЫП 
КІРІСУ КЕРЕК

Б
асқосуда с�з алған елімізге 

білгілі саясаттанушылар Дос 

К�шім мен Айдос Сарым ла-

тын әліпбиіне к�шудің маңыздылығына 

тоқталды. Дос К�шім еліміздегі Тілдер 

туралы заңға �згеріс енгізу, орыс 

мектептерінде қазақ әліпбиін үйрету 

мәселелерін айта келе, қоғам бір тілге 

к�шпесе жеңісіміз де жартылай болаты-

нын баса айтты. Жаңа реформа ж�нінде 

оң пікір білдірген белгілі саясаттану-

шы латын әліпбиіне к�шудегі кейбір 

мәселелерге тоқталды. 

– Кез келген реформаға халықтың 

қолдауын алу оп-оңай. Бұл жерге 

келгендегі негізгі мақсат к�пшілікпен 

ақылдасу, тәжірибе алмасу, тілге жа-

нашыр азаматтардың пікірлеріне құлақ 

асу.  

Таңбаны анықтау, менің ойым-

ша, ешқандай қиындық келтірмейді. 

Оны А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі инс титутының ғалымдары-ақ 

жасап береді. Бірақ одан кейінгі ең 

үлкен қиыншылық – жазу емлесі, 

оларды бірізділікке түсіру,  оның 

заңдылықтарының сақталу мәселесі. 

Бұл үрдіс  4-5 жыл уақытты алады. 

Осы кезеңді текке �ткізбеу керек. 

Екіншіден, латын әліпбиінің негізінде 

қазақ әліпбиін жасау тәуелсіз, еркін 

ел екеніміздің белгісі. 1991 жылдан 

бастап біз, негізінен ұлттық бағытта 

ж ұ м ы с  і с т е г е н  а з а м а т т а р  о с ы н -

дай бағдарламаның қажет екенін 

сезінгенбіз. Себебі қанша жылдан 

бері отарлау саясатымен қоса кірген 

к�птеген кемшіліктер тілімізге де, 

мәдениетімізге де к�леңкесін түсіргені 

белгілі. Осыдан құтылу керек болатын. 

Бұл �зіміздің тілдік реформамыз. 

Дер кезінде к�теріліп отыр. Осыған 

бәріміз қолдау к�рсетейік. 

Мойындауымыз керек, Қазақ-

станда қазіргі күні екітілді қоғам, тілдік 

орта пайда болды. Орыс тілді және 

қазақ тілді. Біздің әрқайсысымыз �з 

газеттерімізді оқимыз, �з хабарла-

рымызды к�реміз. Керек десеңіздер 

әрбір саяси-қоғамдық мәселеге де 

к�зқарастарымыз әртүрлі. 

Менің ойымша, осы реформамен 

қатар, Қазақстандағы қолданыстағы 

«Тілдер туралы» Заңды толық �згертуіміз 

керек. Бұл мәселе к�птен бері айтылып 

келе жатыр. Бұл біздің ойлап тапқан 

мәселеміз емес. Мәселен, біз 1989 жылы 

«Тілдер туралы» Заң қабылдадық. Ал 

кейбір елдер осы уақытқа дейін тілге 

байданысты жаңадан үш заң шығарып 

үлгерді (1989, 2004, 2015 жылдары Лат-

вия, Эстония мемлекеттері). Себебі 

уақыт �ткен сайын тілдік ахуал �згереді. 

Осы реформаны пайдалана отырып 

мемлекеттік тіл туралы реформаны да 

қолға алған ж�н. Мүмкін 2-3 жылдан 

кейін болар. Мұндай дайындық жүру 

қажет.  

С�з  соңында �з  ұсынысымды 

айтпақ пын. Келесі жылдан бастап 

орыс мектептерінде жаңа әліпбиді 

үйрету жұмысын қолға алуымыз ке-

рек. Себебі түсінбестік орын алуы 

ықтимал. Орыс мектеп терінің барлығы 

мемлекеттік бол ғаннан кейін, олар 

жаңалықты қолдауға міндетті. Осы 

реформаның негізінде тілдік жағдайға, 

жалпы лингвистикаға қатысты бірқатар 

мәселелерді шешіп алмаса болмайды. 

Қоғамның бір тілге к�шуі маңызды. 

Олай болмаған жағдайда, жеңісіміз де 

жартылай болуы мүмкін, – деді ол.     

Ал Айдос Сарым латын әліпбиіне 

к�шудегі алғашқы дайындықты �ңір-

лерден бастау керектігін, бұл іске бүкіл 

қоғам боп кірісу қажеттігін с�зіне арқау 

етті.

– Қазірг і  әл іпбиімізд і  «қазақ 

әліпбиі» деп атаудың еш реті жоқ, – деді 

ол. ?йткені бұл «қазақ әліпбиі» емес, 

«қазақ-орыс әліпбиі», тіптен ақиқатын 

айтқанда «орыс-қазақ әліпбиі» десе де 

болады. ?йткені әліпбиіміз бір тілдің 

емес, әлдеқашан қос тілдің әліпбиі бо-

лып орнығып алды. Орыс тілінде қалай 

жазылса қазақ тілінде де солай жазылу 

керек, орыс тілінде қалай айтылса қазақ 

тілінде солай айтылу керек болды. Мы-

салы немістің Jahrmarkt (Ярмаркт) деген 

с�зін орыстар ярмарка деп аударса, 

қазақтар �здеріне бейімдеп жәрмеңке 

деп атады. Қазақ тіліне, оның болмысы-

на ешқандай қиянат, қысым жасалған 

жоқ. Қазақтың әп-әдемі о бастан келе 

жатқан с�зіне айналып кетті. Само-

вар деген с�зді самаурын деп атадық. 

Большевикті де сол кездерде латын 

қарпінде де, кейін кириллге к�шкенде де 

бәлшебек деп жазатын болған. Мұндай 

с�здерді бұрынғы газет-журналдардан, 

кітаптардан байқауға болады. 

Латын қарпіне к�шу арқылы әр адам 

�зіне бір қажетті дүниені таба тыны 

с�зсіз. Кезінде пайғам бары мыздың 

Меккеден Мединаға к�шкені секілді бұл 

– үлкен һижра. Мұның нәтижесі бүгін 

белгілі болмайды. Мұның нәтижесі 

он жылдан кейін, жиырма жылдан 

кейін к�ріне бастайды. 6сіресе үлкен 

буынның азаматтары бұл к�шке ілесе 

алмай да қалуы мүмкін. Бірақ кез келген 

нәрсенің �з қайыры болады.   

6рбір әріптің, дыбыстың артында 

тұрған үлкен құндылық бар. Мысалы 

қазақ тілінен «�» немесе «ә» деген әріп 

жоғалып кетсінші. Біз басқа ұлтқа ай-

наламыз. Сондықтан  біз осы мәселеге 

мұқият қарауымыз керек. 

Латын әліпбиіне к�шу – ұлттық 

нар тәуекел. Тағдырымызды, табиға-

тымызды, болмысымызды �згерту деп 

ойлаймын. Қазір түсінбеуіміз мүмкін. 

Бірақ осының негізінде мемлекеттік 

тілдің әлеуеті, �зіміздің тіліміздің 

табиғаты жаңарып жатса, жаңғырып 

жатса біз одан  ұтылмаймыз деп ой-

лаймын. 6ліпбиді жасау сырт к�зге 

оңай болғанымен оны санаға енгізу, 

к�ңілге қондыру сияқты басқа да 

к�птеген жұмыстар бар.  Осының 

бәрі �ңірлерден басталады. ?зімізді 

жаңғырту, �зіміздің табиғатымызды 

�згерту деген мәселеге келе жатырмыз. 

Жаңа әліпбиімізді  жаңғыртатын дүние 

деп есептейтін болсақ шын мәнінде 

бұл іске қоғам болып кіріскен абзал. 

Бұл тек қана азғантай топтың мәселесі 

емес. Оған патриотизм керек. ?зіміздің 

тілімізге деген жаңа жанашырлықтың 

үлкен бір майданын бастау керек. Ла-

тын қарпіне к�шу мәселесін жаңа бір 

бағытқа, жалпыұлттық мәселеге ай-

налдыра білсек деген тілегіміз бар. 

Бұл іске бәріміз атсалысайық, – деп 

жиналған жұртшылықтың ойын бір 

арнаға тоғыстырды. 

дыбыстардың басын біріктіріп, с�з құрап 

тұратын дәнекері. Біз �з әліпбиімізді 

қазақ тілді деп айта алмаймыз. Себебі 

ол қазақ-орыс әліпбиіне негізделген. 

Қазір к�птеген ғалым �здерінің жобала-

рын ұсынуда. Кейбірі латын әліпбиі 26 

таңбадан тұруы керек дейді ағылшындар 

мен француздардың тез әрі оңай жатта-

латын әліпбиін негізге алған ғалымдар. 

Қалай десек те рухымызды жаңғырту 

мақсатында тек қазаққа тән әліпбиді 

тездетіп қолданысқа шығарғанымыз 

ж�н» деп атап к�рсеткен баяндамашы 

осы үш мәселе бір-бірімен байланы-

сты және қатар шешілмей т�л жазу 

қалыптаспайтынын тілге тиек етті. Ол, 

сонымен қатар түркі тілдерінің жазуын 

бірегейлендіру, ортақ жазуға айналдыру 

жайында с�з қозғап, қазіргі кезде латын 

әліпбиіне �тудің ондаған жобасы бар 

екендігін де айтты. 

Біздің елімізде қазақ тілінде қанша 

дыбыс бар екенін білмей жатып, жоба 

ұсынып жатқандар  бар .  6ріп  пен 

дыбыстың айырмашылығын білмей жа-

тып, дыбыс пен әріпті шатастырып жа-

тып, жоба ұсынып жатқандар бар. Қазіргі 

әліпбиіміздегі 42 таңбаны қайтсем ком-

пьютер түйметақтасының 26 түймешесіне 

сыйғызамын деп әлек болып жатқандар 

тағы бар. Жоба ұсынушылардың бәрі 

дерлік әліпби ауыстыруды кириллше бір 

таңбаны латынша екінші таңбаға алма-

стыру ғана деп ұғып отыр. Сондықтан да 

ұсынылған жобаларда ешқандай тілдік 

дәйектеме жоқ. Егер латынға қазақтың 

т�л дыбыстарын баптап �те алсақ, қазіргі 

жазуымыздағы тіл бұзар басы артық 

таңбалар мен емле-ережелер жол-ж�некей 

�зінен �зі түсіп қалады. Жазу реформасы 

дегеніміз – осы. Ендеше латын әліпбиін 

жатырқамай, дер кезінде қабылдау керек 

болады, тек емле-ережесін баптап �тейік, 

ертең-ақ к�з үйреніп, қол жаттыққан соң 

күмән сейіліп, үрей �зінен �зі басылады. 

«6ліпби таңдауға байланысты рефе-

рендум �ткізу қажет пе?» деген сауалға 

ғалым быйлайша жауап берді: 

– Соңғы кезде әліпби ауыстыру 

мәселесін, ауыстыра қалған күнде қай 

әліпбиді таңдау жайын халық талқысына 

салып, референдум арқылы шешу ке-

рек деген ұсыныстар айтылып жүр. 

Меніңше, әліпби жобасын тіл маман-

дары дайындайды, сонан соң педагог-

ұстаздар, әдіскерлер, сызба шеберлері, 

к�з дәрігерлері, психологтар, т.б. арнайы 

сараптаудан �ткізеді. Жоба арнайы са-

раптаудан �ткен соң мемлекет тарапынан 

бекітіліп, к�пшілікке міндетті құжат 

ретінде ұсынылады. 

�ЛІПБИ РЕФОРМАСЫ – 
УАҚЫТ ТАЛАБЫ

?
з  к е з е г і н д е  С ү л е й м е н 

 Деми рел атындағы уни-

верситеттің профессоры, фи-

лология ғылымының докторы Құралай 

 Күде ринова ең алдымен «Қазақ тілін ла-

тын әліпбиіне ауыстыру мәселелері» де-

ген с�з тіркесін жиі пайдаланып жүрген 

кейбір БАҚ �кілдеріне ескертпесін айт-
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Николай ТРОШИН:

«ЖАҚСЫНЫҢ 
СӨЗІ САФ АЛТЫН...»

Дін саласына арналады

ҚАЗАҚ ТІЛІН 
ҮШ АЙДА ҮЙРЕНДІМ

ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕС

БАЙҚАУ

ДАНАЛЫҚ МӘЙЕГІ

Бұл құбылыстан да Алаш оқығандарының 

не �ндірсе де, не жазса да солардың бәрінің 

қазаққа қонымды, қазаққа қолайлы  болуын 

ойлағанын, олардың ұлттық к�зқарасы мен 

ішкі ниетін к�руге болады. 

Алаш оқығандарының шығарма-

шылығынан �зге мәдениетке бейімделуден 

г�рі �згенікінің бәрін �зімізге бейімдеп, 

лайықтап, икемдеп, жерсіндіріп қабылдау 

байқалады. Олардың әдеби-ғылыми 

шығармашылығы мен ағартушылық 

ісінен �згелердің озық дүниелерін алып, 

�нері мен білімін үйренуді насихаттаумен 

қатар, қазақтың �зге мәдениет ықпалына 

қатты ұшырап кетуінен сақтандыру 

харекетін де анық аңғаруға болады. 

Қазіргі кезеңнің ғылыми-шығармашылық 

қауымымен салыстырғанда олардың 

ұ л т т ы қ  и м м у н и т е т і н і ң  ә л д е қ а й д а 

күштілігін, қазақы таным-түсінігінің 

ступная астрономия». Мәскеу, 1924), 

мен Д.Гравенің «Дүниенің құрылысы», 

Т.Тутковскийдің «Жердің қысқаша та-

рихы» еңбектерін, Х.Досмұхамедұлы 

Ю.Вангердің «Денелеріміздің түзелуі мен 

жұмыс қылуы» («Рассказы о том, как 

устроено и работает наше тело», 1924), 

«?сімдіктердің тіршілігі мен түзелуі туралы 

әнгімелер» («Рассказы о том, как живут 

и устроены растения», 1924) кітаптарын, 

Қошке Кемеңгерұлының П.Лебедевтің 

«Химия» (Қызылорда, 1929) оқулығын, 

М.6уезов Ю.Вагнердің «Жер жаратылысы 

жайындағы әңгімелерін» аударды. Біз бұл 

жерде мысал үшін Алаш оқығандарының 

бірнеше аударма еңбектерін ғана келтіріп 

отырмыз. Олар жасаған аудармалар осы 

аталғандармен ғана шектелмейді, бұл 

тізімді әлі жалғастыра беруге болады. 

ХХ ғасыр басында еңбек еткен алаш 

оқығандарының аударма ісін жолға 

қоюға қосқан айрықша үлесінің бірі – 

олардың екі тілді аударма с�здіктер мен 

терминологиялық с�здіктерді шығаруы. 

Аударма жасау үшін және аудармадағы 

бірізділікті сақтау үшін екітілді аудар-

ма с�здіктерін жасаудың маңызы �те 

зор.  Аударма ісін жолға қою ең алдымен 

осыдан басталады деуге болады. Осыны 

жақсы түсінген алаш оқымыстылары бұл 

істі де �з қолдарына алып, к�п іс тындыр-

ды. Қ.Кемеңгерұлының жетекшілігімен 

жарық к�рген «Қазақша-орысша тілмаш» 

(Мәскеу,  1925),  «Орысша-қазақша 

әскерлік атаулары» (Қызылорда, 1926), 

«Атаулар с�здігі» (Қызылорда, 1931), 

А.Байтұрсынұлының басшылығымен 

д а й ы н  д а л ы п ,  Н . Қ а р а т ы ш қ а н ұ л ы 

құрастырған «Пән с�здері» (Қызылорда, 

1927) солардың қатарына жатады. 

Алаш оқығандары �здері  аудар-

ма жасап, аударма с�здіктерін дайын-

даумен қатар сол кезеңде жасалған 

аудармалардың сапасы, теориясы мен 

практикалық мәселелері туралы мақалалар 

мен сын-пікірлер де жазды. ?ткен ғасыр 

басындағы мерзімді басылымдарда жарық 

к�рген 6.Б�кейханның аударма еңбектер 

 туралы жүйелі түрде жазып тұрған сын-

пікірлері, Ж.Аймауытовтың «Аударма 

туралы» мақаласы мен �зге де авторлардың 

тәржіме туралы ой-пікірлері осы бағыттағы 

алғашқы ғылыми ізденістер екендігі еш 

күмән туғызбайды. 

Бұл  аталғандармен қатар  Алаш 

оқығандары тарапынан к�птеген саяси 

еңбектер, публицистикалық мақалалар, 

ш а ғ ы н  к і т а п ш а л а р ,  і с қ а ғ а з д а р ы , 

нұсқаулықтар мен ережелер де, халықтың 

құқықтық сауатын ашу мақсатында 

жекелеген заң баптары да аударылды. 

Яғни бұл кезеңде қажетіне қарай ресми-

іскери аудармалар да жасалды. Бірақ олар 

аударманың бұл түрін қазіргі кезеңдегідей 

қазақ тілінің қолданысын шектеп, 

оның құрылымдық-стильдік қалыбын 

бұзатындай кең таралуына жол ашқан 

жоқ. Аударманың бұл түріне қажетіне 

қарай ғана жүгінді деуіміздің мәнісі сон-

да жатыр. Негізінен к�ркем аударма мен 

оқулық, ғылыми, ғылыми-танымдық 

әдебиеттердің к�п аударылуынан да соны 

к�руге болады. 

Қорыта келгенде айтарымыз, ХХ ғасыр 

басы отандық тәржіматану ғылымының 

қалыптасу, іргетасы қалану кезеңі бол-

ды. Алаш оқыған дары әлем әдебиеті мен 

ғылымы ның үздік туындыларын қазақ 

тіліне аудару арқылы мәдениетаралық 

қ а т ы  н а с т а р д ы  н ы ғ а й т у м е н  б і р г е , 

тәржімешілік тәжірибенің таралуына, 

кәсіби аудармашылар мектебіне бастап 

апаратын жолдың жасалуына айрықша 

қызмет етіп, ұлттық аударматанудың 

негізін салып кетті. Сондықтан аударма 

тарихы мен аударматану ғылымының даму, 

қалыптасу кезеңдерін зерттеу мен оқытуда 

алаш мұрасына жете мән беріп, аса мұқият 

болғанымыз абзал. 

Шәкәрім А.Пушкиннен тәржі мелеген 

«Дубровский» романын «Дубровский 

әңгімесі», «Метель» повестін «Боран» деп 

атады. Ұлы орыс ақынының қарас�збен 

жазылған бұл екі шығармасын да Шәкәрім 

�леңмен аударды. Ол Америкалық жазушы 

Гарриет Бичер-Стоунның «Том ағайдың 

балағаны» романын, Л.Н.Толстойдың 

«Асархидон-Лаэли», «Үш сауал», «Криз 

патша», «Пан-Жи-Зан хан», «Ұждан», 

«Қолшатыр бұйрығы» әңгімелерін де қазақ 

оқырманына �леңмен жеткізді. Бұл кезеңде 

әсіресе к�ркем аудармаға к�бірек мән 

беріліп, Алаш оқығандары әлем әдебиетінің 

озық үлгілерін қазақ оқырманының 

ұлттық таным-түсініг іне  лайықтап 

жеткізуді мақсат етті. Түпнұсқаның тілдік 

�згешеліктері мен оның авторының 

жеке стиьдік ерекшелігін сол қалпында 

жеткізуден г�рі, шығарманың сюжеті 

мен құрылымын сақтай отырып, негізгі 

мазмұндық-идеялық ой желісін қазақы с�з 

саптау мәнеріне салып аудару осы кезеңде 

жасалған аудармалардың к�біне тән сипат. 

Олардың арасында Жүсіпбек Аймауытов 

пен Мұхтар 6уезов сынды түпнұсқа авто-

рына тән жеке стильдік ерекшелікті ба-

рынша сақтауға ұмтылған, бұл талапты ау-

дарма жасау барысында ұстанатын негізгі 

�лшемшарт ретінде таныған қаламгерлер 

мен аудармашылар да болды. 

Алайда мұны �ткен ғасыр басындағы 

т ә р ж і м е ш і л е р  т а р а п ы н а н  ж а п п а й 

басшылыққа алынған қағидат деп тану 

қиындау. Қайта қара с�збен жазылған 

прозалық шығарманы �леңмен аудару, 

түпнұсқа мәтінінің кейбір тұстарын аудар-

май қалдырып кету, ықшамдап алу немесе 

�з тарапынан ой қосып толықтыру, �зге 

мәдениетке тән ұғымдар мен түсініктерді 

қазақ ұғымдарымен алмастыру, аудар-

ма мәтінді т�лтума шығарма тәрізді 

қабылданатындай етіп қазақ оқырманына 

бейімдеу, ұлттық нақышқа салу мен ұлттық 

бояуды қоюлау жағу жиірек к�рініс береді. 

негіз і  беріктіг ін әр ісінен,  әдеби-

ғылыми шығармашылығынан да айқын 

аңғарылады. «Жапон тыңшылары» деген 

жалған айып тағылған олардың қазаққа 

�зіндік ұлттық кескін-келбетін сақтай 

отырып �ркендеу жолын таңдаған жапон 

жұртының даму үлгісін ұсынуынан да 

сол кезең зиялыларының болмыс-бітімі, 

ұлттық ұстанымы байқалады. 

Қазіргі жаһандану заманында т�л 

мәдениетімізді, ұлттық бет-бейнемізді 

сақтап қалудың �зектілігі артып отыр. Бұл 

тұрғыдан келгенде Алаш оқығандарының 

мұрасын жан-жақты зерттеп, олардан 

ғибрат алу – �ткенді к�ксеп, артқа қарайлай 

беру емес, келешекке де ұлттық келбетімізді 

жоғалтпай жету  үшін  қажет .  Олар 

ескішіл, кеңестік кезеңде айыптағандай 

�з ұлтының рухани байлығынан �згені 

к�ргісі келмейтін әсіреұлтшыл немесе 

халқын әлемдік ғылым мен әдебиеттің 

үздік туындыларымен таныстыруға қарсы 

кертартпа болса, �зге жұрттардың к�ркем-

әдеби шығармалары мен ғылыми-оқулық 

әдебиеттерін аударып, қазаққа таныс-

тырып, олардан үйренуге үндемес еді. Қазір 

бізде жүз үздік кітапты аудару қолға алы-

нып, бұл ұлт руханияты үшін аса маңызды 

іс деп бағаланып жатыр. Біле білсек, бұл 

игілікті істі алғаш бастап, әлем әдебиетінің 

жауһарлары мен �з кезеңінің озық ғылыми 

еңбектерін ана тілімізге аудару арқылы 

жаһан жұртшылығының жетістіктерін 

Байқау 2017 жылдың 1 маусымы  мен 

 1 қазаны аралығында ұйымдастырыла-

ды. Жеңімпаздарды марапаттау 18 қазан 

– ҚР Рухани келісім күні мереке сі 

қарсаңында Алматы қаласында �теді. 

Байқау жүлдесінің жалпы қо ры –  

1 000 000 теңге.

Байқаудың мақсаты: діни сенім 

б о с т а н д ы ғ ы н а  б а й л а н ы с т ы  Қ Р 

мемлекеттік саясатын, негізгі ұстанған 

ұстанымын,  саясатын түс індіру, 

қоғам назарын дін саласындағы түрлі 

мәселелерге аудару; ұлт мүддесіне 

нұқсан келтіретін түрлі діни теріс 

ағымдар мен экстремистік топтарға 

қарсы күресті күшейтуге үлес қосу, жат 

пиғылды топтарға қарсы ақпараттық 

кампанияны құру; болашақ ұрпақ бойы-

на ұлттық діл мен дәстүр ж�нінде тәлім-

тәрбиені сіңіру.

Байқау аталымдары:

Діни экстремизмнің алдын алуға 

байланысты байқау келесі номинация-

лар бойынша жүргізіледі:

- Үздік әлеуметтік бейнеролик;

- Үздік теле бағдарлама;

- Үздік радио бағдарлама;

-  Интернет  желіс індег і  қазақ 

тіліндегі ең үздік материал;

- Интернет желісіндегі орыс тіліндегі 

ең үздік материал;

- Мерзімдік басылымдардағы қазақ 

тіліндегі ең үздік мақала;

- Мерзімдік басылымдардағы орыс 

тіліндегі ең үздік мақала;

- Үздік интернет желі;

- 6леуметтік желілердегі ең үздік 

белсенді қоғамдық топ;

- Ең белсенді блогер.

Ойласаңыз, жігіттер,

6уел бұрын не жаман?

Қайғысы қатты жау жаман. 

Асылық ерден асқаны,

Жаңылса жазым тәубадан. 

Ұят күшті �лімнен,

Ерге  намыс — ар жаман.

Екіншіден не жаман? 

Қайғылы к�ңіл шер жаман.

Арам бейнет тер жаман.

Жыртылған жаға, жең жаман.

Үшіншіден не жаман?

Үлгісіз пішкен тон жаман.

Кесе болып к�лденең, 

Аяққа түскен тор жаман.

Т�ртіншіден не жаман?

Т�ресін бұзған би жаман,

Керекті нәрсе жоқ жаман.

Жоқпын деме дүниеде,

Болмасаң анық қор жаман.

Шын жоқтықтың белгісі,

Еш нәрсеге жете алмай,

Маңдайы қалың сорлаған.

Бесіншіден не жаман?

Белбеусіз болса бел жаман,

Жұмысы бірпес сары ойлы

«Кері кеткен іс» дер жаман.

Алтыншыдан не жаман?

Боламын деп болмаған,

Толамын деп толмаған,

Ардақтаған аруың

Аңырап қалса сол жаман.

Денің аман сау болмай,

Таршылық болса кең заман,

Үзілмеген кесел-дерт,

Дүниедегі ең жаман.

Жетіншіден не жаман?

Жіліншіктен оқ тиіп

Жүрейін десе, жүре алмай,

Тұрайын десе, тұра алмай,

Істен қалса дүниеде,

Бұл �ліммен тең жаман.

Сегізіншіден не жаман?

Серке санды ат мініп,

Сергелдең болса ер жаман.

Тоғызыншыдан не жаман?

Тоқсанға келген қарт бабаң, 

Еңкейіп орақ ора алмай,

Тікейіп масақ тере алмай,

Істен қалса дүниеде,

Бұдан жаман болмаған. 

Оныншыдан не жаман?

6уелеп ұшқан құр жаман.

Жылқы ішінде сұр жаман.

мен И.И.Хемницердің «Ат пен есегін», 

Ж.Аймауытовтың Джек Лондонның 

«Күштілердің күші», «Теңсіз, телегей ат-

таныс», Г. Мопассанның «Су жүзінде», 

В.Гюгоның «Бейшаралар», Р.Тагордың 

«Балжан»,  А.С.Пушкиннің «Сараң 

сері», «Тас мейман», Н.В.Гогольдің 

«Бақылаушы», Ф. Дюшен «Дәмелі» және 

басқа да бірқатар шығармаларды ауда-

руы, сондай-ақ М.Жұмабаев, М.Дулатов, 

М.6уезов, І.Жансүгіров және басқа да 

алаш оқығандарының к�птеген шетелдік 

к�рнекті қаламгерлер мен ғалымдардың ең 

үздік еңбектерін қазақшаға аударуы соның 

айқын дәлелі. 

Тек к�ркем аударма ғана емес оқулық 

әдебиеттер мен ғылыми әдебиеттерді 

қазақ тіліне аудару ісі де ХХ ғасыр басында 

мақсатты түрде қолға алынып, бұл шаруа 

Алаш оқығандарының тікелей атсалы-

суымен жолға қойылғанын атап айтқан 

абзал. Ғылыми, ғылыми-техникалық 

мәтіндерді  қазақ т іл іне  аударудың 

 бастауын, яғни ғылыми аударманың 

негізінің қалануын да осы кезеңмен 

байланыстыруға тура келеді. Оған Алаш 

зиялылары қазақшаға аударған шетелдік 

ғалымдардың жекелеген ғылыми, ғылыми 

танымдық мақалалары мен оқулықтары, 

к�лемді ғылыми еңбектері нақты дәлел 

бола алады. Мәселен, 6лихан Б�кейхан 

француз ғалымы К.Фламмарионның 

«Астрономия әліп-биі»  («Общедо-

Б а й қ а у ғ а  А л м а т ы  қ а л а с ы н д а 

тіркелген БАҚ-тағы кез келген журна-

лист қатыса алады. БАҚ басшылығының 

рұқсаты талап етілмейді. Байқау екі 

тілде �теді.

Байқауға 2017 жылғы 1 маусымнан 

бастап 1 қазан аралығында жарияланған 

материалдар қабылданады.

Басты қойылатын талап – Қазақ-

станның зайырлы мемлекеттік 

құрылымын қарапайым әрі ұғынықты 

т і л м е н  т ү с і н д і р у ,  м е м л е к е т т і к 

саясаттың заңнамалық талапта-

рын ұғындыру, діни экстремистік 

ағымдарды әшкерелеу, дәстүр мен 

діннің �зара байланысын жеткізу, 

діни экстремизмнің алдын алу, теріс 

діни топтардың идеологиясы мен 

олардың зияндығын ашып к�рсету.

Қандайда бір діни ұстанымды 

 немесе дінді насихаттауға бағытталған 

материалдар қабылданбайды.

Байқауға қатысушылар Ұйымдас-

тыру комитетіне (Алматы қаласы, 

әл-Фараби даңғылы, 71-үй, ҚазҰУ-

д ы ң  ж у р н а л и с т и к а  ф а к у л ь т е т і , 

№218 б�лме, байланыс телефоны: 

87775654078) мынадай құжаттарды 

қоса жіберілуі тиіс:

- автор туралы мағлұмат /туған жері, 

күні, айы, жылы, телефон;

- жұмыс істейтін БАҚ анықтамасы.

Байқау материалы жарияланған 

газет-журналдың түпнұсқасы, сайттағы 

материал скриншотпен және қағаздық 

нұсқасы, теле-радио бағдарламалардың 

DVD, CD форматындағы дискілерге 

жазылған нұсқасы (қағазға түсірілген 

нұсқасымен бірге).

Екі жақсы қайда бар,

Қайда болса қосылар

Бір жақсыға бір жаман.

Баласын мақтар хас жаман.

Алыстағы дұшпаннан,

Жақындағы дос жаман.

Туралап келген ажалдан,

Жағаңнан алған борыш жаман.

Ойласаңыз жақсылар,

Нәмәрт қандай, мәрт қандай?

Затсыз қандай, зат қандай?

Білімсізге айтқан с�з

Айдалаға кетеді,

Құлағынан аққандай.

Мақтағаның жаманды,

Жабу жауып сиырға,

Қоңырау байлап таққандай.

Жақсының с�зі саф алтын, 

Жүрегіңе май жаққандай.

Наданның с�зі адамға

Тиеді шаян шаққандай...

Жақсыменен с�йлессең, 

Жаның дауа тапқандай.

Ісің түссе ондайға,

Орындатар мақтанбай.

К�ңілің �сер раушан боп,

Ағарып таң атқандай.

Жақсы менен жаманның

Арасы жер мен аспандай.

Түсіне білер кісіге, 

Бір ауыз айтқан с�зімнің 

Ауырлығы батпандай.

Екіншіден ойласаң,

Жақын қандай, жат қандай?

Барлық қандай, жоқ қандай?

Сәулесі түскен әлемге,

Жарықшылық түн қандай?

Қараңғылық түн қандай? 

Адамға жақын, һәм сая, 

Қанат-құйрық, жал қандай?

Жатты – жақын, жауды – ел 

Қылатұғын жансая,

Жүйрік шешен тіл қандай?

Жақсы оймен жалғасып,

Ашылған к�ңіл, үн қандай?

Жаманмен с�з салғасып,

К�ңілдің гүлі сынғандай.

Біраз ғана с�йледім,

Насихат тыңдар ер болса

Ғибрат ұғып алғандай.

(«Ел аузынан», 
Жазушы, Алматы, 

1989 ж.)
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ұлтының қажетіне жаратудың жарқын 

үлгісін к�рсеткен де ХХ ғасыр басындағы 

ел мүддесін бәрінен жоғары қоя білген 

Алаш зиялылары еді. 

Араға бір ғасыр уақыт салып барып, 

Алаш зиялыларының бастаған ісі жалғасын 

тауып, қайта жаңғырып жатыр. Мұны алаш 

�негесінің, алаш мұрасының қилы-қилы 

кезеңдерді басынан �ткізген ұлтымыздың 

қазіргі кезеңдегі рухани жаңғыруына алтын 

арқау, қайнар к�з болып отырғандығының 

к�рінісі деуге толық хақымыз бар. Алаш 

қайраткерлері бұл істі тікелей �з мойын-

дарына алып, �з қолдарымен атқарды. 

Мәселен,  Алаш к�семі  6лиханның 

Л.Н.Толстойдың «Қажы-Мұрат», «Кав-

каз  тұтқыны» Ги де  Мопассанның 

«Симонның әкесі», «Күзетте», «Жарасын 

жасырған ана», О.Уайльдтың «Жұлдыз 

бала»,  А.П.Чеховтың «Қамелеуін», 

В.Г.Короленконың «Мақардың түсі», 

Д.Н.Мамин-Сибиряктың «Баймақан», 

« Қ а р а  х а н ы м » ,  Э з о п  м ы с а л д а -

рын, Н.А.Маркстің «Ескі Қырымның 

с�здері»  атты еңбектерін  аударуы, 

А.Байтұрсынұлының И.А.Крыловтың 

мысалдарын, А.С.Пушкиннің «Балықшы 

мен балық», «Алтын әтеш», «Ат», «Да-

нышпан Аликтің ажалы» шығармалары 

Атауы айтып тұрғандай жол-патрульдік 

полиция қызметінің адамдарында бос 

уақыт бола бермейді. Беймаза тірлікте 

шыңдалған біздің кейіпкеріміз кішіпейіл, 

ақжарқын жігіт екен. Тілегімізді жықпай 

сауалдарымызға сыпайы жауап қайтарды. 

Р е с е й  Ф е д е р а ц и я с ы н д а  н е м і с  о т -

басында туып-�сіпті. Мектепте оқып 

жүргенде әкесінің қызмет ретімен Мәрт�к 

ауданындағы Хлебодар ауылына к�шіп 

келген, осында орыс мектебін тәмамдайды. 

2000 жылы Отан алдындағы әскери боры-

шын �теуге шақырылды.

– Дәм-тұз Тараз қаласынан бұйырды, 

– дейді ол. – Батальонда бірге қызмет 

ететіндер түгелімен қазақ жігіттері. Ор-
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тасында жалғыз неміс – мен. Бұйрықтар, 

басшы құрамның пәрмен-талаптары 

бірыңғай қазақша, орыс тілінде с�йлеп 

тұрған ешкімді к�рмедім. Содан намысқа 

тырысып, тіл үйренуге мойын бұрдым. 

Бір шаруаның соңына түскен адам 

межеге жетпей қоя ма? Николай алғашқы 

айда-ақ қазақша әңгімені түсінетін 

жағдайға жетті, бірте-бірте �зі с�йлеуге 

бейімделген. Бас-аяғы үш айда толық 

меңгеріп шығады, мемлекеттік тілде ән 

шырқайтын да болды. Батальондағы сар-

баздар елгезек, к�пшіл жігітті бауырына 

тартты. Мұндай құрмет оны б�лімше 

командирлігіне к�терді. 

6скери борышты аман-сау �теп, 

оралғанда ауылдастары таңданысын жа-

сыра алмапты. Қазақшасы судай азамат еш 

іркіліссіз күзет басқармасында қызметке 

қабылданған. Соңғы үш жылдан бері 

Мәрт�к аудандық ішкі істер б�лімінде 

қызмет етіп жүр. 

–   Ж о л  п а т р у л і н  п о л и ц и я  а й -

насы десек қателеспейміз. – Трошин 

әңгімесін байыппен жалғастырды.  – 

Біздің сала қызметкерлері тәуліктің қай 

уақытында да халықтың к�з алдында 

жүреді. Күтпеген жерден жүрек ауыртар 

оқиғаларға кезігесің. Мұндайда сабырмен 

қимылдау керек. 6ртүрлі жарақат алған 

адамды медициналық емдеу мекемелеріне 

жеткіземіз. Орыс тілімен қатар қазақшаны 

меңгеріп алғанымның к�п пайдасын 

к�рдім. 

Николай – полиция қызметінің қатаң 

тәртібіне әбден к�ндіккен азамат, соны-

мен бірге үлгілі отбасы иесі. Балаларының 

үшеуін де қазақ балабақшасына бер-

г е н .  О л  � м і р л і к  қ о с а ғ ы  –  о р ы с 

қызының тұрғылықты халыққа, оның 

салт-дәстүрлеріне деген ізет-құрметін 

сүйсіне айтады. Үйде аптасына бірнеше 

рет қазақша ет асу, бауырсақ пісіру 

дағдыға айналыпты. Перзенттері қазақ 

балабақшасында қазақша ән шырқайды, 

тіпті бата беруге де машықтаныпты, үйді 

�здері жинап, тазартады, әке-шешенің 

ақылымен қоқысты арнайы жәшіктерге 

салады, осыдан келіп �здерінде тазалыққа 

құмарлық қалыптасатынын түсінген. 

Трошиннің бізге ұнаған тағы бір пікірі 

– бірыңғай қазақтар жиналған ортада ұлты 

�зге бір немесе екі адам болған жағдайда 

бірден орысша с�йлеу дағдыға айналғанын 

жақтырмайды екен. «Қазақстан сияқты 

бейбіт, тыныш мемлекетте �мір сүріп 

жатқанда,  айналасындағыларға тек 

жақсылық ойлайтын қазақтардың ор-

тасында жүргенде сондай к�ркем елдің 

мемлекеттік тілін меңгеру парыз емес пе?» 

дейді ол. Шіркін, әрбір отандасымыз осы-

лай ойласа дейсің...

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,   
Қазақстан Республикасы
Ақпарат саласының үздігі 

Ақт�бе облысы 
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ЗАМАНДАС

АТАМЕКЕНҚҰРМЕТ

Мектеп табалдырығын 1950 жылы 1 қыркүйекте 

аттаппын. Шағын т�рт кластық мектеп қазіргі Жезді 

кентінен жеті шақырым жердегі Ұлытау ауданының 

Лениншіл колхозының орталығы Социальды 

ауылдық кеңесіне қарасты Қарабұлақ ауылында 

орналасқан еді. Мектептің меңгерушісі сұңғақ 

бойлы, әскери адамдардай ширақ қимылдайтын 

?мірбек есімді кісі.

Оқу жылы басталған 1 қыркүйекте мектеп 

меңгерушісі ?мірбек аға мен оның к�мекші 

мұғалімі, �зімнің апам Күлбағира Жәлелқызы 

екеуі (мені біліп тұрса да, білмегендей болып), 

аты-ж�німді, қай класқа келгенімді қайыра-қайыра 

сұрап, журналға тіркеп,с�мкемнің, оқу құрал 

жабдықтарымның бар-жоғын тексерді. Басқа 

оқушыларды да осылайша тексеріп болған соң, 

барлығымызды бойымыздың ретімен мектеп 

алаңына тұрғызып, ерсілі қарсылы шамалы жүргізіп, 

бұдан былай «сапқа тұрғанда» осы тұрған орындары-

мызды ұмытпауды ?мірбек мұғалім қатаң ескертті. 

Мектепке қандай даярлықпен келу, тазалық, тәртіп 

жайы және әрбір кластағы балалардың саны мен аты 

ж�ндері оқылып, ішке кіру үшін қоңырау соғылды. 

Ұзыншалау келген жіңішке коридордың бойымен 

класс-класымызбен ақырын жүріп, түп жақтағы 

оқитын б�лмеге кірдік. С�йтсек, ауладағы «сапқа 

тұрған» жиырма шақты т�рт кластың балалары бір 

б�лмеде оқиды екенбіз. Шамамен алғанда әр класта 

т�рт немесе бес оқушыдан. Осы б�лмеге т�рт класс 

сыйыстық.

?мекең ағаның қолынан к�п нәрсе келетін. 

Сондықтан жұрт «орыстардың қолынан келетін 

жұмыстардың бәрін істейді «бұл – орыс ?мірбек» 

дейтін. 

Екінші кластан үшінші класқа к�шкен жылдың 

жазында ?мірбек ұстазымның ұйымдастырушылық 

қабілеті мен біліктілігі ескеріліп, «Қазақстан» 

колхозының жаңадан ашылған Қорғантас 

жеті жылдық мектебінің директоры қызметіне 

тағайындалып, қалған екі жылда бізді Күлбағира 

?йткені бүгінгі күні елімізде бауыр 

ауруларының к�бейгені және жасара 

бастағаны байқалуда. Мәселен, жуырда 

Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-

зерттеу институты жүргізген зерттеу 

нәтижелері бойынша адамдардың 70 

пайызында бауыр аурулары анықталған. 

Ал бұл к�рсеткіш 2011 жылы 41 пайыз 

болатын. Осы ретте А.Ибаділдин қан 

мен �ттің түзілуін реттейтін маңызды 

органның зақымдалуының басты себебі 

– аса майлы тағамдарды к�п қолдану, 

рафинадталған азық-түлік, ішімдік, тәтті 

сусындар, фастфуд, қимыл-қозғалыстың 

аздығы, семіздіктен деп санайды. 6сіресе 

жастар осы тағамдарды к�п пайдалана-

тыны белгілі. Қазір �ттегі тас аурула-

рымен 18-20 жастағылар да ауыратыны 

содан. 

« Қ а з а қ т а р д ы ң  � м і р  с а л т ы н ы ң 

тұтастай �згеруі, дәстүрлі тағамдардан бас 

тарту ағзадағы �згерістерге алып келді. 

Ет жеп, қымыз ішкен к�шпелілердің 

ферменттік жүйесі басқа еді ғой. Оған 

қоса қоршаған ортаның ластануы 

бауырға тікелей әсер етеді. Содан ба-

рып қанда �згерістер пайда болады. 

Қан айналымының бұзылуы, қаназдық 

(анемия) �т айналымы мен бауырға 

зақым келтіреді, �тте тас жиналады. Бұл 

жағдайда тек жедел ота жасау қажет» 

дейді маман. 

Серік Бисешұлы қарсы алып, тарихи-

мәдени мұраларымыздың республика 

к�леміндегі алатын орны мен маңызына 

кеңірек тоқталды. Тарихтың қойнауынан 

сыр шертетін Жәңгір хан, Исатай 

мен Махамбеттің арасында �рбіген 

оқиғаларды аудан �нерпаздары қойылым 

арқылы к�рсетті. 

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық 

ауданының мұражайы тарихи мәні бар 

жәдігерлермен қамтылған, мәдени 

м ұ р а м ы з д ы  а й ш ы қ т а й т ы н  о р д а -

лы отау екеніне куә болдық. Сырым 

ауданында Алаш қайраткерлерінің 

мүсіндері менмұндалап тұр. Елім деп 

еңіреп �ткен ерлеріміздің есімі Алаш 

Аталмыш шараға қоғам қайрат-

керлері, шығармашыл зиялы қауым, 

ардагерлер,  мерейтой иесінің 

туысқандары және жергілікті универ-

ситет пен кол ледждердің студенттері 

қатысты. Жиналғандарды Солтүстік 

Қазақстан облысының әкімі Құмар 

Ақсақалов құттықтады. ?ңір бас-

шысы ұлы тұлғалардың есімін 

ұлықтау, тарихи-мәдени нысан-

дар ашу, ескерткіштер орнату – 

Елбасының «Рухани жаң ғыру» 

бағдарламасын жүзеге асырудың 

�зекті бағыттарының бірі екендігін 

атап айтты.

«Бағдарламаны жүзеге асыру 

біздің мемлекетіміздің, халқы-

м ы з д ы ң  т а р и х ы н  т а н у ғ а ,  е л 

 тарихында ешкімге ұқсамайтын 

Бәйкен 6шімов сияқты кемел 

тұлғалардың р�лін сезінуге жол 

ашады. Ұлы Отан соғысы жыл-

дарында к�рсеткен ерліг і  мен 

табандылығы үшін «Қызыл Жұлдыз», 

екі мәрте бірінші дәрежелі «Отан 

соғысы» ордендерімен, «Ерлігі үшін» 

медалімен, Польшаны азат еткені 

үшін орденімен марапатталды. 

Партиялық кеңес жұмысында ол �зін 

білікті ұйымдастырушы және байып-

ты саясаткер ретінде к�рсете білді. 

Министрлер кабинетінің т�рағасы 

лауазымында еліміздің дамуына 

баға жетпес үлес қосты. Бәйкен 

6шімовтің есімі біздің жүрегімізде 

мәңгі сақталады. Оның �мірі �скелең 

ұрпақ үшін үлгі бола тындығына 

сенімдімін» деді Құмар Ақсақалов.

Елге танымал ардақты азаматтың 

м е р е й т о й ы н а  о р а й  С о л т ү с т і к 

Қазақстан облысында жастардың, 

зиялы қауым мен этномәдени 

бірлестіктер �кілдерінің қатысуымен 

бірқатар шаралар �тетіндігін атап 
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Жадымда тұрар жаңғырып...

бауырым жалғыз оқытты. 1954 жылдың мамыр 

айында т�ртінші класты бітіретін болдық. Елуінші 

жылдардың оқу бағдарламасы бойынша т�ртінші 

класты бітіретіндер үш немесе бес сабақтан 

міндетті түрде мемлекеттік емтихан тапсыруы 

керек. Мемлекеттік емтихандар жетіжылдық не-

месе онжылдық мектептерге барып тапсырыла-

ды. Он жылдық мектеп Ұлытауда, жетіжылдық 

мектеп тек Қорғантаста. Іргедегі Жезді орта 

мектебіне мемлекеттік емтихан тапсыруға бол-

майды, себебі Жезді кенті Қарсақбай ауданына 

қарайды. Т�ртінші кластың мемлекеттік ем-

тиханына әзірлену қазіргі мектеп түлектерінің 

ҰБТ-ға әзірлігінен де қиын еді. Қаңтар айы-

нан бастап сабақ соңынан қалып, күнде бір-бір 

жарым сағат �ткен сабақтарды қайталаймыз. 

Жазу ережелері, с�з таптары, неше түрлі қиын 

есептерді, пысықтап мазмұндама, диктант жазуға 

машықтанамыз. Күлбағира бауырым бізді – 

Сәпкен, Боранбай, Нұғымаш (марқұм) және мен, 

т�ртеуімізді мемлекеттік емтиханға даярлап, 1954 

жылдың мамыр айының ортасында колхоздың 

пар �гіз жегілген арбасымен жасқа толмаған 

Дәриғасын орап, барлығымыз Қорғантасқа жолға 

шықтық. Жолай Аралт�беге қонып, ертеңіне 

Қорғантасқа кештете жеттік. Бұрынғы ұстазым, 

жетіжылдық мектептің директоры ?мірбек аға бізді 

тағатсыздана тосып отыр екен. Т�ртінші кластың 

мемлекеттік емтиханына ауданның 24 колхозының 

30-ға жуық шағын комплектілі мектептерінің 

4-сынып оқушылары мен мұғалімдері түгел келіпті. 

?мірбек аға соларды қарсы алып,қыз балалар мен 

әйел оқытушыларды тұрмысы жақсылау үйлерге, 

ал ұлдарды мал қораларына к�к ш�пті т�сеттіріп, 

үстіне киіздер жайып орналастырыпты. Бұлай бо-

латыны Қорғантаста үйлер аз, екіншіден олардың 

к�бісінің жағдайы мәз емес еді. Күн сайын ?мекең 

кешке келіп, хал-жағдайымызды біліп тұрады. 

К�ршілес колхоздардың шағын комплектілі 

бастауыш мектептерінің мұғалімдерінен есімде 

Д ә р і г е р л е р  қ ұ р с а қ  қ у ы с ы н д а 

 ауырсыну сезімдері болған кезде бірден 

ультрадыбыстық тексеру жасауды 

ұсынады. Бұл әдіс �ттегі тасты 98 пайызға 

дәл анықтайды екен. Бұл ж�нінде «Қазір 

біз �т және бауыр ауруларын эндобейне-

лапароскопия әдісімен жасауға к�штік. 

Оның дәстүрлі отадан айырмашылығы 

– науқас наркоздан оянғаннан кейін 

к�п ұзамай тұрып жүре беруіне болады. 

Және де ауруханада бұрынғыдай 10-

12 күн емес, 4-5 күндей ғана жатады. 

Сондай-ақ бұл әдістің косметикалық 

ерекшелігі де бар. Бұрын ота жасау үшін 

т�стен кіндікке дейін тілік жасасақ, қазір 

кішкене тесіктер арқылы аппаратты 

енгізіп, тастарды алып тастаймыз» деп 

түсіндірді Амангелді Сейітқазыұлы. 

Жалпы бауыр ауруларының асқынуы, 

жол-к�лік оқиғалары кезінде бауырдың 

жарылуы күрделі ота жасауды қажет 

етеді. Мысалы, сары ауруды уақытында 

емдемесе портальды гипертензияға әкеп 

соғады. Яғни бауырдағы к�ктамырмен 

қан дұрыс жүрмейді де, �ңеш пен 

к�кбауырдың тамырлары кеңейеді. 

Спленомегалиямен ауырған кезде де 

саябағының т�рінде алтын зерлі жазумен 

к�ркемделгені к�ңілге қуаныш сыйла-

ды. Халық жазушысы,к�рнекті ақын 

Қадыр Мырза 6лінің ескерткішін ашып, 

қаламгерді әспеттеген жұртшылыққа 

алғыс білдіруіміз қажет деп есептеймін.

Ақт�бе облысы Қобда ауданының 

тыныс-тіршілігімен таныса келе, бұл 

�ңір мәдени мұрамыздың мәйегі екенін 

айтқым келеді. Исатай бабамыздың 

кесенесі Шейітсай мекенінде орналасқан. 

Атақты Михаил Герасимовтың шәкірті, 

антрополог-ғалым Ноэль Шаяхметов 

зерттеу жұмыстарын жүргізгенде, сүйекті 

ашуға атсалысқан қариямыз Жауғашты 

Жұмағалиевпен, Исатай қоғамдық 

айту керек. Соған орай қыркүйек 

айында облыс орталығында Бәйкен 

6шіміовтің 100 жылдығына бай-

ланысты �ңірлік жастар форумын 

�ткізу жоспарланған. 

Салтанатты шара барысында 

Бәйкен 6шімовтің ұлы, М.Қозыбаев 

атындағы СҚМУ-дің ректоры 

Оңдасын 6шімов с�йледі. 

«Бүгін біздің отбасымыз үшін 

елеулі оқиға. 6кемізге Петропавл 

қаласында ескерткіш орнатылуы 

мәңгі есімізде қалады. Бұған дейін 

Алматы қаласында бір к�шеге, 

Қарағандыда жаңа шағын ауданға 

әкеміздің есімі берілген болатын. 

Ескерткіштің ашылуы ерекше оқиға. 

Облыс пен қала басшылығына осын-

дай айтулы шараны жүзеге асырғаны 

үшін зор алғысымды білдіремін. Осы 

жобаны жүзеге асырған мүсінші 

Қазбек Сатыбалдыға да айтар 

алғысым шексіз» деді О.6шімов.

Салтанатты рәсім барысында 

ҚР Парламенті Мәжілісінің де-

путаты Кәрібай Мұсырман, ҚР 

Парламенті Сенатының депута-

ты Анатолий Башмаков, еңбек 

ардагерлері Жақсылық Ысқақов пен 

Алик Дядин Бәйкен 6шімов туралы 

�з естеліктерімен б�лісті. 

Ескерткішті ашу құрметі �ңір 

басшысы Құмар Ақсақалов пен 

М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-дің 

ректоры Оңдасын 6шімовке берілді.

Салтанатты шараның соңында 

Петропавл қаласының тұрғындары 

Бәйкен 6шімовтің ескерткішіне гүл 

шоқтарын қойды. 

Смайыл БАЗАРБАЙ

қалғандары – Ерғали 6бжамалов, 6бдірайым 

6ліпбеков, Тұралы Берденов, 6білқасым Қостаев, 

Құрманғали 6бдірахманов, Қожагелді Шакенов 

және басқалары. Қазір бұл ұстаздарымыз арамызда 

жоқ. Алла имандарын жолдас қылғай.

?мекең басқарған жеті жылдық мектеп үйінің – 

Ахмет ишан Оразайұлының қызыл үйі екенін, есей-

генде білдім. Қасиетті ишан атамыздың к�зіндей 

болған мектеп үйінде соңғы пәннен мемлекеттік 

емтиханды ойдағыдай тапсырғаннан кейін, ?мекең 

ұстазым барлығымызды жинап, болашағымызға 

сәттілік тілеп, ақ батасымен шығарып салды. 

Онжылдықты бітіріп, студент болғанша ?мекең 

ұстазымды к�рмедім. Т�ртінші класты тәмамдаған 

жазда Күлбағира бауырымның жанұясының 

«Алғабас» колхозына қызмет ауыстыруына орай, 

5-сыныпты Алғабас шағын комплектілі жеті 

жылдық мектебінде жалғастырдым. Осы жылдарда 

?мірбек ұстазым «Бірлік» колхозының Сарлық 

елді мекеніндегі Бағаналы елінің т�рт босағасының 

бірі – Бабыр бидің баласы Мырзамсейіт болыстың 

қызыл үйіндегі онжылдық мектепте ұстаздық 

жасап, кейінірек ауыл шаруашылығы саласына 

ауысып, ферма меңгерушісі қызметтерін абы-

роймен атқарыпты. Бабырдың Мырзамсейіті 

?мірбек ұстазымның ұлы нағашы атасы екенін 

қазір біліп отырмын. Алғашқы ұстазымның еңбек 

жолын бастаған мектебі – қайырымдылығымен, 

әділдігімен ел жұртының күмбезді қос кесене салу 

құрметін лайықты иеленген Меңей қажының 

қызыл кірпішті үйі екен. Меңей қажының жұрттан 

асқан шалқыған байлығы болмаса да, мектеп үйі 

болған. Реті келгенде айта кетейік, Меңей қажының 

ш�бересі белгілі ғалым, биология ғылымының кан-

дидаты Мәрия Мүсілімқызы Қажымұратова �ткен 

жылдың шілдесінде бабаларының мекенінде болып, 

құран бағыштап, жергілікті мұражайға «Меңей қажы 

мекені – ізгі мұра» атты құнды альбомды тапсырды.

Бабамыздың қызыл үйіндегі мектепте (1945-

1949 жж) шәкірт тәрбиелеген Ленин орденді 

Аманжол Т�лекбаевпен қызметтес, әріптес, 

шәкірті ?мірбек Сәрсенбаевты алғашқы ұстазым 

десем, ал ?мірбек ұстазымның әріптес шәкірттері 

Күлбағира Жәлелқызы Меңей ш�бересі, Ерғали 

6бжамалұлы, 6бдірайым 6ліпбекұлы, Қожагелді 

Шакенов, Мұқанбедия 6лжанов және тағы 

да басқаларының еңбек жолдары мақтануға 

тұрарлық. Арамызда жоқ ?мірбек ұстазымның 

замандас-әріптестерінің адал, кіршіксіз еңбектерін 

к�кбауырды алып тастауға тура келеді, 

�йткені ол жарылып кетуі мүмкін. Ол 

да лапароскопияның к�мегімен жа-

салады. Бұл әдістердің бәрі Хирур-

гия кафедрасының базасы саналатын 

Іле аудандық ауруханасында және 70 

разъездегі әскери госпитальда сәтті 

қолданылып жүр.  

А.Ибаділдиннің айтуынша, қазір 

бізде бауыр циррозы, бауырға сарысу 

жиналуы, �тке тас байлану, �т полипозы, 

яғни �т қабының ішіне �сінділер пайда 

болуы сияқты аурулар жиі кездеседі 

екен. Оларды дер кезінде анықтап, ем-

деу қажет. Мәселен, гепатиттің А деген 

түрі 100 пайыз емделсе, ал гепатит В-ны 

дұрыстап емдемесе циррозға айналуы 

мүмкін. Гепатиттің С түрі 8 пайызға дейін 

қатерлі ісікке әкеп соғады. Маманның 

айтуынша,  науқас неғұрлым ерте 

анықталса, соғұрлым емделу мүмкіндігі 

жоғары. Бастапқы сатыда аурулардың 

90 пайызы әдеттегі ем-доммен жазылып 

кетеді. 

А.Ибаділдин студенттерге арнап 

қазақ тілінде оқулық құралдар жазумен 

де айналысып келеді. Оның ұстазы 

Г.Н.Андреевпен бірлесіп жазған «Гепато-

логия және бауырдың клиникалық био-

химиясы» атты кітабы биыл екінші рет ба-

сылып шықты. «Хирургиялық аурулар», 

«Іш қуысы пердесінің жедел қабынуы», 

«Бауырдың клиникалық биохимиясы» 

және басқа оқулықтары мен әдістемелік 

құралдары еліміздегі медициналық оқу 

орындарында қолданыста. Ал баспадан 

жаңа шыққан «Қан құю және қанның 

құрамдас б�ліктері» деген кітабы әрбір 

дәрігердің қолында жүруге тиіс еңбек. 

Автор бұл құралдардың сұранысқа ие 

екенін және алдағы уақытта қазақ тілінде 

оқулық жазу жұмысы жалғаса беретінін 

жеткізді.  

Дина ИМАМБАЕВА

қорының президенті, исатайтанушы 

Еркін  Құрманбековпен жүздесу бақыты 

бұйырды. Қобда ауданының әкімдігі 

Исатай бабамыздың кесенесіне жол салу 

ж�нінде сметалық құжаттар   дайындалып 

жатқанын жеткізді. Аудандағы білім 

беру ордасына Исатай бабамыздың есімі 

беріліп, биіктігі 11 метрді құрайтын 

бабамыздың ескерткіші қазан айында 

ашылатындығы ж�ніндегі жағымды 

жаңалыққа қанықтық.  

�ділбек PМІРЗАҚОВ,
«Қарой-Шейітсай-Қарой» 
экспедициясының мүшесі,

  тарихшы

кейінгі буынның білмеуі қатты толғандырады. 

Аталған ұстаздарымыз арамызда жоқ болғанымен 

ұрпақтары Қазақстанның барлық �ңірлерінде әр 

салада жемісті қызмет атқаруда. 

Түйіндей айтқанда, ?мірбек ұстазымның білім 

мен мәдениеттің нәрін беріп, киелі Ұлытау �ңірінде 

халық ағарту ісінің қалыптасуына алғашқылардың 

бірегейі болып сүбелі үлес қосуы ұрпақтарына 

ізгілікті мұра қалдырған бабаларымыздың тари-

хи ордалы мекенжайларымен тікелей сабақтас. 

Дәлірек айтқанда орта ғасырлық Аяққамыр 

қаласының іргесіндегі Қарабұлақ мектебінде, 

 Ахмет ишан Оразайұлы үйіндегі мектепте, 

Бабырұлы Мырзамсейіт болыстың үйіндегі мек-

тепте «Құдайдың берген шағында таяғым түлкі, 

түйем қасқыр алды» деп, тәубешілік жасаған 

Меңей қажының қызыл үйіндегі мектепте абырой-

мен қызмет атқаруы – ұрпақтар сабақтастығының 

жемісі. Алланың құдіретімен солақай саясаттың 

әсерінен бұзылмай қалған ұлы бабаларымыздың 

қызыл кірпіштен соққан үйлерінің барлығы 

мектеп үйлеріне айналған десек қателеспейміз. 

Мысалы, Бұрмаша �зені бойындағы мешіт, 

Терісаққан �зені бойындағы Мейрам қажының 

қызыл үйі, Нұржан, Ноғайбай, т.б. қажылардың 

қызыл үйлерінің мектеп үйлеріне айналуы тура-

лы Қ.И.Сәтбаевтың қолжазбаларында кездеседі. 

Менің �зім Мейрамқажы Жанайдарұлының 

қызыл кірпішті үйіндегі шағын комплектілі жеті 

жылдық мектепте 1957 жылы 7 сыныпты бітірдім. 

?мірбек ұстазымның республика �ңірлерінде 

еңбек етіп жатқан балалары мен ұрпақтарына зор 

денсаулық, әрдайым сәттілік болуын тілеймін. 

Екіншіден, Ұлытау ауданының халыққа білім беру 

және мәдениет б�лімдері ?мірбек ұстазым және 

оның замандас әріпестерінің еңбек жолдарын 

қазіргі оқушыларға үлгі есебінде �лке тарихы-

мен байланыстыра насихаттайтын іс-шараларды 

 жоспарлап, жүзеге асырса игілікті жұмыс болар 

деп ойлаймын.

Осы дүниені жазарда менің енді бір айтқым 

келгені – шағын елді мекендердегі мектептерді 

сақтап қалуымыз керек. Олардың қалыпты жұмыс 

істеуі үшін бүгінде барлық жағдай жасалған 

 деуге болады. Техникамыз да, технологиямыз да 

қарқынды дамып отырған жоқ па?!

Ақын А.Шамкеновтың с�зіне шығарылған 

композитор 6.Еспаевтың бәрімізге белгілі 

«Ұстазым» әні бар емес пе? «Жадымда тұрар 

жаңғырып, ұстазым менің, ұстазым!..» деп 

келмейтін бе еді? Осы әнде айтылғандай, менің 

алғашқы ұстазым ?мірбек аға әрі алғаш білім алған 

мектебім әрдайым да жадымда жаңғырып тұрады...

Pміртай Ж�ЛЕЛОВ,
ардагер ұстаз, ҚР Педагогикалық

 ғылымдар академиясының
корреспондет-мүшесі

ЖЕЗҚАЗҒАН

ҚАЙРАТКЕР 
ЕҢБЕГІ – 
ЕЛ ЕСІНДЕ

МАМАНДЫҒЫ – 
МАҚТАНЫШЫ

Қарой-Шейітсай – егіз ұғым

1969 жылы Қарағанды мемлекеттік 

м е д и ц и н а  и н с т и т у т ы н ы ң  е м д е у 

факультетін бітіріп,  еңбек жолын 

Шортанды аудандық ауруханасын-

да дәрігер-хирург болып бастаған 

Амангелді Сейітқазыұлы бүгінгі күні 

С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 

медицина университетінде №2 хирургия 

кафедрасының меңгерушісі қызметін 

атқарады. Жоғары білікті  хирург-

дәрігердің құрсақ қуысы, қалқанша без, 

к�кірек және жанбас қуысы ағзаларына 

жедел ота жасаудағы ғылыми жетістіктері 

кеңінен қолданысқа ие. ҚР Денсаулық 

сақтау ісінің үздігі А.Ибаділдин – 

бірнеше монографияның, қазақ тіліндегі 

оқулықтардың, 7 �нертабыстың авто-

ры, ТМД елдері гепатолог-хирургтері, 

Ресейдің Н.Пирогов атындағы хи-

р у р г т е р  қ а у ы м д а с т ы қ т а р ы н ы ң 

мүшесі, халықаралық конгрестер мен 

мәжілістерде баяндама жасаған ғалым, 

шәкірт тәрбиелеген білікті ұстаз. Ол 

А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық хирур-

гия орталығының «Хирургияға қосқан 

үлесі мен еңбегі үшін» атты Алтын 

медалімен марапатталған. 

6ріптестері арасында жоғары кәсіби 

шеберлігімен ерекшеленетін Амангелді 

Сейітқазыұлының айтуынша, бауыр 

ауруларын емдеуде жаңа технология-

ларды қолданудың артықшылығы мол. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының 
аясында «Нұр Отан» партиясы Атырау 
облыстық филиалының бастамасымен 
«Қарой-Шейітсай-Қарой» автоэкспе-
дициясы ұйымдастырылды. Исатай 
мен Махамбет бабамыздың мәңгілік 
жай тапқан мекеніне барған сапары-
мыз 1ткенімізді ұмытпай, болашақтың 
бесігінде батырларымыздың рухын 
тербетудің к1рінісі деп есептейміз. 

Индер ауданының Қараой жазығында 

Махамбет батыр мен Малайсары бидің 

сүйегі жерленгені белгілі. Экспеди-

ция мүшелерін Индер ауданының әкімі 



АНА ТІЛІ 7№32 (1394)
10 – 16 тамыз
2017 жыл

ҚАЗДАУЫСТЫ 
ҚАЗЫБЕК

 

ТАЛШЫБЫҚЭКСПО – 2017

Өнерлі «Мұрагер» өрендеріЕлдіктің ерен жеңісі

Жаңылсын Жексенбекқызы мен  Хайырниса 

Ахметжанқызының жетекшілігімен бала-

лар бүгінде біршама күйді меңгеріп, оны �з 

нақышында орындап жүр. Баланың қабілетіне 

қарай, нота үйретіп, музыкалық сауаттылықтарын 

да шыңдап жатқан жайы бар. 

– Домбыра арқылы балалардың бойына 

ұлттық құндылықтарды, жақсы қасиеттерді 

сіңіреміз. Ансамбльде ойнау арқылы музыкалық 

қабілеті, бір-бірін тыңдау, есту қабілеті жетіледі. 

6сіресе жоғары сынып балаларының домбыраға 

қызығушылығы артып келе жатқандығы бізді 

қуантады, – дейді Ж.Абдуллина.

Ұлттық �нерді ұлықтаған жас домбыра шы-

лардың әлі шығар шыңы алда деп білеміз.

Алма ТОПАНТАЙҚЫЗЫ
Алматы облысы 

 Астана – жақсылыққа тұмар, жаңалыққа құмар 

болған ерекше шаһар. 6рбір қазақстандық 

біздің жеңіске жететінімізге сенеді.

ЭКСПО – 2017  –  мемлекет імізд ің 

м ы ғ ы м д ы ғ ы н ,  е л і м і з д і ң  е ң с е л і л і г і н , 

ойымыздың тереңдіг ін,  халқымыздың 

қонақжайлылығын, айналып келгенде ұлттың 

ұлылығын к�рсетеді. 

ЭКСПО – 2017 – Қазақстан тарихындағы 

негізгі оқиғалардың біріне айналады және бұл 

іс-шараның �тілуі біздің еліміздің имиджіне 

үлкен үлес қосып, экономиканың және 

мәдениеттің дамуына мүмкіндік беріп отыр.

?зіміз еліміздің қауіпсіздігін қадағалап 

отырған, ел айбыны – Ұлттық ұланда қызмет 

атқарғандықтан айтарым, халықаралық к�рме 

барысында қауіпсіздік шаралары жіті назарға 

алынған. 6р қызметкеріміз Елорда т�рінде 

жауапкершілікті сезініп, талаптағыдай қызмет 

атқарып жүр демекпін.

М ә с е л е н ,  Э К С П О  қ а л а ш ы ғ ы н ы ң 

аумағында 2 мыңнан аса заманауи үлгідегі 

бейнекамералар орнатылса, күнделікті түрде 

құқықтық тәртіпті 4 мыңнан аса ішкі істер 

мен құқықтық тәртіп әскерінің қызметкерлері 

қадағалауда. Бұл, әрине, біздің �з тарапы-

мыздан еліміздің жасампаздығын паш етіп 

жатқан халықаралық шараға қосқан үлесіміз 

деп білеміз.

Қайрат АҚТАНОВ,
 генерал-майор, 

ҚР «Оңтүстік» 1ңірлік 
қолбасшылығының қолбасшысы 

қаласында �ткен Л.Хамиди атындағы байқаудан 

2-орын, республикалық «Болашаққа жол» 

байқауынан 1-орынды еншіледі. Аталмыш сай-

ыстарда жеке орындауда Расим Дүйсебеков пен 

Ақылжан Есімханов 1-орындарды жеңіп алды. 

Республикалық «Горное солнце» байқауында да 

талантты оқушылар Мұратбек Санжар 1-орын, 

Ақнұр Қанапия 2-орын тұғырынан к�рінсе, 

Нариман Қапашев дипломант атанып қайтты. 

«Аналар асыл жандар» байқауында да Нари-

ман Қапашев пен  Жания Темірбаева 3-орын 

иеленді.

Домбырашылар ансамблі қалада �тетін 

түрлі шаралардан қалыс қалмайды. 1 маусым – 

 Балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырыл-

ған шеруді де «Мұрагер» ансамблі Нұрғиса 

 Тілен диевтің «6лқисса» күйімен ашқан бола-

тын. 

Қазақ елі Тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты 
мемлекет ретінде қалыптасып, әлемнің 
алдыңғы қатарлы еліне айналу жолында та-
лай белестерді бағындырды, тамыры тереңде 
жатқан т1л тарихымыздың жаңа беттері 
ашылды. Осы қысқа ғана уақыт ішінде 
экономикалық және әлеуметтік маңызы зор 
жобаларды қолға алып, әлемдік деңгейдегі 
іс-шаралардың 1туіне ұйытқы бола білді. 
Енді мінеки биыл әлемдік аса ауқымды шара 
– ЭКСПО – 2017-ні 1ткізудеміз. 

Тарихқа к�з жүгіртсек, ЭКСПО дәстүрлі 

к�рмесі бұған дейін Азияның солтүстік 

шығысында, Еуропа мен Солтүстік Америка-

да �ткізіліп келген екен. Ал енді Шығыс пен 

Батыстың арасындағы алтын к�пір болып 

табылатын жаңа �ңірде, Еуропа, Таяу Шығыс 

елдерімен, ТМД, сондай-ақ Орталық Азия 

елдерімен �те жақсы қарым-қатынас орнатқан 

Қазақстанда Астана мерейін �сіре түседі. 

Шынтуайтына келгенде, мұның барлығыда 

салиқалы саясатымен елін жасампаздыққа 

жеткізіп келе жатқан халқымыздың бағы – 

Елбасының еңбегі екенін айтуға тиіспіз. 

«ЭКСПО – 2017» к�рмесін �ткізу Қазақстан 

үшін халықаралық деңгейде алға жылжуында 

да тағы бір үлкен қадам болды. Халықаралық 

к�рмені �ткізуге ниетті Қазақстан әлемдік 

қауымдастыққа «Болашақ энергиясы» 

тақырыбын ұсынды. Қалай дегенде де,  ЭКСПО 

сияқты халықаралық к�рмелерге қатысу қай 

елдің болса да әлеуетін дүниежүзіне паш ету-

ге берілген тамаша мүмкіндік деуге болады. 

Алматы облысы Талдықорған қаласындағы 
Оқушылар сарайына бас сұқсаңыз, 
күмбірлеген күйдің үні алыстан естіледі. 
Бойыңды шымырлатқан ұлттық әуенді ба-
лалар жүрегіне жеткізе орындатып жүрген 
үйірме жетекшілері Хайырниса Базарбаева 
мен Жаңылсын Абдуллина да жарқылдай 
к1рінеді. Бүгінде домбыра үйірмесінде ұлттық 
1нермен сусындап жүрген 60-тан аса бала бар. 
Олардың бәрі де үйірмеге қызығушылықпен 
қатысады. Осыншама балаға уақыт тауып, 
оларды түрлі байқауларға да қатыстырып, 
қанаттандырып жүрген қос ұстаздың 
шәкірттері жуырда Астана қаласында 1тіп 
жатқан «Экспо – 2017» к1рмесі аясында 1нер 
к1рсетіп қайтты. 

Халықаралық «ART BAYTEREK» ASTANA 

EXPO 2017» байқауы балалардың қазақ �неріне 

деген сүйіспеншіліктерін арттыру мақсатында 

ұйым дастырылған болатын. Дүбірлі байқауда 

Оқушылар сарайының «Домбыра» үйірмесінің 5 

�нерпаз жеткіншегі, атап айтар болсақ, Мұратбек 

Санжар, Ақылжан Есімханов, Аман Арын, 

 Аль пира Ерболқызы, Нұржан Нұрмұхамедов 

аспапта ойнау аталымы бойынша бірінші, 

екінші, үшінші орындарды иеленіп, лауреат ата-

нып қайтты. Шығарма жазу аталымынан «Жас 

қаламгер» және «Жас информатик» үйірмесінен 

қатысқан балалар да жүлделі орындарды жеңіп 

алды. 

Домбырашылар үйірмесінің «Мұрагер» 

ансамблі бұған дейін де түрлі байқауларда топ 

жарған болатын. Атап айтар болсақ, биыл Семей 

АТОМ СЫНАҒЫНАН 
КPЗ АШПАДЫ 

Ес білгелі бабамның туған топырағы 

– Егіндібұлақ ауданы деп аталды. Бұл ау-

дан Семей полигонының зардабын тартты. 

Полигон алаңы үш облыспен: Қарағанды, 

Шығыс Қазақстан және Павлодармен 

шектесті. Барлығы 18,5 мың шаршы ша-

қырым жазықтықты алып жатқан сынақ 

аймағы – бұл бұрынғы Абыралы ауданының, 

сондай-ақ онымен шектес Абай, Бесқарағай, 

Жаңасемей, Шұбартау, Май, Егіндібұлақ, 

Қарқаралы аудандарының жері.

Мектепте сабақта отырғанда «Ертең жер 

сілкінеді, бір қабат киімдеріңді, азықтарыңды 

алып, жазық далаға шығып кетіңдер» деп 

ескертетін ұстаздарымыз. Айтқанындай 

таңғы сағат 8-де «Воздушное тревога» беріліп, 

жұрт тайлы-тұяғы қалмай үйден қашып 

шығушы едік. Алаңқайға жетіп алған біз 

мәзбіз. Анамыздың пісірген бауырсағын жеп, 

құртын сорып ойнап кетеміз. Сол күні Күн 

к�зін к�ре алмайтынбыз. Қап-қара болып 

тұтасқан аспан әлеміне ұзақ қарайтынбыз. 

Кешкісін үйге оралғанда іргесі с�гілген үйін 

к�рген әке-шешем «Осы үйді жамаудан 

шаршадық» деп ренжитін еді.

Жергілікті халық тұрғындары анемия, 

түрлі онкология ауруларына, аллергия, 

жүйке, жүрек-қан тамырлары, тері аурулары, 

радиациялық сәуле ауруына ұшырады. ?зім 

қатарлы замандас келіншектердің қоянжырық 

ерінді бала туып, жылағанын талай к�рдім. 

Байғұс аналар қызына «бойжеткенде қиын 

болады-ау» деп қиналса, ер бала осылай туса, 

ертең мұрт �сіп бұл кемшілігі к�рінбей қалады 

деп �зін жұбатушы еді.

Дерекке зер салсақ, 1947 жылғы 21 та-

мызда Кеңес Одағы үкіметінің шешімімен 

құрылған №2 мемлекеттік орталық сынақ 

полигонында 1949- 1989 жылдары 460-тан аса 

ядролық сынақ, оның ішінде: 30 жер үсті, 88 

әуе, 348 жер асты ядролық жарылыс болған. 

Полигон радиусы 16 шақырым болатын 18 

мың шаршы метр жер ауқымын ұстап тұрған. 

Бұл жарылыстардың қуаты Жапониядағы 

(1945 жылғы тамыздың 6-сында – Хиросима-

да, 9-ында – Нагасакида) атом жарылысынан 

2,5 мың есе артып түседі делінген деректерде.
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ҰЛЫ ТҰЛҒАНЫ 
ҰЛЫҚТАЙ БІЛЕЙІК

Халық санының аздығы мәселе тудырмайды. 

Қалай үдере к�шсе, аудан ашылып, келешегі 

анықталса, туған жеріне солай үдере қайта 

оралады. Үй салады, мал �сіреді, егін егеді, 

�ндіріске, «К�ктасжалға» жұмысқа тұрады. 

Аудан біртіндеп қайта �рлеп, қалыптасады. 

Ауданды қайыра ашуға негіз де сақталған. 

Бұрынғы аудан орталығы Егіндібұлақта күні 

бүгін 17 мекеме, әрқайсысы �з ғимаратында 

жұмыс істеп тұр. Біздің ұсынысымыз жоғары 

билік орындарына ой салады деп ойлаймыз. 

Қазыбек бидің 350 жылдық мерейтойына, ау-

данды қайыра ашу мәселесі оң шешімін табады 

деген үміттеміз, – дейді. 

Қаздауысты Қазыбек атындағы  аудан 

қайыра ашылар деген үміттерін үкілеп отырған 

әулие баба ұрпақтары бәріне т�зімділік 

к�рсетуде. Ауданда ықшамдаудан ең к�п 

қиянат к�рген денсаулық сақтау саласы бол-

ды. Егер халқы 5 мыңға жетпесе, учаскелік 

ауруханалар жабылсын деген Үкімет пәрмені 

ауылдарды дәрігерлік к�мексіз қалдырды. 

?зі полигон �тінде тұрған Мәди, Тәттімбет, 

Абай, Нығмет Нұрмақов атындағы ауылдар 

аудан орталығы Қарқаралыға жету үшін 200 

шақырым жер жүру керек. Жолдардың ж�ндеу 

к�рмегеніне неше жылдың жүзі �тті. 

1992 жылдың 18 желтоқсанындағы «Се-

мей ядролық сынақтан �ткізу аймағында 

сынақтан �ткізу салдарынан зардап шеккен 

азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» ҚР 

Заңы қабылданған болатын. Онда: ядролық 

сынақ зардабын шеккен аудандарда табиғи 

ортаны сауықтыруға арналған ғылыми зерт-

теулер жүргізу, экологиялық сараптама жасау, 

халықты кешенді медициналық тексеруден 

�ткізу, ядролық сынақ салдарынан зар-

дап шеккендерге берілетін жеңілдіктер мен 

т�лемдер, жыл сайынғы емдік жәрдемақы, 

зейнетақыға үстеме, шәкіртақыға қосымша 

т�лем, жыл сайынғы қосымша т�ленетін дема-

лыс ақысы, ядролық сынақ аймағында тұратын 

әйелдер жүктілік пен тууға байланысты екі не-

месе одан да к�п баланы қалыпты жағдайда 

тууда 170 күнтізбелік, ал ауыр босану кезінде 

184 күндік демалыс алуға құқылығы, ядролық 

сынақ аймағында тұратын 18 жасқа толмаған 

балалар мен жеткіншектер тегін сауықтыру 

мекемелерінде демалуға құқылы екендігі тайға 

таңба басқандай жазылған. Бірақ полигон-

нан зардап шеккен халық аталмыш заңның 

жүзеге асқанын к�рмей келеді. Аудан халқы 

зейнеткерлікке әйелдер 50-де, ер адамдар 

55-те шығу керек деген орынды �тініштерін 

айтудай айтып келеді. Шын мәнінде қазір зей-

нет жасына келіп қалғандар кезінде полигонда 

атом бомбасы ашық жарылғанда туғандар. 

Заңда бұл жеңілдік те к�зделген.

Айтыстан, спорт жарысынан жүлделі орын 

алған бірер адам тақымына қымбат к�лікті 

басып кете барады. Бұдан баба еліне қандай 

шапағаты тиеді. Баба елінің халқы сол баяғы 

мүшкіл халде қала бермек. Дұрысы, мерейтойға 

деп б�лінген һәм жиналған қаржыға жылдар 

бойы ж�ндеу к�рмеген сонау Едірей, Мыржық, 

Мәди, Тәттімбет, Абай, Нығмет Нұрмақов 

атындағы ауылдарға баратын жолдарды ж�ндеу 

керек. Полигоннан зардап шеккен дімкәс 

жандарға қамқорлық жасау қажет. Ауыл 

тұрғындары «Егіндібұлақ үлкен күре жолдар-

дан алыс жатыр. Сондықтан теміржол салу 

мәселесін к�терсе. Жергілікті тұрғындардың 

қолындағы �німін �ткізу,базарға жеткізуі 

жеңілдейді. Қаңырап қалған ауылдарды 

қалпына келер еді» дейді.

Бәленбай жылда айналып келетін ме-

рейтойда Қазыбек би атындағы ауданның 

қайта ашылуына мұрындық болып, жоғарыда 

айт қандай халықтың әлеуметтік жағдайын, 

денсаулығын түзеуге к�ңіл аударғанымыз аб-

зал. Сонда әруақ бір аунап түсер еді. 

Жұлдыз ТОЙБЕК,
ақын, журналист

АСТАНА

Болмайды шын жауһардың азы-к�бі,

Саңлақтар сахараның сазы деді.

Мың жылда бір туатын дарабозым –

Қазақтың қаз дауысты Қазыбегі.

Атадан озып туған ел егесі,

Үлгідей жалпақ жұртқа �негесі.

Қазыбек Бұлбұл ата немересі

6йгілі Шаншар баба ш�бересі.

Олардан ұрпақ енді �рді к�птей,

6кесі кенен ойлы Келдібектей.

Анасы алтын құрсақ Тоқмейілдей

Алты ұлды тауып берген, ерді бектей.

Шешендер дау-шарларда күйлі қайтқан,

Қазыбек жеті жаста билік айтқан.

Күрмеуі қиын істі әділ шешіп,

Қалмаған қалыс ерім сыйлы жайттан.

Хас батыр тасты жарып, тауды бұзған,

Самсаған қолы сансыз жауды қуған.

Ал Қазыбек жастайынан мәмілегердей

Он т�ртінде қалмақтың аузын буған.

Маздақ от жылу болар тоңғандарға,

Оңды істі бір Құдайым оңғарған ба?

«Біз қазақ жай жатқан елміз»

деген ол кәрлі-зәрлі Жоңғар-ханға.

«Шын ерлер жерімейді қағынан,

Мен арыстан, сен қабылан.

Жауым болсаң алысам да атысам,

Досым болсаң мен қасыңнан табылам».

Иығынан түсіріп бір салмақты,

С�йтіп жеңген с�зіменен қалмақты.

К�рген емес қазақ біткен сол кезең, 

Қазыбектей ардакүрең арғымақты.

Абызым-ай, айтса с�зі н�пірдей,

Нағызым-ай, мәмілегер к�пірдей.

Бітім айтар �ткір тілер қылыштай,

Ақыл айтар елге жайлап жекірмей.

Артқа тастап қайғы-мұңды, қапаны,

Жетті бізге бидің зерлі шапаны.

Сақтап келген осы күнге дейін де

Алтын атты ұрпағы екен баталы.

Сақтаймыз сан мыңдаған асылды мың,

Біздерден отаршылдар жасырды шын. 

Қазақ хандығының тойлағанбыз

Бес жарым жылдық ғасырлығын.

Қазақтың дарқандығы, кеңдігі ме,

Еске алдық ескі жұртты, елді міне.

Тойлаймыз Қаздауысты Қазыбектің

Даналық ерендігін, ерлігін де.

О менің, дара, дана бабаларым,

О, абзал, алтын құрсақ аналарым.

Сендердің арқаларың арқаланып

Рухымды тазаладым, жаңаладым.

Уа, дана би Қазыбегім, қаздауысым,

Шарлады атың дүния, саз дабысың.

Тәуелсіздік т�ріне жеттік бүгін,

Осы жолда ұрпағың азбады шын.

Арайлы таңым мына сазы деп кел,

Табиғат тамылжытып жазы деп бер.

Жасасын рухы мәңгі т�л бабамның,

Қазақпен жасай берер Қазыбек бұл!

  

Бақытжан ТОБАЯҚОВ

Президенті Н.6.Назарбаев Семей поли-

гонын жабу  туралы Жарлыққа қол қойып, 

ең ірі полигон жабылғанда халық б�ркін 

аспанға атқан еді.

1992 жылы «Семей ядролық сынақ 

полиго нындағы ядролық сынақтар сал-

дарынан зардап шеккен азаматтарды 

әлеуметтік қорғау туралы» Заң қабылданды. 

Сол бойынша Қарағанды облысының сол 

кездегі Егіндібұлақ ауданы, яғни Қазыбек 

би баба топырағы жоғары радиациялық 

қауіпті аймаққа кірді. Бүгінгі күні поли-

гон жабылып, ядролық сынақтар жасау 

тоқталғанымен жергілікті халықтың сол 

сынақтан зардап шегуі одан әрі жалғасуда.

ХАЛЫҚТЫҢ ҚАРЖЫСЫМЕН 
САЛЫНҒАН ЕСКЕРТКІШ

Қазыбек бидің ескерткіш-мүсіні 

Егіндібұлақта 1995 жылы орнатылды. 

Ескерткішті сомдағанда да, орнатылғанда 

д а  м е м л е к е т т е н  е ш қ а н д а й  қ а р ж ы 

жұмсалған жоқ. Арнайы қор құрылып, 

қараша халықтың, елім-жұртым деген 

азаматтардың қаржысына жасалған. 

Сондықтан ол ескерткіш Егіндібұлақтың, 

бұрынғы аудан халқының қасиетті , 

дербес жәдігері, меншігі. Ескерткішті 

орнатқанда оның табанына Түркістандағы 

қабірінен бір уыс топырағы арнайы әкеліп, 

салынған.  2010 жылы облыс әкімдігі 

қаржы б�ліп, қаладан арнайы бригада 

жіберіп, ескерткіштің маңайын заманға 

сай абаттандырған болатын. Бригада екі 

жаз жұмыс істеді. Ескерткішпен іргелес бір 

гектар жердегі ағаштар әдемі шарбақпен 

қоршалды. Жарты гектар жерге тастақта 

т�селіп, орындықтар қойылды. Алаң да 

әдемі шарбақпен қоршалып, айналасына 

декоративті қараған отырғызылып, жасыл 

желекпен безендірілді.

Алаңның бір басында тастан �ріліп, үш 

жүздің бірлігін меңзеген белгі қойылған. 

Екінші жағында ұлы адамның ұрпаққа 

қалдырған ұла ғат ты с�здері жазылған, 

беті айнадай етіп �ңделген мәрмәр тас 

орнатылған. С�йтіп, алаң сал танатты жи-

ындар �тетін, халық демалатын, мі нәжат 

ететін қадірлі, қасиетті орынға айналған.

к�рмеген жолдар жергілікті халықты әбден 

титықтатты. 

Баба топырағының тұрғындары кезінде 

дақпыртпен жабылып кеткен Қазыбек би 

 ауданын қайыра қалпына келтіруді �тініп, 

ұзақ жылдар бойы жоғары орындарға жа-

зып, қарекет етіп к�рді. Бірақ бірде-бір рет 

комиссия келіп, елді, табиғатын к�ріп, же-

расты, жерүсті әлеуетін зерттеп, жергілікті 

тұрғындармен пікірлескен емес. Деректерді 

республика облыстан, облыс Қарқаралыдан 

сұрайды. «Қарқаралы келешегі мардымсыз, до-

тациялы аудан» деп жаттанды жауабын беретін 

к�рінеді. 

Егіндібұлақ Қазыбек бидің ғана емес, осы 

елдің дарабоздары, дауылпаз ақын, сазгер 

Мәдидің, шертпе күйдің атасы Тәттімбеттің, 

қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовтың елі. Ұлы 

тұлғаның тарихи атамекенін сақтап, ұрпаққа 

мәңгілік мәдени мұра етіп қалдыру біздің боры-

шымыз. Баба елін гүлдендіруге мүмкіндік бар. 

Киелі топырақ жерінен «К�ктасжал» кеніші 

ашылды. Бірақ халықтың емес, қарынның 

қамын ойлағандарға Қаз дауысты Қазыбек 

бидің тарихи елі емес, жерасты кені ғана қажет 

болып отыр дейді баба ұрпақтары.

Қазірде жұмыс істеп тұрған «К�ктасжал» 

алтын-мыс кенішінен б�лек, зерттелген, 

игерілмей тұрған қоры аса бай екі алтын 

кеніші, марганец, боксит, темір, мыс, к�мір, 

кірпіш құятын сазбалшық, цемент тасы, тағы 

басқалары бар. «К�ктасжал» кеніші аудандық 

бюджетке түсетін салықтың қомақты б�лігін 

т�леп беріп отырса да, Қазыбек би ауданын 

қайыра ашу керек деген мәселе к�терілген 

емес.

Ауыл ақсақалы Қайыр Рахметуллин:

– Жасым сексенге аяқ басты. Қазыбек би 

ауданының жабылып қалғанына байланысты 

тиісті орындарға хат жаздым. Ұлы даланың 

ұлы жебеушісі — Қаздауысты Қазыбек бидің 

туғанына — 350 жылдығы «ЭКСПО – 2017» 

к�рмесімен д�п келіп тұр. Мұндай айтулы 

даталарда айта жүрерліктей, айтулы оқиғалар 

да қалуы керек. Бұған бұрынғы Қазыбек би 

ауданын қайыра ашу лайық. Қаншама жерасты 

байлығымен, жерүсті — ауыл шаруашылығына 

қолайлы табиғаты бар. Еуропаның үш мемлекеті 

қатар сиятын 1 миллионнан астам гектар 

жер-суы, жасыл желек Балқантау орнында. 

Іргемізде жарылып жатқан полигонға 

қарсы жергілікті ақын-жазушылар даусы 

жеткенше қарсы шықты. Полигон зардабы-

нан екі қолсыз �мірге келген, мүгедектігіне 

қарамастан тісімен сурет салған Кәріпбек 

Күйіков – Қазыбек би елінің тумасы. Қоғам 

қайраткері Олжас Сүлейменовпен бірге «Не-

вада-Семей» қозғалысына қатысып, атом 

апатының тірі куәгері ретінде Жапонияға 

да, Америкаға да жол шеккен Кәріпбек атом 

тажалының қасіреті ж�нінде қаншама жүректі 

шымырлатар суреттер салды. Едірейден 

ұшып шыққан белгілі ақын Кәрім Сауғабай, 

қарқаралылық қарымды қаламгер Мақсым 

Омарбеков, ақиық ақын Тұрсын Жұмаштар 

к�зі тірісінде полигонға қарсылық білдіріп, 

шырылдап мақала да, �леңдерін де жазды. 

Е л б а с ы  Н . Н а з а р б а е в т ы ң  а т о м 

сынақтарына тиым салу ж�ніндегі тари-

хи Жарлығы шыққанша, Би баба елінің 

халқы жарылыстан к�з ашпады. 1991 жылы 

тамызда Қазақстан Республикасының 

«АУДАНДЫ ҚАЙТА 
АШУДЫ СҰРАЙМЫЗ»

«Жығылғанның үстіне жұдырық» болып, 

1997 жылы Қазыбек би ауданы жабылып, 

Қарқаралы ауданына қосты. Жұмыс іздеген 

халық қалаға ағылды. Аудан орталығындағы 

қоғамдық ғимараттар, кезінде қаншама адам-

ды жұмыспен қамтамасыз еткен мемлекеттік 

мекемелер босап қалып, тас-талқаны шығып 

үйіндіге айналды. Аудан орталығындағы 

қос қабатты 26 тұрғын үйден  т�рт пәтерлік 

жалғыз үй ғана қалды. 1968 жылы тартылған 

су құбырлары тозығы жетіп, істен шығып, 

тұрғындар екі  шақырым жердегі  тоғай 

маңындағы бұлақтан су тасып, күнелтеді. 

?гейдің күйін кешті. Бұрынғы Қазыбек би 

ауданына қарасты Мәди атындағы, Абай 

атындағы, Тәттімбет атындағы ауылдар бір 

анықтама-қағаз үшін, емделу үшін пәленбай 

шақырым жердегі Қарқаралы ауданына сабыл-

ды. Автобус қатынамайтын ауылдар, ж�ндеу 

ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН
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АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ... 

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Аудандық орталық аурухананың 

күрделі ж�ндеу жұмыстарын 173 

млн теңгеге тендер бойынша ұтып 

алған «Фирма Лан» ЖШС жұмысты 

кестесінен белгісіз себептермен 

кешіктіріп отыр. Ж�ндеу жұмыстары 

�ткен жылдың қазан айында басталған 

және биылғы жылдың маусым айында 

бітуі тиіс еді. Алайда екінші кезеңнің 

жұмыстары әзірге 80% ғана аяқталған. 

Қазіргі кезде облыстық денсаулық 

сақтау басқармасы тарапынан атал-

мыш құрылыс компаниясын келісім 

б о й ы н ш а  м і н д е т т е р і н  ж а у а п -

кершілікпен орындамағаны, атап 

айтқанда жұмысты мерзімінде аяқ-

тамағаны үшін тұрақсыздық айы-

бын т�лету, сонымен қатар жұмысты 

аяқтауға міндеттеу туралы сотқа талап 

арыз түсірді. 

З а ғ и п а  М о ң ғ о л и я  е л і н е н  1 9 9 1 

жылы қоныс аударғалы бері  жеке 

кәсіппен айналысып, алғашында үй 

жиһаздарын шығаруды қолға алған екен. 

Қазақстандық жиһаз �ндірушілердің бірі 

және бірегейі ретінде ол к�п ұзамай �зінің 

табандылығымен танылып, еңбегімен 

елене бастапты. Онымен қоса, �згелерге 

�зінің білгенін үйретіп, к�ргенін айтып, 

қолдап жүретіні де рас. Иә, алдына мақсат 

қоюдан тайынбайтын, ерге тән ерлігі, тіпті 

батылдығы да бар Зағипа апай былтырғы 

жылдан бері мал шаруашылығы бизнесін 

д�ңгелетуге кіріскен. Бұл ретте мемлекет 

беріп отырған мүмкіндікті пайдаланып, 

Ауыл шаруашылығын қолдау қорынан 

6 миллионға жуық пайызы т�мен не-

сие алған. Кәсіпкер бүгінде «Зағипа» 

атты �зінің шаруа қожалығында 30-

ға жуық ірі қара мал ұстап, 2 адамды 

жұмыспен қамтып отыр. Болашақта 

сүт �німдерін сататын сауда орнын аш-

сам деген жоспары бар. Айналадағы 

Бір уыс топырақ. «Баласынан то-

п ы р а қ  б ұ й ы р м а д ы » ,  « Б а у ы р ы м а 

топырақ сала алмадым», «Марқұмның 

топырағы торқа болсын!». 

Бастапқы екеуі �кінішпен, соңғысы 

ізгі тілекпен ұштасатын лебіздерді естіп 

жүрміз. 6лімсақтан бергі қазақ ұғымында 

фәнилік болған марқұм үшін тірілердің 

парызы жаназаға қатысу, топырақ салу. 

Осы үрдіс әсіредіншілдердің кесірінен 

бұзылып бара жатқаны жанымызға 

батады. 

Теріс ағымдағылар адам қайтқан 

кезде дереу апарып к�ме салуға асығады. 

Алыс-жақындарының қазалы үйдің 

қайғысына ортақтасып,  қабіріне 

топырақ салуына осы асығыстық 

мүмкін дік бермейді. Мұндай әрекетке 

қарсы к�п болып қауымдасып, үлкеннің 

ақылына жүгінетін қарекет керек. 

Тұмшалану. Асыл дінімізге еркіндік 

тигелі хиджаб мәселесі қоғамда әр 

 алуан пікірталасқа арқау болуда. 6рине, 

қазақи тәлім-тәрбиенің аясында нәзік 

жыныстылардың ұятты жерлерін 

қымтап, шашын жаймай жинақы 

жүргені дәстүріміз бен дініміздің 

үрдісіне сай. Ал құмды даланың аптап 

ыстығы мен аңызақ желінен қорғану 

үшін бет-ауызын тұмшалайтын арабтың  

ұлттық хиджабын мұсылман әйелдерінің 

міндетті киімі ретінде ұсынуы қисынсыз. 

Санасы жат ағымдармен уланғандар 

мұны түсінгісі келмейді. Бұл біздің діни 

сауатымыздың кемшіндігі. 

Жоқтау. Жоқтау жоғалып кетті. 

Мар құм ның жақсылығын жырға қосып 

егіл генде іштегі шер шығады емес пе? 

Бағзы кезде ел жақсыларын қаралы ауыл 

әйел дері жылдық асына дейін жоқтай-

ты нын тарихи жәдігерлерден оқып 

жүрміз. 

Жуырда қайтпас сапарға аттанған 

замандасымыздың қарындасы ағасын 

езіліп тұрып жоқтады. Үйлесімді, 

Тауық және ірі қара малдың еті 

сатылатын дүкеннің ашылу салтана-

тына үшт�беліктер бір кісідей атса-

лысты. Алдағы уақытта дүкенде халал 

шұжық, тұшпара, жартылай фабрикат 

�німдерін қамтамасыз ету мақсатында 

шағын цех ашылмақ. 

«Сабина» шаруа қожалығының бас-

шысы Қайрат Мамыраевтың айтуынша, 

бұл дүкендегі ет бағасы �зге сауда орында-

рымен салыстырғанда арзан әрі сапалы.

– Дүкен с�релеріне қойылған ірі 

қарадан бастап, тауық етіне дейін 

�зіміздің таза �нім. Себебі малдың 

бәрін �зіміз бордақылаймыз. Бұл 

жұмысты былтыр қыстан бастап 

қолға алдық. Шаруашылықта 80 

бас ірі қара мал бар. Қазіргі таңда 

қой  малын да бордақылу үстіндеміз. 

Ең бастысы халық риза. Қыркүйек 

айының соңына дейін дәл осындай 

тағы да бір әлеуметтік дүкен ашу-

ды жоспарлап отырмыз, – дейді 

шаруашылық басшысы. 

Арзан әрі сапалы �нім алушылар 

қатары күн сайын к�беймесе азай-

масы анық. Жерлестеріне барынша 

жақсы жағдай жасап жатқан кәсіпкер 

еңбегіне табыс тілейміз. 

Еңлік КЕНЕБАЕВА

Алматы облысы

Белгілі болғанындай, бас мер-

дігер екі ай бойы жұмысшыларға 

жалақы т�лемеген. Соның салда-

рынан жұмысты аяғына жеткізуге 

мүмкіндігі  жоқ, енді бұл  �зекті 

мәселе сот тәртібімен қаралып жатыр. 

Аудандық орталық аурухананың бас 

дәрігері Т�леу Сарпековтің айтуын-

ша, құрылысшылар жұмысты сапалы 

орындаған, егерде олар жұмыстың 

қалған б�лігін белгіленген мерзімде 

аяқтағанда, емделушілер мен меди-

цина қызметкерлеріне қандай да бір 

қолайсыздық тудырмаған болар еді. 

Ал күрделі ж�ндеуден �тіп жатқан 

Н.Крупская атындағы орта мектептегі 

жағдай к�ңіл к�ншітерлік. Мұнда бас 

мердігер – астаналық «Нұрсад» ЖШС 

фирмасы 156 млн теңгеге ғимарат 

қабырғасын ж�ндеу, еден, терезе, 

жұмыссыз жүргендерге қарап к�ңілі 

құлазитын іскер әйел, адамдар қай са-

лада болмасын қарастырылып жатқан 

к�мекті пайдаланса, еліміздің, жеріміздің 

к�ркеюіне ықпалын тигізсе және тек 

малды бордақылаумен емес, пайдасы к�п 

сүт �німдерін шығаратын салаға �тсе екен 

деген тілегін жеткізді. 

– Бүгінде біздің дүкендерімізде сүт 

�німдерінің басқа елдерден келетініне 

байланысты, олардың дәрумендері аз, 

сапасы т�мен, әртүрлі қоспа қосылған 

тауарлар сатылады. Жұрт оның ішінде 

бағасына қарамай, швейцариялық, 

қырғыздық сүт �німдерін қымбат бағаға 

алады. Осыны ескеріп, неге �з елімізде 

сапалы �нім �ндірмеске, мал �німдеріне 

байланысты тапшылықты жойып, осы 

кәсіпті неге дамытпасқа деген оймен 

орынды. Жоғалғанымызды тапқандай 

болдық. Тыңдап, б�геліп қалдық. 

К�зге жас іркілді. Қимастық сезімі 

к�кейге қонымды. 6сіредіншілдер 

болса жақыныңды аза тұтып жоқтауға, 

жылауға да тыйым салмақшы. Мұнымен 

келісе алмаймыз. 

Ысырап. Ысырапшылдықты біздің 

асыл дініміз құптамайды. Соған қара-

мас тан ас беру бәсекеге айналды. 

Дастарқан тойға жайылғандағыдай 

алуан түрлі тағаммен қайысып тұрады. 

Құдайы ас беруді бір ізге, бір жүйеге 

келтіру мақсатында басылымдарда бір-

қатар мақалалар жарық к�рді. Жуыр-

да Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасы қазақстандықтарды құдайы 

ас беруде ысырапшылдық жасамауға 

шақырып, Павлодар облысындағы бұл 

орайдағы игі істі �неге тұтты. Ол �ңірде 

мешіт ұсынған құдайы астың мәзірі 

баршаға ортақ к�рінеді. Бұл, әрине, 

қолдау табатын бастама. 

Талақ. Күйеуі темір тордың ар жағын-

дағы әйел хиджабқа оранды. Мешітке 

барды. Күйеуін күтпей сақал қойған, 

шолақ шалбар кигендердің біріне 

қосылды. «Шариғат шарты бойынша» 

деп түсіндіріпті ол құрбыларына бұл 

қадамын. Мұндай жұптардың қосылуы 

қандай оңай болса, ажырасуы да шұғыл. 

Ері «талақ» деп жолдан қосылғанын жол-

да қалдырғанды айып к�рмейтін к�рінеді. 

Рас, шариғатта талақ ету билігі ер 

кісіге берілген. Дегенмен, жанға жара 

салатын ажырасуға апаратын жеңіл 

қадамға, мұндай шектен шығуға мешіт 

тарапынан ықпалды шара қажет-ақ. 

Жалған ағым жарға жығады. Қасиетті 

Құран Кәрімнің «6л-Исраъ» сүресін-

дегі: «Егер бұған сендердің құқыларың 

болмаса, жан иесін �лтірмеңдер, Алла 

тыйым салған» деген уағызы дәстүрлі 

дініміздің шарапатты шартына д�п 

келеді.  

ойлап, соңдарына ойлы да нақыл с�здер 

қалдырған үш бидің еңбектеріне терең 

үңіледі. Тіпті 10 жылдай Амантоғай 

аудандық халық сотының т�рағасы бо-

лып қызмет істеп, Арқалық қаласына 

қайта оралғанда жаңа жұмыс орнының 

маңдайшасына Т�ле би бабамыздың: 

«Тура биде туған жоқ, туғанды биде 

иман жоқ» деген нақыл с�зін күндік 

жерден к�зге  к�рінет індей  ет іп 
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есіктерін, сондай-ақ шатыр жабынды-

сы мен жылыту жүйесін ауыстырумен 

қатар, мектеп ауласын абаттандыру 

жұмыстарын жүргізуде. 

Нысандағы құрылыс жұмыс-

тарымен таныс болған Жақсылық 

О м а р  ж ұ м ы с  т а р д ы  б е л г і л е н г е н 

мерзімде аяқтау үшін қосымша жұмыс 

күшін жұмылдыру туралы ұсыныс 

білдірді.

– Облыс әкімінің тапсырмасына 

сәйкес барлық құрылысы жүріп жатқан 

нысандардағы жұмыстар 20 тамызға 

дейін аяқталуы тиіс. Сол себепті, 

құрылыстың сапасы мен құрылыс 

жұмыстарының қарқыны біздің ерек-

ше бақылауымызда.  Күрделі ж�ндеу 

жұмыстарына қажетті қаржы жеткілікті 

к�лемде б�лінді. Жергілікті атқарушы 

органдар тарапынан да барлық қажетті 

к�мек к�рсетілуде. Олай болса, осы 

нысандарды белгіленген мерзімде 

пайдалануға беруге ешбір кедергі жоқ, 

– деп атап �тті Жақсылық Мұқашұлы.

Жанат АСҚАРОВА

мал шаруашылығын қолға алдым. Басқа 

елдерді алсақ, мысалы, Түркия елін ара-

лап к�ргенімде, ол жердегі табиғи �німнің 

к�птігі соншалық, сүтті, айранды шелек-

теп саудалайды. Бағасы да анағұрлым ар-

зан. Ең бастысы �те пайдалы. Сондықтан 

қиыншылығына қарамай қанша шығын 

шықса да, осы бағытты дамытамын деп 

шештім. Тағы бір қуантарлық жайт, бұл 

салаға ауыл шаруашылығын қолдау қоры 

да к�п к�мек к�рсетіп, тиімді несие беріп 

жатыр. Мен де сол к�мек қаржыны алып, 

аталған бағытта жұмысқа кірістім, – дейді 

Зағипа апай.

Алдағы жақын уақытта бұл ісінен 

б і р д е н  п а й д а  к � р е  қ о й м а й т ы н ы н 

кейіпкеріміз жақсы біледі. Алайда ол 

үшін басты мақсат – қандай да бір 

қаржылай табыспен қоса  осы шаруаға 

деген жерлестерінің, әсіресе жастардың 

ынтасын ояту. Таудай талап қажырлы 

еңбекпен біріксе алынбайтын асу 

жоқтығын дәлелдеу. Халықты табиғи 

таза сүт �німімен қамтамасыз ету. Ол 

үшін болашақта сүт �ңдеу зауытын орна-

ту. Міне, осының барлығы т�рт баланың 

анасы, қарапайым кәсіпкер әйелдің 

арманы.

   

Бақдәулет ТАЛИПОВ

Алматы облысы

Қарасай ауданы

Ал жалған ағым жетегіндегілер ай-

наласынан кәпір деп жерінеді, дін үшін 

шаһид боламыз деп қанды қасаптың 

ортасына аттанады. ?здері ұстанған 

И с л а м н ы ң  е ш қ а ш а н  а д а м д а р д ы 

бүлікке, бұзақылыққа, тәртіпсіздікке, 

қатыгездікке шақырмайтынын білмеуі 

– надандықтың белгісі. 

Келеңсіз жағдай аз емес. Ата-баба 

дәстүрін сақтасақ қана  қазақ деген 

қастерлі атымызға дақ түспейді. Бойы-

мызда намыс оты болса �скелең ұрпақты 

иман дылығымызға нұқсан келтіретін 

келеңсіз жағдайлардан қорғағанымыз 

абзал. 

Жас қыздардың ашық-шашық 

киіміне бұл күндері «әй дейтін әжесі, 

қой дейтін қожасы» бар отбасы тыйым 

сала  бастады. К�к�рім бойжеткеннен 

жасамыс келіншектерге дейін жап-

пай жайылған үрдіс – шашты жайып 

жіберуге қарсы майдан ашу әзірше 

қолдан келмей отыр. Себебі теледидар-

ды ашып қалсаң –  экранды жаулап алған 

ойындағысын істейтін, жалаңаштанған 

еуропалықтан үлгі алатын  шашы 

жалбыраған «жұлдыздар». Аралары-

нан ілуде бір шашын түйгенін, бұрым 

�ргенін к�рсең әйелің ұл тапқандай 

қуанасың. 

Бағзыдан қаралы үйдің әйелі ғана 

шашын жаяды. Қызға қырық үйден 

тыйым бар кезде үлкендеріміздің ша-

шын жайған  �ндір қызға «күйеуің �лді 

ме, шашыңды жина» деп зекитінін 

еститінбіз. Енді ауыздан дуа кетті ме, 

әлде тәрбие деген тәңірге табынбай-

тын, бағынбайтын болдық па? Біле 

тұрып балаларымыздың бетіне айтуға 

батылдығымыз жетпей ме?

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
Алматы облысы

Жүсіпұлы ескертусіз келе қалыпты. 

6детте жоғарғы жақтан басшылар 

келеді десе шала бүлініп қалатын 

әдетіміз ғой. 6ділет министрі к�рші 

Амангелді ауданында болатын кезекті 

бір партконференцияға бара жатқанын 

айтып: «К�п естігеннен бір к�рген 

артық» дегендей, облыс басшыларының 

алдымен ауыздарына алатын заңгерді 

к�зіммен к�ріп кетейін» деп соғып 

отырғанын жеткізеді. Қасында сол кез-

де Торғай облыстық атқару комитеті 

т�рағасының бірінші орынбасары 

болып қызмет атқарған 6убәкіров 

Кеңес Аманұлы болыпты. Сол ағамыз 

Қуантайға: «Министріңнің саған к�ңілі 

ауып тұрғанда, қызметтік машина 

сұрап қал» деп сыбырлайды. Істеген 

еңбегін ешкімге міндетсінбейтін 

ағамыз ондайға қайдан барсын?! 

Тіпт і  министрі  қоштасар  сәтте : 

«Қуантай Шынтемірұлы, атқарып 

жатқан жұмысыңызды к�зіммен 

к�ріп, марқайып аттанып бара жа-

тырмын. Маған айтар қандай �тініш-

бұйымтайыңыз бар?» деп сұрағанда, 

ол: «Бегайдар Жүсіпұлы, Сізге айтар 

ешқандай да бұйымтайым жоқ» деп 

қош айтысып, қала беріпті. Бұл оның 

�мірде қандай қарапайым, кішіпейіл 

екенін к�рсетсе керек. 

Ауыл көркі жақсара береді

Әлеуметтік 
дүкен ашылды

Дәстүрдің озығы бар...

«Зағипа» – Үшқоңырдың 
жайлауында

Комсомол жұмыстарына белсене 

араласып, басқа да қоғамдық істерден 

қалыс қалмаған Қуантай ағамыз 11 

жылдық мектепті 1965 жылы ойдағыдай 

тәмамдайды.

6скери борышын абыроймен 

аяқтап, туған еліне оралған ол Алматы 

қаласындағы С. Киров атындағы ҚазМУ 

университетінің заң факультетіне түсіп, 

оны 1972 жылы бітіреді. Сол жылдан 

бастап Торғай облыстық адвокаттар 

коллегиясында еңбек жолын бастайды. 

1977 жылдан Торғай облыстық адвокат-

тар коллегиясы т�рағасының орынбаса-

ры қызметін атқарды.

Адвокат – халық соттарының 

т�рағалары қараған істеріне кесімді 

шешім шығарар алдында, қабылдайтын 

шешімдерін ақыл таразысына бір 

емес, бірнеше рет салуына заң жүзінде 

ықпалын тигізетін заң қызметкері 

ғой. Мемлекеттік айыптаушылардың 

(прокурорлардың) жауап берушілерге 

таққан айыбын сүзг іден �ткіз іп 

қорғайтын қорғаушы заңгер. Адам 

тағдыры таразы басына түскенде, 

адвокаттың тауып айтатын бір ауыз 

түйінді с�зінен жауап берушілердің 

түйедей пәледен құтылғандарын 

�мірде к�ріп жүрміз.  Сондықтан 

заң қызметкері  ретінде Қуантай 

Шынтемірұлының осы мамандыққа к�п 

ізденіспен келгеніне к�зімді жеткізген 

жанмын. Ол �зінің тікелей туыс ата-

сы болып келетін, Абылай атамызға 

бата берген Шақшақұлы Жәнібек 

бабамыздың ұлағатты ұрпағы. Сол батыр 

бабамыздың «С�з айту оңай, (с�з бастау 

емес – авт.) тауып айту қиын» деген 

с�зін заңгер ағамыз басты қағидасына 

айналдырған. Халқымыздың �ткен 

дәуірлерде елі, жері үшін, халық қамы 

үшін, қара қылды қақ жара әділ билік 

айтқан билер, сұңғыла шешендер, аз 

болмаған ғой. Кеңестік кезеңде сол 

би-шешендеріміздің айтқан нақыл 

с�здеріне мойнымызды бұрғызбай, 

құлағымызды түргізбей келді емес 

пе?! Кешегі �ткен қызыл империяның 

кезінде оларды бізге бай, кулак, би-

болыс деп оқытып, ағаш атқа теріс 

отырғызуға тырысты. Қазақтың қамын 

жеген үш биін – Т�ле би, Қазыбек би, 

6йтеке би бабаларымызды танысақ, 

еліміз тәуелсіздігін алған жылдар-

дан бастап тани бастадық. Қуантай 

Шынтемірұлы еліміздің елдігін, бірлігін 

жазғызып, ілгізіп қойды. Оның �з 

мамандығын шексіз сүюіне тікелей 

ықпал еткен ұстаздарының есімдерін 

атамай �тсем азаматтығыма сын болар.

Олар Торғай облыстық сотының 

алғашқы т�рағасы Шәкіров Нұрхан 

Шәкірұлы, оның орынбасары  Мутья 

Н и к о л а й  Г е р а с и м о в и ч ,  Т о р ғ а й 

облыстық 6ділет басқармасының 

б а с т ы ғ ы  Б о б р о в с к и й  Г р и г о р и й 

 Петрович, Торғай облыстық Адво-

катар коллегиясының т�райымы 

 Бегалина Айымторы. Адам баласы қай 

салада жұмыс істемесін, істеген ісінің 

жемісін к�ргісі келетіні баршамызға 

аян. Ал жоғары жақтағы басшылардың 

еңбегіңді бағалап, қошемет к�рсетіп 

жатса, одан асқан бақыт жоқ деп ой-

лаймын. Жоғарыда аттары аталған аза-

матар мен азаматшаның құрметі мен 

сыйластығын Қуантай Шынтемірұлы 

қиылып қалап немесе алақанын жайып 

сұрап алған жоқ. Оны мұндай құрметке 

жеткізген �з ісіне деген адалдығы мен 

туған халқына деген сүйіспеншілігі. 

Иә, ол істеген ісіне адалдығын таны-

тып, жоғарыда есімдері аталған сот 

жүйесінің білгірлері, �тіп жатқан �мірде 

ұлағатты ұстаздары болған жандардың 

жолымен жүрді. Таңдаған жолы оны 

адастырмады. ?ткен 70-жылдардың 

а я ғ ы н д а  ж а ң а  А м а н т о ғ а й  а у д а -

ны ашылғанда, аудандық соттың 

т�рағасы етіп кімді жіберу мәселесі 

туындады,  сонда  облыстық сот 

т�рағасының орынбасары Н.Мутья: 

«Қуантай Шынтеміровті ұсынсақ 

қателеспейміз. Ол шын болаттың 

�зі!» депті. Осылай ол 1979 жылы 

Амантоғай аудандық халық сотының 

т�рағасы болып тағайындалады. Халық 

соты дегеніміз – мемлекеттік мүддені, 

адамның ар-ожданын қорғайтын 

адам тағдырына терең бойлап, қара 

қылды қақ жарып т�релік жасайтын 

қасиетті қара шаңырағымыз ғой. Осы 

жауапты жұмысқа барарда Қуантай 

Шынтемірұлы қатты қобалжыды. 

Аталардан қалған: «Нарға артқан жүгің 

діттеген жерге барады» деген с�зді 

есіне алып, ел-жұртқа күлкі болмайын 

деп жаңа қызметіне бел шеше қызу 

кірісіп кетеді.

Амантоғайда сот т�рағасы болып 

қызмет істеген жылдары оның жұмыс 

орнына ҚР 6ділет басқармасының 

алғашқы министрі Жүсіпов Бегайдар 

1987 жылы бойына сот жүйесінің 

а т а н  т ү й е г е  ж ү к  б о л а р л ы қ т а й 

т ә ж і р и б е с і н  ж и н а ғ а н  Қ у а н т а й 

Шынтеміров ағамызды Арқалық 

қалалық сотының т�рағасы етіп 

тағайындайды. Амантоғай ауданында 9 

жыл ауқымды еңбек етіп, басына бақыт 

құсын қондырып, �зінің еңбек жолын 

бастаған Арқалығына оралу ағамызға 

жаңа күш-қуат береді. ?зінің үйреншікті 

қаласына суда жүзген балықтай еркін 

жүзіп,  сіңісіп жүре береді.  Жаңа 

жұмысына білегін сыбана кіріседі. Сот 

жүйесі жіберген қателігіңді кешірмейтін 

жүйе. Адам тағдырын таразыға са-

лып таразылайтын сот т�рағаларына 

(судьяларға) адамгершілік арларының 

алдында қателесуге мүлдем болмайды. 

Сондықтан олар үкім не кесімді шешім 

шығарарда, түн ұйқысын т�рт б�лген 

аналардай мазасыз күндерді бастары-

нан кешіреді. 

Қ у а н т а й  Ш ы н т е м і р ұ л ы  1 9 9 3 

ж ы л ы  Т о р ғ а й  о б л ы с т ы қ  6 д і л е т 

б а с қ а р м а с ы н ы ң  б а с т ы ғ ы  б о л ы п 

тағайындалады. 1997 жылға дейін 

осы лауазымды қызметін абыройлы 

атқарды. Осы жылдан бастап Арқалық 

қалалық халық сотының т�рағасы бо-

лып, туған елінен табан тайдырмай, 

зейнеткерлікке шыққан 2007 жылға 

дейін табысты еңбек етті. Осы уақыт 

аралығында Амантоғай аудандық, 

Арқалық қалалық кеңестерінің депу-

таты болып сайланды. ҚР Жоғарғы 

Соты, Торғай, Қостанай облыстық 

соттарының Құрмет грамоталары-

мен, бірнеше мерейтойлық медальдар-

мен марапатталды. «Шәкіртсіз ұстаз 

тұл» дейді халық даналығы. Қуантай 

Шынтемірұлы �зінің ізімен жүрген ауыз 

толтырып айтатын шәкірт тәрбиелеген 

ұлағатты ұстаз екенін айта кеткеніміз 

ләзім. 

Бұл күндері заң саласында соңынан 

жарқын іздер қалдырған ол, Құдай 

қосқан қосағы Бақша жеңгемізбен 

Астана қаласында бақытты ғұмыр 

к е ш у д е .  Ұ л - қ ы з д а р ы  Г ү л м и р а , 

 Бекежан,  Эльвиралардан �рбіген 

немере-жиендерінің ортасында та-

мырын тереңге жіберген бәйтеректей 

жайқалуда.

Асқарбек БЕКТЕМІСОВ,
журналист-жазушы,

ҚР Ақпарат саласының үздігі
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Мыңбай РӘШ

Қытай ғалымдары 500 
метр диаметрлі радиотелес-
коп жасап шығарды. 

Те ле скоп т ы ң т аба қ-

шасы Гуйчжоу тау аума-

ғына орналастырылады. 

О б с е рв ат о ри я н ы ң ж ұ-

мысына кедергілер болмас 

үшін жергі лікті би лік 9 

мың адамды басқа жаққа 

к�шірді. Жалпы FAST жүйесін жасауға 180 

млн доллар жұмсалған және ол бес жыл бойы 

құрастырылған. Радиотелескоп жат ға  лам-

шарлық тарды іздеу, басқа ға ламшар қ ұ-

пияларын зерттеу және олардың сигналдарын 

қамту бағыттарында жұмыс жасамақ.

Л о с - А н ж е л е с т е г і 
C o l i s e u m  с т а д и о н ы н д а 
 Дү  н ие   ж ү з і л і к пол и цей-
лер және 1рт с1ндірушілер 
ойын дары ашыл ды.  

Оған әлемнің 67 елінің 

�кіл дері қатысуда. Ойын 

бағдарламасына тапанша 

және винтовкадан ату, үш 

жарыс, он сатылы жарыс, 

еркін күрес, карате, дзюдо, мотокросс, �рт 

с�ндіру құралдарын �рістету бойынша бәсеке 

кіреді. А лғашқы дүниежүзілік полицейлер 

және �рт с�ндірушілер ойындарын 1985 жылы 

Ка лифорнияның  спорттық полиция фе-

дерациясы ұйымдастырған болатын. Одан 

кейін әр екі жыл сайын жарыс АҚШ, Канада, 

 Австралия, Швеция, Ұлыбритания елдерін де 

�ткізіліп келді. Ал 2019 жылы жарыс Қытайда, 

2021 жылы Нидерландыда �теді деп жоспарла-

нып отыр.   

 �зірлеген Дина ИМАМБАЕВА

ҚЫТАЙ

АҚШ

Жат ғаламшарлықтарды іздейді

Сирек өтетін сайыс

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Су түбіндегі байлықты күллі әлемге паш 
ете тін уақыт келген сияқты. Албанияда дайвер-
ту ристер үшін су астындағы ерекше мұражай 
ашылмақ. 

Теңіз түбіне батып кеткен кемелердің қи-

ран дылары кәдімгі экспонат ретінде саяхат-

шылар назарына ұсынылады. Су к�ліктерінің 

к�пшілігі Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 

Саранда қаласының жанындағы Ион теңізіне 

батып кеткен. Күні бүгінге дейін теңіз астын-

дағы кемелер қаз-қалпында сақталған. Ел 

билігі енді осы мәселені мықтап қолға алып, 

ту ризм к�кжиегін кеңейтпек. 

Су түбіне кеткен кемелердің арасында �те 

к�нелері де бар. Мысалы, 1600 жыл бұрынғы 

құмыралар кезінде саудагерлердің теңіз апа-

тына ұшырағанының дәлелі. Ұйымдас тыру-

шылардың негізгі мақсаты –  осы нысандарды 

сақтап қалу және жергілікті тұрғындар үшін 

маңыз ды және мәдени бағдарлама дайындау. 

Мамандар қазірге дейін 40-тан астам кемені 

тапқан. 

...Оқырман қауым! Менің естелігім Сапардың 

есейген кезін есетіндігін естеріңізге салуды 

ж�н к�рдім. Сәкеңнің жігіт атанып, осыдан 

алпыс жылға жуық бұрын ҚазМУ-дың журна-

листика факультетінің үшінші курсынан бастап, 

«Лениншіл жас» қызметке келген шағы... Ол 

«Жұмысшы жастар» мен «6дебиет және �нер» 

б�лімінде алғаш әдеби қызметкер, кейіннен 

б�лім меңгерушілері атанған кезіміз. Редакторы-

мыз майданға қатысқан, сәл тұтығып с�йлейтін 

Абай Бейсембаев та, орынбасары атақты ақын 

Жұбан Молдағалиев болатын. Камал  Смаилов 

Қарағанды, Т�леухан Кенжебаев Шығыс 

Қазақстан облыстарындағы тілшілер еді. Шона 

Смаханұлы Жамбылдың Таласынан жазып 

тұратын. Сол жылдары Н.Ғабдуллин, К.Қазыбаев, 

М.Мамажанов, Х.Тілемесовтер қаламдарын 

осы жастар басылымында шыңдады. Кейінірек 

Ш.Мұртаза тілші болып істеді. Жоғарыда аттары 

аталған журналистер мен ақын-жазушылардың 

алғашқы тоқайласуы осы «Лениншіл жаста» 

басталған еді. Жылдар �ткен сайын әлгілердің 

қайсыбірі қаламдары ысылып, бойларына бай 

тәжірибе жинап, танымал тұлғаларға айналғаны 

белгілі. 

«КPСЕМ» КPЗ ЖҰМҒАНДА...

Елу үшінші жылдың к�ктемі де келіп жет-

кен. «Қабырғасы» с�гілген қасат қардың ар-

са-арсасы шығып, арық, жылға-жылғалармен 

ж�нкіліп жатқан-ды. Таң бозынан таңдайынан 

құйқылжыған бұлбұл үндері күн нұрымен 

жарастық тапқан табиғаттың тамаша шағы. Ол 

кезде «Лениншіл жас» «Сталин проспектосы» 

(қазіргі Абылай хан даңғылы) мен Октябрь 

к�шелерінің түйісіндегі үш қабат ғимараттың 

үшінші қабатында болатын. Орақ пен балғасын 

айқастыра үш мәрте «С», бір рет «Р» әрпімен 

айшықталатын алып елді отыз жылдан астам уы-

сында ұстап, ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс 

болып қалыптасқан қайсар басшы қапыда қаза 

тапты. 

...Не керек, к�кектің т�рт күні бойы жанта-

ласып, енді жарыққа жол тартайын деп тұрған 

матрицаның ойран-топыры шығып, таратылып 

тасталынды. 

– О, Жұбаға, мұнысы несі? Не болды? – 

деймін.

– ТАСС-тан т�тенше хабар келді, жоғарғы 

жақтың бұйрығы, – деп Жұбан к�зәйнегін бір 

қоз ғалтып қойып, басын т�мен салбыратып тұр.

Түнгі сағат тоғызға таянғанда Бас редактор 

Абай Бейсенбаев Жамал апайды машинкасымен 

қоса ала келіпті. Тұтыға с�йлеп тұр.  Түрі �рт 

с�ндірген кісідей түршігіп кеткен. 

– Ж...Ж...Жұ-бан, с...с-сен М-мыңбай екеуің 

орындарыңнан қ...қозғалмаңдар, – деді. 

6рі-беріден соң үстіне темекі жапырағы түстес 

китель киген, торсық шеке Сапар, Баянжан, 

Кәкімжан, Мұқандар келді.  

– Газ...ет қ...қайта шығарылады! – деді редак-

тор – С...сталин ту...ралы ғана...

Шұғыл штаб құрылды.

– М...матер...иалды С...Сапарға б...ерерсіңдер!

Ж...Жамал жеңгеміз басысымен, тез терілу ке-

рек. Жамал деп отырғаны редакцияда  машинис тка 

болып істейтін Бауыржан Момышұлының за-

йыбы.

Штаб басшысының орынбасары Сапар 

мен Жұбағаң жігіттерге шұғыл тапсырма берді. 

Бәрі де к�з жұмған к�сем хақында  материал 

жинау т�ңірегінде. Менің үлесіме Ғылым 

академиясының президенті Қаныш Сәтбаевқа 

және Мәлік Ғабдуллинге барып жолығу тиді. 

Қаныш Имантайұлын түнде мазалаудан 

жүрексінген басым қобалжып:

– Қанекеңе басқа біреуді жібермейсіздер ме? 

– дедім. 

– С�зді қой Мыңбай, �зің барасың! – деп 

Жұбағаң да, Сапар да кесіп айтты. 

Қазіргі Абылай хан даңғылы бойындағы 

Орталық Комитет салған к�п қабатты үйде тұратын 

NASA тоғыз жасар бала-
ның хатына жауап жолда-
ды. Нью-Джерсилік Джек 
Дэвис Ғарыш агенттігіне 
хат жазып, 1зін «плане-
таны қорғаушы офицер» 
қызметіне алуды 1тінген 
болатын. 

Ол � з і н  «Га л а к т и к а 

қор ғ а н ы» ата й д ы және 

жастығына қарамастан планетамызды қор-

ғау ға дайын екенін айтқан. Джек ғарыш 

 туралы барлық фильмдерді к�ріп шыққан. 

NASA қызметкерлері баланың ниетіне алғыс 

айтып, ол есейген кезде кандидатурасын 

қарастыруға уәде берді. Айта кетерлігі, бұған 

дейін агенттіктің сайтында жалақысы жылы-

на 187 мың долларды құрайтын «планетаны 

қорғаушы офицер» қызметінің бос орны бар 

екені жарияланған. Офицердің міндеті – пла-

нетаны биологиялық материалдардан қорғау. 

Сондай-ақ ол Жер шарын қорғауға басшылық 

жасап, NASA бағдарламаларын жүзеге асыруды 

қамтамасыз етеді. 

АЛБАНИЯ

ҒАРЫШ

Су астындағы мұражай 

9 жасар планета қорғаушысы

Тынық мұхит аумағындағы Хонсю аралын 
«Нору» тайфунының салдарынан тасқын су ба-
сып қалды. Жапонияның Вакаяма префектурасы 
және Сикоку аралының шығыс б1лігі аса қуатты 
тайфунға тап болды.  

Ауа райын болжаушылар дүлей апаттың 

аумағында толассыз жаңбыр мен сағатына 90 

км жылдамдықтағы күшті жел болатынын ай-

туда. Алдағы күндері тайфун солтүстікке қарай 

беттемек. Одан Токио қаласы да зардап шегуі 

ықтимал.  Метеорологтардың мәліметі бойын-

ша, тайфун �те ақырын жылжып келеді. Соның 

салдарынан жауын-шашын мен дауылды жел 

ұзаққа созылатын болады. 

ЖАПОНИЯ

Токио тасқынның өтінде тұр

6дебиет б�лімінің меңгерушісі Ақселеу 

Сейдімбековтің ой-тұжырымы осылай болды. 

Сапар іштей қуанып, әрі жаңа туынды 

к�ңілін к�ншіткендей құптап:

– Менің баста дегенім Мыңбайға қамшы 

басқандай болғаны байқалып тұр. Сәттілік 

тілеймін, – деп қолымды қысты. 

Екі-үш күннен кейін менің «Бастау» атты 

деректі дастаным «Социалистік Қазақстанда» 

жарқ  ете  қалды.  Кейінірек  «Кең �ріс» 

байқауының Бас жүлдесін алғаным жария-

ланды. Дастан Мәскеу ақыны В.Щегловтың 

тәржімасымен «Чубартауские изумруды» деген 

орысша кітап болып басылды. «Жазушы» баспа-

сы «Бастау»  поэмасын к�п таралыммен басып 

шығарды.  Дастан үнтаспаға жазылды. 

Сапар досымның «Баста»» дегенінен 

басталған «Бастауым» осылай туындаған еді.

ШАШКИН ШАПАҒАТЫ

Сапар үлкен лауазымды қызметтерде жүріп 

әрі �з шығармаларымен, әрі әдебиет зерттеушісі 

ретінде монографиялық еңбектер жазумен де ай-

налысты. Қияс заман қыспағын бастан кешсе де 

қайыспай қаламын қолынан тастамай, тарихи, 

кеңестік дәуірдегі тұлғалар �міріне бағышталған 
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академия президентінің үйіне тасқараңғыда келіп, 

қоңыраулатып жатырмын. Сәл үнсіздіктен кейін 

барып: 

– Бұл кім? – деген дауыс естілді.

– Кешіріңіз, мезгілсіз мазалап тұрған «Ле-

ниншіл жас» газетінен Мыңбай деген балаңыз...

Қалатын желбегей жамылған зор денелі акаде-

мик ағамыз есікті �зі ашты.

– Кешіріңіз...  – дей беріп едім. 

– Білем, Сталин туралы ғой, – деп Қанекең 

қабағын түйе қарады. 

Мен алдын ала мәшінкіге басылған бір парақ 

қағазды ұстаттым. Қанекең оқып шықты да:

– Басқарақта с�з қосуға болар еді. Жарайды. 

Бұған да келісемін, – деп қолын қойып берді.

Зырылдап отырып қазіргі Желтоқсан к�шесі 

мен Қарасай батыр к�шесі қиылысындағы үш 

қабатты үйдің бірінші қабатында тұратын Мәлік 

Ғабдуллиннің пәтерінің қоңырауын бастым.

– Бұл кім болды? – деген қыз баланың даусы 

естілді. 

Манағы с�здерді қайталадым. Есікті ашқан 

Мәліктің қаршадай қызы Майдан еді. Мен 

Мәлікті бұрыннан білетінмін. Кездесіп, газет тап-

сырмасымен сұхбат алған едім.

– 6... Сен екенсің ғой, Мыңбай. Жеті қараңғы 

түнде не бұйымтаймен жүрсің? – деді. 

«Баста!» деген Сапардың с�зі құлағымнан бір 

кетер емес.

«Баршатасқа» келгенде:

– Қонақүйге қарай, – деп ем.

– Ой, Мәке, мына қақаған суықта қайтесіз, 

одан да жағылатын пеші, қайнап тұрған шайы бар 

біздің үйге жүріңіз, – деді Т�леуғали.

Шешеміздің шайын ішіп, асқан тамағына 

тойып бой жылынды. Тағы да әлгі «Баста!» с�зі 

ызыңдап құлағымнан кетер емес. «Тәуекел, баста-

сам бастайын» деп ұйғардым да:

– Т�леш, сен маған бір б�лмеңді бер, – деп 

қолқа салдым.

– О, не дегеніңіз, Мәке. Қажет болса үш б�лме 

де сіздікі, – деп күліп алды. 

Бір б�лмеге еркін жайғастым. Қалам мен 

қалам. ?зім. Сапардың «Баста!» с�зіне «У» 

әрпін қосып болашақ деректі дастанымның 

тақырыбын «Бастау» деп қойдым. Тақы рып тың 

�зі мақсатыма лайық іспетті. Шұбар тау лықтардың 

мал шаруашылығын �ркендетуге бағытталған 

 бастамасы, яғни Бастауы.

...Айтпақшы, Аяг�зден аудан орталығына 

дейін үш күн жол жүргенде ара-тұра аялдап, 

жаңадан құрылған жас шопандар бригадаларымен 

танысқан едім. Бастарына түлкі тымақ, үстеріне 

тон киген қыздар мен жігіттер. ?з жатақханалары, 

Т�тенше тапсырманы тәптіштеп едім. Мәлік 

аға менің алдын ала басылған мәтінімді ұнатпай:

– Сәл отыра тұр, �зім жазып берейін, – деді. 

Солай етті де. Қанша дегенмен батырлығын 

былай қойғанда әдебиетші, филолог емес пе? Ай-

тар ойын м�лдіретіп, ойдағыдай етіп жазып берді. 

Бас-аяғы бір жарым беттен тұратын материал сол 

қалпында терілді.

– Қайран, Бас қолбасшы!.. Мәліктің аузынан 

шыққан осы бір тіркес әлі күнге есімде.

«БАСТАДАН» ТУҒАН «БАСТАУ»

Брежневтің аузынан шыққан бір с�зі жер-

ге түспей дедектей ж�нелетін дәуір. Алдымен 

одақтың республикалық Орталық Комитеттеріне, 

іле-шала сала-салаға самғап беретін шақ. Сондай 

кезеңнің бірі �ткен ғасырдың 1974 жылы болатын. 

– Рұқсат қағазын толтырып, сағат онда 

Орталық Комитетке келіңіз!.. 

Осындай хабармен жиырмаға жуық қаламгер 

ОК-нің т�ртінші қабатындағы жиынжайға 

жиналдық. Димаш Ахметұлы Қонаев пен идео-

логия басшысы С.Имашевты қол соғып қарсы 

алдық. 

– 6ңгіме былай, – деп с�з бастаған Қонаев 

Л.И.Брежневтің Қазақстандағы қой басын елу 

миллионға жеткізу керектігін тапсырғанын алға 

тартты. Біраз пікірлескеннен кейін  Диме кең с�зін 

қорытындылап: «Кәне, қалам иелері ел бас шы-

сының шұғыл тапсырмасын жүзеге асыру жолын-

да шабытты шығармалар жазуға тілектеспіз» деді.

Жұрт тарай бастаған еді. 

– 6й, Мыңбай, сен маған соға кетші, – деді 

Сапар. 

– Құп болады! – деп Сапардың кабинетіне 

аяңдадым.

Сапар ол кезде Орталық Комитеттің сектор 

меңгерушісі болатын. «Неге шақырды екен?» де-

ген сауал мазамды алып, қобалжыған едім. 

– Қобалжымай-ақ қой, Мыңбай. Міндет 

түсінікті екенін әлгінде ғана Димаш  Ахмет ұлының 

аузынан естідің ғой. Мал шаруа шылығын шұғыл 

�ркендету мәселесін алғашқы болып қолға 

алғандар сенің т�л ауданың – Шұбартау. Ол 

жердің жай-жапсарына, тау-тасына дейін жас 

шағыңнан аян. Ұзын с�здің қысқасы, жас шо-

пандар жайлы шығарма жазсаң ба деп ем, қалай 

қарайсың? – деп Сапар маған шұқшия қарап 

қалды.

– Ойланып к�рейін. Сенім артқаныңа рақмет, 

– дедім.

– Саған да рақмет, кешіктірмей баста, – деді 

Сапар. 

Сол күні түнімен д�ңбекшіп шықтым. К�зім 

ілінбей қойды. Сапар досымның «Баста!» деген 

с�зі құлағыма қайта-қайта естілгендей болады да 

тұрады. 

Ақпан айының орта тұсы еді. Шұбартау 

аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы 

Мақашев мырзаға телефон соқтым. 

– Бәрекелді, е, бәсе, біздің бастамамызды 

�здерің қостайтын шығар деп ойлағанбыз. Бірақ.., 

– деп сәл б�геліңкіреп қалды.

– Неге бірақ дейсіз?

– Боран ұйытқып тұр. Жол к�рінбейді. Аяз 

қырық градустан астам, қиналып қалмас па 

екенсіз? – дегенім ғой.

– «Шешінген судан тайынбас» дегендей жолға 

шығам, Шәке! 

Ол тағы сәл үнсіз қалды да, айтқаны: 

– Жарайды, жол болсын. Келе беріңіз. Біз де 

қарап қалмаспыз.

Алматыдан поезбен шыққан мені марқұм 

Т�леуғали Есімжанов Аяг�з станциясынан күтіп 

алды. Ол аудандық мәдениет б�лімін басқаратын. 

Ұзын ұрғасы жүз алпыс шақырым жерге үш 

күн жүрдік. Ұйытқи соққан бораннан ештеңе 

к�рінбейді. 

Мақашев Семей облыстық атқару комитетінің 

т�рағасы Екейбай Қашағановпен хабарласып, 

т�рт қар тазалағышты жол бойына жеткізіп 

үлгеріпті. 

асханалары, кино залдары, шахмат, дойбы ойнай-

тын мүйістері бар. Кітапхана, монша... дегендей. 

Қысқасы жанға керекті жағдай жасалған. Ерте 

туған қозылар жағылған от айналасында маңырай 

жорытады. Романтика!.. Тек келістіріп жаза біл. 

Т�леуғалидің т�ргі б�лмесіндегі шам т�рт күн 

бойы с�нген жоқ. Бастауым жылға-жылға сымен 

ағып, жыр толқынымен ағыла бастады.

Шалғай да шалғай шеткей де,

Жонымен ж�ңкіп таулардың

Будақтай к�шкен бұлт кейде

Шұбартау менің ауданым.

Жазында салқын самалы,

Жұпарын желпіп гүлдердің

Қаңтарда қысып алады

Бораны бұрқау күндердің...

Прологын осылай бастаған дастаным 

түйініне жетті. Бас-аяғы мың жарым жол. 

Шама-шарқымша табиғат апатымен арпалыс, 

қой бағудың қиындығы, қым-қуыт оқиғаларға 

құрып жазуға тырыстым. Мақашев мені мал 

шаруашылығының жай-жапсарымен жете таныс-

тырды. Дастанымды тыңдаған бюро мүшелері сәт 

сапар тіледі.

***

Мен Алматыға оралғанда Сапар Орталық Ко-

митеттен «Социалистік Қазақстан» газетінің Бас 

редакторлығына тағайындалыпты. 

– Қызметің құтты болсын! – деп оны 

құттықтадым.

– Рақмет! 6у, әлгі «Баста» деген тапсырманы 

орындадың ба? – деді. 

– Баста дедің бастадым,

«Бастау» деген ат қойып,

Дастан жазып тастадым!

– Түу, очеркті қойып, дастан жазып тас-

тапсың ғой. Сабақты ине сәтімен. Біз кеше ғана 

қой шаруашылығы жетістіктері жырланатын 

шығармаларға арнап «Кең �ріс» атты байқау 

жарияладық. Дастаныңды бастырып алып кел, 

к�рейік, – деді Сапар.

– Дастаным мәшінкіге басылған, мінекей, – 

дедім.

Сапардың бойына біткен бір әдеті – маңызды 

мәселелерді қолма-қол шешетіндігі еді. Қолма-

қол хатшы қызға:

– Маған мал шаруашылығы б�лімі мен әдебиет 

б�лімінің меңгерушілерін шақырыңыз, – деді.

Ақселеу Сейдімбеков пен Уахап Қыдыр ханұлы 

келіп жайғасты. 

– Кеше ғана жариялаған байқауымыздың 

алғашқы қарлығашы келіп отыр. Оқысақ қалай 

қарайсыздар? – деді Сапар. 

– Е, мейліңіз, оқысын, – деп олар қостады. 

Дастанымды оқи бастадым. Анда-санда к�з 

астымен қарап қоямын. Ақселеу де, Уақап та 

бастарын изеп, құптап отырғандай. Сапар бол-

са к�зін жұма біраз тыңдайды да маған ыстық 

ықыласымен қарап қояды. Дастаным оқылып 

бітті. Сәл үнсіздіктен соң:

– Қане, қалай? – деп Сапар алдымен Уақапқа 

қарады. 

– К�сіле жазыпты.  Кең қамтылыпты. 

Мәкеңнің малды ауылда туғандығы к�рініп тұр. 

Қозылары маңырап, қойлары жамырап жатыр. 

Дастан маған ұнады, – деді Уақап. 

– Мәкең шынында да жанымен беріле жазған 

туынды екен. Твардовскийше сілтегені сезіліп 

тұр. Жыр жолдарындағы ж�нделуі жеңіл ара-

тұра ұйқастары, қайсібір қырнап тастар с�здері 

болмаса, тұтастай алғанда деректі дастан сәтті 

жазылған.

романдары мен хикаяттар жазған к�рнекті жа-

зушы Зейін Шашкин хақында «Замандас туралы 

толғау» кітабын жарыққа шығарды. Филология 

ғылымының кандидаты атағына ие болды. 

...Осыдан қырық жылдам астам бұрын 

жазушының жары Мәриям:

– Зейін ағаларыңның үйінен дәм татып 

кетіңдер, – деп қонаққа шақырды.  Сапар 

 Б а й ж а н о в  қ о с а ғ ы  К ү л ә ш п е н ,  З е й і н н і ң 

қарындасы Мақпуза мен қызы Қарлығаш, 

Қалижан Бекқожиннің жұбайы Зайда бәріміз 

мәре-сәре болып, атақты қаламгер ағамызды 

және бір еске алып отырғанымыз есімде 

қалыпты.

– Үлкен суреткер жазушының шапағаты 

ұмтылмақ емес. Ол соңына мол мұра қалдырып 

кетті. Зейін ағамыздың жарқын бейнесі ешқашан 

�шпейді, – деген еді сонда Сапар.

Иә, Шашкин шапағаты ұрпақтан-ұрпаққа 

тарай бермек. Оның атындағы к�шелер мен мек-

тептер жыл сайын қоңырауын қағып, жас ұрпаққа 

нәрін себетін шаттығы мол орындарға айналды. 

Тоқаш Бокин, Доктор Дарханов... іспетті жазушы 

сомдаған кейіпкерлер кітап оқырмандарының 

сүйіп оқитын бейнелеріне айналғалы қашан!

«АЛАШ – МИРАС» ҚАЛАЙ ТУДЫ?

 Сапар қатарынан он жыл бойы «Социалистік 

Қазақстан» басылымының Бас редакторлығынан 

кейін республикалық Бас мұрағат басқармасының 

басшысы болып тағайындалды. Қай ұжымда 

жүрсе де бірден жете танысып, оның жай жапса-

рын сараптап, не жетпейді, не істеу қажет деген 

секілді сауалдарға жауап іздейтін білікті басшы бұл 

 мекемеде де к�птеген жаңалықтардың жаршысы 

болғанын білеміз. Орталық мұрағатта бұрын-

соңды қолға алынбаған мәселелерді к�теріп, 

мекемені аяғынан тік тұрғызды.

Орталық мұрағат мәртебесін айғақтап, 

т�л құжатын белгілеу, мұрағатта сақталған 

хаттар, қолжазбалар, деректерді жіті қарап, 

жариялыққа жеткізу «Алаш – мирас» аталатын 

журнал шығару... Осы секілді �зге де қат-қабат 

к�кейкесті мәселелермен айналысуды айны-

мас борышы санаған басшы бізді, яғни біраз 

қаламгер журналистерді қызметке шақырды. 

Мен ол кезде зейнеткерлікте едім. Қалмұқан 

Исабаев, Жанат Ахмади, мен және журналист 

Игорь Саввин т�ртеумізді шақырып алып:

– Алаш рухын тірілту қажет. Ол үшін арнайы 

басылым ашайық деп отырмыз. Мұрағатта Алаш 

тарихы, ел тарихы туралы материалдар к�л-

к�сір. Оларды оқырмандар біле бермейді. Қане, 

істі дереу қолға алайық. 

Басшының с�з түйіні осы болды. К�п 

кешікпей аталған журнал жарық к�рді. Мұнан 

соң Сапар Қалмұханмен бірлесіп «Қажыға 

барған қазақтар» кітабын жазды. «Абай және 

архив», «Архив – айғақ» кітаптарын баспадан 

шығарды. 

Орталық мұрағатта қызмет атқарған Са-

пар досымның он жылы маңызды мәселелер 

к�теріп, осы мекеме жұмысына ерекше серпін 

берген берекелі мезгіл болғаны белгілі. Аяулы 

досым жетпіске толуға небәрі бір жыл қалғанда 

бақиға озды.

Орта бойлы, торсық шекелі, апай т�сті, жа-

нарына қарағаннан-ақ жай-күйіңді сезе қоятын, 

ақжарқын да елгезек, білікті де білгір, қаламы 

жүйрік қайран досым Сапарға естелік «сапарым-

ды» осымен тәмамдағанды мақұл к�рдім.

Сапар Байжанов 
қызы Назыммен
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  Болат ШАРАХЫМБАЙ

Мұғалімнің ерлігі 

 –  

«Қазақ газеттері» ЖШС және серіктестікке қарасты басылымдардың ұжымдары белгілі 

жазушы, «Алматы-Болашақ» акционерлік қоғамының және «Алатау» баспа-полиграфиялық 

 корпорациясының президенті Ырым Кененбайға анасы

Үмітбала ҰСТАМШАЛҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.

«Қазақстан-2050» жалпыұлттық 
қозғалысы ҚР Ұлттық 
академиялық кітапханасымен 
бірлесіп,  «MEGA Silk Way» ОСО-
да «Men qoldaimyn» шарасы ая-
сында «Qazaq kitaptary 1929-1940» 
атты латын әліпбиімен жазылған 
кітаптардың к1рмесін 1ткізді. 

Ш а р а н ы ң  н е г і з г і  м а қ с а т ы 

–  Мем лекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев тың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында 

айтылған кириллица негізіндегі қазақ 

әліпбиін латын әліпбиіне к�шіру ба-

стамасына қолдау білдіру. 

К�рмеге қазақ зиялы қауым �кіл-

дерінің 1929-1940 жылдары шық-

қан еңбектері қойылды. Сонымен 

қатар шетелдік ақын-жазушылардың 

еңбектерін де осы к�рмеден тамаша-

лау ға болады. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев: «Латыншаға к�шудің 

те рең логикасы бар. Бұл қазіргі 

Мұнша қазынаны игеруге арнайы 

шығармашылық ұжым құрылып, 

қарқынды жұмыс істеуде. Ғылыми 

кеңесші: филология ғылымының док-

торы, профессор, Қазақстан Респуб-

ликасы Мемлекеттік сыйлығының 

иегері Мекемтас Мырзахметұлы, 

томдарды баспаға дайындаушылар: 

филология ғылымының кандидаты, 

доцент Саттар ?мірзақов, ҚР Жур-

налистер одағының мүшесі Алмас 

Ақылбек. Бір ғана Мырзаш�л �лкесіне 

қатысты жазбагерлеріміз жайлы баян-

дайын. 244-ші томға Қайыпназар 

6йтпенов шығармалары енді. Олар 

–  м ы с қ ы л - м ы с а л д а р ,  а ң ы з д а р 

мен хикаяттар, дастандар. 245-ші 

томдыққа Қайыпназар 6йтпеновтің 

�леңдері мен толғаулары, арнаулары, 

ақын туралы арнаулар, естеліктер 

мен мақалалар топтастырылды. 

246-шы томды «Нұрманбет туралы 

 дастан», «Манап пен Жанап», «Мекер 

әйел», «Жапал батыр», «Ақмарал» 

секілді дастандары толықтырды. 

Араб әрпімен жазылған мәтінді 

жеткізгендер: осы және ақынның 

н е м е р е с і  Г ү л н а р  Ұ з а қ б а й қ ы з ы 

6йтпенова. Бұл томдар ықшамдалып 

шығарылғандықтан ақынның әлі де 

баспа бетін к�рмеген шығармалары 

бар. К�п таралыммен жарық к�рген 

томдар облыс кітапханаларына 

т а р а т ы л д ы .  С а т ы л ы м ғ а  т ү с к е н 

ж о қ .  Қ а й ы п н а з а р  а т а м ы з д ы ң 

кітаптарына кезінде Ұлттық Ғылым 

академиясының академигі Рахманқұл 

Бердібай «?нердің алды қызыл тіл 

емес пе?» деген алғы с�з жазған. 

Ақынның к�зін к�рген, пікірлес 

болған  Сержан Құлдырақұлының 

«Шежірелі қарттың жан-сыры неме-

се Қ.6йтпеновпен әңгімесі», Шүкір 

Сералиевтің «6руағың риза бол-

сын аға», Б�рібек 6діловтің «Жо-

март батыр ма, әлде «банды» ма?», 

6нуар Қадырханұлының «6кем 

айтқан сыр», Мәулен Қалмырзаевтың 

«Не жазығы бар еді?», ?.Бековтің 

«Қ.6йтпеновтің тоқсан жылдық 

тойы», Мылтықбай Ерімбетовтің 

« Қ о н а е в т ы ң  Ш ы м қ о р ғ а н д а ғ ы 

кездесуі» атты естеліктері кітаптың 

құнын арттырып тұр. Елге мәлім, кең 

тарал ған Қайыпназар термелерінің 

жаңа нұсқасы да тұңғыш рет жарық 

к�ріп отыр.

Тағы да бір жаңалық – Молда Мұса 

Жұманазарұлының шығармаларының 

241, 242-ші томдарының оқырман 

қолына тигендігі. Бұл жинақтарға 

М.Жұманазарұлының толғаулары 

мен термелері, арнаулары, кеңестік 

кезеңде жазылған шығармалары, 

«Шамырша», «Қызәйнек» дастанда-

ры, ақын шығармашылығы туралы 

жазылған мақалалар, естеліктер мен 

арнаулар берілді. Келесі томдыққа 

«Пайғамбардың �сиеті», «6дһам ба-

тыр», «Мұңлы-Сейіл» секілді дастан-

дары және Ахмет Жұманазарұлының 

«Намазыңыз қабыл болсын» атты 

 за ман ғы технологиялық ортаның, 

к о м  м у н и к а ц и я н ы ң ,  с о н д а й - а қ 

ХХІ ға сырдағы ғылыми және білім 

беру процесінің ерекшеліктеріне 

байланыс ты» деп атап �ткен болатын.  

Латын әліпбиі негізіндегі қазақ 

әліпбиін жасау идеясын отандық 

ғалымдармен қатар шетелдік ғалымдар 

қолдады. Қазіргі  уақытта қоғам 

талқысына кеңінен салынып, халық 

тарапынан қолдау тапқан бастамаға 

«Қазақстан-2050» жалпыұлттық 

қозғалысы да үн қосып отыр. 

Арман Ж�НІБЕКҰЛЫ

еңбектері енгізілді. Ақынның ел 

ішінен жиналған басқа шығармалары 

тағы да екі томды құрайды және 

жарық к�руін күтіп тұр. Мәтінді 

жеткізгендер: осы жолдардың авторы, 

Ғани 6диұлы  Ахметов және 6бдімәлік 

Шәдиұлы  Ахмет. Мәтінді араб жа-

зуынан аударған: Шәди Ахметұлы. 

Жарық к�рген к�п томдықтарда 6ди 

Ахметұлының «К�п к�рдім қиянат 

пен жаланы да... Естен кетпес кез-

десу», Шәди Ахметұлының «Жақсы 

жұрағатсыз», Сержан Құлдырақұлы, 

Мылтықбай Ерімбетовтің  «Ар-

м а н д а  к е т к е н  а қ ы н » ,  С а ф у а н 

Шаймерденовтың «С�здің нұры», 

Мырзагелді  Кемелдің «Парыз», 

Досмұрат Жұматаевтың «Мұсадай 

ақын аға қайда маған?», Жетпісбай 

Кершиевтің «Жыры үшін қуғын 

к�ріп «ақтаңдақта»...»,  Мырзантай 

Жақыптың «Шардараның шерлі 

ақыны», Болат К�мековтың «Таным 

тереңдігі», Сапар 6лінің «6бдіәзім 

ақсақал жайлы жырдың жалғасы бар 

ма?», Камал Ендібаевтың «Шын ақын 

еді мақтарлық», Мұхтар Құраловтың 

«Тартысқа толы тағдырың...» деген 

мақалалары, арнаулары, естеліктері 

топтастырылған. Молда Мұсаның 

ата-бабасы Ұзын Ата мешітінің 

шырақшылары болып �ткені мәлім. 

Кеңес �кіметі ағасы Ахметті молда 

деп ату жазасына кессе, �зін қамауға 

алды, қорлық к�рсетті. Қашқын атан-

дырды. Діни білімі �те жоғары бұл 

ақынның «Пайғамбардың �сиеті», 

«Ұзын Ата», «Қырық парыз», т.б. 

діни шығармаларын тамсанбай оқу 

мүмкін емес. Кеңестік кезең тірлігін 

айна қатесіз жеткізген «Тәркілеу», 

« Ұ ж ы м д а с т ы р у » ,  « Д ү р б е л е ң » , 

«Жор ғалар кетті күйінен», «Кеңес 

заңы», т.б. ірі шығар малары және 

қысқа �леңдерінің �зінде ақын 

тілдік бояуының қанықты ғы мен, 

т�рт аяғы тайпалған тең жорға 

шығарымпаздығымен таңданды-

рады. Ақындардың арабша қолжаз-

ба ларының Асыл мәтінінің фото 

к�шір месінің кітаптарда қоса берілуі 

томдықтарды ерекшелендіріп тұр. 

Мұның �зі ғылыми ізденіске жол 

ашамын деген ниетті адамға оңтайлы 

к�мек болмақ. Шығармалардағы 

діни с�здердің түсіндірме с�здігін 

сауатты жасаған филология ғылымы-

ның кандидаты, доцент Саттар 

 ?мір зақовтың еңбегіне тәнті бо-

лып, ризашылығымызды білдіреміз. 

С�з ретінде айта кету керек, ежел-

ден мәлім Майлықожа, Құлыншақ 

 Ке мелұлы, Орынбай  Тайманов, 

 Айтбай Белгібаев, т.б. к�птеген 

шайыр лар дың к�птомдықтарының 

шығуы оқырманның к�з қуанышына 

айналып тұр. 

Мылтықбай ЕРІМБЕТОВ, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
ШЫМКЕНТ

Табаныма қып-қызыл шоқ т�сейін – 

сен үшін.

Екі дүние арасы жоқ кешейін – сен үшін.

Қиялыма мініп ап к�к к�шейін – сен үшін.

Қара түннің жүрегін сұрайыншы – 

сен үшін.

Қобызымның құлағын бұрайыншы – 

сен үшін.

Қара жерді уыстап құлайыншы – сен үшін.

Туған жерде ту ұстап тұрайыншы – 

сен үшін.

Қолтық с�гіп, ішті іреп  жылайыншы – 

сен үшін.

К�зім жасын сілкілеп сығайыншы – 

сен үшін.

Шындығына �мірдің шыдайыншы – 

сен үшін.

Бәрін айтып осылай тынайыншы – 

сен үшін.

Сен үшін, бәрі сен үшін!

ЖАПАНДАҒЫ 
ЖАЛҒЫЗ ТЕРЕК

Мына жұрт не біледі, не біледі?

Кеудемді кәләміш-мұң кеміреді.

Жан едім тұла бойым к�не мүсін,

Қырандай к�кті кезген к�ңіл еді.

Мына жұрт не біледі, не біледі?

Жүрегім жезкиік боп тебінеді.

Жан едім жаратылған �лең үшін,

Құландай қырда жортқан �мір еді...

Мына жұрт не біледі, не біледі?

Шетіне мұңның жетпей шегінеді.

Сап-сары күзгі кешеу жапырақтар,

Танадай к�зге толып т�гіледі.

Мына жұрт не біледі, не біледі?

К�ңілім жақсы с�зге семіреді.

К�рігім жаман  с�зден с�гіледі,

Топанда жалғыз қайық тербетілген,

Жапанда жалғыз терек егіледі...

***

Жүрек шарқ ұрды,

Ішек сымдай тартылды.

Уақыт деген бір ұры, 

Ұрлап алды жалтымды.

К�зім к�кке шарпылды, 

Жаным айға тарпынды,

Тарпынайын деді ме,

Тұлпардың жасы моншақтап,

Қайғының к�зі аршылды.

Қайнарлы бұлақ сарқылды,

Сұмырай келіп су құрып,

Соқыр етті қартымды,

Нодыр етті халқымды.

Кебенек қылды салтымды,

Ебелек қылды даңқымды.

Қағынан жеріп қасқа жер,

Қарадай жаным алқынды.

Басы барды дал қылды,

Кегі барды қан қылды,

Жетесізге жол беріп,

Қомағайға қол беріп,

Қорқақ етті әркімді, 

Шорқақ етті мәртімді,

Адыра қылды нарқымды, 

КӨРМЕ

ЛАТЫНША 
ЖАЗЫЛҒАН КІТАПТАР

«ҚАЗЫНАЛЫ 
ОҢТҮСТІКТІҢ» ЖАҢА 

ШЫҒАРМАЛАРЫ

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

БPКЕҢНІҢ АУЫЛЫ

Осы жерде кіндігімнің қаны тамған,

Оттай ыстық демімнің табы қалған.

Осы жерде әкем мен шешем жатыр,

К�зімнің қарасы мен ағы болған.

6уелден-ақ тағдырлас, сырлас бәрі,

Таусылмаған тәмсілі, жыр-дастаны.

Бала күннен бірге �скен Ақб�кеннің,

Осы ауылда тұрады құрдастары.

Ынтымағы жарасқан, ырыс бағы,

Ойлайтыны бәрінің ұлыс қамы.

Алматылық бұл күнде Б�кентайдың,

Осы ауылда жасайды туыстары.

К�ңіл түссе бұрқырап шекелері,

Жүдә, мақтап аспанға к�тереді.

Алғаш рет қол соққан �леңіне –

Осы ауылда тұрады к�келері.

Осы жерден ытылып асықты арман,

Осы жерде бәденім айшықталған.

Алғаш рет бұл Б�кең осы ауылдың,

Қызыл к�йлек қызына ғашық болған.

Қайырмадай құйылып пернедегі,

Шығаратын сүйрелеп т�рге мені.

«Мырзаға» деп ат берген Б�кенжанға,

Осы ауылда тұрады жеңгелері.

Ауылымды кімге де үлгі етемін,

К�ңілімде елімді күн к�тердім.

Ағасының жырларын жатқа соғар,

Інілері тұрады бұл Б�кеңнің.

Мекен еткен бұл күнде бас қаланы,

Бұл қалада басқа жұрт, басқа бәрі.

К�п қабатта тұратын Б�кежанның, 

Осы ауылдан ғұмыры басталады.

6лі талай осында ат бұрады,

Қоңырауын к�ңілдің қақтырады,

Шырағданын жүректің жақтырады.

Кіндігінен байланған, осы ауылға

Алла жазса, бұл Б�кең кеп тұрады!

«ЖОҒАЛҒАН ЖҮРЕК» 
ТОПТАМАСЫНАН

Тау бүркіт боп қарайтын томағалы,

Қазығұрттың аман ба тамам елі.

...Жүрегімнің ішіне кеттім түсіп,

Кім шығарып алады одан мені?

Керемет күн, бұл неткен керемет күн,

Кереметін жүректің �лең еттім.

Орынында тұрғанда айтар едім,

Жүрегіме жоғалған не демекпін.

Тура келіп қалғандай жалынына,

Жанып жатыр жүрегім тағы мына.

«Жүрек тілі – тілсіз тіл» деген бар ғой,

Бірақ, оның кім жеткен парығына.

Тамады кеп, тамады ізгі �леңдер,

Құлымыз ғой к�ңілдің біз дегендер.

Жүрегіме түсіп ап, адам білмес,

К�зк�рмеске жоғалсам – іздемеңдер.

Қолы кімнің, бұл �мір соры кімнің

Жүрегімді Алланың жолы қылдым.

Бұл дүниеде, расы, ең бастысы,

Жүрегіңді жоғалтпау соны білдім.

СЕН ҮШІН

Бір жапырақ етімнен ет кесейін – сен үшін.

Құдайыңның �зімен беттесейін – сен үшін.

Кегі бармен жау болып кектесейін – 

сен үшін.

Қаны бармен дос болып серттесейін –

 сен үшін.

Қос қолымды к�сеу қып от к�сейін – 

сен үшін.

Асүйге барып, су ішпек болғаны сол еді, телефон безіл деп 
қоя бермесі бар ма. Балалар оянып қалар деп жүгіре ба-
сып тұтқаны к1терді. С1йтсе к1ршісі Ержан екен.
– Дәулет, Алексейдің үйі жанып жатыр, – деді де теле-
фон тұтқасын қоя салды. Жайсыз хабарды естісімен, 
шүпілдетіп екі шелекке су толтырып алып, к1рші 
үйге қарай жүгірді. Аздап абдырап қалғаны да бар. 
Жанұшырып жүгіре жетсе, қою қара түтін жатын 
б1лмеден шығып жатыр екен. Аулада Алексейдің ұлы 
мен қызы жылап тұр. Кіп-кішкентай қос бүлдіршін 
қорқыныштан дір-дір етеді. Ержан солардың жанында. 
Ештеңе сұрамастан Дәулет қою қара түтінге к1міліп, 1рт 
ошағына ұмтылды.

– Үйге кірсем түтіннен ештеңе к�рінбейді. К�рші 

болғасын үйінде талай болғанмын. Қай б�лме қалай 

орналастырылғанын жақсы білемін ғой. Бірақ сонда да 

�рттің ортасынан табыламын деп кім ойлаған. К�зім 

қарауытып кетті. Қабырғаны жағалай, жатын б�лмеге 

қарай жүре бердім. Т�ргі б�лмеден шыға берісте Индира 

сұлық жатыр. Сүйреп далаға шығарайын деген сәтте, 

�рт шыққан жақтан Алексейдің ыңырсыған дауысы 

естілді. Алдымен Индираны екі қолынан сүйреп далаға 

шығардым. ?зім де қара түтінге тұншығып әрең жеттім. 

Ендігі мақсатым Алексейді �рттен аман алып шығу еді. 

Сол мезетте �зімді де, �з балаларымды да ойлайтын ша-

мам болған жоқ. Білмеймін, бойымда бір қайрат пайда 

болғандай. Осы екі арада �рт те �рши түскен. Не де болса 

тәуекелге бел байлап, жанып жатқан үйге қайта кірдім. 

Алексей жатын б�лменің босағасында жатыр екен. 

Арқасы отқа шалынған. Екі қолынан сүйрелеп далаға 

шығардым. Сол сәтте к�зім қарауытып, басым айналып, 

аяғымнан әл кетті, – дейді Дәулеттің �зі сол қарбалас 

күнді еске алып. 

Дәулет 6кімжанов – Ақк�л ауданына қарасты Новоры-

бинка орта мектебінің дене шынықтыру және технология 

пәнінің мұғалімі. Біз Ақк�л ауданына іссапармен барғанда 

осы азаматпен жақынырақ танысуды ж�н санадық. Алды-

мыздан жеңгеміз аңқылдап, ақ дастарқанын жайып қарсы 

алды. Ауыл адамдарының кеңпейілдігі-ай, шіркін! Дәулет 

аға болса �те қарапайым, к�п с�зге жоқ, іске мығым азамат 

екендігін аңғартты. Бес баланы тәрбиелеп отырған олар 

бүгінгісіне қанағат етіп, болашағына зор үміт артады. 

Кішілігі мен кісілігі мол ағаның �зі сол күнгі оқиға тура-

лы онша-мұнша шешіліп айта бергенді де ұната қоймайды 

екен. Келіншегі Айманның айтуынша, Дәулет �рттен қос 

к�ршісін құтқарғаннан кейін оларды жедел жәрдем к�лігі 

аудан орталығына жеткізіп, тиісті медициналық к�мек 

к�рсетілген. Алексейдің арқасы 60 пайыз күйіп кеткен екен. 

Екеуі де жансақтау б�лімінде жатып, қазір аман-есен елге 

оралған. ?рт с�ндірушілердің арқасында к�рші үйлерге 

зақым келмеген. Ауыл адамдарының ауызбіршілігі жақсы 

ғой. Бәрі де бір үйдің адамдарындай Алексей мен Индираға 

қолұшын беруге тырысып-ақ жатыр. 

– Дәулет бізді ажалдан арашаламаса екі баламыз 

жетім қалар еді. К�ршің болса осындай болсын! Ауыл 

әкімі бастап, ел қостап барлық жағдайымызды жасап 

бағуда. 6зірше басқа үйде тұрып жатырмыз. Ж�ндеу 

жұмыстары жүргізілгеннен кейін �з үйімізге ораламыз ғой. 

Бір түсінгенім адам баласы бүгін бармын деп күпірлік та-

нытпауы керек екен. Ажал аяқ астында. Сол түні телевизор 

тоқ к�зінен ажыратылмай қалыпты. Розетка қызып кетіп, 

�рт содан туындаған. Түнгі екілер шамасында оянсам, үйдің 

іші к�кала түтін. Жанталасып балаларды киіндіріп далаға 

шығардым. Алексей болса, �ртті с�ндірмек болған кезде 

телевизор жарылыпты. Мен оны құтқарамын деп �зім де 

�рт ортасынан шыға алмай қалдым. Дәулет болмағанда не 

болар еді. Газет арқылы басымызға күн туғанда қолұшын 

берген Новорыбинка селолық округінің әкімі Арман 

Оразовқа, ауыл тұрғындарына, әсіресе Дәулеттің �зі мен 

оның отбасына зор алғыс білдіргім келеді, – деді Индира 

ағынан жарылып.

Дәулет Жексенбайұлы білікті мұғалім ғана емес, қолы 

епсекті шебер де екен. Бұл �нерді әкесі  Жексенбайдан 

үйренген. Ағаштан түйін түйген қол�нерші атакәсіптің 

арқасында отбасын асырап отыр. Оны ауылдаста-

ры он саусағынан �нер тамған, ағаш ұстасы деп те 

құрметтейді. Енді, міне, жамағатқа үлгі болған ержүрек 

қайсарлығымен ел аузында жүр. Дәулеттің үлкен ұлы 

Ерболсын Щучинск қаласындағы педагогикалық 

колледжінің екінші курс студенті. Ал Бауыржан, 

 Еркежан, 6зиза үшеуі мектеп жасындағы балалар. 

Кенжесі Мансұр т�рт жаста.

– 6кеміз �те сабырлы, қарапайым, ақк�ңіл адам. Бізге, 

әсіресе ұлдарға білгенін үйретуден еш жалыққан емес. 

Орынсыз с�йлеп кеуде соғып, теріс қылық танытқанын 

к�рген емеспіз. Біз әкемізді �зімізге мақтан әрі үлгі етеміз, 

– дейді тұңғышы Ербосын. Ұстаздың ерлік ісі ескерусіз 

қалмады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі 

Қ.Қасымовтың 2017 жылғы 15 маусымындағы бұйрығына 

сәйкес Дәулет 6кімжанов «?ртте к�рсеткен қайсарлығы 

үшін» медалімен марапатталды. 

Ұлмекен ШАМЕНОВА 
Ақмола облысы 

Новорыбинка ауылы

Дабыра қылды парқымды.

Алдырсам мені кім дейді, 

Қазаққа берген антымды.

Ширыққан еттей шыдамы,

Тастүлек қырдың шұбары,

Шұбалаң құйрық мұнары,

Кім тыңдайды зарпымды?

Жүрек содан шарқ ұрды,

Ішек сымдай тартылды...

***

Мен жарылсам, ағымнан жарыламын,

Ешбір қаяу к�ңілде қалмау үшін.

Мен шағылсам, жанымнан шағыламын,

...Қайтадан самғау үшін.

Мен ағылсам, бұлттардай ағыламын,

Ақтық рет аспанда жану үшін.

Мен соғылсам, тауларға соғыламын,

...?зімді тану үшін.

Мен сағынсам, жүрекпен сағынамын,

Сол жүректе �зімді жерлеу үшін.

Тағдырдың дегеніне бағынамын,

...Тек сені к�рмеу үшін.

Мен жыласам, егіліп шын жылаймын,

Бытыр-бытыр кеудемді с�гу үшін.

Мен жырласам, қираймын шыныдай бір,

...?зімді жеңу үшін.

Мен сүйсем де беріліп шын сүйемін,

Сүймей тағы, қайтемін, жүре алмаймын.

Бұл �мірде бір суып, бір күйемін,

Мен басқаша �мір сүре алмаймын.

PЛЕҢСІЗ ДЕ PМІР СҮРУГЕ 
БОЛАДЫ ДЕЙТІНДЕРГЕ ЖАУАП

«�лең �лді!» деді бір ағам.
Газеттегі сұхбаттан.

?лең �лді дегенше, �мір �лді десейші,

Қ�зден жасы моншақтап еңіреді десейші.

?лең �лді дегенше, дүбір �лді десейші,

Дүние біткен аһ ұрып тебіренді десейші.

?лең �лді дегенше, күбір �лді десейші,

Қара аспанның кеудесі күңіренді десейші.

?лең �лді дегенше, жасын �лді десейші,

Бұл жалғанға сыймастан тасып �лді десейші.

?лең �лді дегенше, рух �лді десейші,

Қақ жүректің тұсынан сынып �лді десейші.

?лең �лді дегенше, С�з �лді десейші,

Безбүйрек мына дүние безерді десейші.

?лең �лді дегенше, қазақ �лді десейші,

Қазақ емес, алашта арыс �лді десейші,

Толғамалы науан нарт – 

намыс �лді десейші.

...Құлағына Құдайдың жетер ме екен 

айқайым,

Ермек болған әркімге қу басыңды к�терші,

Ей, ?лең! 

                                            ***

Тұлпар тұяқты, тасырлы,

Тағдыры тарпаң т�зім ем.

Парықтай алмай басымды,

Пұшайман жесем, �зімнен.

Санамда сарсаң сан үміт,

Сансырап саққа безінген...

У менен зарға таңылып,

Уайым кешсем, �зімнен.

Жаралы жүрек жандарды,

Жаныма серік сезінгем,

Жерсіне алмай жалғанды, 

Жер құшып жатсам, �зімнен.

Жолымды тосқан жоқ келіп,

Қаршадай күнгі кезімнен.

Бармақтай бақты к�п к�ріп,

Танымай �тсем, �зімнен.

Жандауа дертті шындық пен

Шемен жыр кеуде кемірген...

Тиянақ таппай тірліктен,

Түңілер болсам, �зімнен.

Есалаң жандай ес кірмей,

Боздауға тоймас бозінген.

Жүректің үні естілмей,

Таскерең болсам, �зімнен.

?мірдің түстім �ртіне,

Еншіме бітіп аңсар ән.

Делқұлы мынау дертіме,

Құдай-ау, қайдан ем табам?!.

КИІКТІҢ ЕЛЕСІ

Қанжардай тілгілеп ауаны,

Шоқтай боп жалтылдап жанары,

Дүбірге толтырып даланы,

Қияда киіктер ағады.

Жүрегі үздіге тарсылдап,

Жұлыны бозаңға тырсылдап,

Алқынып,

Шарқ ұрып шабады.

Артында күндер қап қаралы.

Ұмытып мың жылдық наланы,

Аспанда ж�ңкіген бұлтқа ілесіп,

Құйымыр – құйғытып барады. 

Бозкиік – ойларым бас асау,

Ол қашан саябыр табады?..

Беткейден қарайды ай маңып,

Мен тұрмын қияда ой бағып.

Қиялым – қыңырлау, қаңғыбас,

Қырандай шүйіліп к�к тіле

Алдымнан зу етіп �тті де,

Қайтадан кетті ол

Бір түйір ноқатқа айналып.

Киіктің елесі қалды тек,

К�зімнің ұшында байланып.

ОҚИҒА
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Алматыда«�лемдік к1п этникалық және мультимәдени дәуірде 
бейбіт 1мір сүру, алмасу мен ынтымақтастық» атты 18-ші 
Бүкіләлемдік корей форумы 1з жұмысын бастады. Форумды 
Қазақстанның корей қауымдастығы және Алматы қаласындағы 
Корея Республикасының Бас Консулдығының қолдауымен әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Жаһандық 
корей қоры ұйымдастыруда.

Айтулы Жаһандық корей қоры Еуропа, Азия, Солтүстік Аме-

рика мен Австралия елдеріндегі жетекші жоғары оқу орындарында 

17 форум ұйымдастырды.ҚазҰУ БҰҰ-ның тұрақты даму бой-

ынша «Академиялық ықпал» бағдарламасының жаһандық хабы 

ретінде  әлемнің 12 елінен 150 қатысушыны қабылдады. Олардың 

арасында танымал саясаткерлер, дипломаттар мен ғалымдар, 

кәсіпкерлер, журналистер және қоғамдық ұйымның жетекшілері 

бар.

Форумды ашқан ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов «Қазақстан-

дағы ұлттардың мызғымас достығы мен бірлігі – еліміздің орасан 

зор жетістігі.Қазақ жеріне жер аударылғанына биыл 80 жыл толған 

корей диаспорасының Қазақстан халқының тату жанұясында 

�зіндік орны бар. Қазақстандық корейлер Корей түбегі мен Еу-

разия континенті арасындағы тұрақты к�пір р�лін атқарады» деп 

айрықша атап �тті. 

Шараның пленарлық және секциялық отырыстарында 

«Корей түбегі және әлем», «Кореяның б�лінуі және Корей түбе-

гін дегі әскери іс-әрекеттер кезеңі», «Мульти-полярлық кезең-

дегі Азия», «Корей түбегі үшін бейбіт келісімге қол жеткізу», 

«Орталық Азиядағы диаспоралық қауымдастықтар», «1937 жылғы 

күштеп жер аудару туралы тарихи естелік» сияқты тақырыптар 

талқыланды. Жаһандық Корей қорының президенті Ри  Чжанчху 

айтқандай, Қазақстан мен Корея Республикасының саяси 

қарым-қаты настары түрлі диалог негізінде құрылып, экономика 

мен бизнес к�кжиегінде ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. 

С�йлеген с�зінде Р.Чжанчху «Екі елдің болашағы үшін мұнай, 

электр, құрылыс, жол, сауда, инновация секілді сан түрлі салалар-

да бірлесе қызмет ету маңызды» деп атап к�рсетті.

Қазақстан мен Корея қарым-қатынасын с�з еткен Шығыс 

Азиядағы бейбітшілік мәселелері бойынша Халықаралық кон-

ференция Комитетінің т�рағасы Ли Бу Янг «Қазақ халқы осыдан 

80 жыл бұрын, 1937 жылы күштеп жер аударылған корейлерге 

атамекенінен қоныс беріп, қолтығынан демеп, қол ұшын берді. 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бастамасымен ұйымдастырылып 

жатқан форум да қазақтардың қонақжайлығының бір белгісі. 

Аталмыш шараның �туі біз үшін аса зор мәртебе» деп тебіренісін 

жеткізді. Ли Бу Янг бүкіл корей халқының атынан алғыс білдіріп, 

корейлердің Қазақстанға к�шіп келгенінің 80 жылдығына, Естелік 

поезы мен Форум құрметіне орай ҚазҰУ ректоры Ғалымқайыр 

Мұтановқа ризашылық марапатын табыстады.

Атап �ту керек, 23 шілдеде Владивосток қаласынан шығып, 

80 жыл бұрын он мыңнан астам корейлер күштеп жер аударылған 

Үшт�бе қаласына 1 тамыз күні келіп жеткен Естелік поезының 

80-ге жуық қатысушысы форум жұмысына атсалысуда. Делега-

ция �кілдері Үшт�беге жақын Б�ст�бе жотасында орналасқан 

мемориалды кешенде жер аударылған корейлерді еске алу кешін 

�ткізіп, қолдау к�рсеткен қазақ халқына ризашылықтарын айтты.

Смайыл БАЗАРБАЙ

Достық аясындағы жүздесулер
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

6
діс пен айла, бап пен бақ 

безбенге салынар мұндай 

т а р т ы с т а р д ы ң ,  с о н ы -

мен қатар қаламгерлерді ақпарат 

майданындағы қым-қуыт тіршіліктен 

бір сәт серпілтіп, «ойдағы ел қырдағы 

елмен» қосылғандай мәре-сәреге 

түсіретіні бар. Осы орайда «футбол 

– журналистің сабантойы» деген 

тіркестің тіл ұшына оралатынын 

қайтесің?

«Футбол-еріккеннің ермегі емес» 

депті бір ағылшынның әзілқойы. 

Р а с ы н д а  д а ,  к е з і н д е  а қ ш а л ы 

аристократтардың бас қосар база-

ры болған аяқдоп к�з алдымызда 

қыруар қаржы құйылып жатқан 

бизнес түріне  айналды.  Пеле, 

 Эйсебио, Марадона, Сегізбаев 

сынды сайыпқырандарды былай 

қойғанда, ауыл мен аудан команда-

сына енді ғана іліккен ойыншының 

шашбауын к�теру қошеметші үшін 

мәртебенің б�лек бір түрін туында-

тып отырғанына куәміз.

Д ү б і р л і  д о д а л а р д ы  қ а л т 

жібермейтін қазақ үшін футболдың 

орны бір б�лек. Елордамызда әлемдегі 

бірегей спорт ғимараттарының бірі 

– «Астана-Арена» стадионының 

жанкүйер игілігіне айналуы спорт 

о й ы н д а р ы н ы ң  қ а й м а н а  ж ұ р т 

алдындағы беделін бір к�теріп та-

стады. 30 мыңнан астам к�рерменге 

арналған, екі деңгейлі құрылымы бар 

ірі амфитеатр ретінде ойластырылған 

бұл нысанда дүрілдеп �ткен қысқы 

Азия ойындарының ашылу сал-

танаты оқырмандарымыздың жа-

дында болар. Содан бері мұнда 

халықаралық деңгейдегі бірнеше 

жарыстар �тіп, спорт жылнамасынан 

орын алып үлгірді. Биылдың �зінде 

қазақ футболшылары іріктеу жары-

старын �ткізу барысында азуын айға 

білеген бірқатар шетел командала-

рымен жасыл алаңда шеберлік сына-

сты. Румыния, Дания және Польша 

құрамаларымен болған кездесулер 

1-қыркүйекте �тетін Қазақстан – 

Черногория арасындағы ойын да 

осының дәлелі.  

Польша дегеннен шығады. Еге-

мендік тұсында бұғанасы бекіп, топ-

шысы қатайған қазақстандық аяқ-

допшылар қатысқан халықаралық 

турнирлерге куә болғанымыз бар. 

Бұдан 5 жыл бұрын қызмет бабымен 

Польша елінде болу бұйырғанда к�не 

құрылықтың қақ т�рінде орналасқан 

осынау тағдыр лас жұрттың спортқа 

деген к�зқара сына біраз үңілгенім 

бар еді. Енді сол түйгендерімді 

назарларыңызға ұсынайын. 

П о з н а н ь  қ а л а с ы н д а  т ұ р ғ а н 

кезімде кез келген жат жұрттықтың 

әдетімен мұражай, театр, к�рме 

сияқты таңсық орындарға бас 

сұғып, бұқаралық спорт жиында-

рына жиі баратынмын. Бұл қала 

 Варта �зенінің  бойында орналасқан. 

Суданның астанасы Хар-
тум қаласының жылдық ор-
таша ауа температурасы 49 
градус болғандықтан, «әлем 
ошағы» деген аты бар. 

Ресейдің Якутск қала-

сын да қыс күндері ауа тем-

пературасы 60 градус суық 

болғандықтан болат шы-

бықтар оңай сынып кетеді. 

АҚШ-тың Вашингтон қаласында жыл 

бойы жауған қардың м�лшері 870 миллиметрді 

құрайды. Бұл дүниежүзі бойынша жауатын 

қардың м�лшері ең к�п қала болып есептеледі. 

Үндістанның Ассам штатындағы Черра-

пунджи қаласы әлемдегі ең к�п жауын-шашын 

жауатын аймақ. 

Индонезияның Бейтензорг қаласы дүниежүзі 

бойынша найзағай ең к�п ойнайтын қала. 

Камбоджадағы ихмерлердің әліпбиінде 76 
әріп бар. Ал Бутенвиль аралын мекендейтін тайпа 
11 әріппен, Гавай аралындағы тайпа 12 әріппен 
шектеледі. 

О әрпі ең ежелгі әріп болып саналады. 

Біздің дәуірімізге дейінгі 1300 жыл бұрын 

финикиялықтар жасаған әліппеде бар. О әрпі 

әлем халықтарының 65 әліппесінде кездеседі. 

6ріптердің ішінде ең к�п кездесетін әріп А 

әрпі. Ең сирек кездесетіні чех халқы қолданатын 

ржщ әрпі. 

Қытайда 40 000-нан астам иероглиф таңба 

бар. Бұл тілде қиындықты, қолайсыздықты 

білдіретін иероглиф шатыр астында қатар тұрған 

екі әйел бейнесінде таңбаланған. 

Қимылдаса қос шебер,

Қыруар-қыруар іс �нер.

Түйені сен қомдайсың ба,

6лде мен қомдаймын ба?

Оңды қомдамасам,

Олақ болмаймын ба?

(Қол)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Әлемнің ерекше қалалары 

Әріп жөнінде не білеміз?

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Жердегі қашықтық миль-
мен немесе шақырыммен 
1лшенеді, бірақ галактика 
үшін бұл бірліктер тым аз. 
Ғалымдар әлемдегі қашық-
тықтарды жарық жылда-
рымен және парсектермен 
1лшейді. 

Жарық ең үлкен жылдам-

дық ты к�рсететіндіктен, 

ғалымдар жарық жылдарын қолдана оты-

рып, әлемдегі арақашықтықтар туралы тиімді 

түсініктемелер алады. Жарық жыл – жарықтың 

бір жыл ішіндегі жүріп �тетін қашықтығы. Ол 10 

000 000 000 000 шақырымға немесе шамамен 3,25 

парсекке тең. 

Бізге тіпті планетамызға ең жақын орналасқан 

жұлдыздардың жарығы бірнеше жылдардан 

кейін де келеді. Ең жақын жұлдыз бізден т�рт 

жарық жыл қашықтықта орналасқан. Бұл – 

астрономдар оған телескоп арқылы қарағанда, 

шындығында да, оның �ткен шағын, яғни т�рт 

жыл бұрынғы жұлдызын к�рді деген с�з. 

Ең қашық орналасқан галактикалардың жа-

рықтары Жерге 10 000 000 000 жылда жетеді. 

Pзін ешқашан 1нертап-
қыш деп санамаған, тіпті 
оның ойлап тапқаны әлемді 
1згертеді деген ойы да бол-
маған  Роберт Плат – қазіргі 
б і зд ің  жолға  шық қанда 
жүгімізді  тасуды жеңіл-
дететін д1ңгелектері бар че-
моданды қолданысқа енгізді. 

1988 жылы Флоридадағы 

Бока-Рейтон қаласындағы �зінің гаражында 

отырып, жақын маңындағы құрылыс дүкенінен 

жиһаз д�ңгелектерін сатып алып, ұнататын 

с�мкесіне тағып қояды. Ал бір қырына металдық 

стержень мен трубадан жылжымалы тұтқаны 

бүркейтін қалташа тігіп қояды. ?зі үшін ой-

лап тапқан с�мкесін к�рген ұшқыштар мен 

стюардессалар бұл ерекше конструкцияға 

қызығушылық танытады. Бірнеше күннен кейін 

ұшқыш болып істейтін Р.Платқа әріптестерінің 

бірі оның да с�мкесін �зінікіндей етіп жасап 

беруін сұрайды. Осылай тапсырыс берушілер 

арта береді, олардың қатары к�бейіп кеткесін 

Р.Плат 1989 жылы д�ңгелектермен және жыл-

жымалы тұтқамен жабдықталған с�мкеге 

«Rollaboard» деген ат беріп, патент алуға �тініш 

береді. Сол жылы Travelpro компаниясын ашып, 

1991 жылы с�мкелерді саудаға шығаруға рұқсат 

алды.

Жарық жылдамдығы 

Ізденіп еді... 

АСПАН ӘЛЕМІ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

экономикасының жандануына 

түрткі болды деп санайды. 1998-дің 

дауылды дағдарысы қайта айна-

лып соққан 2008 жылы әлемнің 

с п о р т  ш е н е у н і к т е р і  ф у т б о л -

дан Еуро-2012 сайысы Польша-

да �теді деп шешім қабылдағанда, 

к�не құрылықта таңданбаған жан 

қалмаған. Қос дағдарыс арасында 

арбаны да сындырмай, �гізді де 

�лтірмей, әупірімдеп жан сақтап 

келе жатқан постсоциалистік Поль-

орындары ашылды, жаңғыртылған 

инфрақұрылым арқасында �неркәсіп 

орындары бой к�теріп, елге келетін 

туристер ағыны молайды.

Осы орайда поляк тәжірибесінің 

Қазақстан үшін ұтымды тұстары 

баршылық екенін атап �тпеуге 

б о л м а с .  Б і з д і ң  е л і м і з д е  д е 

соңғы онжылдықтар беделінде 

халықаралық, аймақтық дәрежедегі 

сан алуан жарыстар, чемпионаттар 

мен олимпиадалар �тіп келеді. 

туралы мынадай деректерді келтіре 

кетуге болады. Дерек пен дәйекке 

сәйкес Польшадағы тікелей шетел 

инвестицияларының �сімі 71 пайыз-

ды құрады (Еуроодақта бұл к�рсеткіш 

әзірше 17%). Халықаралық Doing 

Business рейтингінде Польша елде 

бизнес жүргізу шарттары бойынша 

бірден 19 орынға ілгері ырғыды. 

Осы орайда ел үкіметі инвести-

ц и я  л ы қ  а х у а л д ы  ж а қ с а р т ы п , 

экономикалық белсенділікті артты-

ру ж�нінде соңғы жылдары қолға 

алған қарекеттерді нақ осы Еуро-

2012 спорт бәсекесіне дайындық 

пен оны �ткізу барысынан байқауға 

болатынын атап �ту керек. ?зге ел-

дер дағдарыста тығырыққа тірелсе, 

Польша одан сауығып, тыңайып 

шықты. Бұл  назар аударатын нәрсе. 

Инвестиция �сімі сол жылы бүкіл 

соғыстан кейінгі  кезеңді  қоса 

алғандағы к�рсеткіштен асып түскен. 

Дерекк�з мәліметтеріне қарағанда, 

бүгінгі таңда  Польша инвестициялық 

тартымдылық  бойынша Қытай мен 

АҚШ-тан кейінгі үшінші орынды 

иемденіп тұр. Осы кезде елді «Еуропа 

вундеркинді» деп атапты. Мұндай 

жетістіктердің бірнеше себептері бар.

Біріншіден, ел имиджі жақсарып 

келеді .  Шетел  инвесторлары-

на  Польшаны таныстыру ж�нінде 

қыруар жұмыс атқарылуда. Мәселен, 

Познань қаласының Халықаралық 

сауда орталығындағы к�рмеге жыл 

сайын Қазақстан бизнесмендері 

қатысып, келісімшарттарға отырып 

қайтады. Польша-Қазақстан Сауда-

�неркәсіп палатасының президенті 

Петр Гузовскийдің айтуынша, қазақ 

кәсіпкерлері мұнда жиі т�бе к�р-

сететін болған. Екі ел арасындағы 

экономикалық қатынастарға дәнекер 

болып жүрген осынау қоғамдық 

ұйым қызметі б�лек әңгіме �зегі 

болуға тұрарлық. 

Екіншіден, Польшаның �зге 

 Еуропа елдерінен бір ерекшелігі 

оның экономикалық, қаржылық 

және саяси тұрақтылығы дер едім. 

Бұл елде экономикалық тәуекел 

т�мен, банк жүйесі де орнықты, 

2008 жылдан бастап Польша жыл 

сайын ішкі жалпы �нім м�лшерін 

ұлғайтып келе жатқан Еуропадағы 

бірден-бір ел. Макроэкономикалық 

тұрақтылыққа елдің сыртқы бере-

шегінің ішкі жалпы �німнің 50 пайы-

зынан аспауы ж�ніндегі баптың 

мемлекет Конституциясына енгізілуі 

себепкер болған.

Үшіншіден, бұл елдің адами ка-

питалы сапалы. Еуропадағы әрбір 

оныншы студент – поляк. Инвести-

ция ның 57 пайызы зияткерлік биз-

неске жұмсалады. 35 жасқа дейінгі 

поляк тардың 87 пайызы �зге бір шет 

тілін біледі. 

Т�ртіншіден, поляктар еңбек-

қор халық. Жұмысқа кететін уақыт 

м�лшері бойынша Польша Оңтүстік 

Кореядан кейінгі екінші орында. 

Олар �мірінің 40 пайызын жұмысқа 

арнайды екен. Неміс ықпалының 

м о л д ы ғ ы н а н  б о л а р ,  п о л я к т а р 

католиктік дінін бұзбай-ақ, еңбекке 

деген протестанттық к�зқарасты 

қалыптастыра алған. Бұл арнайы 

тоқталуды қажет ететін �те қызықты 

құбылыс.

Б е с і н ш і д е н ,  П о л ь ш а -

да �зіндік еңбек мәдениетіне ие 

�ркениетті жұмыс күші бар. Кеңес 

үстемдіг інен кейінгі  соңғы 20 

жыл ішінде бұл ел байшыкештер 

билігінен ада нарықтық экономи-

каны қалыптастырып, бизнес пен 

саясаттың ара жігін аша білді. Бір 

ғажабы – Еуропа елдері арасындағы 

сыбайлас жемқорлықтың ең т�мен 

деңгейі осы Польшада тіркелген. 

Міне, сондықтан да болар, спорт 

сияқты бюджетке тәуелді  сала 

Польша экономикасын �гіздей 

�рге сүйреп отыр. Аяқдоп жайлы 

әңгімені бауырлас ел �міріне сүйеп 

отырғаным да сондықтан.

Жетпісбай БЕКБОЛАТҰЛЫ

ФУТБОЛ –
ЕРІККЕННІҢ ЕРМЕГІ ЕМЕС...

Қаланы қақ жарып �тетін ұзын 

даңғылдың бойымен жоғары �рлеп 

келе жатқанда, Болгар к�шесіне 

жақындай бере зәулім үйлердің 

үстіне т�не түсіп, қылаңытқан 

т�бесі алыстан к�зге шалынатын 

алып ақ шатыр менмұндалайтын. 

Қадам басқан сайын ұшырасатын 

 кино-концерт залдарының бірі 

шығар деп ойлағанмын әуелде. 

Кейіннен, құлаққа тосын естілетін, 

«ш» дыбысы мол ұшырасатын поляк 

тіліне бастыға келе, қарсы жолыққан 

жүргіншінің бірінен мұның қандай 

ғимарат екенін сұрадым. «Стадион, 

– деді орта жастағы адам маған ба-

жайлай қарап. – «Лех» командасын 

білетін шығарсыз, сол осы жерде 

жаттығады». 

«Лех» – осы Познань қаласының 

футбол командасы. Шаһардың бетке 

ұстар бейне-нышандарының бірі. 

Қонақүй де, тағам, ішімдік түрлері де 

осы команданың атында. «Лех» сы-

расын татып к�ргендер әйгілі Пльзен 

сырасынан кем емес деп мақтайды. 

Қалай болғанда да спорт клубының 

жарнамасы жақсы. «Ата атымен 

с�з, мата атымен б�з» �тіп жатқан 

заманның бұл да бір белгісі шығар. 

6ңгімемізге арқау болып отыр-

ған Познаньның қалалық стадионы 

Польшадағы ірі спорт құры лыс-

тарының біріне жатады. Бүгінде 

оның жаттығу залдары бос тұратын 

күн сирек. Жоғарыда атап �ткен 

танымал «Лех» футбол командасы 

мұнда Ресей, Ирландия, Хорватия 

және Италия құрамаларымен кезде-

сулер �ткізген. 46 мың жанкүйерге 

арналған зәулім стадион шетелдік 

қонақтар жиі бас сұғатын «беделді» 

ғимараттар санатында. 

Ж е р г і л і к т і  д у а л ы  а у ы з д а р 

дәл осы стадион құрылысы қала 

шада бір де бір жібі түзу стадион, іліп 

алар мейманхана, ылдидан шапқан 

к�лікті т�ске оздыратын күре жолы 

атымен болмапты. «Туған ай тураған 

етпен бірдей» деген, мұның бәрін 

т�рт жылда сақадай сай тұрғызып 

шығу қиынның қиыны еді. Себебі 

осы аталған құрылыстардың бәрі 

елдің инфрақұрылымына кіреді. Бұл 

шаруаның ойдағыдай тындырылғаны 

экономиканың жанданып, жаңғыр-

тылғанын білдірсе керек-ті. «6й, 

қайдам» деп қолын сілтеген сыңар 

езулер  де  жеткіл ікт і  болғанға 

ұқсайды. Бірақ сонау тоқсаныншы 

жылдардың басында «шошытып 

емдеу» тәсілін алғашқылардың 

б і р і  б о л ы п  қ о л д а н ы п ,  � т п е л і 

кезеңнің қиын-қыстау, бұралаң 

соқпақтарынан сүрінбей, аман-есен 

�ткен поляк шаруагерлері бұл сын-

нан да мүдірмеді. Дүбірлеп �ткен 

Еуропаның футбол чемпионаты 

с�йтіп,  ел экономикасын атан 

�гіздей �рге сүйреді. Енді осыған 

тоқталайық. 

Сүйреген емей немене... Қас-

қағым сәтте зу етіп �те шыққан т�рт 

жылда чемпионат �ткізілетін т�рт 

қалада құны 1 миллиард долларға 

татитын дағарадай стадиондар бой 

к�терді. Еуропа магистралдарының 

с а н а т ы н а  е н г е н  ш а п ш а ң 

жолдардың ұзындығы үш еседей, 

ал автострадалардың ұзындығы екі 

есеге ұзарды. 36 теміржол бекеті 

ж а ң ғ ы р т ы л ы п ,  7 8 0  ш а қ ы р ы м 

теміржол ж�ндеуден �тті, әуежай 

инфрақұрылымының ұлғаюына орай 

ұшақ қонуы 79, ал ұшып шығуы 122 

пайызға артты. Еуроодақ берген 

инвестициялар инфрақұрылымдық 

нысандарға арналса да, орайы келіп, 

экономиканың �зге тегершіктері 

іске қосыла кетті. Жаңа жұмыс 

Х а л ы қ  қ а р а ж а т ы н а  қ а н ш а м а 

құрылыс салынып, спорт ны-

сандары бой к�терді. Мәселен, 

мақаланың басында тілге тиек 

болған қысқы Олимпиада �зіне 

жұмсалған мол қаржыны ақтай 

алды ма деген сауал к�кейімнен 

кетпейді. Тау басынан құлдилаған 

спортшылар шеберлігін қызықтау 

үшін шет елдерден туристер ағылып 

келіп, мейманханалар мен мей-

рамханаларды лық толтырды ма? 

Жүрдек к�лікке мініп, оқтаудай 

түзу жолмен жер жаннаты Жетісу 

�ңірін аралады ма? Киіз үй, ожау-

тостаған, сегіз �рім қамшы сияқты 

ұлттық символикалы бұйымдарды 

таласа-тармаса сатып алып, ұсақ 

кәсіпшілерді бір марқайтып та-

стады ма? Сізді қайдам, �з ба-

сым жамиғатқа жағымды болар 

к�рініске кез болмадым. 

Сонымен, тоқсан ауыз с�здің 

тобықтай түйініне келсек, спорт тек 

салауатты �мір салтының жар шысы 

ғана емес, ел тұрмысын түзетіп, 

шаруашылықты �рге сүйрей тін эко-

номика саласы да бола алатындығын 

поляк елі тілге тиек етіп отырған 4 

жыл ішінде оп-оңай дәлелдеп берді. 

Польша оңтайлы жоспарланып, 

ұтымды ұйымдастырылған спорт 

шаралары құрылыс, қоғамдық к�лік, 

қызмет к�рсету, жеңіл және ауыр 

�неркәсіп, ұсақ қол�нершілік секілді 

бір-бірінен қиғаштау орналасқан са-

лаларды біте қайнастырып, тұтас бір 

ағзаға айналдыра алатынын, с�йтіп, 

ауқымды жобалар арқылы олардың 

инвестициялық тартымдылығын арт-

тыратынын тайға таңбай басқандай 

к�рсетті.  Экономиканы жедел-

дете жаңғыртып, бизнес-ахуалды 

сауықтыруға, инвестиция тартуға зор 

мүмкіндік туындады. Инвестиция 
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Жас таланттың жан сыры

Шәйнектен шыққан хат

Қасіретті жылдар 
жылнамасы

Ақт1бе облыстық зағиптар және нашар к1ретін 
азаматтардың арнаулы кітапханасында  к1з мүге-
дек тігіне қарамастан 1з тағдырластарына үлгі болып 
жүрген шалқарлық жас ақын Аманжол Мұқан бет-
қазиевтің жүрекжарды жыр маржандарынан 1рілген 
«Қазағыма ризамын» атты дыбыстандырылған 
үнтаспасының тұсаукесері болып 1тті. 

Жас ақын бұл үнтаспада  ақындық �нерінің қай 

кезеңнен бастау алғанын, шыққан биігін, қоғамдағы 

орнын к�рсетуге тырысқан. Күнделікті �мірде мән 

бермей, тіпті елемей �тетін тұстар да ақын назарынан 

тыс қалмапты.  

Шараға арнайы қонақ ретінде ақын, ҚР Журна-

листер одағының мүшесі, «Жас айтыскер» мектебінің 

жетекшісі Нұрлыбек Қалауов және ақын, С.Жиенбаев 

атындағы облыстық жас�спірімдер кітапханасының ди-

ректоры  Гүлжайнар Қалдина  шақырылды. Кеш басын-

да с�з алған кеш қонақтары жас ақынға құттықтаулары 

мен ұсыныстарын білдірді.  

Аманжолдың тың туындыларымен сусындаған 

қауым, оған қолдау білдірген жандар ақ тілектерін 

 жаудырды. Сонымен қатар үнтаспа тұсаукесеріне ар-

найы келген облыстық халық шығармашылығы үйінің 

әншісі Қуанышгүл Серікбаева ән шырқап к�рермен 

ықыласына б�ленді. Шараны кітапхана директоры 

Гүлстан Хамзина қорытындылады. А.Мұқанбетқазиев 

кешке келген оқырмандар мен арнайы шақырылған 

қонақтарға үнтаспасын  тарту етті.  

Қарлығаш БАЛТАБАЕВА 
АҚТ?БЕ

ТҰСАУКЕСЕР

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

ЖАҢА КІТАП

Сосын, «жалғыз бауырым соғыстан 

қайтпады-ау» деп жиі қамығып отырады 

екен. 

 Ұлмекен соғыстан жараланып 

қайтқан Қадырмен тұрмыс құрып, одан 

бала-шағалы болғанын айттық. Олар 

араға екі ай салып бірінен соң бірі 1995 

жылы дүниеден озған еді. Қадырдың 

 Санат 6бдірахимов деген інісі де бертінде 

�мірден �тті. Ал оның әйелі Күлсара 

апаның к�зі тірі. «Сырлы аяқтың сыры 

кетсе де, сыны кетпейді» демекші, жасы 

сексеннен асса да санасы сергек кісі үлкен 

абысыны жайлы тебірене сыр толғады.

«Ұлмекен мен ағасының туған жері 

Алматы облысының Ақсай жағында Күнту 

деген ауыл. 6келері Тойбай бай болған, 

отызыншы жылдары кәмпескеге ілініп 

айдалып кеткен. 6йелі, яғни Ұлмекеннің 

шешесі Жәмилә біздің Қаракемерден, 

Машақ елінің қызы еді. Күйеуі айдалып 

кеткен соң ол к�п ұзамай балаларын 

алып т�ркініне к�шіп келген. Жәмилә 

осында Оспан деген кісімен қайта отба-

сын құрды. Обалы не керек, ол балаларға 

жақсы қарады. Жұмагелдінің соғыстан 

әр кезде «Қадірлі ата-ана, қарындас» деп 

бастайтын хаттарындағы атасы сол кісі» 

деп Күлсара апа біраз жайдың басын 

ашып берді. – Ұлмекен жалғыз бауырын 

еш ұмытқан емес, үйленбей, артына пер-

зент қалдырмай кеткеніне �кініп, үнемі 

әруағына құран бағыштап отыратын. 

?зі дүниеден қайтарда осы нағашысын 

ұмытпауды балаларына да аманаттап кет-

кен болатын...

Ауылда Жұмагелдіні білетін адамдар 

қалмапты. Ең соңғы соғыс ардагері де 

былтыр �мірден �тіп кеткен. Осыдан 

отыз жыл бұрын (1987 ж.) Қаракемердің 

орта лы ғында соғыс құрбандарына ар-

нап орнатылған ескерткіште есімі ойып 

жазылған 241 боздақтың қатарында 

Жұмагелдінің де аты-ж�ні тұрғаны на 

шү кіршілік еттік. Біз ғаламтор арқылы 

«Мемориал» сайтына кіріп, Ұлы Отан 

соғысынан оралмаған жауынгер лер 

тізімі жарияланған Ресей Қорғаныс 

министрлігінің ең үлкен ақпарат тық 

анықтамалар банкін қанша ақтарғаны-

мыз бен Жұмагелді Тойбайұлы туралы 

ешбір дерек кездестіре алмадық. Есесіне 

ол 2000-шы жылы Таразда жарық к�рген 

«Боздақтар» естелік кітабынан табылды. 

Онда: «Тойбаев Жұмагелді, сержант, 1917 
ж. Алматы об. Қаскелең ауд. «Күнту» 
 ауылында туған. Қазақ. Қордай ауда нында 
жұмыс істеген. &скерге 1941 ж. Қордай 
ауд. әскери ком-да шақырылған. 1944 ж. 
ақпанда хабар-ошарсыз кетті» де лінген 

(«Боздақтар», үшінші том, 64-бет).

Биыл туғанына жүз жыл болатын, орда 

бұзар отыз жасында соғыста хабарсыз кет-

кен бір қазақ солдаты Жұмагелді  Тойбаев 

жайлы ойда жоқта осындай деректер 

алдымыздан шықты. Жүректе қалған 

жарақат жанды сыздатады. 

Құрманбек �ЛІМЖАН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Жамбыл облысы

Қордай ауданы

Кәрім К�кірекбаевтың алғы с� зімен ашы-

лады. Онда шет жұртқа қоныс аударған 

қазақ халқының саны неліктен азайтылып 

к�рсетілгені айтылады.

Кітап авторы зұлмат жылдардың 

ауыртпалықтарын бастан кешіріп, 

тағдырдың тәлкегіне түскен қарттардың 

естеліктерінен басқа әр ауданға қатысты 

мұрағат құжаттары мен тарихи деректерді 

де пайдаланған.

 

 Ерасыл НАРИМАНҰЛЫ

Бибосынның ата-анасы дүниеден 

�ткелі жиырма жылдан асты. 6кесі Қадыр 

6бдірахимов Ұлы Отан соғысының 

ардагері еді. Соғыста танкист болып ауыр 

жараланған, денесінің бірнеше жерінде 

бұлтиып денемен дене болып кеткен 

жарық шақтың орнын бала кезімізде талай 

к�зіміз шалатын. Ұлмекен екеуінен сегіз 

бала болған. Бибосын солардың кенжесі. 

Ал шәйнектен табылған хаттар 

Ұлмекеннің жалғыз бауыры Жұмагелдінікі 

болып шықты. Соғыста хабарсыз кеткен-

ді. Қарындасы сары майдай сақтап, 

к�кірегін сағыныш буған сәттерде 

қолына алып сан мәрте қайталап оқып, 

к�з жасын бұлаған хаттар ғой. 6бден 

сарғайып, бүктелген жерлері қиылып, 

кей тұстарының жазулары к�рінбей де 

қалған. ?леңдетіп жазылғанына қарап, хат 

иесінің жазу-сызудан қаражаяу еместігін 

байқауға болады. «Елге арнаулы �лең» 

деп басталатын ұзақ хатын оқып отырып, 

ауылдан жеті бала әскерге алынып 12-сі 

түнінде (қай жыл, қай ай екені белгісіз) 

Жамбыл қаласына келіп, мұнда т�рт-бес 

күндік дайындықтан соң пойызбен жолға 

шыққан сапарын баяндайды. «Ызғытты 

қара айғыр салып алып, барады қайран 

ауыл артта қалып. Адамның �з жеріндей 

болмақ қайда, кетеміз ойлағанда күйіп 

жанып» деп туған жерге сағынышын 

білдіреді де, Шу, Аяг�з, Сары�зек стан-

саларын, Барнаул, Алтай, Новосібір, 

Омбы айналып, қайтадан Қазақстанға 

кіріп 29-ы күні Қарағандыға жеткенін 

айтады. Хаттың бұдан арғы жолдары �шіп 

қалғандықтан оқу мүмкін болмады. Ал 

1943 жылы 10 қарашада жазған хатында 

Қазан қаласындағы госпитальдан жазы-

лып шыққанын, енді тағы майданға бара-

тынын хабарлайды. Бұл хаттарда  ауылда 

қалған атасы мен анасы, қарындасы 

Ұлмекеннің, бауыры Қыстаубайдың 

есімдері аталады.

Бибосын үйінің т�ріне анасының 

соғыстан қайтпаған ағасы Жұмагелдімен 

бірге түскен суретін үлкейтіп іліп 

қойыпты. Бұл соғыс қарсаңындағы су-

рет екені даусыз. Онда Ұлмекен үріп 

ауызға салғандай жас бойжеткен де, ағасы 

галстук тағып, сыптай болып киінген 

жігіт ағасы. Сірә, оның оқып, әлде 

қызмет істеп жүрген кезі болса керек. 

Бибосынның аудан орталығында тұратын 

әкпесі Алтынай болса анасының: «Бала-

ларым үйленгенде елден ыдыс-аяқ сұрап 

жүрмейік» деп жаңа шыны, шәйнектер 

сатып алып жинайтын әдетін еске алды. 

«Ғылым ордасының» Кіші залында 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының аға ғылыми 
қызметкері Тұңғышбек Бекқұловтың 
«�улиеата 1ңіріндегі ашаршылық» 
атты кітабының тұсаукесері 1тті.

Кітап негізінен к�нек�з қария-

л а р  д ы ң  е с т е л і к т е р і н е н  т ұ р а д ы . 

 Жи нақ талған  материалдар нақтылықпен, 

шынайылықпен ерекшеленеді.

Туынды Жамбыл облысының әкімі 

ген бірнеше жігіт құмай тазылар мен 

қазақы т�бетті жетектеп, ел назарын 

�здеріне ау дарған. Кешкісін иппо-

дромда ат жарысын ұйымдастырып 

 Атырау азаматтары сол күні жұмыстарын 

қорытындыламақшы екен. 

Бірақ бұл �зге �ңірлерден, елорданың 

�зінен жиналған шеберлерге еш б�гет бо-

лып тұрған жоқ. Этноауылға кіре берістен 

басталатын қол�нер шеберлерінің қатар-

қатар қойылған к�рме-дүкен деуге келетін 

арнаулы орындарында не жоқ дейсіз. 

Күмістен соғылған әшекей-бұйымдар, 

оюлы білезік пен алқа, зерлі сырға, 

сақина, шолпы, түрлі �рімді қамшы, 

ағаштан ойылған, теріден жасалған 

ыдыс-аяқ пен кәдесый дүниелері, бір 

с�збен қазақ халқының ғасырлар бойы 

ежелден қолданған тұрмыстық заттары 

мен бұйымдары бірінен-бірі �теді.

К�рмені тамашалап жүріп, астаналық 

шебер Серік Сәтімбековтің қолынан 

шыққан зергерлік бұйымдарға қызығып, 

сұрап, сатып алып жатқан қонақтарды 

к�зіміз шалды. Жамбыл облысының 

Меркі ауданының тумасы болатын зер-

гер елордаға қоныстанып, күмістен неше 

түрлі әшекей бұйымдар соғады екен. 

«Атамыздан келе жатқан зергерлік 

�нерді �зіме мирас қып қабылдап ал-

дым. Ұлттық нақыштағы дүниелерді 

жасауға құмармын. Міне, алқа, білезік, 

қанжар, қылыш, дулыға... Ағаштан да, 

теріден де жасалған бұйымдар к�п. Мы-

нау үлкен тойға к�пшілікпен бірге бел-

сене қатысып жатырмын» дейді шебер.

 Бірнеше адам иіріле тоқтап, зер 

салып тұрған тұсқа назар аудардық. 

Ұлттық киім киген екі әйел шимен 

киіз басу, тұскиіз жасау деген сияқты 

қол�нердің бар түрін білемін. Мынау 

алаша тоқу – қазір жоғалып бара жатқан 

дүние. Осыны к�рсетіп, жас ұрпаққа та-

ныстырсам деймін. Мектепте 1-11 сынып 

оқушыларына үйретіп жатырмын. Эт-

ноауыл біз сияқты қол�нер шеберлеріне 

үлкен мүмкіндік беріп тұр» деп ойымен 

б�лісті.

Жаңа ғана орналаса бастаған шығыс-

қазақ стандықтар 30 қол�нерші келгенін 

айтып қалып еді, алматылық шебер 

Тілеш Намазбековпен тілдескенде, 

Алматы облысынан 22 шебер келіп, �з 

бұйым дарын паш етіп жатқанын білдік.

«Он күндей болды,  �нерімізді 

к�рсеттік. Қонақтар риза болды деп 

ойлаймын. ?зім домбыра, қобыз жа-

саумен әуестенемін. Бір қобызымды 

Американың Бостон қаласынан келген 

турист қызығып, сатып алды» деді ол.

 Этноауылдың ауқымы үлкен, екі гек-

тардай жерді алып жатыр. Ежелгі шығыс 

қалаларындағы қарбалас байқалады. 

Бір жерден тұғырларға қонақтаған 

бүркіттерді тамашалаған жұртты к�рдік. 

Астананың іргесіндегі Софиевка ауылы-

нан Арман деген жігіт 7 бүркіт әкеліпті. 

?зі бағып, күтеді екен. 

Ол: «Тастүлек», «Мұзбалақ», «Ұяба-

сар», «Ақбалақ», «Тұйғын» деп әр бүркіт-

тің атын, жасын айтып, біреуіне тіпті 

22 жыл болғанын алға тартты. Келген 

қонақ тар бүркіттерді сипалап, кейбірі 

қолда рына қондырып суретке түсіп 

жатты.

Этноауылда күнделікті тыныс-тір-

шілігін бақылап, ұйымдастырып, барлық 

шаруаны қадағалап бас-к�з болып 

жүретін жауапты бір азамат бар екен. 

Ол – Қалыбеков Нұрғиса, қазақы ұзын 

шапаны жарасқан сырбаз жігіт.

Н ұ р ғ и с а н ы ң  а й т у ы н ш а ,  к и і з 

үйлерден басқа, түрік, орыс, неміс, 

кавказ, корей, украин халықтарының 

ас мәзірлерін дайындайтын 6 шағын үй 

жасалған. Қазақтың ұлттық тағамдарына 

негізделген «Номад» атты мейрамхана 

жұмыс істеп тұр. Оның �зінде 6 үй бар, 

хан ордасы сияқты тағы бір киіз үй бар. 

6р киіз үй �зінше қазақы нақышта 

безендірілген.

Этноауылда күнде концерт не-

месе қазақ кинолары жүріп жатады. 

Бұл үшін 850 орындық арнайы зал 

жасақталған. Онда әр облыстан кел-

ген к�ркем�нерпаздар �з �нерлерін 

к�рсетеді. Бүгінге дейін Ақт�бе, Ақмола, 

Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан 

және Алматы қаласы қол�нер шеберлері 

мен �нерпаздары он күннен «Этноауыл» 

тіршілігін жандандырып келіп кеткен 

екен. 6р облыстың шеберлері шеберлік 

сабақтарын �ткіз іп,  б ілгендерін 

үйретеді.

 Бір киіз үй – мұражай. 6р облыс 

�з жәдігерлерін әкеліп, он күндей 

жұртшылық назарына ұсынады.

–Министрліктер ұйымдастырып 

жататын түрлі жиындар мен шараларға 

келген шетелдік қонақтар бізге ар-

найы атбасын бұрады. Мәселен, таяуда 

Энергетика министрлігінде болған 

халықаралық шараға жиналған қонақтар 

– 150-дей кісі «Этноауылды» тамаша-

лап, концерт к�ріп, кәдесыйлар алып 

қайтты. Уфа қаласының мэрі келіп, 

«тәжірибе алатын жақсы дүние екен» деп 

ризашылығын білдірді. Лос-Анжелестен 

келген 3-4 америкалық қонақ киіз үйде 

болып, қымыз ішіп, тамашалап кетті. 

Италияның ұлттық арнасынан келіп 

түсірді. Халықаралық журналистер 

келіп сұхбат алды. Бәріне де қызықты. 

?йткені табиғи болмысымыз тартып 

тұр, – деп Нұрғиса ағынан жарылып 

түсіндірді. 

Этноауылдың бір тұсында екі 

түйе, т�рт жылқы, бір пони бағылып, 

күтілуде. Мұнда к�бінесе балалар жүр. 

Астананың маңайындағы жазғы дема-

лыс лагерінен келетін балалар қатты 

қызығатын к�рінеді. Біз түйе жетектеген 

әйел адамды с�зге тарттық. Оңтүстік 

Қазақстан облысының Түркістан 

қаласынан келген Айсара Арғынбаева 

ЭКСПО басталғалы осы жерде қызмет 

ететін айтты.

 «?зім зейнеткермін. Түркістан 

қаласындағы 47-ші мектептің 6 сы-

ныбында оқитын немерем Ұбайдулла 

Жассұлтанмен бірге осы жұмысты 

қолға алдық. Балаларды қыдыртамыз, 

шетелдіктерді қабылдаймыз. Бәрі 

жақсы... Қонақтар риза болып жатады» 

дейді ол.

 Қ а р а п  т ұ р ы п  р и з а  б о л а с ы ң . 

 Этноауыл тіршілігін қыздыруға осы-

лай үлкен де, кіші де атсалысуда. 

 ЭКСПО халықаралық к�рмесі аясын-

да ұйымдастырылған іс шын мәнінде 

қазақты шетелдіктерге жақынырақ 

таныстыруға мүмкіндік беретін игілікті 

шараға айналған...

Ғазиз ЕСЕМБАЕВ
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АСТАНАДАҒЫ
«ЭТНОАУЫЛ»

(Басы 1-бетте)

Бірден к�зге түсетіні – тап-тұйнақтай 

тазалық. Бірнеше қатар тізілген ақшаңқан 

киіз үйлердің ара-арасына тақтайдай 

тегіс жол т�селген, гүлмен к�мкерілген 

к�гал, суы сылдыраған шағын субұрқақ, 

ұлттық дәстүрлер к�рінісін бейнелейтін 

ж а ғ а л а й  о р н а л а с т ы р ы л ғ а н  м ү с і н 

ескерткіштер к�здің жауын алады.

Біз келгенде Атырау облысының 

ұжымы соңғы күнін �ткізіп, Шығыс 

Қазақстан облысынан шеберлер келіп, 

жайғасуға қам жасап жатқан сәт екен. 

Дегенмен, атыраулықтар әлі етек-жеңін 

жинай қоймапты. Арнайы жасалған 

биіктеу сахна үстінде балуан жігіттер 

қазақ күресінің әдіс-тәсілдерін к�рсетіп 

жатты. Енді бір тұста ұлттық киім ки-

�рмек, алаша тоқып к�рсетіп жатыр. 

Келушілерге қазақ қол�нерінің осы 

бір ерекше түрін қолма-қол танысты-

рып отырған атыраулық шебер Жанар 

Қарабалина былай дейді:

 «Біздің жақтың қазақтарында кезінде 

шидің үш түрі болған ғой. Орама ши, шым 

ши, ақ ши дейді. Шым шиді керегенің 

сыртына ұстаған, сықырлауықтың 

(есіктің) үстіне әдемілеп тоқып қойған. 

Орама шиді қазақ ошақ тұратын жерді 

қоршап қою үшін жасаған. Ақ ши 

күнделікті тұрмыста пайдаланылған».

 Екінші шебер – Атырау облысы 

Құрманғазы ауданына қарасты Ақк�л 

ауылындағы орта мектепте техноло-

гия пәнінен сабақ беретін ұстаз Надя 

 Жамекова да: «Алаша тоқу �нерімен бала 

кезімнен айналысқанмын. Алаша тоқу, 


