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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

7-бет

Бүгінгі санда:

Мәңгілік жастық 
жыршысы

«Забурын шығанағы» 
демалыс орнына әбден лайық

«Жаңбыршының» 
жайқалған бағы

6-7-бет

12-бет

11-бет

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ 
БАҒДАРЛАМАСЫ: «0+11» 

Білім беру жүйесін жаңғырту, 

материалдық-техникалық базаны 

жақсарту және мұғалім кадр лар 

біліктілігін арттыру бойынша нақты 

жұмыстар жүргізіліп жатыр. Білім 

және ғылым министрі Е.Сағадиев 

сала қызметіндегі жаңа үрдістер 

«100 нақты қадам – Ұлт жоспарына» 

сәйкес жүзеге асырылатынын айтты. 

Атап айтқанда,  басты &згерістердің 

бірі – 2019 жылдан бастап «0+11» 

қағидатымен 12  жылдық білім 

беру бағдарламасына к&шу. Яғни 

бұған дейінгі 11 сыныптан б&лек 

мектеп табалдырығын жаңа аттаған 

бүлдіршіндер арнайы даярлықтан 

& т е д і .  М и н и с т р д і ң  а й т у ы н  ш а , 

мектепалды немесе «н&лдік» сы-

нып балалардың бірінші сыныпқа 

толыққанды дайын болуы үшін керек. 

 Орта білім саласындағы басты 

&згеріс – жаңартылған мазмұнға к&шу 

2016 жылдың қыркүйек айында 1-сы-

ныптан басталған болатын. Олар &ткен 

оқу жылында жаңа бағдарлама бойын-

ша білім алды. Биыл оларға 2, 5 және 

7-сыныптар қосылады және аптасына 

бес күн оқиды. Демек, балалар бір 

апта оқу жүктемесінен кейін демалып, 

ата-анасының жанында к&бірек болуға 

мүмкіндік туады. Бастауыш сыныптар 

«Құлақтан кіріп, бойды алар»
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ШАРА

Ш а р а ғ а  ф и л о л о г и я  ғ ы л ы -

мының докторы, абайтанушы ғалым 

Тұрсын Жұртбай, абайтанушы Омар 

Жәлелұлы, саяси ғылым докторы, 

профессор Бәкір ;бдіжәлелұлы және 

басқа зиялы қауым &кілдері қатысты.

К&рменің ашылуында кітап ха-

наның ғалым-хатшысы, саясаттану 

ғылымының докторы Камал Бұрханов: 

«Абай – қазақ халқының рухани тірегі, 

болашақ ұрпақтың тіреніші. Ал оны 

халыққа таныстырып, дүниетанымын, 

тарихын, дәстүрін, қалыптасу жол-

дарын к&рсеткен ұлы жазушы Мұхтар 

;уезов болатын. Ол әлем ха лықтары 

мойындаған эпопея жазып шықты. 

Шығарма әлемнің 116 тіліне ауда-

рылды. Қазақты танығысы келген кез 

келген ұлт &кіліне мен «Абай жолы» 

романын оқуды ұсынар едім» деді.

«Құлақтан кіріп, бойды алар» 

тақырыбындағы д&ңгелек үстелде 

ұлы ақынның шығармашылығы, ең 

алғаш шыққан &леңдері мен Абайдың 

қазақ әдебиетінде алар ерекше орны 

с&з болды. Айта кетерлігі, Абайдың 

1897 жылғы жазған 13 &леңіне 120 

жыл толып отыр. Оның ішінде «К&к 

тұман алдындағы келер заман», «Сен-

бе жұртқа тұрса да қанша мақтап», 

«Алла деген с&з жеңіл», «Құр айқай 

бақырған», «Мен сәлем жаза мын», 

«Соры қалың соққы жеген пышана-

мыз», «Ғабидоллаға», «Құлақ тан кіріп, 

бойды алар», «Ерекше естен кетпес 

қызық қайда», «Босқа әуре боп келдің 

бе» &леңдері бар.    

Жұлдыз РАЙЫМБЕКҚЫЗЫ
АСТАНА

«БАЛАНЫ – ЖАСТАН...»
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ОЙТҮРТКІТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!

Мұхтар ;уезовтың «Ел 

болам де сең бесігіңді түзе» 

деуі тегін емес. Меніңше, ең 

алдымен ата-ана ның бала 

үшін жауапкершілігі бәрінен 

жоғары тұруы керек. «Ба -

ланың бас ұстазы – ата-анасы» 

деп жайдан-жай айтылмайды. 

А т а - а н а  –  б а л а  т ә р -

биесіндегі айрықша тұлға. 

Сондықтан олардың баланың 

ж а н  д ү н и е с і н е ,  м і н е з -

құлқындағы ерекшелік терге 

үңіле білгендері ж&н. Кейбір 

ата-ана «Екеуміз де жұ мыс-

тамыз, үйге келсек үй шару-

асынан қол тимейді. Бала-

мен с&йлесуге уақытымыз 

жоқ» дегенді айтады. Бала-

мен с&йлесу үшін арнайы 

уақыт б&лудің қажеті бар 

ма? Шаруаны істеп жүріп-ақ 

әңгімелесуге, ой б&лісуге бо-

лады емес пе?

Баланы ана құрсағынан 

 б а с т а п  т ә р б и е л е у  т у р а -

лы ата-әже ле ріміздің айт-

қандарын бүгінде психолог-

тар мен дәрігерер де қуат-

тайды. Қазақта «жерік ас» 

деген болған. Ол баланың 

болашағына ық пал ететінін 

білген. Баланы кішкентай деп 

қарамай, тілі шыққаннан әрбір 

с&зіне мән беріп, онымен са-

насып отыр ғанды ерсілік са-

намас едім. 

Елдің ертеңгі иелері – 

бүгінгі мектеп оқушылары. 

Сол себепті олардың білімді, 

тәрбиелі болып &суі маңызды. 

Жалпы бала тәрбиесі – тәрбие 

саласының ең &зектісі. Дана 

халқымыздың: «Ағаш түзу 

&су үшін, оған к&шет кезінде 

к&мектесуге болады, ал үлкен 

ағаш болып &скенде оны түзете 

алмайсың» деуі бекерден-бе-

кер емес. Жас шыбық иілгіш 

болса, бала да сондай, жақсыға 

да, жаманға да бейім тұрады. 

Нақыл с&зге айналып кеткен: 

«;кеге қарап ұл &сер, шешеге 

қарап қыз &сер» немесе «Ұяда 

не к&рсең, ұшқанда соны 

ілерсің» деген с&здер жайдан-

жай айтылмаған. ;рбір ата-ана 

&з перзентінің саналы, ибалы, 

әдепті болып &скенін қалайды. 

Осы ретте әке мен шеше &з 

міндеттерін жақсы білулері 

тиіс. Сыйластық, түсіністік, 

ж а у а п к е р ш і л і к  с е з і м  д е р і 

қалыптасқан отбасы – нағыз 

бақытты отбасы.

;рбір ата-ана &з баласын 

адам гершілігі мол, еңбекқор, 

мейірімді етіп тәрбиелеуге ел 

алдында жауапты. Ата-ананың 

бала тәрбиесіне немқұрайлы, 

атүсті қарауға хақысы жоқ. 

Е г е р д е  б а л а  т ә р б и е с і н д е 

қателіктер жіберіліп,  бұл 

м а ң ы з д ы  і с к е  ж е т е  м ә н 

берілмейтін болса, мұндай 

ата-аналар ертеңдері опық 

жеп, &кінішке ұрынып жата-

ды. «Бала әлі жас, ешнәрсе 

білмейді, &се келе түзеледі» 

деп қарау үлкен қателік. Бала 

тәрбиесін ешқандай да на-

зардан тыс қалдыруға бол-

майды. Еліміздің Ата Заңында 

«Балаларына қамқорлық жа-

сау және оларды тәрбиелеу 

– ата-ананың табиғи құқығы 

әрі парызы» делінген. Заңмен 

бекітілген осы қағиданы орын-

дау – әрбір ата-ананың басты 

міндеті.

 Мәли ЖАПАҚҰЛЫ,
Қазақстан Республикасы 

Білім беру ісінің үздігі

АЛМАТЫ

тек 30 мамырға дейін оқып, толық үш 

ай демалады. Басқа сыныптарда оқу 

жылы 10 күнге ұзарады. Министрдің 

с&зіне қарағанда, 1, 2, 5, және 7-сы-

ныптар үшін жаңа оқу бағдар ламалары 

мен оқулықтары  да йын. Ал барлық 

сыныптар 2019 жылы толығымен жаңа 

бағдарламаға к&шеді. 

Жаңартылған білім мазмұны-

ның басты ерекшелігі – ол іргелі 

(функцио нал дық) сауаттылыққа 

баса назар ау даруға негізделген. 

Мұндағы іргелі сауаттылық ұғымы 

оқушының білімді қабылдауын және 

алған білімін іс жүзінде қолдана 

алатындығын білдіреді. Бұл теория 

мен практиканың бірлігі. Бұрынғы 

оқушы тек тыңдаушы, орындаушы 

болса, ал қазіргі оқушыны &здігінен 

б іл ім  і здейт ін  жеке  тұлға  ет іп 

қалыптастыруға ерекше мән берілмек. 

Мұғалімнің міндеті – баланың бой-

ында білімге құштарлық сезімін ояту, 

әр нәрсеге күмәнмен қарап, тексе-

руден &ткізуге, сыни к&зқарасқа, 

шығармашылықпен ойлауға баулу. 

Сондай-ақ &ткен жылдан  бастап 

1 - с ы н ы п т а р  ү ш і н  к р и т е р и й л і 

бағалаудың жаңа жүйесі енгізілгені 

белгілі. Биыл 2, 5 және 7-сынып 

о қ у ш ы л а р ы н ы ң  б і л і м і  д е  о с ы 

&лшеммен бағаланады. 

(Жалғасы 3-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ӘНІМЕН АТ ОЗДЫРҒАН 
ӘСЕТ АҚЫН

         
   .     

 ,    .      
,   -     .   

  ,    ,  
       

 ,  ,    
  -  .      

          
 .         

,        
  , ,    

     .    , 
    .     

      ,  
        . 

   
«  :  » 

    
   

 25     
-     
 «   »  

.      
     

    . 
100-     ,  

-    
  . 

Э т н о ф е с т и в а л ь  И с а  Б а й з а қ о в 

атындағы Павлодар облыстық фи-

лармониясы мен «Шаңырақ» халық 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы  м ә д е н и - с а у ы қ 

орталығы ұжымдарының &нерімен 

ашылды. Жұртшылық қазақ ұлтының 

тамыры тереңде жатқан мәдениеті мен 

салт-дәстүріне куә болып, ұлттық тағам 

түрлерінен дәм татты, жәрмеңкені, 

ұлттық спорт сайыстарын тамашалады. 

;сем ән тыңдап, би биледі. 

– Киелі Ертіс-Баян жерінде «Ұлы 

Дала Елі» фестивалі биылғы жылы 

екінші мәрте &ткізіліп отыр. Биылғы 

ұлы тойға Моңғолия, Ресей, Қытай 

елдерінен меймандар келді. Рухымызды 

тіктеп, жарқын болашаққа бет түзеген 

сара жолымыз тек сәттілікке толы бол-

сын. Той тойға ұлассын, – деді Павлодар 

облысының әкімі Болат Бақауов. 

Түстен  кейін  қонақтар  Айнұр 

Тұрсынбаева,  Балғынбек Имашев 

сынды танымал ақындардың арнау-

ларын тыңдады. Той үстінде қос ақын 

кішкентай бүлдіршіннің тұсауын кесіп, 

бата берді. 

ТАМЫЗ КЕҢЕСІ: 
БАҒДАР МЕН БАСТАМА

АТАЖҰРТ – 
АЛТЫН БЕСІК

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

   

АТАМЕКЕН

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

МӘДЕНИЕТ

ҚҰРМЕТ

ҚЫЗЫЛЖАРДЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІ 

СЫРЫМ БАТЫРДЫҢ
 ҮЗЕҢГІСІ ТАБЫЛДЫ

«ҚАРТ КАСПИЙДЕН СӘЛЕМ!»

ҒАЛИ ҒИБРАТЫ 

Қызылжар 4ңірінде «Солтүстік Қазақстан 
облысының киелі жерлері» интерактивтік 
картасының тұсауы кесілді. 

Оған Ботай қонысы, Абылай ханның резиден-

циясы, Сырымбет усадьбасы, Қарасай мен Ағынтай 

батырлардың ескерткіш кешені секілді қастерлі 

мұралар енгізілді. 

– Қолға алынған жобалар жан-жақты зерттелуді 

қажет етеді. Бұл жұмысқа ғалымдар, жергілікті 

&лкетанушылар қатыстырылса құба-құп. Бұл бір 

күннің жұмысы емес. Қазіргі қолда бар деректер кар-

та к&лемінің әлі де ұлғая түсетінін аңғартады, – дейді 

мұрағат директоры Сәуле Мәлікова. 

Тұсаукесер рәсіміне қатысушылар ХІХ-ХХ 

ғасырларда араб, орыс тілдерінде жазылған тарихи 

құжаттармен танысты. 

Сырым батырдың үзеңгісі делінген к4не жәдігер 
табылды. Бұл туралы Орал қаласында тұратын 
белгілі 4лкетанушы, Қазақстанның құрметті 
журналисі Қайыржан Хасанов мәлім етті.

Оның айтуынша, күміс үзеңгіні осы кезге 

дейін қазіргі таңда Алматы қаласында тұратын 

Қайыпберген Дүйсенов сақтап келген.  Ол 

Қарақалпақстанда дүниеге келген. Tзінің с&зіне 

қарағанда, жастайынан к&не бұйымдарды жинау-

мен айналысқан. Бірде ол &збек кейуанадан күміс 

үзеңгіні сатып алған екен. Кейуана оны «Ғайып 

атанікі» деген. Бұл тарихи дерекпен сәйкес келеді. 

Сырым Датұлы атындағы Сырым аудандық 

тарихи-&лкетану музейінің меңгерушісі Айнагүл 

Ойшыбаеваның нақтылауынша, Қайыпберген 

Дүйсенов үзеңгі мен шақшаны сырымдық мұражайға 

тапсырмақшы. Оған Сырым Датұлының 275 

жылдығына арналған мерейтойлық шараларға 

шақырту жіберілді. 

«ЭКСПО – 2017» Халықаралық 
мамандандырылған к4рмесі аясында Маңғыстау 
облысының күндері басталды. 15-18 тамыз аралы-
ғын да 4тетін облыстық мәдениет күндерінде бар-
лығы 34 шара 4ткізіліп, астаналықтар мен қала 
қо нақтары 600-ге жуық 4нерпаздың 4нерін тама-
шалайды. 

;улиелі мекеннің мәдениет мерекесі «ЭКСПО – 

2017» к&рмесінің амфитеатрында «Қарт Каспийден 

сәлем ал, Ерке Есіл!» атты концертпен ашылды. Оған 

Ұлықпан Жолдасов, Тамара Асар, Айгүл Қосанова, 

Кәмшат Жолдыбаева сынды Маңғыстаудан шыққан 

белгілі &нерпаздар қатысып, әннен шашу шашты. Ал 

«Шабыт» ғимаратында ақын Есенғали Раушановтың 

«Біздің елдің жылқысы кіл к&кмойнақ» атты шы-

ғармашылық кеші &тті. Кеште еліміздің белгілі 

ақындары &лең оқып, к&пшілікті жырмен сусын-

датты.  18 тамыз күні М.Горький атындағы мемле-

кеттік академиялық орыс драма театрында ;біш 

Кекілбаевтың «Шыңырау» спектаклі қойылады. 

Мәдениет күндері к&кпардан, қазақ күресінен, 

тоғызқұмалақтан &тетін сайыстармен қыза түспек. 

Астана қаласындағы Ұлттық академиялық 
кітапханада биыл туғанына 110 жыл толып 
отырған Ғали Ормановқа арналған «Ғали 
ғибраты» атты еске алу кеші 4тті. 

Оны ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауре-

аты Несіпбек Айтұлы жүргізді. Кеште ақынның 

қызы Жәмиға Орманова естеліктерімен б&лісті. 

Оның айтуынша әкесі Жамбылға хатшы болған 

күннен  бастап, қайтыс болған күнге дейін күнделік 

жүргізген. Еш жерде жарияланбаған күнделік 

Жәмиғаның &зінде сақтаулы екен. 

Филология ғылымының докторы, профессор 

Серік Негимов ақынның шығармашылық ерекшелігі 

туралы айтса, Астанадағы Ғали Орманов атындағы 

№7 мектептің оқушылары Ғали ақын жырларын 

жатқа оқыды.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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Таяуда ҚР Ақпарат және коммуникациялар 

министрі Дәурен Абаев және бірқатар БАҚ &кілдері 

Ақмола облысының Ақк&л ауданында орналасқан 

түсірілім алаңында болып қайтты. 

– Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласы жарияланғаннан 

кейін біз осындай ауқымды жобаны қолға алып 

отырмыз. Тек еліміздің ғана емес, сондай-ақ АҚШ, 

Канада, Франция және Германияның телеарна-

ларымен, білікті мамандарымен бірлесе отырып, 

жобаны бастап отырған жайымыз бар. Ғалымдар 

еліміздің осы аумағында жылқы алғаш қолға 

үйретілгені туралы түрлі деректерді келтіріп &тті. 

Қазіргі уақытта 50 мемлекет осы үлкен жобаны 

сатып алуға дайын отыр, – деді министр. 

Фильмге канадалық режиссер Найоби  Томпсон 

жетекшілік етеді. Жобаның негізгі мақсаты – 

к&шпелі халықтың байырғы тұрмыс-салтын 

айна-қатесіз к&рсету. Аталған туындыда аңшылар-

терімшілер, ботайлықтар, Андронов мәдениеті 

және түркілер кезеңдері қамтылады. 

Корпорация қызметкерлері ең әуелі «1414» 

бірыңғай байланыс орталығының жұмысын 

к&рсетті. Орталық басшысы Анар Улманованың 

с&зіне сүйенсек, күніге әр қызметкер 200-ге жуық 

қоңырауға жауап береді екен. 

«Азаматтарға арналған үкіметтің» тағы бір 

ерекшелігі  мұнда мүмкіндігі шектеулі жандардың 

жұмыс істеуіне жағдай жасалған. Бүгінде кор-

порацияда 470 мүмкіндігі шектеулі адам бар. Ал 

«1414» байланыс орталығында олардың саны 11 

екен. Оларды жұмысқа әкелу, үйіне апарып салу 

орталықтың міндетінде. 

Т а н ы с т ы р у  ж ұ м ы с т а р ы  б а р ы с ы н -

да ҚР Ақпарат және коммуникациялар 

министрі Дәурен Абаевтың қатысуымен 

баспас&з  жиыны &тті. Онда халыққа қызмет 

к&рсету орталықтарына қатысты бірқатар 

мәселелер талқыланды.  Министр Дәурен 

А б а е в т ы ң  п і к і р і н ш е ,  Х а л ы қ қ а  қ ы з м е т 

к&рсету орталығындағы кезектің  туындауына 

ақпараттық жүйедегі ақау себеп болады. 

Министр бұл мәселенің жыл соңына дейін 

шешілетінін мәлімдеді. Сонымен қатар ми-

нистр халыққа қызмет к&рсету орталықтары 

қызметкерлерінің жалақысын к&теру ж&ніндегі 

ұсынысты қолдайтынын жеткізді. 

Iбілмансұр ЖАСАН

«ЖЫЛҚЫ» ФИЛЬМІ 
ЖАРЫҚҚА ШЫҚПАҚ

ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ – 
МЕРЕЙЛІ МІНДЕТ

БӘРЕКЕЛДІ!

БАҒДАР

ҰЛТТЫҚ САНА

Көрменің елге берері көп

Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік тірегі

QS ЕЕСА («Дамушы Еуропа және Орталық 

Азия») тұжырымы бойынша әлемнің үздік 

университеттерінің рейтингіне қатысып, осы 

бағалау аясында алғашқы жылы 150 жоғары оқу 

орнының ішінен 67-орынға ие болдық. Қазіргі 

уақытта университетте 50-ге жуық ғылыми 

жоба іске асырылуда, – деді Т.Есполов. 

Қазақстан Президенті еліміздің аумағында 

ауыл шаруашылығы саласындағы ғылыми 

орталық құру қажет екенін атап &тті. «Ғылыми 

з е р т т е у л е р д і ң  н ә т и ж е л е р і н  е н г і з у  м е н 

 маман дарды даярлаудың тиімділігін арттырған 

ж&н. Сондай-ақ агро&неркәсіптік кешеннің 

бәсекеге қабілетті, экспортқа бағытталған &нім-

дерінің к&лемін арттыру керек» деді  Елбасы. 

* * * 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Н . Н а з а р б а е в 

Еуразиялық үкіметаралық кеңес мүше-

лерімен кездесті.  Кездесуге Қазақстан 

Республикасының Премьер-министрі 

Б.Сағынтаев, Армения Республикасының 

Премьер-министрі К.Карапетян, Бела-

русь Республикасының Премьер-министрі 

А.Кобяков, Қырғыз Республикасының 

Премьер-министрі С.Жээнбеков, Ресей 

 Федерациясы Үкіметінің т&рағасы Д.Медведев, 

Еуразиялық экономикалық комиссия 

алқасының т&рағасы Т.Саркисян қатысты. 

Нұрсұлтан Назарбаев кездесудің Астана 

қаласындағы «ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к&рмесімен тұспа-тұс &тіп отырғанын айтты. 

– Үкіметтер басшыларының &з мем-

лекетінің ұлттық павильондарына баруға, 

сондай-ақ Қазақстан мен &зге елдердің экспо-

зицияларын аралап к&руге мүмкіндіктері бар. 

Еуразиялық экономикалық одақтың үшінші 

жыл жұмыс істеп жатқанын атап &ткен ж&н. 

Бұл кезең әлемдегі және одаққа мүше елдердің 

ұлттық экономикасындағы күрделі ахуалдарға 

байланысты болып отыр. Сонымен қатар 

ортақ нарық пен бірыңғай экономикалық 

құрылым құру басты фактор болып саналады, 

– деді Қазақстан Президенті. 

Мемлекет басшысы экономиканың &сімі 

елдер арасындағы тауар айналымының ар-

тып, &зара қарым-қатынастардың нығаюына 

тікелей байланысты екенін жеткізді. 

* * *

Елбасы Ресей Федерациясы Үкіметінің 

т&рағасы Дмитрий Медведевпен кездесті. 

Н.Назарбаев кездесуде экономиканың қазіргі 

жағдайында мұндай басқосудың маңыз ды 

екенін айтты. Д.Медведев Қазақстан Пре-

зидентіне Еуразиялық экономикалық одақ 

аясында ынтымақтасудың &зекті мәселелерін 

талқылауға мүмкіндік бергені үшін алғыс ай-

тып, Қазақстан мен Ресей арасындағы екіжақты 

қарым-қатынастың одан әрі дамуына сенім 

білдірді. 

* * * 

Елбасы Қырғыз  Республикасының 

Премьер-министрі Сооронбай Жээнбеков-

пен кездесті. Қырғызстанның Премьер-

Министрі кездесуге мүмкіндік тудырғаны 

үшін Н.Назарбаевқа алғыс білдіріп, «ЭКСПО 

– 2017» халықаралық к&рмесінің табысты &тіп 

жатуына орай құттықтады. 

«Біз – к&ршілес әрі бауырлас халықпыз. 

Мен әрдайым Қырғызстан болашағының 

жарқын болуы үшін мүмкіндігінше қажетті 

қолдау к&рсететін боламын. Біз әрдайым 

қырғыз халқымен біргеміз. Қырғызстанда пре-

зидент сайлауы болғалы жатыр. Қырғыз халқы 

сайлаған Президентпен бірге жұмыс істейтін 

боламыз» деді Мемлекет басшысы. 

* * * 

Мемлекет басшысы ҚР Ұлттық банкінің 

т&рағасы Данияр Ақышевті қабылдады. Кез-

десуде Мемлекет басшысына Ұлттық банктің 

еліміздің қаржы секторын ілгерілету ж&ніндегі 

жұмыстарының қорытындысы туралы есеп 

берілді. Қазақстан Президенті қазір ұлттық 

валютаның еркін айырбас бағамы саясатының 

жүргізіліп жатқанын айтып, Ұлттық банктің 

инфляция &сіміне жол бермеу ж&ніндегі 

міндетін ерекше атап &тті. 

Дина ИМАМБАЕВА

келді. Шет мемлекеттер &здерінің павильон-

дарын әзірлеуге 100 миллион долларға жуық 

қаражат жұмсады, – деді ол.

 «Астана ЭКСПО – 2017» ұлттық компани-

ясы» АҚ басқармасының т&рағасы Елбасыға 

туризм саласындағы к&рсеткіштердің 

айтарлықтай &сіп келе жатқаны ж&нінде де 

баяндады. Мемлекет басшысы халықаралық 

к&рмені &ткізу елорданы және жалпы ел эко-

номикасын дамытуға мультипликативтік оң 

әсер беретінін ерекше атап &тті. 

– «ЭКСПО» к&рмесі экономиканың 

барлық секторының дамуына серпін беруде. 

Қонақүйлер мен к&пшілік тамақтанатын 

орындарда  туристер саны артты.  Сол 

себепті елорда бюджетіне қосымша қаражат 

түсіп отыр. Жаңа жұмыс орындары ашыл-

ды. Қазақстанның 196 компаниясы к&рме 

кешенінің құрылысына қатысты. Бұл 200 

мыңға жуық адамды қамтыды. Қазір к&рме 

қызметін қамтамасыз ететін 21 мыңдай адам 

жұмыс істеуде, – деді Елбасы. 

Кездесу барысында А.Есімов к&рмені 

дайындауға және &ткізуге б&лінген қаражат 

ж&нінде  мәлімет  берді .  Бұдан б&лек, 

Н.Назарбаевқа к&рме жұмысы аяқталғаннан 

кейін оның нысандарын пайдалану ж&нінде 

ұсыныстар айтылды. К&рме аумағына «Астана» 

халықаралық қаржы орталығын, IT-стартаптар 

паркін орналастырып, бірқатар орталық 

пен павильондарды ЭКСПО мұрасы ретінде 

сақтап қалу к&зделіп отыр. Кездесу соңында 

Елбасы «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компа-

ниясы» АҚ басқарма т&рағасының жұмысын 

лайықты бағалап, бірқатар нақты тапсырма 

берді.

* * * 

Президент  Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің ректоры Тілектес Есполовты 

қабылдады. Кездесу барысында университет 

басшысы жоғары оқу орнының қызметі мен 

даму перспективасы ж&нінде мәлімдеді. 

–  Б і з  б ү г і н д е  о н  б і р  х а л ы қ а р а л ы қ 

консорциумға мүшеміз. 2015 жылдан бастап 

Б ү г і н д е  и н д у с т р и я л а н д ы р у д ы ң  & з 

бетінше сананы модернизациялауға алып 

келмейтіндігін кеңестік тәжірибе к&рсетті. 

 Елбасы Н.Назарбаевтың 2011 жылғы Жолдау-

ында Қазақстан бүгінде индустрияландырудың 

жаңа сатысына – үдемелі индустриялық-

инновациялық даму бағдарламасына &ту 

керектігін жария етті. Тәуелсіздік алғалы бері 

еліміздегі индустрияландыру кезең-кезеңімен 

енгізіліп, жүйелі түрде қолға алынып отыр. 

Алайда индустриаландырудың осынау 

т&ртінші сатысы «алдымен экономика, одан 

кейін саясат» деген қазақстандық ұстанымның 

қайта қаралуын, оның ендігі қоғам &мірінде 

гуманитарлық мәселелерді қозғауға толықтай 

пісіп-жетілгендігін к&рсетіп беруде. 

Қазіргі заманғы әлемдік жүйе  интегра-

ция мен прогресс идеяларынсыз қалыптасуы 

мүмкін емес екендігін дәлелдеді. Интеграция 

идеясы бір жағынан әлемдік жаһанданудың 

негізі болса, екінші жағынан осы әлемге плюра-

лизм қасиеті тән. Осы ретте Қазақстанның ру-

хани &мірінде осы күнге дейін жүргізілген жаңа 

үдерістер белгілі бір деңгейде осы талаптардың 

үдесінен шықты деуге болады. Аталмыш идея-

лар Қазақстанның ішкі, сондай-ақ сыртқы 

қарым-қатынастарында ұтымды қолданылып 

келеді. Ішкі саясаттан айтар болсақ, бір ғана 

Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмыс 

істеуі – ұлттық-мәдени плюрализмге лайықты 

к&ңіл б&летін озық конституциялық модельді 

қалыптастырды. Ол &з кезегінде БҰҰ та-

рапынан да оң бағаға ие болып отыр. Ал 

мемлекетіміздің сыртқы қарым-қатынастағы 

– К&рмеге үш айда 2 миллион адамның 

келуі  жоспарланған болатын.  Бүгінде 

келушілер саны 2,5 миллионнан асты. 

Халықаралық  павильондарды 20 миллионға 

жуық адам ара лап к&рген. Келушілер үшін ең 

танымал павильон – «Нұр ;лем» сферасы. 

Оған 831 мың турист келген. К&рме соңына 

дейін бұл к&рсеткіш 1 миллионнан асады деп 

жоспарланып отыр. «ЭКСПО – 2017» к&рмесі 

ашылғаннан бері 68 елдің ұлттық күндері &тті. 

Сондай-ақ к&рмеге 106 мәртебелі мейман 

к&п векторлы саясаты мен интеграциялық 

үдерістерде белсенділік танытуы  Қазақстанның 

сенімді әріптес мәртебесін қалыптастырды. 

Бұл да &з кезегінде айтарлықтай жемісін беру-

де. Алайда осы идеялардың сәтті іске асуына  

мемлекеттілігіміздің іргесін қалаушы – қазақ 

халқының ғасырлар бойы қалыптастырған 

субъектаралық коммуникативтіліктің 

б а й  т ә ж і р и б е с і ,  б и л е р  с о т ы  а р қ ы л ы 

институцияланған бітімгершілік мінезі және 

ең бастысы бейбіт &мірден дәулетқұрушылық 

құндылықты к&ре білген дүниетанымы әсер 

етпей қойған жоқ.

Рухани жаңғыру дегеніміз тарихи тұрғыдан 

алғанда кез келген модернизациялық үдерістің 

бастауында тұратын, қалыптасқан сана бол-

мысын талдап-таразылап, оны сергітуге 

бағытталған гуманитарлық һәм ұлттық жоба. 

Яғни рухани жаңғыру гуманитарлық ойдан, 

сана болмысынан бастау алады, сонда ғана 

қоғамдық &мірдің &зге қабаттарына жан бітіп, 

әлеуметтік &мірдің шындығына ұласады. 

Осылайша қазақстандық ерекшелікке 

негізделген адам бейнесін қалыптастыру, 

ойдың тезінен &ткізіп, тұлғасын сомдау, 

оның нақты іс-қимылдағы мүмкіндіктері 

мен құндылықтарын к&рсету – түптеп 

келгенде болашақ ұрпақтың тағдырын 

анықтаумен пара-пар жауапкершілік. Мұндай 

жауапкершілік барша қазақстандықтарды 

топтастыратын ортақ рухани құндылықсыз 

жүзеге асуы мүмкін де емес.

Сондықтан Елбасы мақаласындағы 

қазақстандық рухани жаңғыру, &зара байла-

нысты, бірін-бірі болжайтын келесідей т&рт 

мәселенің қисынын қамтиды деп есептейміз. 

Біріншіден – жалпықазақстандық азаматтық 

қоғам орнату мұраты түбінде жетуіміз керек 

айнымас мақсатымыз болуы тиіс. Екіншіден, 

бұл қоғамды мемлекеттік тіл факторы негізінде 

құру мәселесі. Үшіншісі, жалпықазақстандық 

азаматтық қоғамды құруда мемлекеттік тілдің 

интеллектуалды әлеуетінің жетіп-артылатын 

болуы және соған жағдай туғызу мәселелері. 

Т&ртіншіден, жалпықазақстандық азаматтық 

қоғамның «Мәңгілік ел» аталатын &ркениеттік 

құбылысқа ұласуы үшін мемлекеттік тілде т&л 

философиялық жүйені қалыптастыру. 

Жалпықазақстандық азаматтық қоғам 

орнату мемлекеттің саяси басшылығының 

ғана емес, ол сонымен бірге бүкіл қазақ стан-

дықтардың ортақ арманы, азаматтық &ремен 

таңдалған жолы болуы тиіс.  

Бұл ретте, Елбасымыз Н.;.Назарбаев 

к&рсетіп бергендей, мемлекеттік тіл – 

қазақстандықтарды ұйытушы бірден-бір 

факторға шынайы айналуы қажет. Онсыз, 

азаматтық ұлтты – қазақстандықтарды 

қоғамдық санада орнықтыру мүмкін емес. Бұл 

жоғарыда айтып кеткеніміздей дамудың тари-

хи сығымдалмаған һәм эволюциялық жолы. 

Мемлекеттілік пен мемлекет ұғымдарын 

«Мәңгілік Ел» идеясы арқылы біте-қайнасқан 

мәндерге айналдырудың табиғи тетігі. 

Қазақстанның оқыс &згерістерге бой ал-

дырмай, сондай-ақ тамырын тәуелсіздіктің 

мұраттарынан тартатын басты жолынан да к&з 

жазбай, елдің әлеуметтік-мәдени ерекшелігін, 

саяси ахуалын ескере отырып, азаматтық 

қоғам идеяларын кезең-кезеңімен, біртіндеп 

бекітуге кірісуі – мемлекеттілігіміздің баянды 

дамуының басты кепілі.

Бұл ретте Елбасымыз Н.;.Назарбаев 

к&рсетіп &ткендей Қазақстанды мекендейтін 

барлық ұлт &кілдері мемлекеттік тілдің ай-

наласында топтасып, азаматтық ұлт бо-

л ы п  ұ ю ы м ы з  қ а ж е т .  О л  ү ш і н  б а р ш а 

қазақстандықтар, &з ұрпағының болашағын 

мемлекеттік тілге сеніп тапсыратындай 

жағдай жасалуы тиіс. ;лемдік ғылым мен білім 

жетістіктері мемлекеттік тілде қол жетімді 

болмай, ортақ отанымызда тұрып жатқан &зге 

де ұлт &кілдері ұрпағын қазақ тілінде оқытуға 

ықтиярлы бола қоймайды. Мемлекеттік 

тілдің ғылым мен білім тілі ретінде дамуынан 

әрбір қазақстандық азамат экономикалық 

мүддесіне сай қанағаттанарлық жауап ала-

тындай болуы керек. Бұлай болмайын-

ша мемлекеттік тіл факторына ұйыған 

азаматтық қоғам орнату мұраты кейінге 

қалып, кешеуілдей береді. Интеллектуалды 

ұлт жобасы мен азаматтық қоғам идеясы сай-

ып келгенде бір арнаға тоғысатын, бірін-бірі 

толықтыратын қазақстандық әлеуметтік-

мәдени құндылыққа айналуы тиіс. Азаматтық 

қоғам құрып, &мір сүру мұратының негізінде 

мемлекеттік тіл болып табылатын қазақ 

тілінің – ғылым тіліне айналуын меңзейтін 

сарабдал саясат жатыр.

Қазақ тілін ғылым тілі ретінде орнықтыру  

– ойдың, ойлау жүйесінің тәуелсіздігін 

бекітсе, мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесі 

– мемлекеттік билік егеменділігін нығайта 

түседі, ал философия тіліне айналуы сананың 

дербестігіне, автономдылығына және ең 

 бастысы, қазақ әлемінің онтологиясын 

анықтауға жол бастайды.

Қазыбек ДАУТАЛИЕВ, 
заң ғылымының кандидаты,

 философия магистр
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ҰСТАЗДАР 
ПІКІР АЛМАСТЫ

 ТЕАТР

ӨНЕР

КЕЗДЕСУ

«ЭКСПО – 2017» халықаралық к4рмесінің 
аясында әйгілі опера әншісі, КСРО халық 
әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, 
Социалистік Еңбек Ері Ермек Серкебаевқа 
арналған гала-концерт 4тті. Бұл мәдени ша-
рада әлемдік опера жұлдыздары ән шырқады.

Осыдан елу жыл бұрын, яғни 1967 жылы 

Ермек Серкебаев Канадада &ткен Дүниежүзілік 

к&рме аясында &нер к&рсетіп, еліміздің даңқын 

асқақтатқан еді. Енді, міне, атақты әншіні еске 

алу кеші &ткізіліп отыр.

Кеш барысында әлемдік опера классикасы 

жауһарларының операларынан ариялар орын-

далды. ;ншілерді «Астана Опера» театрының 

симфониялық оркестрі сүйемелдеді.

22 тамыз күні сағат 16.00-де I.Қастеев 
атындағы Мемлекеттік 4нер музейінің  кон-
ференц-залында француз суретшісі Жак 
Луи Дагер әзірлеген бірінші фотографиялық 
үдерістің 170 жыл толуына арналған 
шығармашылық кездесу 4теді.

Петров ғылым және &нер академиясының 

академигі, &нертану профессоры, Қазақ стан-

ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, 

бірқатар халықаралық фотоұжым мен қауым -

дастықтардың құрметті мүшесі, «Медеу» фото-

клубының президенті Валерий Коренчук ой 

б&ліседі. Ол обскуре-камерасында бірінші рет 

қалай жарық суретті түсіріп алудың жолда-

рын, кім, қайда және қашан бірінші фотосурет 

жасады және кім ойлап тапқаны жайында 

әңгімелейді.

Қазақстан аумағында түсірілген алғашқы 

фотосуреттер к&рсетіледі. 

Астанада «ЭКСПО – 2017» халықаралық 
мамандандырылған к4рмесі аясындағы Қы-
зыл орда облысының мәдени күндерінің салта-
натты ашылуы Нартай Бекежанов атын  дағы 
қазақ музыкалық драма театры 4нер паз-
дарының «Қорқыт» қойылымымен басталды.

Максим Горький атындағы мем лекеттік 

академиялық орыс драма театрындағы шараға 

Қызылорда об  лысының әкімі Қырымбек 

К&шербаев, Пар ламент депутаттары мен бір топ 

зиялы қауым &кілдері қатысты.

Сыр елінің тарихы мен таным-тағылымын 

сипаттайтын барша Түркі әлемінің абызы – 

Қорқыттың &мірін с&з &нерінің асыл құдіретімен 

жеткізген қойылымның авторы ақын, дра-

матург – Иран-Ғайып биыл 70 жасқа толып 

отыр. Осыған орай Қызылорда облысының 

әкімі Қырымбек К&шербаев мерейтой иесін 

құттықтады.

Спектакльдің режиссері – Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ;мір-Темір Хұсейін, 

суретшісі – Қазақстанның еңбек сіңірген 

қызметкері Серік Пірмахан. Қорқыт р&лін театр 

артисі Сырым ;бдіразақов сомдады. 

Дәл осы күні «Сыр шежіресі» атты қол&нер 

шеберлерінің және облыстың тарихы мен 

мәдениетіне арналған к&рме ашылды. 

ЕРМЕК СЕРКЕБАЕВҚА 
АРНАЛДЫ

ӘҢГІМЕ АРҚАУЫ – 
ФОТО ӨНЕРІ 

«ҚОРҚЫТ» 
СПЕКТАКЛІ ҚОЙЫЛДЫ

ЭКСПО КҮНДЕЛІГІБАСҚОСУ

Онлайн режимінде &ткен пікірталас алаңында 

қосымша білім берудің ғылыми-техникалық, 

к&ркем-эстетикалық, туристік-&лкетану және 

экологиялық-биологиялық бағыттарының жаңа 

тәсілдері мен ұйымдастыру түрлеріне ерекше назар 

аударылды. Жиында &ңірлердің даму келешегімен 

байланысты қосымша білім беру ұйымдарының 

жүйесін құру, &лкетану, туристік, экологиялық 

бағдарларды ұйымдастыру мәселелері қозғалды.   

Секциялар шеңберінде О.Таңсықбаев атын-

дағы Алматы сәндік-қолданбалы &нер кол лед-

жінің студенттері және Оқушылар сарайын дағы 

үйірмелерге қатысатын оқушылар жұмыс та рының 

к&рмесі мен шеберлік-сыныптары ұйым дас-

тырылды. Сондай-ақ «МұзАрт» триосы ның әншісі 

Сәкен Майғазиевтің мектеп-студиясы ашылды. 

Шара барысында тарих ғылымының докторы, 

«Интеллект Орда» Халықаралық әлеуметтік-

гуманитарлық зерттеулерді ықпалдастыру 

институтының Бас директоры Саттар Мәжитов 

балалар мен жастардың отандық тарих, архео-

логия, этнография және мәдениет саласында 

ғылыми-зерттеу, шығармашылық жобаларына 

қатысуы және ұлттық мәдени-генетикалық кодты 

сақтау ж&нінде с&з с&йледі.   

Секцияда халықтың бай салт-дәстүрін 

сақтау және дәріптеу, рухани тәрбие, сана 

сезімнің ашықтығы және жаһандық кеңістікте 

қарым-қатынасқа қабілеттілік арқылы жоғары 

адамгершілікті қалыптастыруға бағытталған 

басымдықтары анықталды. 

Дана ХАЛЫҚ
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сай инновациялық технологияларды күнделікті 

пайдалануды, сабақты тартымды да, мәнді, 

к&кейге қонымды, тиімді &ткізуді талап етеді. 

Жаңа мазмұндағы мұғалім – педагогикалық 

құралдардың барлығын меңгерген, рухани 

дамыған, толысқан шығармашыл тұлға бо-

луы тиіс. Осы орайда «мұғалімдер оқуға кетіп, 

үй к&рмейтін болды» деген оғаш пікірлер де 

кездесіп қалады. Бұған жауап ретінде әлемдегі 

ең озық білім беру жүйесіне ие Финляндия 

мен Сингапурдің педагогтері жыл сайын 

біліктіліктерін арттыратынын айтсақ жеткілікті. 

Ең бастысы, жаңартылған білім беру жүйесі 

мұғалімдерді шектен тыс қағазбастылық пен 

жүйесіз жұмыстан арылтып, нәтижеге жұмыс 

істейтін болады деген үміт бар.

ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУДІҢ 
10 МЫҢ САҒАТЫ

1990 жылдары неміс психологы Андерс 

Эриксон екі әріптесімен бірге Берлиндегі Музы-

ка академиясында зерттеу жүргізеді. Олар скрип-

кашы студенттерді 3 топқа б&леді. Бірінші топқа 

әлемдік деңгейдегі үздік солистер, екіншіге 

болашағы бар музыканттар, үшінші топқа к&п 

болса орта мектепте музыка пәнінен сабақ бере 

алатын музыканттар кіреді. Олардың бәріне 

қойылған сұрақ біреу: «Бірінші рет қолыңа 

скрипка алған күннен бастап бүгінге дейін 

қанша сағат дайындалдың?» Аталған музыкант-

тар 5 жасынан бастап аптасына 2-3 сағат скрип-

када ойнап бастаған. Шамамен 8 жасқа қарай 

топтардың арасында айырмашылық байқалады. 

Үздік топтағылар аптасына 6 сағаттан бастап 

бірте-бірте 30 сағатқа дейін жеткізген. Сонда 

олардың 20 жасына қарай барлығы 10 мың 

сағат уақыты дайындыққа кеткен екен. Орташа 

деңгейлі студенттерде – 8000, ал болашақ музыка 

мұғалімдері 4000 сағаттай дайындалғаны белгілі 

болған. Дәл осындай нәтижені пианистер де, 

спортшылар да, композиторлар да к&рсеткен. 

Топтан қара үзіп шыққандардың барлығы 

ерекше дарынымен ғана емес, табандылықпен 

жаттығудың арқасында жеңіске жеткен. Осылай-

ша Эриксон кез келген салада бар күш-жігеріңді 

салмайынша жоғары деңгейдегі шеберлікке 

жету мүмкін еместігін дәлелдеді. Бұл тәжірибе 

«Шеберлікке жетудің 10 000 сағаты» деген атау 

алды. 

Біздің балаларымыз да әлемдегі ең білімді 

адамдармен теңесіп, елімізді жаңа биікке к&теруі 

үшін тынымсыз оқып, ізденуі керек. Ешқандай 

керемет білім жүйесі де, үздік мұғалім де &зі 

талаптанбаған баланың миына білімді құйып 

бере алмайды. Атақты ұстаз әл-Фараби бабамыз 

да адамдардың &з к&здеген мақсатына жетуі оның 

&зіне ғана байланысты екенін айтады. ;рине, 

бала 10 мың сағатты игеруі үшін ата-ананың, 

мұғалімнің к&мегі мен қолдауы қажет. Tйткені 

бүгінгі мектеп партасында отырған оқушылар 

– 2030-2050 жылдардағы Қазақстанның адам 

капиталы. Еліміздің дамыған елдер қатарына 

қосылуының басты шарты – бәсекеге қабілетті 

тұлға қалыптастыру ісіне батыл кіріскен білім 

беру саласындағы жаңа үрдістерге қоғам болып 

қолдау танытуымыз керек. 

Сонымен, отандық білім беру жүйесін 

қыруар жұмыс күтіп тұр. Бұл реформаға қомақты 

қаражат салынатыны да түсінікті. Сондықтан да 

білім саласындағы бастамалар жемісін берсін де-

сек, әрқайсымыз игілікті іске үлес қосқанымыз 

тиімді. Tйткені бұл үдерістер басталып кетті. 

Дина ИМАМБАЕВА

  К&рме жұмысына үш мыңнан астам ЕҰУ-

нің студенті еріктілер қатарында қызмет етуде. 

Еріктілердің барлығы Астана қаласындағы 

«Ника» коммуникативті дамыту орталығында 

сертификаты бар жаттықтырушылар мен оқыту-

шылардан дәріс алып, шетелдік қонақтармен 

келісс&здер жүргізудің қыр-сырын меңгерді. 

Үш тілді еріктілер туристердің Қазақстан және 

Астана тарихы, к&рме туралы қойған кез келген 

сауалдарына жауап бере алады. 

 Еріктілерге Астана қаласының әкімдігі 

қолайлы жағдайды жасап берді. Барлық еріктілер 

арнайы (үш жейде, күнқағары бар қалпақ, күрте, 

арқаға асатын с&мке және термос) формамен 

қамтамасыз етілді. Олар университеттің сту-

денттер үйіне тегін орналастырылған және 

ыстық тамақпен, қалалық қоғамдық к&лікте 

тегін жол жүру билеттерімен қамтылды. 

«ЭКСПО – 2017» к&рмесінде 6 мыңнан астам 

ерікті жұмыс істесе, 4500-і к&рме аумағында, 

1500-і халықаралық әуежай, автовокзал, 

теміржол вокзалы, жедел мамандандырылған 

қызметтер (жедел жәрдем, аурухана, полиция), 

мәдени нысандар, қонақүйлер сынды қаланың 

маңызды нысандарында қызмет етеді. 

  «ЭКСПО – 2017» халықаралық к&рмесінің 

ашылу салтанаты алдында Астана қаласы 

әкімдігінің &кілі А.Оралов: «Қала әкімдігі 

ЭКСПО к&рмесінде үш ай бойы белсенділік 

танытқан 20 студентке қай оқу орнында оқыса 

да, бір жылдық оқу грантын б&лмек. Бұл 

грант ақылы оқуға түскен жастарға қатысты. 

сы», «Үздік супервайзер», «Үздік ерікті» аталым 

иегерлерін анықтады. ;уежайда жолаушыларға 

қызмет к&рсететін ерікті Алтынбек Ілиясовтың 

жасаған бейнебаянынан к&пшілік еріктілердің 

жасаған игі істеріне куә болды.

Қалалық штаб жұмысын үйлестіруші ЕҰУ-

дің 4 курс студенті Тасқали Таир «Еріктілер 

қозғалысының қалалық штабының екінші 

маусымдағы жұмысы қауырт болды. Тек шілде 

айында ғана біздің 510 ерікті Астанадағы 96 

нысанда 9 мың шетелдікке және 250-ден астам 

делегацияға қызмет к&рсетті» дейді.

Еріктілер арасында шығармашылықпен 

айналысатын талантты жастар да &нерін ортаға 

салды. ;уежай нысанының еріктісі, ЕҰУ-нің 

филология факультетінің 1 курс студенті, 

республикалық байқаулардың жеңімпазы 

Санжар Тоқанов &зі жазған &леңін оқыса, 

«Нұрлы жол» жаңа вокзалының еріктілері 

жолаушыларға арнап &здері шығарған «Жаяу» 

атты әнімен к&рерменнің қошеметіне б&ленді. 

Шара соңында «Айдың ең үздік коман-

дасы» атанған «Нұрлы жол» нысанының 

еріктілері, «Үздік супервайзер» атанған ЕҰУ 

заң факультетінің 1 курс студенті Құмарбек 

Азат арнайы Кубокпен және Құрмет грамота-

ларымен марапатталса, «Үздік ерікті» атанған 

Тұран университетінің 1 курс студенті Рауан 

Сағындықов су жаңа велосипед мініп қайтты. 

Жұлдыз ТОЙБЕК,
Еріктілер тобының жетекшісі

Еріктілерге бас-к&з болып жүрген 50 супер-

вайзер қарамағындағы жастардың күнделікті 

атқарған жұмысын қадағалап, талдау жасап 

отырады. Жеңімпаздарды супервайзерлер 

анықтайды. Олар Алғыс хаттармен марапат-

тап, сыйлықтар тарту етіледі» деген болатын. 

;кімдік сол үдеден шықты.

 Жақында ЕҰУ-нің Тұңғыш Президент 

 за лын да еріктілер қозғалысының қалалық шта-

бы к&рменің 2-ші маусымын қорытындылау 

сал танатына орай жиналыс &ткізді. Онда шілде 

айында атқарылған жұмыстарға қорытынды 

жасады.

Жиналысқа Астана қаласы әкімінің 

орынбасарлары Ермек Аманшаев пен Ма-

лика  Бектурова, ЕҰУ ректоры аппаратының 

жетекшісі Думан Айтмағамбетов, Астана 

қаласы әкімінің жастар саясаты мәселелері 

ж&ніндегі басқармасының басшысы Асхат 

Оралов,  «ЭКСПО – 2017» еріктілер штабының 

жетекшісі Альбина Жұмашева, БҰҰ-ның ұлттық 

еріктісі Никита Шабаев сияқты қонақтар ар-

найы шақырылды.

Еріктілер қызмет еткен нысандардың 

&кілдері арнайы қатысты. Астана қаласы 

әкімшілігі және еріктілер еңбек етіп жүрген 

нысандардың &кілдері «Астана ЭКСПО – 2017» 

халықаралық к&рмесіне келушілерге лайықты 

қызмет к&рсетіп, &здеріне сеніп тапсырылған 

нысанда жұмыс істейтіндерге қолқанат болған 

еріктілер мен супервайзерлерді марапаттап, 

алғыстарын білдірді. «Айдың ең үздік команда-

ТАҒЗЫМ

Қарымды қа ламгер 
Жұматай Сабыржан-
ұлының 70 жыл дығы 
 Астана қаласында атап 
4тілді. Жүкең кезінде 
«Ана тілі» газетінде 
қызмет істеп, к4кей-
кесті мақалаларымен 
ерекшеленгені оқырман 
қауымға жақсы белгілі.

А л д ы м е н  Ж . С а б ы р ж а н ұ л ы  т у р а -

лы жазылған «Шындық үшін шарпысқан» 

атты кітаптың тұсаукесер рәсімі &тті. Одан 

кейін кезек естеліктерге берілді. Қаламгерлер 

Серік Тұрғынбеков, Жұма-Назар Сомжүрек, 

Сәкен Сыбанбай, ;бжан ;лтай шын жүректен 

ақтарыла ой толғады. Бұдан кейін әншілер 

Кенжеғали Мыржықбай, Қалибек Деріпсалды, 

Ғазиза Жұмекенова, Отаркүл Мұқатова, 

Ақсымбай Т&леухановалар қаламгер сүйіп 

тыңдайтын әндерді орындады. 

ЖҰРТ БІЛЕТІН 
ЖҰМАТАЙ ЕДІ

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ 
ЖАҢА IДІСТЕМЕСІ 

Елімізде к&п талқыға түсетін тақырыптың 

бірі – ана тіліміздің мәселесі. Tзге ұлт 

&кілдерінің қазақ тілін 11 жыл бойы оқыса да 

с&йлеп кете алмауының себебі, министрдің ай-

туынша, «орыс тілінде білім алатын балаларға 

қазақ тілін үйрету әдістемесінің тиімсіздігінен». 

Сондықтан биылғы 1 қыркүйектен бастап 

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының қатысуымен әзірленген жаңа 

әдістеме 100-150 мектепте пилоттық режимде 

сынақтан &теді. Егер бәрі ойдағыдай болса, 

2019 жылы бұл әдістеме барлық мектепте 

енгізіледі. Е.Сағадиев «Тіл мәселесін шешу 

үшін педагогтар даярлау мәселесін де қолға 

алып отырмыз. Осы орайда 2016 жылы 750 

мұғалім тілдік курстан &тті. 2017 жылға 13 мың 

мұғалімді оқытуды жоспарласақ, 1000 мұғалім 

оқуын аяқтап үлгерсе, тағы 3 мыңы әлі де оқу 

үстінде. 1 қыркүйектен бастап курсқа тағы 

8 мың мұғалім түседі» деді және министрлік 

бұдан кейінгі түпкі нәтижеге қол жеткізу үшін 

жұмыс істейтіндерін мәлімдеді. Сағадиевке 

сенсек, 2020 жылға қарай барлық мектеп 

бітірушілері қазақ тілін еркін меңгеретін бо-

лады. 

Жаңа әдістеменің жаңалығын айтатын 

болсақ, ол оқушыларға қазақ тіліндегі ең 

жиі қолданылатын с&здерді үйрету арқылы 

с&здік қорын к&бейтуге бағытталған. Яғни 

алдымен жиі кездесетін с&здерді үйренген 

соң ғана бала біртіндеп сирек қолданылатын 

с&здерді меңгереді. Бұл үшін жалпы  білім 

берудегі қазақ тілінің жиілік с&здігі мен 

лексика-грамматикалық минимум (ЛГМ) 

жасалды. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі  институты директорының орынбаса-

ры, филология ғылымының кандидаты Анар 

Фазылжан бұл ж&нінде: «Орыс тілінде білім 

беретін мектептерде қазақ тілін оқытудың жаңа 

әдістемелік платформасын жасау ж&ніндегі 

идея дұрыс әрі қажет. Бұл орайда біз министрді 

қолдаймыз. Тілтанушылар қазіргі қазақ тілінің 

белсенді с&здік қорын к&рсететін жиілік 

с&здіктің керектігін айтып жүргелі біраз бол-

ды. Бұл әдіскерлерге, оқулық авторлары-

на, оқытушылар мен мұғалімдерге аса керек 

еңбек» дейді. С&здікте еліміздің мектептерінде 

оқитын орыстілді оқушының тілдік ортасына 

тән мәтін базасы жинақталған. Оның ішінде 

қоғамдық ортада күн сайын кездесетін, радио 

мен телеарнадан еститін, БАҚ-тан оқитын  

с&здер бар.  Мәселен,  ауызша тұрмыстық 

қолданыстағы 465000 с&з, публицистикалық 

стиль мәтіндерінен алынған 669000 с&з (оның 

ішінде балаларға арналған басылымдар мен  

«Егемен Қазақстан» және «Ана тілі» газеттерінен 

алынған мәтіндер) қамтылған. 

Қазақ тілін үйретудің жаңа әдістемесін 

жасауға Абай атындағы ҚазҰПУ-нің тіл маманда-

ры, Шаяхметов атындағы үйлестіру-әдістемелік 

білікті мұғалімдердің мектептерден басқа 

қызметке кетуі, мұғалімдердің біліктілігін арт-

тыру жүйесінің кемшілігі және т.б. Дайындығы 

нашар мұғалімнің балаларға жақсы білім бере 

алмайтыны белгілі. Міне, сондықтан қазіргі 

уақытта мектеп мұғалімдерінің біліктілігін 

арттыруға к&п к&ңіл б&лініп отыр. Себебі 12 

жылдық білім мазмұнының негізгі қозғаушы 

күші – мұғалім. Қазақстан мектебінің жаңа 

сапалық деңгейге к&шуі мұғалімнің кәсіби 

құзыреттілігі мен мүмкіндігіне байланысты. 

Жаңа жүйені меңгеру мақсатында ұстаздар 

«Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖШС 

және «Tрлеу» біліктілікті арттыру институтта-

рында деңгейлік курстардан &туде. Бұл олардың 

(Басы 1-бетте)

К
ритерийлі бағалау пән бойынша 

берілген тақырып балаға не береді, 

оқушы қандай қабілеттілікке ие бо-

лады деген сауалдарды қамтиды. Бұл білімді 

неғұрлым толық алу үшін қажет. Критерийлі 

бағалау оқушылардың сабаққа белсенді 

қатысуына ықпал етеді. ;рбір сабақ жанды 

сұхбат, талқылау түрінде &теді. Оқушылар 

ұжым болып бірлесіп жұмыс істеп үйренеді. 

Олар нәтижеге жетуге талпынады, қателіктерін 

байқайды,  б ір-б ір іне  к&мектеседі .  Бұл 

балалардың бойында жақсы қасиеттердің 

қалыптасуына алып келеді. 

ТАМЫЗ КЕҢЕСІ: 
БАҒДАР МЕН БАСТАМА

тіл дамыту орталығы және А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институты к&п еңбек 

сіңіргенін айта кету орынды. 

МҰҒАЛІМГЕ 
ҚАМҚОРЛЫҚ ҚАЖЕТ

;лем бойынша білім жүйесі жағынан 

к&шбасшы елдердің тәжірибесін зерттеу кезінде 

мұғалімдердің сапасы қандай болса, білім 

берудің сапасы да сондай дәрежеде болаты-

ны анықталған. Яғни оқытудың нәтижелерін 

жақсарту үшін оқыту үдерісін жақсарту қажет. 

Сондай-ақ мұғалім мамандығының мәртебесі 

жоғары болған кезде ғана дарынды адамдар 

мұғалім болатыны дәлелденген. 

Tкінішке орай, кейінгі жылдары біздің 

қоғамда мұғалім мамандығының мәртебесі 

т&мендеп кетті. Оның басты себебі мұғалім 

ж а л а қ ы с ы н ы ң  а з д ы ғ ы ,  п е д а г о г и к а л ы қ 

мамандықтарға мектептің ҰБТ нәтижелері 

бойынша т&мен балл алған түлектерінің ба-

руы, кадрлар даярлау сапасының нашарлауы, 

жалақысына да әсер етпек: әрбір деңгей бойын-

ша мұғалімдердің еңбекақысы 30%-дан 100%-ға 

дейін &суі қарастырылған. 

Жалпы мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 

к&теру жұмыстарының екі бағыты бар: ЖОО-лар-

да педагог кадрларды дайындау сапасын к&теру; 

мектепте жұмыс істеп жүрген мұғалімдердің 

кәсіби біліктілігін к&теру. Осы орайда педагог-

ғалым А.Құсайынов педагог кадрларды  даярлау 

сапасын к&теру үшін педагогикалық ЖОО-

лар мен колледждерге лайықты, бейімді 

талапкерлерді  іріктеу жүйесін жасауды, 

«Мұғалімдерді дайындау тұжырымдамасын» 

қабылдауды, педагогикалық оқу орындарын 

аттестация және аккредитациядан &ткізуді 

ұсынады. Академиктің айтуынша, бұл шаралар 

білім сапасының к&терілуіне ықпал етеді. 

«Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, 

ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын &нер» деген 

екен Жүсіпбек Аймауытов. ;лемдік деңгейде 

бәсекеге қабілетті маман дайындау міндеті әр 

мұғалімнен ескі бірсарынды сабақтарды тастап, 

&з білімін үздіксіз жетілдіруді, жаңа талапқа 
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Ата Заңымыздың 
93-бабында жазылған: 

«Конституцияның 7-бабын 
жүзеге асыру мақсатында 

Үкімет, жергілікті өкілді және 
атқарушы органдар арнаулы 
заңға сәйкес Қазақстанның 

барлық азаматтары мемлекеттік 
тілді еркін әрі тегін меңгеруі 

үшін қажетті жағдайдың 
бәрін жасауға міндетті» 

Қабыл  ДҮЙСЕНБИ,
 «Тіл жанашыры» құрмет 

белгісінің иегері

«ШЕШЕ», «АНА» – 
БІР ҰҒЫМ ЕМЕС ПЕ? 

«Ана тілі – ардағым», «Ана тілі – жүрек үні», «Ана тілі – туған 
анаңдай», «Ана тілі – арың бұл». Дәл осылай ана тілі туралы 
айтылған асыл с4здерді толассыз тізе беруге болады. Iлбетте, 
ана тілі мен ананың қадір-қасиетін б4ле-жарып қарау мүмкін 
емес. Дегенмен, «шеше» с4зін ашуланғанда, ренжігенде ұрысып, 
балағаттау үшін қолдану – сорақылықтың ең шегіне жет-
кен тұсы. Ол үшін жеке 4зім к4рген құбылыстарды мысалға 
келтірудің еш қажеті жоқ. 

Бір тәулік аясында,  яғни 24 сағаттың ішінде «шеше» с&зін 

кіжініп айтқан к&лік жүргізетін жігіттерді, кезекте тұрған немесе 

к&лікке отырып жатқанда қысылып қалған, тіпті жолдан &тіп бара 

жатып қолындағы затын түсіріп алған, я болмаса, «&тіп кетуге 

бола ма?» дегенде құлағына құлаққап киіп алып, естімей қалған 

қыздарды балағаттаған ұлдарды кездестірмейтін адам кемде-кем.  

Естігенде, қанша үйреншікті с&з болса да құйқаң шымырлайды. 

«Шеше» – «Ана» деген ардақты ұғымның баламасы емес пе? Соны 

айтып тұрған жігіттің анасы жоқ па сонда, әлде ол: «&з шешеме 

шаң жұқтырмаймын, ал басқа шешелерді қалай балағаттасам да &з 

еркім» дегені ме?! Басқасын былай қойғанда мейлі кімнің шешесі 

болсын, бәрібір ол &з перзентін тоғыз ай к&теріп, толғатып тапқан, 

түн ұйқысын т&рт б&ліп, ақ сүт берген ана екені hақ. Ал ананың 

қадір-қасиетін оп-оңай аяқасты ете алатын әке мен ұлдың ана 

тіліне деген ізет-құрметі туралы не айтуға болады? 

Айналайын, ер-азаматтар, сіздердің ж&ндеріңіз б&лек. Сіздерге, 

кінә артып, ару қыздардың, тіпті барша әйел затының мәртебесін 

биіктетейін деген ойдан аулақпын. Бар болғаны, небір сым-

батты, небір  к&рікті қазақ жігіттері «шеше» с&зін ғайбаттау 

әрекетінде қолданып, &здеріне ғашық болатын қазақтың аяулы, ару 

қыздарының к&ңілін суытпаса екен.

 Жидегүл IБДІЖIДІЛҚЫЗЫ,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің доценті

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫХАТ ЖОЛДАРЫНАН

  –  

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Белсексеуіл – түлей. Қарақия ауданында 

орналасқан. «Сексеуіл шыққан қалың бұталы 

&ңірді түлей деп атайды» (Маңғыстау энци-

клопедиясы, 2008, 574). Мағынасы: «сексеуіл 

қалың шыққан т&белі,  жоталы түлей». 

Белсексеуілжал – мүйіс. Қарақия ауда-

нында орналасқан. Атау белсексеуіл (зат 

есім) және жал (зат есім) с&здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «сексеуіл қалың 

шыққан жалды мүйіс». 

Беліктінің тұмсығы – тау. Маңғыстау ау-

данында орналасқан. Біздің пікірімізше, атау 

бел (тауаралық &ткел», «тау») с&зіне -лек (бір 

нәрсенің барлығын білдіретін к&не аффикс) 

жұрнағының жалғануы арқылы жасалған. 

Сонда атаудың мағынасы: «тау аралық 

&ткелдегі, асудағы жазықтыққа сұғынып 

тұрған к&теріңкі құмды жер». 

Бердалы – қорым. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. Аңыз бойын-

ша, Ескелді Отарұлы Бердалы – адай халқын 

Маңғыстауға бастап келген батырлардың 

бірі және опасыздықпен &лтірілгеннен кейін 

түбекке алғаш жерленген адай кісі. 

Бернияз – мазар. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Антропонекроним.

Бесауыз – құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау бес (сан есім) және ауыз 

(зат есім) с&здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «к&пшілік жүретін тау асуындағы 

бес құдық». 

Бесбұлақ – құдық, бұлақ. Маңғыстау және 

Бейнеу аудандарында орналасқан. Атау бес 

(сан есім) және бұлақ (зат есім) с&здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «қатар 

ағып жатқан бес бұлақ немесе к&п бұлақ».

Беск4ң – қыстау. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау бес (сан есім) және к&ң 

(зат есім) с&здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

К&ң «мал қыстайтын тұрақты қоныс орны, 

қыстау». Атаудың мағынасы: «үлкен мал 

қыстататын қоныс». 

Бесқұдық – тұзды құдық. Маңғыстау 

және Бейнеу,  Қарақия аудандарында 

орналасқан. Атау бес (сан есім) және құдық 

(зат есім) с&здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «сол маңдағы тереңдігі әртүрлі бес 

құдыққа» қатысты аталған. 

Бесмұрын – тау. Маңғыстау ауданы, 

Шығыс Қаратаудың оңтүстік-шығысында 

орналасқан. Атау бес (сан есім) және мұрын 

(зат есім) с&здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «таудың, не биіктеу жоталардың 

жазықтыққа сұғынып тұрған бес тұсы». 

Бесоба  – құдық,  т4бе .  Маңғыстау 

 ауданында орналасқан. Атау бес (сан есім) 

және оба (зат есім) с&здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Оба термині моңғол топонимия-

сында «тас үйіндісі, шекаралық белгі», «оқшау 

орналасқан тау, т&бе», «арнайы үйілген 

тас қорымы» деген мағынаға ие болады» 

(К.Қаймолдинова, 54). Атаудың мағынасы: 

«үйілген бес тас қорымы». 

Бесоқты – құдық, т4рткіл. Қарақия 

 ауданында орналасқан. Атау бес (сан есім) 

және оқты (сын есім) с&здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Э.Мурзаев оқ с&зін: 

«оқ – «уақ негізгі арық», «жер суаратын 

жыра», «тақырлардағы су жинайтын уақ 

жырашықтар» деп түсіндіреді (Э.Мурзаев, 

1984, 409). Сонымен, атаудың мағынасы: 

«бес арықты немесе бес су жинайтын жы-

расы бар т&рткіл», «бес арықты немесе бес 

су жинайтын жыралы т&рткілден қазылған 

құдық». 

Бес4гіз – құдық. Маңғыстау ауданы 

Солтүстік Үстірттегі терең құдықтар маңында 

орналасқан. Атау бес (сан есім) және &гіз (зат 

есім) с&здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Tгіз с&зі туралы түрлі этимологиялық жора-

малдар қалыптасқан деуге болады. Бес&гіз 

гидронимі туралы Маңғыстау энциклопеди-

ясында: «Ел аузында құдықшыға 5 &гіз беріп 

қаздырған себепті, солай аталған» деген 

дерек бар. Сонымен қатар Маңғыстауды 

туыстас бес оғыз тайпасы келіп мекенде-

ген кезеңнен қалған атау делінеді. Тәңке 

атымен қосақталып, Бес&гіз-Тәңке деп 

аталыпты» деген мәліметті де кездестіреміз 

(Маңғыстау энциклопедиясы, 1997, 233). 

Ал ғалым Т.Жанұзақов: «&гіз – к&нетүркі 

тілінде «&зен», «су» мәнін білдіретін с&з 

болған», дейді (Т.Жанүзақ, 2007, 66). Бұл 

пікірді Э.Мурзаевтан да кездестіруге бола-

ды: «Негізінен, окуз с&зі «ағып жатқан су» 

мағынасын береді» (Э.Мурзаев, 1974, 195). 

Сонымен Бес&гіз атауы –  «ағынды сулы бес 

құдық» деген мән береді. 

Бест4бе – құдық.  Бейнеу ауданын-

да орналасқан. Атау бес (сан есім) және 

т&бе (зат есім) с&здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «алыстан бес т&бе бо-

лып к&рінуіне байланысты қойылған атау». 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген 4лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

ҮШТҰҒЫРЛЫ ТІЛ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

2011 жылы әлемде жаңа идея, жаңа 

ой, жаңа ақпарат алып, сауатты боламын 

деген адамға ағылшынша 550 мың жаңа 

кітаптар мен аудармалар жарыққа шыққан. 

Сол жылы орыс тілінде 97 мың, француз 

тілінде 65 мың, қазақ тілінде 2300 кітап 

жарық к&ріпті. Яғни ағылшын тілінде 

шыққан кітаптың саны әлдеқайда басым 

болған. Ал әртүрлі салалар үшін басылып 

шыққан ғылыми еңбектердің саны медици-

на бойынша ағылшын тілінде 14 мың, қазақ 

тілінде 147, экономика мен әлеуметтануда 

29 мың, қазақ тілінде 239, жаңа техно-

логия туралы 35 мың, қазақ тілінде 191 

кітап шыққан. Екі тілде жарық к&рген 

кітаптардың санындағы айырмашылық жер 

мен к&ктей. 

Бүгінде техника, технология туралы 

ақпараттың 70 пайызы, электрондық 

ақпараттың, яғни болашағы үлкен 

ақпараттың 80 пайызы ағылшын тілінде 

шығады екен. ;лемдегі сансыз ақпаратты 

әлем елдері &з тілдеріне аударуға ешбір 

е л д і ң ,  е ш б і р  б ю д ж е т т і ң  қ о л ы н а н 

келмейтінін, сондықтан да әлем елдері 

– Египет, Мексика, Швеция, Сканди-

навия елдері, бүкіл Балтық бойы, Швей-

цария, Сингапур, Малайзия, Норве-

гия, Дания, Финляндия сынды елдердің 

халықтары жаппай ағылшын тілінде 

с&йлеп, іс-қағаздарын осы тілде жүргізуде. 

Жақында ағылшын тілін үйрену үрдісіне 

грузиндер де қосылды. Олар шет елдерден 

ағылшын тілінің 2500 мұғалімін әкеліп, 

&з мектептерінде бір-екіден жұмысқа 

орналастырған. Tзбекстан білім берудің 

жаңа стратегиясын жасаса, Қытай елі 

&з жастарына ағылшын тілін белсенді 

түрде үйрете бастады. Тіпті к&птен бері 

ағылшын тілін &з елінде қолданысқа 

енгізуге қарсы болып: «Сонда қалай, 

ағылшын тілін енгізіп, ұлы француз 

тілін «Қызыл кітапқа» кіргіземіз бе?!» 

деген француздардың &зі 2013 жылдың 

қыркүйегінен бастап мектептердің барлық 

сыныптарында ағылшын тілін оқыта 

бастаған. 

Қазақстан Республикасының Білім 

және ғылым министрі Ерлан Сағадиев 

бір с&зінде: «...Егер біз т&л тіліміз бен 

м ә д е н и е т і м і з д і  с а қ т а ғ ы м ы з  к е л с е , 

әрқайсысымыз қазақ тілінде жаза да, оқи да 

білуіміз керек. Сонымен қатар, біз байқап 

отырғандай, тек бір ғана осы тілдің &зі бізді 

әлем деңгейінде бәсекеге бекем ете алмай-

ды. Сондықтан да тиянақты түрде үш тілді 

игергеніміз ж&н. Біздер, ата-аналар, бала-

ларымыз үшін ең қуатты, белсенді күшпіз, 

осы белсенділігімізді жастардың үш тілді де 

жақсы игеру ісінде к&рсете білуіміз керек» 

деген еді. 

Осы орайда «1-сыныптың бүлдіршіндері 

қазақ тілі мен ағылшын тілін қалай оқып 

жатыр? Қазақ және ағылшын әліпбиін қатар 

алып келе жатқан бүлдіршіндердің оқу 

үлгерімі қандай болды екен?» деген оймен 

аудан орталығындағы мектептердің біріне 

барып, мектеп директорынан рұқсат алып, 

сабақтарына қатысқан едім. Ағылшын тілін 

жетік меңгерген жас мұғалім балалардың 

қызығушылығын арттырып, ойын ойна-

тып, тілдерін ұстартты, ағылшын әріпі 

мен қазақ әліпбиінің айырмашылығын 

аңғартты. Кешегі &ткен әріпті қайталатып, 

бүгінгі сабақпен ұштастырды. 

«Ағылшын тілі сабағы қиын емес пе? Екі 

тілдің әріптерін шатастырмайсыңдар ма?» 

деген сауалыма бүлдіршіндер: «Ағылшын 

тілі сабағын жақсы к&реміз. ;ріптерді 

шатастырмауға тырысамыз» деп жауап 

берді. ;йтсе де ұстаздардың айтуынша, 

барлық баланың ой-&рісі бірдей емес, кей 

балалар жазғанда, дауыстап атағанда екі 

әріпті шатастырып алып жатады екен. Сол 

себепті, «Ең құрыса, әліппені аяқтағанша 

ағылшын тілі сабағынан ауызша санау, ән 

айтып, тақпақ жаттау, түстерді ажырату 

сынды сабақтар жүрсе, одан соң ағылшын 

әліпбиін жазып, үйренсе болар еді» деген 

ойларын жасыра алмады.

Елімізде тілге байланысты әртүрлі 

пікірлер айтылып жүр. Біреулер: «Жапон-

дықтар 7 сыныпқа дейін &з тілінде оқытып, 

одан кейінгі сыныптарда &зге тілдерде 

оқытады, бізде де солай болса құптарлық», 

«1-сыныптан бастап ағылшын тілін 

оқыту дегенді түсінбеймін. Оң мен со-

лын танымайтын бүлдіршіндердің &з ана 

тілінде оқып, жазуды үйренгені былай 

тұрсын, орыс тілі мен ағылшын тілін қалай 

меңгереді?» десе, енді біреулер: «Біздің 

баламыз спутникті арналардан ағылшын 

тілін үйреніп жүр, меніңше, ағылшын тілін 

1-сыныптан бастағанын дұрыс деп санай-

мын» деген пікірлерін айтып жатады.

«Заманына қарай адамы» деген-

дей, үлкендер үйдегі жаңа бұйымдарды 

іске қоса алмай отырғанда 3-4 жасар 

бүлдіршіндердің «ата-әже, олай емес қой, 

ол былай қосылады» деп, пультті басып, 

қосып беріп, &здері компьютердегі ой-

ындарын ары қарай жалғастыра беретіні 

шындық. Бүгінгі &скелең ұрпақтың зама-

нына қарай туғанын естен шығармайық 

десек те ауылды жерлерде барлық 

тұрғындардың әлеуметтік жағдайының 

б і р д е й  е м е с т і г і ,  к о м п ь ю т е р  м е н 

спутниктік, сандық арналардың барлық 

шаңырақтың т&рінен орын алмағаны 

және бүлдіршіндердің сана-сезімдерінің, 

ой-түйсіктерінің әртүрлілігі ескерілсе 

екен. «Артқы айылдың батқанын иесі 

білмес, ат білер» дегендей, бастауыш 

сынып мұғалімдерінің ой-пікірлеріне, 

ұсыныстарына құлақ түрілсе ж&н болар 

еді. 

Айнаш ҚАСЕНОВА,
Қазақстан Журналистер

 одағының мүшесі
Алматы облысы

Кербұлақ ауданы
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УАҚЫТТАН 
ТУЫНДАҒАН...

қалалық Тіл басқармасының жанынан «Қазақ 

тілін оқыту орталығын құру туралы» қала әкімі 

А.Ормановқа ұсыныс хат жаздық.

;кім азаматтық танытып, сол кезеңдегі 

қиындықтарға қарамастан, басынан талай 

зобалаңды &ткізген қазақ тілі &зінің &рлеу 

дәу ір іне  бет  алғанын байқап және  ана 

тіліміздің болашағын ойлап, 1997 жылдың 

31 қаңтарында Шымкент қалалық әкімшілігі 

Тіл басқармасының жанынан «Мемлекеттік 

тілді міндетті және ақысыз оқыту орталығын» 

ашу туралы шешімге қол қойған еді. Осы 

шешімнің негізінде, қалада мемлекеттік тілді 

тұғырына қондырудың нақты қадамы жасалып, 

республикадағы тұңғыш орталық &з жұмысын 

бастаған болатын. 

Сол жылы Шымкент қалалық Тіл бас қармасы 

оңтайландырудың құрығына ілігіп, қысқарып 

кеткенімен, оның жанынан құрылған тұңғыш 

«Мемлекеттік тілді ақысыз оқыту орталығын» 

;
рине, бұл айтуға оңай болғанымен, 

тыңнан түрен салып, елімізде бірінші 

болып, мемлекеттік тілді ақысыз 

оқытатын орталық ашудың тым күрделі әрі 

аса қиын болғанын біреу білсе, енді біреудің 

білмейтіні белгілі. Қазақта «&ткенді еске алған 

&скендіктің белгісі, ал &ткенді ұмыту &шкендіктің 

белгісі» деген с&з бар. Ендеше, бұдан жи-

ырма жыл бұрын құрылған тіл орталығын 

құрудың тарихына тоқталып кеткенім ж&н 

болар. 90-жылдары елімізде қолға алынған 

шараларға қарамастан, қазақ тілінің тиісті 

мәртебесіне толық сай қызмет етуі оңай бол-

мады. Оның басты себебі, тіл мәртебесі ресми 

тұрғыдан жарияланғанымен, оның жергілікті 

жерде үйретілуі мен қолданылуын іске асы-

ратын тетіктің ойластырылуына байланысты 

еді. Бұл ж&нінде, 1996 жылы 4 қарашада Мем-

лекет басшысының Tкімімен жарық к&рген 

«Қазақстан Республикасы Тіл саясатының 

тұжырымдамасында» айтылып, мемлекеттік 

тілді міндетті және ақысыз оқыту орталықтарын 

құру қажеттігі айтылған болатын. Сондай-ақ 

1996 жылғы 23 мамырдағы Елбасы мақұлданған 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

сәйкестілік тұжырымдамасында: «Мемлекеттік 

сәйкестілік дегеніміз мемлекетке тән барлық 

элементтердің тәуелсіздік белгілеріне сәйкес 

келуін білдіреді. Мемлекеттік сәйкестілік 

аспектілерінің бірі – мемлекеттік тілдің болуы 

және тіл саясатында белгілі бір басымдықтарды 

ұстану болып табылады. Қазақстан қоғамында 

орын алып отырған тілдік ахуал жағдайында 

мемлекеттік тілді ерікті түрде оқып-үйренуге 

ынталандыру, оның р&лін біріктіруші қатынас 

құралына дейін к&теру қажет, – деп жазылған. 

Осы мақсатта 1996 жылғы тұжырымдама-

ларда айтылған және Ата Заңымыздың 93-ба-

бында жазылған: «Конституцияның 7-бабын 

жүзеге асыру мақсатында Үкімет, жергілікті 

&кілді және атқарушы органдар арнаулы заңға 

сәйкес Қазақстанның барлық азаматтары 

мемлекеттік тілді еркін әрі тегін меңгеруі үшін 

қажетті жағдайдың бәрін жасауға міндетті» деген 

талаптарын басшылыққа алып, орталық ашуға 

белсене кірістік.

О л  ж ы л д а р ы  е л і м і з  э к о н о м и к а л ы қ 

қиындықтарды бастан &ткеріп, бюджеттік 

т&рағасы болып жұмыс істедім. «Элек-

троаппарат» зауытында барлық 

бұйрықтар мен &зге де құжаттар 

тек орыс тілінде жүргізілетін. 

К ә с і п о р ы н н ы ң  к і р е -

берісіндегі «Чимкентский 

завод «Электроаппарат» 

деген маңдайша жазуы-

нан бастап, барлық цех-

тар мен б&лімдердің ата-

улары орыс тілінде ғана 

жазылатын және барша 

жиындар тек орыс тілінде 

&тетін. Тіпті сол жылдары 

ұл-қыздарымызды ана тілінде 

оқытуға қазақша балабақша 

мен мектеп те жоқ еді. Оған дәлел 

ретінде, 1990 жылы Шымкентте 3 қазақ 

мектебі мен 2 қазақ балабақшасы болғанын 

айтсақ та жеткілікті. Институттар мен техникум-

дарда студенттер негізінен орыс тілінде оқитын. 

Кәсіпорын, мекеме, ұйымдардағы түрлі жиындар 

мен іс-шаралар орыс тілінде &тетін. 90-жылда-

ры «Қазақ тілі» қоғамының жиналыстары мен 

еліміздің ашылған қоғамдық бірлестіктер тара-

пынан ұйымдастырылатын басқосуларда ғана 

қазақша с&йлей алатын едік.

Еліміз Тәуелсіздік алған жылдары мемлекеттік 

органдар мен мекемелерде қызмет істеп жүрген 

к&птеген мамандар мен басшылардың 60-80 

жылдары мектепте және жоғары оқу орында-

рында орыс тілінде оқып, білім алғандықтан, 

олар қазақ тілінде құжаттар әзірлеп, баяндама 

жасауға қатты қиналатын. Құжаттардың алды-

мен орысша дайындалып, кейіннен қазақшаға 

аударылатындығы да осыған байланысты еді.

1 9 9 3  ж ы л ы  Ш ы м к е н т  қ а л а л ы қ  Т і л 

басқармасының бастығы болып жүргенімде 

қала әкімінің 1994 жылғы 31 мамырдағы №513 

қаулысына сәйкес «Тіл және халықтық педаго-

гика мәселелерімен шұғылданатын әдістемелік 

орталық» аштық. Кейін 1996 жылдың желтоқсан 

айында «ҚР Тіл саясатының тұжырымдамасында» 

айтылған және Ата Заңымыздың 93-бабында 

жазылған: 

« Қ а з а қ с т а н н ы ң  б а р л ы қ  а з а м а т т а р ы 

мемлекеттік тілді еркін әрі тегін меңгеруі тиіс» 

деген талаптарына сәйкес, осы орталық негізінде 

сақтап қалдық. Сол уақытта мұның 

барлығы да оңайға түскен жоқ. 

Дегенмен, уақыт &те келе 

орталықтың материалдық-

техникалық мәселелері 

біртіндеп шешімін тапты.

Содан бергі уақытта 

« Т і л д е р д і  о қ ы т у 

орталығының» атауы 

бірнеше рет &згеріп, 

басшылары да ауысты. 

Tткен 20 жыл ішінде, 

бұл орталықта мыңдаған 

мемлекеттік қызметші мен 

бюджеттік мекемелердің 

мамандары және қаланың 

қарапайым азаматтары қазақ тілін 

оқып-үйренді. 

Бұдан үш жыл бұрын Мемлекет басшысының 

халыққа арнаған Жолдауында айтылған «Біздің 

міндетіміз − 2017 жылға қарай мемлекеттік 

тілді білетін қазақстандықтардың санын 80 

пайызға дейін жеткізу» деген тапсырмасының, 

Оңтүстік Қазақстанда ойдағыдай орында-

луына орталықтың қосқан үлесі зор. Tткен 

ғасырдың соңында қазақ тілінің қордаланған 

мәселелерін шешуді облыстағы патриот азамат-

тар бастап, басшылар қостап, 1993-97 жылдары 

жұмыс істеген облыстық, аудандық, қалалық 

Тіл басқармалары, ал қазіргі кезде облыстық 

Тілдерді дамыту және архивтер мен құжаттама 

басқармасы мен аудандық, қалалық Мәдениет 

және тілдерді дамыту б&лімдері к&п шаруаларды 

атқарды. Солардың күш-жігері мен нәтижелі 

еңбегінің арқасында біраз жетістіктерге қол 

жетті. Қазіргі кездегі қазақ тілінің қолданылу 

деңгейін 90-жылдармен салыстыратын болсақ, 

оның арасы жер мен к&ктей екендігін байқауға 

болады.

20 жылдық тарихы бар Қазақстандағы 

тұңғыш «Мемлекеттік тілді ақысыз оқыту 

орталығының» тіл саласында бүгінгі таңда 

жетістіктерге жетуіне қосқан үлесі қомақты 

болғанын және бұл орталық алдағы уақытта да 

азаматтардың тілдерді оқып-үйренуіне лайықты 

үлесін қоса береді деп сеніммен айта аламын.   

ШЫМКЕНТ

ТЕГЕУРІНДІ 
ТІЛ ОРТАЛЫҒЫ
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мекемелердің қызметкерлері үш-т&рт айлап 

жалақыларын ала алмай жүрген қиын-қыстау 

кезең еді. Сондай-ақ 1996 жылы орталық ашуға 

заңдық негіз болатын жоғарыда айтылған ар-

наулы деген «Қазақстан Республикасындағы 

Тілдер туралы» Заң да қабылданбаған еді. Ол заң 

кейінірек, 1997 жылы 11 шілдеде қабылданды. 

Шымкентте қазақ тілін ақысыз оқыту орта-

лығы бірден құрыла салған жоқ. Ол &з алдына 

ұзақ әңгіме. 90-жылдардың басында қала түгілі, 

аудандар мен ауылдарда құжаттар орыс тілінде 

жүргізілетін. Оған &з басым талай куә болдым. 

Тіпті 100% қазақ ұлтының &кілдері тұратын ау-

ылда да бұйрықтар орысша шығарылатын. Соған 

байланысты, 1990 жылы «Қазақ тілі» қоғамының 

бастауыш ұйымдары қандастарымыз к&бірек 

шоғырланған аудандарда да құрылғаны белгілі. 

Мысалы, 1990 жылы мен Шымкенттегі «Элек-

троаппарат» зауытында цех бастығы әрі қоғамдық 

негізде осы зауыттың «Қазақ тілі» қоғамының 
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«Жаңа әліпбидің пернетақтасы қандай болады?»
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 29-шілде, авторы: Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
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10-тамыз, авторы: Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ

10-тамыз, авторы: Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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Елбасымыз да этноауылды аралап шықты. Этноауыл тұрақты 
жұмыс жасаса игі. Қысы-жазы келушілерге салт-дәстүрімізді таныс-
тырып, паш етсе, қандай жақсы!

Міне, &зімізді шетелдіктерге дәл осылай к&рсетуіміз керек. С&з 
жоқ, тамаша!

К & р м е н і  т а м а -
ш а   л а у ғ а  к е л г е н 
 туристердің саны жар-
ты мил лионнан асып 
жы ғылыпты. Тамаша!!!

Қ а з а қ  л а т ы н 
әріп  теріне перне тақ-
тадан жаңа орын ой-
лап табу қажет емес. 
Ағылшын тіліндегі 26 
әріп &з орнында қалу 
керек.

Осы ЭКСПО-ға дайындық барысында 
қаншама тер т&гіліп, қаншама қаражат 
жұмсалды ғой. Енді міне, сол еңбектің 
маңдай тері ақталып жатқандай. Енді 
игілігін к&руге жазсын елімізді.

7ріптерді перне тақтаға жаңадан 
орналастыру басы артық іс, негізі 
ағылшын әріптерімен ұқсас болғаны 
ж&н. Себебі пернетақтада әріп теру оңай 
болады. Пернетақтаның алуан түрлі бо-
луы &те тиімсіз, қаражат шаш етектен 
к&п кетеді.

Николайдан &з  қандастарымыз 
үлгі алып, ұялса жақсы болатын еді. 
:ңкей қазақ жиналып алып, орыс-
ша шүлдірлегенде расында да к&ңілің 
бұзылады.

Қазақстанда тұратын әр ұлт &кілі 
қазақша с&йлеуі керек емес пе? Мысалы 
басқа мемлекеттерде тұрып жатқан 
адамдар сол  мемлекеттің тілінде 
с&йлейді. Бұл – заңдылық.

Латын әліпбиіне к&шуге оң к&зқарас 
білдіремін. Бұл шынымен де қазіргі күннің 
талабы. Саясаткерлердің пікірімен 
толықтай келісемін. Латын әліпбиіне 
к&шу арқылы қазақ тілінің мәртебесін 
к&тереміз.

Латын әліпбиіне к&шу халқымыз 
үшін аса маңызды. Сондықтан оның 
дұрыстығына күмән келтірмеймін. 
Жұмыла к&терген жүк жеңіл. Ел болып, 
қолдау білдіріп тырыссақ, жақсы нәтиже 
шығары с&зсіз. Бұл маңызды мәселені 
күрделі деп, бастауын кейінге ысыра бер-
сек, ештеңеге қол жеткізе алмайтыны-
мыз  анық. Сондықтан білек сыбана кірісіп 
жатқанымыз қуантады. 

Дайындаған Үміт ЖҰМАДІЛОВА, 
«Қазақ газеттері» ЖШС веб сайты

ДУЛЫҒАЛЫ ДАЛА ПЕРЗЕНТТЕРІ

дарыны &мірде ақынның ерекше типін 

туғызды. Бұл – біздің заманымызға дейін 

жеткен, бұрынғы ақындық қазыналарды 

сақтап келген әрі жыршы, әрі импро-

визатор ақын. Халық поэзиясындағы 

таңдаулы үлгілерінің туып, таралып және 

осы уақытқа дейін сақталып жеткені үшін 

біз осынау ақындарға борыштармыз [2,4 

б.] (2. ;уезов М. ;дебиет туралы. О лите-

ратуре. Оқу құралы. – Алматы, «Санат», 

1997. – 304 бет)

;деби мұраны игеріп, тану, бағалау 

қисындары қилы уақыттың қыспағынан 

да &тті, ара-тұра кең тыныс алып қамдап, 

қамтып қарастырылып та отырды.

Авторлық ауызша әдебиет ұғымы 

қайсыбір мәнде шартты да болып к&рінеді. 

Мұнда автордың шығарма тудырудағы 

ауызша шығарып айту машығын &згертіп, 

хатқа түсіруіне қарамастан, ауызша әдебиет 

дәстүрінде жасалған туындыны сол үлгінің 

тобында алып қарастыру керектігін ескер-

тер едік. Tте бір күрделі, тоғысып жатқан 

тосын нышандары мол әдебиет – қазақ 

жырлаған, оқыған ақын да осы болуға 

лайық. Бірақ соның кітап жолындағы 

ұстазы үлгісі: Орта Азия мен Иран, араб 

сопылары. Орта Азия топырағында ХІІ-

ХІІІ ғасырларда жарыққа шығып кейінге 

к&п ғасырларға жемісін тартып келген «тас 

жауын» сарыны қазақ әдебиетінде Шор-

танбайды &з мүриті қып алған сияқты».

; д е б и  м ұ р а н ы  и г е р у д е  т а р и х и -

әлеуметтік объективті, субъективті се-

бептер, әр жақты ұстанымдардың болып 

келгендігі авторлық ауызша әдебиетті 

– ауыз әдебиеті  мен жазба әдебиет 

аралығында &згеше бір әдемі бағытты 

ғылыми негізде тұтас қисындап, айғақтауда 

күрделендіріп отырғандығы белгілі.

Ахмет Байтұрсынұлы жазу әдебиетіне 

тоқталып, «;дебиет танытқышта» «жазу 

әдебиет» тақырыбында ой &рістетті. «Жазу 

әдебиет деп жазылған шығармаларды 

айтамыз. Жазылған шығармалар қазаққа 

жазу тарай бастағаннан бері қарай шыққан 

с&здер – Қазаққа жазу дінмен бірге келген» 

дейді Ахаң.

Ақындық тәсіл мен дәстүрдің түпбас-

тау лары туралы ұғым біздің дәуірімізге 

шейінгі сандаған мыңжылдық тарға әрі 

жылжып отырған қазіргі кезең зерттеулерді 

қайта бір жаңғыртатын міндет жүктейді.

Айналымда жүрген зерттеулердің &з 

нәтижелері, игілігі к&п. ;р жағдайда ай-

тылуы тиіс болған түйткілдері де бар. 

Соның бірі – к&п жылдар аты-ж&ні белгілі 

к&птеген шығармашылық тұлға туынды-

лары фольклор, ауыз әдебиеті атауымен 

танылып отырды.

Мәселеге жанр бойынша келіп зерттеу 

тәжірибесі болды.Түбегейлі шешім жо-

лында к&п еңбектенген, бірнеше мығым 

құбылыстар бойынша арғы замандардың 

с&з мұрасының кейінгімен сабақтастық 

негізіне ден қойған Құлмат Tмірәлиевтің 

«ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясы-

ның тілі», «Қазақ поэзиясының жанры 

және стилі», т.б. еңбектерінде қозғалған 

нақтылы жайлар ХІХ ғасырда жасаған 

ақылдың &ріс, Дулат, Махамбет сынды дара 

ақындар мұрасын зерттеу ұстанымдарымен 

назар аударған.

Кейінде ауызша мен жазбаша әде-

б и е т т і ң  а й ы р ы м  б е л г і л е р і  т у р а л ы 

М.;уезов, Қ.Жұмалиев ұстанымдары, 

шен-тоқтамдары (критерий) авторлық 

ауызша әдебиеттің ғылыми сипаттамасын 

жасауда жазбашадан ажыратып тұратын 

белгілеріне жүгіну ж&ндерін қалыптады. 

Зерттеуде &зін ақтаған ұтымды тәсілдің бірі 

осы жеке ақындар шығармашылығындағы 

дара, ортақ сипаттар ауқымында қазақ 

әдебиетінің тарихын дәуірлеу, теориялық 

негіздеу ісінде әдеби бағыт, ағым, әдіс, 

тәсіл мәселелері қаузалып, айқындала 

түсіп отырды. 

«Қайырымды, мейірімді Алланың аты-

мен бастаймын» деп, дәстүр ұстап «Түбі 

бір түркі тілін» жазған Махмұд Қашқари 

түркілердің адамзат тарихындағы ықпалды 

орнына айырықша мән берді.

Қанипаш МIДІБАЙ, 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университетінің профессоры, 
филология ғылымының докторы

Меруерт РАЗБЕКОВА,
 І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университеті қазақ тілі мен 
әдебиетінің магистранты

Жалпы адамзаттың ортақ иеліктермен 

кенелген сарқылмайтын ізгілік мұраттар 

шалқыған сахара тұрмысының атрибутта-

ры жарылқап, қазақтың ғана жанын жай 

тапқызатын нышандары таңбаланған ав-

торлық ауызша поэзия ХІХ ғасырда та  рихи 

жаңа бір дәуірін тағы бастан кешіп еді...

Қазақ әдебиеттану ғылымының 

қалыптасып, даму барысында олжа-

дан қағылған, обалы қалған &ткелдер 

бар. Ендігі уақытта етене ерекшеліктері, 

түпнегіз т&л тумалығы алаб&тен айқын 

авторлық ауызша әдебиеті ХІХ ғасырдағы 

әдеби дамудың дерег інде  зерттеп, 

зерделеудің &зіндік, озық негіздері бар. 

;дебиет тарихын баяндауда ілесіп отыра-

тын жалпы топтап қамту, кітаптан кітапқа 

к&шіріле салатын &мірбаяндар берудің 

қайсыбір таптаурын дағдысынан әлі де 

арылып болдық дей алмаймыз. Нақтылы 

дәуір, дәстүр, түр, үлгі аясында, жалтақтап, 

жалпақтаудан құтылған ендігі емін-еркін 

уақытта біздің әдебиеттегі біздікі ғана 

болып жасаған т&лтума  сипаттарды 

жүйелі ғылыми негізде айналым ара-

сына түсіру, әрі осы бағытта білім беру 

үдерісінде дүбәра, дүдәмалы жоқ таным 

түзу қажеттілігі бар.

«Бақыт іздеп, ғасырлар бойына са-

хараны шарлап шарқ ұрған мұңдар жо-

лаушы – қазақ халқы бізге архитекту-

ра мен скульптураның, сурет &нерінің 

ескерткіштерін қалдыра алмады. Бірақ ол 

бізге ең асыл мұра – жыр мұрасын мирас 

етті. Жыршы халық, ақын халық есі жоқ 

ескі заман дардан бастап дарыған ақындық 

дана лығын қапысыз жұмсап, &зінің ру-

хын ұмытылмас эпостық дастандарында, 

сан-сан әр алуан түрлі жырауларында 

бейнеледі. 

Қазақ халқының ақындық қабілет-

әдебиетінің тарихында ХІХ ғасырдағы 

әдеби дамуда айқын к&рініс тапты. Жаңа 

жазба әдебиетке барынша қызмет етіп 

сіңісіп, кірігіп кеткен ауызша әдебиет 

дәстүрі туралы – с&з &з алдына. Бұл зерт-

теуде ауызша әдебиеттің т&лтумалық сипа-

тын сақтап қалған ерекшеліктер туралы ой 

қозғау (ұсыныс, ойласу) к&зделді.

Бейсенбай Кенжебаевтың 1954 жылы 

жазылған «Қазақ &леңінің құрылысы» 

атты зерттеуінде айтылған қазақ &леңінің 

байырғы түрі – қара &леңге қатысты мына 

бір тоқтам – біз қозғап отырған мәселенің 

жанды жерінің бірі.

Ж ү й е л е н і п ,  ғ ы л ы м и  н е г і з д е л у 

 бас тауында Шоқан Уалиханов тұрған, 

беріде  &леңтанушылар тайға  таңба 

басқандай ажыратып к&рсеткен қазақтың 

қара &леңін байырғы шумағы т&рт 

тармақты, 11 буынды үлгісімен, ұйқасы 

ааба түрінде дараланған &нер деп білетінбіз.

Қара &леңді  к&п тармақты, т&рт 

тармақты деп б&лу 11 буынды т&рт тармақ-

ты &лең түрлеріндегі бунақтағы буын 

санын, 3,4 буында бунақтардың қалыпты 

орын тәртібін; ұйқас ерекшелігін әрі осы 

ерек шеліктердің &леңнің қилы тарихи 

кезең дердегі құбылыс-қалыптарына орай 

туындау заңдылықтарын тұтас ажыратып 

қарастыру қажеттілігі б&геліп, тежел-

ген (әсіресе шығыс поэзиясы ықпалына 

қатысты – Қ.М.) уақыттардың еншісі 

сияқты.

;дебиет тарихының білгірі  Бейсенбай 

Кенжебаев зерттеуінде ұйқасы ааба, 
ааба, аабб түрінде келетін он бір буынды 

&лшемдегі &лең үлгілерінің барлығы да 

қара &лең аталғанымен, түп тегі эпостық 

жырға, онда да эпикалық үрдістің ХІХ 

ғасырдағы &згешелену бағытына, авторлық 

ауызша әдебиеттің ХІХ ғасырдағы дара 

Ескерткішті батыр ұрпақтары 

тұратын Байзақ ауданының аумағында 

тұрғызу қолға алынған кез &ткен 

ғасырдың тоқсаныншы жылдарының 

орта тұсы болатын.Қиыншылық к&п, 

&тпелі кезең ауыртпалықтары енді 

еңсеріліп келе жатқан шақ. Алайда 

ескерткіш арзанға түсетін қоладан 

құйылған жоқ, тастан қашалды. Онда да 

шалғайдағы Мойынқұм ауданындағы 

Ақбақай &ңірінің әйгілі к&к тасы-

нан. Сонша жерден тұтас күйінде 

әкелінген тастан батыр бабаның 

бейнесін қашауға, биік т&бе жасап, 

тұғырға орнатуға уақыт та, қаржы да 

аз жұмсалған жоқ. Бәріне ұйытқы 

болған «Қосы батыр» қоғамдық қоры 

еді. Қордың сол кездегі т&рағасы қоғам 

қайраткері, Одақтық дәрежедегі дер-

бес зейнеткер, облыстың қадірменді 

қарттарының бірі  болған Жапар 

Түйебеков ағамыз бен оның орынбаса-

ры Мырзабек Сапарәлиев бас болып, 

батыр ұрпақтары басталған істі аяғына 

дейін жеткізе білді.

Сол жылдары Қазақстан Респуб-

ликасы Парламенті Мәжілісінің де-

путаты болған Арғынбай Бекбосын 

ағамыз ғасырлар сынына т&теп беретін 

ескерткіш тасқа бабамыздың есімін 

латын қарпімен түсіру ж&нінде ұсы-

ныс жасады.Парламентте мемлекеттік 

тілдің мәртебесі үшін күресіп, тың 

ұсыныстар беріп, олары «Тіл туралы» 

Заңға жеке бап боп енген ағамыздың 

бұл ұсынысы «Қосы батыр» қоры бас-

қармасы мүшелері, батыр ұрпақтары, 

жұртшылық тарапынан қолдау тапты. 

Сол тұста облыстық газеттегі жур на-

листік қызметіммен қоса, «Қосы батыр» 

қорының қоғамдық негіздегі хатшысы 

болғандықтан бәрі де менің есімде.

Ал Арғынбай ағамыздың басқа да 

азаматтық, қаламгерлік ерліктерінен 

газет оқырмандары хабардар болар 

деп ойлаймын. Десек те, облыстық 

га зеттің бас редакторы кезінде ағамыз 

халық депутаттары облыстық кеңесінің 

сессиясында тіл туралы тұңғыш рет 

қазақша баяндама жасап, ертеңіне га-

зетте «Т&рлет, аяулы ана тіліміз!» деген 

мақаласын жариялағанын еске сала 

кеткенді ж&н деп санаймын...

Ескерткіштің ашылу салтана-

ты 1998 жылдың қырқүйек айының 

соңына таман &тті. Оған облыстың 

б а р л ы қ  а у д а н д а р ы н а н ,  А л м а -

ты мен Астанадан, жер шоқтығы 

К&кшетаудан батыр ұрпақтары, 

қонақтар келіп қатысты. Сол күндері 

Тараз мемлекеттік уни верситетінде 

Атбасар ауданындағы Новоалек-

сандровка селолық округі – Бастау 

ауылдық округі, Новоалександров-

ка селосының атауы – Бастау ауы-

лы, Целиноград ауданындағы Воз-

движенка селолық округі – Нұресіл 

ауылдық округі,  Воздвиженка 

селосының атауы – Нұресіл ауданы 

болып қайта аталды. 

Біздің тілегіміз осы жұмыс 

тоқтап қалмаса дейміз. Одан әрі 

жалғасын тапқанын қалаймыз. Бұл 

бағытта к&ңіл б&лер тұстар к&п. 

Реті келгенде мына бір жайтты да 

айта кетсем деймін. Біздің қаладағы 

жолаушы таситын автобустарда 

аялдама атаулары үш тілде, қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде хабарла-

нады. Алғашқыда қала тұрғындары 

бұған таңданыс білдірген. Алғашқы 

екі тіл түсінікті еліміздің &зге 

авторлық ауызша әдебиеттің к&ркемдік 

негізін айқындайтын ерекшеліктері 

т&лтума, даралық сипаттары. Осы бағытта 

ілгеріде, кейіннен жасалған пайымдаулар, 

ой қорытулардың жеке жүйеде ғылыми 

негізделу мәселесі күн тәртібінде тұр. 

;лемдік әдеби даму тарихында бала-

масы жоқ деп бағалауға болатын, қазақ 

с&з &нерінің т&лтума сипатының зертте-

лу, зерттеу ұстанымдарын тану, таныту 

қажеттілігі бар.

Қазақ  филологиясының нег із ін 

салған Шоқан Уәлихановтың қазіргі 

қазақ әдебиеттану ғылымының жаңа даму 

бағыттарында маңызды мәнге ие болып 

отырған «Қазақ халық поэзиясы үлгілері 

ж&нінен» атты аяқталмаған (бәлкім 

жоғалған –Қ.М.) зерттеуінде авторлық 

ауызша әдебиет туралы айтылған. Және 

осы еңбек жалпы қазақ &мірін жарлық, 

типологиялық тұрғыдан к&ркем үлгі, 

түрге б&ліп қисындауда елеулі ғылыми 

тұғырнамалық мәнге ие. 

Авторлық ауызша әдебиеттің т&лтума 

сипаттарын ажырату методологиясында 

жазба әдебиеттің ауызшадан айырым 

белгілері ұстанымы да ескеріліп оты-

руы міндетті, бұл &зі мәселені зерделеуге 

септігін тигізетін тәсіл, амал.

ХІХ ғасырдағы жазба әдебиет айқын-

дамалары, негіздері тұрғысында қарастыру 

ауызша туған авторлы әдебиетті &з-&зінен 

«ығыстырып» шығарады. Тоғысулар, 

ықпалдастық ескеріліп отырған. Бір 

ерекшелік ХІХ ғасырда әрі ауызша, әрі 

жазып шығарған ақындар жасағандығы.

Мұхтар ;уезов: «Қазақ әдебиетінде 

дін сарынын алғаш бастайтын ақын осы 

 Шор танбай болса, бұл &зі мұсылман-

шылықты исламның дін кітаптарынан 

алған адам болады. Ең алғаш жазып 

М.Х.Дулати мұраларына арналған 

халықаралық конферен ция &тіп 

жатқан. Оған қатысуға келген есімдері 

әлемге әйгілі ғалымдар облыстың 

сол кездегі әкімі С.Қалмырзаевтың 

шақыруымен батыр ескерткішінің 

а ш ы л у ы н а  а р н а л ғ а н  с а л т а н а т -

ты шараларға құрметті қонақ бо-

л ы п  қ а т ы с т ы ,  қ а з а қ т ы ң  с а л т -

дәстүрлерін, ақындар айтысын, па-

луандар белдесуін, ат жарыстарын 

тама шалады. Олар батырдың еңселі 

ескерт кішіндегі латынша жазуды да 

к&рді.

Батыр бабамыздың ескерткіші 

тұрғызылуына басшылық жасаған Жа-

пар Түйебеков ағамыз нағыз қайраткер, 

т&ңірегіне үлгі танытып жүретін адам 

еді.Шу ауданының жұртшылығы 

Жақаң басқарған жылдары қол жеткен 

табыстарды әлі күнге жыр етіп айтады. 

Еліне сіңірген еңбегіне к&рсетілген 

құрметі емес пе, Тараз қаласы мен 

Шу қаласындағы к&шелерге Жапар 

Түйебековтің есімі берілген.

Ескерткіш салтанатпен ашылған 

сол күннен бері  жиырма жылға 

жуық тап қалыпты. Бүгінде қасында 

Сапарәлиев тер әулеті тұрғызған 

мешіт-медресесі бар Қосы батыр 

ескерткіші латынша жазу түскен 

республикадағы тұңғыш ескерткіш 

болар деп те ойлаймыз.

Жолы түсіп ескерткішке келген 

кім де болмасын, оның алдындағы тас 

тақтайшадағы биылғы мамыр  айында 

&мірден &ткен, жаны жәннатта 

болғыр Арғынбай Бекбосын ағамыз 

жазған мына &лең жолдарын оқымай 

кетпейді:

Қорғаған қазақ даласын,

Батыры менен данасын, 

Ұмытпас мәңгі Алашым,

Аралап заман арасын,

Еліңмен бірге Ертеңге,

Қосы ата сен де барасың!..

Қандай дәл айтылған. Елбасы 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясында 

мәлімдегеніндей, 2025 жылдан бастап 

латын әліпбиіне к&шуге кіріскенімізде 

баба ескерткішіне тағзым еткендер 

ондағы жазу тарихына да қанығып, 

келешекті болжай білген аға ұрпақ 

&кілдеріне алғыс арнары с&зсіз.

Тұрсынхан ТОЛҚЫНБАЙҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі, Байзақ ауданының
 Құрметті азаматы

Жамбыл облысы 

қалаларында да  бұл  дәстүрге 

айналған. Ал ағылшын тілінің 

қалай қосылып кеткені түсініксіз. 

Біреулер ЭКСПО-ға байланысты 

дегенді айтады. Дегенмен де, осы-

ны анықтаған ж&н болар. Tйткені 

елордасы – Астананың &зінде 

аялдамалар екі тілде хабарланады 

ғой. Tзгелерден ерекшеленгеніміз 

қалай?

Жалпы жер-су атауларының, 

&зге де атаулардың &з тілімізде, яғни 

ұлттық тілде жазылуының маңызы 

зор. Осының &зі жас ұрпақтың 

бойына отансүйгіштік, патриоттық 

қасиеттерді сіңіруде елеулі ықпал 

етеді. 

Рая МҰСАБЕКОВА

КTКШЕТАУ 
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ақындық сипаты қанық үлгісіне ойысқан 

жаңа &лең түрлері болғандығын аңғарамыз 

[1,79,80 б.] (Кежебаев Бейсенбай. ;дебиет 

белестері. Зерттеулер, мақалалар. – Алма-

ты; Жазушы, 1986. – 400 бет).

Қара &леңде (тармақ саны, ұйқас түрі 

б&лек – Қ.М.) тармақ ішіндегі бунақтардың 

орны жылжымалы ауыспалы болып 

отыратындығының себебін с&з екпінімен, 

ой басымдығымен, екпін ырғақ пен орын-

ды байланыстырған зерттеуші олардың 

б&лек &лең түрі мәніндегі менмұндалап 

тұр ған түпнегіз ерекшеліктерін әрі қарай 

тар қатып айтуды қажет деп таппаған 

сияқты. 

Бұл ерекшеліктердің тәптіштеп айтыл-

ма ғанмен, тарихи сипаттамасы, тайға 

таңба басқандай айқындамасы Шоқан 

Уәлихановтың «Қазақ халық  поэзиясы 

үл гілері ж&нінен» деген зерттеуінде жасал-

ған еді.

Қазақ әдебиеті тарихын зерттеушілер 

әрдайым назарда ұстап отырған &зекті 

тарихи-теориялық тұғырдың бірі – 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Ләйлә:

Жандос:

Салима:

Гүлзат:

«Үйлену оңай, үй болу қиын…»
10-тамыз, авторы: Айдар ҚАЛИЕВ

»

7ке-шешесіне несие алғызып, қарызға ба тырып той 
жасатып, бірнеше айдан ке йін ажырасып жатқан жастар 
&те к&п.

Жастар саналы түрде үйленсе дұрыс. Болмашы нәрсеге 
бола ренжісіп, қайта-қайта т&ркініне кетіп қалатын 
келіндер бар. 

Қазір асығыстық танытып, ерте үйленіп жатқан 
жастар да к&п. Ақылы б&лімде оқитын студент қызды 
келін қылып, оқуының ақысын т&леп отырған ата-енелерді 
білемін. Осы дұрыс па? Ерте үйленіп алған студент жігіт 
отбасын қалай асырамақ? Міне, жастар осы жағын да 
ойласа екен. 7ке-шешеге салмақ салу дұрыс па?..

Бүгінгі жастар бірін-бірі жете танып, отбасын 
құрмайды. Қыздың сырты жылтырап, қылмиып тұрса, 
жігіт қымбат к&лік мініп, айфон ұстап тұрса болғаны. 
Оның ар жағын зерттеп, қайдан келген дүние екеніне 
бас қатырып жатқан бір пенде жоқ. Қандай адам, не 
істеп жүр, тегі қандай…оның бәрін дүние-мүлікпен &лшеп 
тастаған.Қолда барда алтыннан айрылмайын деп, асығыс 
үйленіп, отбасын құрған соң, «е, тап болған ортам осы 
екен» деп, ұрыс-керістің арты ажырасуға апарып жатады.  
«Маған қыздың рухани жан-дүниесі маңызды, таз болсын, 
не болсын жігіттің ақшасы емес, ақылы мен санасы керек» 
деп &тірік әңгіме айтуды доғарайықшы.Мына қоғам бәрібір 
сіз бен бізді артқа бұрылтар емес….
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ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Мен жоғары білімді мұғаліммін. 

Бір кездері к&з жанары кем зағиптар 

қоғамында қоғамдық жұмыстар 

атқардым. Алматы қаласында 

тұрмысы нашар отбасыларынан 

шыққан балаларды оқытатын мек-

теп-интернатта сабақ бердім. Сол 

кездері «Ел аман, жұрт тыныш-

та қазақтың балалары жетімдер 

үйінде  тәрбиеленет індей не 

болған, оларға қалай к&мектессек 

екен?» деген ой жиі мазалайтын. 

Tткен жылы осы ойымды біраз 

азаматтарға айтып, ақылдасып, 

«Қайырымдылық қорын» құруға 

талап қылдым. Олардың біреулері 

қолдаса, екіншілері қор құруға мол 

қаражат керек, ол үшін қалталы 

кәсіпкер болуың керек деп теріс ай-

налды. Қаншама қиыншылықтар 

болса да, биыл «Досбол» деп атала-

тын қайырымдылық қорын ашуға 

ұйытқы болдым. Қор тұрмысы 

нашар отбасыларына және жетім 

балалар мен мүмкіндігі шектелген 

адамдарға қайырымдылық к&мек 

к&рсету мақсатында құрылды. 

Қорымыздың есебіне  тұруға 

ниетті жандар болса, оларға &з 

мүмкіндігімізше к&мектесуге әзір 

екендігімізді білдіреміз. 

Айбол БИТУҒАНОВ,
ұстаз

Алматы облысы
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ОҚЫРМАН ОЙЫ

Қаншама жігін жатқызып айтсақ 

та, Қазақ елі үш ғасыр Ресейдің 

отарында болғанын жасыра алмай-

мыз. Отарлаушы елді, кейіннен 

Кеңес үкіметінің аймақтарды бас-

қа рудағы б&ліністерді еске салар 

болсақ, бастапқы қоныстанғанда 

әр ру қаймағы бұзылмастан дербес 

ауыл атанып отырған. Кейіннен 

жер ыңғайына қарай старшиндерге 

б&лінді. Патшалық билік Жәңгір 

ханның дүниеден &туіне  орай 

&лкедегі хандық билікті жойып тын-

ды. 

Аймақты ежелден мекендеген 

халықтардан хабар беріп, ой жү-

гіртіп сараласақ, бұл &лкеге қазақ-

тардың 1797-1801 жылдан бастап 

қайта қоныстанғанын к&реміз. 

Қазақтардың екінші келуінде олар-

ды қоныстандырған Б&кей сұлтан 

болатын. Ол кісі қазақтың атажұрты 

сана латын Нарынды &з иелігіне 

алуда к&п қиындық к&рген. Б&кей 

сұлтанның қарауындағы халқымен 

Нарын &ңірін тұрақты қоныстануға 

д е г е н  ұ м т ы л ы с ы н а  А с т р а х а н ь 

линиялық казак полкінің командирі 

П.Поповпен арадағы достық қатынас 

себепкер болды.  Қазақтардың 

Жайықтан &туіне к&мек жасауды 

қолға алған П.Попов &зінің ойын 

жүзеге асыру үшін, 1799 жылдың 2 

наурызында генерал-лейтенант лауа-

зымы беріліп, Грузия және Астра-

хань губерниясының билеушісі, Кав-

каз дивизиясының командирлігіне 

тағайындаған Карл Кноррингтің 

қолдауын сұрап, онымен арнайы 

жолыққан. С&йтіп, Нарын қазақтың 

ежелгі жұрты екенін жеткізген. 

1 8 5 5  ж ы л ы  О р ы н б о р  г е н е -

рал-губернаторы В.Перовский 

Министрлер кабинетінің ауызша 

келісімін алып, В.Григорьевтің 

басшылығымен бірінші және екінші 

Теңіз жағалық округін құрды. 

Кеңес үкіметі орнағанда округтік 

билік сақталды. Құрамында 29 болыс 

енген 1-ші және 2-ші Теңіз аймағы 

уезі болды. 1919 жылдары шекаралық 

&згерістерге ұшырады. 1922 жылы 6 

мамырда Б&кей ордасындағы басқару 

жүйесі жаңа типті қайта құруға 

ұшырады. Теңіз жағалығындағы екі 

округ таратылып, жаңадан Теңіз 

уезі құрылды. Бұл ең алғашқы Теңіз, 

кейін нен Құрманғазы атын иеленген 

ау данның дербес атау алып шаңырақ 

к&терген күні. 1925 жылы құрамында 

6 болыстық ауданы мен Б&кей уезі 

Орал губерниясына енді. 

Ал 1928 жылғы 17 қаңтардағы 

шешімімен Орал губерниясы тараты-

лып, орнына Орал, Гурьев округтері 

құрылды. Теңіз ауданы 1928 жылы 

15 шілдеде Гурьев округіне берілді. 

Бірақ реформалар тоқтамады. 

 Губерния, округтер таратылып, 

республикаға тікелей қарайтын 126 

ауданның бірі ретінде Теңіз ауданы 

қайта құрылды. 1930 жылы кері 

Гурьев округінің құрамына берілді. 

Бұл деректерді келтіруіміздің себебі, 

Еділ-Жайық қос &зен аралығындағы 

теңіз  жаға  лығын басқару  мен 

шаруашылық жүргізудегі дербес 

бірлік болуының анық ақиқатын 

ашып беру. Туған жеріміздегі &ткен 

уақиғалардың желісін үзбей, келер 

ұрпаққа жеткізіп, халқымыздың 

ұлттық санасына себезгілеген сәулені 

сыналап енгізуге септігімізді тигізу. 

Осы ретте Елбасының «Tткен 

ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке 

толы, зобалаң да зұлмат ғасыр бол-

ды. Біріншіден, ұлттық дамудың 

ықылым заманнан жалғасып келе 

жатқан &зімізге ғана тән жолы біржола 

күйретіліп, қоғамдық құрылымның 

бізге жат үлгісі еріксіз танылды» деп 

к&рсеткеніндей, метрополияның 

&ңірді әкімшілік басқарудағы құры-

лым жүйесін &з Тәуелсіздігін жария-

лаған мемлекет есепке алуға тиісті 

емес дегіміз келеді. Tйткені Қазақ 

мемле кеттілігінің бастауы Қазақ 

хандығы құрылған 1465 жылдан бастау 

алатыны еш дәлелді қажет етпейтін 

шын дық. Оның айқын к&рінісі – 2015 

жылы қыркүйекте Қазақ хандығының 

құрылғандығын Ел болып атап 

&ткеніміз. 

1991 жылдың 16 желтоқсанында 

Еліміз тәуелсіздігін жариялады. 

Егеменді елдің &ңірлерді басқару 

ж&ніндегі  облыстық, аудандық, 

округтік құрылымдары да сол күннен 

басталатындығы айдан анық мәселе.

А у д а н ы м ы з д ы ң  Қ ұ р м а н ғ а з ы 

атануы – 1997 жылдың қыркүйек 

айы. Баба атын иемденген күнімізді 

ұлықтасақ, еш артықшылығы болмас. 

Осыған орай, барша жұртшылықтың 

к&кейіндегі  бір  ұсынысымызды 

жеткізгіміз келеді. Елбасының мақала-

сында «;рбір &лкенің халқына суықта 

пана, ыстықта сая болған, есім дері ел 

есінде сақталған біртуар перзент тері 

бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп 

&суге тиіс» деуі тарихи тұлғалары-

мызды жаңғырта ортамызға әкеліп, 

олардың халықтың игілігі үшін жан-

қиярлық еңбегін бағалауды тапсыр-

ғаны деп білеміз. Сондықтан бірнеше 

аудан к&лемін, яғни жалпы м&лшері 7 

миллион 500 мың гектар жерді Қазақ 

елінің құрамына қосқан Б&кей ханның 

есімін ұмыт қалдырмау біздің тарих 

алдындағы міндетіміз деп есептейміз. 

Егер Б&кей хан ақыл, парасат-

тылығымен патшалық Ресей билеу-

шілерінің тілін тауып, импера тордың 

ризашылығымен Жайық &зенінің оң 

қанатындағы Еділге дейінгі аралықты 

иеленбесе, бүгінгі күні бұл &ңірде кім 

қоныстанып, байлығын кім игеретіні 

беймәлім болар еді. Сол себепті аудан 

орталығы Ганюшкино селосының 

а т а у ы н  Б & к е й  х а н  қ а л а с ы  д е п 

&згерту барша тұрғынның к&ңілінен 

шығатыны анық. Солай болып жатса, 

перзент ретінде бабалар алдындағы 

қарызымызды &тер едік. Ақиқаттан 

аттамайық, ағайын! 

Sмірзақ ҚАЖЫМҒАЛИЕВ,
Қазақстанға еңбегі сіңген 

қызметкер, Қазақстан Республикасы 
Гуманитарлық ғылым 

академиясының академигі

С
а т т а р  1 9 3 3  ж ы л ы  ә у е л і 

«Ленинская смена» газетінде 

әдебиет және &нер б&лімінің 

меңгерушісі, сол жылдың соңынан 1934 

жылдың ортасына дейін «Лениншіл 

ж а с »  ( қ а з і р г і  « Ж а с  А л а ш » )  г а з е т і 

редакторының орынбасары, сонымен 

б і р г е  « П и о н е р »  ( қ а з і р г і  « Ұ л а н » ) 

г а з е т і н і ң  р е д а к т о р ы  б о л д ы .  Ж ә н е 

жоғары ауылшаруашылық мектебінде 

диалектикалық материализмнен дәріс 

оқып жүрді. Жастар баспас&зі Саттардың 

қ а л а м ы н  ұ ш т а д ы ,  ж у р н а л и с т і к -

ұйымдастырушылық шеберлігін шыңдады, 

қоғамдық белсенділігін арттырды.  Ол 

газеттерге қызықты, пайдалы материалдар 

жариялау, &ткір де зәру тақырыпқа &зі де 

тікелей жазып атсалысу арқылы &мірдің, 

шаруашылықтың, мәдениет, әдебиет пен 

&нердің тәрбие ісімен үйлесе &ркендеуіне 

үлес қосуды мұрат етті. Алайда оның 

творчестволық ізденістерге толы қауырт 

қызметі 1934 жылғы 8 маусымда күрт үзілді 

– &лкелік комсомол комитетінің бюросы 

«жікшілдікке апаратын мақалаға орын 

беріп қана қоймай, &зі де жазғаны үшін» 

«Лениншіл жас» газеті редакторының 

орынбасары Саттар Ерубаевты с&гіс 

жариялай отырып орнынан алды. Алайда 

«к&реген» функционерлердің дарынды 

қаламгерге күш к&рсетуі – адал атқарған 

жұмысынан «саяси залалды әрекет» тауып 

жазықсыз жазалауы – шүкір, Саттардың 

сағын сындыра алған жоқ.  Саттар 

комсомол газетінен аласталғаннан кейін де 

– комсомолға сол комсомолдың т&решіл 

«к&семдерінен» әлдеқайда артық пайдасын 

тигізді. Жаңа &мірдің жақсы нышандарын 

жырлады, түрлі қиғаштықтарға қарсы, 

қазақ тілін жек к&ретін қазақтарға қарсы 

қалам-қаруымен күресе берді. Жастар 

игілігіне қызметі озбыр әкімдердің қай-

қайсысынан да пәрменді болды: ол &скелең 

ұрпақтың әр келер буынына рухани азық 

боларлық мәңгі &лмес к&ркем ескерткіш 

соқты. Парадоксты қараңыз: к&зі тірісінде 

мұқатуға асыққан комсомол оны, арада 

ширек ғасыр &ткенде, сыйлығының 

тұңғыш лауреаты етті.  Осылай, жанама 

түрде болса да, 30-жылдардағы комсомол 

т&релерінің Саттарға нақақтан к&рсеткен 

&ктемдігі түзетілді. ;ділет салтанат құрды, 

&кінішке қарай,  Саттардың &зінсіз...

Бізбен бірге оның &лмес мұрасы бар. 

Құмарта оқып сусындайсың,  ләззат аласың. 

Бір ғажабы – Саттар шығармашылығынан 

рухани нәр ғана емес, Саттардың заманы, 

&мір сүрген ортасы және &зі жайында да 

к&п мағлұмат табасың... Мына жолдарды 

қалай тебіренбей оқырсың: «Бір адамның 

бір &мірі маған аз ғой деуші едім, Туып, 

&ліп кетуді де маған аз ғой деуші едім. 

Ағаш-екеш ағаш-тағы к&п к&геріп, қуарар, 

Сенің &мірің бір-ақ рет к&герер де, суалар». 

Мейірімсіз ажал сол бір ғана &мірдің &зін 

шолтитып кесіп тастамақ...  Шындықты, 

қатал ақиқатты сезініп тұрған ақынның 

жан сыры емес пе мына жолдар:  «Tмір 

деген &ксігімді баса алмаған жан едім, 

&нерімнің барлық гүлін аша алмаған жан 

едім...». «Tлім деген суық с&здің тілінде» 

жүрген Саттар Ерубаев мәңгілік &мір 

сүрудің құпиясына сұрау салады:  «Бәсе, 
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қане, мәңгі жасау, &лмеушілік қайда 

екен? Tте ұмытшақ уақытқа к&нбеушілік 

қайда екен?» Мазасыз жүрек аласұрып 

тыным таппайды: «Сонан бері к&п іздедім 

&лмеушілік жасауды, Мәңгіліктің етегінен 

мәңгі  түрде ұстауды...»  Лирикалық 

кейіпкері  аузынан шыққан ақтық 

с&зіне к&ңіл қойыңыз:  «Бір сыр бар 

ед сақтап жүрген жүрегімнің түбінде. 

Сол сырымды айтайын мен, &лмей 

тұрып тірімде.  Қарап тұрсаң т&ңкеріске, 

Отаныңа,  тарихқа: Адамдағы қымбат 

қасиет – берілгендік халыққа... Менің 

қаным миллионның тамырында ағады, 

Бір жүрегім миллионның жүрегі боп 

соғады. Менің бақытым, қуанышым 

бүкіл елдік болады, Мен жасасқан жаңа 

&мір жайнап &сед, жанады». Саттардың 

қысқа ғұмырының мәніне айналған терең 

сенім осындай, – бұл бүгінгі таң үшін де 

зәру иланым – халқың үшін еңбек ету! 

Жарық жұлдыздай жарқырай ағып &ткен 

қас-қағым тіршілігінде ол &зін халқының 

адал перзенті ретінде к&рсетті. Артына 

шағын да болса салмақты, құнды әдеби 

мұра қалдырды. Ел мүддесіне берілген 

сан ұрпақтың қанын қыздырып, жүрегін 

толқытатын туындылары тұрғанда ол 

бүгін де біздің арамызда. Оның ғұмыры 

халқымыздың әрбір жас буыны қатарында 

жалғасады. «Мәңгі &мір, &лмеушілік 

осылайша табылған,  Бақытпенен, 

Отанменен қаланып бірге салынған!»

ХХ жүзжылдықтың қатыгездік пен 

әділетсіздікке толы, сонымен бірге 

жарқын болашаққа к&зсіз сену сезіміне де 

толы 30-шы жылдарында к&з қарықтыра 

жарқ етіп с&нген Саттар Асқарұлы Ерубаев 

шығармашылығы бүгінгі ұрпаққа да 

мол тағылым бере алады. Ол келешек 

&скіндермен де құрдас, халқымыздың 

барша болашақ толқынымен замандас, 

сырлас бола бермек. Тек бізге оның 

есімін рухани тыныс-тіршілігімізде 

лайықты дәрежеде пайдалана білу ләзім. 

Тәуелсіздіктің бастапқы кезеңінде «жаңа 

қазақ» дейтін ұғым пайда болған еді. 

Сол шақта «жаңа қазақтың» үлгі-бейнесі 

менің санамда жас&спірім шағымнан 

мен мұндалап тұрғаны ойыма келген. 

Сол ой әлі &згерген жоқ. Мен үшін мәңгі 

жаңа қазақ – Саттар Ерубаев. «Менің 

қаным миллионның тамырында ағады, Бір 

жүрегім миллионның жүрегі боп соғады.

Менің бақытым, қуанышым бүкіл елдік 

болады, Мен жасасқан жаңа &мір жайнап 

&сіп, жанады» дейді мәңгі жаңа қазақ 

Саттар Ерубаев. Ол жаңа заман т&лі-тін. 

Оны жаңа заман тәрбиеледі, оны бүгінде 

к&пшілік теріс батасын берген кәдімгі 

коммунистік партия тәрбиеледі. Мұндай 

тәрбиеден миллиондар &тті, әйтсе де 

солардың ішінде жалғыз Саттар ғана жаңа 

тұрпатты қазақ азаматы, шын мәніндегі 

жаңа қазақ бола алды. Білімді. Адал. 

Ақжүрек. Отанына берілген. Халықтың 

тұрмысы түзелгеніне, мәдениетке қол 

созғанына қуанды. Халық шаруашылығын 

басқарушылардың &нерді &гейсітпеуін 

қалады. Қазақ тілінде газет оқымайтын 

қ а з а қ  б а с ш ы л а р ы н  с ы н а д ы .  Р у ғ а 

б&лінушілікті жек к&рді. Ол жақсы &мір 

үшін күресті. Қаруы – қалам еді. Ол жаңа 

к&пшілігі ана тілінен мақұрым, бірақ 

оларына қысылмайды, қайта, к&семсіп, 

мұрнына исі бармайтын ұлт әдебиетіне 

т&беден қарап, астам пікір айтады. 

Шошисың. Бүгінгі ұрпақ Саттармен 

байланысын үзген екен ғой дейсің. Сенгің 

келмейді... Бір үміт жетегімен, студент 

Ермек Қасейіновтен: «Ерубаевты оқыдың 

ба?» деп сұрадым. «;рине, – деді ол, 

іші толып тұр, Күмістей сенің күлкіңе 

Tлеңнің іші толып тұр. К&ктемнің мына 

әуесін Күлкің сенің жамылған. Tлеңнің 

де қуаты Сол к&ктемнен алынған». Ерек-

ше жігермен, интонациямен оқылған 

&леңнің түк міні білінген жоқ. Ол кезде 

саяси поэзияда айтылмайтын «қалқатай», 

«омырауың» деген с&здерге едәуір елеңдеп 

қалдық.Саттар енді Михаил Светлов 
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с&йдеді де, бірден &леңдете  ж&неледі:  

«Tмір деген &ксігімді баса алмастан 

жүр едім. Tнерімнің барлық гүлін аша 

алмастан жүр едім...» Шүкір құдайға, 

кейінгі буын жан серігін жаңылыспай 

тапқан тәрізді... Мәңгі жаңа қазақпен қол 

ұстасқан жас ертеңіміздің тұтқасын бекем 

ұстайды. Мен бұған сенемін. 

Коммунистік жастар одағы мен 

оның әкесі іспетті Коммунистік партия 

жеке-дара билеуші болудан қалып, 

тарих сахнасынан ысырылғалы қай 

заман. Республикамыз  тәуелсіздікке қол 

жеткізіп, халқымыздың тыныс-тіршілігін 

қайта құрудың жаңа кезеңіне түскелі 

ширек ғасырдан асып барады. Осы уақыт 

ішінде еліміз танымастай &згерді. Қай 

салада болмасын &сіп-&ркендеу, даму  

бастан кешілуде.  Қазіргі заман &згерісі 

ұлан-ғайыр. Оқырманның, әсіресе жас 

оқырманның рухани мұқтаждықтары да, 

талғамдары да &згерді. Дей тұрғанмен, 

олар кеңестік дәуірде жастардың әлденеше 

буыны сүйіп оқыған Саттар Ерубаевты 

жатсынбайды деген ойдамыз. Tйткені ол 

&зінің заманынан озған жаңашылдығымен, 

баршаға түсінікті қарапайым да әсерлі 

стилімен жаңа дәуір адамдарына да жақын 

тұр. Бұған қаламгер шығармаларын 

қайталап оқыған сайын к&зіміз жете 

түседі. Сондықтан да қазіргі балғын жас, 

еліміздің келешегі ретінде үміт артатын 

мың-сан қыз-жігіт Ерубаевтың қандай 

азамат болғанын білсе, оның заманын да, 

замандастарын да, &зін де туындыларынан 

тани алатындай болса дейміз.  Осы орайда 

естеліктердегі Саттар бейнесіне,оның 

кейбір &мірбаяндық деректеріне к&з 

салайық.Профессор Тұрсынбек Кәкішев 

Саттар шығармаларының жинақтарына 

&леңдерін де дәл &зі жазғандай, &з жаны-

нан шығарғандай шабытпен оқи бастады: 

«Мы ехали шагом, Мы мчались в боях. И 

«Яблочко» – песнюДержали в зубах, –деп, 

«Гренаданы» бастағаны бүгінгідей к&з 

алдымда. Сондай жігерлі оқылған &лең 

&те ауыр аяқталды. Саттар бұл жырды 

барынша трагедияға айналдырып жібереді 

екен... Светловтың екінші &леңін тіпті 

басқаша оқыды... Бұл жолы ол ұшуға 

ұмтылған жас бүркіттей қомданып, екі 

жұдырығын бірдей түйіп алыпты. Жүзінде 

әлдеқандай тәкаппарлық бар. Тіпті ыза да 

жоқ сияқты, біреумен бетпе-бет с&йлесіп, 

&з ойын ұлы сеніммен айтып тұрғандай 

с&йлейді: «Советские пули Дождутся по-

лета...Товарищ начальник, Откройте во-

рота! Туда, где бригада Поставит пикеты 

– Пустите поэта И песню поэта».Шабыт-

тан қызынған ақынның маңдайы тершіп, 

даусы саңқылдап шығады. Мен орыс 

&леңін осынша қуатты оқыған қазақты 

содан соң к&рген емеспін. Саттар тынған 

кезде кішкене б&лмеде отырғандар түгел 

қол соқтық. Ол т&мен қарап маңдайын 

сүртті...» ;йгілі ақын ;бділда Тәжібаев 

орыс совет поэзиясындағы  Светлов пен 

Луговскойды &зіне  толық таныстырған 

Саттар екенін шын жүректен мойындай-

ды. «Саттар – ақыл-ойы шүпілдеп тұрған, 

жасына жетпей-ақ бәрін оқып, бәрін 

тоқып алған үздік талант еді. Мен дәл 

кезінде Алматыға қайтқаныма, Саттармен 

табысқаныма осы күнге дейін қуанамын. 

Егер Саттармен кезікпесем к&п нәрседен 

кенже қалған болар ма ем, әлде қайтер 

едім... менен бес жас кіші болса да, ол 

маған он жас үлкен ағадай үлгі к&рсетті: 

Саттар поэзиядан музыка, философия 

іздейтін, &леңнен екпін, дауыл тапса – 

сезімді, жасампаз сезімді жырлады. Ол 

жасампаз идеяға сенген жаңа адамдардың 

бейнелерін жасады. Бірақ бар қуатын 

к&рсете алмады... Ол &мірге құштар еді, 

оның атқаруға тиіс жұмысы к&п болатын. 

Бірақ &мірі қысқа болды. Ол жиырма үш-

ақ жасында, бұдан сексен жыл ілгеріде 

дүние салды. Сол аз ғұмырының соңғы 

үш-т&рт жылы ғана саналы, белсенді 

тіршілікке, к&ркем шығармашылыққа, 

публицистикаға арналғаны түсінікті. 

;йтсе де жалғыз оларға емес. Тәнді 

ш а л ғ а н  а у р у м е н  к ү р е с к е  қ а н ш а 

алтын уақыты кетті. Жанды ауыртқан 

солақайлықтан зардап шегу &лшеулі 

тіршілігін қалай аяусыз кемірді...

Саттар батыс және орыс мәдениетінің 

жетістіктерін жақсы білді, солардан 

үйрене отырып, ұлттық рухани байлықты 

шалқыта түсуді қалады. Елеусіз жүрген 

қарт жырауды тауып, елге танытуға, 

цирктегі алғашқы қазақ әртісі туралы, 

аспап жасау шебері жайында, музыка 

&нерінің даму &рісі ж&нінде насихаттық 

материалдар жазғызуға мұрындық 

б о л ы п  о т ы р д ы .  ; д е б и е т т і , 

балалар әдебиетін &ркендетуге 

септескен істері қаншама. Ол 

ж у р н а л и с т і к  қ ы з м е т і н  о р ы с 

газетінде бастағанмен, ұзамай, 

ұлттық тамырына оралды. Бүгінгі жас 

оқымыстылар олай ете алмайды, &йткені 

оны тікелей білген кісілердің естеліктерін 

де қосып, 1957 жылдан бері бірнеше рет 

шығарды.Біз соларды шола кетпекпіз, 

себебі сол естеліктер арқылы Саттарды 

мейлінше терең тани түсуге болады. Және 

аталмыш шолуды жасаудағы к&здейтін 

тағы бір мақсатымыз – Саттардың 

достарының бірі, тамаша жазушы Зейін 

Шашкиннің с&зімен айтқанда – оның 

&мір жолын бүге-шігесіне дейін бастан-

аяқ тізіп шығу емес, қазақ әдебиетінің 

оқушыларына, әсіресе жастарға, бүгінгі 

жастарға Саттардың адамдық тұлғасын, 

ақындық талантын дұрыс ұғындырып, 

ой салу, Саттарды, оның шығармаларын 

түсініп, түйсініп оқуларына  септесу. 

«Мен Саттармен «Лениншіл жастың» 

редакторы Несіпбай Манашовтың 

кабинетінде таныстым, – дейді ;бділда 

Тәжібаев, – ...&лең оқу Саттардан ба-

сталды. Ол &зінің жаңадан жазылған 

балладасының бірін оқыды... Саттар 

отырған жерінде к&зін жұмып, сәл ғана 

иегін к&терді, титтей паузаның ішінде 

ол қызарып та үлгерді. «Қазір, – деді ол 

әрең-әрең ғана естілетін дауыспен... со-

дан соң бастап кетті. – «Күн нұрымен 

қосылып, К&ктем үйге енеді, Араласып 

к&ктеммен Лирика да келеді. Жатырсың, 

міне, қалқатай, Омырауың ашылып, 

Иығыңнан жастыққа Жібек шашың ша-

шылып, ;уесіне к&ктемнің Б&лменің 

Саттар Ленинградта университеттес жолдастарымен бірге, 1932 ж. 
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ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!

БЕЙБАРЫС 
СҰЛТАННЫҢ ҰРПАҒЫ

Самия Бейбарыс ханым Астанада болды

Атажұрт – алтын бесік

ЖҮЗДЕСУ

Күні кеше Қазақстан Респуб ли-

касының Ұлттық музейіне арнайы 

бас сұғып, халықаралық к&рмелерді 

тамашалап, қазақ халқына ғана тән 

к&не жәдігерлер және еліміздің салт-

дәстүрін насихаттайтын айрықша 

дүниелермен танысты. Қонақтар үшін 

Халықаралық «Сақтар алтыны» атты 

түпнұсқа жәдігерлер к&рмесіне арнайы 

экскурсия ұйымдастырылды. 

С.Бейбарыс ханымның еңбек жолы 

1993 жылы Араб Мемле кет тері Лига-

сын ұйымдастырудан бас талды. 2013 

жылы LAS ақпарат тық секторының 

меңгерушісі  болып тағайындал-

ды. Ол араб мемлекеттерінің Еуро-

памен қарым-қатынастарын қа-

дағалайды, сондай-ақ араб-афри-

ка ынтымақтастығын, араб-қытай 

және араб-америка байланыстарын 

(Басы 1-бетте)

Ақындардың ілтипатына б&ленген 

кішкентай Абайдың нағашы әжесі 

Қорлан Қоқымбаева журналистерге 

берген сұхбатында: 

– Халқымыздың алдында жүрген 

қос  ақынымыздың жиеніміздің 

тұсауын кесіп, бата бергеніне қуаныш-

тан басымыз айналып тұр. Балапаны-

мыз жыр жарысында топ жаратын суы-

рыпсалма ақын болсын деген ниетіміз 

бар. Ал нағашы атасы Сапарғали 80-ші 

жылдардың аяғында айтыскер ақын 

Аманжол ;лтаевпен сахна т&рінде 

айтысқан, - деді. 

Иә, фестиваль халыққа рухани 

болмысымызды насихаттаудың басты 

қадамы. Ертіс &ңірі ақындықтың, 

шешендіктің, батырлықтың, ғылым-

ның ордасы. Бұл шара Қазақстанның 

рухани жаңғыруына қосылып жатқан 

үлкен үлес. Осынау ауқымды ша-

раны тамашалауға шетелдің жеті 

мемлекетінен делегация келді . 

Қытай, Tзбекстан, Моңғолия, Ресей, 

Қырғызстан елдерінің ресми деле-

гацияларынан б&лек, ЭКСПО-2017 

халықаралық к&рмесіне бара жатқан 

эквадорлық үндістер мен француздық 

байкерлер ұлы тойға ат басын бұрып, 

әсем фестивальді одан әрі к&ріктендіре 

түсті. Екі күндік мәдени шара бары-

сында 300 домбырашы Жаяу Мұсаның 

«Құм жылан» күйін орындады. Одан 

кейін &нер сүйер қауым Қазақстан 

Республикасының Еңбек сіңірген 

қайраткері  Секен Тұрысбектің 

«К&ңіл толқыны», «Ұлы дала елі» 

сынды күйлерін тыңдаса, Ұлықпан 

Жолдасовтың әніне, павлодарлық 

ақын Асығат Тұрғанбектің с&зіне 

жазылған «Ұлы Дала Елінің» әнұраны 

шырқалды. Фестивальге келушілер 

эстрада жұлдыздары «МузАрт», «BN», 

«Ұлытау» топтарының &нерлерін 

тамашалады. Фестивальде сондай-

ақ, Ертіс &ңірінің пейзажы мен 

насихаттауға жауапты. Сонымен қатар 

Самия Бейбарыс ханым «Араб істері 

журналы» бизнес-басылымының 

кеңесшісі, Каир университетінің 

оқытушысы болып қызмет атқарады.

10 тамыз күні Қазақстан Респуб-

ликасы Ұлттық музейінде Араб 

мем лекеттері лигасы (LAS) «Мәде-

ниетаралық диалог» де партаментінің 

басшысы Самия Бейбарыс ханымның 

қатысуымен «Мысырдың мәдениеті 

мен тарихындағы қыпшақтар мен 

мәмлүктер» атты д&ңгелек үстел 

&тті. Іс-шараға к&рнекті қоғам және 

мемлекет қайраткерлері, Қазақстан 

және Мысыр елдерінің ғалымдары 

қатысты. 

Смайыл БАЗАРБАЙ

болаттан құйылған жауынгер та-

ныстырылды. Бұл жауынгер 1-ші 

тамыз күні бастау алған плэнердің 

қорытындысы екен. Плэнер «Туған 

жер» бағдарламасы аясында Баян-

ауыл ауданында &ткен-ді. Жұмысты 

астаналық жас суретші Жеңіс Мол-

дабеков орындаған. Балалар үшін 

«Балдырған әлемі» жеке жұмыс істеді. 

Мұнда да ән орындалып, би биленді. 

Ұлттық ою-&нектермен жасалған 

балалардың туындылары к&рмеге 

қойылған. Бір жерде балалардың асық 

ойнап отырғанын к&рсек, енді бір 

жерлерде қызына жүн түту, жіп иіруді 

үйретін отырған ананы да к&зіміз шал-

ды. К&шпелі халықтың бес ғасырлық 

киім үлгісі к&рсетілді. Белгілі сәнгер 

Жадыра Сахиеваның айтуынша, «Ұлы 

Дала Елі» фестиваліне &з туындыла-

рын к&рсету үшін модель таңдауда 

еш қиындық болмағанын айтады. 

Павлодар облысында к&рікті қыздар 

к&п екенін алға тартты. Жұртшылық 

сәнгердің тері мен күмістен әшекейлеп 

жасаған тарихи костюмдерін тамаша-

лады. С&з орайы келгенде айта кетер 

жайт, сәнгердің қолынан шыққан 

туын дыларды бойы 170 сантиметрден 

т&мен емес, 18-25 жастағы бойжет-

кендер мен 180 сантиметрден жоғары 

жігіттер киіп к&рсетті. Ұлттық &нерді 

дәріптеген этнофестивальде келіндер 

сайысы да &тті. Ұлттық спорттық жа-

рыстар түріне келсек, ат құлағында 

ой найтын жігіттер к&кпар тартты, 

бұқа к&терді. Теңге алып, қыз қууға 

қатысты.

 Қазақтың дәстүрлі &нерін насихат-

тап, одан әрі дамыту арқылы халықтың 

отаншылдық сезімі мен ұлттық ру-

хын күшейтуге, елдік тұтастықты 

нығайтуға бағытталған «Ұлы Дала Елі» 

этнофестивалі келер жылы Баянаула 

елінде тойланатын болды. 

Айдана АЙТУҒАН
ПАВЛОДАР

 «  :  »   
 , -       

 -      
      
       

   –   .

тазалық, кішіпейілділік пен адамгершілік, 

&мірге ризашылық, &те бақыттылық сезім 

ашық аңғарылатынын айта келе, зерттеуші 

қаламгердің шығармашылығын жеке 

басының қасиеттерімен сабақтастыра 

талдайды. 

Саттардың шыққан тегі, ата-бабасы, 

отбасы, туып-&скен ортасы жайын-

д а  ; д і ғ а м  Ш і л т е р х а н о в  қ ы з ы қ т ы 

әңгімелейді. Ол бұл тарапта жан-жақты 

зерттеу жүргізіп, қаламгердің кіндік қаны 

тамған Ұзынқұдық ауылында асыр салып 

бірге ойнаған, Түркістан мектептерде 

б і р г е  о қ ы ғ а н  д о с т а р ы н а н ,  ж а қ ы н 

туысқандарынан к&п жайды сұрастырып 

б і л г е н .  Ж е р г і л і к т і  с а т т а р т а н у ш ы , 

сондай-ақ оның соңында қалған к&ркем 

шығармаларындағы &мірбаяндық деректер 

хақында да танымды сыр шертеді.  Ол  

ауыл қарттарының естеліктеріне сүйене 

отырып, түрлі деректерді салыстыра қарау 

нәтижесінде, Саттардың 1933 жылдың 

қара күзінде дүниеге келгенін айтады. 

Осындай мерзімді Мырзай Алтынбекова 

да атай келе, оның &мірбаянына бекем 

орныққан 1914 жылы туған деген деректің 

«Менің құрдастарымның» 1939 жылғы 

алғашқы басылымынан бері жазылып 

келе жатқанына назар аударады. Сол 

б а с ы л ы м ғ а  а л ғ ы  с & з  ж а з ғ а н  а қ ы н 

Қалижан Бекқожинмен с&йлескенінде, 

ол кісі, жалпы кітапты автор қайтыс 

болғаннан кейін екі жыл &ткенде ғана, 

түрлі кедергі жасаушылармен айтысып 

жүріп әрең шығарғандарын, ал Саттардың 

&мірбаянын, қолдарында нақты дерекк&з 

болмағандықтан, к&п ретте жобалап 

жазып жібергендерін есіне түсірген екен. 

Саттар Ерубаев 1914 жылы туған деп 

жобамен жазылған деректе, шындап 

к е л г е н д е ,  о н ы ң  & з і н і ң  м ұ р а с ы н а 

с ү й е н г е н д і к  ж а т қ а н  б о л с а  к е р е к . 

Мәселен, Саттар 1934 жылы жазған 

«Комбайн туралы жыр» атты &леңінде 

&зінің жиырма жаста екенін бірнеше 

рет: «Жиырма жылдың бойында Tсіп 

ем-ау қойныңда», «Жиырмаға келсем де 

Геройымды іздемей...»  деген жолдарымен 

ескерте кетеді. Яғни мұны оқыған жан осы 

жыр жазылған уақыттан жиырма жылды 

шегеріп, ақынның &мірге келген мезгілі 

ретінде, анықтамалықтардың бәріне бекем 

енген  1914-ті шығарған тәрізді. ;ділдік 

үшін айта кету ж&н, «Казахстанская 

правдада» комсомолдың туғанына 15 

жыл толған күні Г.Пахомовтың «Саттар 

Ерубаев» деген очеркі шыққан болатын. 

Зерттеушілер осындағы мағлұматтарды 

пайдаланған. Сонда тек бір мәліметке 

мән бермеген тәрізді. Очерк авторы 

Ленинградтан жоғары мектепті бітіріп 

келіп, республика баспас&зінде белсенді 

еңбек етумен қатар, жоғары оқу орнында 

философиядан дәріс  беріп  жүрген  

жалынды жас комсомол мүшесі Саттардың 

бар болғаны «жиырма жаста» (!) екенін 

сүйсіне баян етеді. Назар аударайық: 

1933 жылғы қазанның 29-ында шыққан 

мақалада оның 20 жасар екені к&рсетілген. 

Демек, 1913 жылы туғаны да?! Ал бұл 

Саттардың &зінің 1934 жылғы &леңіндегі 

«маңызды мәселелерге к&ңіл б&лмей 

келген 20  жасы» жайындағы хабарына  

білгендердің айтқандарынан түйетініміз 

сол, &мірден қыршын кеткен Саттар 

&мірге &лердей ғашық  адам болған. 

Осындай керемет адам – жас Саттар – 

қамшының сабындай қысқа ғұмырында 

халқымыздың әлденеше буынын рухани 

жебеп, таң-тамаша қалдырып келе жатқан 

ғажайып шығармалар беріп үлгерген... 

Жоғары білім алып, &мір жолы-

мен алға басқан 30-шы жылдар жаста-

ры арасындағы жақсы әдет – әділдік, 

шыншылдық, елдік істерге берілгендік, 

және әрине, достыққа адал болушылық, 

шынайы сезімді таза сақтаушылық бо-

латын. Ленинград университетін 1933 

жылы бітіріп келіп баспас&з майда-

нына қойып кеткен Саттарға осындай 

қасиеттер тән еді. Ол жастық жалын-

мен екпінді еңбек етті. Ашаршылық ду-

шар еткен ұлттық апаттан кейінгі ел 

игілігін арттыруға бағытталған жақсы 

істерді дәріптеді, кемшіліктерді сынады, 

мәдени &мірді жандандыруға бағытталған 

жұмыстар жайында, балалардың рухани 

мұқтаждықтары хақында жазды. Театр 

тыныс-тіршілігіндегі келеңсіздіктерді, 

коммунистік жоғары оқу орнында оқитын 

комсомол мүшелерінің теріс қылықтарын 

сынады. Алайда оның әділетсүйгіштігінен 

кінәрат тапқыштар табылып, орталық 

комсомол комитетінің бюросы оны 

атқарып жүрген жауапты қызметінен 

алып тастады. Тағдыр Саттарға сол 

оқиғадан кейін тағы үш жыл &мір сүруді 

нәсіп еткен. Осы аз мерзімнің алғашқы 

жылында ол Қарағандыдағы индустрия 

ошағында еңбек етті. Жаңа заманның 

алып құрылысы к&рігін қыздырушылар 

&мірімен танысты. Олардың тыныс-

тіршілігін &лең-жырларына, публицисти-

касына, сатирасына, к&ркем прозасына 

арқау етті. Жастар басылымындағы жо-

лын озбырлықпен кескен жаңа тұрпатты 

т&решіл қызметкерлердің к&рсоқыр 

орында Саттардың халқына сіңірген 

еңбегіне сай тұрғанына қазіргі таңдағы 

тәуелсіз дәуірде ешкім күдіктенбейді. 

Сондықтан да жалынды жас ақынның, 

озық ойлы қаламгердің жүз жылдық ме-

рейтойын жұртшылық жер-жерде үлкен 

қуанышпен атап &тті. Оның поэзиядағы, 

прозадағы жаңашылдық ізденістері бүгінгі 

талай ақын-жазушыға үлгі болуда. 

Біздің ұрпақ Саттар Ерубаевпен 

&ткен ғасырдың 50-ші жылдары орта-

сында алғаш танысып,  бірден жақсы 

к&ріп кетті. Содан бері Саттар жазған 

«Менің құрдастарым» к&біміздің үстелден 

түсірмейтін кітабымызға айналды. Ол 

тек біздің емес, халқымыздың 40-шы 

жылдардан бергі әлденеше ұрпағының 

сүйікті кітабы, жан серігі боп кеткен 

еді.  Атақты романы &з алдына, сырға 

тұнған м&лтек әңгімелері,  оқиғаға 

құрылған лирикалық &лең-жырлары, 

әжуә-сықақтары,  сын мақалалары 

мен к&семс&здері талай жас жанның 

дүниетанымын, &мірге к&зқарасын 

қалыптастыруға жәрдемдесетін.  «Менің 

құрдастарым» кешегі стандартты за-

манда &мір сүрген қыз-жігіттердің жан 

дүниесіне айрықша әсер еткен кітаптар 

қатарында болды. Оны қайыра оқыған 

сайын алғашқы алған әсеріңнен айнымай, 

ризашылыққа б&ленесің де отырасың. Бұл 

романды біз адал, берік достықтың, шын 

жүректен с&йлеушіліктің символындай 

к&ріп кеттік.  Қанша мәрте оқысаң да – 

сүйсінесің, алғашқы алған әсерің қайта 

оқыған сайын үстемелене түседі. Баяғыша 

қанды қыздырып, жүректі тулатады. Ол 

бізге  артта қалған жеткіншек, жас&спірім, 

ж а с  ш а ғ ы м ы з д ы  б ы л а й  қ о й ғ а н д а , 

қазіргі жасамыс кезімізде де «құрдас» 

секілденіп тұрады. Ал мұның сыры, Саттар 

кітабының тартымдылығының құпиясы, 

басты күші – адал к&ңілден, шын жүректен 

жазылғанында жатыр. Бас әріппен жа-

зылатын шынайы адамгершілікті, жаңа 

дәуірдің жаңа адамына тән болмақ 

асқақ та әсем, ең адамгершіл сезімді 

қозғайтынында жатыр.  Адал к&ңілден, 

шын жүректен жазылғандықтан да «Менің 

құрдастарым» жүрегіңнің түкпіріндегі 

а с ы л  с е з і м і ң д і  т е р б е й д і .  Б а й қ а п 

қарасақ – замана рухы шағын романға 

қарапайым с&здермен-ақ к&ркемделіп, 

бедерлене тоқылған. Қарапайым с&здер 

болғандықтан да – эстетикалық әсері 

айрықша пәрменді болып, замана суреті 

шағын бір туындыға қаз-қалпында сыйып 

кеткен. Ақ жүректен ақтарыла т&гілген 

қарапайым тілмен сыр шертетін отызын-

шы жылдар жастарының бойындағы тама-

ша қасиеттер күні бүгінге дейін біздің тұла-

бойымызды шымырлатып, ғажап күйге 

б&лейді, сүйсінтеді, елітеді, еліктетеді. 

Оның шығармашылығы адамға тән тама-

ша қасиеттерді алға шығаруымен құнды. 

Мәселен, «Менің құрдастарымдағы» жас 

жұмысшылар мен интеллигенттердің 

интернационалдық сана-сезімі  &те 

табиғи, соншалықты иланымды шыққан. 

Бұл жасампаз қадір-қасиеттің терең 

тамыры революцияға дейінгі шахтер-

лер бейнелері арқылы мейлінше дәл 

к&рсетілген. Кейіпкерлердің сол шақтағы 

озық иланымды бекем ұстануы,  т&ңкеріс 

алға тартқан дәстүрлерге адалдықтары 

оқырманды тәнті етеді. Шынтуайтқа кел-

генде, туындыны мәңгі жас етіп айшықтап 

тұрған &лмес &рнек те сол. Тап сол &лмес 

&рнек «Менің құрдастарымды» жастардың 

сүйікті кітабы дәрежесіне к&теріп тұр. 

Ол автордың аузымен «жаңа сезім» деп 

аталған. Саттар: «...жаңа сезімді түсіне білу 

үшін сыншыл болу, саясатшы болу аз екен, 

сол сезімнің денеңді дуылдатып, жүрегіңді 

тулатып толқытуы қажет екен. Былайын-

ша айтқанда, жана сезіммен бойыңның 

теңдес болуы керек екен» дейді. Керемет 

дәл байлам. Мұның дәлдігі сонда – сол 

айтқандарын Ерубаев &з басынан &ткерген, 

сондықтан да &зі тізген қажеттілік, &зі 

тауып қойып отырған шарт оның терең 

сеніміне, иланымына айналған. Тиісінше, 

осындай сезім жетегімен ол баршамызбен 

әрдайым  замандас, мәңгі жас туынды-

сын берді. Оның «Менің құрдастарымы» 

х а л қ ы м ы з д ы ң  ә р  ж ы л д а р ғ ы  ж а с 

толқынына әрдайым құрдас, сырлас, жол-

басшы, жетекші болып келеді, бүгінгі және 

келешек ұрпаққа да тап солай қызмет етері 

даусыз ақиқат. 

Осынау ғаламат романның авторы, 

жастар жазушысы Саттар Ерубаев пен 

оның ақтық әніне, аққу әніне айналған, 

бейне бір &зіне, &зінің тамаша замандас-

тарына қойған &лмес ескерткіші сынды 

шығармасы әрқашан біздің арамызда. 

Демек, ол &зінің туындысымен бірге 

мәңгі тірілер қатарында. Біздің &скелең 

ұрпағымыздың сенімді тәрбиешілері 

қатарында. Т&ңкеріс дәуірі тәрбиелеген  

осынау албырт ақынның жан сыры – 

оның тамаша романы, м&лдір сезімге 

тұнған поэзиясы, ақ к&ңілден туған м&лтек 

әңгімелері, әжуә, сықақтары, замандаста-

рын замана талабына сай болуға шақырған 

сыни және публицистикалық еңбектері 

имандық-идеялық сананың әрі к&ркем 

ескерткіші, әрі пәрменді оқулығы ретінде 

ұрпақтар зердесінде жасай береді,  жа-

сай береді. Ол әдебиеттің алтын қорына 

қосылған &лмес туындыларын жиыр-

ма үш жылмен ғана шектелген  қысқа 

ғұмырында жасап үлгерді. Tзіндік  үнімен 

әдебиетімізде ерек те дара орын иеленді. 

Сондықтан да, &мірден &ткенінен бергі 

сексен жыл бойы, оның екінші &мірі – 

рухани &мірі маздап жануда. Мәселен, 

Шымкенттегі № 24 мектеп-лицейге 

 Саттар Ерубаев есімі берілген. Мұнда оған 

тамаша ескерткіш орнатылған.  Арнайы 

музей ашылған. Шығармашылығы оқу-

тәрбие жұмыстарында кеңінен пайдала-

нылады. Түрлі кештер, конференциялар 

&тіп тұрады. Оқушылар ақынның тамаша 

&леңдерін жатқа айтады. Бұл істердің 

ұйтқысы – мектеп директоры, Саттардың 

туған ағасы Есім Ерубаевтың немересі, 

тәжірибелі ұстаз Ұлжалғас ;шімқызы 

Есімова. Саттардың немере қарындасы 

б а с қ а р а т ы н  о с ы  п е д а г о г и к а л ы қ 

ұжымның тамаша іс-тәжірибесі еліміздің 

мектептеріне кеңінен таратылса оңды 

болар еді. Жалпы жаңашыл ақын, жа-

зушы, сыншы, сатирашы, публицист 

Саттар Ерубаевтың шығармашылық 

мұрасын мектептің әдебиет оқулығына 

енгізетін мезгіл әлдеқашан жетті. Ол 

балауса шәкірттерге рухани нәр беретін 

лайықты орнына қойылуға тиіс.;рине, 

туындыларының ғылыми аппаратпен 

жабдықталған академиялық басылы-

мын даярлап, шығару керек. Жүйелі 

түрде қилы әдеби шаралар &ткізіп тұруды 

әдетке, дәстүрге айналдырған ж&н. «Менің 

құрдастарым» мен оның авторының &мір 

жолынан кинофильмдер түсіру абзал. 

Қалалар мен ауылдардағы жастар жиі 

келетін орындарға, бақтарға, алаңдарға 

жастық шақ жыршысының мүсінін 

тұрғызып, ескерткіш алдында әдебиет 

сүйер қауым ның Саттар &леңдерін, &з 

&леңдерін оқып, әдебиет және &мір 

хақында пікір алмасып тұруын дәстүрге 

айналдыру біздің қоғамдық сананы 

жаңартпақ мақ сатымызға д&п келер еді. 

Саттар Ерубаев тың шығармашылығын 

жақсы к&ріп, құрметтеп &скен барлық 

ересек ұрпақ және бүгінгі &скелең қыз-

жігіт осындай игілікті істі қолға алар деп 

үміттенеміз. 

Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ

қуанатын. «Менің ең жақсы к&ретінім 

«Р» харпі. Бұл арыстан мен жолбарыстың, 

Маяковскийдің сүйетін дыбыстары» 

дейтін Саттар балаша күліп. Ол жарқ етіп 

туды да, жалт етіп &ше қалды ғой, тым 

қыршын кетті. Мен ол &лгенде ең жақын 

адамым, бауырым, ұстазым &лгендей 

жыладым» деп ағынан жарылыпты атақты 

ақын. 

Саттар Ерубаевтың &мір жолын оң-

түстік-қазақстандық жерлестері мұ қият 

зерттеді.  30-шы жылдары Саттар ды 

тікелей білген Мырзай Алтынбекова 

6 0 - ш ы  ж ы л д а р ы  о н ы ң  & м і р  ж о л ы 

мен шығармашылығын арқау еткен 

кандидаттық диссертация қорғаған. 

Ерубаевтың туғанына 90 жыл толуына 

қарай зерттеуін толықтырып, монография 

шығарды.  Сонда Мырзай апай аяулы 

жазушыны к&зі тірісінде к&ріп, онымен 

аз да болса қарым-қатынасы болғанын 

&зіне бақыт санайтынын айта келіп, к&з 

алдында нақ бүгінгідей елестеп тұрған 

кескін-келбеті мен мінез-құлқы жайында 

әңгімелейді. Саттардың «орта бойлы, 

маңдайы жазық, аққұба, д&ңгелек жүзді 

жігіт» екенін, ашаң, ширақ, кеудесін 

шалқақ ұстап, тура қарап, тік жүретінін 

жазады. «Қысқа ғана шаш қойып, оны 

оң жағына қарай қайыратын» дейді. «Бір 

қарағанда Саттардың пішіні – бойы, 

бет әлпеті, шаш қойысы ақын Мұхтар 

Шахановтың жастық бейнесіне к&п келеді» 

деп, нақтылай түседі. «Қай кезде к&рсең де 

қасы жоғары керіліп, отты қоңыр к&зі 

күлімдеп, к&ңілді жүретін» дейді ол. К&п 

білгенмен, лепіріп мақтану Саттарға жат 

еді, ол мейлінше қарапайым, бауырмал 

болатын. Жұмсақ қоңыр даусымен, үлкен-

кіші демей, кім-кіммен де ақ жарқын, ақ 

пейілмен с&йлесетін.  Осы бір баршаға 

бірдей сүйкімді бейнесінен мейлінше пәк 

қиғаш емес пе екен?! ;діғам Шілтерханов 

нақтылаған  дәлелдерге сүйенсек, екі 

мәліметте де қателік жоқ екенін к&реміз.  

1933 жылғы қазанда &мірге келген Саттар 

Ерубаев «Казправда» авторы очеркін 

жариялаған 1933 жылғы қазанда 20-ға 

толды, ендеше, 1934 жылы қырманға 

барып жоғарыда аталған жырын жазған 

кезінде ол әлі де 20 жаста. Демек, Саттар 

жайында санамызға сіңген деректер 

&згеріс тілемейді: ол жиырмаға толмай, 19 

жасында, яғни 1933 жылғы жазғытұрым 

жоғары оқу орнын бітірді, 23 жасында, 

яғни 1937 жылдың жазында, жиырма 

т&ртке толмай дүниеден &тті... Жоғары 

білім алғаннан кейін ол бар болғаны 

т&рт-ақ жыл белсенді еңбекке араласа 

алды. Сол шақтарда оны к&ргендер мен 

шешімдеріне қасақана,   ұшқыр қаламы 

&зіндік мәнермен &рген туындылары 

арқылы жаңа &мір құрылысына, олардың 

түсіне де кірмеген дәрежеде &лшеусіз 

зор үлес қосты. Дүниеден озғанынан екі 

жыл &те, алғаш рет 1939 жылы жарық 

к&рген «Менің құрдастарым» роман – 

талай буынның асыл сезімін ұштауға 

септесіп келеді, бұдан әрі де солай бола 

бермек. Мұны коммунистік жастар одағы 

к&семдерінің отыз жылдан кейінгі буы-

ны мойындап, Саттар Ерубаевқа ком-

сомол сыйлығының алғашқы лауреаты 

атағын берді. С&йтіп, тоталитарлық кезең 

билеушілері Саттарды аяққа таптап та, 

аспанға к&теріп те  үлгерді. Жазықсыз 

жазғырғанын жасырып, әдебиет т&ріндегі 

мәртебелі орнына қойды. Сол мәртебелі 

Саттар Ерубаев атындағы №24 мектеп-лицейде орнатылған Саттар ескерткіші
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Атап айтқанда, мамыр айында Ал-

маты қаласы бойынша Мәдина Сәдуа-

қасова тәлімгер болған «Бала дауысы» 

жобасына қатысып, 858  үміткердің 

ішінде &ңірлік кезеңінен &тсе,  «Жұлдыз 

болғың келсе» респ ублика лық да-

рынды ба ла лар мен жас&спірімдер 

байқауының «Эстрадалық вокал» ата-

лымында бас жүлде иемденген. 

Тек е л і м і з д і  ғ а н а  еме с,  с он ау 

Қытайды, әлемді мойындатып жүрген 

Ди маш Қ ұ дайберг ен г е ел і к тей т і н 

&нерлі баланың репертуарында қазір 

жиыр мадан астам ән бар. Қазақ және 

итальян тілдерінде орындап жүрген ол 

алдағы уақытта орысша, ағылшынша 

ән айтуды жоспарлауда. Сонымен қатар, 

домбыра үйірмесіне де қатысып жүрген 

кішкентай кейіпкеріміз қазақ күйлерін  

күмбірлете шертеді. 

Та ғ ы бір  а й т а  ке т е т і н ж а й т, 

Нұрлыбек отбасындағы &нерінің 

қол  дау шылары жайлы с&з қозғағанда 

а насы мен әке сі нен г &рі,  әже сі 

Гүлзабира мен атасы Сапарбайды 

к&бірек айтады. Себебі, немересінің 

бола ша ғ ы  н ы ң ж арқ ы н бол у ы на 

барын салып жүрген әжесі продю-

серіндей болып кеткен, а л атасы 

діттеген жеріне уақ тылы жетуін қам-

тамасыз етеді. Тек байқаулармен 

ғана шектелмей жеке кеш те, қайы-

рымдылық концерт беріп те үлгерген. 

К іп-кішкентай тұлғасына таудай 

талантты сыйдырған бала Қариялар 

үйін де және қатерлі ау ру ға ша л-

дыққан Алма есімді қыздың еміне 

арнап ұйымдастырылған шарада да 

&нер к&рсетті. 

Алмас АЛДАБЕРГЕН  

Алматы облысы

Қарасай ауданы

ТАЛШЫБЫҚ

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

ЕЛ АУЗЫНАН

Өнерлі жеткіншек 

Сатай ;тікей батыр жездесі Салпық биге келіп: 

«Қандай жігіт бақытты болды?»  деп с&з тастапты. 

Сонда Салпық би «Тыңда, батыр, білгің келсе, 

айтайын» депті де:

Еңкеймеген емендей,

Сенің әкең дегендей, 

Ақылг&й әкең болса.

Ақ сүт беріп мәпелеген анаң болса,

Арқа сүйенер адуынды ағаң болса,

Ырысың болар інің болса.

Шұбарланбаған тілің болса,

Мұсылмандық дінің болса.

Осыны реттеп отыратын,

Ірге жайған елің болса.

Гүл жайнаған қарындасың болса,

Дос-жараның арылмасың болса.

Құшып сүйер жарың болса,

Балаңнан балың нәрің болса.

Басыңда панаң болса,

Қазаныңнан ас кетпесе,

Халқыңа ақыл айтар бас кетпесе.

Сыншыл да болса, нағашың болса,

Құда-жекжат аласың болса.

Құрбы-құрдас жарасың болса,

Мінерге атың, &рісте малың болса,

Айтатын әнің болса.

Жігітпін деп желпінер,

Салтанат құрған сәнің болса.

Tсек-&тірік айтпаған, 

Адалдықтан қайтпаған,

Ұрлық-қарлық  жасамаған.

Елім деп еңіреген,

Жерім деп еміренген.

Намысын айға білеген,

Табиғатын анадай аялаған.

Екі с&йлеп елірмеген,

Шатастырып алмайтын,

Алтынды темірменен.

Дәстүрін салмақтаған,

Tнерін &рге таратқан,

Осындай  жігіт &мірден бақыт таратқан,

Осы да жетер,

Қалғанын дұрыс шығар &зің айтқан, – деп 

тәмамдапты.

Iдепхан ТSРЕХАНҰЛЫ
Алматы облысы
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денеміздің к&п б&лігі судан тұрады, ал 

ұялы телефоннан тарайтын толқындар 

іштегі баланың мүшелері қалыптасып 

келе жатқан кезде теріс әсер етеді. Ол 

аздай, декреттік демалысқа шыққанға 

дейін жұмыста күні бойы компьютердің 

алдында отырады. Ол қалай сау бала ту-

ады? Бұрын 5 мың адамда бір кездесетін 

хромосомдық ауру лар (мүгедектік) да 

қазір жиіледі. Бұл Құдайдың ісі деген-

мен де, әр адам &з денсаулығына қарауы 

тиіс. Жұмыс орнында да денсаулығын 

күтетін адамдарды ынталандырып, на-

сихаттап отыру қажет. 

– Ал семіздік ерлер денсаулығына 
қауіпті ме?

– Жалпы ер адам болсын, әйел бол-

сын, артық салмақ зиян. Бұл ағзадағы 

зат алмасуы бұзылғанының белгісі. 

Шамадан тыс тамақтанып, режім 

сақтамаған кезде ағзадағы артық заттар 

ет пен терінің арасына май болып жина-

лады. Оны жай артық салмақ деп жүре 

бермей, дәрігерге қаралу керек. Tйткені 

ер адамдардағы патологиялық семіздік 

к&п жағдайда гормональдық фонның 

т&мендеуіне, репродуктивтік жүйенің 

бұзылуына, пролактиннің к&беюіне 

әсер етеді. Ал пролактин гормонының 

к & б е ю і  т е с т о с т е р о н  д е ң г е й і н 

т&мендетеді және белсіздікке әкеп 

соғуы мүмкін. Гормондардың түзілуі 

бұзылса басқа органдардың қызметіне 

де зақым келеді. Тіпті ер азаматтардың 

бойындағы белсенділік, к&шбасшылық, 

шешім қабылдай білу секілді қасиеттері 

де тестостерон гормонының деңгейіне 

тікелей байланысты екені анықталған. 

– Бізде мемлекет тарапынан бала 
мен ананы қорғауға ерекше к4ңіл б4лініп, 
арнайы бағдарламалар қабылданғаны 
белгілі. Ал ерлер денсаулығын қорғау үшін 
мемлекет тарапынан не істеу керек?

– Б.Жарбосынов атындағы уро-

логия орталығы, андролог-уролог 

мамандар мемлекеттік деңгейде ер-

лер денсаулығын қорғау ж&ніндегі 

бағдарлама қабылдау ж&нінде мәселе 

к&теріп келеді. Жалпы бұл салада кезек 

күттірмейтін шаралар к&п. Мәселен, 

елімізде, әсіресе ауылды жерлерде уро-

лог, андролог мамандар же тіспейді. 

Меніңше, ең алдымен ер адам дарға 

медициналық кеңес беру, шы найы 

жағдайды түсіндіріп, дұрыс ақпарат 

жеткізу керек. Бұл шаралар жұмыс 

орнында, мекемелерде тұрақты түрде 

жүргізіліп отырса құба-құп болар еді. 

Сонда олардың &з денсаулығына к&з-

қа расы &згереді. Ер азаматтың дүниеге 

келген нен бастап дені сау болуы отбасы 

үшін де, қоғам үшін де, мемлекет үшін 

де маңызды. 

Кезінде халқымыздың саны аздығын 

жоңғар шапқыншылығына, одан кейін 

ашаршылыққа сілтедік. Ал енді &з 

қолымыз &з аузымызға жеткен кезде, 

бейбіт күнде халықтың басым к&пшілігі 

ауру болып отыр. Перзентханада сәбилер 

ауру болып туады. Бәріміз сауатты болсақ 

та осыған жол беріп отырмыз. Tйткені 

к&пшілік қауым денсаулығына жіті к&ңіл 

б&лмейді. Тіпті қарапайым гигиеналық 

біліміміз т&мен. Ал елдегі экономиканың 

к&терілуі де, білімнің дамуы да денсау-

лыққа тікелей байланысты емес пе. 

Сондықтан &з денсаулығын қадағалау әр 

адамның міндеті болуы тиіс. Халқымыз 

«Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың 

жолын ізде» дейді. Ең бастысы, әрбір ер 

адам &мір салтын &згертуге – спортпен 

айналысуға, артық салмақтан арылуға, 

дұрыс тамақтануға мән берсе, оның 

денсаулығының сапасы да жақсарады, 

ұзақ &мір сүру мүмкіндігі де артады. 

Tйткені ғалымдардың зерттеуінше, 

адам ағзасының тозуы күнделікті &мір 

салтына тікелей байланысты. Және де 

40 жастан асқан азаматтар жыл сайын 

профилактикалық тексерістерден &тіп, 

уролог-маманға қаралып отыруы тиіс. 

Ұзақ сақталатын азық-түлік, консер-

ванттар, жасанды химиялық қоспалар 

қосылған тағамдардан бас тартқан дұрыс. 

– Iңгімеңізге рақмет! 

Сұхбаттасқан 
Дина ИМАМБАЕВА 

Жігіт бақыты
– Статистикалық деректер ер адам-

дар дың денсаулығының т4мен екенін 
к4рсетіп отыр. Ер азамат тарымыздың 
к4пшілігі зейнеткерлік жасқа жетпейді. 
Бұның себебі неде? 

– Адамның денсаулығы – мем-

лекеттің, ұлттың саулығы. Қазіргі 

таңда ерлер денсаулығы т&мендеуінің 

себептері &те к&п. Ең алдымен, ер адам-

дар к&бінесе &з денсаулығына салғырт 

қарайды, медициналық сауаты т&мен. 

Олар отбасын асырауды, жұмысты 

бірінші орынға қояды. Ал денсаулығын 

шешесі немесе әйелі ойлауы тиіс. Кей-

де дәрігердің қабылдауына келетін ер 

азаматтардың «маған емес, әйеліме 

айтыңызшы» дейтіні бар. Мен оларға 

«Сіз &зіңізді қалай сезінесіз, ұйқыңыз 

ле, гидроцеле (шемен), түрлі қабыну 

үдерістері, бүйрекке, қуыққа тас бай-

лану және т.с.с. Сондай-ақ қазіргі 

медицинадағы &зекті мәселенің бірі 

– сәбилерде жыныс мүшесінің дұрыс 

жетілмеуі. Мұның бәрі репродуктивтік 

жүйе, яғни ұрпақ &рбітуге қатысы бар 

органдар ғой. Мәселен, ер адамдардың 

инфекциялық-қабыну ауруларын дер 

кезінде емдемеудің салдары белсіздікке, 

құрсақтағы сәбидің шетінеуіне немесе 

кемістікпен тууына әкеп соғады. 

– Адам 4мірінің ұзақтығына күнделікті 
4мір салты, дұрыс тамақтанбау, шылым 
шегу, ішімдікті шектен тыс пайдалану, 
қоршаған ортаның ластануы, семіз дік 
пен психологиялық күйзелістер сияқты 
к4птеген факторлар әсер ететіні белгілі. 
Со ның ішінде зиянды әдеттер ер адам-
дар дың репродуктивтік жүйесіне әсер 
ете ме? 

– Зиянды әдеттердің түрі к&п. Мы-

салы, шылым шегуді алайық. Шылым 

шегу қандағы оттегіні азайтады, мидың 

жұмыс қабілетін т&мендетеді. Ал ми 

– ағзадағы ең басты орталық, ол тепе-

теңдік сақтау, иіс сезу, репродуктивтік 

жүйе, гормондар, т.с.с. бәрін импуль-

спен басқарып отырады. Ми уланған 

кезде ішкі органдар міндетті түрде 

зақымдалады. Жалпы адам ағзасының 

кез келген уды, инфекцияны ыды-

ратып жіберетін қасиеті бар. ;лемде 

бірде-бір дәрігер біздің ағзамыздағы 

қорғаныс қабілетімен бәсекелесе ал-

майды, ол ғажайып жаратылыс. Бірақ 

дұрыс тамақтанбау, тісті күтпеу және 

басқа зиян ды әдеттер осы қабілетті 

т&мендетеді. Тамақтану деген үлкен 

&нер. Күн мен түн сияқты, біздің 

ағзамызда симпатика және парасим-

патика деген маңызды екі жүйе жұмыс 

істейді. Мысалы, жүрегіміз күндіз 70-80 

рет соқса, кешке қарай 55-60 болады, 

яғни ағза демалу керек. Ал біз осы 

ырғақты дұрыс сақтамаймыз, соның 

әсерінен жүйкенің де, гуморальдық 

жүйенің (қан) де, иммунитетіміздің 

де қызметі бұзылады. Мұндай ағза 

шылымның уыттары түскен кезде жоя 

алмайтыны содан. Темекіні к&п шегу 

уақыт &те келе ДНК-нің бұзылуына, 

белсіздікке немесе эмбрионның дұрыс 

жетілмеуіне әкеп соғады. Мұндай 

генетикалық &згерістер ұрпақтан-

ұрпаққа берілуімен қауіпті. 

Ауыр дене еңбегі мен қолайсыз 

ж а ғ д а й л а р  д а  е р л е р д і ң  & м і р і н 

қысқартуда. Тағы бір айта кететін жайт, 

қазір жастар дың бәрі ұялы телефоннан 

бір елі ажы рамайтын болды. Бұл, әсіресе 

жүкті келіншектерге &те зиян. Біздің 
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қойыпты. Бір қазан ет пісіп ол тұр. 

«Қазір Үндістанның елшісі келеді» 

дейді. Tмірі ондайды к&рмегенбіз. 

Сенер-сенбесімізді білмедік. С&йткенше 

болған жоқ, Алпысбай бір топ кісіні 

ертіп келді. Расымен-ақ әлгінде ғана 

тікелей эфир хабарынан к&рген елші 

мырза аудармашысымен жымия күліп 

ішке енді. Құрметтеп т&рге оздырдық. 

Ішіміздегі ең үлкеніміз Рахымбай Сатаев 

ағамыздың &зі тік тұрып қызмет қылды. 

«Халқымыздың ең сыйлы қонаққа бас 

тартатын дәстүрін білмейтін болар, елші 

мырза оған да үйрене берсін» деп, әбден 

балбырап піскен қойдың басы салынған 

ыдысты алдына апарып қойды. Жай 

қоймады, мәнісін түсіндіріп с&з айтты.

Ш і р к і н ,  з ы м ы р а ғ а н  у а қ ы т - а й ! 

Содан бері ширек ғасыр зуылдап &те 

шығыпты. Алпаң қандай қиындық 

Ж
а з ғ а н д а р ы  « Қ а з а қ с т а н 

пионері» (бүгінгі «Ұлан») 

газетінде &те жиі шығады. 

Ол заманда хат жазысу дейтін ғажап 

нәрсе болатын. Апта сайын кең байтақ 

Қазақстанның түкпір-түкпірінен ғана 

емес, Tзбекстан, тіпті Моңғолиядан 

осы газетті жаздырып оқитын  &зіміз 

құралпы ұл-қыздардан құшақ-құшақ 

танысу хаттарын алады. Араларында 

жарысып жазған тырнақалды мақалалары 

қатар жарық к&ріп қалатындары да 

ұшырасады. Кейін Алпаң &зі алыстан 

хат жазысатын Ғабиден Құлахметов, 

Гүлсім Мұқышева, Алма Үмбетова, 

Байбота Серікбаев, Темірхан Момбеков, 

Ербол Шаймерденов және басқаларымен 

ҚазМУ-дің журналистика факультетіне 

оқуға келгенде жүздесіп, бірге бақ 

сынады. Бәрімен дерлік бірге оқыды. 

Абитуриент атанып, оқуға түсеміз 

бе, түспейміз бе деп алабұртып жүрген 

к ү н д е р д е  А . С . П у ш к и н  а т ы н д а ғ ы 

республикалық кітапханаға жиі бара-

тынбыз. Бір жолы қатар-қатар тізілген 

к&п с&релердің бірінен 1970 жылғы «Жыл 

он екі ай» кітабын к&ріп қалдық. Ақтара 

қарап отырсақ, ішінде Алпысбайдың 

к&птеген жұмбақ, жаңылтпаштары ба-

сылыпты. Жазған дүниесі қазақ ақын-

жазушылары ғана емес,  балаларға 

арнап жазатын басқа елдердің де 

қаламгерлерінің шығармалары басы-

латын кітапта жарық к&рсе, қандай 

ғажап! Алпаңның беті бал-бұл жанды. 

Шығармашылық қуаныштың ж&ні б&лек 

екенін сонда бала досымның, арманы 

асқақ досымның нұр жайнаған жүзінен 

к&ріп едім. 

Алпысбай &те арманшыл болатын. 

Тіпті туабітті романтик десе де жарасады. 

Tмірдің &кпені ұратын &кпек желін есін 

білер-білместе сезінді. ;кесінің 60 жа-

сында дүние есігін ашқан ол әуелі анасы-

нан, мектеп табалдырығын аттаған жылы 

әкесінен де айрылды. Бірақ бар мейірімі 

мен пейілін &з балаларына теңгеріп, 

б&ліп берер ағасы Қуаныш пен қамқор 

жеңгесі бар еді. Оның үстіне жақсының 

жақсылығын к&рген, айналайын де-

ген әдемі де аялы с&здерін ауыздарына 

молынан ұялатқан ауыл адамдарының 

шуақты ықыласы оның қам к&ңіліне 

дем берді. Жазу &неріне деген тылсым 

сезімі оянды. С&йтіп, түкпірдегі Тесіктас 

аулындағы Талдыбұлақ сегізжылдық 

мектебінің атын аудандық «Жаңа &мір», 

облыстық  «Еңбек туы» және балалардың 

сүйікті газеті «Қазақстан пионері» мен 

«Балдырған» журналында үзбей жа-

рияланатын әңгіме, &лең, ертегілері, 

ауыл, мектеп тынысынан сыр шертетін 

мақалалары арқылы тәуір-ақ танытты. 

Алпысбай университетті бітірген 

соң аз уақыт Ш.Айманов атындағы 

«Қазақфильм» киностудиясының 

аударма фильмдер жасайтын б&лімінде 

қызмет істеді. Одан кейін «Лениншіл жас» 

газетіне ауысып, Сейдахмет Бердіқұлов 

ағамыздың тәрбие-тәлімінен &тті. Сонда 

жүргенде «Жалын» баспасынан «Үміт 

құсы» повесі мен әлденеше әңгімесі 

енген осы аттас тұңғыш кітабы жарық 

к&рді. Осы кітаптан кейін кітап қуып, 

әдебиет деген әлемнің әуенін тербеп 

кетсе болар еді, алайда Алпаң &йтпеді. 

«Сен бізге жақынсың ғой, сені ең алғаш 

қанаттандырған «Қазақстан пионері» 

емес пе еді, біздің газетке кел» деген 

Фариза апайымыздың с&зін жықпай, 

кейін к&п жыл қызмет еткен балалар 

басылымына б&лім меңгерушісі болып 

барды. Арасында бірер жыл «Білім және 

еңбек»  журналында б&лім бастығы 

қызметін атқарды. Бұл социализм 

дәуірінің соңғы жылдарына орайлас 

келеді. Одақ ыдырады, шаруашылықтар 

шатқаяқтады, жоспарлы экономика 

күйреді. Бірақ Алпаң ақ-адал бағытынан 

айнымай, үлкен-кіші оқырмандарға 

жазуы арқылы қызмет етуін жалғастыра 

берді. 

Балалар табиғатынан қиялшыл 

келеді емес пе. Құдайдың құдіреті ғой, 

Алпысбай &зіміз баяғыда жырақтап 

кеткен ғажап әлемді әлдилеп жүрді. 

Оның балалар басылымында бәрімізден 

де к&бірек қарайлап, жұмыс істеуінің 

себеп-сыры содан шығар. «Ұланның» 

редакциясында  жүріп  «Ғажайып 

Үндістан» журналын шығаруды қолға 

алды. Бұл тәуелсіз Қазақстанымыздың 

құрылып, әлем елдері дербес мемле-

кет ретінде тани бастаған елең-алаң 

шақ еді. Бір күні кешкілік «Қазақстан» 

телеарнасының хабарынан парталас 

досымның жадырап отырған жүзін к&ріп 

қалдым.Президентіміз Н.;.Назарбаев 

және Үндістан Республикасының 

Қазақстандағы Т&тенше және Tкілетті 

елшісі қатысқан хабар екен. Елбасы-

мыз үнді еліне деген құрметіміздің зор 

екенін, ол елдің тарихы мен дәстүрін, 

халқының мәдениеті мен &нерін білуге 

құштар жастарымыздың к&п екенін 

айта келіп, осы реттегі жұртшылықтың 

сұранысынан шығу үшін белгілі жур-

налист Алпысбай Шымырбаевтың 

танымдық журнал шығара бастағанын 

айтып &тті. ;рмен қарай Алпаң с&йледі. 

Ол уақытта республикаға хабар тарата-

тын жалғыз ғана телеарнамыз болатын. 

Сондықтан ол хабарды жүзмыңдаған 

к&рермен к&ргені анық. Ал біз к&ріп 

қана қоймай, Алпысбай досымыздың 

қуанышын б&лісу үшін тілеулес бір 

қ а у ы м  е л  б о л ы п  ү й і н е  б а р д ы қ . 

Барсақ, Гүлжәмила дастарқан жайып 

кез іксе  де  мойымады.  Тоқтатпай 

шығарып келе жатқан журналының 

25 жылдық мерейтойын айрықша 

салтанатқа ұластырып атап &темін деп 

үлкен шаруаға кірісіп кеткен екен. Бұл 

ойын Үндістан жағы қуана құп тапты. Екі 

ел арасындағы достық қарым-қатынасты 

нығайтып, гүлдендіруге қосқан к&п 

жылғы қисапсыз еңбегіңді ескеріп, 

марапаттау мәселесін де ойластырамыз 

депті. Еларалық мәні зор жиынды осы 

жылдың шілдесінде «Қазақконцерт» 

залында &ткізуге келісіпті. С&з жоқ, 

бұл үнді-қазақ байланысын одан әрмен 

күшейтуге қызмет ететін айтулы шара 

болар еді. ;ттеген-айы, қайран досымыз 

&зі соншалықты асыға күткен сол күнге 

жете алмай кете барды... 

Алпысбайдың мезгілсіз ажалы та-

лайларды мұңайтып кетті. Оны жақсы 

к&ретіндер &те  к&п екен.  ;сіресе 

әлеуметтік желідегі мың сан достарының 

қалай қайғырып, жоқтаған с&здерін 

оқысаңыз. Араларында Алпаңның &зіне 

ұқсап &лең арнағандары да аз емес. 

Солардың біразы мәңгілік сапарға 

шығарып салу жиынына келіп, жы-

лап тұрды.  Жазушылар одағының 

т&рағасы Нұрлан Оразалин бастаған 

қаламгерлердің қимастықпен айтқан 

с & з д е р і н  т ы ң д а д ы .  Ү н д і с т а н н ы ң 

Қазақстандағы Т&тенше және Tкілетті 

Елшісі Ашок Саджанхар тұтастай бір 

елдің атынан арнап айтқан қоштасу 

с&зіне куә болдық. Алматыдағы ғана емес, 

алыс жақта тұратын курстас жолдас тары 

да келген екен. Бәрінің арасынан шығып 

с&з алған Ержұман Смайылдың с&зі де 

ерекше тебірентті.

– Алпысбай, біз сені «қияли» деуші 

едік. С&йтсек қателесіппіз. Сен бәрін 

күн ілгері ойлап тірлік жасаған аяулы до-

сымыз, бауырымыз, әріптесіміз екенсің. 

К&п жылдан бері талмай шығарған 

«Ғажайып Үндістан» журналың арқылы 

екі елдің арасын жақындастырып, 

мемлекеттік мәні зор істер атқарыпсың.  

Сен осы ісің арқылы да үлгі-&неге болып 

кеттің, Алпа. Біз сені ұмытпаймыз, – деді 

Ерағамыз.

Бұл – бүкіл &мірін жазу &неріне 

арнаған, қай жерде қызмет етсе де 

тиянақтылығы, тындырымдылығы, ой 

ауқымдылығы, қылаусыз жан тазалығы, 

кішік к&ңілі, биязылығымен дараланған 

досымыз Алпысбай Шымырбайұлына 

берілген шынайы баға.  Ол біздің 

жүрегімізде осылай айшықталып, мәңгі 

ұмытылмастай із қалдырды. 

Талғат АЙТБАЙҰЛЫ,
публицист-жазушы, 

«Жыл – он екі ай» журналының 
бас редакторы

  

АУЫРЫП 
ЕМ ІЗДЕГЕНШЕ...

қалай, оның бәрі тек сізге ғана мәлім. 

Сондықтан &з денсаулығыңызға &зіңіз 

жауаптысыз» деймін. Елді, халықты 

айтпағанда, бала-шағаңды, отбасыңды 

ойласаң, оларға пайдаңды тигізгің кел-

се, бірінші кезекте денің сау болуы тиіс. 

Ерлердің денсаулығына әйелдерге 

қарағанда аз к&ңіл б&лінетіні рас. Жал-

пы ата-аналар ұл баланы туған кезінен 

бастап-ақ уролог-маманға жыл сай-

ын к&рсетіп отыруы тиіс. Мәселен, 

б а л а л а р д а ғ ы  в а р и к о ц е л е  ( ш ә у е т 

к&ктамырының кеңеюі) дер кезінде 

анықталса, жазылып кетеді. Жалпы не-

сеп-жыныс жүйесіне қатысты кез кел-

ген ауырсыну кезінде уролог, андролог 

дәрігерге к&ріну әдетке айналуы қажет. 

Және де бір жылдан астам уақыт бойы 

бала сүйе алмай жүрген жұбайлардың 

екеуі де маманға к&рінуге міндетті. 

Алайда бүгінгі күні профилактикалық 

тексеріске келетін жас жігіттер к&п емес. 

Олар к&бінесе денсаулық пен ұрпақ 

&рбіту мәселесіне мән бермейді. Тіпті 

бұл тақырыптағы әңгімеден мүлдем 

қашатындар да бар. 

Жақында біздің орталыққа 20-25 

жастағы үш науқас жігіт келді. Екеуі 

бүйрек ауруымен, біреуі қант диабетімен 

ауырады, мүгедек. Үшеуі де дер кезінде 

толыққанды емделмеген, дәрігерлер 

жетесіне жеткізіп түсіндірмеген, содан 

барып ауру асқынған. 

– Б.Жарбосынов атындағы урология 
ғылыми орталығы Sскемен, Павлодар, 
Ақтау, Қызылорда, Ақт4бе, Талдықорған, 
Астана, Қостанай, Шымкент, Атырау 
және Орал қалаларында жүргізген зерттеу 
бойынша ер адамдардың 85 пайызында 
уроандрологиялық патология анықталған. 
Оның ішінде тексеруден 4ткен 1 жастан 16 
жасқа дейінгі 296 ұл баланың 263-і түрлі 
науқаспен ауырады, яғни 90 пайызы іштен 
туа біткен ауру. Жалпы ер адамдардың 
урологиялық ауруларына кеңінен тоқтала 
кетсеңіз? 

– Қазіргі заманда ер азаматтардың 

негізгі аурулары – жүрек, қан тамыр-

лары және репродуктивтік жүйе (ұрпақ 

&рбітуге жауапты органдар). Елімізде 

урологиялық патологияның &зі 42 

пайызға жетіп отыр. Бұл ж&нінде был-

тыр ТМД урологтарының конгресінде 

де айтылды. Денсаулық сақтау саласына 

қаншама қаражат б&лінеді, жыл сай-

ын түрлі скринингтер, мамандардың 

тексерулері ұйымдастырылады, бірақ 

бәрібір науқастардың саны азаяр емес. 

Жалпы урологиялық патологияға 

жататын ауру түрлері к&п: бүйрек 

аурулары, бір бүйрекпен туу,  екі 

несепағардың болуы,  варикоце-
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Шығыс Қазақстан облысының 
 Зайсан ауданында жұртшылықтың 
қатысуымен екі бірдей мәдени 
шара 4тті. Оның бірі – «Зайсанды 
ән-күйімен әлдилеген» атты жаңа 
жинақтың тұсаукесері болса, екіншісі 
– талантты әнші Ораз Кәкеевтің 80 
жылдығына арналған театр фестивалі.

Аталған кітапта жергілікті &ңірден 

қанат қаққан &нер адамдары жайлы ой-

толғаулар топтастырылған. Тұсаукесер 

рәсіміне ауданның құрметті азаматтары 

қатысты. 

Кітапта &мірден ерте озған сексен-

нен астам талант иелерінің &мір жол-

дары с&з болады. Олар ж&нінде кезде-

суге қатысушыларға ақын-жазушылар 

К&кенай Камалиев, Құмарбек Сыдықов, 

Заманбек ;бдешов, ;бетхан Тоқтағанов, 

ә н ш і л е р  Д ә л е л  Уә ш ,  Б а у ы р ж а н 

 Құмар беков және басқалар әңгімеледі. 

– К ітапқа арқау болған &нер ие-

лері ж&н і н де кезі н де &зі м де қа лам 

тербегенмін. А л бұл туындының ж&ні 

б&лек. ;сіресе жас ұрпаққа берер тағы-

лымы мол. Осы үшін де кітап авторлары-

на ризашылығымды білдіремін, – деді 

ауданның құрметті азаматы Қа либек 

Алтыбаев.

Са л танат т ы рәсі м де аудан әк і м і 

Темірбек Қасымжанов с&з алып, қонақ-

тардың иығына шапан жапты. Олардың 

бірқатары ауданның А лғыс хатымен 

 марапатталды.  

А л театр фестива лінің қорытын-

д ысы н да Бас ж үл ден і «Кенесары – 

Күнімжан» спектаклін сахналаған Зайсан 

халық театры, бірінші орынды Ақсуат 

халық театры иеленді. Олар К.Жұмабеков-

тің «Адасқандар» спектаклін қойған бола-

тын. Жүлдегер театрлар Алғыс хаттармен, 

бағалы сыйлықтармен марапатталды. 

Ораз Кәкеевтің ұлы, белгілі әнші 

Арыстанбек Кәкеев отбасы атынан алғыс 

білдірді.

Балжан АБЫЛҒАЗИЕВА

ШАРАСАЙЫС

Тағылымды басқосуларАУДАРЫСПАҚТАН 
ЖАРЫС ӨТПЕК

«Жасыл» экономикаға бет 
бұрған Филиппинде  заманауи 
күн электр станциясы жарық 
к4рді. Липа қаласындағы 
мектептің к4галында алып гүл 
тәріздес құрылғы орнатылды. 

М ұ н д а й  қ ұ р ы л ғ ы н ы 

австриялық мамандар ойлап 

тапқан. Құрылғы әдеттегі күн 

станцияларына қарағанда 

энергия ны 40%-ға артық &ндіріп шығарады. 

Мектеп әкімшілігі басқа да мекемелерде «жасыл» 

технологияларды қолдануды ұсынды. 

Электр станциясы гүл пішінді 12 күн батареясы-

нан тұрады. Арнайы құрылғы Күннің қозғаласын 

бақылап, күн сәулесінің панельге перпендикуляр 

бағытта түскенін реттеп отырады. Сонымен қатар 

станция сағатына 6200-дей Вт &ндіреді. Яғни бір 

үйді қуат к&зімен қамтамасыз етеді. 

Smartflower – жаңартылатын қуат к&зін 

қолданудағы жаңа серпіліс. Филиппинде жарық 

к&зін &ндіру үшін пайдалы қазбаларды &те к&п 

м&лшерде пайдаланады. Алайда ел Үкіметінің 

жаңа бағдарламасына сәйкес, ескі станцияларды 

баламалы қуат к&зімен алмастыру басты жоспарда. 

 Iзірлеген Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ФИЛИППИН

Күн электр станциясын ойлап тапты

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

;міре әлеміне біз де жақынырақ 

жүгінгенбіз. Жүгіне келе жүрегіміздің 

қай тұстан соғатынын ұғындық. Дене-

ге шым-шымдап сіңіп, жұдырықтай 

етті шымырлатар шығармалар бір 

қаламгердің талайлы тағдырының 

бал-бұлағы болып тұнып ағып, руха-

ният атты шалқыған теңіздің арнасына 

еркін қосылып жатыр. Сонау тұңғыш 

«Тамызық» жыр жинағынан-ақ &лең 

ошағының отын &шірмейтініне сенген 

қалың оқырманның ақыннан күрделі 

де тың дүние күтері заңды еді. Соның 

қарымтасындай «Маздақ», «Айқабақ» 

атты жыр жинақтары зерделі қауымға 

жол тартты...

«Айқабақтың» әлқиссасы:

Айқабақ,

Айдай ару,

Қасы керім,

Ай маңдай,

Меңі ноқат, асыл ерін.

Еліктей елең ете қарағанда,

Тау суындай тасты ұра тасып едім, 

– деген жыр жолдарымен басталған 

кітап ақын к&ңілінің зерлі күмбезіне 

шығандатып кете барған. Осы бір &лең 

шумақтарына зердемен зер салған 

жан бейнелеу мен суреттеудің нәзік 

иірімін аңғарар. Бұл кешегі «Қақтаған 

ақ күмістей кең майдайлы, аласы аз 

қара к&з нұр жайнайды» деген Абай 

жырының жарасымды жалғасы іспетті. 

Аталмыш &леңіндегі:

Ж ы л д а р ы м  к & п  –  а н а м н ы ң 

жаулығындай, – деген бір ғана жолдан 

ақынның ақдидар жаратылысының 

жарқынына к&з нұрын суарасыз. 

Алпыстың асқарына шығып, артына 

бір бұрылып қараған сәтте күпірлігі 

к&п қоғамға кінә артпай, шүкірлігін 

білдіреді. Жетімдіктің кермек дәмін 

ерте татып, &мірдің «соқтықпалы, 

соқпақты» сүрлеуінен &тсе де, сол 

жылдарды анасының кір шалмаған ақ 

жаулығына балап, &ткеніне &кпе арт-

пай, &мірінің к&ктеміне балайды. Ал 

одан кейінгі жолдағы:

Күндерім бар –

Қараша үй баулығындай.

Армандарым қалықтар 

бұлт бауырлап,

Асқар-Асқақ Алатау ауқымындай, 

– деген тосын теңеулердің &зі ойлы 

оқырманды бей-жай қалдырмасы хақ. 

Мәселен, елім деп &ткерген әр күнін 

руханиятқа берік байлап-матап  тастар 

«баулыққа» теңесе, ала таңдарға же-

телеген арманын «бұлт бауырлап» 

қалықтатады. Міне, осы бір шумақта 

қазақ поэзия кеңістігінде ерекше әсерге 

б&лейтін «Ананың жаулығы», «Қараша 

үй баулығы» және «Бұлт бауырлап» 

сынды соны теңеу к&зге ұрып тұр. 

Бұл ақынның &зіндік мәнер, киелі 

с&з &неріне деген асқан адалдығы мен 

талғамын паш етер айқын к&рініс.

Р а с ,  а қ ы н д ы қ  & н е р  А л л а д а н 

берілетін үлкен сый. Бұл бақыттың 

&зі кез келген пендеңіздің басына 

қона бермесе хақ. Кешегі Жәлменде 

баласы Пышанды әлдилеген киелі 

атырапта тұтанған жыр ошағын мей-

лінше маздатқан ;міре ;ріннің 

шығармашылығында хандық дәуір 

әдебиетіндегі алтын қоспалардың 

кездесуі ,  жыраулық поэзиядағы 

шамырқану мен шамданудан туған жай 

отындай &ткір теңеулердің &ріс табуы, 

ақынның туған жердегі бар ұлттық 

құндылықтарды бойына саф сіңіре 

білгенін аңғартады.

Қайсарлық сіңген құм баласына,

Қайырым к&рсе шашылып қалар.

Тапқанын тартып тұлғаласына,

Алақан жалап,

Ашығып та алар.

 

...Тұғырды түптер түйтелі ұғым,

Санаңа салса –

Сайрайды құсың.

Жылдарды жылдар үйтеді бүгін,

Ажары артқан айларда күшің, – деп 

жырлайды бұйрат құмдардың үрілген 

Бішкекте жедел жәрдем 
педиатрларының киім үлгісі 
4згерді. Дәлірек айт қанда, енді 
медицина маман да ры ның фор-
малары түрлі-түсті болмақ. Ақ 
халаттылар балалар к4ңілін 
осылай ауламақшы екен. Керік, 
түрлі-түсті гүлдер, к4здің жау-
ын алатын безендірулер. 

Осылайша Бішкек же-

дел жәрдем қызметінің педиатрлары жаңа киім 

үлгілеріне к&шті. Дәрігерлер бұл бастама арқылы 

ақ халаттан арылып, барынша балаларға жақын 

болуды к&здейді. Жаңашылдықтың жағымды 

тұстары жетерлік деп сендірген дәрігерлер оның оң 

тұстарына тоқталды. 

Жедел жәрдем педиатрлары үшін жаңа киім 

үлгісінің 50 данасы тігілген. Бірақ оған денсаулық 

сақтау саласы бюджетінен бірде-бір тиын б&лінбеген. 

Дайын форманы дәрігерлердің қажырлы еңбегі үшін 

деп қайырымдылық ұйымдарының бірі сыйға тар-

тыпты. С&йтіп, ең озық үлгілер таңдалып, жергілікті 

сән үйіне табысталған. Сәнгерлер де дәрігерлердің 

еңбегін елеп, қаржы талап етпеген екен.

ҚЫРҒЫЗСТАН

Дәрігерлердің жаңа киім үлгісі

Iлем бойынша ең ұзақ айналатын спиннер 
жасап шығарылды. Saturn Spinner атты спиннерді 
жапониялық NSK компаниясының 4кілдері жасап 
шығарған. 

Ол әлемдегі спиннерлердің барлығынан да 

ұзақ айналады. ;деттегі ойыншықтар ең ұзағы 1-2 

минут айналатын болса, жапониялық спиннер &з 

осьінен 13,5 минут бойы тоқтаусыз айналып тұра 

алады. 

«Біз &зіміз жасап шығарған дүние әлемдегі ең 

ұзақ айналатын құрылғы екеніне сенімдіміз» дейді 

спиннерді шығарған компанияның &кілі Тосикадзу 

Исии.

Saturn Spinner спиннерлері жақын арада 

сатылымға шығады деп күтілуде. Ал оның құны 

157 доллар шамасында болады.

Британдық Ladbrokes компаниясы Еуропа 
тұрғындарының арасында физикалық белсенділікті 
анықтау мақсатында сауалнама жүргізген. Сауална-
ма қорытындысы бойынша Болгария халқының 78% 
спортпен мүлдем айналыспайтын болып шықты. 

К е р і с і н ш е ,  Ш в е ц и я  х а л қ ы н ы ң  б а с ы -

мы апта сайын спорт кешендеріне барып, күн 

сайын денешынықтырумен айналысады екен. 

Британдықтар Эстония, Литва, Латвия және Хор-

ватия сияқты елдермен қатар тізімнің ортасына 

жайғасты. Сонымен қатар «еріншек» елдердің 

қатарына Италия, Португалия, Мальта, Румыния 

ілікті. Физикалық белсенділік бойынша алдыңғы 

қатардан орын алған Швециядан кейін тізімде 

Финляндия, Дания және Германия бар. Сауална-

ма Еуропадағы 28 елдің 1000 тұрғыны арасында 

жүргізілген.

Гонконг билігі экология-
лық апатпен күресіп жатыр. 
Sткен аптада мұнда екі кеме 
соғылып, салдарынан Чжуц-
зян 4зеніне мың тонна пальма 
майы т4гілген болатын. 

Соның кес ір інен ба-

лықтар жаппай қырылып 

жатыр. Т&ңіректі қолқаны 

қ а б а т ы н  ж а ғ ы м с ы з  и і с 

жайлаған. Осы ретте жергілікті билік 13 жа ғажайды 

жауып тастады. Қазір мұнда тазарту жұмыстары 

жүріп жатыр. Оған еріктілер тобы жұмылдырылған. 

Бұл жағдай жергілікті тұрғындар мен экологтардың 

наразылығын туғызып отыр. Tйткені Бейжің 

болған апат жайлы Гонконг басшылығына тек 2 күн 

&ткеннен кейін ғана хабарлаған екен. 

ЖАПОНИЯ

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ГОНКОНГ

Ерекше спиннер

Еуропадағы «еріншек» ел

Экологиялық апатпен күресуде

«    »     
     ,   

      .  
      

       .   
      -

,     -    
 . 

желінің әсем сазына тал бесігінде 

қаныққан ол. «Құм баласы» атты 

&леңнің осы бір кестелі шумақтарын 

қазыналы жандар ғана тарқатып бере 

алмақ. Кез келгеннің тісі батпас түйдек-

түйдек теңеулермен к&мкерілген жыр-

десте – Жетісу топырағында бұрын 

қаламға ілінбеген інжу... Жыр астарына 

үңілсек, бойына қайсарлықты сіңірген 

құм баласы елден к&рген азғантай 

жақсылықты зор тұтар қанағатшыл 

әрі ашқұрсақ болса да жақынына ба-

рын берер қайырым иесі ме?! Жоқ, 

ақын Мұқағали айтқандай: «күнделікті 

тірлікке бой суытпайтын» алысты шо-

лар жан болғандықтан, &зін емес, әуелі 

текті жұрттың болмысы мен жомарттық 

қасиетін жыр арқауына айналдырған. 

Бұл орайда жомарттығымен ерекше-

ленген айбарлы елдің қасиетін қалам 

ұстаған ақын атаулының барлығы да 

жырлаған десек қателеспейміз. Бірақ 

;міре ;ріннің астармен айшықтар 

жолы тым &згеше.

...К&бінде талантты ақындарымыз-

дың ең ғажайып қолтаңбасын жады-

мызға тұтып, тамсаныспен айтып 

жүреміз. Дегенмен, «сіз жаттаған бұл 

&лең несімен құнды?» деген сауал 

 тастай қалсаңыз, екінің бірі тұшымды 

жауап қата алмай жатады. Негізінде 

шырайлы шығарма бейнелеу жүйесінің 

еректігімен, поэтикалық жоғары 

мәдениетімен, тақырыптың таңдалуы, 

астарлы теңеуі, әуезі және архитектони-

касымен оқырманды қанаттандырып, 

&зіне баурап алады емес пе?! Міне, 

поэзиядағы әр &леңге керек осы бір 

қасиеттер ;міре ;ріннің жырларында 

к&птеп кездеседі. Мәселен:

Мың бір жұпар аңқитын,

Шилі қарын шилі сай.

Аққу,

қазы қалқитын,

Tзен-к&лдің игісі-ай.

 

Бесағашым,

Айбыным,

Арғы атамнан жалғасқан.

;лдилейді айдының,

Алқалаған таңғы аспан.

Бір ғана Байтұрсынов «бас ақын» деп 

бағалаған данышпан Абай &леңінің 

дені қазақ мәтеліне айналған. Міне, 

осыдан-ақ, нақылға тұрарлық &лең 

жолдары поэзияның інжу-маржаны 

екенін аңдаймыз. Дәл осы тұрғыдан с&з 

&рбіткен «Айқабақ» жыр жинағындағы 

туындылардың әр тармағы &зіндік 

&рнегімен есте қалады. Бұл ілкіде 

айтқанымыздай, қаламгердің туған 

жұртының бар асылын бойына тоғыта 

білгеніне мысқалдай мысал.

Асығып алыс күндерге сонау,

Теңіздей толқып келем мен.

Туған жер тылсым үндерге толы-ау,

Толағай тартар тереңнен.

 

Тау болып мінез танытып жатар,

Құм жота ш&гіп кеткен бе?

К&генін әкем ағытып жатар,

Құбажон еңіс беттерде.

 

...Сіңірдім бойға қырдан да жұпар,

Шалғайда шынар есейдім,

Сарғая тосып тұрғанда шығар,

Бейіті әке-шешейдің.

«Сағыныш» атты бұл жыр ақын 

к е у д е с і н е н  п ы р - п ы р л а п  ұ ш қ а н 

бозторғай сазындай әуезді, әрлі, к&зге 

жас үйірер сағыныш самалын қайта 

оралтар м&п-м&лдір туынды. Жыл-

дар жылжып жырақтаған балалық 

шағына асыққан ақын к&ңілден риясыз 

&рнектелген &лең. Балқаштың ақжал 

толқынындай аласұра асығып, туған 

жердің тылсым үніне құлақ тосқан 

жанның перзенттік сағынышы... 

Ал &скен &лкесіне сағына жеткен 

ақынның к&з алдына келген бейнені 

сезім қылын шертерлік деңгейде 

&рнектеуі – бір пара әңгіме. Иә, ол 

әсерін: «Тау болып мінез танытып жа-

тар, құм-жота ш&гіп кеткен бе?» деп 

сұрау сала жырлайды. Бұдан бұйрат 

құмдардан түзілген жотаның ш&ккенін 

емес, керісінше сол ып-ыстық мекенде 

туған ақынның Алаштың асқақ тұлғалы 

азаматы болып оралғанын, &скенін 

аңғарамыз. «Шалғайда шынар есей-

ген» ақын екенін пайымдай аламыз. 

Ал «Сарғая тосып тұрғанда шығар, 

 

 ...Жадырасам – жазирам,

Жабырқасам – тұрағым.

Кілт қайрылса қайырмам,

Тәңірден медет сұрарым, – деген 

жыр! Бұл туған жердің бір пұшпағына 

деген ақын іңкәрлігінен, сағынышынан 

туған әрі жоғарыдағы поэзиялық эле-

менттер &н бойынан аңқыған &лең. 

Бір ғана әуезділігінің &зі кешегі сал-

серілердің салған әнімен қабысып-ақ 

тұр емес пе?! Ақын поэзиясында осы 

тектес күрделі теңеулер, кесек ойлар 

мен астарлы тармақтар түйсінген жанға 

жетерлік. Ол қаламгердің &згелерден 

екшеп алар бір сипаты. 

Тағы бір мәрте әлем әдебиеті 

кеңістігін шолатын болсақ, &ткен 

ғасырдың 70-80 жылдарында атағы алты 

құрлыққа кеткен орыс сыншысы Вла-

димир Орловтың «поэтикалық нақыл 

– тұтас бейне, суреткердің &зін-&зі 

к&ркемдік тұрғыдан тануының 

уыздай маңызы» деген ойы 

к&ңілге жылы ұшырайды. 

Бұл ойды әу баста Сергей 

 Есенин: «ұлтымыздың 

нақылдарының денін 

п о э з и я  қ ұ р а й д ы . 

Біздің әр жырымыз 

соған жұмыс жаса-

са игі» деп дабыл 

қаққан жоқ па? 

Бұл мәселе қазақ 

поэзиясында әу 

бастан-ақ орайлы 

орын тапқандай. 

бейіті әке-шешейдің» деп келетін 

сағыныш сағымдарында қазаққа тән 

hәм шайырдың &з философиясы жа-

тыр. Бұл алдаспанның қос жүзіндей 

жарқырап қос мағынаға жетелер жетелі 

жолдар. Бірі &мірдің &тпелі екендігін 

бағдарласа, екіншісі адамзаттық па-

рызды парықтай білер текті перзенттің 

асыл арманын танытпақ.

Мұзарт таудың мұзбалағы Мұқағали 

Мақатаев «Білем десең алдымен зертте 

мені» деп толғана келе, күнделігінде 

&зін тану үшін шығармасын толық 

оқуды аманаттаса, Есенин «Tлеңім – 

&з &мірім» деп жырлаған. Бұл ұлылар 

үндестігі! Ал жетісулық қаламгерлердің 

алдыңғы легінен к&рінген, шешіліп 

с & й л е с е  ш е ш е н ,  к & с і л е  т о л ғ а с а 

к&семдерді еске түсірер ;міре ;ріннің 

арғы да бергі жыр жинақтары – жан 

дүниесінің кіршіксіз айнасы. Мәселен, 

«Маздақ» жыр жинағында талай алқалы 

кеңесте билердей тайсалмай с&з бастап 

жүретін ол: «Мінберде мінсіз с&йлеп 

те кетем, жалыңнан ұстап жайылған, 

хан сарайларға т&рлеп те жетем, та-

лайды тілмен қайырғам!» деп «Тіліме 

кіршік жуытпан» атты &леңінде кешегі 

Қабан жырау, Ескелді, Балпық билерге 

тән &ршіл мінез, &ткірлікті &зегінің 

арнасына астар тұтқан. Ал аталмыш 

кітаптағы «Маздақ» &леңінде «Маздап 

келем, әлі де маздап келем, От-алаумен 

&мірді қозғап кенен. Жанып тұрып сән 

мәрте соқпақ салдым, Сағым құшқан 

сүрлеуге саздақпенен» деп жалын атқан 

хын тарихшылардан артық білмесе, 

кем қаузамаған ақынның «Айқабақ» 

жи нағындағы жауһар жазбалар қата-

рында шежіреміз шертілген жырлардың 

маңызы ерекше.

Қазақ поэзиясының кешегісі мен 

бүгінгісін ой елегінен &ткізіп, ақындар 

қолтаңбасы жайлы с&з қозғайтын 

болсақ, ең алдымен, әр қаламгердің 

&зіне тән ерекшелігі менмұндалайды. 

;рине, кей шайырдың үні замана же-

лінің айдауында кеткен яки бұрынғы 

мен соңғыға алып қосар ой айтыл-

мағанын парықтаймыз. Бірақ құбылыс 

бола білген ақындардың &зіне тән 

соқпағы һәм сарыны бар. Мәселен, 

«Балпаң-балпаң кім баспас, басарға 

балтыр шыдаса» деп келетін хандық 

дәуір әдебиетінен кейін азаматтық 

лепті Махам беттер «Мен, мен едім, 

мен едім» деп алдаспанның жарқылына 

ұластырды. Дара Абайдың үнін Ілиястар 

жалғап, олардың сәулесін с&ндірмей 

келе жатқандар жоқ емес. Бірақ Қасым 

мен Т&леген, Мұқағали, Тұманбай мен 

Қадыр, одан бергі Есенғали Раушанов 

сынды ақындар поэзияға құбылыс алып 

келген болатын. Сондықтан да олардың 

қолтаңбасы антологияға есімсіз енсе 

де бірден белгіленіп тұрады. Антоло-

гия демекші, сүйікті ақынымыздың 

топтама &леңдері қазақ поэзиясының 

«Жыр жауһары» антологиясына ен-

ген. Бұл жағынан алғанда «Айқабақ» 

жыр жинағының авторы да ұлт по-

эзиясына &зіндік үн алып келгендей. 

Шындығында &зге қаламгерге ұқсамай 

&зінше жазудың &зі артықшылық. Ал 

қайталудың  немесе бір қалыптан шық-

пау дың «жегі құрты» әлем әдебиетінде 

жиі кездеседі. Сондықтан да болар, 

Жюль Ренар: «Қандайлық ғажайып бол-

ғанымен, сонау Гомер  заманынан келе 

жатқан бейнемелерден бой тар тыңыз» 

деп жас қаламгерлерге &сиет айт қаны 

к&зі қарақты жандарға таңсық емес.

К&рнекті ақын махаббат тақыры-

бында да маңғаздықпен жыр маздатып, 

астарлы ой, тапқыр теңеулерді жалқы 

тармаққа сыйдыра білген-ді. Мысалы:

К&зінде г&зал қыздың құралай күн,

Дем жұтып, дегбір кетті.

Құмар-ай кім?!

Талайды тебірентер,

Толқын тулап,

Сәтінде жолықсам деп туар айдың!

 

Ашылған ажарыңнан бар айнала,

Қарағым,

Қарайғанға қарайлама.

Түрілді шәйі мұнар к&ңіл перде,

Гауһар тас сәуле шашып 

шар айнаңа.

 

Жүрекке жалын берер шуағың бар,

Маужырап миялы қыр,

Құба құмдар.

Тәңірім тарылмай-ақ бере салған,

М&п-м&лдір,

Мың бұралған бұлағым бар... – деп 

«Құралай қызға» үн қатады. Сезімнің 

нәзік қылын шертер сұлу жырдың ора-

мын түйдек оймен безендіріп, ақынға 

тән тереңдікпен мұнарға малғандай 

жұмбақтаудың ерекшелігі осы жырдан-

ақ байқалады. Міне, дәл осы бір 

 туындыдан ;міре ;ріннің лирик ақын 

екенін с&зсіз аңдаймыз-ау!

Шабытын теріс және оң бұрауға 

келтіріп, кейде шалыс күй кернетер, 

кейде тартысқа басар сыршыл ақынның 

байтақ шығармашылығы киелі с&з 

&нері к&кжиегінің кенендігін паш 

етеді. Жалқы тармақты бұрын-соңды 

қолданылмаған теңеумен әрлеген, 

кіршіксіз  жан дүниесін әдіптеп, 

тарихқа бойлатар, дара үнін естіртер 

жырлары ақын нарқын биіктетіп тұр. 

Алпыс деген «талтүске» табан тіреген, 

арналы ақын, қабырғалы қайраткер, 

әлемдік hәм еліміз к&леміндегі небір 

қадірі артқан атақтардың иегері ;міре 

;ріннің тың кітабы – қазақ рухани-

ятына қосылған кезекті қазына. Тек, 

пайымы мен  парасаты терең, азаматтық 

қасиеті кемел, ұлтының қабырғалы 

қа ламгері жазған жайнақ дүниелерді 

жүрек к&зімен оқу керек-ті. Ал біздің 

сол баяғы ақын шығармашылығына де-

ген «аңсарлық дертпен» келесі кіта бы-

ның шығуын асыға күтетініміз с&зсіз.

 

Алтынбек ҚҰРМАНҒАЗЫ
ТАЛДЫҚОРҒАН

кеудедегі алаулаған сезім шарпуымен 

&шпес сурет бедерлейді.

Ақиқатында ақын &зі айтқандай, 

сан мәрте сағым құшқан сүрлеулерді 

с о қ п а қ қ а  а й н а л д ы р а  б і л д і  е м е с 

пе?! Мәселен, жыр қағаны атанған 

 Жұ ма тайлардың тарихты &леңмен &р-

нектеуі к&рнекті ақынның шығарма-

шы лығымен заңды жалғасын тауып 

келеді десек, шындықтан шеттемейміз. 

Tйткені, бір ғана Шыңғыс қаған бей не-

сін алты Алаштың айбынын асы рарлық 

деңгейде қаузап келе жат қан қайраткер, 

қаламгерлер шоғы рында ;міре ;ріннің 

тұрғаны даусыз. Осы бір ерен еңбегінің 

нәтиже сіндей Бүкіләлемдік Шығысхан 

Акаде мия сының академигі атанғаны да 

к&пке мәлім. 

Хош, ақынның тарихты поэзия-

мен айшықты зерлегенін «Айқабақ» 

жыр жинағына енген «Тұғыр», «Тұран 

тұрағы», «Бақай батыр», «Дәруім» сын-

ды бірқатар жырлардан танимыз.

Ұлы қаған!

Ұлылардың ұлысы,

Мыңжылдықтар тұғырында тұрысы!

Жапқан жала,

жаққан күйе шайылып,

сал денемнің жазылды-ау 

бір құрысы.

 

Күн аунаған азар кезең амалы-ай,

Заһар жұтып,

Зар илеген заман-ай.

Жасынымды &з-&зімнен жасырып,

Кердеңдеген кесір уақыт табалай, 

– деп шамырқана, шамдана тарих-

ты қаузайды. Бұл Шыңғыс қағанға 

арналған «Тұғыр» атты жырдың 

алғашқы шумақтары. Алғашқы болса да 

ақын ойы айқын да жарқын! Тарихтың 

тұңғиығына толайым бойлаған жан 

осылай &рнектесе керек-ті. Кезінде 

парсының «Шахнама» эпосының са-

рыны бойынша шығыста т&рт жүзден 

астам ақын поэма, дастандар жазған 

к&рінеді. Алайда адамзаттың сана-

сында сақталғаны – әлем әдебиеті 

мен тарихының жауһар шығармасы 

болып қалғаны ұлы ақын Фирдоусидің 

«Шахнамасы». Сол секілді ел тари-

‰  ‰  

Астана қаласында тамыздың 17-18 күндері «ЭКСПО 

– 2017» халықаралық к&рмесі аясында аударыспақтан ха-

лықара лық турнир &теді. Бұл туралы Мәжіліс депутаты, Түркі 

халықтарының дәстүрлі спорт түрлері халықаралық қауым -

дастығының президенті Бекболат Тілеухан хабардар етті. 

Қазірдің &зінде жарысқа қатысуға Венгрия, Ресей, 

Қытай, Моңғолия, Tзбекстан, Қырғызстан спортшылары 

&тініш білдірген. 

Ұлттық спорт түрінен &тетін бұл турнирге АҚШ-тан 

атақты ковбой, америкалық родео жарысының шебері Крид 

Гарник арнайы келіп, бағын сынамақшы. 

Сағыныш SТКЕЛБАЕВА
АСТАНА



10 №33 (1395)
17 – 23 тамыз

2017 жыл
АНА ТІЛІ

       –   
          

          
     

   . 

 –  

«Ұлы Қобда – батырлар мекені»ШЕТЕЛДІКТЕР ТҮСІРГЕН 
ҚАЗАҚША МУЛЬТФИЛЬМ

Ұлттық &неріміз 

ауыр қазаға ұшырады. 

Д ә у л е с к е р  к ү й ш і , 

Қазақ станның халық 

артисі, «Құрмет» ор-

денінің иегері, Құр-

м а н ғ а з ы  а т ы н д а ғ ы 

Алматы мемлекеттік 

консерваториясының 

профессоры, Атырау 

облысы Құрманғазы 

және Исатай аудан-

дарының «Құрметті 

азаматы» ;зидолла Есқалиев 84 жасқа 

қараған шағында дүниеден озды. 

Ол 1934 жылы Атырау облы-

сы Құрманғазы ауданындағы Құр-

манғазы кеңшарында дүниеге келді.

1953 жылы Алматы мемлекеттік 

консерваториясының халық аспап-

тары факультетіне құжат тапсыра-

ды. Академик Ахмет Жұбановтың 

& з і  емт ихан  алып,  оқ уға  қ а -

былдайды.

1957 жылы Мәскеуде &ткен 

Б ү к і л о д а қ т ы қ  ж а с  о р ы н д а у -

ш ы л а р  б а й қ а у ы н а  қ а т ы с ы п , 

Мәскеу жұртын Құрманғазының 

«Терісқақпайымен»,  Динаның 

«Бұлбұлымен» таңғалдырса, шешуші 

кезеңде домбырамен Моцарттың 

«Ронда» атты шығармасын орындап, 

тәнті етеді.

1958 жылы консерватория-

ны бітірген соң, «Қазақконцерт» 

бір лестігінде, Жамбыл атындағы 

м е м л е к е т т і к  ф и л а р м о н и я д а 

жеке орындаушы ретінде қызмет 

е т е   б а с т а д ы .  ; з и д о л л а н ы ң 

о р ы н д а у ш ы л ы қ  ш е б е р л і г і н і ң 

шыңдала түскен шағы Құрманғазы 

атындағы академиялық ұлт аспапта-

ЫҚЫЛАС ХОРУНЖИЙДІҢ 
АЙҚАРА ҚҰШАҚ ЖАЮЫ

немесе айнала беріп, ақынның ту 
сыртынан қанжар сілтеу

Tмір не &лім!

Одан басқа жоқ кесік,

Жалын атқан к&кірегін кек тесіп.

Аламанға от беруді армандап,

Махаң &ткен хан Жәңгірмен &штесіп.

Он екі ата Байұлымен бір орда,

Қысастығы кектендірмей тұрар ма?

Tткен батыр қаһарлы жыр толғаумен,

Күші аздау боп ханға қайрат қыларға.

Қиян-кескі ұрыстарда құны ердің,

Tтелетін жалынымен жігердің.

Исатайсыз шықты арқырап Ақтабан,

Ал сен болсаң, тығырыққа тірелдің.

Сұрғылт заман.

Tзің айтқан: «Мұнар күн»...

Үміттендің, бірақ сағым – құр алдың.

...Махамбеттей ақын емен, к&п болса –

Tлеңдерін жатқа айтатын шығармын.

Сүйеубай Байқадиұлы еліміздің 

баспас&з саласында ұзақ жылдар 

жемісті еңбек етті. Ол 1992 жылдан ба-

стап республикалық «Халық кеңесі», 

«Заң» газеттерінде, кейін облыстық 

«Дидар» газетінде тілші, 1997-1999 

жылдары облыстық «Сарыарқа» 

газетінің бас редакторы болды. 2000-

2002 жылдары облыстық ақпарат және 

қоғамдық келісім басқармасында 

б а с  м а м а н ,  м ұ н а н  с о ң  С е м е й 

қаласы әкімінің баспас&з хатшысы 

қызметтерін абыроймен атқарды. 

Одан кейінгі кезеңде «Қазақстан-

Заман» газеті мен «М&лдір бұлақ» 

журналында жемісті еңбек етіп, 

2012 жылы зейнеткерлік демалысқа 

шықты.

Семейдің зиялы қауымы ҚР 

Мәдениет  қайраткері ,  б ірнеше 

кітаптардың авторы, 50 жыл ақпарат 

майданында қаламының қарымын 

танытып келе жатқан майталман 

журналист Сүйеубай Байқадиұлының 

«Қаламгердің құрақ к&рпесі» атты 

екі кітаптан тұратын мақалалар 

жинағының тұсаукесер салтанатының 

куәсі болды. 

Баспадан кеше ғана шығып, сиясы 

кеппеген жинаққа С.Байқадиұлының 

жарты ғасыр лық журналистік қызмет 

қор жынына жиналып, бас пас&зде 

ж а р ы қ  к & р г е н  м а қ а  л а  л а р ы  н ы ң 

таңдаулылары іріктеліп, жинақ талған. 

Жинақ кешегі қолына қалам алған 

он т&рт жасар жеткіншектен, бүгінгі 

немере сүйіп, ұрпақ &рбіткен үлкен 

бір әулеттің отағасы, салиқалы ел 

азаматына айналған С.Байқадиұлы-

ның туған елі мен жеріне, еңбек 

адамдарына деген ыстық ықыласынан 

туған &лкенің &зекті мәселелерін 

к & т е р е т і н  т у ы н д ы л а р ы м е н 

таныстырады. Қос кітаптан тұратын 

жаңа жинақ журналистің жарты 

ғасырлық баспас&здегі қызметінің 

оқырман алдындағы есебі сынды.

Екі томдық жинақтың тұ сауын 

қаламыздағы Қазақ Ин нова циялық 

ры ор кестрін  де қызмет 

етеді.

;зидолла Есқалиев 

деген есім тек қазақ 

е л і н е  ғ а н а  е м е с , 

дүниежүзіне таныла 

бастады. Ол қазіргі 

ТМД республикала-

рына ғана емес, Гер-

мания, Франция, Че-

хославакия, АҚШ, Ал-

жир, Қытай, Моңғолия 

сияқты к&птеген елде 

&нер к&рсетіп, қазақ &нерінің даңқын 

т&рткүл әлемге танытты.

1962 жылдан бастап Қазақ ұлттық 

консерваториясында ұстаздық ет-

кен дүлдүл домбырашы к&птеген 

шәкірт тәрбиеледі. Олардың қата-

рында Қ.Ахмедияров, А.Жайымов, 

А . Ү л к е н б а е в а ,  Қ . Қ о  ж а б а е в , 

У.Ғұбайдуллин сынды белг іл і 

&нер иелері бар. ;.Есқалиевтің 

орындауындағы күйлерден тұратын 

17 күйтабақ Қазақстанның ал-

тын қорына енгіз ілген.  Оның 

шығармалары радио, теледидар-

дан тұрақты түрде беріліп келеді. 

;.Есқалиевтің шығарған күйлері 

де аз емес. 2009 жылдан бері Аты-

р а у д а  ж ы л  с а й ы н  ; з и д о л л а 

Есқалиевтың «Алтын домбыра» атты 

республикалық күйшілер сайысы 

&ткізіліп келеді.

Ұ л т ы м ы з д ы ң  к ү й  & н е р і н і ң 

дамуы на ерекше үлес қосқан да-

рынды &нер қайраткерінің есімі ел 

жадында сақталады.

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары

Гуманитарлық Заң университетінің 

доценті, оқу-ағарту ісінің үздігі, 

этнограф-тарихшы Мұхаметқазы 

Мұхамедиұлы мен республикалық 

«Абай» журналының бас редакторы, 

ақын Мұратбек Оспанов кесіп, сәт 

сапар тілеген лебіздерін білдірді. 

«Ақшәулінің ақиық қаламгері 

– Сүйеубай Байқадиұлының шы-

ғ а р  м а ш ы л ы ғ ы н а  5 0  ж ы л »  а т т ы 

әдебиеттер к&рмесінен жур налистің 

республикалық «Халық кеңесі», 

«Заң», «Қазақстан-Заман», облыстық 

«Семей таңы», «Дидар», «Сарыарқа» 

газеттерінде жарияланған мақалалары 

к&рініс тапты. Журналистік қызметін 

қ а л а м г е р л і к п е н  ұ ш т а с т ы р ғ а н 

еңбегінің нәтижелері – «Қош бол, 

аққуы» новелласы енген «Арман 

қанатында» жинағынан бас тап барлық 

кітаптары к&рмеден лайықты орын 

алды. Шараға қатысқан қаламыздағы 

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 

университет інің  журналистика 

факультетінің студенттері қаламгер 

туралы мол мағлұматқа қанықты. 

Кітаптың тұсаукесер шарасына ар-

найы дайындалған С.Байқадиұлы 

жайлы «Барқыт белден ұшқан түлек» 

атты слайд к&рсетілімі қаламгердің 

барлық шығармашылығын қамтып, 

отбасымен таныстырды. 

Қызығы мен қиындығы қатар 

жүретін журналистік сала қырларын 

жетік  меңгерген қалам иесінің 

шығармашылығы жайлы әріптестері 

журналист Тілеген Ахметов, жазушы 

Бейсен Ақанов, ақын Мұратбек 

О с п а н о в ,  « З и я т к е р л і к »  б а с п а 

үйінің директоры А.Құдайбергенов 

жүрекжарды тілектерін ортаға салды. 

Қаламгер С.Байқадиұлының қызы, 

к&п бала тәрбиелеп отырған ана 

Сағыныш та әкесі жайлы сырларымен 

б&лісті.

Жаңылгүл IДІЛБЕКҚЫЗЫ,
кітапханашы

СЕМЕЙ

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

ДӘУЛЕСКЕР 
КҮЙШІ БОЛАТЫН

АҚШӘУЛІДЕН 
ҚАНАТ ҚАҚҚАН...

ҚҰРМЕТ

Ақт4бе облысы әкімінің «Туған 
жерге – тағзым» акция сы ая-
сында Қобда ауданы әкімдігінің 
бастамасымен  «Ұлы Қобда 
– батырлар мекені» атты 
Қобда туралы әндер байқауын 
4ткізеді.

Байқаудың мақсаты: Ата-баба-

мыздан жалғасып келе жатқан ән 

&нерін дамыту, соның ішінде туған 

жерді дәріптеу, әр адамның туған 

жерін сүюге, қадірлеуіне ықпал 

ету, патриоттық сезімдерін арт-

тыру. Батырлар елі  Қобда жерінің 

тарихын, елінде &мір сүрген, жүріп 

&ткен батырлар ерлігін асқақтатып 

кейінгі ұрпаққа үлгі ету.

Байқауға қатысатын автор-

лардың шығармалары Қобда 

батырлар елінің бет-бейнесі 

болған ;лия, Қобыланды, Абат-

Байтақ, Исатай, т.б. осы &ңірдің 

тұлғаларын, олардың &лмес те 

&шпес ерліктерін паш ететін, со-

нымен қатар елдің ;нұранына 

айналатындай ән болуы шарт.

Музыканың (әннің) ұзақтығы 

03:30-04:30 минуттан аспауы ке-

рек.

Қатысушы талапкер Қобда 

жерінің ерекше қасиеттері мен 

сан қырлы сипаттарын ашатын 

шығармаларын эстрада вокал жан-

ры бойынша бере алады.

Байқауға қатысушы талапкер 

дайын &німін (+) фонограммасы-

мен 2017 жылдың 15 қыркүйегіне 

дейін Қобда аудандық мәде-

ниет үйінің эл.поштасы ар қылы 

ұйымдастыру алқасына жіберуі 

тиіс. Іріктеуден &ткен туынды 

байқаудың 2-б&ліміне қатыса ала-

ды.

Қ о р ы т ы н д ы  б а й қ а у  2 0 1 7 

жылдың 25 қыркүйегінде &теді. 

Б а й қ а у ғ а  қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң  

екінші б&лімге &ткен әндері 

қайтарылмайды, яғни Қобда ау-

даны &нерпаздарының мерекелік 

шараларда орындауына келісіледі.

Б&лінген жүлде: 1000000т

Ақт&бе облысы. Қобда ауданы 

туралы керекті материалдарды 

kobdaakimat@mail.ru  сайтынан ала 

аласыздар.

Байқауға қатысуға ниет біл-

дірген талапкерлер т&мендегі ме-

кенжаймен хабарласуына болады.

Біздің мекенжайымыз: Ақт4бе 
облысы Қобда ауданы Қобда ауылы  

Iбілқайыр хан к4шесі 38.
(Факс)Теле-

фон:871341-21-2-68, 21-2-97
Эл. пошта: rdk_kobda@mail.ru

Қытайлық студенттер «Аққұс» атты қазақша мультфильм 
түсірді. «Аққұс» мультфильмін Қытай коммуникация 
университетінің (Communication University of China) 
түлектері дипломдық жұмыстарына арқау еткен. 

Фильмнің сценарийін Го Зыхао есімді қытай студенті 

жазып, оны оқу орнын аяқтайтын т&рт курстасымен бірге 

түсірген. Ал мультипликациялық фильмді қазақ тіліне 

 аудару және кейіпкерлерді дыбыстау мәселесінде студент-

тер Шыңжаңның қазақтар мекендеп отырған Алтай қаласы 

телеарнасының к&мегіне жүгінген. Го Зыхаоның айтуын-

ша, ұлты қытай болғанына қара мастан, Бейжің қаласына 

келген осы уақытта туған жері Алтайдың терең тарихы мен 

қазақтардың тұрмыс-тіршілігі &зінің &міріне ұшан-теңіз 

&згеріс алып келген. Мультфильм 14 минутқа созылады. Онда 

Аққұс атты қалада &сіп, тағдырдың жазуымен кішкентайынан 

анасы мен әкесінің аялы алақанын сезінбеген қазақ қызының 

анасы дүниеден озғаннан кейін, жайлауға келіп, әкесімен 

қарым-қатынас орнатуы баяндалады. 

Арман ІСКЕНДІРҰЛЫ

ҚҰЛАҚҚАҒЫСӨНЕР

Бақытжан АБЫЗОВ

¤ i i ‰ ..¤ i i ‰ ..

Тұлғасы сымдай, тіп-тік жүрісі,

Қажымұқандай палуанның інісі.

Орыс пен қытай арасында жүрген,

К&рінбейтұғын майдан Момышұлысы.

От пенен судай тынбай қырқысқан,

Алтайды құрсап аш к&з мың тұстан.

Азаттық туын желбіретіп ед,

Ұмтылып алға Шығыс Түркістан.

Таныған сонда жат пен жақынын,

От кешіп &тіп мың-мың шақырым.

Жолдары бірақ түйіспей кеткен,

Байділдә батыр... Оспан батырдың.

Олардан Мәскеу сескенді ме екен? 

Қайтарған оны. Санады-ау б&тен.

Алтай таулары, қазақ ауылдар,

Қол бұлғап қалған аяулы мекен...

– Кім іздер?– деп те: ойға келесіз,

– Уәш к&ке, кейіп айта бересіз...

Байділдә ата баһадүр болып,

Қауышар елмен. ;лі-ақ к&ресіз!

Найза толғап, ат үстінде толғанып,

Шықты ұрыстан сәтті жолын оңғарып.

– Тәуекел! – деп н&керімен аз ғана,

Қайтып келсе, Орда жаққа жол жабық.

Шырақты үміт с&не жаздап жалғасқан,

Маздай түсіп, келер күнге алға асқан...

«Қараойда» қара ниет іске асып, 

Ақын басын кесіп алды алдаспан!

БАҺАДҮР БАЙДІЛДI

(Гвардия подполковнигі, Қытай азаттық 
халық армиясының қаһарманы, Ленин, 
екі «Жауынгерлік Қызыл Ту», екі І және 
ІІ дәрежелі Отан соғысы, екі «Қызыл 
Жұлдыз» ордендерінің және басқа да 
мемлекеттік наградалардың иегері, 
Қытай бостандық халық әскерінің 
қолбасшысы Чжу Денің алтын сапты 
қанжарымен марапатталған қазақтың 
к&пшілікке аты беймәлімдеу батыр ұлы 
Байділдә Доскенов атамыздың рухына 
арналады)

Ерліктің әман байтақ әлемі,

Уәш к&кем Сізді айта береді.

Tткен ғасырдың 21-ші жылы,

Суреттей тізіліп қайта келеді...

Сырда &скен батыр – Құмшығанақта,

Ержетіп, сосын қонған-ды атқа.

Атыс-шабыс боп заман &згерген,

Итжығыс түсіп қызыл да, ақ та.

Қан шұбырып жатқан ізін суытып,

Бойына жинап зәрлі уытын.

Басын сауғалап, Қытай асқан-ды,

Бұл шақта жыртқыш – атаман Дутов.

Сүйдүн шаһары. Сол жылғы ақпан,

Бір топ салт атты Жетісу жақтан.

Шекара асып... Апанына &ткен,

Ақырына жеткен. Маңдайдан атқан.

Арыстан жүрек ерлердің бірі,

Белгісіз бейне – сырт к&зге түрі.

Ана жылдарғы кино кадрының,

Сыртында қалған қазақтың ұлы...

Артында шаңырақ, жары қалмады,

;скери оқыған Сарытаудағы.

Басмашыларды тау-тасқа тығып,

Соғысқан жері – Ферғана маңы. 

Жалындап &ткен халық кегі боп,

45-те солай жауды жеңіп ед.

Тапсырмаменен тағы Қытайға &ткен:

Арбасқан соғыс – алғы шебі жоқ.

«ЛЕНИНГРАД ҚҰРСАУЫ»
 (реквием-эпитафия)

Барар жері жоқ мұң шағып,

Жылай да алмаған үн салып.

Жиырмасыншы ғасырда,

Даламды аштық құрсады.

Адыра қалып салтым да,

Айналған еді «марқұмға».

Бас сүйектерден тояттап,

Құзғындар ұшқан қарқылдап...

Мұхитын кешкем азаптың,

Tзгедей емес. Аз-ақпын.

Күңіреніп жетер құлаққа,

Т&рт миллион рухы Қазақтың.

Кешегі тарих: бір сарын,

Tшіккен бізге мұнша Кім?

Осыдан кейін түсінем –

«Ленинград құрсауын»!

КҮТПЕГЕН «СУЫҚ» яки 
БЕЙБІТШІЛІК БIЙІТТЕРІ

Ауылға біздің бір суық кепті,

Тоңғандар бойын жасырды тонға.

Газеттен оқып, күрсініп кеттім:

– «Жұлдызды соғыс» – бұл ғажап соғыс,–

Деген соң – Ақ Үй, Вашингтонда.

Қайтесің енді, қалқам-ай, бәрі –

Дүниеге қатер болып тұр. 

Қарак&з ару Тартоғайдағы,

Мұңайма соңғы хабардан,

Жырымды оқығым келіп тұр.

Ақынның жырын ұғарсың сен де,

Кездесу болса, гүл ап бар.

Бейкүнә біздің момақан Жерге,

Шықпасын &сіп ешқашан,

Атомдық «саңырауқұлақтар»!

Тырна ұшырмақ болып Садақа қиған,
Керегі не енді қағаз кептердің?
Бейбіт күн болсын, болсыншы мейрам,
Қалжыңын сүйем қашанда &зім,
Қуаныштар мен Оразбектердің.

Гүл &ссін жерге, нұр &ссін жерге,
Бірақ, сен кеспе бұрымды.
Қол тисе, барып киоскілерден,
Палестинадағы қырғындарды емес,
Оқып тұрғайсың жырымды.

Tмірді сүйем Тартоғайдағы,
Нағашыменен – ойнап – жиенмен.
Оңай ма соның, қалқам-ай, бәрі,
Қанатты ракеталарды да ұмытпай,
Бейбітшілік пен сені сүйем мен!

ТЕҢІЗ ҰЛЫ

Талдықорған – ел кенті, 
;р кез менің ойымда.
Туған жердің перзенті,
Қараталдың бойында.

Дүниеге кеп шыр еткен,
Қазақтың бұл Жанаты.
«Қызылбалық» түлеткен,
Темір топшы қанатын.

;лқиссадан бастайық,
Белді бекем буған бар.
Тік тұрады қасқайып:
«Соғыстан соң туғандар»!

;ділетті бұл ғалам,
Қазынасын кем қылмас.
Бердіқұлов шыңдаған,
Ұстахана – «Лениншіл жас».

Бағын с&йтіп ашқан-ды, 
Қолқалап ед к&п адам.
Кіл талантты жастарды,

Жазбай танып Шерағаң.

Отқа салды. Суға да,

Қаламгер боп шыңдалды.

Толқындары тулаған,

«Қош бол, теңіз»... Жыр қалды.

Қызық еді-ау сол жылдар,

Қасына еріп жүріп ек.

Жаздым сонда мол жырлар,

Қалдым сосын іні боп.

Жақын келіп. Күлімдеп,

Жайып жомарт құшағын.

– Жігіт болсын ұлың! – деп,

Сіз кескенсіз тұсауын...

Келем Tмір &рінде, 

Алдымда – асыл ағалар.

Бала күнгі к&ңілде,

Қол бұлғайды жағалар.

Ой жіберіп әр тасқа,

Қыздырған құм табанын.

Жағалауда. Балқашта,

К&рдім ізін Ағаның.

Боялды әлем к&к түске,

Қиялдаймын отырып.

Ал мен үшін Жетпіске,

Келгеніңіз &тірік.

Сияқтанар. ;р күнді,

Қарсы аласыз. Таң атып.

Талант аты сан қырлы –

Елшібектің Жанаты!

БІЗДІҢ ХАЛЫҚ

Халық – Бала,

Сәби кезін аңғалдықпен &ткерген,

Тәй-тәй басып &ткен заман-&ткелден.

С&йте тұра, шапалақты к&п к&рген, 

Бұл –  тарихи анықтама!

Халық – Аға,

Шыбын жанын кекке байлап,

Арғымақтың құлағында &ткен ойнап.

Хан, батырлар елдігін кеткен ойлап, 

Мәңгілікке қалғаны – даңқ қана!

Халық – Дана,

Tзі би тентегіне, &зі к&сем,

Tзі сал, &зі сері, &зі шешен.

Сен дананың с&зіне сен, 

Шытырман жұмбағың к&п әлі ұқпаған!

Халық – Отан,

Tз үйің, еркін кірер &з босағаң,

Отанда жалғыздығын сезбес адам.

Айналаң – дос.

Не керек &зге саған? 

Ендеше бәрі де – Анаң, бәрі де – Атаң!

          

АУЫЛЫ IУЕЛБЕКТІҢ – 
СУЫҚТSБЕ

Сағымды тауды қуып келемін,

Күнгейге құлар жуық жер еді:

– Аңқылдақ досым ;уелбек Ысқақ,

– Т&беңді т&рдей суық демедім,

– Қайнарға жүзім жуып к&ремін.

– Сыныптас к&ңілін жырмен байыттың,

– Қаланың шуынан бірден айықтым. 

– ҚазПИ-дегі сері суретшім-ай, сол,

– Бірде әзілқойсың, бірде байыпты – 

– Немересі ұлы Кәрібаевтың! 

Қадірлеп күтер сыйлы т&рдің де,

Орны осы. Достым, қонақ бол күнде,

Жамбылдың дауысы жаңғырыққандай,

Қалдырдың солай әсер сен мүлде, 

Суықт&бедей, бауырым, жырау к&рдің бе? 

Күмбезі оранып бүрме шәліге,

Суықт&бе бұл кірген сәніне.

Жамбылдың «қызыл жолбарысы» ма?

К&рінген бір сәт таңғы сәріде,

Жалт қарап ақын Үмбетәліге...

Құлағын жымып бара жатқандай,

К&здері шоқ боп жанған оттардай.

Пыр етіп сонда шабыт құстары,

Шақырды ұлар. Ұшты к&к торғай,

Үйіріліп к&кте, бір сәт тоқталмай.

Қайдасың жылдар... Осы ма ед жайың,

– Келсейші ауылға, бір марқаң дайын,

– Ішіп қайт, с&йтіп, құрдастың шайын,-

Дейсің-ау досым кездескен сайын,

– Кеттік! –дейтұғын... Жауабым дайын!
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Талдықорғандағы Оқушылар сарайында облыстық туризм 
басқар масы және туризм мен ақпараттық қызмет к4рсету орталы-
ғының ұйымдастыруымен 128 жылдық тарихы бар танымал 
«National Geographic» журналының әйгілі 50 суреті қойылды. 

К&рмеде Стив Маккарридың дүниені шарлаған әйгілі «Ауған 

қызы» суретінен бастап, Джейн Гудоллдың таңғажайып кадрлары, 

Томас Аберкромбидің 1965 жылы түсірілген Мекке к&рінісі, 10 000 

ват тық жарықпен 4022 метр тереңдіктен Эмори Кристофтың түсір-

ген «Титанигін» және «National Geographic» тарихындағы басқа да 

та нымал фототуындылар ұсынылды. Журналдың қазақтілді б& лі-

мінің негізі 2016 жылдың қаңтарында қаланды. Елімізде «National 

Geographic» журналының к&рмесі екінші рет ұйымдастырылып 

отыр. 

Жер жаннаты Жетісу жерінде &тіп жатқан к&рмеге арнайы 

Қытайдың Алтай &ңірінен фотограф Екпін Хасенжан келді. 

Ол бұл туындыларды тамашалап, ерекше шабыттанғанын айт-

ты. Болашақта осы к&рмедегі кереметтер қатарында &зінің де 

қолтаңбасы тұратындығын тілге тиек етті.

Аталған шара бір айға жалғасады. Ал «National Geographic» 

журналының қызметкерлері облысымыздағы «Алтынемел» паркі, 

;улиеағаш, Шарын шатқалы, К&лсай к&лдері, Қайыңды к&лі, 

Торайғыр тауы, Есік қорғаны, Таңбалытас сияқты к&рікті жерлерге 

сапарға шығады.

– Фотосурет к&рмесінде мақтанышпен айта алатын суреттер &те 

к&п. Соның бірі Эмори Кристоф тірілткен Титаникті 10 000 ваттық 

жарықпен 4022 метр тереңдікте түсірген суреті. Бұл сурет барлық 

ұлы істерге бастау бола білді. Себебі осы бір тамаша туындыдан 

кейін Титаник тарихы қайта зерттеліп, әйгілі «Титаник» фильмі 

түсірілді. Біздің жасаған жұмыстарымыз кейін шет тіліне аудары-

лып, әлемге таратылады, – дейді журналдың жауапты редакторы 

Мақсат Ясылбайұлы.

;р суреттің &зіндік тарихы, &зінің айтары бар. Ондағы табиғат 

к&рінісі, адам бейнесі келген к&рермендердің к&ңілінен шығуда.

Суреттерді к&ргенде, біріншіден, сүйсінесіз, екіншіден, &зіңізге 

керемет күш аласыз. Мұның &зі ерекше &нер. 

Еңлік КЕНЕБАЕВА

Сыбайлас жемқорлық  тыйылар 
емес. Бізде жемқорлық 
жайламаған жер жоқтай. 
Б4лінген қаржының тексерусіз, 
бақылаусыз қалатындығы, мемле-
кет қаржысының ұры қалталарға 
түсуіне себеп болып отыр. 
Қоғамдағы жазылмас дертке ай-
налып отырған бұл мәселе «100 
нақты қадам» – Ұлт жоспарында 
да айтылды. 

Мысалы, 13-қадамда: «Жемқор-

лыққа қарсы күресті күшейту, соны-

мен бірге, жаңа заңнамалар әзірлей 

отырып,  Мемлекетт ік  қызмет 

істері және жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігінің құрылымында 

жемқорлық құқық бұзушылықты 

жүйелі  түрде  алдын алу  және 

сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы 

арнайы б&лім құру» керек екені 

айтылған. Жемқорлықтың күшейгені 

соншалық, онымен күресуге арнайы 

б&лім құруға мәжбүр болып отыр-

мыз.

Қазіргі уақытта Қазақстанда 

құрылыс қарқынды жүргізілуде. 

Мыңдаған шақырымдық темір 

жол, тас жолдар салынуда. Оларға 

миллиардтаған қаржы жұмсалуда. 

Осыншама қыруар қаржының бәрі 

&з мақсатында жұмсалды ма, жоқ па, 

оны халық анық біліп отырған жоқ.

 Астана, Алматы, т.б. қалаларда да 

құрылыстар қарқынды жүргізілуде. 

Астана жаңадан салынып жатса, 

Алматыда соңғы жылдары қосылған 

жаңа Алатау, Наурызбай ауданда-

рында құрылыс &рістемек. Шым-

кент, Ақт&бе қалалары да кеңейтіліп, 

құрылыстар салынбақ. Осылардың 

бәріне халықтың салығынан түскен 

қ а р ж ы  ж ұ м с а л а т ы н ы  б е л г і л і . 

Құрылыстан басқа әртүрлі, «Ақ 

бұлақ», «Жұмыспен қамту – 2020», 

«Жастар тәжірибесі», «Саламат-

ты Қазақстан», т.б. бағдарламалар 

бар. Бірақ осы бағдарламалардың 

бірқатары басталады да, аяқталмай 

қалып қояды. Сол сияқты &нім 

&ндіретін кәсіпорындар да салы-

нып, лентасы қиылып ашылады 

да, артынан жұмыс істемей тоқтап 

қалады. Ал б&лінген қаржы желге 

ұшады. Оны да тексеріп, қаншасы 

мақсатты түрде жұмсалды, қаншасы 

ұры қалталарға түсті  – жеріне 

жеткізіле анықталмайды. «Қазаннан 

қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді» деген. 

Қақпағы ашық, тексерусіз қаржыны 

к&рінген қарпымағанда неғылсын.

Сыбайлас жемқорлықтың ең 

қауіптісі жастардың санасын да 

улап бара жатқандығы. Мектепте әр 

нәрсені сылтауратып ақша жинай-

ды. Ата-анасы ақша бере алмаған 

оқушыны үлгерімі жақсы болса да 

шеттетіп, құрбылары менсінбей 

қарайды. Жоғары оқу орындарында 

сессия сайын ақша жинап беріп, 

баға алатын студенттер к&беюде. Сол 

үшін кейбір студенттер қосымша 

жұмыс істеуге мәжбүр. Оқу орнын 

«қызыл» дипломмен бітіріп, жұмыс 

таба алмай қалатын студенттер де 

жеткілікті. Талантымен табынды-

рып, білімі мен білігін ұштастырған 

жастарға қарағанда, таныс-тамыры 

барлар жақсы жұмысқа орналасады. 

Бұндай жағдайлар жастардың ара-

сында: «Жақсы білім алу маңызды 

емес. Маңыздысы жақсы жұмысқа 

орналастыратын к&кең, не қалталы 

ата-анаң болуы керек. Бәрін ақша 

шешеді, бай болу керек» деген 

ұғым қалыптастырады. «Жастар – 

келешегіміз» десек, жастарға кері 

әсер ететін сыбайлас жемқорлықпен 

ымырасыз күресуіміз керек.

;рине, сыбайлас жемқорлықты 

болдырмау үшін арнайы б&лімнің 

ашылғаны да ж&н шығар. Алайда 

жемқорлықпен шындап күрескіміз 

келсе, партиялар мен үкіметтік емес 

қозғалыстар, қоғамдық ұйымдар 

мүшелерінен тұратын мемлекеттік 

комиссия құрса да артық болмас. Бұл 

жайшылықта «бұқара халық үшін 

қызмет етеміз» дейтін партиялардың, 

қоғамдық ұйымдардың қаншалықты 

халық үшін адал, әрі жандары аши-

тынын к&рсететініне сын болар еді. 

Жемқорлық – қауіпті  дерт. 

Онымен күресте халық та шет 

қалмауы тиіс. Сол себепті қоғамдық 

бақылауды күшейткен абзал. Бұл 

туралы Президентіміз «...Қоғамдық 

сын сыбайлас жемқорлық кеселіне 

ем болып табылады» деп жайдан-жай 

айтпаса керек. Қоғамдық бақылау 

болмаса сыбайлас жемқорлық 

жеңдірмейді.

Назрахмет ҚАЛИ,
зейнеткер

АЛМАТЫ 

Таңғажайып суреттер
ХАТ ЖОЛДАРЫНАНКӨРМЕ

Осындай мақсаттан барып, ша-

руа қожалығын ашуға тура келді. 

Бірнеше жыл бұрын біздің &лкеде 

айдауда болған Т.Г.Шевченконың 

Маңғыстау даласында бақ &сіргені 

туралы мақала оқығаным бар еді. 

Соны еске алып, диқаншылық 

кәсіпте бағымызды неге сынап 

к&рмеске, Маңғыстау халқы неге 

тек қана мұнайшы мамандығын 

игеруі керек  деген ой маза бермеді. 

Содан нар тәуекел деп бастап 

кеттік. Егін шаруашылығымен 

айналысатындар үшін су к&зі 

міндетті түрде болуы керек. Кезінде 

мұнайшылар тресінің қатарында 

жерасты суын іздейтін экспедиция 

осы Құрықта орналасыпты. Солар 

Қызылқұмның астында жерасты су 

к&здері бар екенін анықтаған ғой. 

Міне, керегемізді кергенімізге де он 

екі жылдай мерзім болды. Алқапқа 

к&к&ніс дақылдарын егеміз. Мұның 

сыртында алма, алмұрт, &рік, жүзім 

секілді жемістер де бар. Ресейдің 

Т&менгі Еділ ғылыми-зерттеу 

институтымен келісім шартқа 

отырдық. Нәтижесінде ресейлік 

әріптестеріміз жеміс ағаштарының 

шыбықтарын отырғызуға к&мек 

қолдарын созып келеді. 2,5 гектар 

алқапқа 2 жылыжай салдық. Оның 

к&лемі – 10 мың шаршы метр. Осы 

шаруашылықта 9 адам тұрақты 

жұмыспен қамтамасыз етілген. 

Tнімдерімізді іргедегі Құрыққа, 

Ақтау қаласының базарларына апа-

рып, тапсырамыз. Сапалы, дәмді, 

бағасы тұрақты жергілікті &німге де-

ген сұраныс қашанда жоғары. Қазір 

ғаламтордың қарыштап дамыған 

мезгілі.  Мұны айтып отырған 

себебім, егін шаруашылығы мен 

үшін тың сала. Білмегенімізді дереу 

ғаламтордан қарай қоямыз. Қазір 

тың мүмкіншіліктер кезеңі деп 

ойлаймын. Адам жалқауланбай, 

&зінің идеясын орнықты түрде 

Қазақстан жерінде егіс-
тікке едәуір зиян кел тіретін 
кемірушілердің «аламан» де-
ген түрі тіршілік етеді. 

Аламан ауыл шаруашы-

лығының пайдалануына 

қажетті  жерлерден &те 

күрделі, тармақтары шым-

шытырық терең ін қазады. 

Індерінің жалпы ұзындығы 

2,5 метрге дейін жетеді. Іннің әр тармағы &з 

алдында бір-бір б&лме десе де болатындай. 

Олардың «қойма» б&лмесі де болады, онда ала-

ман қыстық қорын жинайды. Бір аламанның 

қыстық қоймасында 10-20 келі астық болады. 

;дебиеттерде аламан қоймасынан 90 келіге дейін 

астық жиналатындығы ж&нінде де деректер бар. 

Тіпті бір аламан бір жылға орта есеппен 15 келі 

м&лшерінде қыстық қор жинайды деп есепте-

сек, сол жылғы аламандар әулеті 450 келі астық 

жинап алатындығы &з-&зінен түсінікті. Tйткені 

аламандар бір жазда үш рет күшіктейді. Кәдімгі 

аламандар &те &сімтал, ауыл шаруашылығына 

зиян келтірушілер.  

Меценат – 4нер мен ғылым саласына 4з есебінен 
материалды к4мек к4рсететін тұлға. Меценаттық – 
4нер мен ғылымға қамқоршы болу. 

Бұл терминнің шығуы Рим императоры Ок-

тавиан Августтың сенімді к&мекшісі болып, 

мәдениет пен ғылымның дамуына &лшеусіз үлес 

қосқан Гай Цильний Меценаттың есімімен бай-

ланысты. Императордың оң қолы дәрежесіндегі 

мансап иесі, сол кезеңнің нағыз озық ойлы азама-

ты болуымен қатар, &нер мен ғылымның дамуына 

&лшеусіз үлес қосты. Батыстың ежелгі әдебиетінен 

ойып тұрып орын алған Вергилий, Гораций 

сияқты ақындар &з заманында осы Меценаттың 

қайырымдылығын жырларына тиек еткен.

Меценат  салған сара  жолды ұстанған 

итальяндықтар бір бұл ғана емес, Флоренцияны 

сан ғасыр бойына билеп т&стеген Медичи әулеті 

&здеріне дейін болған меценаттардың барлығынан 

асып түсті. Байлық пен билікті, жомарттық пен 

к&регенділікті бойға жиған барлық Медичилер &з 

заманының алдыңғы меценаттары болған.

Күрпілдетіп кием қыста, 

Алты ай жазда 

Қоям тысқа. 

Қадалынды құдығым, 

Шегеленді құрығым. 

(Етік)   

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Өсімтал кеміруші 

Қайырымдылық – жүректен 

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Неліктен жылдың әр 
айын да күн саны әртүрлі? 
Мә селен, ақпанда – 28, ал 
жаздың соңғы екі айында 31 
күн бар. Неге олай?

;лемдегі к&птеген ел 

Григорий күнтізбесін пай-

даланады. Мұның негізі: 

Юлий Цезарь бекіткен 

Юлий күнтізбесі  екені 

мәлім. Юлий күнтізбесі бойынша 30 және 31 

күндік айлар кезектесіп келу керек-ті, бірақ 

бұлайша б&лгенде бір күн жетпегендіктен, 

римдіктер жаз айларының бәрі қысқа (30 

күннен) болсын деп шешті. Юлий Цезарь &лген 

соң император туған ай оның есімімен июль деп 

аталды. Бұдан соң бұл айды 30 күн бойынша 

қалдыру Цезарьды сыйламағандық болмай ма? 

Сондықтан Рим сенаты бұл айда 31 күн болсын 

деп шешті. Мұнымен бірге тағы бір қолайсыздық 

туды. Римді Юлий Цезарьдің жиен немересі Гай 

Октавиан – император Август басқарып отырған 

уақытта қалайша тамыз 30 күн болып қалмақшы? 

Бірақ екі күнді қай айдан алу керек. Ойлана келе 

күндерді ақпаннан алуға ұйғарылды. Бұл, сірә, 

Рим билеушілерінің ешқайсысының даңқына 

дақ түсірмесе керек. 

Содан бері екі мыңнан астам жыл &тті, ал 

әрқилы б&лінген айлар біздің күнтізбемізде күні 

бүгінге дейін сақталып отыр. 

IELTS (the International 
English Language Testing 
System) – ағылшын тілінің 
барлық деңгейін қамтитын 
халықаралық сынақ. 

1989-1990 жылдан бері 

&з жұмысын жасап келеді. 

Егер шетелге оқуға немесе 

жұмыс жасауға барсаңыз, 

міндетті түрде осы сынақтан 

&туіңіз керек. Бұл сынақ әлемге кең тараған. 

Жылына миллионға жуық адамдар бақтарын 

сынауға &тініш береді. IELTS сынағын атақты үш 

халықаралық мекеме басқарады: British Council, 

IDP: IELTS Australia, University of Cambridge 

ESOL Examinations. 

Күнтізбе тарихынан 

IELTS дегеніміз не?

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Iзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

жеткілікті. Ең бастысы – бала-

шағам аман. Tзім үнемі ай-

налысатын сүйікті ісім бар. 

Ол шаруамның к&пшіліктің 

б і р  п а й д а с ы н а  ж а р а п 

жатқанын сезіну – маған 

айрықша күш-қуат береді» 

дейді «Жаңбыршы» шаруа 

қожалығының басшысы 

Жалмұрат Базарғалиұлы. 

Бүгіндері Қарақия ауда-

ны ауылшаруашылық сала-

сы, оның ішінде егін, мал және 

балық &нер кәсібі  сияқты үш 

бағытта дамуда. Жылдан-жылға 

бұл маңызды саланы одан әрі да-

мыту мақсатында қолдау күшейіп, 

 ша руашылықтардың бәсекеге қа-

білеттілігі арта түсуде екен. Ау-

дан әкімі ;ділбек Дауылбаевтың 

айтуын ша бүгінде аудан бойынша 

385 шаруа қожалығы тіркелген, 

оның 28-і егінмен, ал қалғандары 

мал  шаруашылығымен  айна-

лысады. Егін шаруашылығымен  

айналысатын жеке кәсіпкерлер 

&лкенің қатал табиғатына байла-

нысты су к&здерінің  тапшылығын 

ескеріп, тамшылата суару техно-

логиясын кеңінен қолданысқа  

енгізген. Биыл 278,8 гектар жерге 

егін егілді, оның 264,8 гектары 

немесе 95 пайы зы әлгі тамшылата 

суару әдісі арқылы іске асқан.

 Қалай болғанда да, Маңғыстау 

с е к і л д і  қ а т а л  к л и м а т т а  е г і н 

шаруашылығымен айналысу – 

үлкен жігер мен білімді, тіпті 

белгілі бір деңгейде нар тәуекелді 

де қажет етеді. Tндірістің негізгі 

саласы – мұнай &ндірісіне арқа 

сүйеп, тек сол салада ғана жұмыс 

жасауды мақсат тұтпай, ебін таба 

білсе, егін шаруашылығымен де 

айналысып, к&л-к&сір пайдаға ке-

нелуге болатынына «Жаңбыршы» 

шаруа қожалығына барған кезде 

к&зіміз жете түсті. 

Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ

Маңғыстау облысы

жүзеге асыра білсе – нәтижеге 

жетуге болады. Тек кездескен 

қиыншылықтарға бола жігерсіздік 

танытпасаң болғаны. Осы жыл-

дар аралығында еңбегім лайықты 

түрде бағаланды деп айта аламын. 

Мәселен, 2008 жылы «Маңғыстау 

облысының жыл кәсіпкері» атағына 

ие болдым. Басқа да марапаттарым 

«ЖАҢБЫРШЫНЫҢ»«ЖАҢБЫРШЫНЫҢ»
ЖАЙҚАЛҒАН БАҒЫЖАЙҚАЛҒАН БАҒЫ

«Қазаннан қақпақ кетсе...»
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ҚАРҒАЛДАҚ 

Тоғызқұмалақ тартысы

Жамбы атудың жампоздары 

САЙЫС

ДҮБІРЛІ ДОДА

ҚЫЗЫЛ КІТАП

қарғалдағы, Боғда шам гүлі, т.б. атта-

ры да бар. Шынжаңның Тянь-Шань 

тауы сілеміндегі мұз құрсанған шыңдар 

иір-иір болып к&сіле созылып жатады, 

оның теңіз деңгейінен 4000 м-ден биік 

жерлерінде жыл бойы қар кетпейді, ал 

қарғалдақ қарлы белдеуден т&мен, теңіз 

деңгейінен 2800-4000 м. аралығындағы 

тау шоқыларында, жалама жартастарда, 

тасты жоталарда және дымқыл құмайт 

жерлерде &седі. Жергілікті ұйғырлар 

Тянь-Шань қарғалдағын «тағләйлісі» 

деп атайды, ол қар ләләсі немесе тас 

ләләсі деген мағына береді. 

Қарғалдақ тұқымы 0ºС-та к&ктейді, 

3ºС-5ºС -та &седі, майсасы 21ºС аязға 

т&зе алады. Tсу мерзімінде екі айға 

жетпей-ақ &зге &сімдіктерден 5-7 есе 

биіктейді, ол бес жылда гүл ашқанымен, 

іс жүзінде, нақты &су мерзімі сегіз-ақ 

ай болады. Бұл биологияда да &згеше 

құбылыс. 

Қарғалдақ к&з арбайтындай әсем 

болады. Мүмкін, мұның &зі сан құбылып 

тұратын ауа райынан дарыған шығар! 

Оның тамыры қара, жапырағы жа-

сыл, қауашағы ақ, гүлі қызыл түсті 

келеді, ол мұзды жалама шыңдарда, 

дүлей қарлы боранның &тінде жан тебі-

рен терлік картина болып тұра береді. 

Лотос іспеттес к&рінетін гүл шоғының 

үлкендігі жұдырықтай болады, ол қарлы 

борандарда қасқайып, асқар таудағы 

мұз құрсанып, қар жамылған алаптың 

к&ркі іспетті. Сол себепті биік тауларда 

мал бағып жүрген қазақтар қарғал-

дақтан бір талын үзіп алып, оны тұрмыс-

тіршілігімізге құт-береке, басымызға 

баянды бақ берсін деп ырымдап, киіз 

үйлерінің керегесіне қыстырып қоятын 

болған. 

Қарғалдақтың биіктігі 15-35 см. 

келеді, сабағы жуан әрі түзу, бірнеше 

жасыл сопақша жапырақ тығыз &седі, 

балғын кезінде &н-бойынан ерекше 

хош иіс аңқып тұрады. Қарғалдақ әр 

жылы шілде-тамыз айларында гүл 

ашады, гүлінің айналасында аппақ не 

бозғылт түсті м&лдірлеу жапырақшалар 

томпақтау келген күлгін гүл жүрекшесін 

қоршап тұрады.

Бізде к&ктемде к&здің жауын ала-

тын қызғалдақ (тюльпан), сарғалдақ 

түрлерін жұрт жақсы біледі. Бұл атаулар 

гүлдердің түсіне қарай аталған дығы 

белгілі. Қарғалдақ с&зі осы үлгіде жа-

салғанымен, гүлдің түсі емес, &сетін 

жеріне қарай атау алған. 

Гүлдархан СМАҒҰЛОВА, 
профессор

Жарыстың қорытын дысын да 

қыздар арасында бірінші орынды 

Ж ұ ма жан Ін ж у, ек інші орын ды 

Ұлжан Алтыбай, ал жүлделі үшінші 

орынды Айнұр Жұлдызбай иеленді. 

Ал ерлер арасында жүлделі бірінші 

орыннан Сағадат Бікірбай, екінші 

орыннан Данияр Болатов, үшінші 

орыннан Дәу рен Бау ыржан ұ лы 

к&рі н д і .  Ж арысқ а қ ат ы н а сқ а н 

б е лс ен д і  ж а с т ар ы н т а л а н д ы ру 

сыйлықтары мен Алғыс хаттарға ие 

болды. 

– Тоғызқұмалақ ойыны ауыл жас-

тары арасында алғаш рет &тіп отыр. 

Бұл ойынның маңызы ерекше. Тоғыз-

құмалаққа арналған үйірмелердің әр 

ауылда болғанын қалаймын, - деді 

М.Мұқанов. 

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ

Маңғыстау облысы

Қысқаша мазмұны бойынша, «әке 

үкіміне к&нбеген сұлу қыз сүйген 

жігітімен Мұзтаудың (Алтай) ұшар 

басына дейін қашып шығады. Алайда 

қуғыншылар қыздың сүйген жігітін 

ұстап алады, сол кезде жігіт қойнынан 

қанға боялған гүлді қызға ұсынып, &зі 

терең құздан құлап &леді. Қыз қолында 

қанға боялған гүлдің бір тал жапырағы 

қарлы шыңға түсіп қалыпты. Содан 

сол шың басында келер к&ктемнен 

бастап, мұз бен қарды жарып шығатын 

қарғалдақ гүлі қаптап &седі-мыс». 

«Қарғалдақ» гүлінің биік тауда, 

қақаған қыста &сетіні және ерекше 

әдемілігіне қарай оған &лең арнамаған 

Қытайдағы қазақ ақындары кемде-кем 

шығар. Қандастарымыз Жанкелді Не-

меребай: «Қара к&з қалқам тауда &скен 

қарғалдақ сынды, Ақ қарда солмай, 

құлпырған ызғарда жайнап» десе, 

Қуаныш Дәлей ақынның «Қарғалдақ» 

атты &леңінде: 

...К&ктем мен қыс құшақтасқан 

заңғардың, 

Шет-шегінде тұрады &сіп қарғалдақ .

Еһ, қар гүлі – к&ктемге к&з суарып, 

Даналықты қыстан алған, 

Бұл анық!

Сендік бояу еншісінде уақыттың, 

Басқа гүлдер қалған шақта қуарып, – 

деуі де осы гүлдің қасиетін растай түседі. 

Шыңжаңдағы түрлі  мәдени-

әлеумет тік ұйымдарға «Қарғалдақ» 

атын беру дәстүрі де кеңінен таралған. 

Сондай-ақ түрлі тауарлар &німдерін 

де гүлдің атымен атайтындары бар. 

Қарғалдақ гүлінің ғылыми-био-

л о  г и я л ы қ  е р е к ш е л і г і н  Т е к е с б а й 

 Қыдыр ханұлының қытайшадан  ау дарған 

мына деректері толықтыра түседі. 

Қарғалдақ – Қытайдың Шын жаң &ңірінде 

&сетін аты әйгілі ерекше &нім. Ол күрделі 

гүлдер тұқым да сының үлпілдектер туы-

сына жататын к&пжылдық ш&п тектес 

&сімдік, тұқымнан &сіп-&рбиді, оның 

&міршеңдігі айрықша күшті болғанымен, 

&су қарқыны ерекше баяу болады, бір тал 

тұқымның бүршік жарғанынан тартып, 

гүл ашып, дән алғанына дейін 3-5 жыл 

уақыт кетеді. 

Қарғалдақ гүлі қытай шипагерлі-

гінде бағалы дәрі саналады, оның 

ш и п а г е р л і к т е  ж ү з д е г е н  ж ы л д ы қ 

қолданыс тарихы бар. Қытайлардың 

к&бі қарғалдақты жел-құз ревмати зміне 

таптырмас ем деп қараса, ұйғырлар мен 

қазақтар оны әйелдер ауруларының та-

маша дәрісі санайды. 

Шынжаң қарғалдағы қожа ш&п деп 

те аталады, оның Тянь-Шань тауы 

Халықаралық Жастар күні 
мерекесіне орай Маңғыстау 
аудандық жастар ресурстық 
орталығының бастамасымен 
және Жармыш ауылы әкімдігінің  
қолдауымен ауылдағы орта мек-
тепте тоғызқұмалақтан балалар 
мен жас тар арасында жарыс бо-
лып 4тті. Бұл шараның мақсаты 
– Маңғыстау спортшыларының 
даңқты дәстүрлерін жалғастыру, 
жастар арасында тоғызқұмалақты 
насихаттау, ауыл жас тары ара-
сында салауатты 4мір салтын 
қалыптастыру. 

Жарысқа тікелей басшылықты, 

сондай-ақ бас т&решілікті аудандық 

балалар мен жас&спірімдер спорт 

м е к т е б і н і ң  ж а т т ы қ т ы р у ш ы с ы 

Мұңалбай Мұқанов атқарды. 20-ға 

жуық бала қатысқан сайыс тартысты 

&тті.  

Шығанақтың жағалаудан ашық 

теңізге дейін 1,5-2 шақырымдық тайыз 

да тұнық теңіз суы демалу үшін таптыр-

мас орын. Түбінде ақ құм, қамыс пен 

басқа да ш&п-шалам жоқ. Tзімізден г&рі 

&згелердің жиі іздеп келетін теңіз жаға-

лауы 130 шақырымға құлаш жайған. 

Тылсым табиғат, мүлгіген тыныштық, 

таза ауа, сұлу сурет… Бір әттеген-айы, 

бұл жер облыс орталығынан шалғай. 

;йтсе де, оған бізден г&рі шетелдіктер 

к&п келеді.

Сонымен, теңіз жағалауын туристік 

жұмаққа айналдыруға не кедергі? 

Забурын ауылдық округінің әкімі Аслан 

Ғұбаш – теңіз жағалауына жан бітіргісі 

келіп жүрген жандардың бірі.

– Осы жердің тумасы болғандықтан, 

туған &лкенің сұлу табиғатын к&пке 

танытқым келеді. Tкінішке орай, біздің 

ауданның осындай к&рікті жерлері 

бар екенін дүйім жұрт біле бермейді. 

Бұл мәселе туралы мен к&п ойландым. 

С&йтіп, бірнеше жыл бұрын ауылдағы 

жігіттердің басын қосып, мұнда киіз 

үйлер тігіп, кәуап сатуды жолға қойдым. 

Осылайша, қайықтарды жалға беріп, 

жұмысты бастап кеттік. Келушілерден 

тыным болған жоқ, тапқанымыз 

к&бейді. Кейін, басқа салаға ауысқан 

соң, бұл жұмыстан қол үзуіме тура 

келді, – деді ол бізбен әңгімесінде.

Ал аудан әкімдігінің мамандары 

Забурын шығанағында демалыс айма-

ғын ұйымдастыру жұмысына кәсіп-

кер лерді тарту керек деп санайды. 

;рине,  с&збен айту оңай.  Бірақ 

мемлекет қамқорлығынсыз туризмді 

дамыту мүмкін емес. Tз тарапынан 

аудан әкімдігі теңіз жағасынан балалар 

лагерін ашуды ұсынып отыр. Ол үшін 

қомақты қаражат керек.

Жағымды жаңалық та жоқ емес. 

Ауданда туризмді дамыту бағытында 

қолайлы жерлер анықталып, олар 

туралы баяндайтын бейнеролик 

к&рермендерге жол тартты. 

«Қазанат» атшабарында елімізде 
тұңғыш рет ұйымдастырылып 
отырған «Алтын жебе» 
халықаралық біріншілігі 4тті. 
 Сайыс үш кезеңнен тұрды: шапшаң 
ату, қалқан ату және жамбы ату. 
Жарысқа 10 елден келген 20 
спортшы қатысты. Дүбірлі додада 
біздің елдің намысын бес спортшы 
қорғады. 

Халықаралық «ЭКСПО – 2017» 

м а  м а н   д а н д ы р ы л ғ а н  к & р м е с і н і ң 

мәдени-думанды және спорттық іс-

шараларының кешенді бағдарламасы 

аясында ипподромда &тіп жатқан жам-

бы атудан «Алтын жебе» халықаралық 

т у р н и р і н  Е л б а с ы  т а м а ш а л а д ы . 

 Сонымен қатар Қазақ стан Президенті 

ипподром аумағында орналасқан 

«Этноауыл» ұлттық-мәдени кешенін 

Жалпы ел экономикасын қосымша 

кіріс есебінен нығайтудың бірден-бір 

жолы – туризмді дамыту екендігі дау-

сыз. Бұл осы аудандағы кәсіпкерлік 

және туризм б&лімінің басшысы 

Рафиғат Тәжиденованың жеке пікірі.

– Кезінде Жайық &зенінен тар-

тылған Бақсай және басқа да канал-

дардың бойына Тұщықұдық ауылының 

тұрғындары жаппай жеміс пен жабайы 

ағаштар егіпті. Ол жер қазір Едіге 

тоғайына айнал ды. Сол сияқты, ел ара-

сында Мың қол немесе Мыңк&л аталып 

кеткен тоғайлар да бар. Аққыстаудан 

батысқа қарай екі шақырым жүрсеңіз, 

с ә у л е т  е с к е р т к і ш і  –  « Т а с к р а н » 

шекаралық мұнарасына тап бола-

сыз. Ол &ткен ғасырдың жетпісінші 

жылдары самантас пен қамыстан 

тұрғызылған. Орынбор губерния-

сынан б&лініп, &з алдына облыс бо-

лып құрылған Орал &ңірі Астрахан 

губерниясына берілгенде, арадағы 

мың шақырымдық шекара сызығы 

теңдей б&лінді. Оның Теңізге тірелетін 

жерінде биік тастан белгі орнатылған. 

Ол теңіздегі балықшыларға бағдар 

болған. Қанша уақыт &тсе де, сол 

қалпында сақталған таскран жолаушы-

ларды қалай қызықтырса, туристерге 

де солай әсер етері хақ, – дейді ол. 

Мыңқол демекші, расында да, 

Аққыстау ауылының солтүстік-баты-

сында, Жанбай каналының бойында 

орналасқан бұл тоғайда жидек пен 

жыңғылдар қаптап &скен. Кең жазыққа 

&се бермейтін олар 72 гектар орман 

алқабын құрап, далаға ерекше сән беру-

де. Бұл аумақты мемлекет ресми түрде 

&з қорғауына алып, демалыс нысанына 

айналдырса, нұр үстіне нұр.

– Забурындағы Зинеден ауылына 

барсаңыз, тура теңізге шыға аласыз, 

- дейді Рафиғат Тәжиденова бізбен 

әңгі месінде. – Бұл ғажайып демалыс 

орны на апарар жалғыз жол. Жері – 

құмайт, бетегелі-т&белі, шағылды. Теңіз 

аралады. 

Аталған турнирінің жүлде қоры &те 

қомақты болды. Бес орынға дейін бәйге 

тігілді. Байрақты бәсекеде  Румыниядан 

келген Михай Кузми 1 орын иегері ата-

Аққыстау ауылынан оңтүстік-батысқа 

қарай 100 шақырым жерде орналасқан. 

Tткенге к&з жүгіртсек, Забурын ХІХ 

ғасырдың ортасында орыс к&пестері 

иелік еткен балық кәсіпшіліктерінің 

орталығы болған к&рінеді. Кемелер 

осында келіп, ат басын тіреген. «Астра-

хан-Гурьев» бағытындағы кемеге мінген 

жолаушылар Каспий теңізінің ақжал 

толқындарының арғы жағынан сұлу 

құрлықты к&ріп таңдай қағысқан екен. 

«Забурын» атауы да «За бурями» деген 

с&зден шыққан деген жорамал бар. Оны 

шығанақ деуге де болады. Себебі судың 

тереңдігі 50 см-ден аспайды.

Сол сияқты, Мыңтеке құмы да 

алыс тан к&з тартады. Су астының тап-

таза болуы Біріккен Араб ;мірлігіндегі 

Дубайдың табиғатына &те ұқсас. Шын-

туайтына келгенде, біз осы жерді тиімді 

пайдалана алмай отырмыз. Ауылдан 

200 м жердегі «Атырау-Астрахан» авто-

мобиль жолы күні ертең «Нұрлы жол» 

бағдарламасы шеңберінде Жібек жолы-

на айналғалы жатыр. Алматыдан бастау 

алатын экономиканың күретамыры 

Азия елдерінен, Қытайдан келетін та-

уарларды Ресей, Беларусь, Солтүстік 

Кавказ, Еуропаға жеткізбек. 2020 жылға 

дейін салынып бітетін бұл жолдан түсер 

табыс мол болмақ.

А й т а л ы қ ,  а й м а қ т а  ш а м а м е н 

500 мыңға жуық адам қоныстанған 

дейік. Қазыналы &ңір болғандықтан, 

күнк&ріс  деңгейі  де  жоғары деп 

есептеледі. Бізде табиғаты тамаша 

орындар к&п болғанымен, демалуға 

мүлдем лайықталмаған. Сондықтан 

«қара алтыннан» түсетін бар қаржыны 

тұрғындар демалыс уақытында шетел-

ге «тасып» жатыр. Ендеше, қайтпек 

керек?

Кәсіпкерлік және туризм сала-

сының маманы Р.Тәжиденова қаржыны 

сыртқа жібермеудің жолын ұсынады.

– Забурын шығанағынан түрлі 

бағытта кем дегенде екі-үш қонақүй 

нып, 2 млн теңгені қанжығасына байла-

ды. 2 орын мен 1 млн теңге қазақстандық 

спортшы  Сарыбай Айтбектің еншісінде. 

3 орынға ие болған Айк&з Ералғанға 

700 мың теңгенің сертификаты берілді. 

салу керек. Теңіз самалымен тыныс-

тағысы келетін туристер үшін бұл тап-

тырмас орын. Суға түсу маусымы ұзақ, 

мамыр айынан қыркүйекке дейін 

созылады. Маса, сона деген атымен 

жоқ. ;детте, басқа жақта су кейін 

қайтып жатса, мұнда үзілмейді. Мем-

лекет тарапынан оқушыларға арнап 

жазғы лагерь ұйымдастырылса, тіпті 

жақсы болар еді. Екінші жағынан, бір 

қонақүйдің &зіне 25 қызметкер қажет 

болатынын ескерсек, Забурын мен 

Исатай ауылдарының тұрғындарын 

ж ұ м ы с п е н  қ а м т и т ы н  т а м а ш а 

мүмкіндік туар еді. Үш шақырымдық 

кірме жол салу ж&ніндегі ұсыныс об-

лыс әкімдігінен қолдау тауып, қазіргі 

уақытта шешілу үстінде. Оның үстіне, 

бір шақырым жерде электр және газ 

желілері тартылған. Теңіз жағасын 

кәсіп к&зіне айналдырамын дейтін 

жандар болса, қандай жақсы. Тек, бір 

қиындығы, заң бойынша ешкімге &з 

бетімен инфрақұрылым жүйелерін 

жүргізуге, кемелер айлағын салуға, 

су жолын тереңдетуге, су түбін қазуға 

рұқсат етілмейді. Міне, алдымен осы 

мәселе шешімін тапса, кәсіпкерлер 

іске кірісіп кетер еді, – дейді ол.

;лем назарын &зіне аударған атақ ты 

Мальдив аралдарының әсем табиға тын 

Забурыннан да кездестіруге болады. Су 

түбін тереңдету арқылы атақты аралдың 

қонақүйлеріне әдемі жол салын-

ған. Ондағы геологиялық ерекшелік 

Забурынның сипатына сәйкес келеді. 

Tйткені, мұнда да су біртіндеп терең-

дейді. Оның асты қайраң, құмы ақ. 

Шомылу мерзімі аяқталған соң, балық 

аулауға болады. Бұрын-соңды об-

лыс тари хында теңіз жағалауындағы 

демалыс орны болған жоқ. Енді бар 

мүмкіндікті пайда ланып, соның орнын 

толтыратын кез келді. 

Амандық САҒЫНТАЙҰЛЫ
АТЫРАУ

Т&ртінші орын мен 400 мың теңге Ма-

жарстаннан келген Немоти Кристоф 

Арпадқа бұйырды. Бестікті Малайзия 

спортшысы Мұхамед Акмал бин Моха-

мед  Дакалан түйіндеп 200 мың теңгеге 

ие болды. 

Айта кетер жайт, жамбы ату қазақ 

халқында кең тараған мергендік 

сынның бір түрі. Атпен шауып келе 

жатып жігіттер екпінін бәсеңдетпестен 

құрулы бақан үстіндегі нысананы атып 

құлатуы тиіс. Ереже бойынша спорт-

шылар с&реде &з сәйгүліктерінің жа-

нында болады. Т&реші белгі берісімен 

олар аттарын тез ерттеп, шаба ж&неліп, 

жолындағы нысаналарды атып түсіруі 

керек. Сайыс кезінде мергендігімен, 

шапшаңдығымен к&зге түскен қатысу-

шы жарыс жеңімпаз атанады.   
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