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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

100 жаңа оқулық: 
Аударма ісінде көңіл 

бөлер жайттар бар

Ұлағат ұясы

Шаңырақ

5-бет

8-бет

7-бет

2017 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚЫРКҮЙЕГІ – ҚҰРБАН АЙТТЫҢ БІРІНШІ КҮНІ!

Аса Қамқор, ерекше Мейірімді 

Алланың атымен бастаймын!

Құрметті бауырлар!

Баршамызды айтқа аман-есен 

жеткізген Алла Тағалаға сансыз шү-

кірлер мен мақтаулар болсын!

Баршаңызды күллі мұсылман 

қауымы асыға күткен қасиетті, ұлық 

мереке – Құрбан айт мейрамымен 

құт тықтаймын! Отбасыларыңызға 

амандық, мықты денсаулық, жұмыс-

тарыңызға береке тілеймін.

Құрбан айт – Жаратушы Иеміз 

белгілеп берген екі мейрамның 

ұлығы, айтулы мереке. Халқымыз 

бұл мейрамға айрықша дайында-

лып, к(пшілікпен ерекше атап (теді. 

Берекеге бастаған құрбан айт бірлік 

пен игілікке, мейірім мен кешірімге 

үндейді.

Айт – ағайынның ауызбіршілігін 

арттыра түсетін, мұсылман қауы мын 

имандылыққа ұйытып, барша адамды 

қанағат пен тәубеге шақыра тын ұлық 

мейрам. Айт күні адамдар құрбан 

шалумен ғана емес,  сауапты, ізгі, 

қайырлы амалдарымен Раб бысының 

разылығына, рақы мы на жа қындай 

түседі. +йткені араб тіліндегі «құрбан» 

с(зі «жақын болу», «жақындау» деген 

ұғымдарды білдіреді.

Қасиетті Құранда: «Ұмытпаңдар, 

олардың еті де, қаны да ешқашан 

Аллаға жетпейді. Оған жететін нәрсе 

– жүректеріңізге ұялаған тақуалық-

тарың (шынайы ниеттерің)» («Хаж» 

сүресі, 37-аят) деп баяндалған.

Айт күндері қажылық парызын 

(тейтін күллі мұсылман баласы 

Жаратушыға жалбарына дұға жасап, 

құрбандық шалады. Қасиетті Мек-

ке қаласында халқымыздың бірлігі 

мен берекесін тілеп жатқан отан-

дастарымыздың да дұғасы, қажылығы 

қабыл болғай!

Қаржылық мүмкіндігі жоқ адамға 

құрбан шалу – міндет емес. Құрбан-

ҚЫЛҚАЛАМ 
ШЕБЕРЛЕРІ ОЙ БӨЛІСТІ 

Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни

басқармасының төрағасы, Бас мүфти

  - , - ,    
   ,     

        
    .

БАСҚОСУ

Кескіндеме саласы бойынша (зара 

тәжірибе және пікір алмасуды к(з-

деген топ Оңтүстік Қазақстан об лысы 

әкімдігінің үлкен мәжіліс за лында 

облыстық мәдениет басқармасының 

басшысы Нұрболат Ахметжановтың 

қатысуымен «Түркістан – Түркі 

әлемінің мәдени астанасы» жылы 

аясындағы ХХ TURKSOY ұйы мына 

мүше елдер суретшілері пленэрі бой-

ынша д(ңгелек үстел (ткізді. Онда 

Оңтүстік (ңірінің (зіндік табиғи 

географиялық ерекшеліктері мен 

к(з тартарлық орындарын бейне-

лейтін халықаралық деңгейдегі (нер 

шы ғармаларын жасау, насихаттау 

мәселесі с(з болды.

Алқалы жиынға 9 мемлекеттің, 

яғни Түркия, Түркіменстан, +збек-

стан, Қырғызстан, Ресей Федера-

циясы, Украина, Болгария, Молда-

вия елдерінен 17 суретші, ал елі-

міз ден Астана, Алматы, Павлодар, 

Шымкент қалаларынан 13 кәсіби 

с у р е т ш і ,  Қ а з а қ с т а н н ы ң  е ң б е к 

сіңірген қайраткерлері, ҚР К(ркем 

 сурет академиясының мүшелері және 

(нер профессорлары шақырылды. 

Д(ң гелек үстелде с(з алған облыс-

тық мәдениет басқармасының бас-

ш ы с ы  Н . А х м е т ж а н о в   Е л б а с ы 

Н.E.Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

к(рсетілген «Туған жер» бағдарламасын 

жүзеге асыруда да аталған шараның 

маңызы зор екенін жеткізді.

Нұрбақ ЕДІГЕ

ТӘУЕЛСІЗДІК 
КЕПІЛІ

ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН30 ТАМЫЗ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНІ 

Ата Заңым – асқақ  алтын тұғырым,

Eрбір бабың – бұлжымас  заң, тұжырым.

Ел басқару құзіретін белгілеп,

Нұрлантасың барша адамзат ғұмырын.

Eр бабыңа үңілем де, ойланам,

Дастандайсың келешекті толғаған.

– Біліміңді ал, ғылым ізде, еңбек ет,

Қоғамдағы игілікті пайдалан, – 

Деп толғайсың, Ата Заңым – ақ  таңым,

Ақиқаттың ақ семсері – баптарың.

Ата Заңым – Тәуелсіздік  кепілі,

Ел мен жердің тұтастығын сақтадың.

Ата Заңым, тұрсың Күндей жарық боп,

«Бар биліктің қайнар к(зі – халық» деп.

К(кке рухын к(тересің халқымның,

Атамекен құдіретін дәріптеп.

Ата Заңым – шамшырақсың  маздаған,

Eділеттің ақ жолынан жазбаған.

Құқығымның жүйесісің біртұтас,

Күшіне енген (ріс алып (зге заң.

Ата Заңым – мамыражай  тұрмысым,

Ата Заңым – асқар  асу, нұрлы шың.

Жылдар бойы сыннан (ттің сүрінбей,

Нығайтумен мемлекет құрылысын.

Ата Заңым – бүкіл  елдің сенімі,

+ркениет, зайырлылық негізі.

Иесісің адам, жер, су, байлықтың,

Қолдаушымсың, қамқоршымсың ең ұлы.

Ата Заңым – арқа  сүйер заңғарым,

Ел дәулетін қарашықтай қорғадың.

Ата Заңым, мойындаттың әлемге 

Жер бетінде қазақ деген ел барын.

Болат ҮСЕНБАЕВ

дық еті ағайын-туыс, к(рші-қолаң, 

тұрмысы т(мен отбасыларына, жетім 

мен жесірлерге, мүгедектер мен 

науқас жандарға таратылады.

Құрбан айт күні ерте тұрып, ғұсыл 

құйынып, айт намазына қатысу – 

пайғамбарымыз Мұхаммедтің (оған 

Алланың салауаты мен сәлемі бол-

сын) сүннеті. 

Осы ретте еліміздің барша аза-

матын мүбәрак мейрамның құрметі 

үшін мүгедектерге, жетімдер мен же-

сірлерге, қараусыз қалған қарттарға 

қайырымдылық жасауға шақырамын.

Алла Тағала дұға-тілектеріміз 

бен сауапты істерімізді және шалған 

құрбандықтарымызды қабыл еткей! 

Eмин!

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ЕРЖАН ХАЗІРЕТ
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ҚҰРБАН АЙТ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

АРДАҒЫМЫЗ – АТА ЗАҢ

ҚА
ЗП

О
Ш

ТА Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 4 айға 1165,4 1239,96
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 4 айға 2135,04 2209,56

«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 даныл май-

тын 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, га-

зетті келесі айдан бастап алып тұра-

тын боласыз.

«Ана тілі» жан серігіңізге айналсын!

БАСПАСӨЗ – 2017
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АНА ТІЛІ

   

БАЙҚАУ

ИГІ ІС

АТАДӘСТҮР

БЕЛГІЛІ ТҰЛҒАЛАР 
ТУРАЛЫ СЫР ШЕРТЕДІ

«КӨКБАСТАУДАҒЫ» 
АЛАМАН

«ДӘСТҮРЛІ 
ЖӘНЕ ҒҰРЫПТЫҚ ӘН» 

Еліне елеулі, халқына қалаулы болған белгілі 
тұлғаларды, айтулы азаматтардың есімін ұлықтау 
– бүгінгі және келер ұрпақ үшін парыз екені айт-
паса да түсінікті. Тұлғалардың *негесімен жастар 
қалыптасады. 

Елдің рухани-мәдени деңгейі (сіп, қоғам 

ілгері дамиды. Олай болса, әрбір тұлғаның (мірі 

мен шығармашылық жолына мән берудің (з 

маңыздылығы бар. Мәселен, Ақмола облысында 

аймақтың белгілі тұлғаларын насихаттауға арналған 

жақсы жобалар қолға алыныпты. Облыстық ғылыми-

әмбебап кітапхана ұжымы (ңірден шыққан тұлғалар 

туралы электронды кітаптар, «Ауылдар энциклопе-

диясын» шығарған екен. «Ауылдар энциклопедия-

сына» Ақмола облысының ауылдары, яғни оның 

ішіндегі ұлы адамдары жайлы және (з туған жеріне 

үлестерін қосқан адамдар жайлы деректер жиналған» 

дейді кітапханашы Маржан Мұқашева.

Бәйге десе, елең етпейтін қазақ жоқ шығар, 
сірә. Жуырда Алматы облысындағы  Жамбыл 
ауданындағы «К*кбастау» ипподромында 
Қазақстан Республикасы Президентінің Кубогына 
арналған ат спорты түрлерінің республикалық жа-
рысы *ткен болатын. 

ҚР Конституция күніне және Халықаралық 

мамандандырылған «Астана ЭКСПО – 2017» 

к(рмесіне орай ұйымдастырылған шараның сал-

танатты ашылуында Алматы облысының әкімі 

Амандық Баталов с(з с(йледі. 

Аламан бәйгеге еліміздің түкпір-түкпірінен 

жиналған 200-ден астам шабандоздар қатысты. 

Нақты айтқанда,  Батыс Қазақстан, Шығыс 

Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, 

Ақт(бе, Ақмола, Жамбыл облыстарынан, Астана, 

Алматы қалалары мен Қырғызстан елінің (кілдері 

болды. Жарыстың қорытындысына келер болсақ, 5 

шақырымдық тай жарысында бірінші болып Жам-

был ауданының атынан топқа түскен «К(ңілашар» 

жүйрігі келді. 16 шақырымдық топ бәйгеде бірінші 

орынды Қырғызстан Республикасынан жеткізіліп, 

топқа қосылған «Байторы» атты сәйгүлік иеленді. 

11 шақырымдық құнан бәйгеде Жамбыл облысынан 

келген «Витязь» деген лақап аты бар сәйгүлік ешкімге 

дес бермеді. 9 шақырымдық жорға жарысында 

Шығыс Қазақстан облысының «Элегант» сәйгүлігі 

мәре сызығын бірінші болып кесті.  Ал жарыстың 

т(ресі саналатын – Аламан  бәйгеде 1-орын Қарасай 

ауданының «Ақтабан» атты жүйрігіне бұйырды. 

Жеңімпазға «УАЗ Патриот» авток(лігінің кілті 

табысталды. Осы күні ұлттық спорт түрлері болып 

саналатын аударыспақ, қыз қуу, теңге ілу, к(кпардан 

сайыстар ұйымдастырылды. 

Халқымыздың ән *нері ғасырдан-ғасырға 
жалғасып келе жатқан рухани мұра екені с*зсіз. 
Демек, оны түрлі байқаулар мен шаралар арқылы 
бүгінгі жас ұрпаққа насихаттап отыру – маңызды 
іс. Мәселен, әуені мен сазы, құдіретті с*зі 
жүрек тербейтін бір әннің *зінде қаншама тәлім-
тәрбиелік мағына жатыр десеңізші.

Мұны айтып отырған себебіміз, жуырда Оңтүстік 

Қазақстан облысында «Дәстүрлі және ғұрыптық 

ән» атты байқау болып (тті. Байқаудың аты айтып 

тұрғандай, шығармашылық сайыс барысында тек 

дәстүрлі әрі ғұрыптық әндер орындалды. +ңірде 

алғаш рет ұйымдастырылған байқауға 9 ауданнан кел-

ген (нерпаздар қатысып, бақтарын сынады. Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласына орай ұйымдастырылған ерек-

ше байқауды облыстық Eдет-ғұрып және салт-дәстүр 

орталығы ұйымдастырды. Онда (нер ұжымдары қазақ 

(міріндегі елеулі ғұрыптық ж(н-жоралғылардан 

шынайы к(ріністер қойып, к(рерменнің к(ңілінен 

шықты. Үміткерлер ұмыт болған ән-жырларды 

жаңғыртып, тақырыбына сай салт-дәстүрмен 

сабақтастырды. Қазақтың сыңсу, жар-жар, бесікке 

салу, тойбастар сияқты ғұрыптары егжей-тегжейлі 

дәріптелді. Олардың заман ағымымен ұмытылған 

тұстары жаңғыртылды.

Байқау нәтижесінде Бәйдібек ауданы мәдениет 

ұжымы бас жүлдені, Т(ле би ауданының (нерпаздары 

бірінші орынды иеленді. Ал Түркістан қаласы екінші 

орынға, Түлкібас ауданы үшінші орынға ие бол-

ды. Ұлттық салт-дәстүрді дәріптеуге атсалысқан 

мәдениет ұжымдары мен жеке тұлғаларға орталық 

тарапынан арнайы Алғыс хаттар мен қаржылай 

сыйлықтар табыс етілді.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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Елбасы 2016 жылы БҰҰ мінберінен жария еткен 

«Eлем. ХХІ ғасыр» атты Манифестінде: «Қазақстан 

25 жыл бұрын әлемде алғашқы болып Семей 

ядролық сынақ полигонын біржолата жапты. Бұл – 

әзірше әлемдік тәжірибедегі алғашқы және бірден-

бір оқиға. Жас мемлекет КСРО ыдырағаннан кейін 

мұраға қалған атом қаруының әлемдегі т(ртінші 

әлеуетіне және оны жеткізу құралдарына иелік 

етуден (з еркімен бас тартты. Бұл шешім жетекші 

ядролық державаларды ядролық сынаққа мора-

торий жариялауға қозғау салды» деп атап (ткен 

болатын. 

Семей полигонына қатысты тарихи дерек-

терге жүгінсек, сынақ алаңында жарылған атом 

бомбаларының жалпы саны 456-ға жетіп жығылады 

екен. Соның 116-сы жер бетінде не әуеде сына-

лыпты. Осы аралықта тәжірибе жасалған ядролық 

қарулардың қуаты 1945 жылы Жапонияның 

 Хиросима қаласына тасталған атом бомбасынан 2,5 

мың есе қуатты екені ойландырмай қоймасы анық. 

Семей топырағында атом бомбасы жарылғаннан 

60 жыл (ткен соң адамзат үшін маңызды қарарға 

қол қойылды. Біріккен Ұлттар Ұйымы 29 тамыз-

ды Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың 

халықаралық күні ретінде жариялады. Бұл қарар 

Қазақстан тарапының бастамасымен ұсынылған 

болатын. БҰҰ Бас Ассамблеясы оны бірауыздан 

қабылдады. Қазақстан тарапының бұдан басқа 

жетістіктері ұшан-теңіз. Еліміздің бастамасымен 

«АТОМ» (Abolish testing. Our mission) жобасы іске 

қосылды. Осыдан екі жыл бұрын, Хиросима және 

Нагасакиде атом бомбасын сынақтан (ткізудің 

70 жылдығына орай, БҰҰ Ядролық қарудан азат 

әлем құрудың жалпыға ортақ декларациясын 

қабылдады. Маңызды құжат Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың бастамасымен ұсынылған болатын.

Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың 

халықаралық күні қарсаңында Астанада  Пагуош 

қозғалысының кезекті конференциясы (тті. 

Оған әлемнің елдерінің ғалымдары, қозғалыс 

белсенділері, БҰҰ (кілдері қатысты.  Жиында 

ядролық қаруға қарсы күресте Қазақстанның 

 бастамасы оң бағаланды. С(з с(йлегендер елімізді 

әлемге үлгі болатын мемлекет деп мәлімдеді. 

Иә, ядролық сынақтардың біздің еліміз бен 

жерімізге тигізген зардаптары аз емес. Ол айты-

лып та, жазылып та жүр. Бүгінгі міндет сонау 1991 

жылдағы тарихи шешімнің мән-маңызын жан-

жақты зерделей отырып, келешек ұрпақтардың 

мұндай қауіп-қатерлерге тап болмауына жол бер-

меу. Елбасы айтқандай, адамзатты ажал сепкен 

соғыс қатерінен мүлде арылту үшін қолымыздан 

келгеннің бәрін жасауымыз керек. Біз үшін қазір 

және таяу болашақта бұдан к(кейкесті міндет жоқ.       

Дәуіржан Т9ЛЕБАЕВ

ТАРИХИ ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАНҒАН КҮН

ДӘУІР ДАУЫСЫ

1 ҚЫРКҮЙЕК – БІЛІМ КҮНІ 

ҰЛТ ЖОСПАРЫ ОЙДАҒЫДАЙ 
ОРЫНДАЛУЫ ТИІС

35 мектеп 
пайдалануға беріледі

та  лығы мен оның институттарының бұдан 

арғы жұмыс жоспары мен перспективаларына 

тоқ  талды. Мемлекет басшысы Үкімет қабыл-

да ған шараларға қарамастан, жер қойнауын 

пай далану секторында орын алып отырған 

сы бай лас жемқорлық мәселелеріне тоқталып, 

бұл сала дағы заңнаманы қайта қарастыруды 

тап сырды. 

***

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 

аумағында құрылған Халықаралық т(мен 

байытылған уран банкін ресми ашты. Салта-

натты шара барысында Қазақстан Президенті 

МАГАТЭ-нің бас директоры Юкия Аманоға 

банктің символдық кілтін табыс етті.   

2015 жылдың 27 сәуірінде Қазақстан Үкіметі 

(з қаулысымен елімізде МАГАТЭ-нің Т(мен 

байытылған уран банкін «Үлбі металлургиялық 

зауыты» АҚ-ында орналастыру туралы келісімге 

қол қоюды мақұлдаған болатын. Атом энергиясы 

ж(ніндегі халықаралық агенттіктің техникалық 

миссиясы таңдаған бұл кәсіпорынның 45 жыл-

дан астам уақыт осындай материалмен жұмыс 

істеу тәжірибесі бар. 

* * * 

Қазақстан Республикасының Президенті  

Н . Н а з а р б а е в т ы ң  Ж а р л ы ғ ы м е н  А с қ а р 

Қуанышұлы Жұмағалиев және Ерболат 

Асқарбекұлы Досаев Қазақстан Республикасы 

Премьер-министрінің орынбасарлары болып 

тағайындалды.  

* * * 

Қазақстан Президенті Америка Құрама 

Штаттары Энергетика министрінің орынбасары 

Дэн Бруйллэттпен кездесті. Мемлекет басшысы 

екіжақты кездесу барысында АҚШ Энергети-

ка министрінің орынбасарына халықаралық 

«ЭКСПО – 2017» мамандандырылған к(рмесіне 

қатысқаны үшін ризашылық білдірді. 

–  Біз  биыл дипломатиялық қарым-

қатынасымыздың 25 жылдығын атап (теміз. 

Осынау жылдар ішінде Қазақстан АҚШ-

пен сенімді серіктестік орнатты, бұл қарым-

қатынасқа ешқандай к(леңке түскен емес. Осы 

уақытта энергетика және демократиялық әріп-

тестік салаларындағы келісімдерге қол қойыл-

ды. Біз ядролық қаруға қарсы күрес жүргізу 

мәселесін бірлесе шешіп отырдық. Халық-

аралық күн тәртібіндегі барлық мәселе бойын -

ша Қазақстан мен сіздің елдеріңіздің ұста нымы 

бірдей болды, – деді Мемлекет басшысы.

Д.Бруйллэтт АҚШ Президенті Д.Трамптың 

атынан Нұрсұлтан Назарбаевты  және бар-

ша қазақстандықтарды «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық к(рмесінің (туімен құттықтады. 

* * *  

Мемлекет басшысы Ақпарат және ком-

муникациялар министрі Дәурен Абаевты 

қабылдап, «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасын әзірлеу барысымен танысты. 

Президент жаһандық бәсекелестіктің артуы 

жағдайында экономиканы ауқымды түрде 

цифрландырудың (зектілігін атап (тті. 

– Бүкіл әлем осы бағытқа қарай жылжуда. 

Біз де қалмауға тиіспіз. Бұл – аса күрделі міндет. 

Бар  лық ведомстволар, министрліктер және 

(ңір лер үйлесімді жұмыс жүргізуі керек, – деді 

Елбасы. 

Ақпарат және коммуникациялар министрі 

Мемлекет басшысына жаңа бағдарламада 

к(зделген т(рт басым бағыт ж(нінде айт-

ты. «Біз қазір бағдарлама жобасын барлық 

мүдделі  тараппен бірге талқыладық. «Цифр-

лы Қазақстан» бағдарламасы арқылы негізгі 

4  жұмыс бағыты қарастырылады. Олар: 

инфрақұрылымды дамыту, адам капиталын 

жақсарту, экономика салаларын цифрланды-

ру және мемлекеттік қызмет к(рсету жүйесін 

жетілдіру» деді Д.Абаев. Кездесу соңында 

Н.Назарбаев бірқатар нақты тапсырма берді. 

Сонымен қатар Елбасы «Самұрық-Қазына» 

акционерлік қоғамы басқармасының т(рағасы 

+мірзақ Ш(кеевті қабылдады.

+.Ш(кеев Мемлекет басшысына биылғы 7 

айда атқарылған жұмыстардың қорытындысы, 

сондай-ақ қорды және оның еншілес кәсіпорын-

да рын трансформациялау барысы туралы баян-

дады.

Дина ИМАМБАЕВА

стра тегиялық және бағдарлама лық құжаттарды 

білу деңгейі т(мен екені анықталды. Ең алды-

мен, бұл ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, 

білім және ғылым министрліктеріне, сондай-

ақ барлық әкімдіктерге қатысты болып отыр. 

Мем лекеттік қызметкерлердің қызмет бабында 

(су жағ дайы жақсарды. Сонымен бірге бірқатар 

мем лекеттік органдарда «командалық ауыс-

түйіске» байланысты басшылық құрамның 

ауысу деңгейі жоғары екені байқалады, – деді 

Елбасы. 

Нұрсұлтан Назарбаев «(з еркімен» босаған 

лауазымдарға түрлі кезеңде басшылармен бірге 

жұмыс істеген адамдар тағайындалып жатқанын 

айтып, бұл мәселелерді ретке келтіру ж(нінде 

қосымша шаралар қабылдауды тапсырды.

– Заңдылық пен құқықтық тәртіптің бұзылуы 

туралы халықтың Президент Eкімшілігіне арыз-

шағымы азаймай тұр. Сотқа дейінгі сатыда 

нақты жарыспалылық жоқ. Қорғаушылар мен 

құқық қорғау органдары қызметкерлерінің 

біліктілігі жеткіліксіз. Айқын әрі болмашы 

бұзушылықтар ж(ніндегі рәсімдерді мейлінше 

жеңілдету қажет. Адамдар қарапайым істер 

бойынша шешімді айлап күтпеуі керек. Сот 

және құқық қорғау органдарының шешімдері 

жинақы әрі адамдарға түсінікті болуы тиіс, – 

деді Қазақстан Президенті. 

Нұрсұлтан Назарбаев Бес институттық 

реформаның үшінші бағытына қатысты 50 

қадамның 13-і іске асырылғанын, ал қалғаны бой-

ынша жұмыстардың жүргізіліп жатқанын атап 

(тті. Сонымен бірге жаңа Салық кодексі жобасы-

нан тиімсіз жеңілдіктер мен артықшылықтарды 

алып тастау қажеттігін тағы да ескертіп, бұл 

мәселе ж(нінде ауқымды түсіндіру жұмыстарын 

жүргізуді тапсырды.  Елбасы, сондай-ақ «ірі 

инвесторлардың» қатысуымен экономиканың 

басым секторларындағы жобаларды іске асы-

ру тұрғысынан соңғы 2 жылда айтарлықтай 

ілгерілеушілік болмағанын айтты. 

Кеңесте Премьер-министрге инвесторлар 

тарту ж(ніндегі жұмыстарға жауапкершілік 

белгілеу жүктелді. Сонымен қатар Қазақстан 

Президенті «Астана» халықаралық қаржы ор-

Негізгі баяндаманы жасаған Алматы облыс-

тық білім басқармасының басшысы Ләззат 

Ба зарқұлова конференцияға қатысушыларға 

(ткен оқу жылының, ҰБТ-ның қорытындысын 

баяндап, жаңа оқу жылында жүктелетін негізгі 

мәселелерге тоқталды.

Білім басқармасы басшысының с(зіне 

сүйенер болсақ, жаңа оқу жылына қойылар 

талаптардың негізгісі – білім деңгейін к(теру, 

педагогикалық ұжымның арасындағы тәртіп 

пен ұйымшылдықты арттыру, әрбір ұстаз бен 

мектеп әкімшілігінің жұмыс нәтижелілігіне 

қойылар талапты күшейту болып табыла-

ды. Баяндамада Мемлекет басшысы мен ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің жаңадан 

енгізген талаптарын ұстаздар қауымының 

бұлжытпай орындауы қажеттігі жайында ай-

Мемлекет басшысы жұмыс тобы жетек-

шілерінің есептерін тыңдап, Бес институттық 

реформаның жекелеген бағыттарының іске 

асырылу барысына тоқталды. 

– Бірінші реформаға тоқталайық. «Б» кор-

пу сының басшылықтағы қызметкерлерін 

ат тес тациялау қорытындысында к(птеген ми-

нистрлік пен әкімдіктерде жұмыс істейтін дердің 

тылды. Атап айтқанда, үш тұғырлы тіл саясаты, 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру, 

педагогтардың біліктілігін арттыру және (зге де 

маңызды тапсырмалар жүктелді.

+ткен жылдың жетістіктеріне тоқталған 

облыстың бас ұстазы проблемалық мәселелерге 

де к(ңіл аударды. Олардың ішінде ҰБТ-ның 

нәтижесі к(ңіл к(ншітпеді. Л.Базарқұлова 

осы іске жауапты тұлғаларға, соның ішінде 

облыстық білім басқармасына да кемшіліктерді 

алдағы оқу жылында қайталамаудың қам-

қарекетін ойластыруға бүгіннен бастап кірісуді 

ескертті. 

Конференеция барысында с(з с(йлеген  

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігі Ғылым комитетінің т(рағасы 

Еркін Садықов білім мен ғылымды дамытудың 

жаңа мем лекеттік бағдарламасы мен білімді 

дамытудың жаңар тылған мазмұны туралы 

толықтай түсіндіріп берді.

Жарысс(зге қатысқан ұстаздар бүгінгі 

күннің (зекті мәселелеріне тоқталды. Олардың 

ішінде педагогтардың бәсекеге қабілеттілігі, 

жаңаша білім беру мазмұны, патриоттық 

тәрбие, дуалды оқыту, техникалық және кәсіби 

білім беруде еңбек нарығының сұранысына сай 

келетін білікті кадрлар дайындау мәселелері 

айтылды.

Педагогтардың тамыз конференциясын (ңір 

басшысы Амандық Баталов қорытындылады.

Ұстаздар қауымын жаңа оқу жылының 

басталуымен құттықтап, жұмыстарына та-

быс тілей келе, жаңа оқу жылына қойылған 

тапсырмалардың басым бағыттарын айқындап 

(тті.

– Құрметті жиынға қатысушылар, құрметті 

ұстаздар! Келер оқу жылында педагогтарымызға 

үлкен міндеттер жүктеледі.  Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында ұсынған қоғамдық 

сананы жаңғырту жоспарын іске асыру бойын-

ша (скелең ұрпақпен түсіндірме жұмыстарын 

бірлесіп жүргізуіміз қажет, – деді А. Баталов.

+з с(зін жалғастыра келе (ңір басшысы 

білім саласының күн тәртібіндегі мәселелеріне 

ерекше к(ңіл б(лу қажеттігін ескертті. 

Солардың ішінде – ҰБТ-ның нәтижесі, бала-

ларды қосымша біліммен қамтудың аз үлесі, 

мектеп директорларының атымен байла-

нысты орын алған келеңсіз оқиғалар, кадр-

ларды жұмысқа қабылдау кезіндегі (з ісіне 

жауапсыздық мәселелері бар. Сондай-ақ облыс 

әкімі жас(спірімдер арасындағы қылмыстың 

к(бейіп бара жатқандығына да назар аударды. 

Осы аталған мәселелерге байланысты 

Амандық Баталов аудан-қала әкімдеріне, 

облыстық білім басқармасының басшысына 

жұмыстарын қайта қарап, айтылған әрбір 

бағыт бойынша тиісті шара қолдану қажеттігін 

айтты. Сонымен қатар облыс әкімі аудан-

қала әкімдеріне физика пәнінің мұғалімдерін 

оқушыларымен бірге «Астана ЭКСПО – 2017» 

халықаралық мамандандырылған к(рмесіне 

барып қайтуды тапсырды. +ңір басшысы үш 

тілде оқытуды жетілдіру, «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асыру, мектепке 

дейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру 

мәселесімен қатар ата-ана қамқорлығынсыз 

қалған балаларды баспанамен қамту мәселесі 

ерекше бақылауда тұрғандығын ескертті. 

Осыдан кейін (зінің кәсіби шеберлігін 

шыңдауға үлкен к(ңіл б(ліп, ұстаздық етудің 

жаңа әдістерін тұрақты енгізіп жүрген бірнеше 

ұстаздардың есімін атап, (ткен жылдың 

қорытындысы бойынша үздік деп танылған 

ұстаздарды марпаттады. Олардың ішінде «Қазақ-

стан Республикасының Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» және «Ы.Алтынсарин атындағы» 

т(сбелгілермен марапатталғандары да болды. 

Сондай-ақ ұстаздарға облыс әкімінің Құрмет 

грамоталары мен Алғыс хаттары тапсырылды. 

І . Ж а н с ү г і р о в  а т ы н д а ғ ы  М ә д е н и е т 

сарайының фойесінде облыстың білім беру 

мекемелерінің атқарып жатқан жұмыстарының 

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

ұйымдастырылды. 

Ағымдағы жылы Алматы облысының 

білім беру саласының бюджеті 153,7 млрд 

теңгені құрады. Оның ішінде білім беру 

нысандарының құрылысына 27 млрд теңгеден 

астам қаражат қарастырылған. +ңірде 48 білім 

беру нысанының құрылысы мен қалпына 

келтіру жұмыстары жүргізілуде. Жыл соңына 

дейін 44 мектептің 35-і пайдалануға беріледі. 

Білім күнінде 24 жаңа мектеп (зінің алғашқы 

оқушыларына есігін ашпақ. Осы мектептердің 

23-і үш ауысымда оқыту мәселесін шешетін 

болады. Ал 2018 жылы тағы 10 мектеп салу 

арқылы үш ауысымда оқыту мәселесі толықтай 

шешілмек. Сонымен қатар биылғы жылы 

24 мектепте күрделі ж(ндеу жұмыстары 

жүргізілгендігін атап (ткен ж(н.

Нұрлан ҚҰМАР
ТАЛДЫҚОРҒАН
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ЕЛ ДАМУЫНЫҢ  
КЕПІЛІ

РУХАНИЯТ – 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР НЕГІЗІ

ҮШ МИЛЛИОНЫНШЫ 
МЕЙМАН ТІРКЕЛДІ

30 ТАМЫЗ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНІ ТАНЫМ

ҚҰРМЕТ

БӘРЕКЕЛДІ!

ОҢ БОЛСЫН! 

Үстіміздегі жылдың 9-13 қыркүйек 
аралығында Қазақстанның еңбек сіңірген 
*нер қайраткері,  Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері, к*рнекті театр сыншысы >шірбек 
Сығайдың 70 жылдығына арналған Қазақстан 
драма театрларының  XXV республикалық 
фестивалі *теді. 

Аталған шара Астанада Қазақстан Респуб-

ликасы Мәдениет және спорт министрлігі 

және Қазақстан театрлар ассоциациясының 

ұйымдастыруымен халықаралық «ЭКСПО – 

2017» к(рмесінің аясында жүзеге асырылады. 

Фести вальдің негізгі мақсаты – бар ғұмырын 

театр (неріне арнаған сарабдал сыншы, 

бірегей театр қайраткерінің шығармашылығын 

к(пшілікке насихаттау, соңынан қалдырған 

мұра ларын жаңғырту, есімін ел есінде мәңгі 

қалдыру болып табылады. Сондай-ақ Қазақ-

стандағы театр (нерінің бүгінгі даму бағыттары 

мен к(ркемдік келбетін  зерделеп, (зара шы-

ғармашылық қарым-қатынасты одан әрі ны-

ғайтуға бағыт талмақ. Аталған іс-шара 9 қыр-

күйек  күні сағат 17:00-де «Жастар» театры 

сахнасында бастау алады. 

Алматы мектептерінде жаңа оқу жылы-
нан бастап «9лкетану» сабағы енгізілмек. 
Мемлекет басшысының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында енгізіліп жатқан 
жаңа пән әзірге 5 мектепте оқытылады. Бұл 
туралы білім қызметкерлерінің дәстүрлі та-
мыз кеңесінде қала әкімі Бауыржан Байбек 
айтты.

 Шаһар басшысы кеңес  барысында 

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

шеңберіндегі латын әліпбиіне к(шу, туған жер, 

қастерлі географиялық орындар, жаһандағы 

қазақ мәдениеті мәселелерін тілге тиек етті. 

«Туған жер» жобасы шеңберінде патриотизмнің 

ең жарқын үлгісі ретінде мектептерде туған 

жердің тарихын оқыту қолға алынбақ. Жас 

(рендер туған жерінің тарихын жақсы білуі 

керек. Ол – отансүйгіштіктің негізі. Сондықтан 

былтыр ғана ЮНЕСКО шеңберінде (ткен 

Алматының  1000 жылдығы аясында балаларға 

сүйікті қаласының 10 ғасырлық  тарихы мен 

бүгінінен мағлұмат беретін кітап шығарып, 

үлестірдік. Жалпы бұл бағытта елімізде  келесі 

оқу жылынан бастап орта білім беру жүйесінде 

«(лкетану» курсын енгізу жоспарланып  отыр» 

деді Б.Байбек.

Белгілі ақын, журналист  
Жанарбек >шімжан 
«Қазақ әдебиеті» газетінің Бас редакторы 
болып тағайындалды.  

Ол, сонымен қатар  Қазақстан Жазушы-

лар одағы  басқармасы т(рағасының орын-

басары,  «Қаламгер – media» орталығының  

директоры қызметін  қоса атқарады. «Қазақ 

журналистикасына сіңірген еңбегі үшін» 

т(сбелгісімен марапатталған Ж.Eшімжан «Ша-

быт» халықаралық фестивалінің  Гран-при 

жеңімпазы, «Дарын» жастар сыйлығының 

лауреаты. «Алматы ақшамы», «Жас Алаш», 

«Жас қазақ» басылымдарында қызмет атқарған 

қарымды қаламгер «Қазақ әдебиеті» газетін де 

биік белестерге бастайтыны анық. 

Eріптесімізді жаңа қызметімен құттық-

таймыз.

Салқар Сарыарқаның т*рінде, Қазыбек би 
бабамыз жайлаған Қарқаралы-Егіндібұлақ 
жерінде күні кеше ғана *ткен, алты Алашқа 
сауын айтқан үлкен астан бастау алып, 
ұлт ұясы Ұлытау аймағын к*ктей *тіп, 
Сыр *ңіріне ат шалдырған «Қаз дауысты 
Қазыбек би жолымен: Бабаларға тағзым!» 
Халықаралық автокеруені қасиетті Түркістан 
жері «>зірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейіне келіп жетті. 

7  авток(лікпен шыққан 28  адамнан 

тұратын автокеруен мүшелері мен Қарағанды 

облысының ресми делегациясының сапында, 

Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 

қайраткері, «Парасат» орденінің иегері Рымбала 

Омарбекова, Қазақстан Республикасы Парла-

мент Мәжілісінің депутаты Серік Сәпиев, ҚР 

Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің 

жастар саясаты департаментінің директоры 

Ғабидолла Оспанқұлов, Қарағанды облысының 

жастар саясаты мәселелері ж(ніндегі басқарма 

басшысы Мирас Құттыбай сынды жүрегі ел 

деп соғатын, ұлт абыройын асқақтатуға зор 

үлестерін қосып жүрген азаматтар (з ықылас-

тілектерін риясыз к(ңілмен жеткізді.

ӨНЕР ҚАЙРАТКЕРІНЕ 
АРНАЛАДЫ

«ӨЛКЕТАНУ» 
ПӘНІ ЕНГІЗІЛМЕК

ЖАНАРБЕК 
ӘШІМЖАН – 

«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ» 
БАС РЕДАКТОРЫ

АВТОКЕРУЕН – 
ТҮРКІСТАН ЖЕРІНДЕ 

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК! ЭКСПО – 2017

Бұл к(рсеткіш 25 тамыз күні сағат 12-ден 38 минут 

(ткенде тіркелді. Үш миллионыншы мейман Юрий Шуры-

гин есімді азамат болып шықты. +зі Мәскеуден «Еуразия 

апталығы» аясында (тіп жатқан іс-шараларға қатысу үшін 

келген екен. ЭКСПО табалдырығын аттаған бойда оған 

күтпеген сый жасалды. Алдымен, Медиаорталықта БАҚ 

(кілдерімен кездесу ұйымдастырылып, журналистердің 

қойған сауалдарына жауап берді. 

Белгілі болғандай, ол ЭКСПО-ның үш миллионыншы 

қонағы болып тіркелмей тұрып, бір күн бұрын қалашықты 

аралаған болып шықты. «Маған «Нұр әлем» павильоны 

қатты ұнады. Ал бүгін жұмыс кестем тығыз болса да, 

 Ресей павильонын аралау үшін әдейі келген едім» деген 

ол ЭКСПО к(рмесінің Ресейдің Екатеринбург қаласында 

2025 жылы ұйымдастырылуы мүмкін екенін, мұндай 

к(рме жақсы әсер сыйлайтынын айтып (тті. Ал «Астана 

 ЭКСПО – 2017» ҰК» АҚ т(рағасы Ахметжан Есімов 

құрметті қонақты құттықтап, оған естелік сыйлықтар 

тарту етті. Т(раға к(рмеге келушілердің саны күн 

санап (сіп келе жатқанын мәлімдеді. Келушілердің 15 

пайызының шетелдік қонақтар екенін, ал шетелдіктердің 

арасында ресейлік қонақтардың үлес саны к(п екенін 

айтты. 

Айтуған Д>УЛЕТ
АСТАНА
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тәрбиелейтіндей неғұрлым ізгілікті жетістіктерді 

пайдалана отырып, Конституциямыздың әлеуетін 

арттыра берсек дейміз.

Олай болса, бүгінгі келіп жеткен  30 тамыз 

осынау Ата Заңымыздың абыройын асқақтатар 

мереке еліміздің барлық (ңірінде жоғары деңгейде 

аталып (тілмек. Мереке қарсаңында бiз Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ұланы «Оңтүстік» (ңірлік 

қолбасшылығының әскери қызметшілердің ара-

сында «(міріміздің тірегіне айналған басты құжат 

Конституциямыздың бүгiнгi мәртебесi қандай? 

Тәуелсiз елiмiздiң қарыштап дамуына қай заңның 

шарапаты к(п тидi? Жалпы Ата Заңымыздың 

мемлекетiмiздiң (сiп-(ркендеуiне қосқан үлесi 

қаншалықты?» деген ақпараттық-насихаттық 

және танымдық мазмұндағы ақпараттық сабақ, 

жиын-шараларды (ткіздік.

Конституция күні біз үшін қасиетті күн болу 

керек. +йткені Ата Заңымыз – Қазақстанның 

әлемдік (ркениетке қарай қарыштай қадам 

басуының алғышарттарын жасап берген жа-

сампаз құжат.  Халықаралық қауымдастық 

мойындап, Қазақстандағы батыл жүргізіліп 

жатқан демократиялық реформалардың негізінде 

қол жеткізіп отырған жетістіктердің бәрінің 

қайнар к(зі саналатын Қазақстан Республикасы 

Конституциясының да (з тарихы бар. Ол Елбасы 

атап (ткендей, бірнеше қиын экономикалық, сая-

си және идеологиялық кезеңінен (тті. Елбасы жаңа 

Қазақстан мемлекетін орнату кезеңінде жиырма 

бес жылдық тарихымыздағы ұлы оқиғалардың 

қайнаған (зегінде жүріп, салиқалы да сындарлы 

шешімдер қабылдап, халқын кемелдікке жеткізуге 

ұмтылған қазіргі заманның ең к(рнекті рефор-

маторлар қатарына енді. Жиырма бес жылдық 

қысқа мерзім ішінде жаңа мемлекеттің туын тігіп, 

тұғырын биіктетті.

Қайрат АҚТАНОВ,
генерал-майор, Қазақстан Респубикасы 

Ұлттық ұланы «Оңтүстік» *ңірлік 
қолбасшылығының қолбасшысы

Елбасы мақалада қанымызға сiңiп кеткен 

қасаң қағидалар мен таптаурын түсiнiктердi 

( з г е р т п е й i н ш е ,  б i з д i ң  т о л ы қ қ а н д ы 

жаңғыруымыз мүмкiн еместiгiн, бәсекеге 

қабiлеттi ұлтқа айналу үшiн ұлттық санадағы 

пайдалы, iзгi қасиеттердi қайта түлетiп, кер-

тартпа ойлардан арылуымыз керектiгiн атап 

к(рсеткен. Реализм мен прагматизм ғана 

таяу онжылдықтардың ұраны болуға жарай-

тынына тоқталған Ұлт К(шбасшысы ұлттық 

сана-сезiмнiң к(кжиегiн кеңейтiп, бiлiмдi, 

к(зi ашық, к(кiрегi ояу болуға ұмтылу 

қазақтың қанында бар қасиет екенiн айта-

ды. Тарихтың ащы сабағынан қорытынды 

шығарып қана қоймай, (зiмiз күн сайын 

к(рiп жүрген құбылыстардан да ой түйiп, 

пайым жасау айрықша маңызды екенiн 

ұғындырады.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаладағы қоғамның назарын (зiне 

аударған (зектi мәселенiң бiрi – латын 

әлiпбиiне к(шу. Бұл ж(нiнде Н.Назарбаев 

«Латыншаға к(шудiң терең логикасы 

Себебi, бiздiң дана бабаларымыз «Туған 

жер – тұғырың, туған ел – Қыдырың» деген 

қанатты с(здi тегiн айтпаған. Туған жерге 

деген махаббатын жоғалтқандар – (зiнiң 

алтын арқауынан, түп-тамырынан қол үзiп 

қалған жандар. +зiнiң алтын бесiк ауылын 

сүймейтiн, сағынбайтын, (зi туып-(скен 

(лкесiн қадiр тұтпаған, оған қал-қадiрiнше 

пайдасын тигiзбеген адамның бүкiл елдi, 

Қазақстанды сүйер патриот екенiне к(ңiл 

сенбейдi. Сондықтан Елбасының бұл тап-

сырмасын тиянақты орындау — бәрiмiздiң 

ортақ мiндетiмiз.

Жеке адамның (мiрiнiң мәнi – арты-

нан ұрпақ қалдыру, сол ұрпақ (неге тұтар 

iстер атқару десек, тұтас ұлттың мұраты – 

ғасырларға азық болар рухани мұра мен (зiне 

ғана тән т(л мәдениет қалыптастыру. Ол 

үшiн бабалардан қалған iзгi дәстүрлер мен 

руханият ты сақтап, жаңғыртып, толықтырып 

отыруымыз қажет. Кең мағынада алғанда 

руханият дегенiмiз саяси, құқықтық сана, мо-

раль, (нер, ғылым, философия, дiн, қоғамдық 

идеология мен психологияның бiрлiгiнен 

құралатын тұтастық. Олай болса, (з аза-

маттарына дұрыс рухани, дүниетанымдық 

бағыт бере алмаған қоғамның (мiрi ұзақ 

болмасы анық. Адамдағы адами қасиеттердi 

сақтап, дамытатын руханияты ыдыраса, ондай 

қоғамнан жұрнақ қалмайтынын, мемлекеттiң 

де к(п ұзамай құлайтынын шежiре тарих талай 

дәлелдеген. Демек, елдi дамытуға, (ркендетуге 

бағытталған әрбiр реформа ұлт руханиятына 

табан тiреп, содан нәр алуы керек. Ұлттың 

руханиятына арқа сүйемеген жаңарулар мен 

жаңғырулар халықты кемел келешекке емес, 

адасуға  бастауы мүмкiн.

Нұрлыбек ЖЕҢIСБЕК,
Оңтүстік Қазақстан облысы 

ақпарат-талдау орталығы 
директорының орынбасары

бар. Бұл қазiргi заманғы технологиялық 

ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ 

ХХI ғасырдағы ғылыми және бiлiм беру 

процесiнiң ерекшелiктерiне байланыс-

ты. Мектеп қабырғасында балаларымыз 

ағылшын тiлiн оқып, латын әрiптерiн онсыз 

да үйренiп жатыр. Сондықтан жас буын үшiн 

ешқандай қиындық, кедергiлер болмақ емес. 

2017 жылдың аяғына дейiн ғалымдардың 

к(мегiмен, барша қоғам (кiлдерiмен 

ақылдаса отырып, қазақ әлiпбиiнiң жаңа 

графикадағы бiрыңғай стандартты нұсқасын 

қабылдау керек. 2018 жылдан бастап жаңа 

әлiпбидi үйрететiн мамандарды және 

орта мектептерге арналған оқулықтарды 

дайындауға кiрiсуiмiз қажет» дедi.

Шындығында, бүгiнде компьютерлiк тех-

нологиялар да, нақты бiлiм мен ғылымдар да 

осы әлiпбидi қолданады. Осының барлығын 

ескерсек, Елбасының бұл бастамасы да ба-

рынша ойластырылған әрi уақтылы қолға 

алынған шара деп есептеймiн.

Президенттің осынау сүбелi мақаласын-

дағы к(ңiл қуантар бастамалардың бiрi 

– «Туған жер» атты бағдарлама қабылдау 

ж(нiндегi ұсынысы. «...басқа аймақтарға 

к(шiп кетсе де туған жерлерiн ұмытпай, оған 

қамқорлық жасағысы келген кәсiпкерлердi, 

шенеунiктердi, зиялы қауым (кiлдерi мен 

жастарды ұйымдастырып, қолдау керек. Бұл 

– қалыпты және шынайы патриоттық сезiм, 

ол әркiмде болуы мүмкiн. Оған тыйым сал-

май, керiсiнше, ынталандыру керек» деген 

с(зiнде терең мән жатыр.

ЖЕТІСТІКТЕРІМІЗДІҢ  
ҚАЙНАР КӨЗІ

Еліміздің Ата Заңы халқымыздың дербес 

ел болуды армандаған, мүддесін заң тілінде 

айшықтаған, жер шарына, адамзат ғаламына 

«Қазақстан» деген мемлекет бар екенін паш ет-

кен ерекше құжат. Ата Заңымыздың (згешелігі 

Қазақстан Республикасының тәуелсіз дамуының 

мемлекеттік тұғырын, басқару тәсілін, билік 

тармақтарын бекітіп, «байырғы қазақ жерінде 

мемлекет құрылғанын» жария етті. Консти-

туция бізге, адамдық қадір-қасиетімізге қол 

сұғылмауына, тіліміз бен дініміздің дамуына, 

 ар-ождан бостандығын қорғауға, адал еңбегімізбен 

тапқан мүлкіміз бен меншігімізді сақтауға 

кепілдік береді. Сондықтан құқықтық мемлекет, 

заңның жоғарғы мәртебелілігі, Конституцияның 

мызғымас беріктігі, ұлттық идеологияның негізі 

және түп қазығы екенін мойындауымыз керек.

Татулық пен бейбітшіліктің мекені болып 

табылатын кең байтақ елімізде жүздеген ұлттар 

тұрады. Бүгінде олар достық туын жоғары 

к(тере біліп, Қазақстан мемлекетінің экономи-

касын (ркендетуге орасан еңбек сіңіріп келеді. 

Мұндай жетістіктерге халық пен мемлекеттік 

билік бірлігінің және де Ата Заңымыздың 

мызғымастығының бірден-бір кепілі Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 

салиқалы саясаты мен қажырлы еңбегінің, 

алғыр басшылығының арқасы деп айтсақ артық 

болмас.

Конституция қабылданғаннан бергі уақыттағы 

тарихи (лшемдер біз үшін бүкіл (ткен жолы-

мызды таразылап, ой елегінен (ткізуге толық 

мүмкіндік беретін белгілі бір үлкен кезең болып 

табылады. Ол Парламенттің р(лін к(теруді, 

оның Үкіметке ықпал жасау және бақылау жасау 

тетіктерін жетілдіруді қамтамасыз етті. Елімізде 

жергілікті (зін-(зі басқару органдарының 

 дамуына ойдағыдай жағдай туғызылды. Сайлау 

жүйесін реформалау, саяси партиялардың р(лін 

арттыруға бағытталған маңызды тарихи қадамдар 

жасалды. Қазіргі кездегі Қазақстан нағыз шын 

мәніндегі бірден-бір президенттік республика 

Дегенмен, ата-бабаларымыз қолданған 

дала заңы ежелден-ақ құқықтық саяса-

тымыздың негiзi  болғанын ұмытпауға 

тиiстiмiз. Біздің Ата Заңымыз – ардағымыз. 

Осы әділ Заң аясында Қазақстан халқы бір 

отбасының адамдарындай тату-тәтті, бақытты 

(мір сүріп, еліміздің тәуелсіздігін нығайтып, 

байлығын молайтып, қорғаныс қуатын артты-

рып келеді. «Қасым салған қасқа жол», «Есім 

салған ескі жол», Eз Тәукенің Жеті Жарғысы 

сияқты тарихи дала заңынан бастау алған Ата 

Заңымыз қабылданған 22 жыл ішінде (зінің 

әділдігін, (міршеңдігін к(рсетті.

Кез келген мемлекеттің, елдің тәуелсіз-

дігін, демократиялық құндылықтарын айқын-

дайтын негізгі құжат – Конституция. Онда 

мемлекеттің барлық құрылымдарының, 

жеке азаматтардың, ұлт пен ұлыстардың, 

әлеуметтік топтардың мақсаттары, міндеттері, 

құқықтары к(рсетіледі.

30 тамыз – Конституция күні қарсаңын-

да С.Жиенбаев атындағы облыстық жас(с-

пірімдер кітапханасы оқырмандарға «Ата 

Заң – ел дамуының кепілі» деген атпен 

к(рме әзірлеген болатын. Бұл к(рмеге Конс-

титуциямызға байланысты еңбектер, сондай-

ақ газет беттеріне жарияланған  ма қа лалар 

қойылды. 

Eңгіме барысында Қа зақ стан Респуб-

ликасының Конституциясы – мемлекетіміздің 

іргесін нығайтудағы қарышты қадамдардың 

қалыптасуы мен жаңа жүйенің орнығуына, 

саясат сахнасында еліміздің қанат жаюы 

жолындағы бірден-бір бастаушы заң, серпінді 

сенім, әділет жолын к(рсетер мемлекетіміздің 

басты заңы, айшықты құжаты екендігі ай-

тылды.

Ұлттық болмысымызды бейнелеген заң-

дық қағидалар мен (ркениеттік заңдық ереже-

лерді жастардың бойларына сіңіру және Ата 

Заңымызды құрметтеуге, сыйлауға тәр биелеу 

– әрбір мемлекеттік мекеменің міндеті. Бұл 

тұста кітапханаларда оқырмандар арасында 

танымдық сағаттар жиі (ткізіліп тұрады.

Ата-бабамыз аңсаған Тәуелсіздікке 

қол жетіп, Егемендігіміз еңселеніп, Қазақ-

станымыз к(ркейіп, ел экономикасы (сіп-

(ркендеп, халқымыздың әл-ауқаты артып, 

дамудың даңғыл жолын таңдадық. Қыруар 

қайратты, еңселі еңбекті қажет етер күрделі де, 

қиын (мір (ткелдерінен (тіп, алуан асуларды, 

биік белестерді бағындырдық. Елбасымыздың 

салиқалы саясатының арқасында әлем 

халқын мойындатқан Тәуелсіздігі тұғырлы, 

саяси тұрақтылығы орныққан мемлекетке 

айналдық. Осының бәрі Ата Заңымызға 

адалдықтың арқасы.

 

Лариса К>РІБАЙҚЫЗЫ,
С.Жиенбаев атындағы жас*спірімдер 

кітапханасының қызметкері 

АҚТ+БЕ

болып табылады. Бұл істегі Конституцияның ала-

тын орны мен ел (міріндегі атқаратын р(лі уақыт 

(ткен сайын тұғырлана түсіп, әлеуеті ұлан-ғайыр 

бола түсуде.

Еліміздің осы негізгі Заңы уақыт сынынан 

сүрінбей (тті. Оның негізгі қағидалары барлық 

халықара лық стандарттарға сай келіп, қоғам 

мен мемлекетті дамытудың осы кезеңдердегі 

ең жетілдірілген үрдістерімен үйлесім тап-

ты. Мемлекеттің тәуелсіздігін нығайту және 

экономикалық реформаларды жүргізудің басты 

құралына айналған бұл Ата Заң адамдардың 

барлық азаматтық құқықтары мен бостандықтарын 

қамтамасыз ете отырып, олардың (здерінің 

мемлекеттің сенімді қорғауында екенін терең 

сезінулеріне жағдай туғызды. Осы арқылы қазірде 

бүкіл қылмыстық-құқықтық саясатты ізгілендіру 

үрдісі де жүзеге асырылуда. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы 

қазіргі кезеңде қазақ елінің бірден-бір мызғымас 

бірлігінің символы және оның заңдық тұрғыдан 

алғандағы құқықтық қамтамасыз етуші құжаты бо-

лып отыр. «Бірлік бар жерде – тірлік бар» демекші, 

бұл дүниеде тату-тәтті тіршілікке, ынтымаққа 

жетер ештеңе де жоқ. Демократиялық құқықтық 

мемлекет құру жолындағы Конституцияның 

(міршең болатындығы ешқашан да күмән 

туғызбайды. Еліміздің заңдарын (мірге келтіруде 

зор еңбек сіңірген заңгер Сұлтан Сартаев былай 

деген болатын: «Тәуелсіздік алған елге бірлік 

керек. Заманымыздың қиыншылығына қарай 

ақылдан бұрын ашу жүрмесін. Ашу кернеп, 

жалаң тілді алға салмайық. Eр істеген ісімізде 

ой қорытындысы, парасаттылық болсын. 

Eлеуметтік, саяси, экономикалық бостандықты 

орнықтыру, жаңалыққа жол ашу үшін күпірлі 

с(зден аулақ болып, дүбірлі ортақ істің бабын бап-

тап, халқымыздың қажыр-қайратын жасампаздық 

арнасына бағыттап, ел алдындағы парызымыз-

ды орындайық, қарызымызды қайтарайық» 

деген болатын. Иә, осындай ұлы мақсаттарды 

орындау жолында жас ұрпақты отаншылдыққа 
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Әзімхан ЫБЫРАЙЫМ, 
М.Х.Дулати атындағы 

Тараз мемлекеттік университеті 
гумани тарлық-әлеуметтік ғылымдар 

факультетінің деканы, филология 
ғылымының кандидаты

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ –
ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитеті Қазақстан Республикасында Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Қостанай облысында 
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» атты орыстілді 
азаматтарға   мемлекеттік тілді насихаттауға арналған  
шарасын *ткізеді.

Шараның мақсаты – орыстілді азаматтар арасын-

да қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесі, 

Қазақстандағы этностардың бірлігі мен ынтымағының 

кепілі ретіндегі, қоғамдық к(пшілік орындардағы, жас 

ұрпақ тәрбиесіндегі, патриоттық, ғылым-білім, жаңа тех-

нология саласындағы қызметтері, қазақ тілін латын қарпіне 

к(шірудің маңыздылығы, идеологиялық тұрғыдан ескірген 

елді мекендер мен к(шелердің атауы, олардың тарихи ата-

уларын қайтару, сонымен қатар тарихи жер-су атауларын, 

ұлттық танымға жақын дәстүрлі атауларды беру және т.б. 

турасында с(з қозғау, пікір алмасу.

Жұмыс тобының құрамында белгілі саясаткерлер,  

қоғам қайраткерлері, ғалымдар және жергілікті атқарушы 

органдардың (кілдері бар. Шараға Қазақстан Халқы 

Ассамблеясы ғылыми-сараптама кеңесінің мүшесі, сая-

саткер, Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер Дос К(шім, 

саясаттанушы Айдос Сарым, Қостанай облысы тілдерді 

дамыту басқармасының басшысы Гүлжан  Мендекинова, 

А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай мемлекеттік 

университетінің профессоры, жазушы Ақылбек Шаяхмет 

қатысады.

Шара үстіміздегі жылдың 4-8 қыркүйек аралығында  

(теді.  

 

Асқар М>МБЕТОВ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫШАРА

  –   

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Борлык*ң – мола, Мұнайлы ауданы. Атау 

борлы (сын есім) және к(ң (зат есім) с(здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «боры 

к(п, топырақ түсі ақ болып келген қыстаудағы 

мола».

Борлымүйіс – үңгір. Атау борлы (сын 

есім) және мүйіс (зат есім) с(здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мүйіс «құрлықтың теңізге, 

к(лге сұғына еніп жатқан б(лігі» (КТТС, 7 т. 

265). Мағынасы: «құрлықтың теңізге сұғына 

еніп жатқан жұмсақ ақ топырақты б(лігіндегі 

үңгір».

Борлысуат – қос сай, Түпқараған түбегінің 

солтүстік-шығыс б(лігіне жақын жерде. 

Атау борлы (сын есім) және суат (зат есім) 

с(здерінің бірігуі арқылы жасалған. «Жұмсақ, 

ақ топырақты, сулы сай».

Борсай – құдық, Қарақия ауданы. Атау бор 

(зат есім) және сай (зат есім) с(здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «боры к(п, ақ 

топырақты сай».

Борсық құмы – құм, Үстіртте. Атау сол 

жер де борсықтың к(п болуына байланысты 

аталған.

Борсымұрын – шағын мүйіс. Қарақия ауда-

ны, Кендірлі шығанағында. Атау борсы (сын 

есім) және мұрын (зат есім) с(здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «күлімсі иісі бар 

құмды мүйіс».

Босаға – т(бе, абсолют биіктігі 222 м. Қа-

ра қия ауданы. Босаға с(зі к(нетүркі тілінде: 

«тау  дың кемері, баурайы» (Э.Севортян, 1978, 

197). Ма ғынасы: «тау баурайындағы т(бе, 

д(ңес жер».

Бостан – ауыл, құдық. Қарақия ауданы. 

С.Омарбеков бостан с(зінің мағынасын 

– «бостандық» деп к(рсетеді (102). Ал 

 Н.Оңда сынов тың «Парсыша-қазақша 

түсіндірме с(здігінде» бостан – «бау, бау-

бақша» және гүлденген (лке» деген мағына 

беретіні айтылады (Н.Оңдасынов, 48). Сонда 

атаудың мағынасы: «к(к(ністі, бау-бақшалы 

ауыл».

Бостанқұм – құмды алқап, Маңғыстау 

және Қарақия ауданы аумағында. Атау бостан 

(зат есім) және құм (зат есім) с(здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «к(к(ніс (сетін 

құмды алқап».

Б*ген  – құдық, Маңғыстау ауданы. 

Мағынасы: «тоғаны бар құдық».

Б*герістам – суы мол бұлақ, Маңғыстау 

ауданы. «Мола маңындағы тоғаны бар суы 

мол бұлақ». 

Б*гет – мүйіс, Түпқараған ауданы, Форт-

Шевченко қаласының кіреберісінде. Атау 

қарғынды қаланың үстімен (ткізбей тоқтату 

үшін салынған б(гетке байланысты қойылған. 

Б*кеже – құдық, Маңғыстау ауданы. Араб-

ша боке – «ойпат жер» (В.И.Савина, 41). Атау-

дың мағынасы: «кіші ойдан қазылған құдық». 

Б*кен – құдық, Бейнеу ауданы. Этноги-

дроним. Жеменейдің Б(кен руының адамы 

қаздырған құдық.

Б*кенмола  – бейіт, Бейнеу ауданы. Этно-

некроним. Жеменейдің Б(кен руының Мұрас 

деген жас жігітіне арнап салынған күмбезді 

бейіт.

Б*рлі – мүйіс. Түпқараған ауданы. «Қас-

қыр дың (б(рі) (те к(п кездесетін жері» мағы-

насындағы атау. 

Б*рлік*ң – қыстау. Маңғыстау ауданы. 

Атау б(рлі (сын есім) және кен (зат есім) 

с(здерінің бірігуінен жасалған. К(ң – мал 

қыстататын орын. Сонда атау: «қасқыры к(п 

мал қыстататын орын». 

Б*рібас – асу. Маңғыстау ауданы, Оңтүстік 

Үстірт беткейінен шығатын асу. Атау б(рі (зат 

есім) және бас (зат есім) с(здерінің бірігуінен 

жасалған. «Сырт кейпі, жарлауыт жиектері 

б(рінің тісі ақсиған басына ұқсауына байла-

нысты берілген атау» ( Маңғыстау энцикло-

педиясы, 2008, 245). 

Б*ріккеткен – мүйіс. Маңғыстау ауданы. 

Атау б(рік (зат есім) және кеткен етіс тік) с(з-

дерінің бірігуі арқылы жасалған. Атау б(рікке 

қатысты оқиғаға байланысты қойылған. 

Булыойық, Құрмаштың сүйретпесі  – үңгір. 

Үстірт ернегіндегі түбінде суы бар терең 

шұңқыр. Тереңдігі – 120 м. Атау булы (сын 

есім) және ойық (зат есім) с(здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Атау қыста  аузынан бу 

шығып жатуы себепті қойылған.  Құр маштың 

сүйретпес і  аталуы Құрмаш осы жер-

ге паналаған делінеді. Ал сүйретпе теген 

с(зге E.Спан мен Ж.Дүйсенбаеваның «Ұлы 

даланың ұлан-ғайыр мұрасы» атты кітабында 

былай деп анықтама берілген: «жарқабақты 

тау шыңы үңгіріндегі тұщы су. Үстінен 

тікелей алуға мүмкіндік болмаған соң, меспен 

сүйретіп, еңбектеп альш шығады» (E.Спан, 

Ж.Дүйсенбаева, 219). 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген *лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

ақпарат к(зі «Қазақстан Республикасының 

премьер-министрі Семейге келді» деген 

тақырыппен ақпарат беріп, сол мәтіннің 

соңында: «Кездесу қорытындысы бойын-

ша ҚР Премьер-Министрі Бақытжан 

Сағынтаев облыс пен қала басшылығына 

(ңірді одан әрі әлеуметтік-экономикалық 

дамыту мәселелері ж(нінде бірқатар нақты 

тапсырмалар берді» деп жазады (https://

ustinka.kz/).

«Парламент – Қазақстан Республи-

касының заң шығару қызметін жүзеге асы-

ратын Республиканың ең жоғарғы (кілді 

органы» (ҚР Конституциясы). Олай болса, 

Парламент Палаталарының т(рағалары 

ең жоғары мемлекеттік қызметтердің бірі 

болып табылады. Соған орай оның әрбір 

с(зі бас әріппен жазылуға тиіс. Ал газет-

терде тек Сенат пен Мәжіліс с(здері ғана 

бас әріппен беріліп, «т(рағасы» с(зі жай 

Қазіргі баспас(з беттерінде бас әріп-

терді, әсіресе әрбір с(зі бас әріппен жа-

зылатын күрделі атауларды жазуда түрлі 

олқылықтар байқалады. Жалпы «Қазақ тілі 

орфографиясының негізгі ережелерінде» 

мынадай күрделі атаулардың әрбір с(зінің 

бас әріппен жазылатыны к(рсетілген:

а) ең жоғары мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдар аттары. 

ә) ең жоғарғы мемлекеттік қызмет атта-

ры мен атақтар. Ескерту: +зге мемлекеттік 

мекемелер мен партия ұйымдарының 

күрделі есімдерден құралған аттарының 

бірінші с(зі ғана бас әріппен жазылады. 

Мысалы: Сыртқы істер министрлігі, Оқу 

министрлігі... Бұл ережелер 1988 жылы 

шыққан с(здікте де осы қалпында (згеріссіз 

берілген. Ал профессор Р.Сыздықова 

әрбір с(зі бас әріппен жазылатын күрделі 

атаулардың қатарын толықтыра түседі:

– кейбір мемлекет одақтарының, 

халықаралық ұйымдар аттарының;

– жеке мемлекет ретіндегі республика 

аттарының;

– кейбір мемлекеттік мекемелердің, 

жоғары ұйымдардың күрделі атауларының;

– жоғары дәрежелі қызмет аттары 

мен құрметті атақтардың – әрбір с(зі бас 

әріппен жазылады.

Бас әріптердің жазылу ережелері 

теориялық жақтан жан-жақты талданып, 

к(рсетілгеніне қарамастан, практикалық 

қолданылу барысында түрлі қателер к(п 

кездеседі. Мұндай қателер, әсіресе «әрбір 

с(зі бас әріппен жазылатын ең жоғарғы 

мемлекеттік мекемелер мен қызмет атта-

рын» жазу барысында байқалады. Бірнеше 

республикалық газеттердегі әрбір с(зі бас 

әріппен жазылуға тиіс кейбір с(здерді тал-

дай келгенде, ондағы осындай қателерді екі 

топқа б(лгенді ж(н санадық: 1) жоғарыда 

аталған ережені дұрыс білмегендіктен 

жіберілетін қателер. Бұлардың саны к(п 

емес десе де болады; 2) ережені білгенмен 

«ең жоғарғы мемлекеттік мекемелер мен 

қызметтерге» қандай мекемелер мен 

қызметтердің жататынын анық ажыра-

та алмағандықтан жіберілетін қателер. 

Бұндай қателердің баспас(з беттерінде 

(те жиі кездесетіні байқалады. Оған се-

4-бабының 2-тармағында: «Конс титуция-

ның ең жоғарғы заңдық күші бар және 

республиканың бүкіл аумағында ол тікелей 

қолданады» деп анық к(рсетілген. Олай 

болса, еліміздегі ең жоғарғы мемлекеттік 

мекемелер мен қызметтерді анықтау ба-

рысында Конституция дұрыс (лшем бола 

алады деп ойлаймыз.

Енді Конституция бойынша әрбір 

с(зі бас әріппен жазылуға тиіс кейбір 

күрделі атаулардың баспас(з беттерінде 

жазылу ерекшеліктеріне талдау жасап 

к(релік. Еліміздегі ең жоғарғы мемлекеттік 

қызмет «Қазақстан Республикасының 

Президенті». Соған орай оның әрбір с(зі 

бас әріппен жазылуы тиіс. Бұған ешкімнің 

дауы жоқ.  Президент президенттік 

басқару нысанындағы кез келген мем-

лекетте ең жоғары мемлекеттік қызмет 

болып табылады. Олай болса олардың 

да әрбір с(зі бас әріппен жазылуға тиіс. 

Ал біздің кейбір газеттеріміз «Қазақстан 

Республикасының Президенті» с(зінің 

әрбір с(зін бас әріппен жазады да, басқа 

елдердің президенттерін жай әріппен жаза-

ды. Бұл жерде журналистердің қандай ере-

жеге сүйеніп отырғаны түсініксіз. Деген-

мен, соңғы жылдары «Егемен Қазақстан» 

газеті бұл бағытта дұрыс жолды ұстанып, 

басқаларға үлгі болуда: Мемлекет бас-

шысы Нұрсұлтан Назарбаев +збекстан 

Республикасының Президенті Шавкат 

Мирзиёевпен телефон арқылы с(йлесті, 

деп хабарлады Президенттің баспас(з 

қызметі. Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев Рам Нахт Ковиндке Үндістан 

Республикасының Президенті болып сай-

лануына байланысты құттықтау жеделха-

тын жолдады, деп хабарлады Президенттің 

баспас(з қызметі («ЕҚ»).

Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі  де еліміздегі  ең жоғарғы 

лауазымдардың бірі. Ал республикалық 

бұқаралық ақпарат құралдарында оның 

да жазылуы әркелкі. Тіпті сырт к(здердің 

(здері Премьер-министрдің (зінен по-

тенциалы жоғары министрлерге шүйіле 

қарайтындығын аңғартатын («ЖА»). Тіпті 

кейде бір мәтіннің ішінде әртүрлі жазуды 

да кездестіреміз. Мәселен, «Устинка Live» 

әріппен беріледі. Сондай-ақ ең жоғары 

мемлекеттік мекемелердің бірі – Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Соты. Демек, 

Республика Жоғарғы Сотының Т(рағасы 

да ең жоғары мемлекеттік лауазымдардың 

бірі болуға тиіс. Газет беттерінде бұл 

атаулардың да жазылуы әркелкі. Мысалы: 

Жоғарғы Сот осы мәселені зерттеп, қаулы 

қабылдады («ЕҚ»). Қазақстан Республи-

касы Жоғарғы сотының т�рағасы Қ. Мәми 

(«ЕҚ»). Жоғарғы сот т�рағасы Қайрат 

Мәми бұл мәселеде (з к(зқарасының 

толық айқындалмағанын білдірді («Заң» 

г.).

Міне, бұлар аталмыш республикалық 

газеттер бетінде жазылып жүрген санаулы 

ғана атаулар. Ал ең жоғарғы мемлекеттік 

мекемелер мен қызметтер атауларының 

бұлармен шектелмейтіндігі белгілі.

Еліміздегі қазақтілді газеттердің де 

біз қарастырғандардан әлдеқайда к(п 

екендігін ойласақ, қазіргі баспас(з тілі 

мәдениетінің қай деңгейде тұрғанын 

аңғаруға болады. Ал т(ртінші билік 

иесі атанған баспас(здің күннен-күнге 

күшейіп, халыққа, оқырманға ықпалының 

артып бара жатқанын ескерсек, онда 

болашақта біздің жазу сауатымыздың 

қандай дәрежеде болатынын болжау қиын 

2007 жылы Елбасы Н.E.Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан» Жолдауында «Тілдердің үш тұғырлығы» мәдени жо-

басын қолға алуды ұсынған болатын. Еліміз үшін үштұғырлы тіл 

– елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудағы бірінші қадамы деп 

айтсақ болады. Себебі бірнеше тілде еркін с(йлей де, жаза да білетін 

қазақстандықтар (з елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті 

тұлғаға айналады. Үш тілді қатар меңгеру - әлемдегі ең дамыған 30 

елдің қатарына қосылуды жеделдете түсетіні с(зсіз.

Осыған орай, Семей қаласында тілдерді оқыту орталықтары 

ашылып, мемлекеттік тілді және басқа да тілдерді оқыту жұмыстары 

жүргізілуде. Соның ішінде қалалық орталықтандырылған кітапхана 

жүйесінде ағымдағы жылдың наурыз айында ағылшын тілін оқыту 

үйірмесі ашылған болатын. Бір ерекшелігі аталмыш үйірмеге 

келушілер 58-80 жас аралығындағы зейнеткерлер. Ашылған күні 

5 оқушысы болған үйірменің бүгінгі күні 15 тұрақты қатысушысы 

бар. Кітапхана директоры Гүлниса Молжігітованың айтуынша, 

осыдан бір жыл бұрын зейнеткерлерге компьютер сауаттылығын 

оқыту үйірмесі ашылған еді, зейнеткерлердің уақытында келу 

тәртібі, іздемпаздықтары, қызығушылықтары кімді болсын қайран 

қалдырады. Ұжыммен келісе келе және зейнеткер оқырмандардың 

ұсынысы бойынша ағылшын тілін оқыту үйірмесі ашылған бола-

тын. 

Үйірмеге қатысушы атақты теміржолшы Мойынбаев-

тар әулетінің (кілі, ұзақ жыл Семей вокзалының басшысы 

болған, қазіргі зейнеткер, Аналар кеңесінің т(райымы Нағима 

Абдуайтқызы: «Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында мына жаһандану заманында ұлтымыз бәсекеге 

қабілетті болу үшін, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», 

«Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламаларды 

жүзеге асыру қажеттігі айтылған. Біздің ағылшын тілін оқып, 

үйренгеніміз мына (сіп келе жатқан (скелең ұрпаққа үлгі болсын, 

қай жаста болмасын білім алуға кеш емес деген оймен оқып жүрген 

жайымыз бар. 

Ал қырық жыл ән-күй пәнінен сабақ берген Рыскүл Құдысова: 

«Қазіргі заманда қайда барсаң да, ағылшынша білу қажет. Қазір 

не к(п, компания к(п. Біз де қартайдық демей, табыс тапқымыз 

келеді, бала, немере, ш(бере бар. К(мектескіміз келеді. Біз сияқты 

олар да талаптанып, ниеттенсін дейміз. Eрине, біздің жасымызға 

келгенде шет тілін үйрену қиын ғой, алайда талаптанып оқып 

жүрміз. Қазіргі таңда, (мірге ең қажетті осы ғаламтор мен ағылшын 

тілі болып тұр» дейді қарт әжей.

Тілге тиек етсек, дәрістер тегін жүргізіледі, аптасына екі рет 

(ткізіледі. Оқыту курсы аяқталған соң түлектерге арнайы куәлік 

салтанатты түрде табысталады.

Қазіргі заманда үш тілді білу – әркімнің дербес табыстылығының 

міндетті шарты болып отыр. Тілдерді дамыту мен қолдану 

бағдарламасының нысаналық индикаторларына к(з жүгіртсек – 

2020 жылға қарай мемлекеттік тілді білетін қазақстандықтар саны 

95%-ға дейін, ағылшын тілін білетін тұрғындар саны кемінде 20% 

болуы тиіс.

Анар ҚУАНҒАЛИЕВА,
 Семей қаласының мәдениет және 

тілдерді дамыту б*лімінің бас маманы

БАС ӘРІПТЕРДІ 
ҚОЛДАНА БІЛЕМІЗ БЕ? 
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беп мемлекетіміздегі қандай мекеме мен 

қызметтің ең жоғарғы, ал қайсысының 

одан кейінгі (екінші) дәрежелі қызмет 

пен мекеме екені толық ажыратылмаған. 

Бұл бағытта арнайы жазылған ғылыми-

теориялық және практикалық зерттеу 

жұмыстары да жоқтың қасы. Соған орай 

біздің осы зерттеуімізге әрбір с(зі бас 

әріппен жазылатын кейбір атаулардың 

баспас(з бетінде қолданылуы (зек бо-

лып отыр. Біздің ойымызша, әрбір с(зі 

бас әріппен жазылатын ең жоғарғы 

мемлекеттік кызмет пен мекемелерді 

анықтау үшін Қазақстан Республикасының 

Конституциясына жүгінген ж(н деп 

есептейміз. +йткені Конституция – ең 

негізгі заң болып табылады да, еліміздегі 

мемлекеттік құрылым мен құқықтық-

нормативтік катынастарды реттеуге негіз 

болады. Сондай-ақ Конституциямыздың 

емес. Мұндай жаппай сауатсыздықтың ал-

дын алу, әрбір с(зі бас әріппен жазылатын 

күрделі атауларды бірізділікке түсіру үшін 

жоғарыда аталған ереженің теориялық 

баптарын (тармақтарын) практикалық 

тұрғыдан нақтылай түсу қажет. Яғни ең 

жоғарғы мемлекеттік мекемелер мен 

қызметтерге жататын күрделі атауларды 

анықтап, олардың басқа қызметтерден ара 

жігін ажырату керек. Соған орай әрбір с(зі 

бас әріппен жазылатын күрделі атаулар 

с(здігін құрастыру бүгінгі заман талабы-

нан туындаған ең (зекті мәселеге айналып 

отыр.

Сондай-ақ жазылуы қиындық туды-

ратын атаулардың бірі – университет, 

факультет, кафедра атаулары. Күнделікті 

оқу үдерісі барысында бұл атауларды жиі 

ұшырастырамыз және жиі жазамыз. Ал 

сол атаулардың жазылуына к(з салсақ, 

түрлі нұсқаларды кездестіреміз. Алысқа 

бармай-ақ, (зіміздің университетіміздің 

атауының ресми құжаттарда,  түрлі 

жарнамалық материалдарда, оқытушылар 

мен студенттер жазған түрлі құжаттарда 

және т.б. орындарда жазылуына назар 

аударсақ, «М.Х.Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік университеті, М.Х.Дулати 

атындағы Тараз мемлекеттік Университеті, 

М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік 

университеті, М.Х.Дулати атындағы Та-

раз Мемлекеттік Университеті» сияқты 

бірнеше үлгісін кездестіріп жүрміз. Ал 

ережені жақсы білетін автор бұл атаудың 

алғашқы нұсқасын қолданар еді. Қазақ 

тілі орфографиясының негізгі ережелері 

авторларының бірі, ҚР ҰҒА академигі, 

филология ғылымының докторы, про-

фессор Р.Сыздықова «Мекемелердің, 

ұйымдардың т.б. жеке б(лімдерінің, 

секторларының, институт пен университет 

факультеттерінің аттары кіші әріппен жа-

зылатынын» к(рсетеді. Соған қарамастан, 

қазіргі жазу үрдісімізде факультет атаула-

рын бас әріппен жазу дәстүрге айналды. 

Керісінше, оны кіші әріппен жазуды 

қате деп есептейтін болдық. Біз жұмыс 

барысында жиі кездесетін екі атауға ғана 

тоқталдық. Ал шын мәнінде баспас(з 

беттерінде, күнделікті қарым-қатынаста, 

түрлі  құжаттарда әртүрлі  жазылып, 

біріздендірілмей жүрген атуалар қаншама?

Сауаттылық – тіл мәдениетінің ең басты 

талабы. Тіл мәдениетінің негізгі талабының 

бірі – тілдің халықтық қасиетін дамыту, 

ана тілінің байлықтарын талғам елегінен 

(ткізіп, әдеби тілге енгізу. Ал оның негізгі 

мақсаты – әдеби тілде барды дұрыс таңдап, 

талғап с(йлеуге, жазуға, сауаттылыққа 

үйрету, оқушылардың, студенттердің 

с(йлеу мәдениетінің сапасын жоғары 

сатыға к(теру болмақ.Тіл – адам ойының 

айнасы. Адамның тіл жұмсау дағдысынан, 

тіл мәдениетінен оның кім, қандай адам 

екенін аңғару қиын емес. Сондықтан 

бәсекеге қабілетті білікті маман, мәдениетті 

де білімді азамат, тіпті қарапайым жақсы 

адам боламын деген кісі – (зінің жазу 

сауаттылығына ерекше мән беруі тиіс.

С(з соңында белгілі жазушымыз Ғаббас 

Қабышұлының мына с(зін жастардың 

назарына ұсынғым келеді: «Ана тілін 

жақсы білу – әркімнің азаматтық боры-

шы, қоғамда атқаратын қызметінің тірегі. 

Eрбір жас азамат ана тілін білу, үйрену мен 

тіл мәдениетін арттыруды бүкіл саналы 

ғұмырының әрекеті деп түсіну керек. Егер 

айтылған ой жігерлі, жалынды жастың 

аузынан шығып, нысанаға дәл тиіп жат-

са, ана тілінің құдіреті сонда байқалады. 

Тіл мәдениеті – тілдің табиғи әуезділігін, 

сұлулығын сыйлау, сақтау, басы артық 

с(збен берекесін кетірмеу».

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ӘЖЕЛЕР ДЕ 
ТІЛ ҮЙРЕНІП 

ЖҮР 
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тақырыппен айналысып жүргенімізге 

де 20 жылға жуық уақыт болды. Бұл 

ж(нінде арнайы магистрлік диссертация 

қорғалған. Аударманың ең басты шарты 

– тіл білу емес, аударылатын құбылысты 

танып білу. Ол ұғымды танып-білмеген 

адам ешқашан аударма жасай алмайды. 

Бұл кітап тарихи ұстаныммен жазылған. 

Бүкіл адамзаттың тарихында үлкен 

орын алатын археологиялық жазба-

лар, Құдайды қай дін қалай таныды, 

қандай негіздерге сүйенді, осының 

бәрі оқулықта жан-жақты қамтылған. 

Тағы бір дүние, кез келген оқулықты 

аударғанда (з тілімізге қарай ыңғайлауға 

мадан (тпек. «Eдеби редактор тілдік 

құрылымдардың сақталуына, граммати-

касына, стилистикасына к(бірек маңыз 

береді .  Ең шешуші кезең жауапты 

үйлестірушіге тиесілі. Ол аудармашы 

маман дармен, ғылыми және әдеби ре-

дактормен бірлесе отырып, шешуші 

жұмыс атқара тын маман. Осы кезеңнің 

бәрінен (ткен нен кейін ғана оқулық 

басуға жіберіледі» деп атап к(рсетті 

Р.Кенжеханұлы. 

Сондай-ақ бюро жетекшісі оқулық-

тарды іріктеуге қойылатын талаптарға 

қатысты «Ең алдымен, оқулық дүниежү-

зіндегі ал дыңғы қатарлы оқу орындарын-

да қолданыста болуы шарт. Екіншіден, 

бұл оқулықтар кемінде үш рет баспа жүзін 

к(руі тиіс. Яғни (зінің (міршеңдігін 

дәлелдеген оқулық болмаса, онда біздің 

талапқа сай емес деген с(з. Біз таңдап 

алған оқулықтардың алды он рет қайта 

басылып шыққан. Үшіншіден, соңғы 

үш жылда оқулық студенттер үшін де, 

оқытушы мамандарға да қажетті, таптыр-

мас оқу құралы болуы керек. Заманауи 

талаптарға сай болмаса, ол оқулықтың 

қажеті шамалы. Осының бәрін ескере оты-

рып, әбден електен (ткен оқулықтарды 

ғана таңдап алдық» деп түсіндірді және 

17 оқулықтың тізімімен таныстырып (тті. 

Сондай-ақ Р.Кенжеханұлы ұйымдастыру 

кезеңінде авторлық құқық мәселесі 

шешілгенін мәлім етті. Жоба бойынша 

жарыққа шығатын кітаптар әрқайсысы 

мың данамен басылып, оқу орындарына 

тегін таратылады. 

Тікелей ағылшын, француз тілдерінен 

қазақшаға аударылып жатқан кітаптар 

қазіргі заманғы әлеуметтік-гуманитарлық 

саладағы (згерістерді, үдерістерді қамтуы, 

мазмұны жағынан идеологиялық бейтарап 

болуы ескерілген. «Бұл – топтық жұмыс. 

Сондықтан аудармаға кәсіби деңгейі (те 

жоғары, үш тілді жетік меңгерген маман-

дар тартылды» дей келе, бюро жетекшісі 

оқытушы-ғалымдар мен мамандарға с(з 

берді.  

>лия МАСАЛИМОВА, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дің философия және сая-
саттану факультетінің деканы, профессор: 

– «Қазақ тіліндегі 100 оқулық» жоба-

сына ұлттық университет ғалымдары бел-

сене қатысып жатыр. Олар Д.Джонстон, 

Д.Ритцер, Э.Аронсон және т.б. ғалым-

дардың оншақты рет басылым к(рген 

еңбектерін ағылшын тілінен қазақ 

тіліне аударуда. Осы тұрғыда қазақ 

тіліндегі басылымға кітап авторлары 

туралы мағлұмат енгізсек те артық бол-

мас еді. +йткені студенттер оқулықтың 

мазмұнымен қатар, оның авторы туралы 

да білуі тиіс. Тағы бір ұсынысым, осы жоба 

аясында біз к(бінесе батыс ғалымдарының 

еңбектерін аударып жатырмыз. Деген-

мен, алдағы уақытта 100 оқулық тізіміне 

шығыс тілдерінен де сүбелі еңбектерді 

қоссақ ж(н болар еді. Олар бізге тілі, ділі, 

географиялық орналасуы жағынан жақын 

әрі батыс авторларының еңбектерінде 

шығыс ойшылдары к(бінесе елеусіз 

қалады. Міне, осы олқылықтың орнын 

толтырып, ғылым ауқымын кеңейте 

түссек нұр үстіне нұр болар еді. 

Досай КЕНЖЕТАЙ, Л.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті дінтану 
кафедрасының профессоры:

– Біз таңдап алған оқулық – Карен 

Армстронгтың «Тәңірдің тарихы» атты 

еңбегі. Бұл кітап иудаизм, христиан және 

ислам дінінің тарихын қаузайды. Осы 

әр саланың жетекшілері мен оқулықтар 

іріктеліп алыныпты. Дегенмен, бұл істе 

жариялылыққа үлкен мән беру қажет. 

Мейлі 5 оқулық болсын, мейлі одан да 

к(п болсын, тек қана мамандар емес, 

к(пшілік қалайтын оқулықтар таңдалуы 

тиіс. Келесі оқулықтарды іріктеуде осыны 

ескергеніміз дұрыс секілді. 

Аударманың бір жарым ғасырға жуық 

тарихы бар. Ыбырай мен Абайдан баста-

лып, бер жағында Eлихан Б(кей ханов, 

Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Eуезов 

бар. Осы істің бір ғасырлық тари хын алып 

қарағанда, екі түрлі үрдісті байқаймыз. 

Біріншісі – Абай бастаған, Шәкәрім, 

Алаш зиялылары жалғастырған Жүсіпбек 

Аймауытовқа дейінгі аудар машылардың 

дені аудар ма ның түпнұсқасы мен стилін 

сақтаудан г(рі ұлттық нақыш пен бояуға 

мән беріп, с(зді де, стилін де қазақ 

топырағына бейімдеген. Екіншісі, қазіргі 

аудармада дәлдікке к(бірек мән беріледі. 

Аудармашы түпнұсқаның шылауынан 

шыға алмауы шала-жансар терминдердің 

пайда болуына әкеп соқты. Енді бұл жо-

бада түпнұсқадан тікелей аударуға к(шіп 

отырғанымыз қуантады. Дегенмен, тер-

миндерге байланысты әртүрлі пікірлер 

айтылуда. Мысалы, біз айтып жүрген 

«(сімдік» деген с(з бұрын оқулығымызда 

болмаған. Бұл – жасанды с(з. Бірақ қазір 

(сімдікті қолданысқа енгізіп жібердік. 

Ешкім оның жасанды екенін байқамайды. 

Дайын нәрсені ала салу – ең оңайы. 

Плюс, минус дегендерді қосу, алу, б(лу 

деп аудардық қой. Біз қазір халықаралық 

термин дегенді ұстанып алдық. Сонда 

бізде фонетикалық заңдылық жоқ па?! 

Бәрін термин деп енгізе беруге болмайды. 

Стиль туралы да бір ауыз с(з айта 

кеткім келеді. К(ркем әдебиетті аударуда 

біраз жақсы дүниелер бар. Алайда рес-

ми және ғылыми-техникалық әдебиетті 

аударуда ойланатын дүниелер жетерлік. 

Қолданыстағы оқулықтардың 80-90 пайы-

зын оқыған кезде қазақша тіл білетін адам 

қиналады. Eрбір с(йлем орыс тіліндегі 

түпнұсқамен, с(йлем құрылысымен 

аударылғандықтан, ғылыми әдебиет 

тілі (те ауыр. Қысқасы, қазақы стиль 

сақталып, мазмұн (згермеуі керек. Осы 

жағы ескерілсе құба-құп. 

Анар ФАЗЫЛЖАНОВА, А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институты директоры-
ның орынбасары: 

– Үлкен жұмыс қолға алынғанын 

к(ріп отырмыз. Тіл мәселесіне қатысты 

біраз  қиындықтар бар  екенін де 

байқадық. Жалпы әрбір сала маман-

болады. «Мынау басқа ұлттың термині, 

бізге сәйкес келмейді» деген ұғыммен 

қарайтын болсақ, қазақ тілінің ғылыми 

лексикасын ешқашан байыта алмай-

мыз. Бұл – бір. Екіншіден, біздің тілде 

ислам терминдері жеткілікті. Eлі күнге 

дейін кейбір тілшілеріміз «бұл ара-

бизм», «бұл иранизм» деп б(ліп жатады. 

Біз мұндайдан бас тартуымыз қажет. 

Араб тілінен енген с(здің барлығы 

(ркениеттік дүниета нымды, болмысты, 

табиғатты айшық тайтын тілдік ойлау 

жүйесінің негізгі сұлбасы. Олардың 

қазақ тіліне сіңгені сонша, т(л с(зімізге 

айналып кетті. Бірақ біз соңғы кезде 

тілдің осындай иммунитетін жоғалтып 

алдық. 

Сапар ОСПАНОВ, «9рлеу» біліктілікті 
арттыру республикалық институтының про-
фессоры, философия ғылымының докторы:

– Eрбір оқулық қа аудармашы жазған 

кі  ріспені және аудармашының тәр-

жімалары туралы б(лімді берген дұрыс. 

Сондай-ақ түпнұсқа кітаптарда автор та-

рапынан қателік кетеді, сондай тұстарда 

аудармашының ескертпесі берілуі ке-

рек. Ал терминдерге келетін болсақ, 

философиялық ұғымдардың байырғы 

мағынасы мен қазіргі заманғы түсінігін 

де қамтыған ж(н. Мәселен, біз орысша-

лап Фома Аквинский деп жүрген ита-

льян философы Томас Аквинат Акви-

но деген жерде туған. Сонда біздіңше 

аквинолық Томас болады. Мұндай қате 

жазылып жүрген атаулар мен есімдер 

аз емес. Соларды бірыңғайлау керек. 

Тағы бір айта кететін жайт, «Мәдени 

мұра» бағдарламасы бойын ша философия-

дан к(птеген еңбектер аударылды. Бірақ 

олардың басым к(пшілігі пайдаланылмай 

жатыр. Сондықтан жаңа оқулықтарда 

«Мәдени мұрамен» шыққан еңбектерге 

тиісті сілтеме жасалса пайдалы болар 

еді. Және де шығыс философтарының 

еңбектері қосылса деген ұсынысты мен де 

қолдаймын. 

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ, филология 
ғылымының докторы, профессор:

– Қолға алынып жатқан жұмысты 

қуана құптаймыз. +йткені қазақ тілінің 

қоғамның түрлі саласындағы қолданысы 

осы аудармаға тәуелді, байлаулы бо-

лып отыр. Осындай жағдайда Ұлттық 

аударма бюросына к(п үміт артамыз. 

Ұйым дастыруға байланысты айтар ұсы-

ныстарым бар. Біріншіден, қысқамерзімде 

еңбектердің 70-80 пайызы аударылыпты. 

+те шұғыл жасалып жатқаны, жұмыстың 

қарқыны бірден байқалып тұр. Екіншіден, 

дары шетелдік заманауи ұғымдарды 

аударған кезде ұлт тық негізбен бай-

ланыстыра отырып аударса екен. 

Себебі бұл оқулықтарды басқаша 

ж о л м е н  а у д а р у д ы ң  қ а ж е т і  ж о қ . 

А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі 

институты ғалымдары «Мәдени мұра» 

бағдарламасы аясында қыруар ұлттық 

мұрамызға қол жеткізді. Соның негізінде 

«Қазақ тілінің 15 томдық түсіндірме 

с(здігін» шығардық. Сол с(здік осы 

жобада пайдаланылуы тиіс. Себебі 

бұл лексикографиялық емес, лингво-

мәдениеттанулық танымдық еңбек. 

Бергісі Алаш, арғысы барлық түркі 

дүниесіне ортақ тіліміз болған. Бүкіл 

түркілер сол жазба тілімен бір-бірімен 

түсініскен. Ол ислам (ркениетінің 

қазақ даласында, түркі даласында 

гүлденген дәуіріне қызмет еткен тіл 

болған. Сол тілде діни лексиканың 

барлығы қазақтың мәдениетін жасаған. 

Мәшһүр Жүсіпті оқысаңыз, тұнып 

тұрған діни лексика. Бұл діни дискурста 

қолданылатын с(здер. Тек қана қазақша 

жазамыз деп те айтуға болмайды. Бір 

с(здің әртүрлі дискурстағы модельдері 

болуы керек. Сондықтан әдебиеттерде 

осы ерекшеліктерді, тілдік дискурста-

рын сақтауымыз керек. Мұны бастаған – 

Алаш зиялылары. Мәселен, Мағжанның 

«Педагогикасын», Жүсіпбектің «Психо-

логиясын» алып қарасақ, барлық тер-

миндер қазақтың с(зжасамдық ұлттық 

уәждерін сақтаған. Терминдер пай-

далануда осы еңбектерді қолдансақ 

игі. Бір (кініштісі, біздің ұрпақ сол 

ұлттық уәжден алыстап кетті. 15 томдық 

түсіндірме с(здікте сол уәждерді зер-

делеп жаздық. Тіл білімі институты 

жаңа бастаманы қолдап, к(мектесуге 

әрдайым дайын.

Мырзан КЕНЖЕБАЙ, 
«Мәдениет» журналы бас редакторының 
орынбасары, ақын: 

– Бұған дейінгі «Мәдени мұра» 

б а ғ д а р л а м а с ы  б о й ы н ш а  ш ы қ қ а н 

кітаптарда к(п кемшіліктер кеткенін 

айтып жүрміз. Елбасының (зі фило-

софиядан аударылған шығармалардың 

қазақшасын оқып түсіне алмағанын 

айтты. Бұл жоба соның кебін кимеуі 

тиіс. Бірақ жоғарыда айтылған «Құдай 

тарихы», «Қоғамдық жануар» деген 

атаулардың (зінен-ақ аударманың сапа-

сы белгілі болды. Н.Қожабек экономика 

мен кәсіпкерлік бойынша терминдердің 

бәрін қалдырдық деді. Сонда сендер нені 

аударып жатырсыңдар? Шерубайдың 

айтқаны дұрыс, халықаралық термин 

деген мүлде жоқ. Термин деген с(здің 

бәрін 2 миллиард қытай (з тілінде, жа-

пон мен араб (з тілінде айтады. Біз де 

осыған к(шуіміз керек. Сондай-ақ жоба 

бойынша іріктеліп алынған кітаптардың 

ішінде біздің тілімізге, дінімізге, салт-

дәстүрімізге, жалпы дүниетанымымызға 

қайшы келетін с(здер кездесуі мүмкін. 

Мұсылманға, шығыс халықтарына қарсы 

с(здерді Вольтер де, Монтескье де жазған. 

Міне, осыған сақ болайық. 

Есенгүл К>ПҚЫЗЫ, С.Демирел 
атындағы университеттің оқытушысы, 
журналист: 

– Біз аударып жатқан оқулық «Тіл 

және мәдениетаралық коммуникация» 

деп аталады. Аударманың 70-80 пайызы 

орындалды. Осы жерде аударма бары-

сында туындаған қиындықтарды айтқым 

келеді. Ғаламтордан қазақ тіліндегі 

с(здердің түсіндірмесін іздеп табу 

(те қиын. google-аудармашы қазақша 

с(здердің нақты мағынасын бермейді. Тіл 

білімі институты дайындаған 15 томдық 

с(здіктің электронды нұсқасы жоқ. 

Шынын айтқанда, бізге қазақ тіліндегі 

с(здіктерден г(рі орыс тіліндегі түсіндірме 

с(здіктер к(п к(мектесті. Осы ретте Тіл 

білімі институтының (кілдеріне (тініш: 

қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі 

салыстырмалы с(здік жасасаңыздар 

және оның электронды нұсқасын сайтқа 

орналас тырсаңыздар дейміз. +йткені 

ғылыми ұғымдардың әр тілдегі түсінігі 

әртүрлі, бір-біріне сәйкес келмейді. Орыс 

тілінен аударылған к(ркем әдебиеттердің 

мәтіндері де «Kitap.kz» сай тында тұрса 

пайдалануға ыңғайлы болар еді.

*** 

Ж
иында с(з алған ҚазҰУ-дің 

философия  кафе д   ра сының 

меңгерушісі Г.Нұрышева 

оқулық аудару – әлемдік тәжірибеде 

қалыптасқан дәстүр екенін тілге тиек етіп, 

(здері аударып жатқан Д.Джонстонның 

«Философияның қысқаша тарихы» атты 

еңбегіне тоқталды. Ғалымның айтуын-

ша, Джонстонның кітабы идеологиялық 

тұрғыдан бейтарап және берілу үлгісі 

де ерекше. Автор  Сократтан Дерридаға 

дейінг і  ойшылдардың еңбектерін 

олардың шығармашылығын талдау 

арқылы түсіндіреді. Сонысымен де бұл 

кітап студенттер мен ғалымдарға ғана 

емес, қарапайым оқырманға да қызықты. 

«Қазақ тілінің айдынын кеңейте түсуге, 

ғылым тілі ретіндегі мүмкіндігін паш 

етуге жаңа аудармалар с(зсіз қызмет етуі 

тиіс» деп қорытты с(зін профессор. 

С а я с а т т а н у ш ы  А й д о с  С а р ы м 

мемлекет тік дәрежедегі маңызды жо-

баны жүзеге асыруда Норвегия сияқты 

елдердің және түркітілдес мемлекеттердің 

осы саладағы тәжірибесінен үйренуге 

шақырды. Сондай-ақ қазақстандық 

аудармашылардың қоға мын құруды 

ұсынды. «Бұл қоғамдық ұйым аудар-

ма мәселелерін, оны шешу жолдарын, 

аудармашылардың кәсіби біліктілігін 

к(теру шараларын кеңінен қарастырып, 

халыққа жеткізіп отыруы тиіс» деді ол.

Жоғары оқу орындары қауымдастығы-

ның президенті Рахман Алшанов (з 

с(зінде еліміздегі мектеп бітірушілердің 

80 пайызы қазақша білім алатынын ай-

тып, әлемдік деңгейдегі оқулықтарды 

қазақ тіліне аударудың (зектілігін тілге 

тиек етті. Ғалым терминдерді қазақ тіліне 

міндетті түрде аудару керек деп есептейді. 

Белгілі жазушы, Кітап палатасының 

директоры Eлібек Асқаров Елбасы баста-

масы ерекше қызығушылық туғызғанын 

жеткізді. Осы ретте қаламгер, ең алдымен, 

«Мәдени мұра» бойынша жарық к(рген 

еңбектердің лайықты пайдаланылмай 

отырғанын тілге тиек етті. «Он жылға 

созылған бағдарлама бойынша жүздеген 

том еңбек жинақталды, енді соны сүзіп 

шығып, керегін алу қажет» деді ол.

Жиынды қорытындылаған Рауан 

Кенжеханұлы бұл алғашқы басқосу 

екенін айтып, алдағы уақытта мұндай 

кездесулер жүйелі  түрде (тетінін 

жеткізді. +йткені түйткілді мәселелер 

мен ақылдасатын шаруа (те к(п. 

Жоба жетекшісі  жиында айтылған 

сын-пікірлер мен ұсыныстарды ба-

рынша ескеретіндерін жеткізді. «Жоба 

жайындағы мәліметтерді ғаламтордағы 

«Kitap.kz» сайтынан табуға бола-

ды. Ұсыныс тарыңызды да осында 

қалдыра аласыздар. Біз үшін, ең басты-

сы – ұлттық мүдде жолында абырой-

лы қызмет ету» деп с(зін түйіндеген 

Р.Кенжеханұлы мазмұнды (ткен кездесу 

үшін жиналғандарға алғысын білдірді. 

Жоба аясында к(терілген тағы 

б і р  м ә с е л е н і  а й т а  к е т у  о р ы н д ы . 

Соңғы жылдары жоғары оқу орын-

дарында гуманитарлық ғылымдарға 

к(зқарас (згеріп, тарих, саясаттану, 

әлеуметтану, философия, психология, 

мәдениеттану сияқты дербес салалар 

оңтайландыруға ұшыраған болатын. Бұл 

үрдіс гуманитарлық пәндердің сағатын 

қысқартуға, олардың мәні мен маңызын 

т(мендетуге әсерін тигізгені жасырын 

емес. Осыған байланысты ғалымдар 

мен оқытушылардың арасында к(ңіл 

толмаушылық байқалған. Енді, міне, 

Елбасының тікелей бастамасы жоғары 

білім саласындағы олқылықтардың ор-

нын толтырғалы отыр. +йткені жаһандық 

деңгейде бәсекеге қабілетті болуда 

гуманитарлық білімдердің алатын орны 

зор. Ол үшін шет тілдердегі жоғары сапа-

лы оқулықтар мен ғылыми әдебиеттердегі 

маңызды ақпаратты түпнұсқадан алу 

қажет. Осыған орай Елбасы бастама 

к(теріп, ғылыми қауымдастыққа бағыт-

бағдар к(рсетті. Енді осы игі бастамаға 

бүкіл ел болып атсалысып, қолдау білдіру 

қажет.  

 :  
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Б
юро жетекшісінің айтуын-

ша, бүгінгі күні әлеуметтану, 

ф и л о с о ф и я ,  п с и х о л о г и я , 

мәдениеттану, дінтану және филология 

ғылымдары бойынша әлемге танымал 

авторлар жазған 17 оқулықтың аудар-

масы аяқталуға таяу. Аталған бағыттар 

бойынша жұмысқа 90-нан аса ұстаз-

ғалымдар мен аудармашы-редакторлар 

жұмылдырылған. Жалпы жоба алғашқы 

аударма мәтінін дайындау, оған ғылыми 

және әдеби редакция жасау және баспаға 

дайындау сатыларынан тұрады. Аударма 

сапалы болуы үшін оқулықтар қосымша 

тәуелсіз ғылыми және әдеби сарапта-

Дина ИМАМБАЕВА

ТҮЙІН
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+мір бір орында тұрмайды екен. Қоғам 

ауысып, заман (згерді. Т(ребек күш, 

қуаты бұлықсыған отты жылдарында (зі 

үшін түк бітірмей, қызығын басқалар 

к(ретін байлықтың буына семіріп, 

қойманың бір уыс кілтін ұстағанға мәз 

боп, аяғын алшаң басқанын кейін ұқты. 

Қария терең күрсінді. Ақсақалдың бір 

білгені зейнет жасына дейін айналысқан 

ісі бойға жұқтырған әдет-дағдыдан 

адамның қартайғанда да арыла алмайты-

ны. Арқасын кеңге салу, жайбарақаттық 

дегенге қас. Біреу қуып келе жатқандай 

асын да асығып-аптығып ішеді.

Ақсақалдар алқасына т(раға боп 

бекітілгеннен кейін зейнеткерлердің 

хал-ахуалын сұрауды т(л міндеті са-

нап, ауылдың о шеті мен бұ шетін жаяу 

аралайтынды шығарды. Т(рағаның 

к(ңіл б(ліп, арнайы ат басын бұруы 

қарттарды мерейлендір іп,  баяғы 

(ткен жастық шақтарын бастарына 

орнатқандай әсерленді. Қатар үзеңгі 

қағысқан тұрғыластарымен (ткенді еске 

алып қауқылдасқаннан жаны жадырап, 

Т(рекең де бір жасап қалады. «Eркімді ал-

сын құдай теңіменен» демекші, қадіріңді 

білетін тең-тұсыңмен сыр ақтарысуға 

жетер не бар десеңші. Күш-қайраты 

кеміп, кемелі істерден шеттетіліп (мір 

сатысының ең соңғы баспалдағына та-

бан тірегендеріне к(ндіретін, кез келген 

сәтте тап беретін ажалды шет к(рмеуге 

мойынұсындыратын кәріліктің адамға 

жан күйзелтерлік азабы да аз емес екен. 

«Алдан (лім күту қасірет емей немене» 

деп Т(рекең іштей жеңіл күрсініп қойды. 

Қария к(п ойланып-толғанып, 

қабырғасымен кеңесіп зейнеткерлердің 

басын қосып, жиын (ткізді. Жиынға 

ауыл әкімі, учаскелік полицей, т.б. 

ықпалды адамдар мен кәсіпкерлер 

қатысты. Екі түрлі мәселені алға тартты. 

«Бүгінгі таңда осы отырған бәріміздің 

қабырғамызды қайыстырып, (зегімізді 

қыжылтатын уақытша шешімі табыл-

май тұрған аса күрделі мәселе бар. 

Кезінде ауылымыздың к(рікті де еңселі 

ғимараттары саналып, к(з қуантатын 

мәдениет үйі, қонақүй, дүкен, асхана, 

балабақша құрылыстары бүгінде жай 

түскендей жайрап, бүлініп, түкке алғысыз 

боп қалғанына қалай күйінбеске! Бұған 

сіздер мен біздер бейжай қарай алмай-

мыз. Себебі ауыл біздікі. Ауылымыздың 

суығына тоңып, ыстығына күйгенбіз. 

Біз  де бір қауым елміз.  Зейнетке 

шыққанымызбен қолымыздан әлі де 

к(п нәрсе келеді. +мір тәжірибеміз бар. 

Соңымыздан жастарды ертуге ақылымыз 

да, күш-қайратымыз да жетеді. Отбасы 

шаруасын д(ңгелетіп әкеткен бір-бір 

шаңырақтардың ақылмандарымыз. 

Е л д і к  м ә с е л е г е  д е  а т с а л ы с а й ы қ . 

Ұ я л ы  т е л е ф о н ғ а  қ о ң ы р а у 

түсті. Алматыдан. Оңтүстік аста-

наға кезекті іс сапар барысында 

танысқан азамат – «Қазақ газет тері» 

ЖШС Бас дирек то ры Жұмабек 

Кенжалиннің қызмет тік ав ток(лігін 

жүргізуші Батиқ. Үні солғын.

– Ж(кеңнен айрылып қалдық. 

 Инсульт қатты соққан...

Япырай, бұл қалай? Кеше ғана – 

жексенбінің кешінде «Қазақстан» 

телеарнасында «Рухани жаңғыру» 

бағдар ла масы бойынша сұхбатын 

тыңдап, отбасымызбен мәз болып 

ек. «+мір қас қағым сәт» дегенің 

осы екен-ау.  Алла  ның қатал 

пәрменіне кімнің уәжі бар?!

Ж ұ м а б е к  К е н ж а л и н м е н 

алғаш танысқаным есімде. +ткен 

ғасырдың тоқсаныншы жыл-

дарының бастапқы кезеңі. Респуб-

ликалық «Халық кеңесі» газетінің 

бас редакторы қызметінде Ақт(бе 

облысының Қарабұтақ ауданына 

іссапармен келді. Мен – аудан-

дық «Жаңа (мір» газетінде бас-

шымын. Жол бастаушы болып 

жүрген алғашқы сәттен-ақ к(ркем 

бітімді қонақтың сыпайы қимыл-

қозғалысы, жоғары мәдениеті, 

кез келген адаммен тіл табысуға 

шеберлігі к(ңілден шықты, ежелгі 

тарихтан, тәрбиелік тағлымы зор 

ұлттық салт-дәстүрлерден біршама 

хабардарлығын байқатты. К(лгірсу-

кербездіктен ада, отырыстарда 

домбыраның құлақ күйін келтіріп, 

әдемі шертеді. Бәрінен бұрын ән 

шырқағандағы мақпал үнін айт-

сайшы?! Ауданның бірнеше елді 

мекенінде жұртшылықпен бетпе-

бет жүздесіп, елдің ішкі-сыртқы 

саясаты т(ңірегінде мазмұнды 

әңгімелер айтты, егемендік жария-

ланғанына к(п болмаған елең-алаң 

шақта ұйымдастырылған кезде-

сулерде жасы мен кәсібі, ойлау 

к(кжиегі әрқилы адамдардың алуан 

сауалдарына байыппен жауап берді. 

Алғашқы кездесуіміз кейін 

ағалы-інілі  қатынасқа,  әдемі 

достыққа ұлас  ты. Ж(кең қайда, 

қандай қызмет ат қарса да адам-

Аяулы дос інім ең, Жұмабегім, 

Бір ауылдас – «Қайыңды» ұланы едің.

+зіңнен ойда-жоқта айрылып қап,

Қайғыдан ш(гіп қалды құба белің.

«Қайыңдым» бұрын аудан мақтаны еді,

Еңбекпен ел бақытын тапқан еді.

Мұндай қаза боларын қайдан білсін,

60 жылдық той тойлап жатқан еді.

«Сырқатпын, – дедің 

Жүке, – бара алмаймын,

Тойының қызығына қана алмаймын.

Ауылдан әлі к(шіп жатыр, – дейді,

Тағдырына ел-жұрттың алаңдаймын...»

Қайран ер, ауыл тойын к(ре алмадың,

Аяқтан ауру шалып келе алмадың.

Суық хабар жеткенде сумаң қағып,

Елмен бірге мен де алғаш 

сене алмадым.

Бірі едің қазағыңа қалаулы ердің,

Дейтұғын к(ш бастайтын жалаугерім.

Еңбегің елге деген ұшан-теңіз,

Жазушы, редактор-қаламгерім.

К(рініп жүрдің дәйім биік белден,

Алғысың алған сансыз сүйікті елден.

Ақжарқын, кішіпейіл, жібек мінез,

Алла (зі сан қасиет үйіп берген.

Жан жары, балаларға ауыр қайғы,

Жас парлап, к(зден қалай ағылмайды.

Мен түгіл бар адамға бауырдай-ды,

Жүрегім қалай сыздап ауырмайды?!

Дастан балам, Eлима келін қалқам,

Сендермен қоса егілді елің, қалқам.

Қайғыңа ортақ бүкіл қазақ халқы,

Осынау аза жырмен к(ңіл айтам.

Атқарған азаматтық міндеті к(п,

Имани ізгі істері-сүннеті к(п.

Болғай-ды енді орыны жұмақ т(рі,

Мұхаммедтің сүйікті үмметі боп.

 Жұма Назар СОМЖҮРЕК

«Желкілдеп (скен құрақтай»

Сыр тартқан сыршыл жастардан.

«Шындықтың жаққан шырағын»,

Халқының бағы басты арман.

Студент кезден үздік боп,

Араласса да билікке,

+згермеген мінезі,

Зиялылықтың үлгісі

Дегдар жанның бірі еді.

Туысы жоқ, туған жоқ, 

Мүгедек ақын Жайлаубай

Үйленгенде қуанып,

Тойын да (зі жасаған.

Қалдырмай әр кез тасада,

Үнемі қолдап отырған.

Қарауындағы халқының –

Отбасы мен (зінің

Қадағалап хал-жайын,

Ұяңын қағып арқадан,

+зі отырып т(менге

Үлкенін т(рге оздырған.

Естіген бойда атымды,

Құрметтеп асыл затымды, 

Атып тұрып орнынан,

Апалап алдан қарсы алған

Жұмабегім қайда, ағайын?

Қырық күн болды кеткелі,

Орыны қалды ойсырап,

Толтырар оны кімің бар?

Пайғамбардың жасында,

Қинамай ауыр науқаспен

Құзырына алған, Құдайым,

Құдіретіңе тәубә қылайын.

Бір (зіңнен сұрайын,

Алдынан жұмақ т(рін бер.

Тілеулеске, ұрпаққа,

Қасиетін, қадырын,

Ұзақ ғұмыр нәсіп ет.

Тілегімізді қабыл ет.

Eумин!

Зәмза ҚОҢЫРОВА,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
АЛМАТЫ

Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымы 
тарапынан «Түркі әлемінің мәдени 
астанасы» болып жарияланған, түгел 
түркінің рухани орталығы Түркістан 
қаласында  тағы айтулы шара *тті. 
Бұған дейін түркі халықтарының  сан 
салалы *нерпаздарының, әншілері мен 
бишілерінің, театр тарландарының, ай-
тыс ақындарының, фотосуретшілер мен 
суретшілерінің  басын қосқан  қасиетті 
мекенде бұл жолы түркі әлемінің 
ақындары кездесті.

Eзербайжан ақыны Молла Пенах 

Вагифтің 300 жылдық мерейтойына ар-

нап  Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымы, 

Халықаралық Жазушылар және зиялылар 

қоғамы (Түркия), Қ.А.Ясауи атындағы 

ХҚТУ бірігіп ұйымдастырған  «Түркі 

әлемі ақындарының кездесуіне» Оңтүстік 

Қазақстан облысының және Түркістан 

қаласының әкімшіліктері қолдау к(рсетті. 

Басқосуға Түркия, Eзербайжан, Қазақстан, 

Ақсақалдар бастап, жастар жағы қоштап, 

жұдырықтай жұмылып әрекет етейік. 

Болашағымыз бірлікте екені рас. Пай-

даланудан қалған, бірақ болашақта іске 

қосылады-ау деген үмітпен аталмыш 

құрылыстарды сақтап қалу үшін бір-бір 

түннен күзетейік. Қалай қарайсыздар?». 

Т(раға залға жағалай к(з жүгіртті.

– Табылған ақыл!

– +те орынды!

– Күзетеміз! 

+зін қоштаған дауыстар с(зі нің да-

лаға кетпегенін аңғартып, арқалан-

дырды.

– Бұл мәселеге ауыл басшысы не 

айтар екен?

– Ақсақал, пікіріңізді толығымен 

құптаймын. Күзетке жастар жағын ұйым-

дастырып, тізімін жасауды және осы істі 

үнемі бақылауда ұстауды учаскелік по-

лицейге тапсырамын.

– Екінші мәселені ауыл басшысына, 

ел азаматтарына, кәсіпкерлерге қаратып 

айтқым кеп тұр. 

Аз-кем б(гелді.

– Айтыңыз тосылмаңыз, құлағымыз 

сізде, – деді әкім.

– Айтсам былай. Бүгінгі зейнеткерлер 

кешегі бейнетқорлар. +з міндетіне атша 

жегіліп, бой жазбаған, қызық қумағандар. 

Жанбағыс қамымен әлі де ауыр еңбектен 

қол үзген жоқ. Ендеше, зейнеткерлер 

жиналып бас қосатын, мейрамдарда бір 

шәугім шай ішіп, әңгіме-дүкен құратын, 

ойларымен б(лісіп сырласатын арнайы 

орын керек. Кей ауылдарда зейнеткер-

лер үйі бар екен. Болашақта бізде де 

сондай жай бой к(тере жатар. Eзірше 

әкімдіктен бе, басқа мекемелерден бе, бір 

б(лме бергізсеңіз. Залдағылар дүрлігіп, 

қозғалақтап:

– Дұрыс-дұрыс, – десті.

–  Ы ң ғ а й ы н а  қ а р а й  б і р  б ( л м е 

қарастырамыз, – деді әкім.

– Үшінші мәселеге к(шейік. +з 

еркімен күзетшілер сапынан табылғысы 

келетіндер қол к(теріңіздер. 

Бәрі түгел қол к(терді. 

Ауыл басшысы уәдесінде тұрып зей-

неткерлерге әкімшілік үйінің астыңғы 

қабатынан бір б(лме босатып берді. Бір 

айда бір келетін кезекшілікке қариялар 

құлшына кірісті. Туған ауылының бір 

кә десіне жарағанына, қоғамның (зін қа-

жетсінгеніне қай-қайсысы да дән риза. 

Eдеттегісінше, қол шамын, таяғын 

алып сыртқа беттеген ақсақалға: 

– Бүгін де сен бе кезекші? – деді 

кемпірі. 

– Менен басқа екі шал, бір жігіт бар. 

Т(рекең есік алдында аз-маз аялда-

ды. К(зге түртсе к(ргісіз қараңғылықтан 

ештеңенің сұлбасын ажыратып болар 

емес. Қол шамын жағып, Мәдениет үйіне 

гер шіліктен ауыт қымай маңайына 

шуағын шашып жүрді .  Оның 

ұйымдастырушылық шебер лігі, 

ұлттық басылымдарға қам қор к(з-

қарасы «Қазақ газеттері» ЖШС-іне 

жетек шілік жасаған тұста айқын 

к(рінді. Серіктестікке қарасты 

үш газет пен үш журналдың тара-

лымын ұл ғайту шаруасын бір сәт 

естен шы ғармай мүмкіндіктерді 

ұтымды пайдалануға күш сал-

ды. Eрине, бұл жолда кедергілер 

аз болған жоқ. Ардан ақшаны, 

қасиеттен қалтаны к(бірек ойлай-

тындар, (з ұлтымыздан шыққан 

қарак(з бауырларымыз арасын-

да ана тілімізге мұрнын шүйіре 

қарайтындар, қолына кітап не-

м е с е  г а з е т - ж у р н а л  ұ с т а у д а н 

мүлде аулақ жандар к(бейіп бара 

жатқанына к(ңіл құлазиды. Бас 

директордың биліктегі азамат-

тармен, баспагерлермен және 

басылымдарға жазылу мен тарату-

ды ұйымдастырушылармен тұрақты 

байланыс жасауы (з жемісін берді 

де.  Уақытының тығыздығына 

қарамай басылымдардың аймақ-

тардағы (кіл деріне жиі қоңырау 

шалып, жағдай ды біліп тұратыны 

және бар. 

Ж ұ м а б е к  О м а р ұ л ы  ( т к е н 

жылдың қараша айында Ақт(беге 

арнайы іссапармен келді. Аста-

на қаласында БАҚ (кілдерінің 

р е с п у б л и к а л ы қ  д е ң г е й д е г і 

кеңесінен шыққан соң ат ба-

сын батысқа бұрған. Сол баяғы 

қарапайым қалпында. Ұшақтан 

түскен соң қонақүйде сәл кідірді 

де облыс әкімдігіне келді. Облыс 

әкімінің аппарат басшысы Алтын-

бек Eмірғалиевке, облыстық ішкі 

саясат басқармасының басшысы 

Ербол Нұрғалиевке (кейін облыс 

әкімінің орынбасары қызметіне 

тағайындалды – Ж.Қ.) сәлемдесті, 

са пар дың мақсат-мүддесі жайын-

да қысқаша баяндады. Ұлттық 

басы лымдардың бір топ жана-

шырларына «Қазақстан Республи-

касы ақпарат саласының үздігі» 

т(сбелгісін, арнаулы дипломдар-

Қырғызстан, Татарстан, Башқұрстан, 

Саха-Якутия, Дағыстан және Гагауыз 

елдерінен 30-ға жуық ақын қатысты. Соңғы 

мыңжылдықта түрлі тарихи оқиғалардың 

себебінен жеке-жеке мемлекет болып, 

тілдік тұтастығын қорғау қиындығын ба-

стан кешірсе де түркі тілдес халықтардың 

к(шеге қараған алдыңғы жағынан келіп 

жетті. Мәдениет үйінің сырт жағында 

тал, теректер жиі (скендіктен, қашқандар 

тығылатын таса. Түнде «жұмыс істей-

тіндер» үшін қолайлы қалқа жер. Сол 

жақты қарап шықпақ боп, бұрыштан ай-

нала бергенде тәжікелескен әлдекімдердің 

үс тінен түскені. Алғаш ішіп алғандар 

шығар деп ойлаған. Басқа, с(здері түзу. 

Бір деңені б(лісе алмай жатқан сыңайлы.

– Сен арамтамақ, дайын асқа тік 

қасық боп (згенің үлесін жымқырудан 

бетің шылп етпейді.

– Оллаһи, ант етейін, мен алғаным 

жоқ.

– Енді кім алды?

– Білмеймін.

– Мә, саған білмесең!

– Ойба-а-й!

Т(рекең қол шамның жарығын 

жағып қалғанда к(ргені – серейіп біреу 

құлап жатыр. Екіншісі қаша ж(нелді. Де-

реу зардап шегушінің қасына кеп басын 

сүйеп, тұрғызбақ боп әуреленіп жатқанда 

әлдекімнің ту сыртыннан жақындағанын 

аяқ тықырынан сезді. 

– Ассалаумағалейкүм!

– Eліксалам, Қаршығамысың?

– Иә, мен, ата.

– Қашан келдің?

– Мен келгелі қаша-а-н. Назар-

да ұстауға тиісті орындарды түгел 

тіміскі ледім. Бейсауыт жүрген жан 

байқалмайды. Спорт залда жаттығуым 

бар еді. Содан шыққан бетім осы.

– Түнге дейін спортпен шұғылданатын 

жастардың бары қуантады.

– Жастардың спортқа құлшынысы 

ала б(тен.

– Мыналар неге сондай іспен айна-

лыспайды деймін-ау.

– Бұлар үлкен «ерлік» жасапты, 

ата. Байқамадыңыз-ау деймін, онсыз 

да ұсқыны қашқан Мәдениет үйінің 

қабырғасын тесіпті.

– Қо-о-й! 

Қаршыға қол шамның жарығын 

қа бырғаға түсірді. Т(менгі жағында 

бір адам еркін сиятын үңірейген тесік 

к(рінді.

– Адамнан ұялу, құдайдан қорқу де-

ген жоқ-ау имансыз немелердің, ә? 

– Тағы бір ойландыратыны қалың 

қабырғаны тесуге анау сияқты сумұрын-

дардың қауқарлары жетпесі анық. Бір 

түнде жүзеге асырғандарына қарағанда 

техника қолданған болу керек.

– Сонда ұтпағы не?

– К(рермендер залына су жаңа 

орындықтар қойылған ғой. Қалай 

пайдалануға берілді, солай жұмыстары 

тоқтап, бір жола жабылып қалды емес 

пе. Соны жақсы білетін адамның қолы 

– бұл.

– Ана баладан сұрап к(рейік, білетін 

шығар.

– Жақан бері кел, – деді анадайда 

тұрған балаға Қаршыға бұйыра с(йлеп.

– Қабырғаны тесуге кімдер қатысты?

– Басқа жақтан бейтаныс екі адам 

келіп, бұрғы сияқты құралмен тесті. Eл-

гінде қашып кеткен Смағұл екеуміз ішіне 

кіріп, орындықтарды сыртқа шығардық.

– Орындықтарды қайда қойдыңдар?

– Бекболсын ағай машинаға тиеп 

алып кеткен.

– Бекбосы-ы-н?!

– Қай Бекбосын?

– Бұрын Мәдениет үйінің директоры 

болған ағай.

– Ойпырым-ай, ә. Басқадан күтсем 

де мынадай сорақылықты  Бекбосын 

ағайдан күтпеп ем.  Мейманасын 

тасытқан қызмет орнын талқандауға 

қолы қалай барды екен қалтырамай. 

– Жақсы екен деп жүрерсің.

Күнің түскенде білерсің, – демекші, 

сыртына қарасаң, жылмақтай жігіт аға-

сы. Сырты басқа, іші басқа деген осы да.

Қария ауыр күрсінді. «Кімге сенеміз? 

Дүние-боққа соншама неге құмар 

болдық?» деген ащы ой (зегін (ртеп 

жібергендей болды.

Тұрсынхан Ш>ЛДИБЕКҚЫЗЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі 

ды тапсырып тұрып, (з с(зінде 

бірқатар мәселелерге тоқ тал ды. 

Басылым таралымының к(птігі 

үш мәселені шешуге мүмкіндік 

бере тінін атап к(рсетті, олар:  газет 

 немесе журнал редакциясының 

штат тық құрылымын сақтап қалу, 

осы за мандық технологияны шебер 

мең герген, жазу-сызудан хабардар 

адамдармен толықтыру; екіншіден, 

к(птеген адамдарды жұмыспен 

қамтып отырған полиграфиялық 

қ ы з м е т  к ә с і п о р ы н д а р ы н ы ң 

жүйесін ұлғайту;  үшіншіден, 

«Қазпошта» акционерлік қоғамына 

қарасты еңбек ұжымдарының тарап 

кетуін болдырмау. 

Кеңеске қатысушылар БАҚ са-

ласында Президент сыйлығының 

иегері, сая саттану ғылымының кан-

дидаты, про фессор Ж.Кенжалиннің 

тартымды әң гімесіне, ұшқыр ойла-

рына риза болып, оның қолынан 

марапат алғаны үшін шынайы 

ризашылығын білдірген еді. 

С о л  к ү н і  к е ш к е  б і р н е ш е 

азаматтың ортасында қонағымыз 

ашыла сыр ақтарып, отбасы және 

балалары жайын да сүйсіне с(з 

қозғады. Домбыраға қосылып, 

ән шырқағанда қошеметтеп қол 

соққанбыз. 

Бұл ұлтын және егемен мемлеке-

ті мізді құлай сүйген, сүйегі асыл 

жанмен соңғы рет жүздесуіміз бо-

лып шықты. 

Ойымызға ұлы Абайдың тәмсілі 

оралғаны:

– Eуелде жас қартаймақ, 

туған (лмек,

Тағдыр жоқ (ткен (мір 

қайта келмек.

Басқан із, к(рген қызық 

артта қалмақ,

Бір құдайдан басқаның 

бәрі (згермек.

Пейіште нұрың шалқысын, 

қадірлі Ж(ке! 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы
Ақпарат саласының үздігі 

АҚТ+БЕ

поэзиясындағы, (лең (рімдеріндегі, 

эстетикалық ойлау жүйесіндегі ұқсастықты 

жыр тілінен анық байқауға болады. +мірлері 

(згерсе де (леңдері (згере қоймаған, ауыл-

дары алыстаса да к(ңілдері қашықтамаған 

туыстас елдердің ақындары (з ана тілдерінде 

(лең оқып, жырдан шашу шашты. 

Басқосуға жиылған жырсүйер қауым 

әлем әдебиетінде махаббат жыршысы деп 

танылған Вагифтің сыршыл лиризмі мен 

(ршіл азаматтық поэзиясының  к(ркемдік 

к(кжиегіне қанықты.  Бұл кештің (зектілігі 

сонда – түркі ақындары шығармаларын бір-

бірінің тіліне тәржімалап түрікшілдік рухты 

поэзия биігіне к(теру. Адам жанының 

сырын д(п басып, ішкі дүниесіне үңілуге 

тек поэзияның құдіреті жетеді. Жиында 

поэзияға құштар  оқырмандар бауырлас ел 

ақындарының  жалындаған жырларымен 

сусындап қайтты.

Гүлжаз ҚАРЫБЕК 
ТҮРКІСТАН 

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

 Дос інім, Жұмабегім

Орыны қалды ойсырап...
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Бізге *тініш жіберген жүздеген адам 
«Халық қазылығының» құрамына 
еніп, ғаламат музыкалық шоудың 
жеңімпазын таңдау құқығына ие бола 
алады.  

31 арнада биылғы күздің ең ай-

тулы музыкалық оқиғасы «I’m A 

SingerKazakhstan» жобасына қызу 

дайындық жүріп жатыр. Қатысушылар 

іріктелді. Енді кезек к(рермендерге 

келді. Талант-шоудың форматына 

сәйкес ең үздік орындаушы халықтың 

дауыс беруінің нәтижесінде анықталады. 

Ұйымдастырушылардың пікірінше, 

бүгінгі  таңда үздіктерді  іріктеуді 

мейлінше тәуелсіз, ең объективті әдісі 

осы екен.  

– Бұл жобада үздіктерді ірік теудің 

бүгінгі таңдағы ең демокра  тиялық 

және объективті әдісі жасақталған. 

Залда отырған 300-ден аса адам шоудың 

әрбір эпизодында қатысушыларға 

дауыс беру мүмкіндігіне ие болады, 

– дейді 31 арнаның Бас директоры 

Бағдат Қожахметов. – Айта кетейін, 

«халық қазылығы» құрамына енетін 

к ( р е р м е н д е р д і  і р і к т е у  ә д і с і  д е 

қатысушыларды іріктеуден кем түспейді. 

Залда музыканы түсінетін, (нерді 

бағалайтын жандар отыруы керек. Со-

нымен бірге біз Қытай, Қырғызстан, 

+збекстан, Татарстан және басқа да 

әртістері жобаға қатысатын елдердің 

әрқайсысынан к(рермен келеді деп 

келісім жасасып қойдық. Біріншіден, 

ол объективті пікірлердің қалыптасуына 

к(мектессе, екіншіден, шынымен да 

нағыз мықтыны анықтайтын халық 

қазылығы дегеніміз осы. 

 «I’m A Singer Kazakhstan» шоуының 

қ а т ы с у ш ы с ы  а т а н ы п ,  « Х а л ы қ 

қазылығының» құрамына енуге кез 

келген қазақстандық үміт білдіре ала-

ды. Ол үшін «Халық қазылығы» деген 

белгі салып,casting@31.kz мекенжайы-

на (зіңіз жайында ақпаратты және 

әлеуметтік желідегі парақшаңыздың 

сілтемесін жіберуіңіз керек. Жасқа шек-

теу қойылмайды.  

+ з  қ о л ы ң ы з б е н  ж ұ л д ы з  ж а ғ у 

мүмкіндігіне ие болыңыз! 

31 арнамен бірге қуатыңды қос! 

КӨКСАНДЫҚ ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты  

басылымдардың  еңбек ұжымдары  танымал диктор, теле-

радио саласының үздігі 

Тыныс 9ТЕБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-

туыстарына қайғыларына ортақтасып к(ңіл айтады. 

ғасырда (мір сүріп жатсақ та отбасын 

құрып, ұрпақ (рбіту әрбір адамның 

міндеті еді ғой. Бұл (мірге де сол үшін 

келгенбіз. Батыстың бүкіл жаман 

әдетіне еліктеген жастарымыз сыбай-

сылтаң жүріп алудан қысылмайтын 

болды.

+ т к е н  ғ а с ы р д ы ң  с о ң ғ ы  е к і 

ондығында жастар студенттік кезде 

ойнап-күліп жүріп-ақ отбасын құрып 

алу үрдісі жаппай дәстүрге айналған 

еді. Дипломмен бірге ауылға келінді 

ілестіріп апару немесе қыз бала болашақ 

жарын ата-анасына таныстыруы секілді 

жағдайлар бүгінде сирек к(рініске ай-

налып барады. 

Үйіміздің алдындағы жасыл желекті 

саябақ ішінде балаларға арналған 

бірнеше ойын алаңдары бар. Кеше ғана 

уыздай екі келіншектің құндақтаулы 

сәбиді к(теріп аулаға шыққанын 

байқап, қастарына бардым. 

– Кереметсіңдер! Сендерді к(рсем 

(мір сүргім келеді, – деп әлдиді қолыма 

ұстап, т(беме к(тердім. 

–Бұл батырдың аты – Eлихан. 

Eрі-бері осы жерден (ткен сайын дәл 

осы үйде тұруды қашаннан арман-

даушы едік. Енді, міне, бір б(лмені 

жалдап тұрып жатырмыз, – деді 

келіншек. Есімі – Кәусар екен, жасы 

20-да. Айтуынша күйеуі 27-де, екеуі 

ата-аналарының қарсы болғанына 

қарамастан қол ұстасып, бастарын 

құрап, қалаға Жамбыл облысының 

шалғай бір ауылынан келіпті. 

–Кәусармен базарда жүріп таныс-

тым. +те сенгіш, ақк(ңіл қыз екен. 

Пәтер табуға к(мектестім. Бүгін б(пені 

қалай күту туралы кеңес беруге келдім, 

– деді қасында тұрған Маржан есімді 

ұзынтұра қыз. 

– Үлкендер неге қарсы болды? – деп 

Кәусарға сұрақ қоя бастап едім, оның 

шаралы жанары одан бетер үлкейіп, 

кірпіктері жыпылықтай бастады. 

Алманың адам денсау-
лығына пайдасы зор екені 
белгілі. Ал Батыс Австралия 
университетінің ғалымдары 
алманың тағы бір ерекше 
қасиетін ашты. 

Ғалымдар күнделікті 

алма жеп отырған адам-

дарда (лім қаупі 35 пайызға 

д е й і н  а з а я  т ы н  д ы ғ ы н 

мәлімдеді. Мамандар бұндай қорытындыны 70 

пен 85 аралығындағы 1456 зейнеткерді 15 жыл 

бойы зерттеу барысында шығарды. Ғалымдар 

қарттардың күнделікті қандай жеміс жеп отыра-

тынына назар аударды. 

Алманың құрамында қан тамырларын 

босаңсы татын, обыр ауруының алдын алатын 

жасушалар мен флавоноидтер бар. Сонымен 

қатар алма холестерин м(лшерін азайтып, қан 

қысымын реттейді. 

А ф р и к а н ы ң  т е р е ң д і г і  1 , 5 - 2  м е т р л і  с у 
қоймаларында салмағы 3000-3200 келі болатын 
алып тұлғалы, жұп тұяқты жануарлардың бірі – 
бегемот тіршілік етеді. 

Бегемот шошқа туыстас хайуан. Ол құрлықта 

ебедейсіз болғанмен суда (зін жақсы сезінеді. 

Жергілікті халықтар бегемоттың етін жейді, 

оның етінің дәмі бұзаудың еті дәмдес болады. 

Орта салмақты бір бегемотты сойғанда одан 520 

келі таза ет, 30 келі май, 280 келі сүйек алынған, 

оның терісі 248 келі, бауыры 27 келі, жүрегі 8 

келі, тілі 5 келі, (кпесі 9 келі болыпты. Осын-

дай алып денелі жануар тек (сімдіктермен ғана 

қоректенеді. 

Изен – боз отқа жата-
тын ш*п түрі. Жапырақтары 
жіңіш ке, сабағы қызғылт, 
гүлдері солғын жасыл түсті 
болып келеді. 

Ауыл шаруашылығына 

м а ң ы з ы  б а р  ш ( п т е с і н 

(сімдік. Изен негізінен 

құмды, құмдауыт немесе 

сортаңды жерлерде (седі. 

Бұл ш(пті қой күз бен қыс мезгілінде сүйсіне 

жейді. Саулық малдың жақсы июіне септігі мол. 

Изеннің емдік қасиеті де халық арасында 

кең тараған. Күз түсе сабақтарын орып, кептіріп 

алады. Eлжуаз туған т(лдерге, арықтаған малға 

қайнатындысын ішкізсе, тәбетін ашады. Ал 

изеннің жас (скіндерін жинап, сыпырғыш жаса-

лады. Отын ретінде де жағуға болады. +зіне тән 

түр-түсімен, (згеше иісімен қазақ халқы изенді 

туған жердің бір белгісіндей санайды. 

Eжем уыстап сығып,

Далада кептiрген.

Қатты әрi тәттi дәмiн,

Кiм бар жеп к(рген? 

Сылдырмақ сылдырлады,

Сәби былдырлады.

Сылдырмақ сылдырласа,

Сәби былдырлай ма?

Сылдырмақты сындырмай ма?

(Құрт)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Алманың пайдасы қандай?

Алып денелі жануар

Изен қандай шөп? 

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН 

ТАНЫМ

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

«Офорт» француздың 
«eau-fortе» – «қатты су» де-
ген с*зінен шыққан. Офорт 
техникасы ХVI ғасырда 
ойлап табылды. Екі жүз-
дей гравюра жасаған белгілі 
сурет ші Рембрандт  Харменс 
ван Рейн офорттың тамаша 
шебері болды. 

Мыс немесе мырыш та-

бақ әбден жылтырата тегістеліп, лакпен боялады. 

Сосын оған (ткір болат инемен сурет салынады. 

Ине лактың бетіне жеңіл жүреді, оған ағаш пен 

линолеумге қашаумен (рнек салғандай күш жұм-

саудың қажеті жоқ. Сызық түсіп, лагы кеткен 

жерді қышқыл одан әрі қазып, тереңдетеді. Сол 

жерге бояу сіңеді. Пластинканың бетіне дымқыл 

қағаз  жауып, тезге сап басқанда, әлгі суреттің 

к(шірмесі түседі. 

Ағашқа, линолеумге жасалған гравюрада 

ойылған жер к(шірмеде ақ боп түсетін бол-

са, офортта керісінше ойылған жер қара боп 

шығады да, былайғы жер ақ күйінде қалады.  

Офорт – металдан ойылған гравюра 
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 >зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

 «I’m A SingerKazakhstan» жобасыАйтарға сөз жоқ...
 үшін көрермендерге кастинг жарияланады
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бесік арбаны зырылдатып тағы бір 

келіншек қасымызға келе қалды. – Бұл 

келіншектің жағдайы жақсы. К(ріп 

тұрсыз ба, ажары қандай сұлу. Алыс 

облыстан келіп бір бай отбасына топ ете 

түскен. Маржан зып-зып етіп жағдайды 

баяндап үлгерді. 

– Актриса болайын деп оқуға кел-

генмін. Мына жақтың салты қызық 

екен, мені алып қашып кетті. Eлия 

аузын ашқанда отыз екі тісі айдай жар-

қырап, айналамыз тіптен арайланып 

кетті.

 – Оқу орнына құжат тапсыру 

кезінде қадалып к(п қараған жігіт менің 

Кешкі мезгіл. Тротуар деп аталатын жол жиегімен 
қазақтың әжесі немересінің қолынан ұстап кетіп 
барады. Баратын жеріме кешігіп келе жатқан соң 
жүрісімді үдете түскенім. >лгі екеудің қасынан 
*тіп бара жаттым. Естіген дүниеме құлағым кінәлі 
шығар. 

Маңайында тірі пенде жоқ немересі екеуі ғана келе 

жатып, немересімен орыс тілінде с(йлесіп келе жатқан 

апамыздың тірлігін түсінбей, намыстанып кеттім. 

Тоқтарымды, не тоқтамасымды таразыға салып, екі-

үш қадам бастым да, әлгі намыс мені тоқтатты. 

– Апа, қараңызшы, жан-жағыңызда ешкім жоқ. 

Немереңізбен (зіңіздің ана тіліңізде с(йлесуге болмас 

па еді? – деп тіл қаттым.

– Қарағым, алдыңдағы жолды к(рдің бе? Қай тілде 

с(йлесем, (з шаруам, шатағың болмасын! Жолыңнан 

адаспа! – дегені апамыздың. Айтарға с(з таппадым. Осы 

с(зді жалғыз апа ғана емес, санасы т(мен, (з ана тілін 

менсінбейтін (зге қандастарым айтып тұрғандай әсер 

етті маған. Қоғамдағы кем болып жатқан тұсымыздың  

бірі осы болар. Неге бұлаймыз?! Қарнымның ашқаны...

Алтынбай Ш>КЕНҰЛЫ

жарым болды. Eрине, бұрыннан таныс 

емес адаммен бірге (мір сүру оңай емес. 

Алайда менен бір мүшел үлкендігі бар 

жігіт (те сабырлы, зерделі адам екенін 

аз уақытта-ақ к(рсетті. Содан да шығар 

аз уақыттың ішінде күйеуіме бауыр 

басып, қайын жұртыма да сыйлы бола 

білдім. Аңқау, албырт екенімді к(рген 

енем де менің к(птеген жаңсақ істеріме 

кешіріммен қарай білді. Шайды үлкен 

кесеге толтырып құятынмын. Атам: 

– Шырағым, келінжан, менің ішім 

кішкентай, б(ліп-б(ліп ішейін, – деп 

екі-үш кесеге аударып жататын. Дұрыс 

жасамаған ісіме жай ғана ескерту жа-

сайды, кейде байқамаған болып елемей 

қоя салатын-ды. Мұндайда ойлана келе 

қателігімді түсініп, түзеуге тырысып 

жүрдім. Сосын енем ақырын ғана шай 

құюдың да толып жатқан қағидалары 

бар екенін, үй ішіндегілердің кім қандай 

тамақты ұнататынын оңашада түсіндіре 

бастады. Еркелетіп, жылы шыраймен 

с(йлеген с(зге қалайша тоқтамайсың. 

Ерте тұрмысқа шыққандардың 

әңгімесін тыңдау да қызық. +мірдің 

қиындығын да, қуанышын да бірге 

б(ліс іп  келе  жатқандарға  қарап 

сүйсінбеске бола ма? +ткен шақтың 

керемет оқиғаларын еске түсіріп, 

бір-біріне қарап жымиып, назда-

нып қарағандарының (зі ғажап. Бір-

бірін қас-қабақтарынан түсініп, бір-

бірін қолдап отыратын жұбайларды 

к(ргенде кім-кімнің де қуанатыны 

анық. Ал отыздан асқан соң лайықты 

жар табу мәселесі қиындау екені 

шындық. Сондықтан да болар жүрегі 

жалғызсырап жүргендер, с(зі де, сезімі 

де жарасатын жұбын іздеген жандар, 

әсіресе қазіргі таңда тіптен к(бейді.

« Ж а с т а р д ы ң  е р т е  о ш а қ  қ ұ р а 

бергені мақтауға лайық қадам. +мірдің 

қиыншылығы мен қуанышын бірге 

к(ріп, б(лісуі олардың бір-біріне 

деген сүйіспеншілігін арттырады. 

Бұндай отбасы мүшелері барлықтың 

қадірін біліп, жоқшылыққа мойы-

майтын асыл қасиетті (здеріне осы-

лайша қалыптастырады» деген неміс 

халқының психолог ғалымы әрі демо-

графы Лерш Филиптің с(зі осындайда 

ойға оралады. 

Ақын Мұқағали Мақатаевтың: 

Солай да, солай, қарағым, 

К(ңілдің таппай қалауын,

Жастықтың жықпай алауын, 

Отыздан асып барамын.., – дейтін 

(лең жолдарын жатқа айтатын ұрпақ-

тың неге қыз алдында пәсі т(мен. 

Бойындағы берекесіздіктен, 

екінші біреу – тұйықтықтан, үшіншісі 

орынсыз ұялшақтықтан отбасын құра 

алмай жүр. К(пшілікпен араласудан 

қашатын, біртоға мінезді немесе жа-

ратылысынан жуас жігіттер (жет әрі 

тік мінезді қызды к(ргенде с(з айтпақ 

түгілі тұра қашатыны анық. 

Eрине, отбасын құру дегеніміз 

атүсті, жеңіл-желпі қарайтын нәрсе 

емес. Америкалық психолог  Брунер 

Александрдың пікірінше 26-30  жаста 

отбасын құру дұрыс деп санала-

ды. Неге десеңіз, сол жасқа дейін 

адам оң-солын жасап, (мірге сергек 

к(зқараспен қарауды үйренеді екен. 

Енді қыздар жайын с(з етсек, 

жасы ұлғайып, оң жақта отырып, 

жұмыс істеп, (з ақшасы (зінде, 

(мірінде (зі би, (зі қожа болып 

қалған қызға келін болып түскен 

шаңырағына үйренісу қиын болады. 

+з ойындағысын, қалағанын істегісі 

келіп тұратындықтан мұндай от-

басында түсініспеушілік, кейінірек 

ұрыс-керіс те орын алуы мүмкін. 

Жасы ұлғайған қыздың бала босануы 

да қиындап, кейбіреулері «кесер 

тілігін» жасатуға еріксіз мәжбүр бола-

ды. Тіпті бала туу қабілетінен айыры-

латын жағдайлар да (мірде кездеседі. 

Сондықтан біз де қыздар 25 жасқа 

дейін тұрмыс құрғандары дұрыс деген 

пікірдеміз. 

Заман ағымына орай жігіттердің 

аруларға, ал арулардың жігіттерге 

деген к(зқарасы (згерген. Жігіттер 

«болашақ жар болуға лайықты қыз 

жоқ» десе, қыздар «мені асырайтын, 

жағдайы жасалған жігіт керек» дейді. 

Міне, осылайша бір-біріне талап 

қойып, кемшіліктерін бағып жүрген 

жастар қалай отбасын құрады. Eрине, 

қыздың ерте тұрмысқа шығуына 

немесе ұлдың ерте үйленуіне қарсы 

болатын ата-аналар сирек те болса да 

(мірде кездеседі. Оларды да түсінуге 

болады. +мір шіркін, ала-құла де-

меске бола ма? 40-та немере сүйіп 

отырған шаңырақтар баршылық. 

Сондай-ақ аяқтанбаған ұл-қызының 

келешегіне қамығып, сары уайымға 

салынатын ересектерді де к(ріп 

жүрміз. 

Қ ы з д а р  т ә р б и е с і  н е г і з і н е н 

аналарға байланысты. Материалдық 

байлықты бірінші орынға қоятын 

к(птеген әйел қауымы перзентінің 

жар таңдауда адасуына себепші екенін 

несіне жасырамыз. 

Махаббат атты ұлы сезім, оның 

киесі туралы ақын Мұхтар Шахановтың 

жырлары қандай десеңіз-ші! «Сен 

түгіл қасқыр қасқырмен, маймыл мен 

маймыл жұптасқан, +з теңін тапқан 

соң ғана адымын олар нық басқан» 

деген (лең жолдарынан-ақ к(п жайды 

түсінуге болады емес пе? Тал бойын-

да бір міні жоқ, айдай аруды іздеген 

жігіттер де, бақуатты тұрмысты аңсаған 

қыздар да, ең алдымен, (з жүректеріне 

үңілгендері дұрыс болар еді-ау. Ақ боз 

атты ханзаданы, ертедегі ханшайымды 

армандай беруден г(рі «тең-теңімен, 

тезек қабымен» дегендей, екі жас 

түсінісіп, отбасын құруға асыққандары 

ләзім. «Бас екеу болмай, мал екеу 

болмайды» деген нақыл жайдан-жай 

айтылмаған 

Ақыл тоқтатқан шақта үйленгендер 

түсінігі мол парасат иелері әрі бірге 

(мір сүруге қабілетті болса тұрмыста 

кездесетін келеңсіздіктерге де дер 

кезінде т(теп бере алады. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

«   ...»
Кеш үйлену жиілеп барады

«Он үште отау иесі» дейтін біздің 

халық үшін кеш отбасын құру нағыз ой-

ланатын мәселеге айналды. Жар таңдау 

мәселесі «Ал кәне үйленейік», «Айтуға 

оңай», «Жар-жар», «Қалаулым» сынды 

телехабарлардың (зекті тақырыбына 

айналғаны бекерден-бекер емес. 

Байқап отырсақ, бүгінгі жастардың 

сана-сезімі мықтап (згеріпті. +здеріне 

қатысты бір с(з айта қалсаң, «ХХІ 

ғасыр, заман талабы сондай» деп жауап 

қайтарады. Қандай кезде де, қандай 

– Мен білем, бәрін маған айтқан, 

Кәусар мен Жарқынның ата-анала-

рының әу бастан бас араздықтары 

болыпты. Араласпақ түгілі, бір-бірін 

к(ргілері жоқ. Бірақ (мірге Eлихан 

келді ғой, ата-әжелері де атам заманғы 

(кпе-реніштерін ұмытып, арттары-

нан келер деп үміттенеміз. Маржан 

әп-сәтте біраз нәрседен мені хабардар 

етіп тастады. Кәусардің қара к(здері 

тұңғиық судай жылт-жылт етіп, толқып 

тұрды. С(йткенше болмай қымбат 
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:  

Қоржынымызда 3 алтын бар

Көз жауын алған бұйымдар
ДҮБІРЛІ ДОДА

КӨРМЕ

Таэквондошы қызымыз Жансель 

Дениз күміс жүлдені жеңіп алды.  Ал 

таэвондодан құралған ерлер құрама ко-

мандасы Қытайдың Тайбэ қаласында 

(тіп жатқан жазғы Универсиадада ел 

қоржынына қола жүлде салды. Жарты-

лай финалдың командалық белдесуінде 

құрамында Марат Eбдіқалиев, Нұрсұлтан 

Мамаев, Сұлтан Қалыбекұлы және 

Смайыл Дүйсебаев бар біздің таэквон-

дошыларымыз 10:18 есебімен ресейлік 

қарсыластарына жол беріп, қола жүлдені 

місе тұтты.

Олимпиада чемпионы Дмитрий Ба-

ландин брасс әдісімен 200 метрге жүзуде 

күміс медальды олжалады. Сонымен 

қатар жеңіл атлет Сергей Григорьев күміс 

жүлдеге ие болды. Қазір қоржынымызда 3 

алтын, 5 күміс, 6 қола жүлде бар. 

Нұрлан ҚҰМАР

Қытай Халық Республикасының Тай-
вань провинциясының астанасы Тай-
бэй қаласында студент жастар арасын-
да кезекті Жазғы Универсиада-2017 
ойындары *тіп жатыр. 

Дүбірлі доданың ашылу рәсімінде 

к(к туымызды таэквандошы Смайыл 

Дүйсенбай алып жүрді. Зілтемірші ауыр 

атлет Альберт Линдер жазғы Универсиа-

да-2017 ойындарының чемпионы атанып, 

алтын медальға ие болды. Жеңіл салмақта 

сынға түскен зілтемір шіміз Арли Чонтей 

(56 келі) қоссайыс бойынша 258 келіні 

еңсеріп, қола медаль иеленген болатын. 

Бұдан басқа ауыр атлеттер арасында 

Айдар Қазов (77 келіге дейін), Денис 

Ұланов (85 келіге дейін) алтын иеленсе, 

Карина Горичева (69 келіге дейін) мен 

Рүстем Сыбай (94 келге дейін) – күміс  

медальдарға қол жеткізді.

мен кітапханалар қорынан тапты. 

Eсіресе ұлы ұстаз қызмет еткен жер-

лерге жиі сапар шегіп, Алтынсарин 

мектептерінің түлектері, бірге қызмет 

істеген к(рнекті ағартушылар, мектеп 

ашуына к(мек қолын созған адамдар, 

мәдениет, әдебиет қайраткерлері тура-

лы материалдар жинас тырумен болды.

«Іздегенге інжу ілінеді». Құнды-

құнды жәдігерлер де  табылып, 

мұражай тарих тылсымынан сыр 

шертіп, с(релер «с(йлей» баста-

ды. Сондай құнды заттардың бірі – 

кезінде Ыбырай қол данған т(секқап 

болды. Бұл т(сек қапты 1992 жылы 

Оңтүстік Қазақстан облысындағы 

Ленгір қаласының тұрғыны Гүлсана 

Тастемірова сыйлапты. Оған апасы 

Рәзия табыстап кеткен екен. Рәзияға 

апасы Айғаныс беріпті. Айғаныс – 

Ы.Алтынсариннің жары, Сыр бо-

й ы н ы ң  қ а з а ғ ы ,  ж а п п а с  Ш о л а қ 

Eбілевтің қызы.

Мұражай қызметкерлері Жамбыл 

облысында тұратын Ы.Алтынсариннің 

немересі Нағима Ыбыраеваға барып 

ұлы ұстаздың шапанын, сондай-ақ 

орамал, самаурын алып келді.

 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласындағы «Жаһандағы 
 заманауи қазақстандық мәдениет» 
жобасын іске асыру барысында 
К*ркем*нер галереясында Жетісу 
әуесқой қол*нер шеберлерінің к*рмесі 
ұйымдастырылып, к*рермендер наза-
рына ұсынылды.

Қол(нер – ата кәсіптің бірі. Ол 

халықпен бірге жасап, (рістеп оты-

рады. Қол(нер шеберлері табиғаттың 

тамаша к(ріністерін суреттеп, оған 

(згеше (ң береді. Сонымен қатар әр 

халықтың тарихи дамуына, тұрмысына, 

эстетикалық талғамына байланы-

сты (зіндік ерекшеліктерімен (шпес 

із қалдырып отырады. Қазіргі кезде 

қол(нер түрлерін үй жиһаздарында, 

киім сәндеу кезінде, бас киімдерді 

әшекейлегенде к(п қолданады. Мысалы, 

ою-(рнекпен әшекейленген бұйымда 

қатырма жапсыру, моншақтармен, түрлі-

түсті тастармен безендіру жиі кездеседі. 

Дегенмен де, к(не заманнан келе жатқан 

қазақ қол(нері (з халқының дәстүрлі 

к(ркемдік мұрасын сақтап келеді. 

Оған дәлел – Жетісу жерінің қол(нер 

Бұл жоғарыда айтылған заттардың 

бәрі музейде ең к(рнекті  жерге 

қойылған. Фотоқұжаттар, кітаптары, 

1864 жылы Торғайда ашқан алғашқы 

мектебінің макеті,  онда оқыған 

шәкірттерінің,  ізбасарларының 

суреттері де осы музейден орын алған.

Музейдегі тағы бір құнды зат – 

Ыбырайдың нағашы атасы Шегеннің 

баласы Бектемістің отбасы қолданған 

келі-келсап. Бұл тарихи жәдігерді 

2009  жылы сатирик ақын Сағи 

Eбілқасенұлы тапсырыпты.

Орынбор облыстық кітапханасы 

қорынан алынған «Орынбор ведом-

ствосы қазақтарының құда түсу, қыз 

ұзату және той жасау дәстүрлерінің 

очеркі», «Орынбор ведомствосы 

қазақтарының (лген адамды жерлеу 

және ас беру дәстүрлерінің очеркі» 

атты этнографиялық еңбектері мен 

Қазақстан Республикасы Орталық 

мемлекеттік мұрағаты қоры мен 

Орталық Ғылыми кітапхананың 

қолжазбалар қорынан алынған ұлы 

ұстаздың 1882 жылы Торғай облы-

сы әскери губернаторының атына 

жолдаған «Қазақ қасіреті» жазбасы 

құнды дүние. Жоғары қызметтегі 

патша шенеунігіне жіберілген бұл 

мәлімдеме 1868 жылғы Далалық об-

лыстарды басқару ж(ніндегі Уақытша 

ереже енгізіліп, қазақтардан (рісі тары-

лып, Торғай халқы 1879-1880 жылда-

ры аштыққа ұрынған кезде жазылған. 

Дәлірек айтқанда, Ы.Алтынсарин 

жергілікті ақындардан әкімшілік 

басқару реформасына қарсылығы 

к(рініс тапқан, сондай-ақ елдегі 

ашаршылықты суреттейтін (леңдерін 

жинап, оны «Халықтың поэзиялық 

шығармасы» деп атап (зінің алғы 

с(зімен («Қазақ қасіреті») жолдаған. 

шеберлері Шынар Мұхтарханқызы мен 

Нұргүл Сүлейменова. Екі шебердің 

де к(ркем(нерге деген сүйіспеншілігі 

жүздерінен-ақ байқалып тұр. Гобелен 

тоқуды, гүл панносы арқылы кестелеуді 

жетік меңгерген. Салт-дәстүрден ат-

тамай, әжелерден к(ргенін, түйгенін 

істеуде. 

К(рмеге қол(нер шеберлерінің 60-

тан астам  туындысы қойылған. Мұнда 

тоқыма кілемдер, құрақ к(рпелер, 

Олардың арасында торғайлық ақын 

Күдері Жолдыбайұлының «Қазақтың 

зары» («Жалпақ қоян») атты к(лемді 

(леңі де бар ((леңді Ыбырай жолма-

жол орыс тіліне аударған).

Eскери губернатордың мін-

детін атқарушы вице-губернатор 

В.Ильиннің Алтынсарин жазба-

сын алғаннан кейін 1883 жылдың 

31 қазанында ішкі істер министріне 

жазған хаты да (қолжазба) бар. 

Ыбырайдың В.И.Ильминскийге 

жазған бір хатында: «...Туысқан-

да рымның біреуі әртүрлі қас адам-

дардың тіліне еріп, попечительге 

де, губернаторға да, тіпті ішкі істер 

министрлігіне де, қызмет адамдарын 

сайлауға орынсыз қол сұқты деп менің 

үстімнен арыз жаудыра бастады... 

Бастықтар мені Орынборға шақырып 

алды» дейді.

Ұлы ұстаздың осы жайтқа бай-

ланысты Орынбор оқу округының 

басқармасына жазған мәлімдемесін де 

музей қорынан табуға болады.

 «Қазақтарға орыс тілін үйретудің 

бастауыш құралы» («Начальное об-

учение киргиз русскому языку») 

оқулығының аяқталмаған күйіндегі 

нұсқасы ҚР Ұлттық кітапханасының 

қорынан 1936 жылы кітапхана дирек-

торы Б.А.Жұмабаевтың ұсынысымен 

Қ а з а н  қ а л а с ы н ы ң  т ұ р ғ ы н ы 

А.В.Васильевтен сатылып алыныпты.

 Шағын мақалада, әрине, жиналған 

құнды дүниелердің бәрін айтып шығу 

мүмкін емес. Оны музейге келіп, 

к(ремін, зерттеп, зерделеймін деген 

кісі талай таң ға ларлық құжаттарға тап 

болары с(зсіз.

Музей қызметкерлері Ыбырай 

(мірі мен қызметі жайында сыр 

шертетін кітаптар мен кітапшалар, 

киізден ұлттық нақышта тігілген қол-

(нер бұйымдары бар. К(рмеге келген 

адамдардың ұлттық (нерімізден сусын-

дап, ш(лін басқаны байқалады. Ежелден 

келе жатқан салтымыз бен дәстүрімізден 

мол рухани әсер алғаны с(зсіз.

– Мен қаламыздағы гуманитарлық 

колледжде 6 жыл сабақ бердім. Алдыма 

қолдары қалтырап, инені сабақтай ал-

майтын, қайшыны ұстау әдісін білмейтін 

қыздар келді. Оларды бір ай ішінде 

буклеттер шығарумен де айналысып 

келеді.

Ұ л ы  а ғ а р т у ш ы  1 8 8 7  ж ы л ы  1 

қарашада Қарабұтақта болыстық мек-

теп ашылуы на жағдай жасап мектепке 

25 қазақ, 18 орыс баласы қабылданады. 

Мектеп меңгерушісі болып Қазан 

мұғалімдер семинариясын бітірген 

Меркурьев тағайындалады. 1887 жылы 

Б(рте болысында 4 жылдық орыс-

қазақ мектебі жұмыс істей бастады. 

Бұл мектептердің тарихын зерттеу 

алдағы жылдардың еншісінде.

Жыл сайын 1 қыркүйекте Ыбырай 

ескерткіші жанында облыс орталығы 

мектеп оқушыларының қатысуымен 

салтанатты жиын (ткізу дәстүрге 

айналған. Ол ұлы ұстаздың «Кел, ба-

лалар, оқылық» (леңімен ашылып, 

Ыбырай баба соққан жез қоңырау 

үніне, білім күніндегі к(ңілді күлкіге 

ұласады, маңайы қызыл-жасыл гүлге 

толады. 

Ұлы бабаның туған, қайтыс болған 

күндерінде қабірінің басына, құран 

оқып, еске алуды ұйымдастыруды 

да жыл  сайын (ткізетін мұражай 

қызметкерлері. Сондай-ақ мұражай 

мамандарының ұйымдастыруымен 

облыс аудандары мен шаруашы-

лықтарында «Қонақжай киіз үйде» 

атты жылжымалы к(рме (теді. 

1 9 9 2  ж ы л ы  м ұ р а ж а й д ы ң 

ашылғанына б ір  жыл толғанда 

облыстық «Қостанай таңы» газетіне 

«К(птің келетін орнына айналдырсақ» 

деп мақала жазған Зора Балтабаеваның 

арманы орындалды, бұл к(птің де ар-

маны еді. Қазір мұражай к(рермен 

к(ңілінен шығып, мәдениет пен 

әдебиеттің ордасына, облыс халық-

ағарту ісінің, Ыбырайтанудың дерек 

к(зіне, оқу-білімінің жанашыр-жар-

шысына, бір с(збен айтқанда, ұлағат 

ұясына айналды.

Серікбай ОСПАНҰЛЫ,
Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институтының 
профессоры

қол(нерге бейімдедім. Eріптестерім 

бұл ісімді жоғары бағалады. Негізінде, 

қазақтың кесте (нері кейінгі кезде 

шатқаяқтап қалды. Менің жаныма ба-

татыны осы. Сондықтан оқушыларға 

шымқай кесте, шым кесте, біз кесте, 

бірыңғай кесте, аламыш кесте, кере-

ге, (зек кестелермен жұмыс жасауды 

үйретемін. +зімнің жаныма жақыны – 

баспа тігіс кестесі. Сол арқылы әртүрлі 

жастағы ер адамдардың тақияларын 

тіктім. Атакәсіпті туғалы бері жаны-

ма серік етіп келемін, – дейді Шынар 

Мұхтарқызы.

Сонымен қатар үйдегі ескі киімдерді 

лақтырмай, олардан әртүрлі бұйымдар 

жасайтын к(рінеді. Бұл да шебердің 

к(регендігі болар. 

К(рмеге келген к(пшіліктің к(ңіл-

дері бір серпіліп қалды. Қабырғаға 

ілінген туындылардан алған әсерді 

с(збен айтып жеткізу мүмкін емес. Қос 

шебердің де қуанышында шек жоқ. 

Ұйымдастырушылар к(рменің әлі де 

жалғасатынын айтты.
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Ыбырай (міріне қатысты және 

оның артына қалдырған (шпес 

мұраларын, сондай-ақ халық ағарту 

ісіне байланысты материалдар жинап, 

сақтау, оны зерттеп, зерделеу, халыққа 

насихаттау – мұражайдың негізгі 

мақсат-міндеті. Сондықтан да мұражай 

қызметкерлері алғашқы қадамдарын 

ғ ы л ы м и - з е р т т е у  ж ұ м ы с т а р ы н 

жүргізуден бастап, Ы.Алтынсариннің 

(мірі мен педагогикалық қызметі 

жайында, XIX-XX ғасырлардағы 

(лкеміздегі халық ағарту ісінің тууы 

және қалыптасып, дамуы тарихын 

баяндайтын құжаттарды Алматы, 

Ташкент, Мәскеу, Санкт-Петербург, 

Орынбор қалалары мұрағаттары 

Ы.Алтынсариннің өз қолымен жазған 
кітаптың көшірмесі 
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– Осы, адамдарды жаман жағынан 

к(ріп қалсақ,  «ит» екенсің дейміз. Мы-

салы, атауын ішіп ал мазаңды алса, (тірік 

айтса, боқтап-балағаттаса және сатып 

кетсе, т.с.с.

Ал жақсы қырынан к(рінсе, «адам» 

екенсің дейміз. Мысалы: досына адал, 

арақ ішпесе, бұзықтардан қорған 

болса. Бұл нағыз итке тән қасиет 

сондықтан жақсы адамдарды «ит» 

екенсің  деуімізге тура келіп тұр, – 

депті Қожекең.

Қожекең депутаттыққа (ткелі жүр-

генде қарсыластары:

– Қожекең депутат  болса,  елді 

күлдіргеннен басқа не істейді, оның ор-

нына Eлекеңді (ткізейік. Ол қатырады, 

былтыр бір мәшине арақты тегін таратпап 

па еді? – деп жар салады.

Сонда Қожекең:

– Иә, оның таратқан самопалы-

нан елдің жартысы уланып еді ғой. Ал 

менің халықты күлдіргенімнен к(ңіл 

к(теріледі. Яғни ол денсаулық үшін 

таптырмайтын, әптекте сатылмайтын 

дәрі ғой, – депті.

Біздің ұғымымызда арақ-шарап де-

гендерді арам, олар жын-шай тан ның 

достары дейміз. Олардан алыс жүр  ген ді 

қалаймыз. Бірақ (мірде олай емес.

Бәкең – ірі денелі, алып жігіт. Сол 

жігіт шайтанның азғыруымен шампан 

іше қояйыншы деп, бір шиша ішеді, 

екі шиша ішеді, бірақ ештеңе болмай-

ды. Сонда шампан ойбайлап:

– Жын-шайтанға күшім жетпей 

жатыр, анау твейң сыра, арақ деген 

ағайындарды шақырып мына бәлені 

құлатайықшы, – дейді. Сол айтқаны 

мұң екең, Бәкең сол жерде бәрін ара-

ластырып іше бастайды. Ертеңіне ор-

нынан тұра алмай сұлап жатыр екен. 

Сонда жын-шайтандар:

– К(рдіңдер ме, сендердің күш-

терің бірлікте, сонда ғана біз жақсы-

лықты жеңеміз, – дейді. Ал жақсы лық 

ше? Оның ағайындары к(п пе? Олар 

біріге ме?

Шық бермес Шырынбай тиын-

тебенді үнемдеуге келгенде (те мығым, 

алдына жан салмайды.  Ол ойлана-ой-

лана:

– Осы  адам  баласына барған сайын 

тағам тауып жеу қымбатқа түсе бермек. 

Жылына пәленбай мың доллар кетеді 

екен, – деп, есептеп-есептеп, бір шешімге 

келіп де, хирург досына барып, қойдың 

ас қазанын салғызып алыпты. С(йтіп, 

елдер асқанаға жүгірсе, бұл алаңдардағы 

газонға барып жайылып келеді. Тіпті ра-

қат, қанша жесе де тегін. Бірақ Шыкең 

бір жерден  қателік жіберген екен. Ол 

енді қой сияқты 15 минут сайын құмалақ 

тастауға әжетханаға жүгіретін болыпты. 

Енді оның әр жүгіргеніне он бес теңгеден 

есептей беріңіз...

Қожекең базарда бір бай кемпірмен 

танысып әмпей-жәмпей болып жатыр. 

Бір кезде кемпір сандығын ашып, бір 

уыс алтынды Қожекеңе ұсына бер-

генде, к(к есектің баж етіп бақырған 

дауысынан шошып оянды.

– Ой, оңбаған ақымақ есек, – 

деп, күні бойы ашуы тарқамай жүрді. 

С(йтіп, кешкілік жатар уақытта 

кемпіріне:

– Eй, ана ақымақ есекті қораның 

арғы шетіне байлап тасташы, – деген 

Қожекеңе түсінбеген кемпірі:

– Осы (мірі терезеңнің түбіне бай-

лап қоюшы едің ғой, енді не болып 

қалды, тағы да бірдеңе бүлдірді ме? –

деді. Қожекең қабағын шытып:

– Ол оңбағанның кесірінен мен 

базарда бір уыс алтыннан айырылдым 

ғой, – деп ренжіді.

ЖАҢА КІТАП
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