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     Иә, жұпынылау болып шыққан 
шағын кітаптың атауы айқайлап 
тұрды! Кітаптың да, жекелеген 
�леңнің де атау, тақырыбын қоюдың 
хас шебері Қадыр ақын сонау 1965 
жылы жарық к�рген жинағына 
тегіннен-тегін «Ой орманы» деп ат 
қоймаған болатын. Кейіннен осы 
кітапқа енген �леңдердің әрқайсы 
дерлік бір-бір жинаққа жетерлік жүк 
арқалап тұрғанына к�з жеткіздік.

« О й  о р м а н ы »  а қ ы н  Қ а д ы р 
 Мырза (лінің болашақта жазыла-
тын �леңдерінің бағдармаласындай 
болды. Қазақ поэзиясына соны 
жаңалықтар әкелуді негізгі мақсат 
тұтқан ақынның ішкі дайындығы 
ғаламат еді. Қадыр ақын �лең �лкесіне 
еркін еніп, жарауы жеткен жүйріктей 
к�сілте шапқаны баршаға белгілі 
ғой. Жүйе-жинақтар бірінен соң бірі 
дүниеге келіп жатты. Қолымызды 
жүрек тұсына қойып әділін ай-
тар болсақ, Қадыр ақынның бүкіл 
шығармашылығы жаңашылдыққа 

Президент Универсиада еліміздің 
тәуелсіздігі  тарихында халықтың 
бірліг ін нығайтуға  ықпал ететін 
спорт саласындағы ең ірі оқиға бо-
лып саналатынын айтты. «Атқарылған 
жұмыстардың бәрін жастар үшін 
жасадық. Универсиаданың әлеуметтік 
инфрақұрылымы, спорт нысандары 
бізге ұзақ жыл бойы қызмет ететін 
болады» дей келе, еліміздің ұлттық 
құрамасына қазақстандықтардың 
қолдау к�рсететіне, сондай-ақ 2017 
жылғы универсиада шын мәнінде 

8-бет

ЖАМЫРАҒАН 
ЖАТ АТАУЛАР

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

толығымен ерекшеленеді. Анабір 
кездердегіше айтсақ, ол – новатор 
дәрежесіне к�тірілген дарабоз дарын. 
Ал жаңаға кім қызықпайды? Қадыр 
Мырза (ліге еліктеушілер к�бейді. 
«Еліктегеннен солықтаған жаман» 
деген с�з бар. Десек те, бұдан қазақ 
поэзиясы ұтты. Қадыр ақынның 
әсері күшті болды. Ол �з �леңдерінде 
ойшылдық пен сыршылдықты 
одақтастыра білу арқылы т�л поэзия-
мызды тың белеске шығарды. Дарқан 
дарыннан алда жүрген ағалар да, ізіне 
ерген жас буын да от алып, �лең 
�лкесін құлпырта түсуге күш салды.

Ақындардың бір-біріне �лең ар-
науы қазақ топырағында Абайдан 
басталса керек. «К�кбайға» деген 
�леңді к�зіқарақты оқырман біледі 
деп ойлаймын.

Ақын ақынға неліктен �лең 
арнайды? Бір с�збен айтқанда, 
мойындағандықтан! Ал әрқайсы 
�здерін дүр санайтындар �згеге 
мойынсына бермейді ғой. Ақын 

бүкілхалықтық мерекеге айналаты-
нына сенім білдірді. С�з соңында 
спортшыларға алдағы жарыстарда та-
быс және жарқын жеңістер тіледі.

Алаугерлер үш жарым сағат бойы 
қаланың орталық к�ше лерімен жүгіріп 
�тті. «Назарбаев Уни верситетінен» 
бастау алған шара «Бәйтерек» мону-
ментіне дейін жалға сып, қалалық 
әкімдік алаңында аяқталды. Алауды 
барлығы 60 алаугер алып жүрді, олардың 
арасында танымал спортшылар мен 
Астананың қоғам  қайраткерлері бар.

Қадыр Мырза (ліге алпыс шақты 
қ а л а м г е р  � л е ң д е р і н  а р н а п т ы . 
Бұл туындылардың негізгі б�лігі 
баспас�з беттерінде, кітаптарда 
жарияланса, бірқатары ақынның 
ж е к е  м ұ р а ғ а т ы н д а  с а қ т а л ғ а н . 
Республикалық «Қадыр Мыр-
за (лі» қоғамдық қоры мен Орал 
қаласындағы Қадыр Мырза (лі 
атындағы мәдениет және �нер 
орталығы басшылығының �тініші 
бойынша, арнау �леңдерді жинасты-
рып, кітап етіп шығаруға кіріскен 
едім. Бұл бағытта «Арыс» баспасының 
директоры, филология ғылымының 
докторы Ғарифолла (нес мырза 
қолдау к�рсетті. Кітап �те аз тара-
лыммен 2015 жылы «Арыс» баспасы-
нан жарық к�рді. «Абыз ақын – Аңыз 
ақын» деп аталған арнау �леңдер 
жинағын шығаруға Қадыр ақынның 
аталас інісі Құсайын Бақтиярұлы 
демеуші болды. Мың алғыс оған!

2015 жылдың 6 қаңтарында 
Оралда Қадыр Мырза (лі атындағы 
мәдениет және �нер орталығында 
кітаптың тұсаукесер рәсімі болды. 
Бұл шараға облыстың зиялы қауым 
�кілдері жиналды. 

Қадыр Мырза Əліні о баста қалың елге ақын ретінде танытқан көлемі 
алақандай ғана «Ой орманы» атты өлеңдер жинағы болатын. Иə, оған 
дейін бүлдіршіндерге арналған оншақты кітабы жарық көріп, сəл 
кейінірек олар «Күміс қоңырау» деген бір томдыққа айналған еді. Ол 
өз алдына бөлек əңгімеге арқау боларлық жайт.

Астанада Бүкілəлемдік 28-ші қысқы Универсиаданың Алауы салтанатты 
түрде жағылды. Бұл барша жанкүйерлердің көптен күткен қуанышы. 
Мұны тарихи оқиға деп те бағалауымызға əбден болады. Өйткені 
жаһандық шара Сарыарқаның төрінде, Елордамызда бастау алды. Сал-
танатты шараға Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев арнайы келіп қатысып, 
мемлекетіміздің байрағын Қазақстан құрамасының капитаны биатлон-
шы Дəулет Раxымбаевқа табыс етті. 

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Құрметті қазақстандықтар!
Сіздердің назарларыңызға еліміз үшін аса 

маңызды, тағдырлы мәселені ұсынбақпын. Бұл 
– Конституция мен заңдарға �згерістер енгізу.

Біздің алдымызда билік тармақтарының 
�кілеттіктерін қайта б�лу міндеті тұр. Қазір 
заманның дидары �згерді. Біз де �згеруге тиіспіз. 
Сол себепті, мемлекеттің басқару жүйесін де 
жаңғыртатын кез келді.

Мен елдің мүддесі мен заманның талабын, 
ұрпақтың болашағын ойлай отырып осындай 
байлам жасадым. Арнайы құрылған жұмыс тобы 
атқарылған істерді баяндады. Реформа екі негізгі 
бағыт бойынша іске асады.

Біріншіден, Президенттің әлеуметтік-
экономикалық процестерді реттеудегі бір-
шама �кілеттіктерін Үкіметке және басқа да 
атқарушы органдарға берген ж�н. Сонда бұл 
салаға Үкімет, министрліктер және әкімдіктер 
толықтай жауап беретін болады. Eкілеттіктерді 
беру тиісті заңдарды �згерту арқылы іске асады. 
Бұл �згерістерді Үкімет қазіргі Парламенттің 
сессияның аяғына дейін Парламентке енгізуі 
тиіс.

Екіншіден, одан да күрделі міндет – билік 
тармақтары арасындағы қарым-қатынасты 
конституциялық деңгейде теңгерімді ету. Осы 
реформаның аясында Үкіметті жасақтаудағы 
Парламенттің р�лін күшейтеміз. Парламент 
сайлауында жеңген партия Үкімет құрамын 
анықтауға түбегейлі ықпал ететін болады. Бұл ми-
нистрлер кабинетінің �кілетті билік алдындағы 
жауапкершілігін арттырады. Тиісінше, биліктің 
заң шығарушы тар ма ғының атқарушы билікке 
бақылауын күшейтеді.

Айтылған екі бағыттың қай-қайсысы да 
жауап кершілік пен кәсібилікті арттыру арқылы 
мемл екеттік басқару тиімділігін күшейтеді. 
Жұмыс тобы барлық сұрақтарды жан-жақты 
зерттеп, қоғамдық талқылауға шығару үшін 
ұсыныстар жиынтығын әзірлеуі қажет.

Құрметті қазақстандықтар!
Мен сіздерге еліміз үшін қағидатты мәселе 

б о й ы н ш а  қ а й ы р ы л ы п  о т ы р м ы н .  Б ұ л  – 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ БИЛІК 
ТАРМАҚТАРЫ АРАСЫНДА ӨКІЛЕТТІКТЕРДІ ҚАЙТА БӨЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 

Ү Н Д Е У І

ОЙ ОРМАНЫ

ЖАЛЫНДА, 
ЖАСТЫҚ АЛАУЫ!

ақын Қадыр Мырза Әліге арналған жыр жинағы хақында 

Аян-Сейітхан НЫСАНАЛИН 

мемлекеттік билік тармақ та рының арасындағы 
�кілеттіктерді қайта б�лу. Менің �кіміммен ар-
найы Жұмыс тобы құрылды. Олар жаман жұмыс 
істеген жоқ. Мен топтың жұмысы туралы есепті 
тыңдадым.

Алдағы реформа біздің дамуымыздың қисыны 
мен тұтастай қазіргі заманғы даму қисынына арқа 

сүйейді. Негізгі мәні – Президент �зінің бірқатар 
�кілеттігін Парламент пен Үкіметке береді.

Күшті президенттік вертикаль бізге мемлекет 
қалыптастырудағы орасан қиындықтарды еңсеру 
барысында қажет болды. Бұл уақытында �зін 
ақтады. Біздің барлық жетістіктеріміз дәл осы 
жүйе кезінде жүзеге асырылды.

Бұл реформа басқару жүйесінің тиімділігін 
арттыруды к�здейді. Біз жаңа мемлекет, жаңа 
экономика, жаңа қоғам құрдық. Біз іргесін 
қалаған даму траектория сының дұрыстығын 
тарихтың �зі қуаттап отыр.

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын атап �ткен 
кезде біз �зіміздің табыстарымыз туралы, оның 

ішінде билік құрылымдарының, президенттік 
жүйенің жұмысы туралы айттық. Алайда 
әлем бүгінде к�з алдымызда �згеріп жатыр. 
Қоғамдық үдерістердің жылдамдығы мен 
күрделілігі Қазақстанда да артып келеді.

Қазірдің �зінде біз алдағы кезең алдымызға 
міндетті түрде к�лденең тартатын жаһандық 
және �ңірлік сын-қатерлерге қалай қарсы 
тұраты нымызды ойластыруға тиіспіз. Ұсы-
нылып отырған реформаның мәні билік �кілет-
тіктерін сарабдалдықпен қайта б�луде, тұ тастай 
саяси жүйені демократияландыруда жатыр.

Президент үшін жаңа жағдайларда стра-
тегия лық функциялар, жоғарғы арбитр-
дің биліктің тармақ тары арасындағы қаты-
настардағы р�лі басым болады. Мемлекет 
басшысы, сондай-ақ, сыртқы саясатқа, ұлттық 
қауіпсіздік пен елдің қорғаныс қабілетіне 
күш-жігер жұмылдырады. Бұл ретте Үкімет 
пен Парламенттің р�лі айтарлықтай күшейеді. 
Аталған жұмыс екі шешуші бағыт бойынша 
жүргізілетін болады.

Біріншіден, Президенттің әлеуметтік-
эконо ми калық үдерістерді реттеу ж�ніндегі 
з а ң ы м е н  б е к і т і л г е н  � к і л е т т і к т е р і н і ң 
айтарлықтай б�лігін Үкімет пен басқа да 
атқарушы органдарға беру керек. Аталған 
салаға толық к�лемінде Үкімет, министрліктер 
мен әкімдіктер жауап беруі тиіс.

Eкілеттіктерді беруді тиісті заңдарға 
�згерістер енгізу есебінен қамтамасыз етуге бо-
лады. Үкіметке немесе Парламентке беруге бо-
латын 40 шақты �кілеттік бар. Бұл түзетулерді 
қабылдау үшін Үкімет Парламентке үстіміздегі 
сессияның аяғына дейін басым ретпен енгізеді.

Екіншіден, бұдан да күрделірек міндет 
– билік тармақтары арасындағы қарым-
қатынастарды конституциялық деңгейде 
теңгеру. Парламенттің Үкімет жасақ тау дағы 
р�лін күшейту, Министрлер Кабинетінің де-
путаттар корпусы алдындағы жауапкершілігін 
арттыру маңызды.

(Жалғасы 2-бетте)
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АНА ТІЛІ

Ақордада Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен 
Мемлекеттік билік тармақтары 
арасында өкілеттіктерді қайта 
бөлу мəселелері жөніндегі жұмыс 
тобының отырысы өтті.
Басқосуда Елбасы бірінші кезек-
те уақыт талабынан туындап 
отырған бірқатар мəселелерді 
шешу мақсатында арнайы 
жұмыс тобы құрылғанын айта 
келіп, Тəуелсіздіктің 25 жылы 
ішінде Конституциядағы 
барлық қағидалардың орында-
луы нəтижесінде Қазақстанда 
көптеген табыстарға қол 
жеткізілгеніне тоқталды.

Елжан Біртанов – Қазақстан 
Республикасының Денсаулық 

сақтау министрі

АПТА-ШОЛУЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

ТАҒАЙЫНДАУ

ҰЛТ ҰСТАЗЫ – 
АХМЕТ БАЙТҰРСЫН

күрділердің қарулы топтары «Астана 
келісс�зінің шешімдерін мойындамай-
мыз» деп Сирия жерінен мәлімдеме та-
ратып жатты. Дегенмен, Астана келісс�зі 
бейбітшілікке жеткізетін ұзақ та ауыр 
жолдың бастамасы бола алды. 

23 қаңтарда Қазақстан СІМ басшысы 
Кайрат Абдрахманов екі күнге созылған 
келісс�з барысында жасалған қорытынды 
мәлімдемені ресми жариялады. Ресми 
мәлімдемеде «Оқ атуды толық тоқтату тура-
лы режимге толық сәйкестікті, арандатудың 
болмауын және барлық мәселелер бойынша 
қадағалап отыратын үш тарапты механизм 
жасау жайлы шешім қабылданды. Біз 
тиым салынған ДАИШ (ИЛИМ) қарсы 
күрестегі ұстанымымыз анық екенін рас-
таймыз, және оны қарулы оппозицияның 
�зге б�ліктерінен ажырату қажет. БҰҰ 
Қауіпсіздік кеңесінің 2254 қарарына сәйкес 
келісс�здер процесін бастауға деген �ткір 
қажеттілік туындап отырғанына сенімдіміз» 
делінген. Сонымен қатар Ресей, Иран және 
Түркия бірігіп жасаған үшжақты қорытынды 
мәлімдемеде «Біз 2017 жылы 8 ақпанда 
БҰҰ құзіретімен Женева қаласында �тетін 
Сирия билігі мен оппозициясы арасындағы 
келесі келісс�здер раундына оппозициялық 
қарулы топтардың қатысу ниетін қолдаймыз. 
Біз халықаралық қауымдастықтың барлық 
мүшелерін БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің 2254 
қарарына сәйкес жүзеге асырылатын барлық 
іс-шараларға қолдау к�рсетуін сұраймыз. 
Біз БҰҰ араағайындық етуімен сириялық 
саяси процесті қамтамасыз ету, ғаламдық 
процестерге үлес қосу үшін астаналық плат-
формада белсенді ынтымақтасуға шешім 
қабылдадық» деп тұжырымдалған.

Сириялық ресми биліктің делегация-
сын бастап келген БҰҰ-дағы Сирия �кілі 
Башар әл-Жәфари «Астана кездесуіндегі 
ең маңызды нәрсе — келісс�зге қатысушы 
тараптар бірауыздан қорытынды декларация 

сипаттауы және тіл қисынынан туындайтын с�з 
�нері ғылымын (бүгінгіше айтсақ, әдебиеттануды) 
қара с�з бен дарынды с�зге, ауыз әдебиеті мен 
жазба әдебиетіне, діндар дәуір мен сындар дәуірге 
жіктеп-жіліктеген арнайы зерттеуі («(дебиет 
танытқыш», 1923-25 жылдар) арқылы қазақ (тілді) 
мектебін, тұтас ұлттық оқу-ағарту саласын тыңнан 
түрен салып, жаңа сатыға к�теруі – «біз ұмытсақ та, 
тарих ұмытпайтын істер болатын» (М.(уезов, 1923 
жыл). Түрменің сызды камерасы мен итжеккеннің 
айдауында жүріп аяқтаған, бар саналы ғұмырының 
қорытындысы іспетті, �з кезіндегі заманауи 
�ркениет пен ғылым-білім жетістіктерін қазақы 
руханиятқа кіндіктестіре жүйелеп, тиянақтаған 
«Тіл теориясы» мен «Мәдениет тарихы» атты 
шоқтықты еңбектері, �кінішке орай, ұлты мен 
авторының талайлы тағдырын құшып, репрессияға 
ұшырады... Енді сол соқталы ойлардың кейбіріне 
назар сала отырыңыз.  

*Біздің заманымыз �ткен заманның баласы, 
келер заманның атасы.

*Қазақ – жоқшы, жоғын іздеген қуғыншы. 
*Алашқа аты шыққан адамдар, к�семдіктеріңді 

адаспай түзу істеңдер. Сендер адассаңдар – 
арттарыңнан алаш адасады, арттарыңнан 
ергендердің обал-сауабына сіздер қаласыздар.

*Ұлт жұмысы – үлкен жұмыс, үлкен жұмысқа 
к�п жұмысшы керек.

*Ел бүгіншіл, менікі – ертеңгі үшін.
*Ұлт жұмысы үлкен жұмыс. Басқадан кем 

болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз 
керек. Білімді болуға оқу керек. Бай болуға күш 
керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің 
жолында жұмыс істеу керек!

күні бұрын саяси жүйе тұрақты лы-
ғының қорын жасау.

Екіншіден, Үкімет пен Пар-
ла менттің р�лін арттыру қазіргі 
заманғы сын-тегеуріндерге жау-
ап қайтарудың неғұрлым тиімді 
механизмін бермек.

Иә, бұл басқарудың неғұрлым 
күрделі жүйесі,  бірақ қоғам да 
неғұрлым күрделі бола түсті.

Мен Президент ие �кілеттіктердің 
айтарлықтай б�лігін беруге саналы 
түрде барып отырмын.

Мен мұны жалғыз ғана мақсатпен 
– елді басқарудың неғұрлым тиімді, 
орнықты, заманауи жүйесін құру 
үшін жасап отырмын.

Үшіншіден, әлемде мемлекеттік 
құрылыстың әмбебап моделі жоқ. 
Бәрі де ізденіс үстінде.

Халықаралық тәжірибе шеңбе-
рінде іс-қимылдар жасайтын мәсе-
лелер бола тұрса да, біз �зіміздің, 
кейде ерекше шешімдерімізді таба 
отырып, мемлекеттік құрылыстың 
б�где модельдерін к�шіріп алумен 
ешқашан айналысқан емеспіз.

Біз ұсынып отырған рефор-
ма ең алдымен �з тәжірибемізге 
ж ә н е  Қ а з а қ с т а н н ы ң  � з і н і ң 
қажеттіліктеріне арқа сүйейді.

Реформалар бағдарламасы – 
ол Қазақстан қай бағытта жүреді 
деген сауалға біздің жауабымыз. 
Жауап айқын және дәйекті  – 
демократиялық даму жағына қарай.

Ұсынылып отырған шаралардың 
маңыздылығын ескере отырып, мен 
жарияланатын конституциялық 
рефор малардың жобасын жалпы-
халықтық талқылауға ұсыну ж�нінде 
шешім қабылдадым. Тиісті Жарлық 
шықты.

Мұның бәрі  елдің  болашақ 
дамуына жауап береді және Бес 
институттық реформаға сәйкес 
келеді.

«Ашық Үкімет» атты бесінші 
пункт дәл осы �кілеттіліктерді елеулі 
түрде қайта б�луді қарастырған бо-
латын. Биліктің барлық тармақтары 
тиімді және жауапкершілікті жұмыс 
істеуі үшін олардың арасында тиісті 
тепе-теңдіктер мен арасалмақтар 
құру маңызды.

Дамудың жүйелі және заңды кезеңі

БАЙТҰРСЫНОВ Ахмет (Ахмет Байтұрсын, Байтұрсынұлы) (қазіргі Қостанай облысы Жангелдин 
ауданы Сарытүбек ауылында 28.1.1873 жылы туған) – ағартушы, қазақ халқының ХХ ғасырдың 
басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ 
тіл білімі мен əдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы.
28 қаңтар – Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Кейіннен біреулер 1873-ті – 1872-ге, 28.01-ді – 05.09-
ға ауыстырып жүр. Оның мəнісі – былай. Ахаңның өз қолымен жазған 7-8 анкетасы бар. Соның 
бір-екеуінде 5.9.1872 деп көрсетілген. Ал қалғанының бəрінде 28.01.1873 жыл болып жазылған. 
Тұрақталып қалған нəрсені өзгерткенде не табамыз? Біздіңше, осылай қала бергені дұрыс. 
Сондықтан келесі жылы – 145 жылдығы болмақ. *Атадан балаға мирас болып екі-ақ нәрсе 

қалады, бірінші – бай тілі, екінші – байтақ жері.
*Оқусыз халық қанша бай болса да біраз жыл-

дардан кейін оның байлығы �нерлі халықтардың 
қолына к�шпекші.

*Осы замандағы жан таңырқарлық нәрсенің 
бәрі де ғылыммен табылған. Адам баласын к�кте 
құстай ұшқызған, суда балықтай жүздірген 
– ғылым. Дүнияның бір шеті мен бір шетіне 
шапшаң хабар алғызып тұрған – ғылым, от  арба, 
от кемелерді жүргізген – ғылым.

*Құл болып отырған халықтан туып, құлдықтың 
қорлық, зорлығын к�ріп отырып, қазақ қалам 
қайраткерлері қаламын ұлтының ауырын жеңілту, 
ауырын азайту жолына жұмсамасқа мүмкін емес; 
кемшілік к�рген жұрттан туып, кемшіліктен 
құтқаруды мақсат етіп, ылғи сол жолда жұмыс 
қылған қазақ қалам қайраткерлері жұртшыл, 
ұлтшыл, яғни халыққа жаны ашитын, халқының 
жаны ауырғанда жаны бірге күйзелетін, бауырмал 
болмасқа тағы мүмкін емес. Олай болмаған болма-
са, онда табиғат заңынан тысқары, адамнан шошқа, 
шошқадан күшік туған сияқты болып шығады.

*Қазақтың оқығаны аз, оның ішінде халық ісіне 
қатысып, жұрт үшін жұмыс қылғандар аз. Бірақ аз 
да болса, қазаққа қызмет қылып ысылған, т�селген 
адамдар ... қазаққа к�бірек пайда келтіретіні шексіз.

*Мәдениеті жоғары халық мәдениеті т�мен 
халықты аз-к�біне қарамай жем қылатыны ай-
дан анық, күндей жарық ақиқат. 200 миллион 
үнді халқын 50 миллион ағылшын жем қылып 
отырғаны, 500 миллион қытайды �зінен он есе 
аз жұрттар әжуалап отырғаны – адам баласының 
теңдігі-кемдігі мәдениетіне қарай екендігін 
ыспаттайды.

*Мәдениет алға басуы тірнек ісі шеберленуімен, 
сана-саңылау күшеюімен болады. Тірнек ісінен 
шыққан шеберлікті �нер дейміз, сана-саңылау 
күшінен шыққан білімді ғылым дейміз. Бұл екеуі де 
іштен адаммен бірге туатын нәрсе емес, үйренумен 
табылатын нәрсе. Үйрену дегеніміз – оқу. Сүйтіп, 
мәдениет жүзінде халықтың алға басуы, алдағы 
жұрт пен арттағы жұрт арасындағы мәдениет жігі 
жоғалуы оқуға келіп тіреледі.

 Ғарифолла 	НЕС,
профессор  

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң 
Жар  лығымен Елжан Біртанов 
Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі болып 
тағайындалды. 

Елжан Амантайұлы Бір-
танов Алматы мемлекеттік ме-
дицина университетін, Аризона 
штатының универси тетін, Ресей 
дипломнан кейін гі медициналық білім академиясын, 
Шарите Уни верситеттік клиникасын (Германия), 
Тұран уни верситетін, Duke University, Fugua School 
of Business (АҚШ), Global Executive МВА магистра-
турасын бітірді. (р жылдары ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің бас ток сикологы, ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігінің «Денсаулық сақтауды да-
мыту институты» РМК директоры, ҚР Премьер-
Министрінің кеңесшісі, «Ұлттық медициналық 
холдинг» АҚ Басқарма т�рағасы болып жұмыс істеді. 
2015 жылғы 12 қарашадан бастап осы тағайындауға 
дейін ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
вице-министрі болды. 

сауатты жүзеге асырылуы тиіс екеніне 
тоқталды. Д.А.Қонаев атындағы Еура-
зиялық заң академиясының ректоры 
Eмірәлі Жалаири алға қойылып отырған 
міндеттердің �те орынды екенін атап �тті.

ТҮСІНІСТІКТІҢ 
ТИІМДІ ТҰҒЫРЫ

23-24 қаңтар күндері Астана қаласында 
Сириядағы жағдайды реттеу ж�ніндегі 
келісс�здер болып �тті. Қазақстан БҰҰ 
Қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз мүшесі 
ретінде тек келісс�з �тетін бейтарап орынды 
ұсынумен ғана шектелді. Келісс�зге жеті 
тарап: Ресей, Түркия және Иран келісс�здің 
гаранттары ретінде, Сирия ресми билігінің 
делегациясы, 15-ке тарта топтан тұратын 
Сирия қарулы оппозициясының �кілдері, 
БҰҰ Бас хатшысының Сирия бойынша 
арнайы �кілі Стаффан де Мистура мен 
АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Джордж 
Крол қатысты. 

Астана келісс�зінің басты миссия-
лары Сириядағы дау-жанжалды реттеу 
жолдарын іздестіру, оқ атуды тоқтату 
режимін орнататын тетіктерді табу, 
бейбітшілік орнатуға негіз қалыптастыру 
еді. Бұл тұрғыда Елбасымыз Н.(.Назарбаев 
келісс�зге қатысушыларға арнаған үндеуінде 
«Қазақстан Сириядағы жағдайды шешудің 
бірден-бір жолы – �зара сенім мен �зара 
түсіністікке негізделген келісс�здер деп 
есептейді» деп атап к�рсетті. 

Келісс�з кезінде дау туғызған мәселелер 
де орын алды. Мысалы, оппозициялық 
қарулы топтардан құралған делегация 
�кілдері Иран әскери күш қолданып, 
сириялық қарапайым халыққа қауіп 
т�ндіреді деп сенімсіздік білдірсе, Си-
рия ресми билігінің �кілдері Түркияға 
наразылықтары барын жасырмады. Ал 
келісс�зге қатыстырылмаған сириялық 

министрі, 1922 жылы Академиялық орталықтың, 
1922-25 жылдары Халық ағарту комиссариаты 
жанындағы  ғылыми-әдеби комиссияның, Қазақ 
�лкесін зерттеу қоғамының т�рағасы болды. Осы 
жылдары негізгі жұмысына қосымша Орынбор мен 
Тәшкендегі педагогикалық жоғары оқу орындары 
– Қазақ халық ағарту институттарында қазақ тілі 
мен әдебиеті және мәдениет тарихы пәндерінен 
дәріс оқыды. 1925 жылы Қазақстанға Сталиннің 
тапсырмасымен қандықол Ф.И.Голощекин бас-
шы болып келгеннен кейін Алаш зиялыларының 
бастарына қара бұлт үйіріліп, бақ ұшты. 1929 
жылы 2 маусымда тұтқынға алынып, Мәскеудегі 
атышулы Бутырка абақтысына ж�нелтілді. ОГПУ-
дің 1930 жылғы 4 сәуірдегі шешімімен ату жаза-
сына кесілді, кейін бұл үкім 10 жыл концлагерьге 
қамалуға, артынан 3 жыл Архангельскіге жер 
аударылуға ауыстырылды. Eмірлік жары Бадриса 
(Александра) екеуі де денсаулықтан айырылып, 
арып-ашып 1934 жылы Алматыға жеткенімен 1937 
жылы 8 қазанда тағы бір мәрте қамауға алынып, 
8 желтоқсанда Алматы түрмесінде атылды (Алаш. 
Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс баспасы», 
2009, 90-96-бб.). 

Ахаң ашқан ұлы жаңалық – т�те жазу-
лы қазақ әліпбиі («байтурсыновский алфа-
вит») мен ғасырдан ғасырға ұласқан, т�л 
терминологиямыздың қоржынына салған олжасы, 
сондай-ақ қазақ  балаларына арнап т�л «(ліппе» 
түзуі («Оқу құралы», 1910 жылдары), одан соң «Тіл 
– құрал» атты кітаптар тізбегімен кезең-кезеңімен 
тіліміздің дыбыс жүйесін (1-ші тіл танытқыш 
кітап, «Фонетика», 1912-15 жылдар) ажыратып-
айқындауы, с�з жүйесін (2-ші тіл танытқыш 
кітап, «Этимология», 1914-17 жылдар) саралауы, 
ұзақ жылдардан соң с�йлем жүйесін (3-ші тіл 
танытқыш кітап, «Синтаксис», 1922-23 жылдар) 

(Басы 1-бетте)

П а р л а м е н т т і к  с а й л а у л а р д а 
жеңіске жеткен партия Үкіметті 
жа сақ тауға шешуші түрде ықпал 
ететін болады. Осыны басшылыққа 
ала отырып, Үкіметтің �кілеттігін 
бұрынғыдай Президенттің емес, 
жаңадан сайланған Мәжілістің ал-
дында тоқтатуы заңды болмақ.

Үкімет мүшелеріне Парламент 
палаталары тарапынан сенімсіздік 
білдіру тәртібін оңайлату қажет.

Ол биліктің заң шығарушы 
тармағының атқарушы тармаққа 
бақылау жасауын күшейтпек.

Үкіметке, ол сол үшін толық 
жауап кер шілікте болатындай, мемле-
кеттік бағдарламаларды бекітуді тап-
сыру орынды болмақ.

Үкіметтің �зіне оның құрамына 
кірмейтін орталық атқарушы ор-
гандарды құру мен тарату құқығын 
беруге болады.

П р е з и д е н т  Ү к і м е т  п е н 
Премьер-Министрдің актілерінің 
іс-әрекетінің күшін жою болмаса 
тоқтату құқығынан бас тарта алады.

Мұның бәрі атқарушы мемле-
кеттік органдар мен оның басшы-
ларының жауапкершілігін арттырып, 
қажетті �кілеттіктер береді.

Заң күші бар Президент жар лық-
тарын қабылдау мүмкіндігі туралы 
норма к�кейтестілігін жойды.

Жергілікті атқарушы билікке 
қ а т ы с т ы  П а р л а м е н т т і ң  р � л і н 
күшейту ұсынылады.

Оның сыртында Конституциялық 
Кеңестің, сот жүйесі мен прокура-
тураның қызметін жетілдіру туралы 
мәселені қарастыру талап етіледі.

Сонымен бірге, бізге �з конс-
титуциялық құрылысымыздың 
бұлжымастығына с�зсіз кепілдік 
қажет.

Жұмыс тобы одан әрі де жұмыс 
істей беретін болады, олардың осы 
мәселелерді жан-жақты зерттеп және 
одан арғы қоғамдық талқылау үшін 
ұсыныстар пакетін дайындауы қажет. 
Ұсынылып отырған бағдарлама үш 
міндетті шешуге жағдай жасайтын 
болады.

Біріншіден, к�птеген жылдарға 

– Мен ұсынған бес институттық 
реформаның бірін іске асыру Үкіметке эко-
номика саласында қосымша атқарушылық 
�кілеттіктер беруді к�здейді. Бұл орайда, 
қорғаныс қабілетінің, сыртқы саясаттың, 
мемлекеттік басқарудың, Конституция-
ны қорғаудың және мемлекеттік билік 
тармақтары арасында тиімді жұмысты 
қамтамасыз етудің негізгі мәселелері 
Президенттің құзырында қала береді, – 
деді Елбасы.Одан әрі Нұрсұлтан  Назарбаев 
бұрыннан Қазақстан Республикасы 
Президентінің ерекше құзырына жат-
қызылған �кілеттіктер санының азаятыны-
на назар аударды.Бағдарламаларды бекіту, 
Үкіметтегі кадрлық �згерістер мәселелері, 
жаңа басқару органдарын құру Үкімет пен 
Парламенттің құзырына берілуі мүмкін 
екенін айтты. Н.Назарбаев мемлекеттік 
басқару жүйесінде Парламенттің р�лін 
пәрменді түрде күшейту қажеттігінің 
маңыздылығын атады. Елбасы оты-
рыс барысында мемлекеттік биліктің 
тармақтары арасында �кілеттіктерді қайта 
б�лу мәселесі республика дамуының 
жүйелі және заңды кезеңі болып табыла-
тынына екпін берді.

Eз кезегінде аталған жұмыс тобының 
жетекшісі (ділбек Жақсыбеков Пре-
зидентке мемлекеттік билік тармақтары 
арасында �кілеттіктерді қайта б�лу 
ж�нінде әзірленген ұсыныстар ту-
ралы баяндап берді.Жиында жұмыс 
тобының мүшесі, (ділет министрі Ма-
рат Бекетаев Президенттің �кілеттігі 
бекітілген нормаларды анықтау ж�ніндегі 
Үкімет жүргізген талдауды жарияла-
ды. «Қазақстанның заңгерлер одағы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің 
т�рағасы Рахмет Мұқашев жүргізілген 
талдаудың негізінде барлық филиалдар-
да талқылаулар �тіп жатқанын с�з етті. 
Қазақ гуманитарлық заң университеті 
Азаматтық-құқықтық зерттеулер 
ғылыми-зерттеу институтының дирек-
торы Т�леш Қаудыров �з с�зінде билік 
тармақтары арасындағы �кілеттіктерді 
б�лу ісінде барлық шаралар нақты, әділ, 

Ауыл молдасынан, Торғайдағы 2 сыныптық 
орыс-қазақ мектебінен, Орынбордағы 4 жылдық 
қазақ мұғалімдері мектебінен білім алған. 1895-
1909 жылдары Ақт�бе, Қостанай, Қарқаралы 
уезіндегі ауылдық және болыстық  мектептерде 
мұғалім, Қарқаралы қалалық училищесінде 
мұғалім, кейіннен меңгерушісі болды. 1905 жыл-
дан бастап саяси күрес жолына түсті. Қарқаралы 
петициясын (құзырхатын) дайындаушылардың 
бірі, тәржіма �леңдерін қамтыған «Қырық мысал» 
жинағы 1909 жылы Петербордан басылып шықты. 
1909 жылы 1 шілдеде губернатор Тройницкийдің 
бұйрығымен Семей түрмесіне жабылып, Ресей 
империясының ІІМ-нің Ерекше кеңесі оны қазақ 
облыстарынан тыс жерге жер аудару ж�нінде 
сот шешімін шығарды. Осылайша 1910 жылы  9 
 наурызда   Орынборға жер ауып келіп, 1917 жылдың 
соңына дейін қоғамдық-саяси және ағартушылық 
іспен айналысты. 1911 жылы т�л �леңдер жинағы 
«Маса», тұңғыш қазақша әліппе кітапшасы «Оқу 
құралы» жарық к�рді. Ұзақ жылдар дүниеге әкелуге 
талпынған тұңғыш жалпыұлттық басылым «Қазақ» 
газетінің алғашқы санын 1913 жылы 2 ақпанда 
басып шығарып, 1917 жылдың аяғына дейін �зі 
редактор болды. 1917 жылғы жер-жерде құрылған 
қазақ комитеттері мен қазақ съездерінің �туіне 
атсалысты, қос жалпыұлттық Құрылтайды (съезді) 
ұйымдастырып, «Алаш» партиясы мен Алашорда 
үкіметінің құрылуына ұйытқы болды. 1919 жылы 
наурыз айында Мәскеуге барып Кеңес үкіметі 
басшыларымен келісс�з жүргізді, Алаш к�семдері 
мен мүшелеріне кешірім жариялатты. Eзі қазақ 
даласын басқаратын (скери-революциялық 
комитеттің т�рағасының орынбасары болып 
бекіді. 1920 жылы 26 тамызда құрылған Қазақ 
автономиялық кеңестік үкіметінің құрамына еніп, 
1920-21 жылдары Халық ағарту комиссары, яки Оқу 

қабылдай алды» деп ризашылығын білдірді. 
(лемдік қауымдастық Астана келісс�зіне 
Сирия билігі мен оппозициясының 
арасындағы тікелей диалог орнатудың, 
гибридті соғысты бейбіт жолмен тоқтатудың 
тиімді тұғыры бола алды деген баға берді. 

ЕЛБАСЫ СТИПЕНДИЯСЫ 
ТАПСЫРЫЛДЫ

А л м а т ы д а  М е м л е к е т т і к  х а т ш ы 
Гүлшара (бдіқалықова Президенттің 
тап сыр масы бойынша белгілі мәдениет 
және �нер қайраткерлеріне Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
Елбасының 2016  жылғы мәдениет 
саласындағы мемлекеттік стипендиясын 
табыс етті.

Стипендиялар мемлекеттік қолдау 
к�рсету мақсатында Қазақстан Республика-
сының құрмет ті атақтары мен награ-
даларын иеленген мәдениет және �нер 
қайрат керлеріне, сондай-ақ айтулы 
шығармашылық жетістігі үшін дарынды 
шығар машыл жастарға Қазақстанның 
мәдениетін жасауға, сақтауға және дамытуға 
қосқан үлесі үшін беріледі.

М е м л е к е т т і к  х а т ш ы  Г ү л ш а р а 
(бдіқалықова алдағы уақытта мәдениет 
және �нер қайраткерлерімен, әдебиет 
�кілдерімен түрлі форматтағы кездесулер 
жоспарланып отырғанынан хабардар етіп, 
стипендия иегерлерін сол кездесулерге 
атсалысуға шақырды. Бұл басқосулар 
еліміздің рухани-мәдени дамуының 
�зекті мәселелері мен мәдениет, әдебиет 
�кілдерінің келешек шығармашылық 
жоспарларын ортаға салып, пікір алы-
сып, тиісті шешімдер қабылдау үшін 
ұйымдастырылмақ. 

Сейілбек МҰСАТАЕВ, 
саяси ғылым докторы

100 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ 
БИЛІК ТАРМАҚТАРЫ АРАСЫНДА 

ӨКІЛЕТТІКТЕРДІ ҚАЙТА БӨЛУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ

Ү Н Д Е У І

Тамара  Дүйсенова –  Қазақстан 
Республикасының Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрі
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-

т ы ң  Ж а р л ы ғ ы м е н  Т а м а р а 
Дүйсенова ҚР Еңбек және ха-
лықты әлеуметтік қор ғау министрі 
қызметіне та ғайын далды. 

Тамара Дүйсенова Ташкент 
халық шаруашылығы институ-
тын бітірді, мамандығы – ин-
женер-экономист, экономика 
ғылымының кандидаты. Кезінде Шымкент қаласы 
әкімінің бірінші орынбасары, Оңтүстік Қазақстан об-
лысы әкімінің орынбасары, ҚР Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлі гінің жауапты хатшысы, 
ҚР Еңбек және халықты әлеумет тік қорғау вице-
министрі, Қазақстан Республикасының Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрі, ал 2014 жылғы 6 
тамыздан Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрі болды. 
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КЕЗДЕСУ

СПОРТ

ҒАЛЫМ МЕРЕЙІ

«ТАЛАНТТЫ ЖАЗУШЫ, 
ТАНЫМДЫ ТАРИХШЫ»

МАРАФОНШЫЛАР 
ЖАРЫСЫ ӨТТІ

Атырау қаласында 
Қазақстан Жазушы-
лар одағының, 
 Қазақ стан Журна-
листер одағының 
мүшесі, филология 
ғылым ының докторы, 
профессор Қадыр 
>тегенұлы Жүсіптің 
мерейлі 80 жасқа толуына арналған 
ғылыми конференция Bтті.

Жиынды Халел Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің рек-
торы, профессор Абзал Талтенов құттықтау 
с�зімен ашты. Мерейтой иесіне Атырау 
қаласының әкімінің, Батыс Қазақстан облысы 
Махамбет Eтемісұлы атындағы мемлекеттік 
университеттің ректорының, облыстық білім 
беру қызметкерлері салалық кәсіподағының 
т�рағасының құттықтау хаттары табыс етілді. 

Шарада жазушы Илья Жақанов, Қазақстан 
Жазушылар одағы Атырау облысы филиалының 
директоры, ақын Қойшығұл Жылқышиев, 
 А т ы р а у  и н ж е н е р л і к - г у м а н и т а р л ы қ 
университетінің ректоры Ерсайын Ихсанов, 
Атырау облыстық тіл басқармасының басшы-
сы Баязи (бдешев, «Атырау-Ақпарат» ЖШС 
 директоры Ерболат Қаменов с�з с�йледі. 

Алматы сервистік қызмет кBрсету 
колледжінде жазушы Нағашыбек 
Қапалбекұлының шығармашылығына 
арналған «Талантты жазушы, танымды 
тарихшы» атты кездесу кеші Bтті. 

Оған (уезов аудандық мәдениет басқарма-
сы  ның басшысы Бекжан Қуанышев, 
мәдениеттерді жақындастыру ж�ніндегі 
орталық қызметкері Салтанат (шімова, соғыс 
ардагері Бекжан Махметов, ақын Болат Шара-
хымбай, фототілші Ақансері Қошқарбаев және 
т.б. қатысты. Кешті ашқан (уезов аудандық 
әкімдігі аппарат жетекшісінің орынбасары 
Еркебұлан Оразалин мұндай шаралардың 
жас ұрпақты тәрбиелеуде маңызы зор екенін 
баса айтты. 

Кеш барысында студенттер жазушының 
�мірі мен шығармашылығына шолу жасап, 
кітаптарынан үзінділер оқыды. Сонымен бірге 
«Жасын» театр үйірмесінің мүшелері сах на ла-
ған жазушының «Біз абитуриент едік» деген 
қойылымынан к�ріністер к�рсетілді. Кездесу 
кешінің негізгі б�лімі сұрақ-жауап түрінде 
�тті. Студенттер жазушының балалық шағы 
мен студенттік кезінен естеліктер тыңдап, 
шығарма жазудың қыр-сырына қанықты. 
С�з алған кеш кейіпкері жастарды білім 
алуға, еңбекқор болуға шақырды. Eнерпаз 
студенттер Е.Eтегенов, А.Жандар, Н.Орынқұл 
және т.б ән шырқап, күй т�кті. Ал Жандос 
Сейтмұхамбет есімді жас ақын арнау �леңін 
оқыды.

Кешті қорытындылаған колледж директо-
ры Ерұлан Қарағұлов жастарды патриоттыққа, 
адамгершілікке тәрбиелеуде мұндай кештердің 
ық палы зор екенін айтты. Жазушы колледж 
ұжы мына алғысын айтып, кітаптарын оқу 
орнының кітапханасына тарту етті. 

Алматыда Бүкіләлемдік 28-ші қысқы 
Универсиадаға қатысатын спортшы-
ларды қолдау мақсатындашаһардың 
бір топ марафоншылары «Медеуден» 
Орталық стадионға дейін еліміздің кBк 
туын кBтеріп жүгіріп Bтті.   Аталмыш 
спорттық шараны «Тоймарт» компани-
ясы мен Алматы марафоншылар клубы 
ұйымдастырды. 

Қ ұ р а м ы н д а  к о м а н д а  к а п и т а н ы 
М.Балтабаев, Г.(лібекқызы, Е.Жанмаилов, 
Е.Шатная, Д.Мергенбаева, Р.Эльмуратов, 
С.Сүлейменов, А.Мұхатанов, Қ.Қоныбаев, 
(.Мырзаханов, Н.Құмар және т.б. жарыс 
барысында  18 шақырым қашықтықты 
бағындырып �тті. Шараның басты мақсаты 
Универсиадаға қатысатын спортшыларды 
қолдаумен қатар салауатты �мір салтын жастар 
арасында насихаттауға бағытталды. Алматы 
марафоншылар клубының директоры (лім 
Шәріпов қазіргі таңда қоғамымызда салауатты 
�мір салтын қалыптастырып, барлық буын 
�кілдерін спортпен шұғылдануға к�бірек 
тарту маңызды екенін айтады. 

ШАРАӨНЕР

– Нұрғали аға, Bнер әлеміне қанат 
қаққалы бері сіздің жетістіктеріңіздің 
барлығы да халқыңыздың кBз алдында 
Bтіп келеді. Белгілі композиторлармен, 
ақындармен тығыз шығармашылық байла-
ныста жұмыс жасадыңыз. Осы тұрғыдан 
келгенде сіздердің замандарыңызда ән мен 
оның сBзіне деген талғам пен талап қандай 
болып еді? 

– Менің заманым басқаша болды 
ғой. Бағыма орай аса талантты компози-
торлармен шығармашылық байланыста 
жұмыс істеу бақыты бұйырды. Нұрғиса 
ағалардан бастап, Шәмші ағамыз, 
(сет Бейсеуов, Мыңжасар Маңғытаев 
сынды дарынды тұлғалардың тамаша 
әндерін шырқадым. Ол кезді қазақ ән 
�нерінің ренессансы дер едім. Eйткені 
ұлттық бағыттағы әндердің неше 
түрлі үлгілері �мірге келді. (р күн, 
әр апта сайын бұрқырап жаңа әндер 
шығып жататын. Композитор ағаларым 
менің даусыма арнап жазатын. Бәрі 
де жақын достарым болды. Араласып-
құраласып тұрдық. Ол азаматтардың 
�мірге деген к�зқарасы, ел-жұртына 
деген сүйіспеншілігі шығар машы-
лықтарында бейнеленді. (н иірімдері 
а р қ ы л ы  � з д е р і н і ң  ұ с т а н ы м  д а -
рын жоғары дәрежеде к�рсете білді. 
(нге арқау болған тақырыптардың 
барлығы да �зінің биік деңгейіне жетті. 
Ақындарымыз да солай жұмыс істеді. 
Қазір ойлап отырсам, сол кездегі үштік 
одақтарымыз мықты болған екен. 
Қазақ �неріндегі мұндай жақсы үрдістің 
ұмытылмағаны дұрыс. (йтпесе, бүгінде 
орындайтын әнінің авторын білмейтін 
әншілер бар. Авторын танымай оның 
шығармасын қалай орындауға болады? 
Eкінішке орай, осындай жағдайлар 
белең алып барады. Шығарма елдің 
ойынан шығуы үшін әнші, компо-
зитор, ақын бас қосып, ақылдасып, 
бір-бірінің пікіріне құлақ аса отырып 
ортақ шешімге келетін. «Ақылдасқан 
азбайды» деген атамыздан қалған 
с�з бар ғой. Біз орындаған әндердің 
бәрі де ақылдасып жасалған дүние. 
Кейбір әндер, мысалы соңғы нұсқасы 
шыққанша талай �згеріп жататын. 

– >зіңіздің тамаша орын дауыңыз-
дағы Нұрғиса ағамыздың «>з елім» әнінің 
Bмірге келуіне тоқталып кетсеңіз? 

– Бірде Нұрғиса аға, Қадыр аға 
үшеуіміз таң атқанша отырып «Eз 
елім» әнін дайындадық. Қадыр аға 
композитордың да, әншінің де желеуіне 
ере бермейтін бір с�зді ақын ғой. Бір 
жазып тастаған �леңін қайта �згерткенін 
к�рмедім. Ал «Eз елімді» үш рет жазды. 
Eйткені әнде дыбыстық �лшемдер бо-

лады. Оларды с�збен үйлестіріп, сәйкес 
келтірудің машақаты к�п. Сондай бір 
сәтте Нұраға: «(й, Қадыр, сені әбден 
қинадық-ау, с�зді қайта-қайта жазды-
рып дегенінде, Қадекең: «(н халықтың 
кәдесіне жарап, тыңдарман үшін қызмет 
істейтін болса, мен мың рет те жазуға 
дайынмын» деген еді. Ол кісілердің ән 
с�зіне деген жауапкершілігі күшті бола-
тын. Сондықтан сазгер де, ақын да осы 
жауапкершілікті сезініп жұмыс істейтін 
болса,  менің ойымша, халықтың 
жүрегінен орын алатын ғажайып туын-
дылар �мірге келеді. 

– Қазіргі әндер мен ән мәтіндері 
кBбінесе кBңілден шықпай жатады. СBзі, 
Bлең ұйқастары поэзия талабына сай келе 
бермейтін жағдайлар жиі болады. Осы 
туралы не айтасыз? 

– Ақын мен композитор �здерінің 
�мірге әкелетін туындысына, таңдаған 
тақырыбына бір к�збен қарап, бір 
түйсікпен сезінуі керек. Сонда татымды 
дүние шығады. Ал ән бір б�лек, с�зі бір 
б�лек сипатқа ие болып тұрса, екеуінің 
арасындағы байланыс мықты болмаса, 
ондай ән тыңдарман жүрегіне жетпейді. 
Бұл үшін к�п ізденіс керек. Кейбір 
әндер болады әп-сәтте жазылады. Мы-
салы, (сет Бейсеуовтың «Гүлдер» әні 
15 минуттың ішінде жазылған. Ақын 
Нұрсұлтан (лімқұлов екеуі саябақтың 
ішінде келе жатып, құлпырып �сіп 
тұрған гүлдерді к�реді. Ойлары да, ша-
быттары да бір арнаға тоғысып, керемет-
тей ән шыққан. К�рдіңіз бе, композитор 
мен ақынның ойы д�п келуі керек деп 
отырғаным сол. 

Бір айта кетерлігі, талай әндердің 
бағын ашқан Нұрсұлтан (лімқұлов 
туралы молынан айтылып, жазылуы ке-
рек еді, айтылмай, жазылмай кетті. Ол 
кісі Латиф Хамидиден бастап к�рнекті 
композиторлардың шығармаларына 
тамаша ән мәтіндерін жазды. Насиха-
ты аздау болды. Нұрсұлтан (лімқұлов 
композитор (сет Бейсеуовтың тұлға 
болып қалыптасуына да к�п ықпал етті 
деп айта аламын. Сондықтан қазақ ән 
�неріне қомақты үлес қосқан осындай 
азаматтардың есімі жиі еске алынып, 
насихаты дұрыс жасалса деген ойым 
бар. 

– Ана тіліміздің қадір-қасиетін бір 
адамдай жақсы сезінесіз. Оны Bзіңіздің 
сұхбаттарыңызда да айтып жүрсіз. Тілге 
деген құрмет сіздің бойыңызда қалай 
қалыптасты? 

– «Мен ауылдағы аталар  мен 
әжелердің академиясын бітіріп келгенім 
қандай жақсы болды» деп әзілдеп айта-
тыным бар. Eйткені ана тілімді білемін. 

 Мектепті сақтау – ауылды сақтау«Мәңгілік елім, 
мәңгілік жырым»

Жалпы білім беретін мектепті негізгі 
орта білім беретін мектепке �згерту, 
яғни 9-жылдық мектепке ауыстыру   
оқушылардың білімін ары қарай 
жалғастыруға аса кедергі келтірмесе, 
орта білім беретін мектептерді бас-
тауыш мектеп етіп қайта құру ауыл 
халқының жаппай к�шуіне әкелетіні 
ақиқат. Себебі ата-аналар бұл жастағы 
балаларын мектеп-интернатқа беруге 
құлықсыз. Сонымен қоса орта мектепті 
бастауыш мектеп етіп қайта құрудың 
нәтижесінде  30-дан астам адам 
жұмыссыз қалады. Сондағы айтпағым, 
мектеп – кез келген ауылдың тірегі. 
Негізгі орта мектеп барда ауылда халық 
та сақталады. Аудандағы қатынас 
жолдары сын к�термейтінін ескерсек, 
к�рші ауылдарға балалардың мектепке 
барып оқуы ойға қонымсыз. Мәселен 
2016 жылдың мысалында айтсақ, 

Шетпедегі Серікбол Қондыбай атындағы 
мемо риал  дық мұражайда  ауданның 25 
жас ақынының Bлеңі енгізілген «Мәңгілік 
елім, мәңгілік жы рым» атты жыр  
жинақтың тұсаукесер рәсімі Bтті. 

Тұсаукесер кешіне  Қазақстан Журна-
листер одағының мүшесі, сатирик ақын, 
жазушы (зірбайжан Қонарбаев, Қазақстан 
Суретшілер және Журналистер одағының 
мүшесі Бірғали Байекеев, ақын Сабақбай 
Тілегенов, т.б. қатысып, жас ақындардың 
кітабына жылы лебіздерін білдірді. Eлеңдерін 
талдап, тың із де ністері мен поэзиясының 
к�ркемдігін тілге тиек етті.

Жинақ «Ұлы дала ұрпақтары»  жобасы 
аясында жарыққа шықты. Бұл жоба – 
қазақ әдебиеті әлеміне енді адымдап келе 
жатқан талантты жас ақындарды қолдап, 
шабытына қамшы болатын бірегей 
бастамалар дың бірі. 

Шараны ұйымдастырушылар аталған 
жоба аудандық жастар орталығының тың  
идеясы бойынша жүзеге асып келе жатқанын 
айтады. Мәселен, осыған дейін бұл жоба ая-
сында   жастар орталығында к�птеген белгілі 
азаматтармен кездесу �ткізіліпті. 

Дүйсен 	ЛІ
Маңғыстау облысы
Маңғыстау ауданы

«Ана тілі» газетінің №1 (1363) нөмірінде журналист Ақбота Ислəмбектің 
Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауылдық округінің əкімі 
А.Балтабаевпен жүргізген «Шекаралық аудандарға ерекше мəртебе ке-
рек» деген сұхбаты жарық көрген болатын. Аталған материалда бүгінгі 
көкейкесті мəселе – шекаралық аудандардың жағдайы, ондағы халық 
санының азайып кеткені жайлы сөз болып, мəселені шешу жөнінде 
нақты ұсыныстар да айтылған. Осыған байланысты редакциямызға 
еліміздің түкпір-түкпірінен оқырмандар хабарласып, өз пікірлерін 
білдіруде. Солардың бірі – Батыс Қазақстан облысы Зеленов ауданы 
Чиров ауылдық округінің əкімі Николай Штык. Ол аталған мақалаға 
байланысты өз пікірін былайша білдірді:  

аталған қаулыға �згерістер енгізуге 
күш салуы керек. Яғни әр жердің 
�зіндік ерекшелігіне  байланысты 
бала саны жайлы ереже де әр түрлі 
болмақ. Бұл �згерістер �з кезегінде 
қосымша қаржыны талап етпейді. 
Себебі барлық мектептер мемлекет-
пен қаржыландырылады. Керісінше 
шекаралық ауылдарды сақтап қалудың 
бір тетігі деп түсінген абзал. 

Соңғы жылдары белең алып кет-
кен террористік оқиғаларға байла-
нысты  шекаралық елді мекендерді 
сақтау, қалпына келтіру еліміз үшін 
стратегиялық маңызды шара деп 
білемін. Мәселен, жуықта біздің 
ауылдық округтің тұрғындары  шекара 
асып �тіп бара жатқан бірнеше 
заңбұзушыны ұстап алды. Сондықтан 
шекарасы берік елдің болашағы да 
жарқын болмақ. Бізбен к�ршілес 
 Ресейдегі ауылда негізгі орта мектебінде  
27 оқушы ғана білім алады. Алай-
да олар халықты сақтап қалу үшін 
 арнайы �згерістер енгізіп, мектептерін 
қалдырды. Дәл қазір біздің негізгі орта 
мектепте 43 оқушы білім алуда. Осы 
оқу жылы аяқталғанда олардың саны 
азаятыны анық. Сондықтан шешімді 
дер кезінде қабылдаған ж�н. 

Жазып алған 
Ақбота ИСЛ	МБЕК

екі айға жуық уақыт ауа райының 
қолайсыздығы үлкен кедергілер 
 тудырды. Сондықтан жол мәселесін 
шешпей, мектепті белгілі нормативтер-
мен сәйкеспейді деп жабу дұрыс емес.

Бұл мәселені шешу үшін мынадай 
ұсыныстарды алға тартқым келіп отыр. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылғы 21 желтоқсандағы №1256 
қаулысына сәйкес, «кіші және орта 
мектеп жасындағы адамдардың саны 
41 және одан к�п болғанда, негізгі 
орта білім беретін мемлекеттік оқу 
орнының жұмыс істеуіне кепілдік 
беріледі. Кіші, орта және жоғары 
мектеп жасындағы адамдардың саны 
81 және одан к�п болғанда, жалпы 
орта білім беретін мемлекеттік оқу 
орнының жұмыс істеуіне кепілдік 
беріледі». Алайда шекаралық аймаққа 
байланысты бұл қаулыға �згерістер 
енгізу керек. Біріншіден,  шекаралық 
елді мекендердегі негізгі орта мектеп 
бала санына қарамастан сақталу қажет  
ден санаймын. Мектеп – шекарадағы 
елдің берік қамал болып қалуына 
үлкен септігін тигізеді емес пе?! Олай 
болмаған жағдайда инфрақұрылым 
мәселесі, яғни жолдарды ж�ндеуден 
�ткізу қажет. 

Екінші, жергілікті атқарушы ор-
гандар елді ме кен нің қашықтығы мен 
шекараға жақындығын ескере отырып, 

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕТҰСАУКЕСЕР

– Газетте жарияланған материал-
мен танысып шығып, шекаралық 
аудандардың мәселелері ұқсас екенін 
байқадым. Чиров ауылдық округі  
аудан және облыс орталығынан алыс 
орналасқан, шекараға ең жақын елді 
мекендердің бірі. Ресеймен шекарамыз 
1,5 шақырым ғана. Ауылдық округте 
инфрақұрылым мәселесі жылдан-
жылға жақсарып келеді. Су жүйесі, 
электр қуаты, газ да орнатылған. 
Барлық әлеуметтік маңызды ны-
сандар да жұмыс істеуде. Алайда 
соңғы жылдары халық саны азайып 
келе жатқанын байқау қиын емес. 
Мәселен, біздің ауданның шекаралық 
елді мекендерінде мектеп оқушылары 
санының азаюына байланысты жалпы 
білім беретін мектептер негізгі орта 
мектепке, орта мектептер бастауыш 
мектептер болып �згертіліп жатыр. 

Қазақтың белгілі əншісі Нұрғали Нүсіпжановтің есімі елімізден бөлек, шет мем-
лекеттерге де жақсы танымал. Ол шырқаған «Өз елім», «Саржайлау», «Маралдым» 
тəрізді лирикалық əндер əнші дауысының құдыреттілігі арқылы тыңдарман 
жүрегінен орын алды. Жақында Нұрғали ағамызбен жолығып, əңгімелескен едік. 
Əңгіме арқауына əн мен өнер, тіл, руханият мəселелері өзек болды. Сол сұхбатты 
оқырман назарына ұсынып отырмыз. 

«ӘНДІ СҮЙСЕҢ, «ӘНДІ СҮЙСЕҢ, 
МЕНШЕ СҮЙ...»МЕНШЕ СҮЙ...»

Қазақстанның халық артисі, белгілі әнші 
Нұрғали Нүсіпжановпен сұхбат 

Бала жасымнан осы тілдің мәйегін 
бойыма сіңіріп �стім. Ата-бабаларымыз 
«Eнер алды – қызыл тіл» деп бекер 
айтпаған ғой. Тіл барлық нәрсенің �зегі. 
Сондықтан, менің ойымша, ол бәрінен 
де жоғары тұруы керек. Тіліміздің 
тұғырын біз биікке к�теруіміз керек. 
Дүниежүзіндегі ең қымбат қазына, 
байлық ол халықтың тілі ғой. Eнер де, 
мәдениет те тіл арқылы қалыптасады, 
�ркендейді. Олай болса, ана тілімізге 
қызмет жасағанымыз абзал. 

– Тіл мәселесінде Bзіңізді ойланды-
рып, толғандырған дүниелер болса, айта 
отырсаңыз. 

– Тәуелсіздік алғанымызға ширек 
ғасыр болды. Тіл мәселесінде нақты 
істер шамалылау болып тұр. Мысалы, 
бір мекемені басқарып отырған бас-
шы мемлекеттің тілін білмесе, тілді 
қорлағаны емес пе. Ана тілін білмеген 
адам ол елдің жоғын жоқтап, мұңын 
мұңдай ала ма? Мемлекетке деген жана-
шыр лығың да �з тіліңді білуден баста-
лады. Қазір тілді үйренемін, меңгеремін 
деген адамға мүмкіндіктер толып жа-
тыр ғой. Тіпті аз уақыттың ішінде тіл 
үй ретуге жағдай жасайтын әртүрлі 
әдістемелер де ойлап табылуда. Бір 
с�збен айтқанда, �зіңнің �мір сүріп 
отырған мемлекетіңнің тілін білуге 
міндет тісің. Бұл әлемде бар үрдіс. Мә-
селен, Германияға, Францияға барсаң 
да солай. Ал бізде неге жоқ? Қан шама 
жыл дардан бері осы елде тұрып келе 
жатса да, қазақша білмейді. 

– Сіздің ойыңызша, не істеуіміз ке-
рек? 

– Соншалықты намыссызды ғы-
мыз жанға батады. Селқоспыз. 1990 
жылдардың басында мықтап қолға 
алып, мемлекеттік тілді тұғырына 
қондыруымыз керек еді. Сонда бір 
нәтиже болар еді. К�п уақыт жіберіп 
алдық. Біз ана тілімізбен ғана қазақпыз. 
Ана тіліміз болмаса, қазақ емеспіз. Ана 
тілің бар ма, сен кімсің деген әңгіме 
болмайды. Менімен с�йлескісі келе ме, 
�зімнің ана тілімде с�йлессін. 

Eзіңіз жақсы білесіз, елімізге кезінде 
әртүрлі тарихи жағдайларға байланысты 
к�птеген ұлт �кілдері қоныс аударыл-
ды. Барлығы осы елде түтін түтетіп, 
жан сақтады, ұрпақ �рбітті. Одан бері 

де талай замандар �тті. Біз де оларға 
құшағымызды кең ашып, жатсынған 
жоқпыз. Т�рімізге шығардық. Ал енді 
сол азаматтар біздің тілімізді неге 
үйренбейді. Басқа халықтың тілін 
үйрену мәдениет саналады. Оның арғы 
жағында сол халыққа деген құрмет 
сезімің де білініп тұрады. Мәселеге 
осы тұрғыдан келгенде біздің еліміздегі 
әрбір ұлт �кілі мемлекеттік тілді білуі 
керек деп есептеймін. Бастама солар-
дан шығып, үлгі к�рсететін кезі болды 
емес пе. Бұл ешқандай тілдік кемсіту 
емес. Бәріне бірдей қойылуы тиіс талап 
деп ойлаймын. Eркениетті елдердің 
бәрінде мемлекеттік тілдеріне деген 
к�зқарас, құрмет ерекше қалыптасқан. 
Осы ретте мына бір оқиғаны айта 
кетейін. Заманында қазақ тілінің 
тағдырына ұлтымыздың бетке ұстар 
қайраткерлері батыл араласып, бұл 
мәселеге бейжай қарамаған ғой. Ком-
позитор Евгений Брусиловский �зінің 
бір кітабында мемлекет және қоғам 
қайраткері Темірбек Жүргеновтың 
тілге деген жанашырлығын келтіреді. 
Бірде Қазақстанның �нер ұжымдары 
Мәскеуде �тетін концертке дайында-
лып жатады. Темірбек Жүргенов келіп, 
біраз шаруаларды пысықтап, тапсыр-
маларды бере бастағанда елімізге к�шіп 
келіп, қызмет істеп жүрген Орлов деген 
бір режиссер: «Сіз неге бәріне түсінікті 
тілде с�йлемейсіз?» депті. Сол кезде 
Темкең: «Мен сонда қазақтың әні мен 
күйін, жырын орысша айтуым керек пе? 
Қазақстанға келген екенсіздер, қазақ 
тілін білу сіздерге міндет» депті. Бәрі де 
сілтідей тына қалды дейді. Міне, тілге 
деген жанашырлық осындай болса, 
қанеки. Біз егемендігімізді алып, тізгін-
шылбырымыз �з қолымызда болса да, 
сол егемендігімізбен әлі не істерімізді 
білмей жүрген елміз. Қадірін кетіріп 
барамыз. Тәуелсіздігімізді бағалай ал-
май жүрміз. Оны ең қымбат, қастерлі 
нәрседей к�руіміз керек емес пе? 

– Руханият саласын айтқанда, Bнер 
мен мәдениетті айналып Bте алмайтыны-
мыз белгілі. Осы салаға қамқорлық жаса-
лып келе жатса да, қоғамда руханияттан 
гBрі, басқа құндылықтарға бойұрушылық 
аңғарылады. Мұның себеп-салдарына 
үңіліп кBрсек. 

– Кеңес Одағы кезін аңсап отыр-
ғаным жоқ, бірақ ол уақытта тәртіп 
күшті болатын. Идеологияға ерекше 
мән берілді. (сіресе халықтың сана-
сын тәрбиелейтін �нер, мәдениет, 
баспас�з салаларына ерекше к�ңіл 
б�лініп, назар аударылды. Мен ра-
дио-телевидениеде музыкалық ре-
дакция жағын басқарғанымда біздің 
алатын қаламақымыз айлығымыздан 
да к�п болатын. Қарапайым еңбек 
адамдарына жағдай жасалды. Қазір біз 
заманға байланысты экономикалық 
қиыншылықтарды к�п айтамыз. Етек-
жеңімізді жиып алайық, әлеуметтік 
ахуалды түзеп алайық деп. Оның бәрі 
дұрыс қой. Бірақ рухани азыққа деген 
қажеттілік ешуақытта тоқтап қалмауы 
керек. Ұлы Отан соғысы жүріп жатқан 
жылдарда Алматыда консерватория 
мен Опера театры ашылды. Ал ол 
кезде жағдай мүлдем ауыр еді. Соған 
қарамастан, �нер мен мәдениеттің туы 
жығылмай, �з дәрежесінде халыққа 
қызмет етіп, руханият саласы �ркендеді. 
Ақын-жазушылардың кітаптары мың-
мыңдаған таралыммен жарық к�ріп, 
тарады. Демек, рухани дүниелерге 
к�ңіл б�лу экономикалық ахуалға 
тәуелді болып қалмауы керек. (ртүрлі 
қаржылық, басқа да қиындықтар болса 
да, адамның жанын, халықтың са-
насын тәрбиелеу ешуақытта тоқтап 
қалмағаны ж�н. Бұл жағы ескерусіз 
қалса, оның орнын толтыру қиынға 
соғады, қажетті құндылықтарды қайта 
қалыптастыруға талай жылдар кетеді. 
Қазақтың �нері, музыкасы, салт-
дәстүрі бай. Бес мыңнан астам күйі 
бар халық жер бетінде жоқ. Халық 
әндерінің құдыреті де сондай. Ең басты-
сы ешкімге ұқсамайтын, мақтанышпен 
айтып жүретін ұлттық �неріміз бар. 
Бірақ �кінішке орай, біз �з �нерімізді 
жоғары деңгейге к�тере алмай келеміз. 
Мұның бәрі осы саладағы дұрыс 
идеологияның болмай отырғанынан 
деп ойлаймын. Реттейтін, қолға алатын 
мәселелер әлі де аз емес. Атқарылған 
істердің барлығының негізінде Отанды 
құрметтеу, туған жерге деген перзенттік 
парызын сезіну жатуы керек. 

Шалдың баласы болғаннан кейін 
тәртібім мықты болған болуы керек, 
жас кезімде мені аудандық коммунистік 
партияға мүше етіп қабылдады. Жұмы-
сымыз жақсы жүрді. Еңбек еттік. Жалпы 
менің ұғымымда еңбектен артық тәрбие 
жоқ. Еңбек – ең тамаша тәрбие деп 
білемін. Алла тағала адамды талантты 
қылып жаратуы мүмкін, ал бірақ сол 
талантты ашу үшін еңбек етуің керек. 
Осы ұстанымды жастарға үнемі айтып 
келемін. (нші болуға да к�п еңбек 
керек. Маңдай терің т�гілмеген жерде 
ойдағыдай нәтиже шықпайды ғой. 

– Алдағы уақыттағы жоспарыңызбен 
бBліссеңіз...

– Биылғы жылдың ақпан айында 
Алматы қаласы әкімдігінің ұйымдас-
тыруымен 80 жылдығыма орай шығар-
ма шылық кешім �ткелі отыр. Қазір 
соған дайындық үстіндемін. Eзім 
шығармашылық байланыста болған 
�нер ұжымдары қатысады. К�птеген 
әндерімді орындаймын. Ең басты 
мәселе – ұлттық �неріміздің қадір-
қасиетін бағалап, салт-санамызды, 
әдет-ғұрпымызды, ана тілімізді сақтауы-
мыз керек. Сонда ғана біз дамыған, 
к�ркейген елге айналамыз. Мені ой-
ландырып, толғандыратын осындай 
дүниелер. 

– 	ңгімеңізге рақмет!

	ңгімелескен 
Дәуіржан Т>ЛЕБАЕВ
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АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

Аян-Сейітхан НЫСАНАЛИН, 
ақын, «Құрмет» орденінің 

иегері, Қазақстанның 
Құрметті журналисі

Қайран сөзім қор болды...

    Абай

СИНОНИМДЕР 
СӨЙЛЕСІН

БАЛАМА СӨЗДЕР

Қазақ тілі – түркі тілдерінің ішіндегі ең таза әрі бай тілдердің бірі. 
Бірақ соңғы кездері тіліміз жұтаңдана бастаған секілді. Себебі бала-
ларымыз, жастарымыз қазақ тілінде жазылған кBркем әдебиеттерді 
оқымайды. КBне қарттардың тұшымды әңгімелерін тыңдамайды. Оның 
үстіне немере, шBберелеріне Bнегелі әңгімелер айтатын қарттармыз 
да жоқ. Қазіргі қарттар немере, шBберелерімен «внук», «внучка», 
«Асанчик», «Алик» деп сBйлесіп, Bздерін «дедушка», «бабушка» деп 
айтқызып үйретеді. Осындай жағдайда тіліміз қалай оңсын?

Қазақ тілінің байлығын қазақтың бір ғана с�зімен дәлелдегім келеді. 
Мәселен, «бет», «жүз» деген с�здің бірнеше баламасы (синонимі) бар екен, 
басқа с�здері де солай болса керек. Қазіргі жастардан сұрап к�рсеңіз, к�п 
болғанда солардың екеу-үшеуін ғана білер. Қалғанынан мақұрым.

Сондықтан к�пшіліктің, әсіресе жастардың назарына осы с�здің 
баламаларын (синонимдерін) ұсынып отырмын.

1. Ажар
2. (лпет
3. Бет
4. Бейне
5. Дидар
6. Жүз
7. Кескін
8. Келбет
9. Мүсін

10. Мүскін
11. Нобай
12. Нұсқа
13. Пошым
14. Порым
15. Реңі
16. Репет
17. Eңі
18. Сиқы

19. Сұрқы
20. Сықпыт
21. Сымбат
22. Түрі
23. Түсі
24. Тұрпат
25. Тәрізі
26. Ұсқын
27. Шырай

Бұл шағын жазбамды мына бір жыр жолдарымен аяқтағанды ж�н к�рдім:

Синонимдер с�йлесе екен,
Еш кемшілік к�рмесе екен.
Күн �ткен сайын біртіндеп,
Ұмыт болып �лмесе екен.
Қолдаушысы халық болып,
Қанатын кең сермесе екен.
Қазақтың мол тіл байлығы,

Ақындарды тербесе екен.
Тілге деген ниеттерін,
Басшылар теріс бермесе екен.
Мәңгілік ел болу үшін,
Басымызға бұлт т�нбесе екен.
Eзге тілдерге сіңіп кетпей,
Тіліміз мәңгі �лмесе екен.

Абдрахман АСЫЛБЕК,
ақын, ҚР еңбек сіңірген қайраткері

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ЖАҢА КІТАП

Ол Талдықорған қаласындағы Ш.Уәли-
ханов атындағы №10 гимназия ның баста-
уыш сынып мұғалімі. Ол ұстаздықты бала 
кезінен армандады.

 (кесі – Т�леген Ұлы Отан соғысынан 
кейін Қаратал ауданының К�пбірлік ауы-
лына жолдамамен келген соң Биғайша атты 
қызға үйленіп, шаңырақ к�терді. Музыкалық 
аспаптардың барлығында,әсіресе, скрип-
када тамаша ойнайтын жан болып еді. 
Оқушыларды �нерге балудан, үйретуден 
жалықпайтын. Шәкірттерінің айтуынша, сол 
кезде орта мектептің оркестрін де басқарған. 
Т�леген Саусақбайұлыспорттыңк�птеген 
түрінен хабардар болатын. Волейболдың 
шебері еді. (нді де жақсы айтатын.

(ке жолын қуған Жанарк�з Талдықор-
ғандағы І.Жансүгіров атындағы педаго ги-
калық институтты бітіріп, бастауыш сынып 
мұғалімі мамандығы бойынша тәмамдады. 

 Міне, содан бергі уақытта қаншама 
шәкірт тәрбиелеп,солардың бойындағы бар 
жақсы қасиеттерді дамытып, талаптарын 
ұштады. (р шәкіртінің еліміздің ертеңгі 
бір кірпіші болып қалануына еңбек етті. 
Уақытының к�бін мектепте �ткізді. 

Бастауыш сыныптардағы оқытудың 

�зінің ұстаздық жолында білім сапасына 
терең мән беретіні сондықтан. 

Иә,бүгінгі жас ұрпақ – еліміздің 
ертеңі. Тәуелсіз мемлекетіміздің іргетасын 
нығайтып, еңсесін биіктететін ертеңгі ел 
азаматтары бүгінгі мектеп партасында 
отырған шәкірттер. Олардың ел сенімін 
ақтайтын, ана тілін құрмет тұтатын, ұлттық 
дәстүр мен әдет-ғұрыпты қадірлейтін 
азамат болып �суі үшін тәрбиені мектеп 
табалдырығынан бастап беру қажет.Оның 
бірнеше алғышарттары бар. Отансүйгіштік, 
елжандылық қасиеттер адамның бойына 
тіл арқылы дариды. 

Білім негізі қалыптасатын бастауыш 
сыныпта жас баланың алған тәрбиесі 
к�кейінде  мәңгі  сақталып қалады. 
Болашақта �з ана тіліне, ұлтына жана-
шыр болуына ықпал етеді. Бұл орай-
д а  Ж . С а у с а қ б а е в а  � з  ш ә к і р т т е р і н 
мектепішілік, қалааралық жарыстарға 
қатыстырып,  бастауыштан бастап, 
ғылыми-танымдық жұмыстар жасауға 
үйретеді.  Еңбегі нәтижесіз де емес. 
Олардың ішінде жарыстардан жүлделі 
орындарды иеленген оқушыларык�п.

Жанарк�з үшін �ткен жыл жақсы 
жаңалықтарға толы болды. Республикалық 
«Ғылым» баспасынан шыққан «Шәкірт 
жүрегіне жол тапқан ұстаз» Қазақстан 
Республикасының білім беру жүйесінің 
үздік қызметкерлерінің 2015-2016 оқу жы-
лын дағы жинағында еңбегі жарияланды. 

Ұзақ жылғы жемісті қызметі үшін 
бірнеше рет Талдықорған қаласының 
білім б�лімінің Құрмет грамоталарымен 
мара патталды. Сонымен қоса облыстық, 
қалалық әкімшілік тарапынанмарапаттар-
мен атқарған еңбегі үшін атап �тілді.

Гүлнар Т>ЛЕГЕНОВА,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

мазмұнында ерекше орын алатын пән – «Ана 
тілі» пәні деп білді. Жанарк�здің пікірінше, 
ана тілін үйрену – с�здерді түсініп, меңгеріп 
оқу, жаттау, білу ғана емес, ол сонымен қатар 
сансыз к�п ұғымдарды, сезімдердің сұлу 
үлгілерін ойлау жүйесін де меңгеру.

Ұстаздың қолданатын басты ережесі – 
балалармен біргеана тілі туралы сұрақтарға 
жауап іздеп, жан-жақты пікірлесіп, талдау 
жасап отыру.

Тақырыпқа байланысты ояту, ой түюге, 
тұжырымдауға, �з тілінде бірлесіп жұмыс 
істеу, қасындағы досына құрметпен қарауға, 
оның айтқан с�зін зер салып тыңдауға, 
тілді еркін меңгеруге, �з пікірін қысылмай 
ортаға салуға мүмкіндік береді. Осындай 
мәселелерді ойға алғанда мұғалімнің тыным-
сыз ізденісі маңызды р�л атқарады. Балаға 
түсіндіретін тақырыбыңның табиғатын 
ашу, талабын ұштау, бағыт-бағдар сілтеу, 
ойына ой қосып, ақылын кемелдендіру, 
жан дүниесін рухани байыту – ең үлкен 
мақсаттың бірі де бірегейі болмақ. Де-
мек, ұстаздың тәлімгерлік жолы – дара. 
Азаматтық ұстанымы да айқын. Ол білімнің 
сапалы болуына жұмыс жасау. 

(рбір бүгінгі техниканың қарыштап 

дамыған уақытында ана тілін әр оқушы-
ның жүрегіне жеткізе білуді мектеп табал-
дырығынан бастау қажет екендігі с�зсіз.

Жанарк�з үшін басты қағида, ол - ана 
тілін бастауыш сыныптан бастап жақсы 
меңгерген шәкірттің тілді ұмытуы, не-
месе ана тілінен басқа тілді жоғары қоюы 
мүмкін болмайды. Басқаша айтқанда, 
ана тілін мектеп қабырғасынан бастап 
ардақтап, �з ойын дамытып айқын 
жеткізе алады. Бала кезде алған білім 
оңайлықпен санадан �ше қоймайды.
Ана тілінің қадір-қасиетін жастайынан 
сезініп �суге оқу және білім жүйесінің 
ықпалы қашанда зор. Мұны �мірдің �зі 
к�рсетіп, дәлелдеп отыр. (рбір бүлдіршін 
мектеп табалдырығын аттаған сәттен 
бастап ана тілінде білім нәрімен сусын-
дай бастайды. Осы кез мұғалім үшін 
аса жауапты. Eйткені баланың тілін 
жаттықтырып, дамыту – оңай шаруа 
емес. Бұл ретте мұғалімнің шеберлігіне де 
к�п нәрсе байланысты. Себебі тіл үйрету 
үшін әдістемелік технологияларды үнемі 
жаңартып, жетілдіріп отырудан б�лек, 
оның негіздерін қарапайым мысалдар 
арқылы да меңгерту маңызды. Кейіпкерім 

(йтпесе айтудайын айтылып келеді. 
«Он бес жылда аюды да қазақша 
с�йлетуге болар еді», «Қазақ елі бар-
да қазақ тілі де �мір сүреді. Eседі. 
Eркендейді. Ұлтымыздың ұлы тілі 
– мәңгілік». Айтылып келе жатқан 
бұлжымайтын қағида. Есеңгіреген 
кімнің болса да есін жиғызатын ескерту 
ережедей. 

Тамаша түркітанушы, орыстардың 
ішіне сіңген арғы тегі неміс В.Радлов: 
«Қазақтардың тілі жатық та шешен 
�ткір, к�біне іліп-қағып сұрақпен  жауап 
беруге келгенде таңқаларлықтай ора-
лымды. Қазақтардың кез келгені, тіпті 
сауатсыздарының �зі ана тілінде Еуро-
пада байқап жүргеніміздей тек фран-
цуздар мен орыстардың дәрежесінде 
с�йлейді» десе, татар оқымыстысы 
    А. Садри одан қалыспайды: «Қазіргі ең 
таза, ең бай, ең табиғи және бұзылмай 
бұрынғы қалпында сақталып қалған 
бір тіл болса, ол қазақ тілі және қазақ 
әдебиеті, шын ғылым үшін біз мұны 
ашық айтып мойындауымыз керек».

Біз оны қайтіп қорлап жүрміз? Ла-
уазымы жоғары бір министр қасиетті 
Құрани Кәрімдегі аяттарды орысша 
түсіндіріп, уағыздауға үндесе, енді 
екінші бұрынғы біреуі миын ауыстыр-
маса қазақша мүлде қақпайтынын 
мақтанышпен мәлімдеді .Сонда 
туған тілдің к�сегесін кім к�гертеді? 
Олардан не үміт, не қайыр? (лгідей 
к�зқамандардың ерсі іс-әрекетін, 
�ресі мен �рісін к�ріп, естіп к�зі жетіп 
жүргесін бе, күнгейдегі бір студент (әлі 
санада сәулесі бар екен) тіпті «Рухымыз 
уланып барады» деп дабыл қаға бастады. 
Жалғыз бен жарымның жанайқайы 
емес бұл. 

Біреулердің қаңсығы таңсық болып, 
қазақ телеарналарында қытай, кәріс, 
үнді мен түріктің бітпейтін сериалдары 
қаптап кетті. Бұлар қаншама ұлттық 
болмыс-бітім, �неге-тәрбие мен мінез-
құлыққа жағымсыз әсер етіп бүлдіріп 

жатқаны неге толғандырмайды? 
(Тақырыптарына қарағанның �зінде 
т�бе шашың тік тұрады «Махаббат 
машақаты», «Махаббат бекеті», «Ма-
хаббатым жүрегімде», «Махаббат дерті», 
«Махаббат торы», «Махаббат ордасы», 
«Махаббат мұңы», «Оның махабба-
ты», «Махаббат пен жаза», «Ұрланған 
тағдыр», («Ұрланған �мір»), «Тағдыр 
тәлкегі», «Тағдырым шешілмеген 
күн», «(йелімді ауыстырамын», «(йел 

Кеш шымылдығын танымал ақын, қоғам 
және мемлекет қайраткері, Қазақстанның 
Еңбек Ері  Олжас Сүлейменов жүрекжарды 
с�зімен ашты. Кеш барысында  Пар-
ламент Мәжілісінің Т�рағасы Нұрлан 
Нығматулиннің, Мемлекеттік хатшы 
Гүлшара (бдіқалықованың Құттықтау 
хаттары оқылды.  «Ақ жол» партиясының 
т�рағасы, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Азат Перуашевтың құттықтау 
лебізін Т�рағаның бірінші орынбасары 
ақын Қазбек Иса жеткізді.

Академик Кенжеғали Сағадиев, Мәжіліс  
депутаты Серік Сейдуманов, Атырау облы-
сы әкімінің орынбасары (лібек Нәутиев, 
жазушы Қойшығұл Жылқышиев, Атырау 
облыстық мәдениет басқармасының 
басшысы (біл Жоламанов, Қостанай 
облысы әкімдігінің аппарат жетекшісі 
Арман (бенов, Мәскеудегі Тимирязев 
академиясының профессоры, академик 
Серік Тойғамбаев,  ҚР Жобалаушылар 

Сөзден қадір-қасиет кетіп, ана тілінің хал-ахуалы  күйінішті  күйге 
түскендей жағдайға жетсек те қит етсе біз билікті неге кінəлай береміз? 
Шамалы уақыт жауапкершілігін  сезініп, бір сəт өзімізге де  үңіліп, 
бағыт-бағдардан  ауытқымас үшін мезгіл Темірқазығына қарап, жан  
дүниемізді тазалап, түзеп алсақ қайтеді? Ана тіліне  одағай ода айтудың 
қажеті  жоқ. Сөйтсе де обал мен сауапты кім ойлайды? Егер біз алда-
жалда мəңгілік ел құруды  асыл мұрат тұтсақ, етек-жеңімізді жинап, таң 
асқан  алқымы іспес арғымақтай болып, құйрық-жалы сүзіліп тұрмас па? 

Алматыда белгілі жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
Халықаралық Шолохов сыйлығының иегері, Махмұд Қашқари атындағы 
Халықаралық «Түрік əлеміне сіңірген еңбегі үшін» сыйлығының ла-
уреаты, ҚР еңбегі сіңген қайраткер Сəбит Аймұханұлы Досановтың 
шығармашылық қызметінің  50 жылдығына жəне «Қазақстанның 
Құрметті азаматы» атағы берілуіне орай шығармашылық кеш өтті.

Ұстаздар жайлы қанша жазсақ та артық болмайды. Өзінің уақытын аямай 
өзгенің уақытын аялаған жандар шəкіртінің жүрегіне жол тауып, оның 
терең білім мен тағылымды тəрбие алуы үшін аянбай қызмет істейді. 
Шəкірттеріне мектеп табалдырығын аттаған алғашқы күннен бастап ана 
тілін терең меңгеріп, бай тілімізді партада отырғанда құрметтеуге үйретіп 
жүрген ұстаздардың бірі де бірегейі – Жанаркөз Саусақбаева.

Тағлымды кешТағлымды кеш

бейнесін айқындайды. Кітап пен кино 
таратуды ұмыт қалдырып, оған онша 
мән бермей, қай ұшпаққа шықпақпыз?

Беделді басылымдардың бірі балу-
анды дабыралатып с�йлеткізді: «Күш-
қуатым тайғанша күресемін». Былай 
қарағанда с�кеттік пен сәйкессіздік 
жоқ сықылды, алайда қазақша с�з 
сіңімділігін к�здесек, бастан бақ тайды, 
күш-қуат кеміп, сарқыла, азая бастады 
демей ме? Табан астында кірпияздық 
танытып, тырнақ, астынан кір іздеп 
отырмағанымыз Аллаға аян. Артылған 
азаматтық жауапкершілікті сезініп, әр 
с�зді хас шебер кірпіш қалағандай етіп 
қолданып, тілдің бағын байламай жазу 
кімге болса мәртебе емес пе? Күтпеген 
жерден хикметке кездесіп қаның 
қайнайды. Халықтың сүйікті әншісі 
С.Жанпейісова �ткенде бір сұхбатында 
(ұмытпасам, 29 қараша күні) қайта-
қайта шемішке деп айта берді. 
Жаны ашып, ол неге тіл тазалығын 
сақтамайды. Бұл с�здің түбірі орыстың 

академиясының президенті, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты  (бдісағит Тәтіғұлов, 
Қыздар педагогикалық университетінің 
ректоры Динар Нүкетаева, Қостанай об-
лысы Аманкелді ауданы мәслихатының 
хатшысы Қанат Уәшев, ақын Хамитбек 
Мұсабаев, алматылық ұстаз Мәдениет 
Мәженова с�з с�йлеп, кеш иесі туралы 
жылы лебіздерін білдірді.

Ақын Мыңбай Рәш «Алпамыс батыр» 
мен «Манас» жырынан үзінді орындады. 
Қазақтың біртуар тұлғаларының  дауысын 
айнытпай салып, кештің шырайын келтірді. 
Ақын Қасымхан Бегманов та жырдан шашу 
шашты.

Эстрада  жұлдыздары Бақыт Шадаева, 
Жеңіс Ысқақова кешті әнмен әрледі.

Бұл «Талант елге қызмет ету керек» 
деген оймен түйінделген, тағылымы мол,  
тәрбиелік мәні зор тамаша кеш болды.

Смайыл БАЗАРБАЙ

Ауызды құр ш�ппен сүрте бермейік 
десек, марқұм Герольд Бельгер де ұлттың 
қарым-қатынас құралының мәртебесі 
үшін оқжылан арбаған бозторғайдай 
шырылдап �ткен жоқ па? Оны тәнті 
етіп, жылқыға байланысты жүздеген 
т�л с�зді айналымға түсірген ғалым 
Ахмет Тоқтабай, жарты мыңға тарта гүл 
мен оның сұлу да нәзік әлемін білетін 
ақын Оразақын Асқар, қазақ с�зінің 
нұрлы қайнарындай марқұм ақсақал 
Жағда Бабалықұлының тәжірибелері 
мен ұлан-ғайыр тілтанымдағы к�л-
к�сір рухани қазына байлығын кәдеге 
жаратып, іс жүзіне асыра алдық па? Бұл 
тұрғыда к�теретін маңызды мәселелер 
мен істелетін шаруалар шашетектен.

Күлеміз бе, жылаймыз ба? Қазақия-
ның қай түкпірінде де мемлекеттік 
және жекеменшік университет пен ака-
демиялар к�бейді. Одан білім деңгейі 
күрт �сіп немесе �шіп кетті ме? (йтпесе 
неге жаппай білімсіздік етек алып бара-
ды. Жаңсақтықпен біреудің айтқанын 

РУХАНИЯТ

Намыс қайда? 
бақыты», «(йел қырық шырақты», 
«(йел сыры», «Қыздар», «Қыз жолы», 
«Қыз ақысы», «Сәби жүрек», «Жетім 
жүрек», «Жүрекке жол», «Аналар», 
«Менің әсем анам», «Келін», «Ке-
линка Сабина», «Сүйген жарым», 
«Бақытты болғым келеді» болып ащы 
ішектей шұбатылып кете береді. Сон-
ша телміргенде к�к жәшік қандай тар 
болса, оқиғалары, мазмұны, түрі мен 
шешімі сондай сорақы. 

Жақында  бұрынғы «Алатау» 
кинотеатрының қасынан �ттім. Жүрегім 
шым етіп, ішім удай ашыды. Тып-типыл 
етіліп, орнына «жынойнақ» салыныпты. 
Оңтүстік астанада «Алатаудан» басқа 
 «Искра», Шымкенттегі «Қазақстан», 

«Мир», «Шымкент», Сәкен  Сейфуллин 
атындағы кинотеатр лар және естуімше, 
басқа қалалардағы осыған ұқсас 
мәдени ошақтар �зге мақсатқа пайда-
ланыла бастапты. К�рермен тұшынып 
к�ретін кинофильмдер қайда кетті? 
(лде ХХІ ғасыр �нердің ең маңызды 
саласын тосырқап, �гейсітті ме? 
Барған сайын менменсіп, �ңмеңдеп 
келе жатқан отандық телеарна лар 
талап пен талғамды мүлде ұмыта 
бастағандай. Жұртқа қандай «майшел-
пек» ұсынатыны бағдарламалардың бет-

семена, семя, семечка с�зі емес пе? 
Асқабақты қауын, қауынды дынка 
дегеннің кері. Пістені, ең болмаса, 
шекілдеуік десе біреудің бір нәрсесі 
кете ме? «Мұрты мұқалу»,«шымбайға 
тимеу» тіркестері де онша қазақша 
сайрап тұрған жоқ. Орталық мешіттің 
жанында кіре берісте бадырайтып 
«мұсылман заттар дүкені» деп жазып 
қойғаны ешкімді ойландырмағаны 
ма? Заттардың мұсылман, кәпірі 
бола ма? Ж�ні мұсылман тұтынатын 
заттар сатылатын жер емес пе? 
Түркісіб ауданындағы №115 мектептің 
қаршадай оқушысы З.Мұхаметханов 
тынымсыз жүріп жатқан мылтықсыз 
майданда бұғып қалмай, тіл тағдырына 

жүрегі ауыратынын боямасыз айтады: 
«...ұл     ты  басқа Асылы Осман апамыз: 
«Қазақ кезінде артта қалғандарды алға 
жетелеп, жалаңаштарын киіндірді, 
аштарын тойындырды. Енді бүгін біз 
сол қазақ тілінің дамуына баршамыз 
бірдей үн қосып, неге жұмыла кіріс-
пейміз. Қазақтың нанын жеген тілін де 
үйренсін» демеп пе еді? С�йте отырып, 
2015 жылы бәзбір зерттеулерге сенсек, 
Қазақстанда қырық т�рт мыңдай кісі 
мемлекеттік тілді үйрену үстінде деп 
алдарқатудың ж�н-жосығы бар ма?»

басқаға тели салу жиілей бастады. 
Г.Н.Потаниннің «Маған бүкіл қазақ 
даласы ән салып тұрғандай» дегенін 
А.В.Затаевичке, Ш.Мұртазаның: 
«Қазақтың рухани дүниесінде екі 
Шолақ бар. Олар:  Балуан шолақ және 
Қуандық Шолағын» (. Кекілбайұлына 
жапсырады. Бұл шарасыздық па, жоқ 
әдейі шатастыру ма? Абай неге ездердің 
енжарлығына күйініп, «Қайран с�зім 
қор болды» деп зарлады? Оның алдын-
да да уәж айтып, аталы с�зге тоқтайтын 
кездің �зінде Дулат күңіренген жоқ 
па еді: «Ел құлағы саңырау, кімге 
айтамын...»

Санадан мүлде сызып тастау үшін 
бір сәтте ІІ Екатерина �з пәрменімен 
қырымды Таврида, Текені Уральск, 
Жайықты Урал деп �згерткен жоқ 
па? Уақыт басқа болғанымен тым 
жалтақпыз-ау. 

Қанша қақсағанға қарамай (ақырын 
берсін!) ерсі қылығына қымсынып, 
қоғамдық орындар мен к�ліктерде, 
білім ордалары мен мәдени ошақтарда 
Ана тілін ту етіп, оның айбынын 
асырып, абыройын асқақтатудың 
орнына орқаздар (қойыртпақ аралас-
тырып орыс-қазақша с�йлейтіндер) 
мейлінше к�бейді. Тәрбиенің түрі, 
бұны ескертсең �зіңе тап-тап беріп 
одыраңдайды.  Намыс найзағайы 
қайда? Есіткен құлақ болып, тиісті 
қорытынды шығара білсе, бұл орайда 
31 телеарнаның «Информбюрасы» 
�з жұмысын тура жолға қою керек 
болып тұр. 

Тіл үшін мәңгі майдан, қиянкескі 
қиын күрес жүріп жатыр. Ол ешқашан 
бәсеңдемейді.  Тәуелсіздігімізге 
 ширек ғасыр толды. Біз сынағанда 
немқұрайлық пен оралымсыздықты 
айтқымыз келеді. (йтпесе, ұзында 
�шіміз, қысқада кегіміз жоқ.Сая-
сатта сырғыта бермей, пәрменді іс-
шаралар жасалса қағанағымыз қарқ, 
сағанағымыз сарқ болмай ма?! 

Жаңа айдар
Жаңа айдар

ШӘКІРТ ЖҮРЕГІНЕ ШӘКІРТ ЖҮРЕГІНЕ 
ЖОЛ ТАПҚАНЖОЛ ТАПҚАН

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық уни верси тетінің про-
ректоры, саяси ғылым кандидаты, 
профессор Жанатбек Ішпек баевтың 
«Мәңгілік Ел осылайша сомдалған» 
атты ғылыми монографиясы жарық 
кBрді.

 Автор бұл еңбегінде Тәуел сіздіктің 
алғашқы жыл дарындағы қиыншы-
лық тармен күрес,  Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың к�регенділігі мен халықтың 
ерен еңбегі арқасында жүзеге асырылған 
реформалар, бағдарламалар және оның 
нәтижесінде жеткен жетістіктерді нақты 
деректермен к�рсеткен. 

Ғ ы л ы м и  е ң б е к  т � р т  т а р а у д а н 
тұрады. Бірінші тарауда 1991-1997 
жылдар аралығындағы елдегі саяси-
экономикалық жағдай, әлеуметтік 
мәселелер с�з болса, екінші тарауда 1997-
2007 жылдар аралығы, яғни «Қазақстан 

– 2030» даму бағдарламасын жүзеге 
асыру мәселелері талданған. Үшінші 
тарауда 2007-2013 жылдар аралығы 
қарастырылып, бұл кезеңнің де �зіне тән 
дамуы мен дағдарыстары, жер бетіндегі 
геосаясаттың �згерістері тілге тиек 
етілген.

Соңғы т�ртінші тарауда «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы, «Нұрлы жол» 
бағдарламасы, «100 нақты қадам» – Ұлт 
жоспары, сондай-ақ «Мәңгілік Ел» иде-
ясы секілді реформалық бағдарламаларға 
мән берілген. Сонымен бірге Елбасының 
Вашингтондағы саммитте жариялаған 
«(лем. ХХІ ғасыр» манифесі  мен 
Ыстамбұлдағы Ислам ынтымақтас-
тығы ұйымының саммитінде Түркия 
президенті  Реджеп Тайп Ердоғанмен 
бірлескен декларациясы әңгіме арқауына 
айналады.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫН 
САРАЛАҒАН ЕҢБЕК

Жақында бұрынғы «Алатау» кинотеатрының қасынан өттім. Жүрегім 
шым етіп, ішім удай ашыды. Тып-типыл етіліп, орнына «жынойнақ» 
салыныпты. Оңтүстік астанада «Алатаудан» басқа  «Искра», 
Шымкенттегі «Қазақстан», «Мир», «Шымкент», Сəкен  Сейфуллин 
атындағы кинотеатр лар жəне естуімше, басқа қалалардағы осыған 
ұқсас мəдени ошақтар өзге мақсатқа пайдаланыла бастапты. 
Көрермен тұшынып көретін кинофильмдер қайда кетті? Əлде ХХІ 
ғасыр өнердің ең маңызды саласын тосырқап, өгейсітті ме? Барған 
сайын менменсіп, өңмеңдеп келе жатқан отандық телеарна лар талап 
пен талғамды мүлде ұмыта бастағандай. Жұртқа қандай «майшелпек» 
ұсынатыны бағдарламалардың бет-бейнесін айқындайды. Кітап пен 
кино таратуды ұмыт қалдырып, оған онша мəн бермей, қай ұшпаққа 
шықпақпыз?
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ТІЛ МЕН ТҰЛҒА 

Мақсат РСАЛИН, 
белгілі публицист, 

Қазақстан Журналистер 
одағының және 

Ғ.Мүсірепов атындағы 
әдеби сыйлықтардың 

лауреаты. Ақпарат 
саласының үздігі. Ақтөбе 
облысы Хромтау ауданы 

Аққұдық ауылында 
туған. Осы ауданнан 

шыққан тұңғыш қаламгер.   
«Сағыныш», «Тағдыр сыйы» 

кітаптарының авторы.

Өмірзақ АЙТБАЙҰЛЫ,
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
президенті, Ұлттық ғылым академиясының 
академигі, филология ғылымының 
докторы, профессор

Жаны жайса	,Жаны жайса	,
ойы озы�ойы озы�

Дәл осы күні оған Жезқазған қалалық 
мәслихатының шешімімен «Жезқазған 
қаласының құрметті азаматы» атағы берілді. 
Мен мұны әрине оның негізгі кәсібі – с�з 
қуатын �рнектей білетін журналистігіне, 
Жезқазған теледидар мен радиосы ұжымына 
шығармашылықпен басшылық жасаған 
еңбегіне,  сондай-ақ оның облыстық 
мәслихаттың депутаты ретінде осы �ңірдің 
халқына қызмет еткеніне берілген баға 
екеніне дау айтпай, бірақ мұндай атақ, 
Сәбит Байдалыға Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының Жезқазған облыстық 
басқармасын қоғамдық негізде басқарып, 
мемлекеттік тілдің беделін к�теру ісіне қосқан 
зор үлесіне берілген баға, к�рсетілген құрмет 
деп қабылдап едім. 

Иә,  шынында да  Сәбиттің  т ілдің 
тағдырын қаны бар қазаққа жеткізу үшін 
шыр-пыры шығып, тырысып-ақ баққанын 
жезқазғандықтар ұмытқан жоқ шығар. Сәбит 
Байдалымен аз-кем сұхбаттас болған адам оның 
жүзінен ескен имандылық пен бетінен нұры 
тамған ұяңдығының астарында зиялылық пен 
білімдарлық, табиғи мәдениеттілік жатқанын 
байқары анық. Үлкенмен де, кішімен де тіл 
табысып, биязылық пен сыпайыгершіліктен 
айнымай, тұла бойына парасат, ой дарыған 
Сәбит Жүнісбекұлы Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының Жезқазған облыстық ұйымы 
басқармасының т�рағасы болған жылдары 
�згелердің намысына тимей, ешкіммен жаға 
жыртыспай-ақ мемлекеттік тілдің беделін 
к�теруге септігін тигізетін к�птеген игі шара-
ларды жүзеге асыруға мұрындық болды. 

Біз, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
басшылары облыстық ұйымды Сәбит басқарған 
жылдары оның шақыруымен Жезқазғанға жиі 
атбасын тіреуші едік. Мәселен, 1993 жылдың 
к�ктемінде «Мемлекеттік тілдің қолданылу 
аясын кеңейту жолдары» атты облыстық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысып, 
Мемлекеттік тіл саясаты тұжырымдамасын 
жасаудың маңыздылығы, ана тіліміздің 
күнделікті қолданыстағы алғашқы қадамдарын 
және түйінді мәселелерін айқындау ж�нінде 
негізгі баяндамаларды жасаған облыс әкімінің 
орынбасары (.Байменов, облыстық «Қазақ 
тілі» ұйымының т�рағасы С.Байдалы, 
Қазақстан Республикасы Президенті мен 
Министрлер кабинеті аппаратындағы сарап-
шылар тобының жетекшісі Ж.Наурызбаев, 
«Жезқазған түсті металл» акционерлік 

Т�рт доңғалағы қара жолдағы 
қатқақ қарды қарш-қарш 
о м ы р ғ а н  м а ш и н а ,  т ұ л а 

бойы  ның құрыс-тырысын жазғандай 
сықырлап, бірсін-бірсін жылдамдығын 
үдете түсті. Алда үлкен қалаға дейін 
шұбатылып, жетпіс-сексен шақырым 
жол жатыр. Осы жолдың алғашқы 
шақырымдарын еңсерген машинаның 
жүрісі де жайлана бастағандай. «Сағат 
он-он бірлерде жетіп алсақ жарар еді, 
– деді артта отырған келіншек. – Үйде 
балалар күтіп отырған ғой, папам, ма-
мам қашан келеді деп». «Құдай қаласа 
жетіп қалармыз. Eзі, қар ұшқындай 
бастады ма, қалай? Үлкен жолға бір 
іліксек, арғы жағы түк емес» деп қойды 
р�лде отырған жігіт. «Боранға ұрынбай 
нағашы атамыздың қырқын атқарып 
алғанымызды айт! Иманды болсын, 
�зінің мінезі де борандатып тұрушы 
еді-ау». Мұхит келіншегінің осы с�зінен 
соң, ай жарым уақыт бұрын к�з жұмған 
нағашысы туралы ойлап кетті. Жиен десе 
жанын беретін мәрт кісі еді-ау! Шешесі 
қайтыс болғанда, жалғыз қызының 
қазасын бастан аяқ �зі атқарған-тұғын. 
Талай жыл колхоз, совхоздың білдей 
инженері болып, барлық техникасын 
�ргізіп-тұрғызған атан тұлғалы кісінің 
соңғы демі де күтпеген жерден түгесіліп, 
ел-жұрты онша к�п әбігерге салмай ана 
дүниеге тез аттанып кете барған. Дүние 
кезек деген осы ғой, енді атасының 
қазасын келіншегі екеуі жайғап, ел-
жұртты таратып болған соң ғана қалаға 
қайтқан беті. Ауылда қонып қалуға да 
болар еді, бірақ үйде к�здері жәудіреп 
балалары күтіп отыр. Бүгін түн тағы бір 
жаңа жылды қарсы алмақ. Мұхит қанша 
асықса да, к�лігін т�пемей, сағатына 
алпыс-жетпіс шақырым жылдамдықты 

шығып, оң тәжірибе ретінде бүкіл елімізге 
таратылды. 

Жезқазған облыстық «Қазақ тілі» ұйымы 
�ткізген осы конференцияның нәтижесі десе 
де болады, ұйымның ірі жетістіктерінің бірі 
даңқты академик Қаныш Сәтбаевтың атын 
иемденген кен-металлургия комбинатының – 
«Жезқазған түсті металл» ғылыми-�ндірістік 
бірлестігі атанған кезіндегі, қазіргі «Қазақмыс» 
корпорациясының Жезқазған �ндірістік 
алаңындағы ұжымдарда мемлекеттік тілді 
�ндіріс саласына енгізуі, яғни республиканың 
а л ы п  � н д і р і с  о р ы н д а р ы н ы ң  б і р і н д е 
ісқағаздарын екі тілде қатар жүргізуге қол 
жеткізуі. Мұнда с�з жоқ, Сәбит Байдалының 
осы республиканың алып �ндіріс орынының 
басшыларымен тіл табыса алуы, солармен 
жеке адами қарым-қатынас орната алуы да 
анық себеп болғаны шындық. Бұл сол кезеңнің 
�лшемімен алғанда қатып қалған сеңді еріте 
алған ірі жеңіс еді. 

Ал «Тілдер туралы» Заң қабылданар 
қарсаңында Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.(.Назарбаев мақұлдаған 
Қазақстан Республикасының тіл саясаты 
ж�ніндегі тұжырымдамасымен үндес келетін 
Сәбит Байдалы ұйымдастырған «Тіліміздің 
тұғыры т�мендемесін» атты телемарафонға 
қатысу үшін (.Қайдаридың �зі Жезқазғанға 
сапар шекті. (бекең облыс әкімінің орын-
басарын, мәслихат хатшысын, қала, аудан 
әкімдерін қаздай тізіп отырғызып қойған теле-
хабарды Сәбит ініміздің �зі жүргізгенін, онда 
қазақ тіліне оң к�зқарас қалыптастыру, бұқара 
халықтың арасына қозғау салу, мемлекеттік 
тілдің беделін к�теру, оның халін жалпы 
жұртшылықтың, мемлекеттік билік тізгінін 
ұстап отырған ресми адамдардың назарын 
аудару бағытында �з мақсатын орындағанын, 
хабар тікелей эфирде �ткендіктен мемлекеттік 
тіл мәртебесін к�теру т�ңірегіндегі жұртшы-
лықтың жанайқайларының да к�рініс 
тапқанын, қарша борап қойылған сұрақтардың 
к�п болғанын, республикада бірінші бо-
лып тағы да сол Жезқазғанда құрылған 
«Мемлекеттік тілді қолдау және дамыту» 
қоғамдық қорына облыс әкімінен, к�птеген 
қалалық, аудандық әкімдіктерден, облыстың 
ірі кәсіпорындарынан, елді мекендерінен, 
жекелеген азаматтардан әжәптәуір қаржы 
түскенін жырдай тізіп айтып келді.

 Сәбит тіл  мүддесі  үшін жасалған 
тірлік те рінде �зі басқарған теледидар мен 

Мұхит ышқына кері шегінді. «Алуа! 
Алуа! Тез!» Алуа да жедел басып келе 
жатыр екен. «Мұнда... Eлім аузында 
жатыр! Енді қайттік?» «Біреу-міреуді 
тоқтатайық». «Кімді тоқтатамыз? Тірі 
жан жоқ қой. Кел... екеулейік. Қалаға 
апарайық. Оқ тиген сияқты». «Сұмдық-
ай! Не дейді! (ліміз келер ме екен?» 
«(ні, бір машина келеді».Мұхит қолын 
сермеп, қарсы келе жатқан к�ліктерге 
қарай жүгірді. Ал олар болса, бұның 
жанталасқан түрін елең де қылмады. 
Екпіндеп �те шығып жатты. «Қап! 
(кеңнің... Адамдар не боп кеткен» 
деп күйгелектенді Мұхит. Полицияға 
хабарламақ боп, қалта телефонына 
жармасып еді, «байланыс аясынан тыс» 
дегенді естіді қайта-қайта. Қайтерін 
білмей машинасына жүгіріп барып, 
артқы есігін ашып қойды. Қайыра 
жүгіріп мұнда келді. Дала болса тас 
қараңғы. Тастап кетуге дәті шыдар емес. 
Сәлден соң тағы бір жарық к�рінді. 
Оған қарай енді Алуа жүгірді. Бұл 
жолы, әйел адам болғасын ба, қарсы 
бағытпен жүйткіп бара жатқан машина 
жүрісін тежей берді. Терезесінен басын 
шығарып: «Не қылған адамсыңдар?» 
деді қарлыққан дауысымен айқайлай 
с�йлеп.  «Ағатай» деп Алуа оған қарсы 
жүгірді. «Келе жатсақ, мына бір джип 
тұр екен. Шопыры хал үстінде. Үсті-басы 
қан-қан. Қалаға... ауруханаға жеткізу 
керек. Полицияға,жедел жәрдемге ха-
барласа алмадық, телефон бұл жерден 
ұстамайды екен». Олардың жанына 
жүгіріп жеткен Мұхитқа айтар с�з 
қалмаған сияқты. «К�мектесіңізші, 
машинаға салуға» деді ентігіп.Үшеулеп 
жүріп джиптің жүргізушісін к�ліктің 
артқы отырғышына жайғастырды. 
Eзі денелі адам, ауырсына ыңырсып, 
былқ-сылқ етеді. Есін білмейді. «Ал енді 
аман барыңдар» деген бейтаныс шопыр 
�з ж�німен кете барды. Мұхит салған 
жерден жылдамдықты үдетіп, қалаға 
қарай бағыт алды. Қалалық ауруханаға 
дейін екеуі де үн қатысқан жоқ. Артқы 
отырғышта бүк түсіп жатқан жаралы 
адам анда-санда бір ыңырсып, тірі 
екенін білдіріп қояды.

 Ауруханаға жетісімен дәрігерлер 

 радионы, сондай-ақ облыстық мәслихаттың 
депутаттығын мейлінше тиімді пайдалана білді. 
Облыстық кеңестің сессияларында тіл туралы 
заң мен мемлекеттік бағдарламаны іске асыру 
үшін облыстық бағдарлама қабылдағанда, 
оның орындалуына облыстық бюджеттен тиісті 
қаржы б�лу мәселелерінде депутат ретінде 
ерекше белсенділік танытты. Мұның бәрі 
айтуға ғана оңай, ал шын мәнінде ана тілді 
ардақтап, мемлекеттік тіл ретінде �зінің заңды 
тұғырына қондыруға атсалысуға бағытталған 
нақты жұмыстар еді. 

Жалпы Сәбит ауызы дуалы, с�зі уәлі 
дейтіндей шешендігі бар азамат. Айтатын 
ойлары к�птің к�кейінен шығып жатады. 
Ағытылып с�йлеп кетсе қай жерде, қай 
деңгейде болсын айтатыны бар, ал бірақ тәнті 
қылатыны – артық с�зге де бара бермейді, не 
айтса да елеп, екшеп айтады. Үндемей де қала 
алады. Адамды тыңдай да біледі.Сол себепті де 
ол бұл қоғамдық жұмысты, тіл майданындағы 
ұлттық рухты к�теру үшін күрес елді ажыратуға 
емес, біріктіруге бағытталуы тиіс екендігін 
сезініп, ұлтаралық �зара түсіністікті нығайтып, 
тұрақтылықты орнықтыруға �з септігін тигізе 
отырып, парасаттылықпен атқара алды. 

 Жезқазған облысы тарағаннан кейін 
С.Байдалы Қарағандыда, Астанада теледидар 
мен радионың басшылық қызметтерінде жүр 
дегенді «ұзынқұлақ» жеткізіп тұрды. Одан 
кейін 2007-2008 жылдары Сәбиттің қоңыр 
да жағымды дауысын Қазақ радиосынан 
естігенде, Алматыға келген екен ғой деп қуанып 
қалдым. Бір күні �зі де хабарласып, немересінің 
тілашар тойына шақырды. Шұрқырасып 
табыстық. Зейнеткерлік жасқа жеткеннен 
соң бір жылдан кейін бе екен, Сәбит Байдалы 
Астанасына оралды. Содан хабар үзіліп кетті 
деп жүргенімде 2012 жылдың күзінде Сәбит 

Сəбит Байдалы ғұмырының тағы бір 
белесіне көтерілгенін естігенде, еріксіз 
«зымырап өтіп бара жатқан өмір-ай...» 
деген ой келді. Тіл майданында табысып, 
рухани ініме айналған Сəбиттің – ердің 
жасы елуін Жезқазған жұртшылығының 
1997 жылы кеңінен атап өткен 
 мерейтойына ерекше ықыласпен 
қатысқаным күні кешегідей есімде. 
Мен ол кезде Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының бірінші вице-президентімін. 
«Базарда мың кісі бар, əркім өзінің 
сүйгеніне ғана сəлем береді» демекші, 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
облыстағы нағыз жауынгер жасағына 
айналған Жезқазған облыстық 
басқармасына төрағалық еткен Сəбит 
Байдалының тойына қатыспау мүмкін 
емес еді. Мұны Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының президенті, академик 
Əбдуəли Қайдари да қалады, сосын тағы 
бір тіл жоқтаушысы, белгілі қаламгер 
Бақыт Сарбалаевты ертіп жолға 
шықтық. Алматыдан республикалық 
 телерадиокорпорациясы 
басшыларының бірі Дархан Мыңбайдың 
да болғаны есте қалыпты. Сəбитке 
еліміздің облыс орталықтарынан 
əріптестері, Жезқазған облысының 
барлық қалалары мен аудандарынан де-
легациялар келіп, құрметтерін білдіріп, 
сый-сияпаттарын көрсетті. 

телефон шалып, амандықтан кейін �зінің 
«Ақ жол» партиясының идеологиялық жұмыс 
ж�ніндегі хатшысы қызметін атқаратынын, 
Еуразиялық Ұлттық университетімен бірігіп 
Алаштың 95 жылдығына арналған ғылыми-
тәжірибелік конференция �ткізбекші болып 
жатқандықтарын айтып, соған байланысты бір 
баяндаманы �зіңіз жасасаңыз деген ұсынысын 
білдірді. Содан Сәбит Байдалы ұйымдастыруға 
қатысқан шаралардың күлдібадам �тпейтініне 
әбден сеніп алған басым жасымның ұлғайып, 
жүріс-тұрыстардың ширақтығы азайыңқырап 
қалғанымды ұмытып, келісімімді қалай беріп 
қойғанымды байқамай да қалдым. С�йтіп, 
Астанаға келіп, «Ахмет Байтұрсынұлы және 
Алаш тағылымы» тақырыбына баяндама жасап, 
Сәбитпен кездесіп, оның тағы бір киелі істің 
басы-қасынан табылғанына оған әрдайым 
тілектес аға ретінде сүйсіндім. Мен жасаған 
баяндама конференция қорытындыларымен 
шығарылған жинаққа кіріпті, онда сондай-ақ 
Сәбиттің «Алаш рухы және Мемлекеттік тіл» 
атты мақаласы да жарияланыпты. 

 Тұлға тұрысы ешкімге ұқсамайтын, 
тамыры терең, тегі асыл, бар болмысты, 
бар құбылысты �з к�зімен ғана к�ріп, �з 
с�зімен ғана айта алатын, әділдікті ту ғып 
к�терген іргелі азамат Сәбит Жүнісбекұлы 
Алаш арыстарының тіл мәселесіндегі қимыл-
қарекеттерін үлгі ете отырып, мемлекеттік 
тілді �зінің тиісті тұғырына қондыру мәселесін 
�ткір к�терген. «Орыс тілінен аударып, 
ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізіп 
жатырмыз деген кешегі «жетістігіміз», 
бүгінгі біздің басты кедергіміз. Енде-
ше �зімізді-�зіміз алдауды доғарайық. 
К�збояушылыққа бармайық. Арымыздың 
алдында адал болайық. Мемлекеттік тілдің 
мәселесінің биліктегілердің пенделік, �ткінші 
мүдделерінің тасасында қалып қоймауын 
азаматтық қоғам қадағалауын тоқтатпауы 
керек. Конституцияның, Заңдардың талап-
тарын орындау салтанат құратын елде �мір 
сүруге барлығымыз мүдделі болуға тиіспіз». 
Мұны оқып, бұл мен к�птен білетін баяғы 
�зімнің Сәбитімнің үні ғой дедім. Біршама 
жасқа келсе де аттан түспеген, сонау 90-шы 
жылдары тіл майданында тағдыр табыстырған 
жаны жайсаң, ойы озық, сезімі жүйрік ғажап 
інім Сәбит сені, бізді Тіл рухы қолдап, ел 
алақаны тербетіп жүргей деген жүрекжарды 
тілегімді білдіремін. Осы киелі ұғымның әрі 
құлы, әрі қызметшісі бола білсек арман аз. 

үзіліп естілетін тәрізді. Күңгір-күңгір. 
Түсініксіз.Т�ңіректі тағы да қараңғылық 
бүркеді. Қайтадан арылдап-сарылдап 
сел қаптады. (рірек кетіп қалуды ойлап 
еді. Бірақ қол-аяғы ағаш боп сіресіп 
қалғандай, қозғала алмады. Осылай ай 
жатты ма... жыл жатты ма... білмейді. 
Бір кезде дүние тағы да тынши қалды. 
Түнек басқан аспанда тағы да иненің 
жасуындай саңылау пайда болды. Тағы да 
маңайында қараң-құраң сұлбалар пайда 
бола бастады. Күңгір-күңгір с�йлеседі. 
Бір замандар болғанда с�здері анық 
естіле бастады. «К�зін ашты, к�зін ашты» 
деді біреуі. Сұлбалар тез-тез қозғалып, 
жанына жиналды. Барлығы да үстеріне 
аппақ киім киіп алған. 

Бұлдыр-бұлдыр қорқынышты 
елестер бірсін-бірсін, онда 
да үздіктіріп барып, үзілдіріп 

барып әрең дегенде айқындала түсті. 
(упірімдеп есін әрең жиды. Есін жиюы 
да жүздеген... мыңдаған жылдарға 
созылған шығар. Қараса... т�секте 
таңылып, шалқасынан жатыр. Аузы... 
танауы тола түтік. Айналасы толы ақ 
халатты адамдар. Есін жиғанын к�рген 
біреуі жақын келді де, еңкейіп: «Сіз ауру-
ханадасыз.  Сізге оқ тиген. Ұйықтамауға 
тырысыңыз» деді. Сонда ғана �зінің 
қайда жатқанын анық білді. Білді 
де, қайта талықсып бара жатты. Есін 
әрең жиды. Осы бір аптада келіншегі 
Гүлманат ұшып үйге барып, ұшып 
мұнда келіп, бір тыным таппады. Зыр 
қақты. (ншейінде қалтасынан артық 
бір тиын шығармайтын сараңдығымен 
аты шыққан ол, бұл жолы ақшасын ая-
мады. Мешітке барып садақа таратты. 
К�рші-к�лем, жора-жолдас, дос-таныс... 
барлығын құдайы тамаққа шақырып, 
аруақтарға құран бағыштаумен бол-
ды. Кескен теректей гүрс құлаған 
отағасының келеге келуін тіледі. Eмір 
мен �лім арасында кел-қайт, кел-қайт 
күй кешіп, үміт пен күдікке кезек ілігіп 
жансақтау б�лімінде арпалысып, әрең 
дегенде беті бері қараған оны, бүгін 
палатаға шығарды. «Қауіптің барлығы 
артта қалды. Енді қорқыныш жоқ, 
сауығып кетеді» деді емдеуші дәрігер. 
Палатаға шыққан соң да жедел оңала 

қоғамының бас инженері М.Жаркенов, Сәтбаев 
қаласының әкімі В.Малышевтардың қатарында 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының вице-
президенті Ж.Абуов та болды. Конференцияға 
қатысушылар бірнеше секцияларда �ндіріс 
саласында ісқағаздарын қазақ тілінде жүргізу 
тәсілдерін, ғылым мен техника саласын-
да қазақ тілін меңгеру, к�лік, байланыс, 
тұрмыстық қызмет, білім, сауда салаларында, 
кәсіпорын, ұйым, мекемелерде қазақ тілінің 
аясын кеңейту жолдарын, «Қазақ тілі» қоғамы 
бастауыш ұйымдарының жұмысын жетілдіру 
мәселелерін с�з етті. Сондай-ақ осы конфе-
ренцияда «Тіл туралы» Заңға кіргізуге к�птеген 
ұсыныстар енгізілді. Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының ұсынысымен конференция мате-
риалдары облыстық ұйымның �здері тапқан 
демеушілердің қаржысымен кітапша болып 

Қаламгердің көптомдығыҚаламгердің көптомдығы
«Фолиант» баспасынан Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, Қырғызстан-
ның А.Малдыбаев атындағы Халықаралық 
сыйлығының лауреаты, айтулы ақын, 
шебер прозашы әрі дарынды драматург 
Баянғали (лімжановтың он екі томдық 
шығармалар жинағы жарық к�рді. Бұл 
кітаптарда қаламгерлердің әр жылдары 
жазылған таңдаулы лирикалық �леңдері, 
толғаулары мен эпикалық жырлары және 
поэмалары, пьесалары, прозалық дүниелері, 
 айтыстар, балаларға арналған туындылары, 
әдеби мақалалары мен естеліктері, сондай-ақ 
орыс тіліндегі шығармалары топтастырылған. 

Шуағы да, қуаты да бар, �мір-тіршіліктен 
түйгені к�п, тілі түсінікті әрі құнарлы туынды-
лар �мірдің �зіндей сыр шертеді. Кейде бол-
мыс, тағдыр, кісілік жайлы ауыр ойға сүңгітіп 
алып, азаматтық, адамгершілік, ғұмырлық 
мұрат жайлы толғанысқа жетелейді.

Автор шығармаларында �мір шынды-
ғын, қоғам бейнесін шынайы әрі к�ркем 
кестелейді, күлдіре отырып күрсіндіреді һәм 
ойландырады. Алуан түрлі тағдырлар, ақ 
пен қараның бітіспес айқасы, сан түрлі �мір 
сынақтары шынайы бейнеленген к�ркемдік 
қуаты күшті жазбалар ешкімді бейжай 
қалдырмасы анық. 

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА 

ТІРШІЛІК БОЯУЫ

ұстап, бірқалыпты сырғып келеді. Ас-
фальт үсті ашық болғанымен, күндізгі 
жылтыраған күннен жіпсіген жолдың 
беті жұқалтаң мұз. Жылдамдықты 
күрт арттырып, жұлқып тартса болды 
к�ліктің құйрығы бұлғақтап, билеп 
кетеді. Сол себепті жылдамдықты 
ауыздықтай түсіп, ауанымен айдап 
келеді. Дегенмен, жарығы әудемнен 
жылтырап к�рінген кейбір к�ліктер 
бұларды басып озып-ақ жатыр. Бірақ 
олар да к�п емес. Ілеуде біреу ғана. 
Қарсы ұшырасқандар да сирек. «Жаңа 
жыл есік қағып тұрғандықтан болар» 
деп ойлап қояды Мұхит. Шамамен 
жолдың жарымын еңсеріп тастағанда, 
қараңғы түнді тілгілеп келе жатқан 
машина жарығы әудем жерден қарайып 
к�зге шалынған әлденеге тіреле берді. 
Жол жиегіне қисая тоқтаған машина 
екен. (уелі қызыл шамы жарыққа 
шағылысып назарға ілікті. Жақындай 
бере байқады, дүңкиген джип. Оң 
жақ есігі шалқасынан ашық қапты. 
Маңайында тірі жан байқалмайды. 
Жолдан шыға бере, топ бұтаға сұғынып 
барып тоқтапты. «О несі екен?» деп 
ойлады Мұхит. «Алуа, ананы қара. 
Машина ғой. Шопыры қалғып кеткен 
бе, жолдан шығып кетіпті». «Ішіп алған 
біреу шығар. Жаңа жылды алдын ала 
тойлаған». «Олай емес шығар. Кім 
біледі, жүрегі қысылып, р�лге ие бола 
алмай қалмаса. Тоқтайықшы». Мұхит 
к�лігін ақырын тежеп, озып барып 
тоқтады. Күн желкем екен. Күртешенің 
алқымын қолымен қымтай түсіп, жол 
жиегіне еңкейіп қалған машинаның 
жанына барды. «Кім бар-ау?» деп дау-
ыс қатты. Тырс еткен жауап болмады. 
Шопыр жақ есіктің тұтқасынан ұстап 
тартып қалып еді, ішінен біреудің 
дүңкиген сұлбасы шалынды.  «(й! (й, 
кімсің? Тірімісің?» деді асып-сасып. 
Ол міз бақпады. Р�лге басын қойып, 
бүкшиіп қапты. Қозғалмады. Иығынан 
жұлқа тартып, басын к�терді. Фонар 
жарығын бетіне түсіргені сол екен, 
т�бе құйқасы шымырлап ала ж�нелді. 
Бет-аузы қан-қан. Аппақ жейдесін 
де қан жуып кетіпті. К�ліктің маңдай 
әйнегі шытынап тұр. Бір шеті қирап, 
опырылған. Осының бәрін бірер сәтте 
байқап үлгерді. «Мылтықпен атқан 
ба, немене?» Шалқайып қалған адам 
әлсіз ыңырсыды. «Тірі! Тірі ғой мынау!» 

с�зге келместен жабылып жүріп, арбаға 
салды да, жеделдетіп ішке ала ж�нелді. 
Мұхит оның жүзіне қарауға да үлгере 
алмады. Есік аузында тұрған күзет 
қызметі босаған машинаны дереу 
айдап әкетуін �тінген соң, Алуаны 
сол жерге қалдырып, к�лікті аулаққа 
апарып қойды. Қайтып келсе, поли-
ция да келіп үлгеріпті. Олар бұлардың 
жараланған адамды қайдан, қалай 
әкелгенін тәптіштеп сұрап, аты-ж�нін, 
мекен-жайын жазып алды. Полицияны 
к�ргенде, Мұхиттың есіне баяғыда, бұдан 
оншақты жыл бұрын жаламен сотталып 
кете жаздағаны түсіп еді. «Енді мынау 
да бәле боп жабыспаса етті» деп, күдік 
ойлап қойды. «Біреу атып кетіпті. Үш 
жерден оқ тиген. (йтеуір тірі келіпті. 
Мықты адам екен» деді Алуа үйге қайтып 
келе жатып. «Кім екен? Аты-ж�нін білдің 
бе?» деді бір уақ үнсіздіктен соң. «Қайдан 
білеміз атын? Алды да кетті ғой». «Иә, 
аты-ж�ні бізге неге керек. Бейшара, 
әйтеуір аман болсын» деді Мұхит. Үнінде 
аздаған діріл бар. 

Екеуі үйлеріне жетті. Балалары 
әке-шешелерінің неге кешіккенінде 
шаруалары қанша, келіп қалған жаңа 
жылымен құттықтап мәре-сәре. 

Жанын кемірген бір хал екен 
дейді. Аспан асты, жер үсті 
үрейлі бір түнекке оранып 

алған. Аспан т�ңкеріліп жерге құлап, 
қара жер арса-арса боп айырылып, 
дүн-дүние қасіретке тұнған. Бір жақтан 
құлақтың құрыш етін кемірген бір сарын. 
Арылдап-гүрілдеп сарқырай аққан бір 
сел. Адам бейшаралардың құмырсқа 
құрлы дәрмені жоқ. Алдындағысын 
долдана жапырған тасқынның �ңешіне 
оп-оңай жұтылып жатыр, жұтылып жа-
тыр. Бұл да жұтылды. «Құрыдым! Біттім!» 
деп ойлап үлгерген жоқ, жаңқадай 
шиыршық аттырып, бір т�бешіктің 
басына шиырып жіберіпті. «(зірге 
тірі тұрсын. Дүниені жалмаған апатты 
к�зі к�рсін, жаны күйзелсін» дегені 
ме? Осы қиналыс жылға созылды ма, 
ғасырға созылды ма, біліп болмастай. 
Бір заманда сарылдаған, арылдаған сел 
екпінінен айырылып, алыстап кеткен 
сияқтанды. Т�ңірек тынши бастады. Бір 
мезет дүниені қаусырған түнектің бір 
бүйірінен бармақтай жыртық пайда бол-
ды. Содан бозамықтанып жарық к�рінді. 
Бірсін-бірсін сол бозамық ақшудаланып, 
бара-бара сарғыш тартты, одан соң 
сәулеге айналды. Маңайында қараң-
құраң біреулер жүрген сияқтанды. Тіпті 
біреуі бұған еңкейіп қарағандай ма? Иә, 
қарады. Жылтыраған екі к�зімен  ішіп-
жеп, бұрын мұндайды к�рмегендей-ақ 
тесіле қарады. Ерні жиырылып-ашылып, 
жанындағыларға әлдене деп жатыр. Дау-
ысы тым алыстан, шыңыраудың түбінен 

алмады. Күндіз әлсіздіктен ауық-ауық 
талықсып кетіп, тірліктің қысқа жібін 
күрмеуге келтіре алмай жатса, түн баласы 
әлсін-әлсін шошып оянып, ұйқысы да, 
берекесі де қаша берді. Осылай үш-т�рт 
күн жатты. Eзіне �зі келе бастағаны 
содан кейін ғана. «Неге бұлай болды? 
Неге мені атты? Кім олар?» Не болғанын 
ойлауға енді ғана мұршасы келіп жатыр. 
Иә, қалай болып еді, �зі? (уелі түкті де 
түсінбеді. Есіне ештеңе түспей қойды. 
Сол күні машинаны �зі айдап шыққанын 
ғана біледі. Иә, айдап шықты. Оққағары 
түспегір сұрана қойып еді. Бір жақын 
туысы қатты ауырып, хал үстінде жатыр 
екен. К�лік жүргізушісі оның алдында 
сұранған. Содан бұл к�рші облыстың 
орталығына жалғыз �зі тартып кеткен-
тұғын. «Тәйірі, жүрмей жүрген жолым 
ба? Бармай жүрген қалам ба? Айдамай 
жүрген к�лік пе?» деп машинаға тақым 
басқан. Діттеген жерге барғаны есте. Кері 
қайтқаны есте. Содан соңғысы жадында 
жоқ. Eшіріліпті. Мүлде. Дүние кенет 
тас-түнек бола қалыпты. «Апырмай, 
қалайша еске түсіре алмаймын?» Қатты 
қапа болды. Тергеушімін деп бір жігіт бас 
сұғып шыққан. Ол да тұшымды ештеңе 
ести алмады. «Үш жеріңізден оқ тиген» 
деді тергеуші тағы бір келгенде. «Біреуі 
жүрегіңізге жақын барып қадалған. Қолы 
сәл-пәл мүлт кетіпті. Құдай қалап, аман 
қалыпсыз». 

Мына с�зден Ғалымның тұла бойы 
түршікті. Жан тәтті ғой. Eмір тәтті ғой. 
Талай жыл жасаған бейнетінің зейнетін 
енді ғана к�ре бастаған шақта... Eліп 
қалса... балалары мен әйелі қатты 
қиналады ғой. Балаларының жәутең 
қағып, жетім қалғанынан қорқынышты 
не бар дейсің. Құдай басқа бермесін де. 
«Соған қарағанда» деді тергеуші сәл 
үнсіздіктен кейін, «кім болса да пистолет 
атуға машықтанған адам деп сеніммен 
айтуға болады. Еске түсіріп к�ріңізші, 
не болды сол күні». 

Иә, не болып еді? К�рші қаладан түс 
ауа кері қайтты. Бар болғаны – сол. Жаңа 
жыл дастарқанына уақытылы үлгеруді 
ойлаған. Жол ашық еді. Жүйткіп келе 
жатты. Бұдан басып озған пенде болма-
ды. Есесіне, бұл �зі біразын басып озған. 
Ал қарама-қарсы келген машиналардың 
барлығы-дағы жанынан атқан оқтай 
зу-у етіп �те шығады. Демде қарасын 
батырып үлгереді. Айтпақшы... «Мер-
седес...»! Сүліктей қап-қара... түсінде 
к�рді ме, �ңінде к�рді ме? Eң мен түсін 
айқын ажырата алмай, сүтпісірім уақыт 
сұлқ отырып қалды. Басы мең-зең боп, 
ауырлап сала берді. Қорғасын құйып 
тастағандай.... Түсі емес, анық �ңі... 
қуып жетті. 

(Жалғасы 6-бетте)
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Мұрағат – тарих парағы Зерделі азамат еді

Түркістан – Түркі әлемінің 
мәдени астанасы

директор, есепші және екі мұрағатшы 
ғана еңбек етті. 

– Бізді қызықтыратыны, мұрағат 
қорына ең алғаш түскен қандай құжат?

– Алғаш рет 1920 жылғы Халық 
соты №1 участогі мекемесінің тұрақты 
құжаттары тіркелді. Одан басқа, азамат-
тардың еңбек қызметін растайтын 
құжаттар мен олардың жинақтаушы 
зейнетақы қорына аударылған жарна-
лары туралы мәліметтер жинақталды. 
1996 жылы қалалық мұрағатта 20 мың 
құжат сақтауда болған. Кейін мұрағат 
қоры үш есеге �сті. 

– Бүгінгі таңда мұрағатта қанша құжат 
сақтаулы?

– Барлығы 341 қор, 116852 құжат 
сақталуда. Ұлттық қорға тек жеке құрам 
ғана емес, тарихи маңызы бар құжаттар да 
енді. Айталық, Кеңес Одағының батыр-
лары, Социалистік еңбек ерлері, қаланың 
бірінші басшылары, саяси қуғын-сүргін 
құрбандары, ғылым, әдебиет, �нер, 
білім, денаулық саласына еңбек сіңірген 
қайраткерлер туралы мағлұматтар, фото 
және бейнеқұжаттар қамтылды. 

– Осы салада қызмет етуге деген 
жастардың қызығушылығы қан дай? Жал-
пы мұрағатшы болу оңай ма?

– Мұрағат – мемлекеттің мемлекет 
болып қалуын қамтамасыз ететін бірден-
бір мекеме деп айтсақ артық етпейді. 
Сондықтан кез келген адам мұрағатшы 
бола алмайды. Алдымен, білімді болу 
қажет. Екіншіден, мұрағаттық тер-
минологияны білу шарт. Үшіншіден, 
құқықтық жағынан сауатты болған ж�н. 
Қолданыстағы заңдарды бес саусақтай 
білу керек. Ең бастысы, қазіргі заманға 
сай, компьютерлік технологияның 
құлағында ойнау қажет. Аталмыш салада 

еңбек етіп жатқан жас тар жоқ емес, бар, 
бірақ аз. Олардың білімін жетілдіріп, 
біліктілігін арттыру бағытында түрлі 
семинар-тренингтер �ткізіліп отырады.

– Құжат сақтаудан басқа да қосымша 
қызметтер кBрсетіле ме?

– Иә, «Мәдени мұра» бағдарламасын 
жүзеге асыру барысында жаңа қор 
ашылды. 2012 жылы «Қазақтың қанатты 
қызы» атанған Хиуаз Доспанованың 
90 жылдығына арналған құжаттар 
негізінде деректі фильм дайындал-
ды. Алаш партиясының к�семі  Халел 
Досмұхамедовтің туғанына 130 жыл 
толуына орай, 2013 жылы «Алаш 
аңсаған азаттық» атты облыстық к�рме-
экспозициясы, бейнетаспасы мен буклеті 
жасақталды. «Тәуелсіздік – барлық 
қазақстандықтар үшін аса қасиетті 
құндылық» атты Желтоқсан к�терілісіне 
қатысушылармен кездесу, «Елін сүйген, 
елі сүйген Елбасы» атты 1 желтосқан – 
ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған 
«д�ңгелек үстелдер» ұйымдастырылды. 

– Мұрағат қорын электронды қалыпқа 
енгізу жұмысы қалай іске асырылуда?

– 2010 жылдан бастап құжаттарды 
электрондық үлгіде сақтау мүмкіндігі 
жүзеге аса бастады. Халыққа қызмет 
к�рсету орталықтары арқылы келіп 
түскен жеке, заңды тұлғалардың сұра-
ныстары электронды және қағаз түрінде 
қанағаттандырылып келеді. Жыл сайын 
3000-нан астам сұранысқа жауап жолда-
нады. Бұл ретте «Электрондық әкімдік» 
ақпараттық жүйесінің к�мегі зор. Бар 
болғаны, сұранысты куәландыратын 
электрондық цифрлық қолтаңба болса 
жеткілікті. Сондай-ақ «Мұрағаттық 
анықтама беру» қызметі аясында 
құжаттарды цифрлық форматқа к�шіру 
жұмыстары жүргізілуде. 

– 	ңгімеңізге рақмет! 

	ңгімелескен 
 Амандық САҒЫНТАЙҰЛЫ

Атырау облысы

– Қай елде болмасын, адам бар 
іздегенін сол елдің мұрағат қорынан та-
бады ғой. Осы ретте, Атырау қалалық 
мұрағат қорының да алғаш құрылғандағы 
мақсаты қандай еді? 

– Мақсат біреу, ол – ел тарихын 
келер ұрпаққа жеткізу. Қала аумағында 
орналасқан мұрағат та осы мақсатты 
ұстанады. Негізгі қызмет бағыты – 
тұрғылықты кәсіпорындар мен меке-
мелер ж�ніндегі құжаттарды жинақтау, 
пайдалану, сақтау және іздеу. Мұрағат 
қорының құндылығына баға жетпейді. 
Ол бүгін де, ертең де толыға береді. 
Онсыз Тәуелсіздік жылдары қол жет-
кен табыстарды тізіп шығу мүмкін 
емес. Ауылшаруашылық, экономика, 
мәдениет, тарих, спорт, және тағы 
басқа салаларда орын алған маңызды 
оқиғалар туралы мәліметтердің бәрін 
осы мұрағаттан таба аласыз. Біз жиырма 
бес жылда нендей жетістіктерге жеттік? 
Қаншама асуларды асып, белестерді 
бағындырдық, міне, Мәңгілік ел мұрасы 
мұрағат қорында мәңгіге сақтаулы деп 
айта аламыз.

– Демек, мәдени мұраның қайнар 
кBзі һәм шежіре бастауы – мұрағатта 
дейсіз ғой?

– (лбетте. Аймақтағы барлық 
мекемелер мен ұйымдар мұрағат 

қызметіне жүгінеді. Себебі «�ткенді 
білмей келешек жоқ» демекші, әр 
саналы азамат кешегі күннің тари-
хын біліп, �з ұрпағына мұра етіп 
қалдырғысы келеді. Ал тарихшылар 
мен ғалымдар еліміздің бұрынғы 
с а я с и - қ о ғ а м д ы қ ,  ә л е у м е т т і к -
экономикалық ахуалын зерттеу үшін 
құжаттық негізіндегі дәлелдемелер мен 
дәйектерді іздейді. Міне, мұның бәрі 
мұрағат қорынан табылады. Ұлттық 
мұрағат – халқымыздың құдды бір 
«жады» іспеттес. Сондықтан к�не та-
рихтан сыр шертетін қолдағы мұраны 
бүгінгі ұрпақ қастерлей білуі тиіс. 

– Мұнайлы мекенде мұрағат қызметі 
қалай қалыптасқан еді?

– Тәуелсіздік туы тұғырға к�терілген 
шақтан осы кезге дейін �ңірімізде 
мемлекеттік мұрағат жүйесінің пайда 
болып, дамуының �зі бір тарих. Мұрағат 
қоры оңай ашыла қойған жоқ. Бұл ретте 
кездескен қиындықтар мен кедергілер 
�те к�п болды. Біріншіден, арнаулы 
 жобамен салынған үйлер болмады. 
Мұрағат қорларымен жұмыс істей алатын 
кәсіби мамандардың жоқтығы қол бай-
лады. Ел арасында байырғы жазбаларды 
жинастыру дағдысы жоқ еді. Бәрінен 
бұрын, сирек кездесетін құжаттарға 
тұрғындардың �здері немқұрайлы 
қарады.

Кеңестік кезеңде мемлекеттік 
мұрағаттар әуелі Орынборда, кейін 
Қызылордада, бертін келе Алма-
ты орталық мұрағаты мен облыс 
орталықтарында жұмыс істей бастады. 
Ал 1991 жылы 20 тамызда Гурьев қалалық 
кеңесінің атқару комитетінің №767 
шешімімен шаруашылық есепте қалалық 
мұрағат құрылды. Онда алғашында 

Жылдар жылнамасын көздің қарашығындай сақтап отырған бірден-бір 
орын, ол – мұрағат. Еліміз егемендік алған күннен бастап Атырау қаласының 
мемлекеттік мұрағаты ел тарихын жаңғыртуда қыруар жұмыстар атқаруда. 
Мəңгілік елдің өлшеусіз мұрасын қайта жаңғыртқан аталмыш мекеменің 
басшысы Жаңылсын ƏЛПИЯРОВАМЕН əңгімелесіп, атқарып жатқан 
жұмыстарымен таныс болдық. 

(Басы 5-бетте)

Жарығын жыпылықтатып, 
белгі берді. «Кет жолдан, 
жол бер!» дегені? Онсыз да 

сағатына жүз шақырым жылдамдықпен 
келе жатқан жоқпын ба? Бұл адамдарға не 
болған?  Eзінен басқаны к�зге ілмейтін, 
адамсынбайтын әдет қайдан жұққан? Шы-
быш ешкідей шыбжыңдап, жолдан шығып 
ж�нелетін ынжықты тапқан екенсің! 
«Мә, саған керек болса!» Газдың педалін 
нығыздай басты.  Онсыз да қамшы сал-
дырмай келе жатқан джип жұлқынып алға 
ұмтылды. Сәлден соң айнаға к�з салып еді, 
қара «Мерседес» қалып қоймапты, құйрық 
тістестіріп, әлі келе жатыр. Жарығын 
ауық-ауық жыпылықтатып қояды. «(-
ә, оза алмай, діңкең құрып, �кпең �шті 
ме? Джиппен тайталасқың келе ме? Дәу 
де болса жас балдар шығар. Ай, жастар-
ай! Жындылар-ай! Тақымға к�лік түссе, 
к�рінгенмен жарысып шыға келетін әдеті 
ғой. Ал бара ғой, оза ғой! Озып, к�ңілің 
бір к�ншісін, содан мүйізің шықса?» 
Газды азайтып, оң жаққа ойысыңқырай 
жүрді. Қара «Мерседес» қайқаң етіп, сол 
қапталға сұғына беріп, бұны тықсырып 
жібергені. «Қап! Мынау не қылады-әй?!» 
Р�лді оңға қарай кілт бұрып қалып еді, 
екпіндеп келе жатқан джип жолдан 
шығып кете жаздағаны. Тежегішті басып 
үлгерді. Соның �зінде жолдан шығып 
кете жаздап, әрең тежелгені. «Мерседес» 
атқан оқтай зымырап алға шықты да, ол 
да кілт тоқтап, шұғыл шегінді. Ішінен 
біреу жерге секіріп түсті де, су жыландай 
сусылдап, жанына жетіп келді. «(й, не 
керек саған?» Ол жауап берді ме, бермеді 
ме, о жағы әлі күнге жұмбақ. Одан арғысын 
білмейді. Одан арғысы тас түнек. Есін 
ауруханада жиды. «Ғалым Жексенұлы, 
есіңізге түсіріңіз. Ұсақ-түйек болса да... 
маңызы �те зор» деп тергеуші еміне түсті. 
Ғалым бірауық ойланып отырып қалды да: 
«Сол қалада жүргенде қыр соңымнан бір 
қап-қара машина қалмай еріп отырғандай 
боп еді. Иә, иә... бір елі қалмай қойып 
еді-ау!» «Ал анау жігіттің түр-түсі есіңізде 
қалмады ма? Мерседестен секіріп түскен 
жігітті айтамын. Машинасының н�мірі 
ше?» «Н�мірін байқамадым. Күн де қас 
қарайып қалып еді. Ал анау жігіт... есімде 
жоқ. (йтеуір мұртты жігіт сияқты. Иә, 
мұрты бар. Басқа не айтам. Бәрі де қас пен 
к�здің арасында болды ғой». «Онда әзірге 
сау болыңыз. Хабар �зімізден болады».
Ауруханадан шыққан соң да құлан-таза 
жазылып кете қоймады. Жараның орны 
ауық-ауық сыздап, мазасын ала берді. 
Ақыры, шетелге барып, емделіп келуге 
бел байлады. С�йтіп, Германияға атта-
нып кетті. Ол жақта бір айдай болған 
уақытта, ойы онға, санасы санға б�лініп, 
елді сағынды. Оқ тиіп, жарты жолда 
қансырап жатқанда, түнделетіп ауруханаға 
жеткізген мейірімді адамдар  туралы да 
ойлады. «Оларды елге барған бойда тауып 
алуым керек. Ризашылығымды білдіріп, 
сый-сияпат жасауым керек» деген нық 
шешімге келді.Елге оралған күні-ақ 

полициядан шақыру қағаз алды. «Неге 
шақыртты екен? Қылмыскерді ұстады ма 
екен?» деген оймен жедел жетті. Полиция 
капитаны Сардарбеков үстел тартпасынан 
бір қағазды суырып алды да, бұның к�з 
алдына тосты. «Мына адамды танисыз 
ба?»Ғалым суретке к�з тоқтатып қарай 
бере, еріксіз селк ете қалды. 

Сосын басын кекшең еткізіп, капитанға 
назар жықты. Мұп-мұздай боп, міз бақпай 
бақшия қалған капитанның суық жанары-
на аңтарыла қарап қалыпты. Таңданыс та-
бын жасыра алмай: «Танимын! Танығанда 
қандай! Хамит Сәдуақасов қой. Бұрын 
менде орынбасар болып істеген. Оны 

мына сен, селт етпегенсің. Ұлымның халі 
аса ауыр екенін біле тұра бермегенсің. 
Сенде бар еді ғой ақша. Бар боп тұрып 
бермедің. С�йтіп �лтірдің ұлымды. Ұлым 
�лді! Күнім с�нді! Сен с�ндірдің! Енді 
маған �мірдің мәні жоқ? Енді маған 
бәрібір!» Хамит ентігіп тоқтады. Жүзі 
қуарып кеткен. Неден болса да тайын-
байтындай. Соттың тәртіпке шақырғанын 
да елемеді. «Білгің келсе, айтайын. Сол 
үшін сенен кек алғым келді. Кек!» Хамит 
айқайлап жіберді. «(ттең, бірақ оның қолы 
қалт кетіпті. Жер жастандыра алмапты 
сені. Бірақ онысы да дұрыс бопты. Сені 
мүгедек қыпты. Оған да ризамын. Қайтты 

есікті итеріп ашты. Жүргізушісіне: «сен 
осында отыра бер» деді. Оққағарына ымдап 
еді, ол лып етіп соңынан ерді. Қара жер 
ойылып кетпесін дегендей, аяғын абайлап 
басып, қисайған қақпа арқылы аулаға �тті. 
Үйдің есігін ақжемденген дермантинмен 
қабаттап қаптап тастапты. Оның да әр тұсы 
жыртылған. Есікті қаққан дыбыс ж�нді 
естілмеді. Есік тұтқасын қысып ұстап, 
�зіне қарай тартып қалып еді, топсасы 
шиқ етіп ашылып кетті. Іштен әйел адам 
к�рінді. Басына тас қып орамал тартып 
алыпты. Жасы келген кексе әйел ме еді 
деп ойлады. Бетіне тіктеп қарамады, қараса 
оның жас келіншек екенін к�рер еді. Жас 

түскені сол екен, құшағындағы отыны 
жерге түсіп кетті. Түсі бұзылып сала берді. 
«Сіз... Ғалым Жексенович, сіз бе тағы?» 
деді Мұхит сәлем жоқ, сауқат жоқ, қатқыл 
с�йлеп. «Ұрланған заттарыңызды т�леп 
берген жоқ па едім? Тағы не керек? Қыр 
соңымнан неге қалмайсыз?» ...Мұхиттың 
есіне осыдан оншақты жыл бұрын осы 
Ғалым басқаратын фирмада күзет бастығы 
болып қызмет атқарған кезі түсіп кеткен 
еді. Тайсалмай қатқыл с�йлеуі де сол 
кездегі бір оқиғаға байланысты-тұғын. 
Бірде, фирма қоймасына ұры түсіпті. 
Ұрылар сонда тұрған заттардың ішінен 
жиырма шақты компьютерлерді, тағы да 

білдіруге келіп едім. Мың алғыс сендерге». 
Мұхит к�зін Ғалымнан тайдырмаған күйі, 
босаға тұста тұрған қисық орындыққа 
жайғасты. Тағы да ақша талап етіп отыр 
ма деген күдігі сейілсе де, енді неге 
келді екен деген таңданысы тарамапты. 
«Кейін білдім, сонда саған қиянат жа-
саппыз. Нағыз ұры кейін анықталды.  
Eзімізде жұмыс істейтін жігіт. Нұртасты 
танисың ғой. Сол екен. Т�леген ақшаңды 
қайтармақ боп, �зіңді іздеп едік, таба 
алмадық. К�шіп кетіпсің. Құдай әділ ғой. 
Енді мынадай жағдайда тауып тұрмын 
�зіңді».  «Болар іс болды» деді Мұхит. «Енді 
�ткенді қазбалай беріп қайтеміз. Бәрібір 
орнына келмейді». Ғалым қойнынан 
қағазға оралған әлдебір затты алды. Үстел 
үстіне қойды. Ақша екен. «Мұхит, мынау 
менің �мірімді сақтап қалғаның үшін 
берген сыйым болсын. Кешіре г�р мені» 
деді жарасын ауырсына жай с�йлеп. «Ажал 
аузында жатқан адамға жәрдемдесу – әрбір 
мұсылманның парызы. Мен сізді құтқарып 
қалсам, ақша алайын деп дәме еткенім 
жоқ. Мен болмасам, басқа біреу тоқтап 
құтқарар еді, мүмкін. Қойыңыз, алмаймын 
ақшаңызды» деп, үстел үстінде жатқан 
ақшаны қояр да қоймай Ғалымның жан 
қалтасына сүңгітіп жіберді. Ғалым оны 
қайта қолына алып, енді Алуаға қарап: 
«Алуа, �тінемін, алыңызшы! Бір к�мегім 
болсын. Егер, сендер  болмағанда... 
Басқа  ешкім тоқтамаған екен, екі сағат 
бойы жатып қалыппын» деді. «Жо-жоқ! 
О не дегеніңіз?» деп басын шайқады ол. 
«Алмаймыз!» деді Мұхит қолын сілкіп. 
«Сау болыңыз!» С�з бітті дегендей теріс 
бұрылып кетті. 

Барды да жаңа әкелген отынды 
ошаққа біртіндеп қалай бастады. «Мен 
сосын... қазір ауырып тұрмын... сосын... 
тағы келемін. Ойланыңдар. Ал, әзірге 
сау болыңдар» деді де, Ғалым орнынан 
ауырсына түрегеліп, есікке беттеді. Жол 
бойы Мұхит пен Алуа туралы ойлап, 
іштей арпалысқа түссін. Олардың мына-
дай жайсыз үйде тұрғаны �зінің бір кезде 
жасаған қиянатынан екенін шын сезінді. 
Сезінді де қатты �кінді. Пенде баласы 
�мірінде қателікті есепсіз к�п жасайды 
екен ғой. Басқаны былай қойғанда, �з 
басынан да қателіктер к�п �тіпті. Сол 
қателіктері ізсіз-түзсіз кетпепті. Айна-
лып, �з басына келіпті. Қателіктің де 
сұрауы болады деген осы шығар. Иә, 
осы ғой. Қателікті адам білмей жасайды. 
Бірақ соның салдарын жуып-шаю қандай 
қиын! Мұхиттың тоң боп қатқан ренішін 
қалай жібітерін білмей басы қатты. «Мен 
оған кезінде қиянат жасаппын. Қатыгез 
болыппын. Ақшаның соңында жүріп, 
адамгершілік деген асыл қағиданы ұмыта 
бастаппын. Ал, ол мынадай жаман үйде 
тұрса да, адамдық қасиетін жоғалтпапты. 
Тіпті ұсынған ақшаны да алмады-ау». 
...Мұхитқа қалай да к�мектесуім керек 
деп ойлады ақыры. «Иә, иә... баяғы сатып 
жіберген пәтеріндей пәтер әперуім керек. 
Жо-жоқ, әуелі �зін қызметке алайын. 
Пәтер сосын... міндетті түрде» деген нық 
шешімге келді.

келіншек жанына қанжардай қатқан жігіт 
ертіп, сықиып киініп алған жігіт ағасынан 
ұялыс тауып, қапелімде қайтерін білмей 
асып-састы. «Алуа деген кісіні іздеп келіп 
едік. Фамилиясы – Оразбаева». «Алуа!? 
Іздегеніңіз Алуа болса, ол – менмін. 
Не шаруамен жүрсіздер?» «Сәлемет пе, 
қарағым!» деді оның жүзіне енді ғана к�з 
тоқтатып қараған ол. «Ішке кіруге бола ма? 
Ішке кіріп с�йлесейік».Түрлері сыпайы 
к�рінгенімен, мақсаты белгісіз адамдарға 
не дерін білмей, абдырап қалды. «Кіріңіз» 
деді сәлден соң ғана.

Ол ауызғы б�лмеде тұрып қалды. 
Ақжемденіп тозған диван тұр екен, соның 
шетіне тізе бүкті. Енді байқады, жігіт 
ағасы, аурудан жаңа тұрған ба, жағы суа-
лып, к�зі шүңірейіп кетіпті. «Үйіңізге бей-
таныс адамдар келгенге үркіп қалдыңыз 
ба?» деп с�з бастады ол. «Қобалжымаңыз. 
Мен сізге алғыс айтқалы келдім. Жол-
да қансырап жатқан жерімнен қалаға, 
ауруханаға жеткізіпсіз. Ризамын сізге». 
Неге келді екен деп, шынында үрпиіп 
тұрған Алуаның жүзі осы сәт жадырап 
сала берді. «Иә, иә, сіз сол кісі ме едіңіз? 
Денсаулығыңыз қалай? Құдай сақтады 
сізді» деді к�ңілденіп. «Айтпақшы, мен 
жалғыз �зім қалай әкелем сізді. Жолда-
сым екеуміз ғой». Осы сәт сыртқы есік 
айқара ашылып, тырп-тырп басып біреу 
кіріп келе жатты. Мұхит екен. Қолында 
бір құшақ отын. Оның Ғалымға к�зі 

басқа  қымбат заттарды сыпырып алып 
кетіпті. Дереу полиция шақырылып, 
тексеру басталып кетсін. (ккі ұрылар 
болса керек, дабыл жүйесін түгел істен 
шығарып барып қимылға к�шіпті. Бейне-
камералар да с�ндірілген.Күмән Мұхитқа 
түсті. «Ұрылармен сыбайласқан, дабыл 
жүйесін �зі �шірген» деген айып тағылды. 
Оған тағылған айыпты фирманың �зге 
қызметкерлері де қолдап шыға келді. 
«Бұрын бізде ұрлық болмаған, сен келдің де 
тонау басталды» деп Ғалым да шүйліксін. 
«Менің жазығым жоқ, қателесесіз» деген 
Мұхиттың с�зін құлаққа ілген тірі жан 
табылмады. «Шығынды т�ле. (йтпесе, 
түрмеде шірисің» деді Ғалым беті бүлк 
етпестен. Eзінің кінәлі емесін Мұхит 
дәлелдей алмады. Ақыры, Ғалымның 
қысымына шыдай алмай, қаланың қақ 
ортасындағы пәтерін сатуға мәжбүр бол-
ды. Шығынды �теп, қалған ақшаға осы 
үйді сатып алған-тұғын. Күзет бастығы 
қызметімен де қош айтысқан.С�йткен 
адам, міне, енді �з аяғымен табалдырығын 
аттап отыр. Қалай қаның қайнамайды? 
«Мұхит!?  Бұл сен бе едің? Мен мұнда 
сенің тұратыныңды білмей келдім» деді 
Ғалым оның кейіп с�йлегенін елемей. 
«Мен... ол емес... мүлде басқа шаруамен 
келіп едім...» С�зге Алуа араласты. «Eткен 
жолы біз ауруханаға жеткізген кісі, осы аға 
екен». «Иә, сендер менің �мірімді сақтап 
қалдыңдар. Сол үшін ризашылығымды 

неге сұрадыңыз?» «Танысаңыз, сізді 
�лтірмекші болған осы адам». «Қойыңыз! 
Қалайша?»  Ғалым отырған орнынан тұрып 
кетті. «Талай жыл бірге жұмыс істедік. 
Мүмкін емес. Қалай? Қателесіп отырған 
жоқпысыз?» Кабинет ішін тынымсыз кезіп 
жүр. «Апырмай-ә» деп, ауық-ауық басын 
шайқап қояды. «Атқан �зі емес, киллер 
жалдаған. Қазір екеуі де қамауда» деді ка-
питан. «Түсінсем бұйырмасын!» деді Ғалым 
капитан Сардарбековке сұраулы жүзбен 
қарап, «не үшін атқан? Түсіндіріңізші?» 
«Сотта бәрі түсінікті болады» деді капитан. 
Соттан үйге іші әлем-жәлем боп оралды. 
Бұрын тым жақсы қарым-қатынаста 
болған қызметтес кісі �зіне бітіспес жау 
болып шығады деп кім ойлаған? Ол бірге 
жұмыстас адамның жау болып шыққанына 
емес, �зі басынан �ткерген оқиғаның 
себепкері басқа емес, �зі екенін білгенде, 
қатты қайран болды. Оны сот кезінде 
Хамиттың �з аузынан естіп, жүрегі тоқтап 
қала жаздады.Енді соны ойлап, к�кірегін 
әлдебір �кініш удай ашытып бара жатыр. 
Сотта Хамиттың жауыға қарағаны к�з 
алдынан қалай �шпей, тұрып алды. «Сен» 
деген сонда Хамит кіжініп. 

Саусағын бұған қарата безеп тұрып 
с�йледі. «Мен емес, қылмыскер сенсің! 
Қанішерсің сен! Сен менің жалғыз ұлымды 
�лтірдің! Менің жалғыз ұлымды! Ұлымның 
науқас екенін сен білесің ғой. Eткен 
к�ктемде. Сонда емдеуге сенен ақша 
сұрағанымды ұмытпаған шығарсың? 
Қарызға!  «Жалақы алмай-ақ жұмыс 
істейін. Ұлым солып барады. Еміне отыз 
мың доллар т�леу қажет, бере к�рші»! деп 
құдайдың зарын қылмадым ба. Сонда, 

кегім!» Хамиттың осы с�зі құлағының 
түбінен жаңғырығып, кетпей тұрып алды. 
Жеңіп емес, оңбай жеңіліп қайтқандай 
хал кешті. «Оған ақша бергенімде, бәрі 
басқаша болады екен-ау, – деген ойдан 
бір сәтке де айыға алмады.  – Енді не 
болды? Менің халім мынау, ілбіп әрең 
жүрмін. Хамит болса... ендігі мекені түрме». 
Жүйке-жүйесін �кініш кеміріп, екі күн 
бойы үйден шықпады. Теріс қарап, жатып 
алды. Үшінші күні ғана қалқиып басын 
к�терді. «Қой, тұрайын. Болар іс болды. 
Енді �зімді ажалдан арашалап қалған 
мейірімді адамдарды іздейін, алғысымды 
айтайын. Танитын адам қастандық жасай-
ды, танымайтын адам жақсылық қылады, 
ендеше, жақсылыққа жақсылық жасауым 
керек» деп шешті. Полиция б�ліміне барып 
аты-ж�нін сұрады. (йел адам екен. Мекен-
жайын жазып алды. Жарты күн іздеп, әрең 
тапты. Қаланың байырғы б�лігінде, атам 
заманда салынған, терезелері оймақтай-
оймақтай ескі үйлердің бірі екен. 

Талай заманды бастан �ткеріп, жерге 
сіңіп кете жаздап мыжырайып әрең тұр. 
Қиқы-жиқы етіп қолға түскенін жапсы-
ра салған қора, қалай жапсаң да қиюы 
келмей қисайған қақпа. Ауланың бір 
бұрышына ағаш отын жинап қойыпты. 
Оған жалғас бір бүйірі ойылған к�мір 
үйіндісі. Осының �зінен-ақ бұл маңға 
табиғи газ тартылмағанын аңғарасың. 
Ғалым мыжырайған үйлер арасына неге 
келгенін ұмытқандай, к�ліктен түспей 
бақылап, біраз отырды. Eзі болса, қаланың 
сәулетті тұсында тұрады. «Мынадай да үйде 
де адам тұрады екен-ау» деген ойдан к�ңілі 
құлазып, жаны жүдеді. Сонан соң ғана 

СҰХБАТ

Белгілі қаламгер,  тарих 
з е р т т е у ш і с і  Ж ұ м а б е к 
 С е й і л  х а н ұ л ы  М ұ қ а н о в 
62 жасқа қараған шағында 
�мірден озды. 

Ж ұ м а б е к  С е й і л х а н ұ л ы 
әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің журна-
листика факультетін бітірген. 
Журналистік еңбек жолын 
1976 жылы Шардара аудандық 
«Eскен �ңір» газетінде баста-
ды. 1983-2010 жылдары «Eскен 
�ңір» – «Шардара тынысы» газеттерінің Бас 
редакторы қызметін атқарды. Республикалық 
«Халық кеңесі», «Ана тілі» газеттерінің 
Оңтүстік Қазақстан облысындағы меншікті 
тілшісі болды. Кейінгі жылдары Астана 
қаласындағы «Ақжайық» баспасына басшылық 
етті. 

Ардақты азамат т�л тарихымызды  зерттеуге 

едәуір үлес қосты. (йтеке 
би, Бопай ханым ж�ніндегі 
з е р т т е у л е р і  к � п ш і л і к т і ң 
ықыласын аударды. Заманы-
мыздың заңғар жазушысы 
(біш Кекілбаевтың �мірінен 
«Жүз күндік жалғыздық» деген 
естелік кітапты �мірге әкелді. 

 Шығармашылық қызмет-
тегі еңбектері лайықты баға-
ланып, «Қазақстан Республи-
ка сының Мәдениет қайратке-
рі», «Қазақстанның Құрметті 

журналисі», «Шардара ауданы ның Құрметті 
азаматы» атақтарын иеленді. 

Құнды еңбектерімен жұртына танымал 
болған қаламгер есімі ешқашанда ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке қарасты

 басылымдардың еңбек ұжымдары 

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінде 
Bңір басшысы Жансейіт Түймебаев, 
ТҮРКСОЙ ұйымының Бас хатшы-
сы Дүйсен Қасейінов және Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт 
вице-министрі Ақтоты Райымкұлованың 
«Түркістан – Түркі әлемінің мәдени аста-
насы» аясында Bткізілетін  іс-шаралар 
жоспарына үш жақты қол қою рәсімі Bтті.

(зербайжанның Шеки қаласында 2016 
жылдың 1 желтоқсанында ТҮРКСОЙ 
Тұрақты Кеңесінің 34-ші отырысы �тіп, 
Түркістан қаласын Түркі әлемінің 2017 
жылғы мәдени астанасы етіп бекіту туралы 
шешім қабылданған болатын.  

«Түркістан қаласын атына заты сай 
етіп лайық түрде к�теру, таныту – барлы-
ғымыздың міндетіміз.  Сондықтан да 

халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымының, оған 
мүше елдердің Түркістан – Түркі дүниесінің 
рухани астанасы деген шешім шығаруы 
біздің тек Түркістан қаласы емес бүкіл Сай-
рам, Отырар, Арыстанбаб, жалпы Оңтүстік 
Қазақстан облысы үшін саяси беделі бар» 
деді Ж.Түймебаев.  

Қабылданған шешім бойынша наурыз 
айынан бастап Түркістан қаласында  аталған 
шараның салтанатты ашылуы мен ТҮРКСОЙ 
Баспас�з сыйлығын тапсыру рәсімі �теді. 
Наурыз тойы мерекеленіп, түркітілдес 
ұлттар арасындағы бауырластық байланы-
стар мен достықты, түркілік мәдениет пен 
�нерді ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, оны 
әлемге таныту мақсатында  түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырылмақ. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН
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АНА ТІЛІ

Күншығыс елінің көмегі

нында 43 жыл партия, кеңес кәсіподақ 
саласында басшылық қызметтер 
атқарды, Ақсу аудандық кеңес атқару 
комитеті т�рағасының  орынбаса-
ры болды. «Халықтар достығы»,  
«Құрмет белгісі» ордендерімен, 
бірнеше медаль, грамоталардың  
иегері. Ақсу ауданның  Құрметті 
азаматы. 5 баланың анасы. 

Мағиза Айдарханова –  Ау  дан дық 
денсаулық сақтау мекеме лерін 
басқарған. Жедел жәрдем саласын-
да ұзақ жыл бойы жемісті қызмет 
еткен қадірлі дәрігер. Еңбек ардагері. 
Денсаулық сақтау саласының үздігі. 
«Күміс алқа» иегері. 

Инна Дүйсенбаева – аудан дық ау-
руханада к�п жылдар бойы диетолог 
қызметін ат қарған. Еңбек ардагері, 
денсаулық сала сының үздігі. К�п 
балалы ана.   

Қалдыкеш Жансейітова – ау-
дандық тігін ательесінің тігіншісі, 
меңгерушісі болып қызмет атқарған. 
Еңбек ардагері. 

Бақытжан Дүйсенбекова  – 
еңбек ардагері, денсаулық сақтау  
саласының үздігі. Аудандық ав-
тобекет басшысы болып к�п жыл 
еңбек етті, к�п балалы ана, бірнеше 
марапаттардың иегері. 

Рая Нұрмұханбетова – Қарағанды 
қаласында және Ақсу ауданында 
жас ұрпаққа білім беру саласында, 
мектепте, кәсіптік техникалық учи-
лищеде дәріс берген ұлағатты ұстаз, 
еңбек ардагері.

Ұлтай Бейсенбаева – к�п балалы 
ана. Ауданның сауда саласында к�п 
жыл бойы жұмыс істеп, халыққа 
қалтқысыз қызмет к�рсеткен еңбек 
ардагері, бірнеше марапаттардың 
иесі.

Күлжікен Болатбекова – к�п бала-

лы ана, сауда саласында қызмет етіп, 
зейнетке шыққан. Еңбек ардагері, 
«Еңбек Қызыл Ту» орденінің иегері. 

Гүлбану Омарова – Кеңес Одағы-
ның Батыры Нұрсұлтан  Есеболатов 
ауылында сауда саласында ұзақ 
жыл жұмыс істеген. Еңбек ардагері, 
бірнеше мақтау-марапаттар иесі. 
К�п балалы ана. «Күміс алқа» 
иегері.

Марфуға Күнболатова – ауданның 
қоғамдық тамақтан дыру мекемесін-
де ұзақ жыл еңбек етті. Немере, 
ш�берелер тәр биелеп отыр. Бірнеше 
мақтаулар мен марапаттардың иесі. 
Еңбек ардагері.

Нұргүл <білсейітова-Бостандық 
Қалмұратова – қоғам дық тамақ тан-
дыру мекемесінде к�п жыл еңбек 
етіп, содан зейнетке шығып, бала-
лары мен немерелерін тәрбиелеп 
отырған ардақты ана. 

Тағдыр бізді осы Алматыда қайта 
басымызды қосты. Қазір бала-
шағаларымыздың, еліміздің тілеуін 
тілеп, еңбегіміздің зейнетін к�ріп 
тіршілік кешіп жатқан жайымыз бар. 
Біз алдымыз 1931-1937 жылдардың 
зобалаң саясатының зардабын к�рген 
жандармыз. Одан кейінгілеріміз 
ол кезде бала болсақ та, Ұлы Отан 
соғысының қиын күндерін басымыз-
дан �ткіздік. Балалық шағымыз сол 
бір ауыр кезеңмен қатар келді. Соғыс 
зардабы жойылғанға дейін ішер тамақ 
пен киер киімге жарымадық. 4-сы-
ныптан бастап еңбекке араластық. 
Eз бойымыздан биік �скен бидай-
дың арасындағы миясын тердік. 
Жазда егін піскенде дорбамен ма-
сақ дайындауға қатысып, ш�меле 
салдық. Мектепте ескі кітаптың 
бетіне жазу жазып, тары қуырып, 
сия жасадық. Енді біздің к�ргенімізді 

Біз қасиетті, киелі, жер жәннаты 
Жетісудің бір �зені Ақсу �зенінің 
бойында орналасқан Ақсу ауданында 
туып, бала жасымыздан сонда �сіп, 
еңбек етіп, бала-шаға �сіріп, оларды 
еліміздің �ркендеуі үшін еңбекке 
тәрбиелеп, енді сол еңбектеріміздің 
жемісін к�ріп отырған аналармыз.
Ілияс Жансүгіров туған �лкеде 
туып, жастық шағымыз бен саналы 
ғұмырымызды осында �ткізіп, туған 
ауданымызды к�ркейткенімізді 
мақтан етеміз. Алдымыз қазір 94 
жаста, арамыздағы ең кішіміздің �зі 
70-ті алқымдады. Бір-бірімізді сонау 
1960 жылдардан біліп, әрқайсымыз 
әр салада бір ауданда еңбек еттік. 
Ауданымыздың �ркендеуіне үлес 
қостық. Олар: 

Кабира Қарабалина – 94 жаста. 
Халық ағарту ісінің үздігі, ұзақ 
жыл мектепте  ұстаз, оқу ісінің 
меңгерушісі болып қызмет жасаған. 
Бірнеше рет шахматтан  әлем чем-
пионы атанған Жансаяның әжесі. 

6 бала �сіріп, немере-ш�берелерін 
тәрбиелеп жеткізген ардақты ана. 
Республикалық Халық ағарту ко-
миссариатын басқарған Ұзақбай 
Құлымбетовтың қызы. 

Сәуле Майшенова  атты 1925 
жылы туған замандасымыз бол-
ды. Осыдан үш жыл бұрын дүние 
салды. К�п жыл сауда саласында 
қызмет етті. Қоғамдық тамақтандыру 
комбинатының меңгерушісі болып 
зейнетке шықты. «Алтын алқа» 
иегері. «Еңбек Қызыл Ту» орденін, 
«Сауда саласының үздігі» т�с белгісін 
омырауына тақты.

( к е с і  Б а з а р б а й  М а м е т о в 
Алашорданың 15 министрінің 
бірі болған. 1917 жылы Қазан 
университетін бітірген, заңгер. 1929 
жылы «халық жауы» атанды. 1988 
жылы ақталды. Жұбайы Тәкен Май-
шенов. Ол кісі Ұлы Отан соғысының 
ардагері. Брест қорғанын азат етуші. 

Манат Абдархманова – 78 жаста. 
Еңбек ардагері. Тек қана Ақсу ауда-

Аталған бағдарлама біздің елде 
1997 жылдан бері жүзеге асып келеді. 
Мұндағы мақсат – үкіметтік емес 
ұйымдардың аурухана, мектеп, тағы 
да басқа әлеуметтік нысандарды 
күрделі ж�ндеуден �ткізуге немесе 
қайтадан салуға жасалған  жобалары-
на �теусіз қаржылай к�мек к�рсету. 
Осы уақыт аралығында еліміздің 75 
жобасы мақұлданған.

Мүмкіндігі шектеулі жандарға 
арналып ашылған «Асар» спорттық-
оңалту орталығына озық үлгідегі 
жаттығу бұйымдарын алу мақсатында 
Елдос Қайыркенұлы жобаға қатысуға 
құжат тапсырған. Жапониялық 
 мамандар біздің жерлесіміздің 
 идеясын жоғары деңгейде бағалаған.   

– Біз «Асар» спорттық-оңалту 
о р т а л ы ғ ы н  а ш қ а н н а н  к е й і н 

Елімізде халқына адал 
еңбек етіп, қызмет жасаған, 

бүгінде бейнетінің зейнетін көріп, 
ұл-қыздарына ардақты ана, немере-

шөберелеріне қадірлі əже болып жүрген 
аналарымыз аз емес. Олардың əрқайсысының 
өнегелі жолы бар. Кейінгі жастарымыз үлгі 
алар ізгі қасиеттері де, қажырлы еңбекпен 

жетістікке жетудің жарқын көрінісі де бар. Аға 
ұрпақты құрметтеу кейінгілер үшін қашанда 
жазылмаған парыз дейміз. Осындай абзал жан-

дардан болашақ аналар өнеге алса қандай 
ғанибет. Осы орайда сондай бір ардақты 
аналардың сыр шерткен əңгімесін жəне 
өздері туралы өмірбаяндық деректерді 

оқырмандар назарына ұсынып 
отырмыз. 

Жапонияның Қазақстан Республикасындағы Елшілігі ақысыз көмек 
көрсететін əлеуметтік жобаларды, оның ішінде адам қауіпсіздігін 
қамта ма сыз ету бойынша «Шөп тамыры» бағдарламасын қолға 
алғаны белгілі. Бұл туралы толық ақпаратты жобаға қатысқан Алма-
ты облыстық «Асар» спорттық-оңалту орталығының төрағасы Елдос 
Баялышбаев өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен басқосуда 
жан-жақты айтып берді.

Ескі қолжазба кітаптардың 
беттерінде айтылып отырған 
оқиғаны бейнелейтін суреттер 
кездеседі. Ондай суреттерді ми-
ниатюра деп атайды. 

(лгі суреттердің к�лемі 
шағын болса да, сурет ші ондағы 
ең бір елеусіз нәрселердің �зін 
мүлт жібермей, тәптіштеп 
к�р сетеді. Туынды аса нәзік 

жіңішке қылқаламмен не құстың қауырсынымен 
салынады. Суретшілер бір кі тапты бірнеше ай бойы 
к�ркемдеген, одан кейін арнаулы шеберлер оған ал-
тын шайып, әшекей жүгірткен. 

Eте ұқыптылықпен безендірілген, бояулары 
сондай айқын миниатюралар �зінің әдемілігімен 
к�з тартады. Парсы суретшілері адамдарды, жан-
жануарларды, к�шелерді,  бақтарды, гүлдерді 
соншалықты байыппен зерттеп, асқан шеберлікпен 
бейнелейді. Құстардың қауырсындары да, ағаштардың 
жапырақтары да, киімдегі ою-�рнек те соншалықты 
дәл, соншалықты әсем. 

Испания Кордова Халифатын құрған мұсылман 
дініндегі арабтардан XV ғасырдың аяғында тәуелсіздігін 
алғаннан кейін күшті мемлекетке айнала бастады. 
	сіресе испан патшасы жаңа жерлерді ашып, отарлап, 
тонау жүйесі бойынша баюды ойлады.

Бұл кезде Италияның Генуя қаласында туған ұлты 
еврей Христофор Колумб Италия мен Португалия-
дан қолдау таппағаннан кейін Испанияға барып, 
�з демеушісін тапты. Колумбтың жаңа жерлерді 
ашқаннан кейін к�п ұзамай конкистаторлар ал-
дымен Америка құрлығының Солтүстік, Орталық, 
Кариб теңіз і  мен бассейндері  аймағындағы 
үндістердің жерін тартып алды. Біртіндеп қазіргі 
Оңтүстік  Америка құрлығына дендеп ене бастады. 
Отарлаушылар үндістерді католик діні бойынша 
шоқындыруды к�здеді. Бірақ дегеніне жете алма-
ды. Қолдан ашаршылық жасаса да Мексикадағы 
миллиондаған ацтектердің к�зін құрта алмады. 
 Содан кейін  барып отарлаушылар тіл ұлттың басты 
құндылығын ұқты. Үндістердің арасында испан тілін 
күнделікті с�йлеу тіліне енгізіп жібергеннен кейін к�п 
ұзамай үндістер католик те болды, �з ұлттық болмысы 
мен мәдениетінен де ажырап қалды.      

Аспан тBрін айқара керіп 
кемпірқосақ орнапты. Оның түсі 
қандай? Дәлірек айтқанда, онда 
қанша түс бар? 

Күн спектрі қанша түстен 
тұратын болса, онда да сон-
ша түс бар. Түстердің саны 
белгілі: бар болғаны жетеу-ақ. 
Ал бірақ әр түсте қанша реңк 
бар, оны санап шығу мүмкін 
емес. Табиғаттың бояу байлығын жақсылап ұғыну 
үшін дүниеге дұрыстап зер сала білуді үйренуіміз 
керек. Түстер жылы, суық боп екіге б�лінеді. Сары, 
қызыл, қызғылт сары жылы түстерге жатады. Ол күзгі 
жапырақтың, кешкі шапақтың, піскен нарт алманың 
түстері. К�к, күлгін, к�гілдір түстер суық түске жата-
ды. Бұл аспанның, қарлы даладағы кешкі ымырттың 
түсі. Жылы түске де, суық түске де жататын түстер 
бар. Мәселен, жасыл түс. Бояуларды бір-біріне қосу 
арқылы суретші жаңа түс табады. К�к пен қызылды 
қосып не күлгін к�к, не солғын қызыл түс алуға бола-
ды. К�к пен сарыдан жасыл, ал сары мен қызылдан ал 
қызыл түс шығады.  

Жүрген жері топыр, 
Бірақ т�рде отыр.

«Балқурайдан» 
Басқа да бар қурай. 

Ал, балқурай
Қай қурай?

(Теледидар)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Әшекейлі суреттер

Тіл – халықты сақтайды

Түстің түрлері 

ҚЫЛҚАЛАМ

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ...

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

Осы заманғы мәдениетті 
адам иіс түйсігін Bте шекті 
мBлшерде пайдаланады. Біз 
оның кBмегімен қай жерде 
ненің күйіп жатқанын таба-
мыз, ал гүлдердің иісінен ләззат 
алып рақаттанамыз. 

Иіс түйсігін тіпті ғылым 
да жете бағаламай келген еді, 
онымен тек соңғы жылдар-
да ғана айналыса бастады. Соның нәтижесінде 
қазіргі кезде иіс түйсіктерінің �з механизмі та-
нылды. Ғалымдар иістердің химиялық мәнін 
ашу жұмбағын шешу жолында бас қатыра келіп, 
тіпті сонау 2000 жылдан бері естен шығып кет-
кен, табиғат зерттеушісі емес, римдік Лукреций 
деген ақын жазған қағидаға к�ңіл б�лді. 1949 
жылы шотландиялық ғалым Монкрифф те нақ сол 
қағидаға сүйенді.  Лукреций адамның таңдай к�лемі 
мен формасы әр түрлі саңылауларға ие деп сендіреді. 
(рбір аңқығыш зат �з түріне қарай, м�лшері мен 
пішініне сай иіс шығарады. 

Гүлдердің жұмбағы
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 	зірлеген Нұрлан ҚҰМАР
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Аналар – ардақтылар...Аналар – ардақтылар...
кейінгі жастар к�рмесе екен дейміз. 
Ең бастысы аға ұрпақтан үлгі алып, 
адал еңбекпен �мір сүрсе нұр үстіне 
нұр болары с�зсіз. 

Қазір біз бақытты заманда �мір 
сүріп жатырмыз. Не тілесең бәрі 
бар, барлығы жеткілікті, еліміз 
аман, жұртымыз тыныш. Балала-
рымыз бен немерелеріміз әр салада 
�з мамандықтары бойынша қызмет 
етуде. Біздің де қатарымыз сиреп 
барады. Сондықтан да айына бір-
екі рет міндетті түрде бас қосып, 
жиналып тұрамыз. Бір-бірімізбен 
сағыныса қауышып, арқа-жарқа 
болып әңгімемізді айтамыз.

Ойлап тұрсам дүние шолақ екен 
Адамзат бір-біріне қонақ екен. 
Тіршілікте адамдар сіз-біз дескен
Бұл �мірдің қызығы сол-ақ екен.

Дүние �те шығар аққан селдей,
Жақсының жүрген жері рулы елдей.
Келгенше шамамыздың сыйласайық,
К�рген қызық болмайды бір күнгідей.

Ойласақ �ткір қандай, жасық қандай
Барады �тіп �мір асыққандай.
(рқашан жақсылықпен бас қосайық,
Қара жер бауыры суық басып қалмай. 

– деп әнімізді шырқап, әрбір мереке 
сайын сыйлықтарымызды тарту етіп, 
қуаныш-қайғымызды да б�лісеміз. 
Емдеу-сауықтыру орталықтарына да 
бірге барамыз. С�з соңында айтары-
мыз, Ақсуымыздан алшақтау жүрсек 
те, ауданымыз, ондағы ел басқарып 
отырған азаматтар, ел-жұртымыз 
аман болып �сіп-�ркендей берсін! 
Тәуел сіздігіміз мәңгілік болсын! 

Аналардың сBзін 
жазып алған 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

ИГІ ІСХАТ ЖОЛДАРЫНАН

еліміздің түкпір-түкпірінен екі 
жүзден аса мүгедек жан келді. 
Олардың қырыққа жуығы аяққа 
тұрып кетті. Біздің мақсатымыз 
да осы еді. Облыстық, қалалық 
әкімдікке айтар алғысымыз шексіз. 
Бірақ бізге әлі де к�птеген жаңа 
жаттығу құрылғылары керек. 
Қазір технологияның дамығаны 
соншалық, мүгедектерге арналған 
неше түрлі құрал-жабдық бар. Оларға 
қол жеткізу үшін үнемі әкімдікке не-
месе қолдау білдіретін қайырымды 
жандардың к�мегіне жүгіне ал-
маймыз.  Сондықтан осындай 
байқауларға қатысуды ж�н санадық. 
Бұл жобаның құжаттарын рәсімдеп, 
қолынан келген бар к�мегін аямаған, 
облыстық кәсіпкерлер палатасының 
іс-тәжірибесінен �ткен білімді де 

білікті маман Айдана Ратаеваның 
еңбегін ерекше атап �ткен ж�н. 
Елшілікпен с�йлесіп, істің басы-
қасында жүріп, жоба аяқталғанша 
қадағалап жүргені үшін алғысымды 
білдіремін. Енді алдағы уақытта, яғни 
ақпан айында біздің грант иегері 
атанғанымызды ресми растайтын 
құжатқа қол қоятын боламыз. Бұл – 
біз үшін үлкен жеңіс, – дейді Елдос 
Баялышбаев. 

О б л ы с  б о й ы н ш а  б а й қ а у ғ а 
т�рт жоба ұсынылып, оның біреуі 
жапондықтардың қызығушылығын 
арттырып қана қоймай, негізгі талап-
тарына сай келген. Идея авторының 
айтуынша, к�ктемнен бастап орталық 
озық үлгідегі спорттық құрал-
жабдықтармен толықтырылатын бо-
лады. Ал Алак�лдегі арнайы кембағал 
жандарға арналған демалыс аймағына 
суда жүзгенге қолайлы қоларбалар 
алып, спорт алаңдары к�пшілікке 
қолайлы етіп жасалмақ.

Еңлік КЕНЕБАЕВА

Алматы облысы

	л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде студенттерге 
арналған «Керемет» орталығы Bз 
тиімділігін кBрсетіп келеді. «Бір те-
резе», «бір кеңсе» қағидасы бойынша 
жұмыс істей отырып, студенттерді 
сапалы да жылдам қызметтермен 
қамтамасыз ету – орталықтың басты 
міндеттерінің бірі. 9000 шаршы метр 
аумақта орналасқан. 500-ден аса 
оқу-ағартушылық, медициналық, 
әлеуметтік-тұрмыстық бағыттарға 
негізделген. 

Күніне 2500-ден астам студентке 
бір неше бағыттар бойынша қызметтер 
к�рсетіледі. (леуметтік-тұрмыстық 
бағыт – «Керемет» орталығындағы 
к�птеген қызметтер кешенін ұсынады. 
Оның аясында банк, дәріхана, заңгер, 
нотариус, әуе, теміржол кассасы мен 
туристік фирма, кітап дүкені, фото-
студия, сән салоны мен кір жуатын 
орын, супермаркет, студенттік асхана, 
ателье жұмыс жасайды. Аталмыш 
нысандардың қызметтері студенттерге 
қазіргі нарық бағасынан т�мен бағада 

ұсынылады. Мұндай баға саясатын 
ұстану – қазіргі таңдағыдай күрделі 
эко номикалық жағдайда жастарға әлеу-
меттік, материалдық к�мек болатыны 
анық. Медициналық бағыт – «Керемет» 
орталығында маңызды р�л атқарады. 

Тіркеуші кеңсесі – білім алушының 
оқу тарихындағы барлық тіркеу жұмы-
с ы м е н  а й н а л ы с а т ы н  ж ә н е  б і л і м 
бақылауының барлық түрін ұйымдастыру 
мен он ың академиялық рейтинг есебін 
қамтамасыз ететін академиялық қызмет 
к�рсетуші б�лім. Құрылымы жағынан 
студент кеңсесі студенттік б�лімнен, 
халықаралық академиялық ұтқырлықты 
қамтамасыз ету секторынан, әскери-
жұмылдыру б�лімінен,  т�лқұжат 
үстелінен, бухгалтерлік есеп және есеп 
беру басқармасының б�лімінен, Мансап 
және кәсіби даму орталығынан, сондай-
ақ, ХҚКО мобильділік б�лімшесінен 
тұрады. (р б�лім �зінше жеке дара 
қызметтер к�рсетеді. 

Сайран БАЯНДИНОВА,
«Керемет» студенттерге қызмет 

кBрсету орталығының директоры 

«Керемет» – жастар орталығы
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Қадыр ақынмен шығармашылық 
байланыста болған қаламгерлер, аралас-
құралас болған дос-жарандар, етжақын 
туыстар с�з алып, арнау �лең дер 
жинағының шығуына �те риза екен дік-
терін білдірді. Республикалық «Қадыр 
Мырза (лі» қоғамдық қорының ди-
ректоры, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, әнші-композитор Д�неділ 
Қажымов құттықтау с�з с�йлеп, Қадыр 
ақын шығармашылығын насихаттауда 
зор белсенділік к�рсетіп жүрген бір топ  
зиялы қауым �кіліне Қадыр Мырза (лі 
атындағы медальді табыс етті.

     «Абыз ақын – Аңыз ақын» арнау 
�леңдер жинағы қазақ әдебиетінің 
қазіргі к�зі тірі ақсақалы Мұзафар 
(лімбаевтың «Дарабоз дана ба-
уырым» деген �леңімен ашылып, 
ақжайықтық талапкер ақын Мәлік 
Бердалиевтің «Ақын қазасына» атты 
�леңімен жабылады. Кітапқа енген 
Тұманбай Молдағалиев, Жұмекен 
Нәжімеденов, Оразақын Асқар, Нұрлан 
Оразалин, Серік Тұрғынбеков, Махмут 
 Абдрахманов, Рафаэль Ниязбеков, 
Исраил Сапарбаев, Ш�мішбай  Сариев, 
тағы басқалардың �леңдері Қадыр 
ақынға деген зор құрметті білдіретін 
терең тебіреністерге толы.

Фәниден бақиға к�шкен Қадыр 
ақынның мәңгілік �мірі басталды. Ақ 
Жайық атырабында ақын �леңдері 
кәрі-жастың аузында жүр. Білем 
деушілердің айтуларына қарағанда, 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
(ТМД) елдері бойынша соңғы 25 жылда 
Оралдағы Қадыр Мырза (лі атындағы 
мәдениет және �нер орталығындай 
орын ірге к�термепті. Бұл жайт тек 
Батыс қазақстандықтар үшін ғана емес, 
барша қазақстандықтар үшін абырой 
және мақтаныш болса керек.

Мәңгілік елге лайық мәңгілік 
ақын Қадыр Мырза (ліге арналған 
«Абыз ақын – Аңыз ақын» жыр 
жинағы Қазақстан Республикасы 
аумағындағы кез келген үлкенді-кішілі 
кітапханаларда, тіпті әрбір үйде болуы 
лайық деп ойлаймыз.

Айтқали Н	РІКОВ, 
ақын, Қадыр Мырза 	лі 

атындағы медальдің иегері
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А

Астанада өтетін Халықаралық EXPO көрмесінің ашы-
луына да небəрі санаулы уақыт қалыпты. Осыған 
орай Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық 
кітапханасында Астана EXPO-2017 – «БОЛАШАҚТЫҢ 
ҚУАТЫ» тақырыбында əсем безендірілген, мазмұнды 
кітап көрмесі ашылды. 

– Ресей, Жапония, Корея елдерінің командалары 
біздің басты қарсыластарымыз болмақ. Сондықтан 
біздің спортшылар ең күрделі жаттығуларды игеріп, 
дайындауда. Сондықтан кем дегенде үш медаль аламыз 
деген үмітіміз бар. 

– Фристайл спорты жастар арасында қаншалықты 
танымал? 

– Фристайл-могул бұл қысқы спорт түрлерінің ең 
қауіпті әрі күрделі түрлерінің бірі. Сондықтан мұнда 
спортшының үш қабілеті – сырғанау техникасы, секіру 
техникасы және жылдамдығы бағаланады. Соңғы 
жылдары бүкіл әлемде бұл спорттың түріне жастар 
арасында қызығушылық артып келеді. Себебі к�пшілік 
спортзалдағы жаттығулардан г�рі, табиғат аясында се-
руендеп жаттыққанды құп к�реді. Ал фристайл бұл таза 
ауада емін-еркін демалып, шаңғымен  түрлі жаттығуларды 
орындауға мүмкіндік береді.

Алайда  Қазақстанда бұл спорт түрі әлі даму үстінде. 
Елімізде жалпы қысқы спорт түрлеріне деген  қамқорлық  
кемшін болып отыр. Мектеп жасынан бастап кез келген 
бала тау шаңғысын игере білу керек қой. Еуропа елдерін 
мысалға алсақ, әрбір екінші адам  шаңғы тебе алады. Ал 
бізде жағдай б�лек. Бір Eскемен қаласының мысалын 
с�з етсек, жалпы халықтың үш пайызы ғана шаңғы 
тебе алады. Ал біз болашақта 50 пайыздық к�рсеткішке 
ұмтылуымыз қажет. Спортқа баулу мектептен бастала-
ды. Жалпы білім беретін мектептерде дене шынықтыру 
сабақтарында шаңғы тебудің бастапқы алғышарттарын 
үйретсе, балалардың қызығушылығы оянары анық. 
Сондықтан барлық мүмкіндікті пайдаланып, қысқы 
спорт түрлеріне жас жеткіншектерді баулығанымыз ж�н. 
Тағы бір айта кетерлігі, фристайл-могул спорт түрінен 
Қазақстан бойынша 5 жаттықтырушы ғана бар. Кәсіби 
мамандар �те аз. Бірақ соған қарамастан спортшыларымыз 
жақсы нәтиже к�рсетуде. 

– 	ңгімеңізге рақмет! 

Ақбота ИСЛ	МБЕК 

–Универсиадаға дайындық қалай?
– Алматы қаласында �тетін Уни версиадаға бекем 

дайынбыз. Содан кейін Еуропа, (лем кубоктары үшін 
�тетін жарысқа, Саппоро қаласында �тетін Қысқы Азияда 
ойындарына қатысу жоспарда бар. Осыған байланысты 
командамыз екіге б�лініп, негізгі құрам Универсиадаға 
аттанса, жастар құрамасы Еуропа кубогы үшін болатын 
жарысқа қатысады. Азиядаға осы Алтай альпісінде 
дайындығымызды жалғастырудамыз. 

Универсиадаға Дмитрий Рейхерд, Павел  Колмаков, 
Константин Горлачев, Александр Гельберт және 
әйелдер арасында Юлия Галышева қатысады.  Біздің 
ұлттық құрамамыздың жетекшісі Дмитрий Рейхерд 
1080 градусқа бұрандалы айналым жасаса, Юлия Галы-
шева екі шаңғыны іліп сальто жасайды. Бұл �те күрделі 
бағдарлама. Сондықтан осы спортшыларымызға үлкен 
үміт артып отырмыз.  Жарыс тартысты �тетіні ақиқат. 
Себебі бүкіл әлемде фристайл спортының деңгейі �сіп 
келеді. Егер бұрын 2-3 команда бәсекеге түсіп жарысса, 
қазір он шақты мемлекеттің спортшылары бақ сынамақ. 

– Дайындық қай жерде Bткізілді? 
– Маусым айынан бастап Риддерде жаттығу �ткіздік. 

Ал тамызда Бұқтырма су қоймасында трамплин-
нен секірсек, қыркүйекте Eскеменде батутта секіру 
жаттығуларын жасадық. Қазан айында Швейцарияға 
шаңғы дайындығына барып келдік. Ал қараша айынан 
бері осы Алтай альпісінде дайындалып жатырмыз. Биыл 
қар ерте түсті. Бұл жер Eскемен қаласынан 40 шақырым 
жерде, оған қоса ауа райы  қолайлы. Бұл жердегі тау 
б�ктерлерінің орналасуы жеңіл жаттығулардан күрделі 
бағдарламаларға тез к�шуге ыңғайлы. Сондықтан жыл 
сайын Алтай альпісін таңдаймыз. Бұл жердің тағы 
бір артықшылығы, қар қараша айының ортасында 
түседі. Яғни біз қарашадан сәуірдің аяғына дейін 
жаттығуларымыз бен дайындықтарымызды осында 

К�рменің ашылу салтанатында жа-
зушы, филология ғылымының докторы, 
профессор Тұрсын Жұртбай, филология 
ғылымының докторы, профессор Рахымжан 
Тұрысбеков, ақын Бақытжан Тобаяқов, 
ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы 
басшысының орынбасары (лия Қожабекова 
және «EXPO-2017» к�рмесінің билет 
операторының ресми �кілі Виталий Лю с�з 
алды. Олар ЭКСПО Қазақстан тарихындағы 
аса маңызды шаралардың біріне айналып, 
еліміздің мәртебесін к�теруде, экономи-
касы мен мәдениетін дамытуда басты р�л  
атқаратынын атап �тті.

К�рменің мақсаты – Қазақстан 
Тәуелсіздігінің тарихын таныту, әлемдік 
деңгейдегі ірі шараны  жарқын беттерге 
айналдыруға үндеу; елорда қонақтары 
мен кітапхана оқырмандарын ЭКСПО 
тарихымен таныстыру; Сонымен қатар 
ҚР Ұлттық академиялық кітапханасының 
к�рме қарсаңындағы жобалары туралы 
әңгімелеу.

Шара «ЭКСПО тарихы», «Астана ЭКС-
ПО-2017», «Қазақстан», «Болашақтың 
қуаты» атты т�рт б�лімнен тұрды.  С�релерге 
400-ден аса кітап қойылды.  Олардың ішінде  
«Лондоннан Астанаға дейін халықаралық 
к�рме тарихы» атты Бүкіләлемдік к�рмелер 
тарихы туралы үш томдық кітап бар. Бірінші 
том 1851-1933 жылдарды, екіншісі – 1935-
1968 жылдарды, үшіншісі – 1970-2017 
жылдар аралығын қамтыған.

К�рменің музыкалық б�лімінде 
кітапхана маманы Бекзат Смағұловтың 
орындауында екі ән шырқалды. Біріншісі 

– халық әні «Балқадиша». Бұл туын-
дыны 1925 жылы Париж қаласында 
�ткен ЭКСПО к�рмесінде әйгілі әнші 
(міре Қашаубаев орындаған екен. Кітап 
экспозициясының ашылуы оқырмандар мен 
шетелдік қонақтардың Қазақстан, EXPO 
туралы тереңірек білуге, елімізде �ткізіліп 
жатқан оқиғаларға белсенді қатысуына, 
қазақстандық патриотизмге тәрбиелеуге 
және �з еліне деген мақтаныш сезімдерін 
оятуға септесетіні анық.

EXPO қонақтарын қазақтың жазба 
тарихымен және кітаптармен танысты-
ру мақсатында 2014 жылы ҚР Ұлттық 
академиялық кітапханасында Кітап 
мұражайы ашылды. 2016 жылы Кітапханада 
«Қазақстан Республикасының 2017 жылы 
аталып �тілетін және еске алынатын 
күнтізбесі» шығарылды. Күнтізбеде ерекше 
орын «EXPO-2017» к�рмесіне берілген. 
Бұл еңбекте сан алуан материалдар, со-
нымен қатар Бүкіләлемдік к�рмелер та-
рихы, EXPO-ның негізгі хронологиясы, 
EXPO-ның шығу тарихы және «Астана. 
EXPO-2017 «Болашақтың қуаты» бойынша 
ақпараттар берілген. Бүгінде кітапханада 
Сирек кітаптар мен қолжазбалар орталығын 
құру жұмыстары жүргізілуде, жаңа орталық 
ЭКСПО қонақтарын қазақтың және 
әлемнің басқа да халықтарының тарихи-
мәдени салт-дәстүрлері туралы құнды 
ақпараттардан тұратын тарихи-ғылыми 
маңызы ерекше кітап ескерткіштерімен 
таныстырады. 

А.ҚАЙРАТҚЫЗЫ

28-ші Дүниежүзілік Қысқы Универсиадаға еліміздің 
атынан қатысатын спортшылар тізімі:

ЭКСПО тарихына арналды
Конькимен жүгіру спорты
1. Роман Креч
2. Иван Аржаников
3. Федор Андреев
4. Татьяна Климчук
5. Светлана Мальцева
6. Федор Мезенцев
7. Артур Сергиенко
8. Дарсиль Эссамамбо
9. Дмитрий Морозов
10. Надежда Сидельник
11. Станислав Палкин
12. Артем Крикунов
13. Екатерина Айдова
14. Алена Стапстова
15. Александр Кленко
16. Мария Сизова
17. Эльвира Халикова
Шаңғы қоссайысы 
1. Шыңғыс Рақпаров
2. (ли Айбек
3. Расул Ғайырбеков
4. Абзал Каршалов
5. Вячеслав Бочкарев
6. Эльдар Орусаев
Шорт-трек
1. Нұрберген Жұмағазиев
2. Бекжанов Айдар
3. Никиша Денис
4. Жақсыбаев Мерсаид
5. Нагай Анита
6. Абзал (жіғалиев
7. Ольга Тихонова
8. Нұртілек Қажғали
9. Ким Йонг А
10. Мадина Жанбосынова
11. Анастасия Крестова
Тау шаңғы спорты
1. Мартин Хубер
2. Сергей Данов
3. Мария Григорова
4. Александр Костров
5. Захар Кучин
6. Алексей Сысоев
7. Екатерина Карпова

Сноуборд 
1. Роллан Садыков
2. Дмитрий Егоренко
3. Ксения Тупик
4. Дарья Слободкина
5. Асылбек Бейсенов
6. Жомарт Құмақбаев
7. Глеб Кармозин
8. Степан Деонисьев
9. Александр Алексеев
10. Максим Юдаев
11. Максим Ионов
12. Олег Панин
Мәнерлеп сырғанау
1. Денис Тен
2. Артур Панихин
3. Айза Мамбекова
4. Жансая Адыханова
5. Вероника Шевелева
6. Абзал Рақымғалиев
Фристайл
1. Юлия Галышева
2. Дмитрий Рейхерд
3. Павел Колмаков
4. Александр Геберт
5. Константин Горлачев
6. Жанбота Алдабергенова
7. Ақмаржан Калмырзаева
8. Жібек Арапбаева
9. Бағлан Іңкәрбек
10. Дархан Мұхамеджанов

11. Алон Муллаев
12. Данил Бабакин
13. Олжас Қайрат
14. Айжан Сапиянова
Шаңғы жарысы
1. Сергей Малышев
2. Александр Малышев
3. Виталий Пухкало
4. Олжас Климин
5. Иван Люфт
6. Константин Борцов
7. Ринат Мухин
8. Дәулет Рахымбаев
9. (сет Дүйсенов
10. Наиль Башмаков
11. Евгений Бондаренко
12. Анна Шевченко
13. Ольга Мандрика
14. Анна Стоян
15. Ирина Быкова
16. Анжелика Тарасова
17. Валентина Эбель
18. Марина Матросова
19. Ангелина Шурыга
20. Наталья Соколовская
21. Валерия Тюленева
22. Дарья Ряжко
Шайбалы хоккей 
(әйелдер құрамасы)
1. Малика Алдабергенова
2. Пернеш Ашимова

3.Ксения Бушуева
4. Татьяна Глазкова
5. Татьяна Лихаус
6. Дария Молдабай
7. Ләззат Мыңжасарова
8. Ғалия Нұргалиева
9. Аида Олжабаева
10. Меруерт Рыспек
11. Мадина Тұрсынова
12. Александра Феклистова
13. Карина Фельзник
14. Ажар Хамимульдинова
15. Арай Шегебаева
16. Арина Щеколова
17. Надежда Филимонова
18. Эльвира Рамазанова
19. Анастасия Орлова
20. Фатима Қытайбекова
21. Бұлбұл Қартанбаева
22. Юлия Буторина
23. Дарья Дмитриева
Шайбалы хоккей 
(ерлер құрамасы)
1. Павел Полуэктов
2. Сергей Кудрявцев
3. Михаил Рахманов
4. Никита Михайлис
5. Александр Казначеев
6. Константин Савенков
7. Артем Бурделев
8. Андрей Кураче

9. Виктор Ивашин
10. Александр Писаре
11. Антон Сағадеев
12. Владислав Никулин
13. Алихан Асето
14. Кирилл Савицкий
15. Ярослав Евдокимов
16. Иван Степаненко
17. Мадияр Ыбрайбеков
18. Валерий Севидов
19. Владимир Гребенщиков
20. Александр Нурек
21. Георгий Дульнев
Кёрлинг
1. Дениэл Ким
2. Ренас Ахмад
3. Рамина Юничева
4. Зарина Кахарова
5. Темірлан Іргебай
6. Ситора Аллиярова
7. Камила Бақанова
8. Дмитрий Гарагул
9. Абылайхан Жүзбай
Шаңғымен 
тарамплинненсекіру
1. Сабыржан Момынов
2. Сергей Ткаченко
3. Роман Ногин
4. Акрам (ділов
5. Станислав Анчугин
6. Даяна Ахметвалиева
Биатлон
1. Василий Подкорытов
2. Владислав Витенко
3. Галина Вишневская
4. Елизавета Бельченко
5. Максим Браун
6. Антон Пантов
7. Тимур Куц
8. Дарья Усанова
9. Александра Сасина
10. Роман Еремин
11. Тимур Хамитгатин
12. Сергей Сирик
13. Людмила Ахатова 

Саңлақтарымыз 
сақадай сай

�ткіземіз. Еуропадағы бірде-бір командада мұндай 
мүмкіндіктер жоқ.  Яғни 5-6 айға жуық уақытымызды 
тауда �ткіземіз. 

– Сіздіңше біздің басты қарсыластарымыз деп кімдерді 
айта аласыз?

Жуықта Шығыс Қазақстан облысындағы «Алтай 
альпісі» тау шаңғы курорттық демалыс орнында болдық. 
Қазақстанның фристайл-могулдан ұлттық құрамасының 

жаттығуларын көру сәті түсті. Ұлттық құраманың аға бапкері Вик-
тор Рейхердпен әңгімелесіп, спортшылардың Универсиадаға 

дайындығы жайында білген едік.  

ОЙ ОРМАНЫ
ақын Қадыр Мырза Әліге арналған жыр жинағы хақында 


