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ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ DANALYQ MA’I’EGI

K o ’ k i r e k  t o l g ’ a n  q a i ’ g ’ y 

kisinin’ o’zine de bi’letpei’, boi’dy 

s’ymyrlatyp, by’yndy qurtyp, i’a 

ko’zden jas bolyp ag’ady, i’a tilden 

so’z bolyp ag’ady.

Qazaqtar: «A’, qudai’, jas baladai’ 

qai’g’ysyz qyla go’r!» dep tilek 

tilegenin o’zim ko’rdim . Onysy jas 

baladan go’ri o’zi esti kisi bolyp, 

eskermes na’rsesi joqsyp, qai’g’yly 

kisi bolg’an syg’any. Qai’g’ysy ne 

desen’, maqaldarynan tanyrsyn’: 

«Tu’stik o’mirin’ bolsa, ku’ndik mal 

ji’», «O’zin’de joq bolsa, a’ken’ de 

jat», «Mal – adamnyn’ bay’yr eti», 

«Maldynyn’ beti – jaryq, malsyzdyn’ 

beti – s’aryq», «Er azyg’y men bo’ri 

azyg’y jolda», «Erdin’ maly elde, 

erikkende qolda», «Bergen perde 

buzar», «Alag’an qolym – beregen», 

«Mal tapqan erdin’ jazyg’y joq», 

«Bai’dan u’mitsiz – qudai’dan 

u’mitsiz», «Qarnyn’ as’sa, qaraly 

u’i’ge s’ap», «Qai’ran’y joq ko’lden 

bez, qai’yry joq elden bez» degen 

osyndai’ so’zderi ko’p, esepsiz tolyp 

jatyr.

Bul maqaldardan ne s’yqty? 

Mag’lum boldy: qazaq tynys’tyq 

u’s’in, g’ylym u’s’in, bilim u’s’in, 

a’dilet u’s’in qam jemei’di eken, biraq 

mal u’s’in qam jei’di eken, ol maldy 

qalai’s’a taby’dy bilmei’di eken, bar 

bilgeni maldylardy aldap, maqtap 

almaq eken, bermese onymenen 

jay’laspaq eken, eger maldy bolsa, 

a’kesin jay’lay’dy da ui’at ko’rmei’di 

eken. A’i’tey’ir urlyq, qy’lyq-sumdyq, 

tilens’ilik, sog’an uqsag’an qylyqtyn’ 

qai’sysyn bolsa da qylyp mal tapsa, 

jazaly demesek kerek eken.

Bularynyn’ jas balanyn’ aqylynan 

nesi artyq? Biraq jas bala qyzyl 

os’aqtan qorqy’s’y edi, bular tozaqtan 

da qoryqpai’dy eken. Jas bala ui’alsa, 

jerge o’ne jazday’s’y edi, bular neden 

bolsa da ui’almai’dy eken. Sol ma 

artylg’any? Qolymyzdag’yny u’lestirip 

taratpasaq, biz de o’zindei’ bolmasaq, 

bezedi eken. Izdegen elimiz sol ma?

ABAI’
BESINS’I 

QARA SO’Z

Бүгінгі санда:

Сахна саңлағы

Сөзтаным

Бала денсаулығы 
бәрінен қымбат

Болат ЖЕНАЛАЕВ:

5-бет

7-бет

8-бет

Жалпы кез келген тәуелсіз елдің 

негізгі іргетасының бірі мемлекеттік 

тіл болса, соның ішінде заң мен құқық 

саласына қатысты терминология, 

аударма ісі де маңызды р�л атқарады. 

Енді осы тақырып аясында ой �рбітіп 

к�рсек. Тіл білімі бірнеше арнаулы 

саланы қамтитыны белгілі, соның бірі 

– аударма тілі. Бұл �те күрделі сала, 

�йткені оның �зіне тән ерекшелігі, 

тұрақты қолданылатын ұғымдар 

жүйесі (тезаурусы), терминологиялық 

аппараты (негізгі ұғымдары) бар. 

Осының бәрі әлі толық зерттеліп, 

бір жүйеге келтіріліп болған жоқ.  

Сондықтан  алдағы уақытта, әсіресе 

аударма тіліне қатысты шешімін күтіп 

тұрған мәселелер баршылық.

Елімізде заң жобаларының бар-

лығы дерлік орыс тілінде дайында-

лып, кейіннен қазақшаға аударыла-

ты ны құпия емес. Ал заң жобалары-

ның орысша мәтіндері, �з кезегінде, 

батыс елдерінің үлгі заңдарына 

(әсіресе ағылшын тіліндегі) негіз-

деліп жазылады. Соның салдары-

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 
1. Қазақстан Республикасын экономикалық, әлеуметтік-гума нитарлық 

дамытудағы аса үздік жетістіктері үшін: 

жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы 
берілсін: 

Есімов Ахметжан Смағұлұлы – «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық компани-

ясы» АҚ Басқарма т�рағасы;

 Қуатов Руслан Тұржанұлы – «Тенгизшевройл» ЖШС менеджері, Атырау 

облысы; 

Үшкемпіров Жақсылық – «Жақсылық» ШҚ басшысы, Алматы 

облысының Жамбыл ауданы. 

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.НАЗАРБАЕВ 

Астана, Ақорда 2017 жылғы 5 желтоқсан 

№594

Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығы

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградаларымен наградтау туралы

нан �міріміздің  алуан түрлі саласы-

на арналған заңдарымыздың қазақ 

тіліндегі  мәтіндері шет елдердің тіл 

ерекшеліктеріне бейімделген діктен, 

с�з тіркестері, әсіресе жалпыға бел гілі 

қазақы ұғымдар қасаңданып, қара-

пайым халықты айтпағанда, маман-

заңгерлердің де түсінуін қиындатады.

Термин с�здерді қолданғанда 

олардың мәні мен қызметін еске-

р е  о т ы р ы п ,  а н а  т і л і н е  н ұ қ с а н 

келтірместен, қазақ тілінің с�здік 

қорын барынша толық пайдалану 

қажет. К�не грек, парсы, латын, фран-

цуз және басқа да шет тілінен еніп, 

сіңісіп кеткен, халықаралық деңгейде 

қолданылатын термин с�здерді жо-

бамен баламалап, екіұдай мағынада 

қолдануға болмайды. Себебі мұндай 

ағаттық заңның негізгі нормасы-

на кері әсер етіп, кейде құқықтық 

мағынасын мүлдем �згертіп жіберуі 

мүмкін. Ал оның қандай салдар ға әкеп 

соғатыны айтпаса да түсінікті. Бұл 

орайда, Қазақстан Республикасы ның 

Президенті Н.N.Назарбаевтың Ұлытау 
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ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

т�рінде 2014 жылғы 25 тамызда берген 

сұхбатында: «Тілді байыту керек! Оған 

халықаралық ұғымдарды енгізсек, 

тіліміз дамиды. Онда тұрған ештеңе 

жоқ. Бұдан қорқып, шошудың қажеті 

жоқ. ...Қазақстанда мемлекеттік тілдің 

болашағы зор» деген құнды пікірін де 

үнемі есте ұстаған абзал.

Ал енді шетелдің кейбір с�здерінің 

мағынасын дәл беретін баламасы табы-

лып жатса, оны дұрыс қабылдап, с�здік 

қорымыздың аясын кеңейте түсуге 

болады ғой. Ондай сәтімен табылған 

с�здер, тіпті с�з тіркестері аз емес (мы-

салы: «арбитраж – т�релік», «рынок – 

нарық», «глобализация – жаhандану», 

«стаж – �тіл», «резюме – түйіндеме», 

«реквизит – деректеме», «ставка – 

м�лшерлеме» және т.б.), олар қазір 

с�здік қорымызға кірігіп, кеңінен пай-

даланылуда. 

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

МӨҢКЕ БИ
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Бұл күндері жылдағы дәстүр 

бойынша �зге де газет-журнал-

дармен қатар ұлт басылымы 

– «Ана тілі» газетіне де алдағы 

2018 жылға жазылу жүріп жа-

тыр. 

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің 

тірегі – мемлекеттік тілдің жай-

күйі болғанымен, к�теріп жүрген 

мәселелері ауқымды. Олардың 

ішінде  әлеуметтік  жағдай, 

мәдениет, әдебиет, тарих және 

басқа да рухани мәселелер бар. 

Баспас�зге жазылу секілді 

маңызды істі жұртшылықтың 

қолдау-к�мегінсіз  жүргізу 

қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр жандар «Ана 

тілінің» ел ішінде к�птеп та-

ралуына лайықты үлес қосады 

деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, 

ағайын!

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

БАСПАСӨЗ – 2018

ЗАҢ ТЕРМИНДЕРІН 
АУДАРУДА БІРІЗДІЛІК ҚАЖЕТ

ҰЛТЫМЫЗДЫҢ ҰЛЫҚ МЕРЕКЕСІ 

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3202,40 3314,20
12 ай 6404,80 6628,40

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16

– Бұл күні уақыт �лшеміне бағына 

қоймайтын мақтаныш, қуаныш пен 

толқ ыныс �зара үй лесім тау ып, 

ерекше сезімге б�лейді. Тәуелсіз дік 

жылдарында Қазақстан жылдам 

�суге қол жеткізіп қана қоймай, 

алдағы уақытта орнықты даму үшін 

берік негіз қаланды. Бұған дейін та-

ри хымызда болмаған кәсіпкер лер 

шо ғыры қалыптасты. 1,2 миллион-

нан астам қазақстандық �зінің жеке 

кәсібін ж үргізіп, барлық ұлттық 

кірістің т�рттен бірін қамтамасыз 

етіп отыр.  

Халқымыздың саны тарихымызда 

бірінші рет 18 миллионнан асты, бала 

туу к�рсеткіші бір жарым есе �сті. 

Қазақстан биыл бастауыш білім беруді 

қамту ауқымы ж�нінен әлем бойынша 

т�ртінші орынға шықты. Wмір сүру 

ұзақтығы 4,5 жылға �сіп, 72,5 жасты 

құрады. 1,1 миллионнан астам отбасы 

баспаналы болды, – деді Қазақстан 

Президенті. 

Мемлекет басшысы «Нұрлы жол» 

бағдарламасы келешектің инфра-

құрылымдық дайындығын қам та-

масыз еткен әрі дағдарысқа қарсы 

ше  шім болғанын атап �тті. 

– Ызғарлы жел соққанда, біз қор-

шау емес, жел диірмендер сал дық. 

Жеті жылдың ішінде �ңдеу �неркә-

сі бінің жаңа 24 секто ры пайда болды. 

Индустрия лық-инновациялық даму 

бағдарла масының тиімділігі нысандар 

санымен емес, тұтас салалар санымен 

�лшенеді, – деді Елбасы. 

Н ұ р с ұ л т а н   Н а з а р б а е в 

 Қазақ стан  ның халықаралық арена-

дағы жетістіктеріне жеке тоқталды. 

– Елордамызда халықаралық 

ЭКСПО к�рмесі �ткізілді. Биылдың 

�зінде Қазақстан дүниежүзілік уни-

версиа даны, Шанхай ынтымақ тас тық 

ұйымының тарихи самми тін, Ислам 

ынтымақтастығы ұйы мы ның Ғылым 

және технологиялар ж�ніндегі бірінші 

саммитін, Сирия дағы жағдайды 

бейбіт реттеуге арналған келісс�здерді 

�ткізді. Ал 2018 жылғы қаңтар айын-

да еліміз БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне 

т�рағалық етеді, – деді Мемлекет 

басшысы. 

Қазақстан Президенті «100 жаңа 

есім» жобасына қатысушылармен 

кездесу �ткізгеніне ерекше тоқталып, 

Тәуелсіздігіміздің басты құндылығы 

азаматтар екенін атап �тті. 

– Бұлардың ұстанатын �мірлік 

қағидасы – мемлекеттен талап ете 

бермей, оған �зінің идеяларын, шы-

ғармашылық энергиясын, қа жырлы 

еңбегін арнау. 

(Жалғасы 2-бетте)
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ANA TILI  

РУХАНИЯТ

ЖҮЗДЕСУ

Жиынды Ұлттық кітапхана 

дирек торы Жанат Сейдуманов 

құттықтау с�зімен ашты. Ол ба-

с п а  с а л а с ы н ы ң  т а р и х ы  м е н 

келешегі жайлы айта келе, бас-

паны әр жылдары басқарған 

Мұхамеджан Қаратаев, Манаш 

Қозыбаев, Рымғали Нұрғали, 

Nбдімәлік  Нысанбаев, Бүркітбай 

Аяған,  Бауыржан Жақыптардың 

еңбектерін саралап �тті. «Қазақ 

энциклопедиясы» баспасының 

директоры – бас редакторы, 

философия PhD докторы Жады-

ра Тойбаева «Жарты ғасырлық 

жарқын жол» атты баяндамасын-

да мекеменің �ткен тарихы мен 

бүгінгі жетістіктеріне тоқталды. 

Жиында баспагерлер эн ци-

к   л о п е  д и я н ы ң  қ ұ н д ы л ы ғ ы н 

жан-жақты талқылады. Жазу-

шы, баспагер-энциклопедист 

Таңатқан Барақұлы энциклопе-

дия Мемлекеттік сыйлықты алу 

қажет деген ұсынысын ортаға сал-

ды. Мерейтойда Мәдениет және 

спорт министрлігі Тілдерді дамы-

ту және қоғамдық-саяси жұмыс 

комитеті т�рағасының орынба-

сары Ғалымжан Мелдеш баспа 

ардагерлеріне министрліктің 

т�сбелгісін табыстады. Ұлттық 

к і т а п х а н а  д и р е к т о р ы  Ж а н а т 

 Сейдуманов баспа саласына еңбек 

сіңірген мамандарды арнайы 

 марапаттады. 

О қ у  з а л ы н д а  Т ә у е л с і з д і к 

күніне арналған «Nлем таныған 

– Тәуел  с із  Қазақстан»  атты 

кітап к�рмесі ұйым дастырылып, 

о ғ а н  а қ п а р а т т ы қ  ш о л у  ж а -

салды. Сондай-ақ «Тәуел сіз дік 

жылнамасы», «Ұлы Дала Елі – 

Тәуел сіз Қазақстан», «Астана –

Тәуелсіз Қазақ станның айбыны» 

атты слайд, «Алаш арыстары», 

«Желтоқсан батырларына – мың 

тағзым!», «К�к Тудың желбірегені» 

атты деректі фильмдер к�рсетілді. 

Мерекелік шараны Алма-

лы ауда ны ардагерлер кеңесінің 

т�рағасы Жақсылық Nмірханов 

құттықтау с�зімен ашып, Тәуел-

сіздіктің бабалар аңсап �ткен ұлы 

күн екенін айтып, егемендік алу 

жолындағы Алаш арыстарының, 

Желтоқсан қаһармандарының 

ерен ерліктері туралы ой б�лісті. 

Ақын Рафаэль Ниязбек еліміз -

дің бүгінгі кезеңге дейінгі тари-

хи белестеріне тоқталып, ата-ба-

бамыз ғасырлар бойы ар ман  дап 

�ткен тәуелсіздік бү гінгі ұрпаққа 

бұйырған зор бақыт екенін атап 

�тті. 

Патриоттық шара жас ұстаз 

Н ұ р б е к  Ж а ң ғ а б а е в  а р н а й ы 

дайын даған «Жасасын қасиетті 

Қазақстан!» атты әдеби-сазды ком-

позициямен жалғасты.

ЖАРТЫ ҒАСЫРЛЫҚ 
ЖАРҚЫН ЖОЛ

ПАТРИОТТЫҚ КЕШ
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БАҒДАР

МӘДЕНИЕТ

АҚОРДА

ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ 
ЖҮКТЕЛЕР МІНДЕТ ЗОР

БИ ӨМІРІНЕ АРНАЛДЫ

МЕМЛЕКЕТТІК 
СТИПЕНДИЯ БЕРІЛДІ

ТАҒАЙЫНДАУ

Алматыда Тәуелсіздік мерекесіне орай 
«Нұр Отан» партиясының 0уезов аудандық 
 филиалында Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы аясында әскери 
және құқық қорғау саласы қызметкерлерінің 
қатысуымен д4ңгелек үстел 4тті. 

Қоғамдық тәртіпті қадағалау, бейбітшілік 

пен ел тыныштығын сақтау жолындағы әр 

салада еңбек етіп жүрген азаматтарды рухани 

қолдау к�р сету мақсатында ұйымдастырылған 

шараны «Нұр Отан» партиясының Nуезов 

аудандық филиалы т�рағасының бірінші орын-

басары Мұрат Омаров ашып, Елбасының сын-

дарлы саясатын жүзеге асыруда, мемлекеттік 

бағдарламалар мен міндеттерді мүлтіксіз 

орындауда азаматтық белсенділік танытып, 

қоғамдық тәртіпті қалыптастыруды басты 

назарға ұстау қажеттігіне тоқталды. 

Wз кезегінде Алматы қалалық Nуезов 

ауданының қорғаныс істері  ж�ніндег і 

басқармасы аталған партиямен �зара қарым-

қатынас орнатып, тығыз байланыста жұмыс 

атқарғаны үшін әскери басқару органдарының 

бір топ әскери қызметшілерін марапатта-

ды. Олардың арасында Nуезов ауданы ның 

қызметкерлері Ольга Крюкова, Гүлдария 

Дүйсембаева және т.б. бар. 

Жиын барысында Ұлы Отан соғысының 

ардагері Жаңбыр Керімқұлов «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында атқарылып жатқан іс-

шараларға сүйсініп, олардың маңыздылығын 

атап �тті. Жастарды ел болашағы жолында 

белсенді еңбек етуге шақырып, батасын берді. 

ҚР Ұлттық кітапханасында Қазыбек бидің 
4мірі мен қызметі туралы деректі фильмнің 
тұсаукесер рәсімі 4тті. 

Қазыбек бидің 350 жылдық мерейтойы-

на орайластырылған бұл деректі  туын-

ды «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында түсірілген. Фильмнің 

сценарий авторлары әрі режиссерлары – Ғазиз 

Насыров және �нертанушы Ерлан Т�леутай.  

Деректі туындыда Қытай мен Ресейдің мұра-

ғатынан алынған Қазыбек биге қатысты дерек-

тер мен ел аузындағы аңыздар қолданылған. 

Тарихи құжаттармен қатар, қойылымдық сах-

налар енгізілген бұл фильмге еліміздің театр 

және кино актерлері түскен. Қазыбек бидің 

р�лін ҚР еңбек сіңірген қайраткері, актер 

Қайрат  Кемалов орындайды. 

Фильмнің басты кейіпкер лерінің бірі – 

Қазыбек бидің ұрпағы, белгілі қоғам қайраткері, 

ядролық қаруға қарсы қозғалыстың белсенді 

мүшесі, суретші Кәріпбек Күйіков. Деректі 

кинода Қазыбек бидің тұлғалық қырлары оның 

ұр пағының тағдырымен қатар �ріліп отырады. 

Шынайы оқиғалар мен драмалық к�ріністер 

арқылы қазақ тарихында к�рнекті орын алатын 

би тұлғасы жан-жақты ашылған. Сондай-ақ 

фильмде хал  қымыздың тарихы, мәдениеті мен 

әдет-ғұрпы жайлы танымдық деректер мол. 

Қазақстан Республикасының Президентінің 

«2017 жылы Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасының мәдениет 

саласындағы мемлекеттік стипендиясын беру 

туралы» Wкіміне сәйкес әдебиет және �нер 

қайраткерлеріне Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасының мәдениет 

саласындағы мемлекеттік стипендиясы берілді.  

Мемлекет басшысының Жарлығымен 

Wмірзақ Естайұлы Ш�кеев Қазақстан Респуб-

ликасы Премьер-министрінің орынбасары 

– Қазақстан Респуб ли касының Ауыл шаруа-

шылығы министрі болып тағайындалды. 

   

ҰЛТЫМЫЗДЫҢ ҰЛЫҚ МЕРЕКЕСІ

Сайттардың сапасы сөз болды
АЛҚАЛЫ ЖИЫН

       
«       

»      . 

(Басы 1-бетте)

Міне, біз қол жеткізген табыстың нағыз 

шы  найы манифесі – осы! Тәуелсіздіктің ұр-

пағы да – осылар, – деді Нұрсұлтан  Назарбаев. 

Мемлекет басшысы «Рухани жаң ғыру» 

бағдарламасын іске асыру мә селесіне 

тоқталды. 

– Биыл ел болып Алашорданың 100 

жылдығын атап �ттік. Қазақ әліпбиінің ла-

тын графикасына �туі ж�ніндегі аса маңызды 

шешім қабылдадық. Латын қарпіне к�шудің 

терең тарихи қисыны бар. Бұл – ата-баба 

арманының орындалуы ғана емес, келер 

ұрпақты болашаққа бастайтын жол, – деді 

Мемлекет басшысы. 

Жиын соңында Қазақстан Прези денті 

қатысушылардың бәрін Тәуелсіздік күнімен 

тағы да құттықтап, саяси тұрақтылық, қоғам 

мен халқымыздың бірлігі үшін жүргізіліп 

жатқан саясатқа толық қолдау к�рсету 

еліміздің табысты болуының басты кепілі 

екенін атап �тті. «Барлық бастамаларымды 

іске асыруға күш берген сенімдеріңіз үшін, 

шынайы қолдауларыңыз бен жанкешті күш-

жігерлеріңіз үшін барша қазақстандықтарға 

алғыс айтамын» деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

* * *

Мемлекет басшысы Тәуелсіздік күні 

қарсаңында ерен еңбегімен к�зге түскен 

бірқатар отандастарымызға мемлекеттік 

 наградалар мен сыйлықтар тапсырды. 

Салтанатты шарада Елбасы Қазақ стан 

халқын ұлы мерекемен құт тықтап, еге-

мен ел ретінде дамыған жыл дарымыздағы 

айры қ ша жет іст і к  те рі м ізд і атап �т т і. 

«Егемен дікке ие болған соң біз мықты 

әрі �ркендеу жолына түскен Қазақстанды 

құруға кірістік. Осы жылдар ішінде еліміз 

к�птеген елеулі жетістіктер мен жеңістерге 

қол жет кізді. Ауқымды жаңғыру үдерісі ая-

сында азаматтарымызға жоғары әлеуметтік 

кепі л дік беріп, әл-ау қатының арт у ын 

қамтамасыз еттік. Біз Қазақстанның халық-

ара лық беделін нығайтып, жаһан дық 

деңгейдегі ауқымды іс-шараларды лайықты 

�ткіздік» деді  Президент. 

– Бүгін біз Отанымыздың дамуына �з 

үлесін қосып, еңбек сіңірген азаматтарымыз-

ды марапаттаймыз. Биыл «Қазақстанның 

Еңбек Ері» атағы Ахметжан Есімовке берілді. 

Ол менің сенімді серіктерімнің бірі ретінде 

тәуелсіз Қазақстанның іргесін қалауға зор 

үлес қосты» деді Мемлекет басшысы. Бұдан 

әрі Елбасы «Қазақстанның Еңбек Ері» 

атағымен марапатталған инженер Руслан 

Қуатовтың мұнай �ндіру ісін технологиялық 

тиімділігі тұрғысынан қамтамасыз етуге зор 

үлес қосқанын атап �тті. 

С о н д а й - а қ  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

 «Қа зақ станның Еңбек Ері» ата ғымен даңқты 

Форумға ҚР Ақпарат және ком-

муникациялар министрі Дәурен 

 Абаев қатысып, с�з с�йледі. Министр 

�з с�зінде қазіргі теxнологиялық 

 заманда бәсекелестікке т�теп беріп, 

ақпарат кеңістігінен лайықты орын 

алу үшін қазақтілді интернет ресурс-

тарына бірнеше маңызды мәселені 

шешу керек екеніне тоқталды. 

– Біріншіден, контентке қатысты 

к�зқарасты �згерту керек. Қазіргі 

кезде ақпараттың мазмұнын қалып-

тастыруға қолданушылар тікелей 

ықпал ете бастады. Wкінішке қарай, 

осының салдарынан сенсацияның 

соңына түскен сайттар жеткілікті. 

Nрине, бұл ретте аудиторияны ұдайы 

зерттеп, әр оқырманның сұранысын 

ескеруге тура келеді. Алайда кез 

келген мәселеге елдік мүдде, ұлттық 

таным мен тәрбие,  сондай-ақ 

журналистік этика тұрғысынан қарау 

қажет деп ойлаймыз. Бұқаралық 

ақпарат құралдарының әлеуметтік 

желіден басты айырмашылығы 

да, артықшылығы да осы, – деді 

Д.Абаев. 

 Министр келесі жылы 2 миллион-

нан астам тұрғыны бар ауылдық 

жерлерге сапалы интернет тарту 

жұмыстары басталатынын айтты. 

Аталған шара екі жылда аяқталады 

деген жоспар бар. Ал 2022 жылға 

дейін Қазақстанның барлық ауыл-

дарында жылдам интернет болады. 

«Оларға қандай контент ұсынуға 

болады? Міне, осы мәселені сайт-

тарымыз қазірден бастап зерттеп, 

контенттік саясатты жолға қоя алса, 

қолданушылардың бірнеше есеге 

артатыны с�зсіз» деп атап к�рсетті 

министр.  

Екінші мәселе, ел мүддесі сынға 

түскенде қазақтілді  бұқаралық 

ақпарат құралдары алдыңғы қатардан 

табылса да, ұлттық мүдденің жалаң 

ұранмен алмасып кету жағдайлары 

аз емес. «Мәселен, Астанадағы 

 Nбу-Даби Плаза оқиғасын алайық, 

біз Ішкі істер министрлігімен бірге 

зерттеу жүргіздік. Сол күні әлеу-

меттік желіде жұрттың намысы-

на тиіп, жанжалдарға шақырған 

«патриоттық» пікірлердің Астана-

дан жазылмағанын к�рдік. Осын-

дай тасада отырып, тас ату әдеті 

белең алып тұрғаны жасырын емес» 

дейді министр Д.Абаев. Министрдің 

с�зіне қарағанда, дәстүрлі бұқара-

лық ақпарат құралдары мен жаңа 

медианың қарым-қатынасын те-

реңдету керек. Бұл – үшінші мәселе. 

Себебі бүгінде әлеуметтік медианың 

басымдығы жайында жиі айты-

лады. Алайда соңғы зерттеулерге 

сәйкес, теледидар сияқты дәстүрді 

бұқаралық ақпарат құралдарының 

ықпалы әлеуметтік желіден үш есе 

артық. Сондықтан дәстүрлі БАҚ 

пен жаңа медианың мүмкіндіктерін 

 шебер ұштастыра білген ж�н.  

 Сондай-ақ министр еліміздің 

бұқаралық ақпарат саласындағы 

стра тегиялық маңызы бар құжат 

келесі жылдың соңына таман ұсы-

нылатынын жеткізді. 

N л е у м е т т і к  м е д и а  д а м ы ғ а н 

 сайын кәсіби мамандардың бағасы 

арта түсуде. Осы орайда министр 

форумға теледидар, радио мен 

баспас�з �кілдері не үшін ша-

қы рыл ғанын түсіндірді. «Интер-

неттің қарқынды дамуы комму-

никация құралдарын бір арнада 

тоғыстырып, дәстүрлі БАҚ пен жаңа 

медианың сабақтастығы күшейе 

түсуде. Сондықтан баршаңызды осы 

саладағы ең маңызды мәселелерді 

бірлесе талқылауға шақырып отыр-

мыз. Форум барысында ортаға 

салынған пікірлер мен идеялар 

отандық ақпарат саласының дамуы-

на үлес қосады деп сенемін» деді 

Д.Абаев. 

Форум сессияларында сайттар-

ды дамыту және оқырмандарды 

тарту, қазақ контентін түрлендіру 

мәселелері талқыланды. Басқосуға 

қатысушылардың әрқайсысы қазақ 

тілінде ақпарат таратуға қатысты 

�з ұсыныстарын айтып, пікір ал-

масты. Елімізде тек қазақ тілінде 

ақпарат тарататын 120 қазақ сайты 

бар. Олардың саны жыл санап артып 

келеді. Wкінішке қарай, сайттардың 

саны к�п, сапасы сын к�термейді. 

Оқырманды тартатын қызықты әрі 

сапалы материалдар аз. Елімізде 

сайтты түрлендіре алатын, интернетті 

жетік меңгерген ІТ мамандар тапшы. 

Сондай-ақ  қазақтілді сайттар ара-

сында бәсекелестік жоқ деуге болады. 

«Мінбер» журналистерді қолдау 

қ о р ы н ы ң  ж е т е к ш і с і  Е с е н г ү л 

 Кәп қызы қазақтілді  кеңістік те 

қаржы-экономикалық материалдар 

аз екендігін айтты. Сайттардың к�п-

шілігі жеңіл-желпі тақырыптарды 

қаузайды. Қазақ сайттары бір-бірінің 

ақпараттарын к�шіріп баса салады, 

жеке ізденісі жоқ.  Мультимедиялық 

�німдерді пайдалану к�рсеткіші 

де т�мен. «Тағы бір мәселе, ол – 

тақырыптың таяздығы. Қазақ сайт-

тары к�теретін бірнеше тақырып 

қана  бар. Ол – әлеуметтік мәселелер, 

тіл және ұлттық мәселе. Ал қаржы 

мен экономика саласына тереңдеп 

ене алмай келеді.  Негізі,  ондай 

тақырыптарға сұраныс жоғары» деп  

атап к�рсетті Е.Кәпқызы.  

Форум сессияларында осы са-

ланың білікті мамандары қазақтілді 

сайттардың ақпарат кеңістігіндегі 

орны мен ерекшелігі, контент сапа-

сы, оқырман талабы, жарнама және 

қаржыландыру,  жаңа медиа мен 

қазіргі трендтер туралы ойларын 

ортаға салып, тәжірибе алмасты.  

Осылайша, қазақ сайттары редак-

тор ларының кезекті форумында 

дәстүрлі БАҚ пен жаңа медиаға 

қатысты сындарлы ой-пікірлер 

мен ұтымды ұсыныстар айтылды. 

Саланың бүгіні мен ертеңі таразы-

ланып, даму к�кжиегіне болжам 

жасалды. Форумнан жақсы әсер 

алған  қатысушылар шараны ұйым-

дастырушыларға алғыстарын білдірді. 

Дана ХАЛЫҚ

балуан, Олимпия ойын дарының чемпио-

ны Жақсылық Үшкемпіровті марапаттады. 

«Бүгінде Жақсылық Үшкемпіров ауыл шаруа-

шы  лығын дамы тумен айналысуда. Ол �з 

қаражатына спорт кешенін, бала бақ шалар, 

жас отбасыларға арналған үйлер салып, 

ауылдастарының құрметі мен ризашылығына 

б�ленді» деді Президент. 

Нұрсұлтан Назарбаев «Отан» орденімен 

марапатталған Аманғос Т�леуовтің ауыл 

шаруашылығын дамытудағы р�лін және ІІІ 

дәрежелі «Барыс» орденімен марапатталған 

Nнес Сарайдың шығармашылық еңбегін атап 

�тті. ІІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» ордені Игорь 

Китаевқа, «Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері» атағы Елтаңба авторы Жандарбек 

Мәлібекұлына және «Астана Балет» театры» 

ЖШС бас балетмейстері М.Абубахриеваға та-

бысталды. Қазақстан Президенті �рт кезінде 

�з �міріне қауіп т�нгеніне қарамастан 3 адам-

ды, соның ішінде кішкентай баланы �лімнен 

құтқарып қалған Руслан Базарбаевтың ерлігін 

де ерекше атап �тті. 

Салтанатты жиында Мемлекет басшы-

сы еліміздің зияткерлік-инновациялық 

ә леуе т і н і ң  д а м у ы н а н а з а р  ау д а ры п, 

биыл ғылым мен техника саласындағы 

мемлекеттік сыйлық екі авторлық зерттеу 

мен екі ғылыми ұжымға берілгенін айтты. 

Қазақстан Республикасының әл-Фараби 

атындағы ғылым мен техника саласындағы 

2017 жылғы мемлекеттік сыйлығы фи-

зика-математика ғылымының докторы, 

профессор Р.Мырзақ ұловқа, академик 

К.Байпақовқа, техника ғылымының канди-

даты N.Ахметовке, медицина ғылымының 

докторы, профессор В.Бенберинге табыс 

етілді. 

Рәсім барысында елімізді экономи-

калық, әлеуметтік-гуманитарлық тұрғыдан 

дамытудағы үздік жетістіктері үшін «Отан» 

орденімен Шығыс Қазақстан облысының 

әкімі Д.Ахметов, Ақт�бе облысының әкімі 

Б.Сапарбаев және Ақт�бе облысындағы 

«Степное» ЖШС директоры А.Т�леуов 

марапатталды. Ақпарат және коммуни-

кациялар министрі Д.Абаев, Жоғарғы 

сот т�рағасы Ж.Асанов, Nділет министрі 

М.Бекетаев, Инвестициялар және даму 

министрі Ж.Қасымбек, «М.Nуезов атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық драма теат-

ры» РМҚК артисі М.Wтекешева  «Парасат» 

орденімен марапатталды. Бірқатар белгілі 

ғалымдар, мәдениет қайраткерлері, �ндіріс 

пен әлеуметтік сала �кілдері «Құрмет» 

орденімен, әскери және қызметтік борышын 

үлгілі атқарғаны, елдің ұлттық қауіпсіздігі 

мен қорғаныс қабілетін нығайту кезінде 

к�рсеткен ерлігі үшін әскери қызметшілер 

мен құқық қорғау органдары �кілдерінің бір 

тобы ІІ дәрежелі «Даңқ», ІІ және ІІІ дәрежелі 

«Айбын» ордендерімен, «Ерлігі үшін» және 

«Жауынгерлік ерлігі үшін» медальдарымен 

марапатталды. 

Осылайша, еліміздің бас мерекесі – 

Тәуелсіздік күні қарсаңында �з ісінің білікті 

мамандары, Отанымыздың нағыз патриот-

тары саналатын қазақ стан дықтарға құрмет 

к�рсетілді. Мемлекеттік наградаларға ие 

болған мәдениет пен �нер, білім беру мен 

денсаулық сақтау ісінің қайраткерлері, 

бизнес пен �ндіріс саласының �кілдері, 

әскери қызметшілер мен құқық қорғау 

органдарының қызметкерлері, спортшылар 

мен мемлекеттік қызметшілер кәсібіне деген 

адалдықтың, еңбекқор лықтың арқасында 

осындай жетіс тікке жетті. Мұның барлығы 

біздің басты құн дылығымыз –Тәуелсіздіктің 

жемісі екендігі с�зсіз. Мемлекетіміздің 

экономикалық-әлеу меттік әлеуеті артып, 

егемендігіміз нығая берсін, Тәуелсіздігіміз 

мәңгілік болсын деп тілейміз. 

Дина ИМАМБАЕВА
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Тіл жанашырлары марапатталды

«Себерміз кең далаға өлең дәнін!»

 Желтоқсан алауы сөнбейді

«Жан сарайда» жаңа қойылым 

ЖАНҒА ШУАҚ 
СЫЙЛАҒАН
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Мерекелік жиын мемлеке ті міздің Nнұранын  

шырқаудан басталды. Музей директоры Болат 

Жүнісбекұлы басқосудың маңызына тоқталып, 

биыл Елордада �ткен «ЭКСПО – 2017» ха лық-

аралық к�рмесінде Абай мұрасын насихаттауға 

атсалысқан азаматтарға ҚР Мәдениет және спорт 

министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының Алғыс хат-

тарын табыстады.  

Аталған шара жоғары дә ре жеде �тіп, күм-

бірлеген күй т�гіліп, әсем ән шырқалып, жинал-

ған дарды ризашылық сезімге б�леді. Саз колледжі 

жанындағы «Ес-аймақ» студент-жастар театры 

«Қайсар рухты қазақ» қойы лы мын сахналады. 

Желтоқсан к� терілісінің қаһармандарына арналған 

қойылым к�пшіліктің к�ңілінен шықты.

Келер жылы ақын, философ Ш.Құдайбердіұлы-

ның туғанына 160 жыл толу құр метіне әрі ақын 

шығармашылығын жан-жақты наси хаттау 

мақсатында Абай музейі әзірлеген «Шәкәрім» 

сайты мен «Шәкәрім – 160» виртуалды к�р месі 

к�пшілікке таныстырылды. Бұл бастама ойшыл 

еңбектері мен ол туралы танымдық дүниелерді бір 

жерге топтастыруымен құнды.

Сонымен қатар Абай шаңырағының 2017 

жылы шы ғарған кітаптарының к�рмесі ұйым дас-

тырылып, жаңадан басылған туындылар таныс-

тырылды. Олардың арасында: Nсет Найманбай-

ұлының екі томдық шығар малар жинағы, «Nуезов 

және Аяг�з», «Абай �леңінен нәр алған», «Абай 

�леңдерінің хронологиясы», «Жас Мұхтар», 

«К�ксерек», «Шыңғыстау жері, Шыңғыс елі» 

кітаптары және «Шыңғыстау. Ұлылар шыңы» 

қазақ, орыс, ағыл шын тілдеріндегі фото-альбом мен 

К�кбай Жанатайұлының қолжазбасы бар.

Музей жанынан ашылған «Абай» �нер мек-

тебінің шәкірттері Тәуелсіздік күніне арналған 

жырларын оқып, �з �нерлерін ортаға салды. Шараға 

қатысушылар Абай музейінің алдына шығып, Алаш 

аспанының ашықтығына, бейбіт �міріміздің баянды 

болуына деген тілектестікпен бір топ ақ к�гершін 

ұшырды. 

Қайрат САБЫРБАЕВ

 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

29-30 желтоқсан күндері Алматы қаласын-

дағы W.Жолдасбеков атындағы студент-

тер сарайында «Тәуелсіздікке тарту» атты 

республикалық ақындар айтысы �теді. Ай-

тыс ақындары мен жыршы, термешілердің 

халықаралық одағы ұйымдастырып отырған 

жыр сайысына �ңірлерде �ткен айтыстардың 

жүлдегерлері қатысады. 

Жыр додасында Айбек Қалиев, Ринат 

Зайытов, Аспанбек Шұғатаев, Еркебұлан 

Қайназаров, Жансая Мусина, Мақсат Аханов, 

Nсем Ереже, Мейірбек Сұлтанхан, Рүстем 

Қайыртай, Шалқарбай Ізбасаров, Мұхтар 

Ниязов, Иранғайып Күзембаев, Серікзат 

Дүйсенғазы, Дидар Қамиев және т.б. �нер 

к�рсетеді. 

АҚЫНДАР АЙТЫСЫ ӨТЕДІ

Салтанатты жиынды «Нұр Отан» партия-

сы Т�рағасының бірінші орынбасары Мұхтар 

Құл-Мұхаммед ашып, жүргізіп отырды. Ол 

�з с�зінде еліміздің дәуірлеу кезеңінде �мірге 

келген еңбекті тәуелсіздік энциклопедиясы деп 

атауға толық негіз бар деп, Елбасының әлемдік 

аренадағы беделі мен абырой-биігіне тоқталды.

– Осыдан тұп-тура 26 жыл бұрын халқымыз-

дың жаңа дәуірі басталды. Бұл – егемендік, 

тәуелсіздік, еркіндік дәуірі. Бұл ер қазақтың 

Елбасымен бірге дәуірлеу кезеңі. Жаңа кітапта 

Елбасымыздың жаңа басшылығымен тәуелсіз 

еліміздің ширек ғасырдан астам уақытта қол 

жеткізген барлық жетістіктері сараланған. 

Елбасымыздың жүрек т�ріндегі толғаныс-

тарынан шыққан бұл кітапты бәріміздің қасиетті 

Отанымыз – Қазақстан Республикасының 

негізін қалаған Тұңғыш Президентіміздің �з 

қолымен жазылған тәуелсіздік энциклопедиясы 

деп атауға толық негіз бар. 

Тәуелсізд ік  заманы Қазақстан үшін 

ғасырлар жүгін арқалаған ғаламат дәуір. 

Соның бәрінде елі үшін туған Елбасы Қазақ 

елін әлемдік қауымдастықтың ең алдыңғы 

қатарына шығарды. Қазақстан – бүгінде іргесі 

берік, ынтымағы жарасқан, экономикасы 

қуатты,  саяси жүйесі сараланған, �з жолын, �з 

болашағын айқындаған, әлемдік қауымдастық 

алдындағы беделі биік, үш бірдей жаңғыруды 

ойдағыдай �ткізе білген абыройлы мемлекет. 

Оның туған халқын замананың сан алуан сы-

нынан аман алып шығып, биіктен биікке бастап 

келе жатқан Нұрсұлтан Nбішұлындай кемеңгер 

басшысы бар, – деді М.Құл-Мұхаммед. 

Жиын барысында Премьер-министр кеңсесі 

басшысының орынбасары, саясаттанушы Ержан 

Бабақұмаров та �зіндік ой-пікірін білдіріп, үн 

қосты. Ол кітапта қазақстандық даму моделінің 

Еліміздегі ең ұлық мереке – Тәуелсіздік 
күні қарсаңында бір топ отандастарымыз 
мемлекеттік марапаттарға ие болғаны белгілі. 
Олардың ішінде ана тіліміздің абыройын 
асқақтату жолында қажырлы еңбек етіп 
жүрген азаматтар да бар. 

Мәселен, белгілі қаламгер, Қазақстанның 

мәдениет қайраткері, еліміздің Құрметті жур-

налисі, Маңғыстау облысының Құрметті азама-

ты, «Тіл жанашыры» құрмет белгісінің иегері, 

Маңғыстау облыстық «Қазақ тілі» қоғамдық 

бірлестіг інің басқарма т�рағасы Бектұр 

Т�леуғалиев «Құрмет» орденімен марапаттал-

ды. Елбасының Жарлығымен бекітілген бұл 

 награданы Тәуелсіздік күніне арналған жиында 

Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов 

�з қолымен тапсырды. Бектұр ағамыз «Қазақ 

газеттері» ЖШС-ның Маңғыстау облысындағы 

�кілі екендігі де оқырмандарға жақсы белгілі. 

« А н а  т і л і »  г а з е т і н і ң  б е л с е н д і  а в т о -

ры, тіл білімінің қара шаңырағы атанған – 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі инсти-

тутының директоры, филология ғылымының 

д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р  Е р д е н  Қ а ж ы б е к 

 «Қазақ станның еңбек сіңірген қайраткері» 

құрметті атағына ие болды. Тағы бір тіл 

 жанашыры, «Арыс» баспасының директоры, 

халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының вице-

президенті, филология ғылымының докто-

ры, профессор Ғарифолла Nнес омырауына 

«Құрмет» орденін тақты. Ғ.Nнес «Ана тілі» 

газетінің қоғамдық негіздегі кеңесшісі ретінде де 

басылымға �з үлесін қосып келеді. 

***

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында «Қазақ 

газеттері» ЖШС да үлкен қуанышқа кенелді. 

Серіктестікке қарасты «Ана тілі» газеті бас 

редакторының орынбасары Дәуіржан Т�лебаев 

«Ақпарат саласының үздігі» т�сбелгісімен 

 марапатталса, Серіктестіктің тағы бір қызметкері 

Айжан Үкібаева Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігінің Құрмет Грамотасына ие болды. 

Марапат құтты болсын! 

0л-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің  химия және 
химиялық технология факультеті  физикалық 
химия, катализ және мұнай химиясы  кафедра-
сы ның ұйымдастыруымен «Айналаңды нұр-
лан дыр» жобасы аясында «Желтоқсан желі 
– ызғарлы» атты іс-шара 4тті.

1986 жылы Алматы қаласында болған Жел-

тоқсан к�терілісінің орны б�лек. Сол бір ызғарлы 

күндері бұрынғы астанамызда мыңдаған қазақ 

жас тары «Қазақ елінің �з к�семі сайлансын!» 

деген тілектерін білдіріп бейбіт шеруге шықты. 

Алайда орталықтың пәрменімен жасақшылар 

отрядтары �рімдей жігіттер мен қыздардың 

қарсылығын аса қаталдықпен басып-жан-

шыды. Халқымыз үшін қасіретті әрі қасиетті 

желтоқсанның  сұрапыл күндері  Алматы және 

Қазақстанның басқа да қалаларында болған 

бодандыққа қарсы жойқын бұлқыныста қарусыз 

жастар темір таяқпен, саперлік күрекпен, адам ау-

лайтын иттермен қаруланған жазалаушылардың, 

�рт с�ндіру машиналары және бронетранспортер-

лермен жарақтанған әскердің тегеурінінен құтыла 

алмады. Жазықсыз жастар мерт болып, талай адам 

нақақтан-нақақ сотталды.  

Желтоқсан оқиғасынан бері 30 жылдан аса 

уақыт �тті. Зымыраған уақыт бізді алыстатып 

бара жатса да ол күндер жадымызда мәңгілік 

сақталады.  Ол дүниені дүр сілкіндірген қазақ 

қыздары мен ұлдарының ерлігіне, рухына деген 

тағзым, құрмет. Шара барысында студенттер мен 

оқытушылар Желтоқсан құрбандарын 1 минут 

үнсіздікпен еске алды.   

Осы ретте Желтоқсан к�терілісінің ақиқатын 

анықтау мақсатында Мұхтар Шаханов басқарған 

арнайы комиссиясының деректеріне сүйенсек, 

8,5 мыңнан астам адам ұсталып қамалған, 1,7 

мыңдай адам дене жарақатын алған. Мұны 

былай қойғанда, Мәскеудегі орталық биліктің 

жарлығымен тұтас қазақ халқына ұлтшылдық 

таңбасы басылды. Бұл оқиға қазақ  халқының ба-

сына қасірет әкелді. Қаншама жас қыршын кетіп, 

қаншасы жазықсыз жұмыстан немесе оқудан 

қуылды. Сол бір қиын-қыстау күндерде отаршыл 

биліктің жандайшаптары �зімшіл басшыларының 

сойылын соғып, оқиғаның анық-қанығына 

бармастан «шаш ал десе бас алды». Қазақтың 

к�птеген ұл-қызының тағдыры тәлкек болып, 

алдарына қойған арман-мақсаттары орындалмай 

қалды.  Желтоқсан зардабы  олардың жанына 

ұмытылмастай жара салған оқиға болып қала 

берді. 

Б ү г і н г і  т ә у е л с і з  е л і м і з д е  Ж е л т о қ с а н 

к�терілісінде бейбіт талаптармен алаңға шыққан 

жастардың ерлігі еленіп, лайықты бағасын алып 

отыр. Қыршын кеткен қыз-жігіттердің рухтарына 

тағзым етіліп, дұғалар бағышталады. Олардың 

әрқайсысы тәуелсіздікке қол жеткізуімізге үлес 

қосқан тұлға болып тарихта қалады.   

«Желтоқсан желі – ызғарлы» атты іс-шара 

барысында тарихи оқиғадан сахналық к�ріністер 

қойылды. Желтоқсан оқиғасының құрбаны, 

Қазақстанның Халық Қаһарманы  Қайрат 

Рысқұлбеков туралы жан тебірентерлік қойылым 

к�рсетілді.  Nбиірбек Тінәлиевтің «Желтоқсан 

желі» әнін жиналғандар к�здеріне жас ала отырып 

тыңдады.   

Отанды сүюге,  құрметтеуге, желтоқсандық 

қаһармандарға әрдайым құрмет к�рсетуге, ел мен 

жердің қадір-қасиетін  ұғынуға үндеген іс-шара 

осылайша мәнді де мағыналы �тті.   

Н. ЖАКИРОВА,   
Ж.ТАШМҰХАМБЕТОВА 

Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінің «Жан сарайы» студенттік 
театры «Бес саусақ бірдей емес» қойылымын 
сахналады. 

К�пшілік назарына алғаш рет ұсынылып 

отырған қойылымда бес бойжеткеннің тағдыры 

баяндалады. Мектепті жаңадан бітірген �рімдей 

бес қыздың �мір жолдары әр тарапқа түсіп, 

соқтықпалы-соқпақты жолдардан �теді. 

Бойжет кендердің тағдыры қаланың қым-қуыт 

�міріне ұласып, сабақ боларлықтай оқиғамен 

аяқталады. 

Басты р�лдерді Аружан Оразалы, Ақтоты 

Т�леуғалиева,  Таңшолпан Қайрат,  Ай-

жан  Гаппарова және Дария Wтжан сынды 

�нерпаздар шебер сомдап шықты. Шынайы 

образдарымен к�рерменді сендіре білді.

– Студенттік �нер ұжымының бұл  пьесаны 

таңдап алуы бекер емес. Біз тәрбиелік маңызы 

зор қойылым арқылы жастарды жаман 

әрекеттерден сақтандырғымыз келді. Оларға 

ой салып, дұрыс жолмен жүруді насихаттамақ 

ниетте болдық, – дейді театрдың қоюшы 

режиссері, �нер және мәдениет факультетінің 

оқытушысы Дәулет Nріпов. 

Алдағы уақытта студенттік �нер ұжымы 

жұрт шы лықтың ыстық ықыласына б�ленген 

һәм клас си калық қойылымдарды сахналауды 

жоспарлап отыр. Ашылғанына 11 жылдың жүзі 

болған «Жан сарайының» алға қойған мақсаты 

биік. Жас �нер паздар Алматы қаласындағы 

іргелі �нер ордаларымен тығыз байланыс ор-

натып, кәсіби актерлермен шығармашылық 

бірлестікте жұмыс атқаруда. Театрдың құрамы 

жыл сайын толығып отырады. Wнер және 

мәдениет факультетінің студенттерінен 

құралған ұжым үнемі дайындық үстінде. 

Жандар АСАН

Тәуелсіздік күніне орай және «Нұр Отан» 
партиясының  «Ұлы дала қазынасы» 
жобасының аясында Алматы құрылыс және 
xалықтық кәсіпшілік колледжінде студент-
тер арасындағы «Себерміз кең далаға 4лең 
дәнін!» атты жыр мүшәйрасы 4тті. 

«Нұр Отан» партиясы Медеу аудандық 

филиалы,  Алматы қаласы колледждер 

қауымдастығы, Алматы теміржол к�лігі 

колледжі  және «Ел-шежіре» қоғамдық 

қорының ұйымдастыруымен �ткен шараны 

Алматы қаласы колледждер қауым дастығының 

президенті Ж.Nзизханов құттықтау с�зімен 

ашып, біздің басты бақы тымыз – Тәуелсіздік 

екенін атап �тті. Жантілеу Нұрша ұлының 

айтуынша, 80-нен астам колледжді біріктіріп 

отырған қауымдастық мәдени-рухани іс-

шараларды ұйымдастыруға да баса назар 

 аударады. Құрылыс, теміржол және техника 

сияқты �нерден алшақ сала  мамандарын да-

ярлайтын бұл оқу орындарында әдебиетке 

құштар, бос уақытында �лең жазуға қызығатын 

ұл-қыздар баршылық екен. Олардың басын 

қосып, бағыт-бағдар беру мақсатында Алматы 

теміржол к�лігі колледжінде «Рухани әдеп» 

клубы ұйымдастырылған. Мүшәйраға осы 

клубқа мүше студенттер де белсене қатысты.  

Байқау қорытындысы бойынша Алматы 

қазақ-түрік гу манитарлық-технологиялық 

колледжінің студенті Зибаш Құсманбетова бас 

жүлдеге ие болды.

Жамал С0РСЕНОВА

мән-маңызы: оның эволюциясы, негізгі 

қағидаттары, тетіктері мен қозғаушы күштер 

айқын к�рініс тапқандығын, Қазақстанның 

құрылу кезеңдерін ашуға, тәуелсіздіктің алғашқы 

онжылдығындағы күрделі ішкі және сыртқы 

сын-тегеуріндерге қатысты шешімдер қабылдау 

тетіктері мен ішкі қисынды талдауға ерекше 

 назар аударылғандығын атап �тіп, «Бұл жай 

кітап емес. Бұл – Президент Нұрсұлтан Nбішұлы 

Назарбаевтың ел тарихы мен оның болашағына 

к�зқарасы» деген баға берді.

Ұ Ғ А  а к а д е м и г і ,  с е н а т о р  Б а қ ы т ж а н 

Жұмағұлов оқырманның к�ңіл пернелерін 

д�п басатын, оқырманның ойына, мақсатына, 

ұмтылысына әсер ететін үлкен еңбек деген 

пікірде. Академик «Мен кітаптан екі аспект 

бойынша үлкен әсер алдым. Біріншіден, еге-

мен Қазақстанның жаңа тарихының қамтылу 

ауқымы, болашаққа қойылған мақсаттар мен 

міндеттер және талдау тереңдігі тәнті етті. 

Екіншіден, автордың ойы, күрделі мәселелер 

 туралы толғаныстары мен пайымдаулары, олар-

ды шешу жолдарын іздеуі, к�ңіл күйі байқалатын 

шынайылық ерекше әсерлендірді. Кітапта 

 Президент Нұрсұлтан  Назарбаев мемлекеттің 

тірі ағза екенін айтып, оған дәлелдер келтірген. 

Ел дамуындағы ең күрделі мәселелердің қалай 

шешілгенін к�рсеткен. Маған тағы бір әсер еткен 

тұсы – адам капиталын алға шығару бойынша 

жүргізілген реформалар туралы болды. Осы ретте 

елімізде тәуелсіздік жылдары ғылым, білім беру, 

денсаулық сақтау, мәдениет, спорт салаларын 

жетілдіру бойынша жасалған жұмыстар туралы 

кітапта толық айтылған. Мысалы, осы жыл-

дары «Болашақ» бағдарламасының арқасында 

12 мыңнан астам талантты жас шетелдің үздік 

ЖОО-ларында білім алды. Мемлекетте ин-

теллектуалды мектептер дамыды. 2010 жылы 

Қазақстан болон процесіне кірді. Бүгінде біз 

білім-ғылым жүйесін әлемдік стандарттарға сай 

�згерттік» десе, Қазақстан Республикасының 

Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық 

зерттеулер институты директорының орынбаса-

ры Санат К�шкімбаев: «Президент осы еңбекте 

атап к�рсеткендей, сыртқы саясат – ішкі сая-

сат бейнесінің жалғасы. Нұрсұлтан Назарбаев 

ұстанып отырған ішкі саясат – қазақстандық 

к�п векторлы дипломатияның жарқын моделі. 

Кітапта бұл терминді жиі кездестіруге болады. 

Елбасы еңбегінде мемлекеттің ішкі саясатының 

жарқын жетістіктері, ішкі саяси және ішкі 

эко номикалық �згерістердің қалай жүзеге 

асырылғаны баяндалған. Nрі аймақтық қауіп-

сіздік мәселесі де кеңінен талданған. Қазақ -

станның Еуропадағы қауіпсіздік және ын-

тымақтастық ұйымына, Ислам Ынтымақ тас-

тығы Ұйымына т�рағалық еткені де еліміздің 

саяси тарихында ерекше атап �тетін кезеңге 

айнал ғаны атап к�рсетілген» деп атап �те келе, 

 Елбасы  26 жылда интеграциялық стратегия 

�зінің �міршеңдігін дәлелдеп бергендігіне баса 

мән берді. 

Ұсыныс-пікірін білдірген Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің рек-

торы Ерлан Сыдықов бұл еңбекті оқу құралы 

ретінде білім жүйесінде кеңінен пайдаланып, 

сондай-ақ БҰҰ тілдеріне аударып бастырып, 

технология дәуірінде цифрлы жүйеге түсіріп, 

түрлі форматта насихаттау қажет деген ойын 

жеткізді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ТАРИХ
 жылнамасы

ҚОҒАМИГІ ІС

КӨШІ-ҚОН БОЙЫНША 
КЕҢЕС БЕРМЕК

Қазақстанда к4ші-қон бойынша халыққа 
қызмет к4рсететін орталық ашыла-
ды. Бұл жайында жуырда Үкіметтің 
селек торлық режімдегі отырысында 
«Азаматтарға арналған Үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының басқарма т4рағасы 
 Абылайхан Оспанов айтты.

– Биыл Астанада К�ші-қон қызметтерін 

к � р с е т е т і н  х а л ы қ қ а  қ ы з м е т  к � р с е т у 

орталығын және К�кшетау мен Семейде 

авток�ліктерді тіркеу және жүргізуші куәлігін 

беру қызметін к�рсететін фрон-офистер 

ашамыз. Ал келесі жылдың басында Орал 

мен Атырау қалаларында да дәл осындай 

мамандандырылған халыққа қызмет к�рсету 

орталықтарын ашуды жоспарлап отырмыз, – 

деді Абылайхан Оспанов. Оның айтуынша, 

елордада ашылатын К�ші-қон қызметтерін 

к � р с е т е т і н  х а л ы қ қ а  қ ы з м е т  к � р с е т у 

орталығында құжаттарды қабылдау және 

тіркеу қызметтерін «Азаматтарға арналған 

үкімет» мамандары к�рсетеді, нәтижесінде 

к�ші-қонға байланысты мемлекеттік қыз-

меттер де «бір терезе» қағидаты бойынша бе-

кітілген стандарттарға сай ұсынылатын бола-

ды. Мемлекеттік қызмет к�рсетудің бірыңғай 

провайдері ретінде құрылған ұйымның 20 

мыңнан астам маманы халыққа жыл сайын 37 

миллионнан астам қызмет к�рсетпек. 

БӘРЕКЕЛДІ!

Тәуелсіздік күніне орай Оңтүстік Қазақстан 
облысы Мақтарал аудандық мәслихатының 
шешімімен белгілі ақын, Қазақстан Жа-
зушылар және Журналистер одағының 
мүшесі Мылтықбай Ерімбетовке Мақтарал 
ауданының Құрметті азаматы атағы берілді. 

Мылтықбай Ерімбетов к�п жылдар бойы 

ҚР Баспа комитетінде, «Лениншіл жас», «Жас 

Алаш» газеттерінде, «Парасат» журналында 

жемісті еңбек етті. Қазіргі таңда «Мырзаш�л» 

ғылыми-танымдық, этнографиялық журна-

лының бас редакторы болып қызмет атқарады. 

***

Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, 

Қазақстанның Құрметті журналисі Оразалы 

Жақсанов Қостанай қалалық мәслихатының 

шешімімен «Қостанай қаласының құрметті 

азаматы» құрметті атағы берілді. Т�сбелгі 

мен куәлікті Қос танай шаһарының бас-

шысы Базыл Жақыпов салтанатты түрде 

тапсырды.О.Жақсанов газетіміздің Қостанай 

�ңіріндегі тілшісі ретінде тіліміздің аясын 

кеңейтуге сүбелі үлес қосып келе жатқан 

қаламгер. 

Nріптестерімізді мәртебелі атақтарымен 

шын жүректен құттықтаймыз! 

ҚАЛАМГЕРЛЕРГЕ – ҚҰРМЕТ

МАРАПАТ

«ДАРЫН» СЫЙЛЫҒЫ 
ТАБЫСТАЛДЫ

Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан 
0убәкіров ғылыми, шығармашылық, 
кәсіби және қоғамдық қызметтердегі же-
тіс  тіктері үшін жастарға берілетін «Дарын» 
сыйлығының иегерлерін марапаттады.  

Марапаттау рәсімі Теміржолшылар мәде-

ниет сарайында �тті. Биыл Қарағанды бой-

ынша сыйлықтың «Жылдың жас лидері» 

аталымында – Біржан Иманов; «Жылдың 

жас оқытушысы» аталымында – Жұлдыз 

 Рахымбаева; «Жылдың жас спортшысы» ата-

лымында – Абылайхан Жүсіпов; «Жылдың 

жас дәрігері»  аталымында – Гүлімай 

Баймұханова; «Жылдың жас жур налисі» ата-

лымында Жанбота Елубаев; «Жыл дың жас 

жұмысшысы» аталымында – Думан Марал-

бай лауреат атанды. Жеңімпаздарға 100 мың 

тең генің сертификаты мен құрмет дипломда-

ры берілді. Шара соңында белгілі әнші Ерлан 

К�кеев әннен тарту тартты.

КӨЗАЙЫМ

ШАРА

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

МҮШӘЙРА
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕКДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Бекен ШОЛАН,
Қазақстан Республикасының

Әділет министрлігі жанындағы 
Заңнама институтының 
аға ғылыми қызметкері

Біз осынау ауқымды жұмысты 

бастауға қажетті дайындық жұмыста-

рына қазірден кірісеміз. Үкімет қазақ 

тілін латын әліпбиіне к�шірудің нақты 

кестесін жасауы керек. Латыншаға 

к�шудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі 

заманғы технологиялық ортаның, 

коммуникацияның, сондай-ақ ХХІ 

ғасырдағы ғылыми және білім беру 

процесінің ерекшеліктеріне байланыс-

ты. Мектеп қабырғасында балала-

рымыз ағылшын тілін оқып, латын 

әріптерін онсыз да үйреніп жатыр. 

Сондықтан жас буын үшін ешқандай 

қиындық, кедергілер болмақ емес» деп 

атап к�рсетті. 

Бұл ел ертеңі үшін болашаққа батыл 

қадам жасап, елімізді т�рткүл дүниеге 

танытып келе жатқан Елбасының тағы 

бір маңызды бастамаларының бірі және 

дер кезінде қозғалған, ұлт тірегі – ана 

тіліміздің болашағы үшін жасалған 

мәні зор шара деп білеміз. Мұны 

қазіргі кирилл-қазақ әліпбиіне немесе 

орыс тіліне теріс қарау деп емес, қайта 

қазіргі әліпбиіміз бен жазуымыздағы 

халықтың �з еркімен қалап алмаған, 

кешегі уақытта ретсіз таңылған кейбір 

кірме әріптерден арылып, таза қазақ 

әліпбиін жасау бағытындағы игілікті 

қадам деп түсінеміз. Латын әліпбиіне 

к�шу, сайып келгенде, ана тіліміздің 

болашағын ойлап, қолданыс аясының 

одан әрі кеңейе түсуіне мүмкіндік 

Мен қарапайым мектеп мұғалімімін. Қазақ тілі пәнінен 
сабақ беремін. Елбасының биылғы «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» мақаласында айтылған қазақ әліпбиін латын 
әліпбиіне к4шіруді қолдаймын. Бүгінде 4зге ұлт 4кілдерінің ара-
сында қазақ тілін меңгеріп келе жатқан жас 4рендер аз емес. 

Осы орайда шәкіртім, Ғани Мұратбаев атындағы орта 

мектептің 6-сынып оқушысы, �зге ұлт �кілі Милана Коровина 

жайында бірауыз с�з айта кетсем деймін. Милананың білімге 

деген талабы жоғары. Мемлекеттік тілді үйренуге жақсы ықылас 

танытып келеді. Wлең жазуға машықтанып жүргені қуантады. 

Жуырда ол «Алтын уақыт» деп аталатын �лең шумақтарын 

қазақ тілінде жазып, бәрімізді таңғалдырды. Айтайын дегенім, 

күні ертең Милана тәрізді жүздеген, мыңдаған оқушылар ла-

тын әліпбиін меңгеріп, осы әліпбидің негізінде �лең шығарып, 

мемлекеттік тіліміздің аясын кеңейтеріне сенімім мол. Wйткені 

олар келешегіміз. Демек, латын әліпбиінің негізіндегі қазақ жа-

зуымен жас ұрпақ �з қабілеттерін дамытып, шыңдала түсері анық. 

Латын әліпбиі олардың әлемдік ақпараттық кеңістігіне кірігуіне 

кең жол ашады. Сонда бүгінгі жасалып жатқан игі істердің 

жемісін міндетті түрде к�ретін боламыз. 

Замира КАНИДУЛЛАЕВА, 
Ғ.Мұратбаев атындағы орта

 мектептің қазақ тілі пәнінің мұғалімі
Жамбыл облысы

Шу қаласы 

 Латын әліпбиі біздің заманымыздан 

бұрын VII ғасыр ларда Рим елінде грек және 

этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда бо-

лып, қалыптасты. Бүгінде әлемде кеңінен 

қолданылады. 

  Б.з.б. IV ғасырдан бастап жазу тек солдан 

оңға қарай жазылды, алғаш 20 әріп болды.

  Жазу оңнан солға немесе солдан оңға 

қа рай жазылып, бағыты әрдайым алмасып 

отырған.

 Латын с�здерін оқуға негізделген әріп 

таңбалары қалыптасты. Қазіргі латын әліп-

биінде 25 әріп бар.

  Орта ғасырда Латын әліпбиі Еуропаға  

 та  рады, Африка, Америка және Азия 

халықтары пайдаланды. 

  Nліпбиге б.з.б. 230-жылдары G, Y және Z 

әріптері енген, соңғы екеуі грек тілінен кірген 

с�здер үшін алынған, ал J, U, W әріптерінің 

қолданылуы қайта �ркендеу дәуіріне жатады. 

 Біздің латын тіл мәдениетімен қатына-

сымыз да сонау ертеден-ақ басталған. Оның 

бір бұлжытпас айғағы – Кодекс Куманикус 

(лат. Codex Cumanіcus), «Қыпшақ тілінің 

с�здігі» – қыпшақ тілінде жазылған діни 

мәтіндер мен с�здіктерден тұратын кітап, бұл 

еңбектің түпнұсқасы 1294 жылы латынның 

готикалық к�не қарпімен жазылған. 

 Дауыссыздар латын тілінде muta 

(p,b,t,d,c,g) және liquida (l,r) болып б�лінеді.

(деректер https://kk.wikipedia.org 
сайтынан алынды)

Men qarapai’ym mektep mug’alimimin. Qazaq tili pa’ninen 
sabaq beremin. Elbasynyn’ bi’ylg’y «Bolas’aqqa bag’dar: ry’hani’ 
jan’g’yry’» maqalasynda ai’tylg’an qazaq a’lipbi’in latyn a’lipbi’ine 
ko’s’iry’di qoldai’myn. Bu’ginde o’z ult o’kilderinin’ arasynda 
qazaq tilin men’gerip kele jatqan jas o’render az emes. 

Osy orai’da s’a’kirtim, G’ani’ Muratbaev atyndag’y orta 

mekteptin’ 6-synyp oqy’s’ysy o’zge ult o’kili Mi’lana Korovi’na 

jai’ynda biray’yz so’z ai’ta ketsem dei’min. Mi’lananyn’ bilimge 

degen talaby jog’ary. Memlekettik tildi u’i’reny’ge yqylas jaqsy yqylas 

tanytyp keledi. O’len’ jazy’g’a mas’yqtanyp ju’rgeni qy’antady. Jy’yrda 

ol «Altyn y’aqyt» dep atalatyn o’len’ s’y’maqtaryn qazaq tilinde jazyp, 

ba’rimizdi tan’g’aldyrdy. Ai’tai’yn degenim, ku’ni erten’ Mi’lana 

ta’rizdi ju’zdegen, myn’dag’an oqy’s’ylar latyn a’lipbi’in men’gerip, 

osy a’lipbi’din’ negizinde o’len’ s’yg’aryp, memlekettik tilimizdin’ 

ai’asyn ken’ei’terine senimim mol. O’i’tkeni olar keles’egimiz. 

Demek, latyn a’lipbi’inin’ negizindegi qazaq jazy’ymen jas urpaq o’z 

qabiletterin damytyp, s’yn’dala tu’seri anyq. Latyn a’lipbi’i olardyn’ 

a’lemdik aqparattyq ken’istigine kirigy’ine ken’ jol as’ady. Sonda 

bu’gingi jasalyp jatqan i’gi isterdin’ jemisin mindetti tu’rde ko’retin 

bolamyz.

Zami’ra KANI’DY’LLAEVA,
G’.Muratbaev atyndag’y orta

mekteptin’ qazaq tili pa’ninin’ mug’alimi
S’y’ qalasy

Jambyl oblysy

толық қамтитын с�здік немесе де-

ректер жинағы» деген анықтама 

берілген. Ондағы ұғымдар барын-

ша стандартталған әрі нысандық 

және ұғымдық жағынан �згеріске 

ұшырамай, қалыптасқан шаблон 

сияқты қайталанып келіп отырады. 

Мұның �зі заң мәтіндерінде жекелеген 

с�здер мен с�з тіркестерін  қолданғанда 

бірізділікті сақтауға мүмкіндік береді. 

Заңгер-журналист әрі тәжірибелі 

 аудармашы Д.Омашұлының «Заңнама 

ұғымдарының тезаурусы» атты кітабы 

(«Заңнама ұғымдарының тезаурусы», 

«С�здік-словарь» ЖШС, 2013 ж., Ал-

маты.) осы салада мемлекеттік тілде 

жарық к�рген тұңғыш еңбек.  Осын-

дай игі істерді әрі қарай дамытып, 

жалғастыра беру қажет деп ойлаймыз.

Біз жоғарыда к�птеген заңдардың 

қабылданып жатқанын, олардың 

бәрі дерлік орыс тілінде дайында-

лып, мемлекеттік тілге аударылатынын 

айттық. Мәселен, «Nділет» нормативтік 

құқықтық актілердің ақпараттық-

құқықтық жүйесінің мәліметтеріне 

сүйенсек, тәуелсіздік жылдары үш 

мыңнан астам заң қабылданыпты. 

Солардың үшеуі ғана мемлекеттік тілде 

дайындалған («К�ші-қон туралы» (бас-

тамашысы – N.Ысқақ), «Қазақстан 

Республикасындағы баланың құқық-

тары туралы» (Ф.Оңғарсынова), 

«Баланың құқықтарын ақпараттан 

қорғау туралы» (А.Смайыл). Олардың 

�зі  депутаттардың бастамасымен 

әзірленген. Ал Үкімет мемлекеттік 

тілде бірде-бір заң жобасын ұсына ал-

май келеді.Талпыныс бар, бірақ нәтиже 

шамалы. Бірте-бірте бұл олқылықтың 

да орны толар деп үміттенеміз. 

Жалпы мемлекеттік тілдегі заңнама 

аудармаларының сапасы, әсіресе 

терминдер мен с�з тіркестерінің 

ұғымдық аппаратта дәл берілуі, орыс 

т іліндегі  түпнұсқа нормалардың 

сақталуы тұрғысынан алғанда, қазақша 

заңнаманың мәтіндерінде әлі де болса  

кемшіліктер кездесіп қалады. Бұл – 

үнемі бұқаралық ақпарат құралдарында 

жазылып, әртүрлі деңгейдегі алқалы 

жиындарда, конференциялар мен се-

минарларда жиі айтылып келе жатқан 

�зекті мәселе.  Біздің мақсатымыз, 

осының бәрін жіліктеп, талдау емес. 

Оны шағын мақалада тұтастай қамту 

да мүмкін болмас. Сондықтан біз 

заң мәтіндерін аударуда мемлекеттік 

тілдің заңдылықтары мен �зіндік 

ерекшеліктерінің сақталуына, тер-

м и н д е р  м е н  с � з  т і р к е с т е р і н і ң ,  

орфографиялық, грамматикалық 

ережелердің дұрыс қолданылуына 

 : . . 
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қатысты ойымызды ортаға салып 

отырмыз. Бұл тақырып кейбіреулерге 

ұсақ-түйек болып к�рінуі де мүмкін. 

Бірақ осындай «ұсақ-түйектің» �зі 

мемлекеттік тілдегі заң мәтіндерінің 

сапасына елеулі әсер ететінін естен 

шығармаған ж�н.

Айталық, орыс тілінде к�птеген 

терминдер, жекелеген с�здер мен с�з 

тіркестері к�пше түрде жазылады. Олар-

ды аударған кезде қазақ тілінің �зіндік 

ерекшеліктерін қатаң басшылыққа алу 

қажет деп есептейміз. Мәселен, «науки 

– ғылым», «знания – білім», «право-

нарушений – құқық бұзушылық»,  «в 

целях – мақсатында», «в случаях – 

жағдайда», «на оснований – негізде» деп 

аударылуға тиіс. Бұл с�здер жиынтық 

ұғымды білдіретіндіктен, қазақ тілінде 

жекеше түрде жазылады. Бұған нақты 

мысал ретінде 2014 жылы қабылданған 

Қазақстан Республикасының Nкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексінің 

атауын (ал орысша атауы – «Кодекс 

Республики Казахстан об администра-

тивных правонарушениях») келтіре 

кетуге болады. Осындағы «об админи-

стративных правонарушениях» деген 

с�з тіркесін «әкімшілік құқықтарды 

бұзушылықтар туралы» деп алсақ, ол 

айтуға ауыр әрі қолдану кезінде ора-

лымсыз болып шығар еді. Бұл с�з тіркесі 

жиынтық ұғымды білдіретіндіктен, 

«Мәжіліс Т�рағасы», «Кодекс», «Заң», 

«Шарт», «Келісім», «Хаттама», «Мемо-

рандум» және т.б.).

Заң жобаларының к�пшілігі орыс 

тілінен аударылатынын жоғарыда 

айттық. Олардың орысша мәтіндері, 

�з кезегінде, батыс елдерінің үлгі 

з а ң д а р ы н а  ( ә с і р е с е  а ғ ы л ш ы н 

тіліндегі) негізделіп жазылады. Осы 

елдердің грамматикалық заңдылығы 

бойынша кейбір атау тұлғадағы зат 

есімдер с�йлемнің аяғында келсе де, 

бас әріппен жазыла береді. Ал шет 

тілінен орыс тіліне аударылып, бас 

әріппен жазылған с�здер қазақ тілінде 

де сол күйінде қалатынын кез кел-

ген нормативтік шарттан немесе 

келісімнен байқауға болады. Мұндай 

жағдайда заң бастамашылары (дәлірек 

айтқанда – аударма мекемелері) 

қандай дерекк�зге сүйенерін білмей 

дал болуы әбден ықтимал. Wйткені 

басшылыққа алынатын құжаттарда да 

(заң, шарт, келісім, меморандум, хат-

тама) бірізділік жоқ. Мәселен, «тарап» 

деген зат есім бір шартта бас әріппен 

алынса, екінші заңда немесе келісімде 

кіші әріппен беріледі.  Бұл ретте 2013 

жылы Қазақстан Республикасының 

Сыртқы істер министрлігі шығарған 

« Қ а з а қ ш а - о р ы с ш а - а ғ ы л ш ы н ш а 

дипломатиялық с�здікті» (құрастырушы 

– Б.М.Жәмкенов) атап �ткен ж�н. 

(Басы 1-бетте)

Осыған қатысты бір ғана  мысал 

келтіре кетейік. «Табиғи монополи-

ялар және реттелетін нарықтар тура-

лы»1998 жылғы 9 шiлдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңында «аф-

филиированное лицо» деген с�здер 

«аффилиирленген тұлға» деп ауда-

рылыпты, ал енді оның қандай  тұлға 

екенін тиісті  мамандар болмаса, 

қарапайым халық түсіне бермейді. 

Кейіннен Қазақстан Республикасының 

Үкіметі жанындағы Республикалық 

терминология комиссиясы (бұдан 

әрі – Терминком)  экономикада жиі 

қолданылатын осы с�здердің қазақша 

баламасын «үлестес тұлға» деп бекітіп 

берді. Жоғарыда аталған Заңда мәселе 

кәсіпкерлік қызметке �зінің пайыздық 

үлесімен қатысатын тұлға жайлы болып 

отырғандықтан, түпнұсқаның қазақша 

аудармасы ұғымға жеңіл әрі оны кез 

келген адам қиналмай түсіне алады.

Осылайша, әрбір сала бойын-

ша заңнамалық актілерге қатысты  

заң терминдерін жасап,  тұрақты 

тіркестерді қалыптастырған ж�н, 

яғни қолданыстағы заңдарымыздың 

т е з а у р у с ы н  қ ұ р а с т ы р у  қ а ж е т . 

С.Ожеговтың «Орыс тілінің с�здігінде» 

тезаурусқа «қандай да бір арнайы 

саланың терминдері мен ұғымдарын 

ЗАҢ ТЕРМИНДЕРІН 
АУДАРУДА БІРІЗДІЛІК ҚАЖЕТ

нормаға нұқсан келтіріп тұрған жоқ. 

Сол сияқты алдындағы анықтауышы 

сан есім болатын зат есімдер де («жеті 

күн», «бірнеше кәсіпкер», «к�птеген 

жеңілдік», «алты бап» және т.б.) же-

кеше тұлғада берілуге тиіс. Wкінішке 

қарай, заңнама мәтіндерін қазақ тіліне 

аударған кезде  тіліміздің осындай 

�зіндік ерекшеліктері үнемі ескеріле 

бермейді. Сондықтан мемлекеттік 

тілдегі заң жобаларын тіл институты 

ғалымдарының сараптамасынан, білікті 

тіл мамандарының тезінен �ткізіп алған 

артық болмас еді.

Қазақстан Республикасының 

Nділет министрлігі осыған байланыс-

ты бірқатар шараларды күн тәртібіне 

уақтылы қойып келеді. Заңнама инс-

титутымен бірлесіп, мемлекеттік 

тілдегі заң терминдеріне қатысты 

к�кейкесті мәселелері Парламент 

депутаттарының, тілші ғалымдардың, 

білікті аудармашылардың, министрлік-

тер мамандарының қатысуымен ғы-

лыми-практикалық семинарлар-

да, әртүрлі жиындарда талқылап, 

нақты шаралар кешенін белгіледі. 

Терминкомның ресми мақұлдауымен 

«Заңнама терминдерінің қазақша-

орысша, орысша-қазақша с�здігі» 

( қ ұ р а с т ы р у ш ы с ы  –  З а ң н а м а 

институты ның жетекші  ғылыми 

қызметкері М.А.Айымбетов) жыл сай-

ын пысықталып, қайта шығарылып 

келеді, ол к�мекші құрал ретінде 

басшылыққа алу үшін Парламентке, 

атқарушы және құқық органдарына 

жіберілді. Бұл с�здік уақыт талабына 

сай туындайтын жаңа терминдер-

мен толықтырылып отыратындықтан, 

ә р т ү р л і  с а л а д а  ж ұ м ы с  і с т е й т і н 

 аудармашы мамандар заң мәтіндерін 

мемлекеттік тілге аударғанда, к�бінесе 

осы с�здікті  басшылыққа алады. 

Заңнама институты Лингвисти-

ка орталығының қызметкерлері ба-

стамашылардан келіп түскен заң 

жобаларына сараптама жасайды. 

 Жобалар аудармасының мәтіндерінде 

грамматикалық, стилистикалық, 

о р ф о г р а ф и я л ы қ ,  о р ф о э п и я л ы қ 

қателердің жиі кездесетінін сарапшы-

м а м а н д а р д ы ң  қ о р ы т ы н д ы с ы н а н 

байқауға болады. Мәселен, орыс 

тіліндегі  халықаралық шарттарда, 

келісімдерде, хаттамаларда, мемо-

рандумдарда к�птеген с�здер (әсіресе 

– қатардағы зат есімдер) бас әріппен 

беріліп жүр (мысалы, «Сторона», «Ста-

тья», «Глава», «Интернет»,  «Проект», 

«Программа», «Член» және т.б.). 

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының талаптары-

на сәйкес «заң актісінің екі тілдегі 

мәтіні теңтүпнұсқалы болуға тиіс» деген 

қағиданы ұстанған аудармашы-маман-

дар осы сияқты атауларды  мемлекеттік 

тілде де бас әріппен жазады. Бұл қазақ 

тілінің грамматикасына сай келе ме 

деген сұрақ туындайды. Бірақ оның 

жауабын ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, 

тиянақты т�релігін айтатын ешкім 

жоқ. Орысша қалай болса, дәл  солай 

жазылып келеді. Біздің ойымызша, 

қазақ тілінің грамматикасы бойын-

ша кез келген зат есім бас әріппен 

жазыла бермейді, бұл ж�нінде белгілі 

бір ереже бар. Осы ереже бойынша 

жалқы есімдер: географиялық атау-

лар, адамдардың аты-ж�ні, саяси мәні 

бар лауазымдар мен кейбір маңызды 

құжаттардың атаулары ғана бас әріппен 

жазылады (мысалы, «Қазақстан Респуб-

ликасы», «Алатау», «Ертіс», «Алматы», 

«Абай», «Президент», «Парламент», 

Сонда кейбір атаулар, лауазымдар 

халықаралық шарттарға сәйкес бас 

әріппен берілген. 

Заң мәтіндеріне қатысты к�ңіл 

 аударатын тағы бір  мәселе – қысқарған 

с�здердің берілуі. Социалистік дәуірде 

қолданылып, құлаққа сіңісті болып 

кеткен қысқарған с�здердің к�пшілігі 

қазір ескіріп, қазіргі айналымнан 

шығып қалды. Оның есесіне, еліміз 

егемендік алып,  әлемдік �ркениетке 

бет бұрғаннан бері қысқарған с�здердің 

саны да к�бейе түсті. Бұл заңды да. 

Кейбір халықаралық шартта неме-

се келісімде қысқарған с�здер жиі 

қолданылады. Олардың бәрі орыс 

тілінен аударылатындықтан, қазақ 

тілінде таратып жазу немесе түсіну �те 

қиынға соғатыны белгілі.  Жоғарыда 

аталған с�здіктің соңында негізгі 

халықаралық, �ңірлік және үкіметтік 

емес ұйымдардың атаулары толық 

және жақша ішінде қысқартылып 

(бас әріптері) берілген. Бұл еңбек 

– аудармашының пайдалануына 

қолайлы, бір ғана салаға (дипломатия 

тақырыбындағы құжаттарға) арналған 

к�мекші құрал. Сондықтан алдағы 

уақытта басқа да сан саланы қамтитын 

ресми құжаттарда қолданылатын 

қысқарған с�здерді әліпби ретімен 

саралап, жеке с�здік шығаратын уақыт 

жетті деп ойлаймыз.

Бұл ретте Терминком атқарған тия-

нақты жұмысты атап �ткен ж�н. Оның 

мүшелері негізгі жұмысымен қоса  

тоқсан сайын бас қосып, жүздеген тер-

мин с�здерді қарайды және �з отырыс-

тарында олардың ең оңтайлы әрі дәл 

нұсқасын дауыс беру арқылы бекітеді. 

Терминком заң актілерінің аударма-

сында екіұдай қолданылып  жүрген, 

мағынасы ұқсас с�здердің (синоним-

дер) аражігін ажыратып берді. Мы-

салы: «модернизация – жаңғыру», 

«модификация – түрлендіру», «преоб-

разование – қайта құрылу», «слияние 

– қосылу», «присоединение – бірігу», 

«оригинал – түпнұсқа», «аутентичность 

– теңтүпнұсқалылық», «подлинник 

– т�лнұсқа», «дубликат – телнұсқа», 

«контекст – түпмәтін», «проверка – 

тексеру», «досмотр – жете тексеру», 

«осмотр – қарап-тексеру», «обследо-

вание – тексеріп-қарау», «следствие – 

тергеу»,  «расследование – тергеп-тек-

серу» және т.б. Ең бастысы, осы сияқты 

жүздеген терминдер 2014 жылдан ба-

стап жаңадан қабылданған кодекстерде 

(барлығы 7 кодекс) бір ізге салынып, 

барлық сатыдағы заң мәтіндерінде 

қолданылып жүр. Бұл – құптарлық 

жағдай.  

ХХ ғасырдың басында ұлттық 

жазудың реформаторы,   түркітанушы-

ғалым, ақын, публицист, педагог, 

аудармашы, қоғам қайраткері Ах-

мет Байтұрсынұлы: «Қазақ тірі бо-

луы керек, ол үшін ірі болуы керек, 

ең бастысы тілі болуы керек» деген 

екен, ал ХХІ ғасырдың басында Ел-

басы Н.Назарбаев осы ойды әрі қарай 

сабақтап: «Мәңгілік ел болу үшін – 

мәңгілік тіл болуы керек» дейді. Яғни 

Мәңгілік елдің бір тұғыры тіл болса, 

тілдің бір тұғыры – заңнама тілі екені 

даусыз. Ендеше, Мәңгілік ел болғымыз 

келсе, заңнама тілін дамыта отырып, 

барлық салада (әсіресе күнделікті 

қарым-қатынаста) қазақ тілін кеңінен 

қолдана білуіміз қажет. Осындай іс 

жүзіндегі қарекеттің нәтижесінде таяу 

болашақта заң актілерін  толықтай 

ана тілімізде әзірлеу мүмкіндігін 

пайдалануға болады деп ойлаймын.

береді. Тіліміздің ішкі табиғатын 

кемелдендіріп, жаңа әліпби арқылы 

айтылым мен жазылым талаптарын бір 

жүйеге түсіруге септігін тигізеді. 

Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен 

беделге ие болып, қолданыс аясы да, 

мүмкіндігі де зор екендігін танытып 

отыр. Латын әріптері графизация 

(әріп таңбалау) заңдылықтарына, яғни 

«к�ру-қабылдау-тану» талаптарына да 

сай. Жер бетінде латын әліпбиі барлық 

салада қолданылатыны байқалады. 

Барлық дәрі-дәрмек атаулары, мате-

матика, физика, химия формулалары, 

к�птеген терминдер, мамандықтарға 

қатысты ғылыми әдебиеттер, т.б. ла-

тын әліпбиімен байланысты екенін 

байқауға болады. Латын графика-

сын қолданатын барлық елдердің 

әліпбиіндегі әріп саны тілдегі фоне-

малар санынан әлдеқайда аз болуы да 

оның жетістігі болып саналады. Латын 

әліпбиінде әртүрлі диакритикалық 

таңбалар (нүкте, қос нүкте, сызықша, 

айшық, дәйекше, т.б.), яғни қосымша 

белгілер арқылы к�птеген елдің барлық 

фонемалары латынның 26 таңбасымен 

ғана белгіленуі жазу үнемділігін та-

нытатын тиімді әліпби дәрежесіне 

жеткізіп отыр. Жазуға қойылатын 

 басты талап лингвистикалық (тілді дәл 

жеткізу) бағытта ғана емес, техникалық 

жағдайларға (баспа ісі, компьютер, 

телефакс, интернет, т.б. ) да сай болуы 

керек. Қазір латын әліпбиі осы талаптар 

биігінен де к�рінеді. 

Жазу – әрбір халықтың рухани, 

мәдени �суін, даму деңгейін к�рсететін 

әлеуметтік мазмұны зор құбылыс. Ол 

�ткен мен бүгінді, бүгін мен келешекті 

жалғастыратын алтын к�пір. Сондықтан 

жазу, алфавит адамзат тарихындағы 

құнды дүниелердің бірі ретінде ұрпақ-

тан-ұрпаққа мирас етіп қалдыратын 

байлығымыз. 

Қазіргі орфографиямыздағы кейбір 

қиындықтарға қарап, «біздің жазуымыз 

осыншама сын к�термегені ме?» деп 

те ойлауға болмайды. Осы жазуымыз 

аға ұрпаққа білім беріп, оларды талай 

биіктерге жетеледі, қазақтың әдебиетін, 

мәдениетін, ғылымын к�терді, егеменді 

мемлекетімізге де қызмет етіп келеді. 

Енді жағдай �згерді, біз бұрынғыны 

қанағат етіп қана қалмай, алға ұмтылған, 

ә л е м д е г і  д а м ы ғ а н  о з ы қ  е л д е р д і ң 

деңгейінде ғана емес, алдыңғы қатардан 

к�рінуге мүмкіндігі мол егеменді Қазақ 

елі ретінде әліпбиіміз бен жазуымызға да 

мемлекеттік тіл дәрежесіндегі Қазақ тілін 

әлемге таныта алатындай жағдай жасауы-

мыз қажет. Латын графикасы арқылы 

таңбаланған қазақ әліпбиі мен жазуы 

қазақ елін осы биіктерге бастайтынына 

кәміл сенеміз. 

Нұрбол С0ДУАҚАС, 
филология ғылымының кандидаты

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ
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Бетті дайындаған 
Айгүл 0МІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

– Ат үстінде үзеңгіге шіреніп отыруға болмайды, ат аяқ асты 

үріксе жығылуы мүмкін;

– Үзеңгіге аяқты �ткізуге болмайды, жығылса атқа сүйретіліп кетуі 

мүмкін;

– Атты үйдің белдеуінен немесе есіктің тұтқасынан байламайды, себебі үркіп 

кетсе үйді қиратуы мүмкін;

– Байлаулы тұрған ат құйрығын к�теріп түсірсе, алыс жолға шығудың белгісі 

деп саналған;

– Байлаулы аттар бір-бірімен қасысып тұрса, сапардың сәтті болғаны;

– Жылқыны б�где біреуге сатқанда, ноқта, шылбырын, жүгенімен беруге 

тыйым салады және де оны �зі алып қалады, себебі ырыздық бірге кетеді 

деп сенеді;

– Аттың басынан сабамайды, аттың сұсы мен күші басында 

болады;

– Асқа сойылған аттың басын биік жартасқа 

қояды.

ЫРЫМДАР МЕН 
ТЫЙЫМДАР

ЖАҢБЫРЛЫҚ

Жортар аттың тоғы игi«Жасыңнан 
малды баға біл...»

ССіз білесіз бе?із білесіз бе?
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АТ – алты жасқа келген, денесі то-

лысып жетілген, піштірілген, қолға 

үйретілген, мініс пен шаруашылықта 

қолдануға жарамды жылқы. Оны салт 

мінуге, арба-шанаға жегуге, әртүрлі 

шаруашылық жұмыстарға к�лік ретінде 

пайдаланған. Сонымен бірге аңшылықта, 

барымта мен сапарларға мінілетін саят 

пен жорыққа мінілетін аттар арнайы 

таңдалып, үйретіледі. Ертеде «салт атты 

к�шпелiлердің» мәдениетiнде аттың 

шаруашылық жағынан болсын, ғұрыптық 

тұрғыдан болсын маңызы ерекше болды. 

Атты алғаш мінуге, кейiн жегін құралы 

ретінде пайдалану еларалық байланыс-

ты күшейтті. Түрлi тарихи кезеңдерде 

аттардың к�птеп пайдаланылуы қоғамдық 

дамуды, халықтың тұрмысын, дүниетаным 

аясы мен мәдени деңгейiн к�тердi. Nсіресе 

әскери және шаруашылық күш ретіндегі 

маңызы �те жоғары болды.

Мініс к�лігі болатын арнайы атты 

құлын кезінен бастап баптап �сірді. «Ердi 

аттың естiсi теңейдi» деген ұстанымды 

қастерлеген к�шпелілер аттың есте сақтау 

қабілеті мен сезімталдығын ерекше 

жоғары бағалады. Расында да, жақсы ат 

ауа райы мен жер рельефiнiң �згеруiн, 

�зі үйренген жайылымды, елді мекендi 

адаспай тауып алатын естi жануар ретінде 

үлкен құрметке б�ленді. К�шпелілер ат 

бойына құлын кезінен бастап жуасытып, 

шартты рефлекске негiзделген жақсы 

қасиеттер қалыптастырудың сан алуан 

тәсілдерін меңгерді. С�йтіп, атты мiнез-

құлқы тұрғысынан да, физиологиялық 

жағынан да к�шпелі тіршіліктің талап-

тарына сай тәрбиелеп, бабына келтірді. 

Дәстүрлі ортада аттары қолданыстық және 

этномәдени мәніне қарай т�л ат, сүндет 

ат, бетжүздік ат, тұл ат және т.б. түрлерге 

б�лген. 

Қазақы ортадағы әскери категория-

лар – қолбасшылар, батырлар, тіпті 

қарапайым сарбаздардың �здері  де 

әбден сұрыпталып, сыннан �ткен ат-

тарды мінген. Абылайдың жирен қасқа 

арғымағы, Қанжығалы Б�генбайдың үкілі 

торысы, Қаракерей Қабанбайдың қубас 

торысы, Шапырашты Наурызбайдың торы 

аласы, Уақ Бармақтың қанаткері, Керей 

Ер Жәнібектің к�к д�нені, Райымбектің 

к�кмойнағы сияқты талай жорықтар 

АТ БАЙЛАР – кәде түрі. Күйеу 

жігіт қалыңдығының ауылына тұңғыш 

бар ғанда орындалатын рәсім. Жүйрік 

немесе жорға ат мініп, серіктерімен 

қыз дың ауылына жақындап келген 

күйеу ауылға жарты шақырым қалғанда 

атынан түсіп, оны жолдастарымен 

ауылға қарай жетектетіп жібереді де, �зі 

сол жерде қалады. Жолдастары ауылға 

күйеу жігіттің келгенін хабарлап, атын 

қалыңдықтың туған әпкесіне не жақын 

туыстарының біріне береді. Аттың 

тіз гінін ұстаған адам міндетті түрде 

қыз болу керек және ол күйеу жігіттен 

ат байлар кәдесін талап етеді. Күйеу 

жігіт екінші рет келгенде оның киіз 

үйі ауылға жақын тігіледі және «шатыр 

байғазы» кәдесі алынады. Ат байлар 

кәдесі ретінде мата немесе жағалы 

киім берілуі мүмкін. Бұл кәде Оңтүстік 

Қазақстанда «к�пшік қыстырар» деп 

те аталады. Бұдан соң, ауыл әйелдері, 

қыздары мен жігіттері күйеуді қарсы 

алуға шығады. Қалыңдықтың �зі, әкесі 

мен шешесі ауылда қалады.

ЖЕЛҚУЫҚ – жүген-құрық тимей, 

мініс к�рмегеніне біраз болған асау 

жылқының атауы. Мұндай аттар жорық 

кезінде аса т�зімді болып келетіндігіне 

байланысты кейбір жағдайда мініске 

пайдаланбай еркін қоя береді. Ат 

бапкерлері мен сыншылар жақсы ат 

болатын құлын-тайды ертерек танып, 

тек д�нен шығарып барып үйретсе 

жауға мінер мықты ат болады деп есеп-

теген. Сондай-ақ к�кке әбден тойып, 

жұнттай болған, ширығып, жарап, 

желігіп тұрған барлық жылқы атаулыға 

да желқуық ұғымын (желқуық байтал, 

желқуық айғыр, т.б.) қолдана береді.

Ж А Ң Б Ы Р Л Ы Қ  –  ж ы л қ ы н ы ң 

сауырын дағы ойыстау жері, суағары. 

Жаңбырлық малдың бiтiмi мен сымба-

тын, дене б�лiктерi мен сүйек бiтiсiн, 

бұлшық етiнiң аз-к�птiгiн (ояздығы мен 

толысуы) к�рсетеді. Арып титықтаған 

жылқының сан етiнiң сайлығы мен 

сауырындағы жаңбырлығы «қазылып», 

яғни ояздалып, ойыс болып к�рінеді. Ал 

қоңданғанда (семіргенде) жаңбырлығы 

ойыс болмай, тегістеле бастайды. 

Сондықтан қоңданған жылқы туралы 

ат жаңбырлығын жапты, жаңбырлығы 

жабық деп айтады.

ЖЕЛІС – аяңнан жылдам, шабыс-

тан баяу ат жүрісінің бір түрі. Желістің 

б�кен желіс,  сары желіс,  жорға 

желіс, бүлкек желіс деген түрлері бар. 

Шапқанда ат тез шаршайтындықтан 

алыс жолда атты үнемі желдіртумен 

жүріс �ндіреді.

АТБАЙЛАР – дәстүрлі ортада қыз 

бала деген ұғымның тұспалдап атауы. 

«Nке нiң ат байлары – қыз баласы, 

шы рақ жағары – ұлы» дейді халық 

мәтелінде.

А Т  Б А С Ы Н Д А Й  А Л Т Ы Н  −  

дәстүрлі �лшем атауы. Метафоралық 

образдық теңеу. Wте үлкен, к�лемді, 

қымбат заттың м�лшерін бейнелейді.

АТ КЕКІЛІНЕ  (ҚҰЙРЫҒЫНА)  

ҮКІ ТАҒУ – байырғы магиялық 

түсініктен туындаған сақтандыру 

үшін жасалатын шара.  Қазақтар 

қалың к�пшілік жиналған орындарға 

барған кезде аттарын үкімен сәндейді. 

Үкінің бір шоқ мамық араласқан 

қауырсынының кейбір талдарына 

бояу жағып әсемдеп, қауырсынның 

қарақұсынан шоқтап жіп байлап, 

оны аттың кекіліне байлайды. Үкіні 

к�бінесе бәйгеге қосылатын жүйрік, 

жорға аттарға, яғни сымбатты, мүсінді, 

жүрісі ерекше аттарға к�з бен тілдің 

сұғы тимесін деген ниетпен байлай-

ды. Ұзатылған қыз, қайын жұртына 

барған күйеу,  жас  келін  мінген 

аттардың кекіліне үкі байлау магиялық 

сақтандыру функциясын атқарумен 

бірге, ат мінген адамның да осы 

шараға тікелей қатысы бар екендігін 

айғақтайтын белгі іспеттес. 

АТ КЕКІЛІН КЕСУ – қазақы 

ортадағы әдеттік құқықтық қатынасты 

реттейтін ғұрыптық мәні бар үрдістің 

атауы. Адамаралық, тіпті руаралық 

қатынастар мүлдем үзілді дегенді 

білдіретін ғұрыптық шара. Бұндай 

құбылысқа бірден-бір себепкер адам 

�лімі болды. Құныкер (кісі �лтіруші) 

жақ пен құн талап етуші (кісісі �лген) 

жақтың ешбір бітімге, тоқтамға келе 

алмаса, тараптар екі араларына ұзын 

ала арқан тастап, бір шетке �лген 

жігіттің мінген атын әлеміштеп, тұлдап 

әкеліп байлайды. Егер құн талап етуші 

жақ құныкердің т�леген құнына келісе 

алмаса, ат кекілін кесу арқылы «жанға 

– жан, қанға – қан» деген кек алуға 

к�шкендігі туралы белгі береді. Ол үшін 

кекілі кесілген аттың шолақ кекілін 

шоқтап, түбінен буып тастайды. Ат 

кекілін кесудің тағы бір түрі – ағайын-

туыс, құда-жегжат, дос-жаран арасын-

да «бетке салық, сүйекке таңба» түссе 

немесе бір біріне «кешпес жамандық» 

жасаса, кінәлаушы – уәжі орынды жақ 

қарсы жақтың ішіндегі айыпкердің 

мініп жүрген атының кекілін кесіп 

әкетеді.

АТ ҚҰЙРЫҒЫН КЕСІСУ / ҮЗУ 

– жақын сыйластық, достық, кейбір 

жағ дайда, тіпті туысқандық қаты-

нас тағы адамдардың арасындағы 

байланыстың ерекше себептер-

мен мүлдем үзілгендігін білдіретін 

ұғым. Ат құйрығын кесісудің «ат 

кекілін кесу» деп аталатын үрдістен 

айырмашылығы – мұнда бір-бірін 

айыпқа жығу немесе құн даулау 

мақсаты қойылмайды. Wйткені ат 

құйрығын кесісуге себепкер фактор-

лар к�бінесе, моральдық-этикалық 

сипатта болып келеді. Қарсы тараптар 

ауылдың, кейбір жағдайда, бүкіл ру-

қауымның игі жақсы ларының алдында 

�зінің уәжін айтады. Яғни арадағы 

бітіспес дауға айналған реніштің нақты 

себептері айғақталынады. Бірақ ол 

себеп тердің моральдық-этикалық 

салдары ауырлығын баса к�рсетуге 

тырысады. Айыптаудың түпкі мәні – 

айыпталушының ата-баба жолының 

принциптері мен нормаларынан 

мүлдем ауытқығандығын дәлелдеу. 

Уәжі орынды адам �зін жәбірледі деп 

тапса, ол отбасымен басқа жаққа к�шіп 

кетеді. Тіпті осындайда басқа руға 

кірме болып сіңіп кететін жағ дай лар 

да ұшырасты. Тараптардың бір-бірінен 

іргесін мүлдем аулаққа салу үрдісін ат 

құйрығын кесісу деп атайды. Осын-

дай жайтқа байланысты ара ағайын 

ортаға араласып, қарсы жақтарды 

бітістіруге, татуластыруға тырысады. 

Деректерге қарағанда, ара ағайын-

ның к�п күш салуының нәти же сінде 

араздасқандардың басым к�п шілігі 

�зара тіл табысып, татуласып отырған.

АТ ҚҰЙРЫҒЫНА ТАҢУ (БАЙ-

ЛАУ) ТАҒУ – байырғы дәстүрлі құқық -

тық жазаның ең ауыр түрі, ауыр қыл мыс 

жасаған айыпты деп танылған адамды 

ат құйрығына байлап �лтіру. Ерте-

ректе мұндай жазаға дәстүрлі ортада 

қауымның (ру, әулет, ата) абыройына 

нұқсан келтірген, дәстүрлі қатынас нор-

маларына жат, �рескел әрекетке барған 

айыпкерлер кесілді. Мұндай жаза би-

лер сотының шешімімен жүзеге асты. 

Яғни ат құйрығына байлап �лтіруге 

бұйырылған.  Осы жазаға  сәйкес 

қылмыскердің аяқ-қолы асау аттың 

құйрығына байланды. Жаза мейлінше 

ауыр болғанымен, ата-баба жолының 

ілкімді принциптері мен нормаларын 

сақтаудың әдеттік құқықтық тиімді 

тәсілдердің бірі болды.

±± ды. Бұлай к�бінесе жас балаларды алып 

жүрген. Атқа мінген адамның алдына 

немесе артында адамды к�лденең салып 

алып жүруді �ңгеру деп атайды. Бұл әдетте 

жаугершілік заманында тұтқынға түскен 

немесе қылмыскер адамды алып жүру үшін 

қолданылған тәсіл.

АТ АРҚАНДАУ – мініс атын таң атқан -

ша жайылуына мүмкіндік беретін шағын 

аумаққа қағылған қазыққа арқан тағып 

бекіту тәсілі. Ол үшін ауылдан алыс емес 

суға жақын, ш�бі бітік, к�кмайса жер 

таңдалады. Ұры-қарыдан сақтану мақса-

тында ондай жер жүргінші жолынан аулақ, 

к�зден таса, қалтарыс аумақта болуы 

тиіс. Ат арқандайтын жерді басқа малдан 

қориды. Ат арқандауды, сондай-ақ саяқ 

жүретін немесе б�тен үйірден әкелген атты 

жерсіндіру үшін де қолданады. Ат арқандау 

үшін қазықтың айналсоғына арқанның бір 

ұшын бекітіп, екінші ұшын аттың басына 

киілген ноқтаға байлайды немесе алдыңғы 

екі аяғын тұсайды. Кейде аттың алдыңғы 

бір аяғын ғана байлап қояды.

АТ АРҚАН ЖЕР – халықтық �лшем. 

Радиусы шамамен ат арқаннан екі есе 

ұзын аумақтың м�лшерін білдіретін бірлік. 

Ол орта есеппен диаметрі 40-50 адым 

шеңбердің м�лшерін білдіреді. Nдетте 

бірнеше атты бір-біріне жақын арқан -

дау үрдіске айналғандықтан ат арқан-

дыққа аумағы едәуір үлкен, оты бітік жер 

таңдалынады. Аттар біріне-бірі жетпей-

тіндей м�лшерде арқандалады.

АТ СУЫТУ – мініс атын дұрыс пайда-

лану ере желерінің бірі. Оның мәні – ұзақ 

жолдан, міністен (сондай-ақ жүк тасудан, 

арба тартудан) соң бусанып тұрған аттың 

демін алдырып, терін бастыру. Егер суық 

маусым болса, бусанып келген атты қораға 

кіргізіп, тізгінмен қаңтарып (жем, суға 

жолатпас үшін), айыл-тартпасын боса-

тып, жабулап немесе ерін алып, тоқымын 

сол күйінде қалдырып, тартпамен бостау 

тартады. Nбден тері кеуіп, ентігін басқан 

соң ер-тоқымын алып отқа қояды. Егер 

атты осындай күтімге алмай суытуы дұрыс 

болмаса, яғни жүріп келе салысымен 

бірден ер-тоқымы алынса, ат арқасын жел 

к�теріп, оның салдары жауыр �ршуге алып 

келеді. Және аттың демі басылмай бірден 

су ішкізу немесе оттату түрлі ауруларды 

қоздыруы мүмкін.

ЖАСЫҒЫН ЖIБIТУ – жылқы түлігін 

күтіп-бағуда қолданылатын амал. Даланың 

қатқыл қысынан арықтап шыққан 

жылқының «жасығын жібіту» үшiн жаңа 

к�ктеген қызғалдақ, раң отына жаяды. 

Сонда мал к�бексіп, тез әлденедi.

орынсыз жәбірлеп, әсіре к�п қамшы 

үйіруден, зорлыққа бой  алдырмауы керек. 

Асқан шыдамдылық к�рсетіп, асаудың 

дымын құртып үйретеді. Nйтпесе, үйрету 

кезінде жәбір к�рген асау кейін адам үшін 

жағымсыз қылықтарға дағдыланып алады. 

Ер салғанда және мінгенде жуас болып 

к�рінгенмен, жүргенде ауыздыққа бой 

бермей, басын алып қашатын бас асау, 

басына үнемі қамшы үйірсе – жасқаншақ, 

ұстатпайтын қашаған; қасында қара бол-

маса, жалғыз жүрмейтін, қамшыға да, 

жүгенге де к�нбейтiн болып алады. Асау 

жылқылар жазғытұрым жердің тоңы кетіп, 

жер бусанған шақта үйретіле бастайды. 

Асауды құрық, арқан немесе бұғалық са-

лып ұстап, ернін қамшымен, шылбырмен 

шұралап тұрып ерттейді. Сонан соң, екі 

жақ үзеңгіні бір-біріне қосақтап байлайды. 

Шабандоз шу асауға мінген кезде тулай 

ж�неледі. Үйретуші адуын арпалыста 

қыбын тауып, құлап қалмаудың амалын 

жасайды, екі аяғын асаудың қолтығына 

тығып, тақымын қысып, ердің қасынан 

ұстап бекем отырады. Шамасы келсе келесі 

қолымен асаудың басы мен шабына ауырт-

пайтындай етіп қамшы салып, асаудың 

қимылын �ршітіп, дымын құртады. Асау 

алысқа шауып, дымы құрып шаршаған 

соң, бастапқы арыны басылып қалады. 

Осыдан кейін жылқы малы мініске, жегін 

құрал дарына жегуге, жүк артуға біртіндеп 

к�ндіге береді. Асау үйрету бір жағынан ер 

жігітке де сын. 

АТҚА МІНГЕСУ – бір атқа екі адам ның 

(кейде үш бала) бірінің артына бірі қосар-

лана мінуі. Яғни екі адамның бірі ерге, 

екіншісі аттың сауырына жайдақ мінеді. 

Мінгесу тәсілі к�бінесе жаугершілік, 

к � ш  к е з і н д е  ж ә н е  т . б .  қ ы с ы л т а я ң 

жағдайда аттың жетіспеуіне байланысты 

қолданылды. Алысырақ жолда ер арты-

на мінгескен адам астына к�пшік, тулақ 

 немесе т�сеніш салады. Мінгескен кезде 

үзеңгіге аяғын салып немесе қарғып та 

міне береді. Алыс жолда мінгесетін аттың 

белділігі мен қондылығы ескеріледі.

Біреудің артына мінгесу дәстүрлі ор-

тада келеңсіз жағдай ретінде саналды. 

Сондықтан мүмкіндігінше беделге нұқсан 

келеді деп атқа мінгеспеуге тырысты. 

Ат үстіндегі адамның алдына тағы бір 

адамның мінгесуін алдыға алу деп атай-

мен жортуылдардың куәсі болған «ер 

серіктерінің» атақ-даңқы аңызға айналып, 

қазақ даласына жайылды.

Жүйріктік пен т�зімділікті қатар бойы-

на сіңірген арқалы атты әскери мақсатқа 

және басқа да жорық немесе жортуыл ат 

ре тінде пайдаланды. Ал салқақ т�сті, «жал-

құйрығы құлағынан асқан» дейтін, кеуделі, 

күшті атты арыстан жал ат дейді. Бұл жыл-

қының түрі тоқпақ жалды ат деген атау мен 

де белгілі болды. Nдетте, аттың осын дай 

түрін к�бінесе, алыс жолға пайдаланды. 

АРҒЫМАҚ – дене бітімінің сұлулы ғы-

мен, жүйріктігімен, ұшқырлығымен, бек 

алысқа сілтер т�зімділігімен ерекшеленетін 

асыл тұқымды жылқының атауы. Айрықша 

сымбатты арғымақтың шоқтығы биік, 

белі құмай тазының беліндей иілген, 

жіңішкелеу жұмыр мойынды, кішкенелеу 

келген басы етсіз, аяқтары жіңішкелеу 

болғанымен күшті әрі ұзын, кішкене 

тұяқтары құйма болат іспеттес, құйрық-

жалы қысқа, жүні тықыр болып келеді. 

АТҰСТАР – қазақ отбасындағы 

шаңыраққа ие болатын ұл балаға қатысты 

айтылатын теңеу.

БЕТЖҮЗДІК АТ – жараған, сирек 

мінілетін ат. Сый ретінде ұсынылады. 

СҮНДЕТ АТ – сүндетке отырғызы ла-

тын бала мінетін арнаулы жылқы.

ТҰЛ АТ – қайтыс болған кісінің мінген 

аты. Оны кейде қаралы ат деп атайды. Тұл 

ат жыл бойы мінілмей, бос жүреді. Бір 

жылдан соң марқұмның асына сойылады. 

Атты соярда да жоқтау айтылады. 

ЖАЛБАС АТ – жал-құйрығы қалың 

әрі  жер сызардай ұзын, дене бітімі 

тығыршықтай, шоқтығы биік ат. Дәстүрлі 

ортада құйрық-жалы т�гілген ат қайратты, 

т�зімді (сондай-ақ шаңырақтың құт-

берекесі де) саналады. Мұндай аттың 

құйрық-жалын қырқуға жол берілмейді. 

А С А У  Ү Й Р Е Т У  –  ү й р е т i л м е г е н 

жыл қы ға бас білдіру. Асау жылқыны 

үйретерде  абайламаса,  оғаш мiнез 

қылықтарға бой ұрып, тебу, тiстеу, тар-

пу, басымен қағу сияқты, ал мінгеннен 

соң тулау, м�ңку, басын бауырына алып 

м�ңку, алып қашу, шалқалай жығылу, 

тік қарғып шапшу тәрізді қылықтар 

к�рсетіп, адамды мертіктіруі мүмкін. Wз 

ісіне мығым шабандоздар асаудың осын-

дай қылықтарына т�зімділік танытып, 

Ат ерiндi келер, ер мұрынды келер.

***

Жалғыз шапқан ат жүйрiк.

***

Тұлпардың �з тұяғы �зiне дәрi.

***

Соқыр атқа, қотыр ат үйiр.

***

Тұлпардың iзi бiтпейдi, тұяғы 

кетпейдi.

***

Азынаған айғырдың үйiрiн к�р.

Менменсiнген жiгiттiң үйiн к�р.

***

Бие к�п болса, құлын к�п.

***

Жүйрiк тоқтығын бiлдiрмес,

Жомарт жоқтығын бiлдiрмес.

***

Жортар аттың тоғы игi.

***

Кәрi боз қартайғанда жорға шығарады.

***

Сырын бiлмеген аттың сыртынан 

жүрме.

***

Атың жақсы болса, бұл дүниенiң 

пырағы,

Қатының жақсы болса, бұл дүниенiң 

шырағы.

***

Арық атқа қамшы жау, жыртық үйге 

тамшы жау.

***

Жақсы ат алдынан сүрiнбей, арты-

нан сүрiнедi.

***

Атыңды жүрiп тұрғанда қамшыла.

***

Жақсы айғырдың үйiрiн ат 

жақтайды.

***

Атпен ойнаған тайдың 

арқасы кетер.

***

Тұлпардың оттауы бiр болса да, 

 жусауы басқа.

***

Енесi тепкен құлынның етi ауырмас.

***

К�бең мiнiс к�термейдi, мәстек жүрiс 

к�термейдi.

***

Жақсы аттың тiсiн ашпа, жақсы 

кiсiнiң жасын сұрама.

***

Жаман да болса жылқы жасығы.

***

Айғырды неден салсаң, атты сонан 

мiнерсiң.

***

Жылқылы елде жау к�п, жатақ елде 

дау к�п.

***

Жылқы малдың патшасы, түйе 

малдың қасқасы.

Ал, ақ тілек, ақ тілек,

Атқа тоқым сал білек.

Атқа да жақсы шаба біл,

Жасыңнан малды баға біл.

Wнеге, �нер таба біл,

Аймағыңа жаға біл.

Атқа міндің, ақ жол болсын.

Асқар-асқар таудан �т,

Ағыны қатты судан �т.

Ит тұмсығы батпайтын,

Іргесі биік нудан �т.

Айдын-шалқар к�лден �т,

Жеті ықылым елден �т.

Құс қанатын талдырған,

Қу мекен ш�лден �т!

Жолсыз жерде жол баста,

Жаугерлік болса қол баста.

Сәйгүлігің сай болсын,

Тілегім осы әу баста

Nмин, Аллаһакбар!
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары «31 арна» ЖШС-ның бас продюсері, белгілі журналист Нұржан 

Жалауқызы Мұхамеджановаға ағасы 

Елдос Жалауұлы СҰРАНШИЕВТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.

ЖҰРТШЫЛЫҚ КӨҢІЛІНЕН 
ШЫҚҚАН ЖОБА
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Қазақстан Жазушылар одағының және 

Журналистер одағының мүшесі Темір 

Мыңжасұлы 1952 жылы 25 қыр күйекте 

Түрікмен елінің Шағадам �ңі рінде дүниеге 

келді. Орта мектеп тен кейін Маңғыстау 

облысы Жаңа�зен қаласындағы №162 

кәсіптік-техникалық училищені, 1980 

жылы Алматы қала сын дағы әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

журналистика факультет ін  б іт ірді . 

Алғашқы еңбек жолын 1971 жылдың 

қазан айында теміржол монтерлігінен 

бастаған ол 1972 жылғы наурызда Крас-

новодск аудандық «Жұмысшы» газетіне 

әдеби қызметкер ретінде жұмысқа тұрып, 

екі жылдан кейін б�лім меңгерушісі 

болды. Атажұртқа келгеннен кейін де 

журналистік қызметтен қол үзген жоқ. 1985 

жылдың тамызында Маңғыстау облыстық 

«Коммунистік жол» газетіне қызметке 

ауысып, алғашында тілші, онан кейін 

мәдениет және �нер б�лімінің меңгерушісі 

қызметтерін атқарды. Облыстың тараты-

луына байланысты кейін Бейнеу аудандық 

«Рауан» газетінде б�лім меңгерушісі, 

Жаңа�зен қалалық «Жаңа�зен» газетінің 

жауапты хатшысы болды. 1991-1998 жыл-

дары Жаңа�зен қалалық әкімшілігінде 

жауапты қызметтер атқарды. Бұдан әрі 

Маң ғыстау облыстық «Маңғыстау» газеті 

бас редакторының орынбасары, Мұнайлы 

аудандық «Мұнайлы» газетінің бас редак-

торы қызметтерін абыроймен атқарды.

Ақынның алғашқы �леңдері 1972 жылы 

баспас�з беттерінде жарияланды. Сондай-

ақ шығармалары «Қарлығаш», «Қос ішек 

– струны души», «Бекет Ата», «Ораз-

мағамбет», «Дала данасы», «Жыр моншақ», 

«Кәусар бұлақ» жинақтарына енді . 

«Бойтұмар», «Атамекен», «Жүрек с�зі», 

«Сені іздедім» атты жыр жи нақтары, «Ақ 

қайың жылап тұр» атты про залық кітабы 

мен поэзиялық және прозалық туындыла-

рынан тұратын қос томдық жинағы жарық 

к�рді. «Мұнайлы мекен – Жаңа�зен», 

«Шығайық қырға», «Сені іздедім», «Апа, 

сен қартаймайсың», «Ақ кемедегі ару», 

«Саған деген махаббат», «Бойтұмар», «Аққу 

к�рік», «Шағала», «Wр �лкенің бұлбұлы» 

сияқты отызға жуық ән мәтінінің авторы. 

Ол республикалық патриоттық әндер 

Айтпағым, Сыр елінің орталығы бо-

лып саналатын Қызылорда шаhары соңғы 

кезде қарқынды дамып келеді. Мемлекет 

басшысының �зі «Сыр – Алаштың ана-

сы» деп бекер айтпаса керек. Ұлттық 

құндылықтарымызды берік сақтаған, 

Елбасының сарабдал саясатына сенім 

артқан тұрғындар «бір жағадан бас, бір 

жеңнен қол шығарып», береке-бірліктің 

арқасында  қашаннан қойнауына құт 

дарыған – Сыр елі қомақты жетістіктерге 

жетуде. Nр істің бойында халықтың 

ынтымағы мен әркімнің �з туған жеріне 

деген сүйіспеншілігі жатқандығы айтпаса 

да түсінікті. 

Елді мекеннің �ткені мен бүгінін 

салыстырар болсақ, қазіргі таңда қала 

атауына лайық оң �згерістер мен 

жар қын жаңалықтардың орын алып 

отырғанын анық байқауға болады. Бұл 

�згерістерді әлеуметтік сала, комму-

налдық шаруашылық, құрылыс, қала-

ның инженерлік-коммуникациялық 

инфра құрылымын дамыту бағытында ат-

қарылған істерден аңғарасыз. Солар дың 

ішіндегі ең маңыздыларының бірі, қала 

халқын сапалы ауызсумен қамтамасыз 

ету бағытындағы ірі жобаларды жүзеге 

асыру нәтижесінде қызылордалықтар 

толығымен таза, жерасты ауызсуын 

тұтынуда. 

байқауының (ән мәтіні үшін)  дипломанты, 

Халықаралық  «Дарабоз» әдеби бәйгесінің 

ж ү л д е г е р і ,  Қ Р  Т ә у е л с і з д і г і н і ң  2 0 

жылдығына арналған этножурналистика 

саласындағы «Шаңырақ» рес публикалық 

шығармашылық конкурсы ның жеңімпазы 

а т а н д ы .  Қ а з а қ  с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 

Мәдениет және ақпарат министрінің 

екі мәрте, сондай-ақ облыс әкімінің екі 

мәрте Құрмет Грамотасына, Қазақстан 

халқы Ассамблеясының Алғыс хатына, 

ҚР Мәдениет министрлігінің дипломына 

ие болды. Мұнайлы ауданының Құрметті 

азаматы. 

Сонау бір алмағайып кезеңде к�рші 

жатқан бауырлас түрікмен елінде дүниеге 

келіп, сол елде хат таныды. Табиғатынан 

ақын болып туған баланың жүрегі «елім» 

деп соқты. Бүгінде атажұртқа әлі орала 

алмай жүрген қандас бауырларымыздың 

шынайы бейнесін елге оралған Темір айна-

қатесіз былай суреттейді: 

«Шіркін �мір болмағанда бір күнгі,

Дәм жазбады-ау к�руге 

атажұртымды».

Осылайша әкем кейде мұңайып,

«Туған жерім – Форт Шевченко»  

дейтін-ді. 

Бұл жолдардан туған жері қазақтың 

жері болса да, ата-анасы ның атажұртты 

к�руге дәм жаз бағанын, олардың мұңай-

ғаны, �мір лерінің де бір күнгідей болмай 

�те шыққаны бала жүрегіне ауыр тигендігі 

байқалады. Одан әрі ақын былай жырлай-

ды:

Балалық-ай к�ңілімнен құлаған,

Аңтарылып қарайтынбыз біз оған.

Сезбедік те сағынышты сарғайтқан,

Ұқпадық та жан жүрегін жылаған.

Құрылыс саласында да ауыз толты-

рып айтарлықтай жұмыстар жүргізіліп, 

жағымды жаңалықтармен б�лісуге 

болады. Тұрғын үй құрылысы об-

лыс бойынша еселеп артып, жоғары 

нәтижеге қол жеткізді. Мәселен, 12 

шағын аудан бой к�теріп, баспанаға 

мұқтаж жерлестеріміз қуанышқа 

кенелді.  Оған қоса тағы бір ауқымды 

ж о б а  –  С ы р д а р и я  � з е н і н і ң  с о л 

жағалауынан жаңа қаланың құрылысы 

қанат жаюда. Тұрғындарды баспа-

намен қамту бағытындағы тағы бір 

жағымды жаңалық –  Қызылорда 

қаласында апатты жағдайдағы үйлер 

тұрғындарының 100 пайыз жаңа 

пәтерлермен қамтамасыз етілгендігі. 

К�птен к�теріліп жүрген мәселе-

лердің бірі – магистральды жылу 

желілері жаңартылды. Бұрын дарияның 

жағасымен серуендеу арман еді. Бүгінде 

бұл арман ақиқатқа айналып, Сырда-

рия �зенінің бойы толығымен абаттан-

дырылып, әсем жағалау к�з тартады. 

Авток�лік жолы, жаяу жүргіншілер 

ж ә н е  в е л о ж о л а қ п е н  ж ү р у г е  д е 

жағдай жасалған. Бұл жер, тек қала 

тұрғындарының ғана емес, қала қонақ-

тарының да сүйікті демалыс орнына 

айналып үлгерген. 

Мектепке дейінгі тәрбие беру сала-

Зейнетіңнен бейнетіңді к�п к�рген,

Жарты жасын жат �лкеде �ткерген.

Менің әкем к�п боздақтың бірі еді,

Туған жерге жете алмай шетте �лген.

Бұл тек Темірдің мұңы емес, елін-жерін 

аңсаған қандастарымыздың мұң-шері 

болатын. 

Маңдайына жазсын, мейлі қиын сын,

Баба рухы бойға күш боп жиылсын.

Менің енді сұрайтыным Тәңірден,  

Атамекен топырағы бұйырсын, – деп 

ой түйеді ақын.  

Кейбір жағдайларға байланысты үш 

жыл түрікмен мектебінде оқығаны да 

�зіне пайдасын тигізді. Түрікменстан 

әдебиетін түрікмен тілінде еркін оқыды. 

Wз ана тілін, ұлттық құндылығын жоғалт-

пай, Жақсылық, Ұзақбай жыраулардың 

жыр ларын, Мырзағұл күйшінің Маң-

ғыстау мақамындағы т�кпе күйлерін 

құлағына құйып �сті. Оның үстіне орыс 

тілін де еркін меңгерді. Үш елдің әдебиет 

әлемін еркін шарлап, �з тілдерінде еркін 

оқып, танысуына мол мүмкіндік туды. 

Мақтымқұлыдан басталған түрікмен-

нің сүлейлерінен сусындаған Темір 

ақын  Назлы Тувакклычевтың, Ревшен 

Тағановтың, Емрели Тува ковтың туын-

дыларын қазақ тілінде с�йлетті. Ақын-

ның бұл тәржіма шылығы қазақ-түрікмен 

достық к�пірін нығайтып, мәдени-әдеби 

�рісінің кеңеюіне зор үлес қосты. 

Темір ақынның бала кезден жазған 

�леңдеріне бағасын беріп, қанатын қом-

дауына к�п септігі тиген халық ақы ны 

Есенғали Б�кенбаев еді. Темірдей іні ле-

рінің жазғандарын қалт жібермей оқып, 

аға лық ризашылығын танытып оты ратын. 

Ол сыйлас ағасының артында қалған руха-

сында да айтарлықтай жетістіктерге қол 

жетіп, бүлдіршіндердің балабақшамен 

қамтылу жайы ойдағыдай шешілген.  

Спорттық ойын алаңдары пайдалануға 

берілді. 

К�лік қатынасын дамыту мақсатында 

жалпы аумағы 5 гектар жерді құрайтын 200 

заманауи автобусқа арналған жаңа үлгідегі 

автобус паркінің ел игілігіне берілуіне 

жұртшылық дән риза. Қалаішілік және 

қала маңына қатынайтын қоғамдық 

к�ліктердің қызметін сапалы ұйымдастыру 

мақсатында диспетчерлік пункттер ашы-

лып, алдағы уақытта қосымша автобустар 

алынады деген жоспар бар.  

Тұрғындардың сұранысын қанағат-

тандыру мақсатында жасалып жатқан 

ауқымды жұмыстардың басында шаhар 

басшысы Нұрлыбек Мәшбекұлының 

орасан зор еңбегі тұрғандығын атап �ткен 

ж�н. «Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет» 

к�рсете білетін басшы үнемі ізденіс үстінде. 

Жұмысқа келгенде �зіне де, �згеге де қатаң 

талап қоя отырып, ел мүддесі жолында 

қажыр-қайратын да, білімі мен біліктілігін 

де к�рсетіп, жастарға үлгі болуда. Елдің 

болашағы осындай ұлтжанды азаматтардың 

қолында екендігін басты назарға алып, 

іскер басшыға қолдау білдіріп отыру әрбір 

азаматтың міндеті екендігін еске сала 

кеткенді ж�н к�ріп отырмын.  

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

ДҮНИЕ – КЕРУЕН

Өнердегі елеулі есім еді

Аты аңызға айналған

 

Қазақстанның халық 

артисі, кино және театр 

актері Құман Нұрмағанұлы 

Тастанбеков жетпіс екі 

 жасында �мірден озды.

Актер есімі туған хал-

қына ең алдымен «Қыз 

Ж і б е к »  ф и л ь м і н д е г і 

 Т�ле ген р�лімен жақсы 

б е л г і л і .  Е л  і ш і н д е 

«Қазақтың Т�ле гені» деген 

мерейлі атқа ие болды. 

Оның театр сахнасын-

дағы бейне лері к�рермендерге жақсы 

таныс. «Қан мен терде» – Тәңірберген, 

«Ақан сері – Ақтоқтыда» – Ақан, 

«Шоқан Уәлихановта» – Шоқан, 

«Айман – Шолпанда» – Nлібек, «Ант-

та» – Сауран, «Ана – Жер-Анада» 

– Қасым», «Ақ кемеде» – Құлбек, 

«Фархад – Шырында» – Фархад, 

«Wмірзаяда» – Цезарь секілді басты 

р�лдерді сомдады. 

Кино �нері саласындағы еңбектері 

де елеулі. Жұртшылық оны «Біздің 

Қазақтың тұңғыш кә-

сіби футболшысы Тимур 

Сегізбаев дүниеден озды.

Т и м у р  С а н ж а р ұ л ы 

футбол ойынына бала жа-

стан араласты. Он т�рт 

жасында футболдан елі-

міздің  жас�спірімдер 

құрамының ойыншысы 

атанды. 

Оның есімі «Қайрат» 

футбол командасымен 

тығыз байланысты бол-

ды. Шабуылшы ретінде к�зге түсіп, 

команданың капитаны деңгейіне 

дейін к�терілді. 

Үлкен футболдан қоштасқаннан 

кейін бұдан былайғы �мірін жаттық-

ты рушылыққа арнады. Алғашқы кезде 

«Автомобилші», «Шахтер» коман да-

ларының, кейін «Қайраттың» бас жат-

тық тырушысы болды.  Республиканың 

 «Азаматтарға арналған үкімет» 

мем лекеттік корпорациясы Алматы 

қа ласы бойынша филиалы Жетісу 

№1 Халыққа қызмет к�рсету департа-

мен тінің аудандық б�лімінде аталған 

қызмет к�рсету саласында орын алған 

оң �згерістер аз емес. Солардың қата-

рын да 2017 жылдың 13 шілдесінен 

 бас тап авток�лік жүргізушілеріне 

қатыс  ты енгізілген жаңашылдықтарды 

айтар едік. 

Мәселен, азамат жүргізуші куәлі-

гін жоғалтқан немесе оның мерзімі 

�ткен жағдайға байланысты пилоттық 

жоба бойынша ресімдеу шарала-

ры жүзеге асырылуда. Бұған дейін 

аталмыш қызмет түрлері тек арнайы 

мамандандырылған халыққа қызмет 

к�рсету орталықтарында ұсынылып 

келсе, бұдан былай мұндай қызмет 

түрінің аясы кеңейіп, ол азаматтардың 

�з мекенжайы бойынша да жасалуда. 

Азаматтар жаңа пилоттық жобаның 

тиімділігін бағалап үлгерді. Ең бастысы, 

оның ыңғайлы екенін айтуда. 

Мектепішілік сауалнама жүргізген 

кезде сынып оқушыларының жарты-

сынан к�бі болашақта жеке бизнеспен 

айналысқылары келетіні анықталған. 

Алайда кәсіпкерлік негіздері жайын-

да білім алуға мүмкіндік болмаған 

еді. Енді оқушылар жас�спірімдердің 

танымына ыңғайластырылған бизнес 

әле міндегі заманауи үрдістермен та-

ныса алады.  

«Wз тәжірибеме сүйеніп ай-

тар болсам, бизнесте к�п қателік 

оның қарапайым негіздерін біл-

меу  ден туындайды. Ал енді мұн-

дай білімдерді оқушылар мектеп 

Ғани», «Мұнда аққулар 

ұшып келеді», «Аққулар 

жаңғырығы», «Қо сымша 

с а у а л д а р » ,  « А ғ а м  н ы ң 

қ а л ы ң д ы ғ ы » ,  « Қ а  р а -

ша қаздар қайтқанда», 

 « М а х а м б е т » ,  « W р н е к » , 

«Алаң жиегінде», «Кімсің 

сен, салт атты?», «Адам-

жел»  сияқ  ты к�птеген 

фильм дер арқылы біледі.

Елінің құрметіне б�-

ленген �нер иесінің еңбегі 

лайықты бағаланды. «Қазақстанның 

халық артисі» құрметті атағына ие бол-

ды. «Парасат», «Құрмет» ордендерімен 

марапатталды. 

Wнерде �зіндік орны бар дара талант 

иесінің есімі халық жадында әрдайым 

жаңғырып, елімен бірге жасай береді.

«Қазақ газеттері» ЖШС
және Серіктестікке 

қарасты басылымдардың
еңбек ұжымдары

Спорт комитеті футбол 

б�лімінің бастығы, Футбол 

ассоциа циясының және 

Футбол одағының вице-

пре зи денті, президенті, 

бас хат  шысы қызметтерін 

атқарды. 

7 6  ж а с ы н д а  д ү н и е 

салған Т.Сегізбаевтың 

ше бер лігі кезінде аңызға 

айналған.  Соған ұқсап ба-

лалар футболға қызықты. 

Тек футбол жанкүйер-

лерінің  ғана емес, жалпы халықтың 

сүйіспеншіліг іне  б�ленген  ар-

дақты азаматтың есімі ешқашан 

ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС
және Серіктестікке 

қарасты басылымдардың
еңбек ұжымдары

Статистикалық мәліметтерге  назар 

аударатын болсақ, Жетісу ауданына 

қарасты №1 ХҚКО-да күніне орта есеп-

пен 10-нан 20-ға дейін к�лік жүргізуші 

азаматтар �з куәліктерін рәсімдеткен 

болса, жоба іске асырыла бастаған 

уа қыт ты есепке алғанда жиыны 1270 

жүр гізушіні құрады. Бұл салыстырмалы 

түрде жақсы к�рсеткіш деп айтуымызға 

негіз бар. Wйткені пилоттық жоба �зінің 

қа жет тілігін әрі тиімділігін к�рсетіп 

келеді. Осындай қызмет түрін пайда-

лан ған аудан тұрғындары ең алды-

мен кезектің аздығын, қызмет түрінің 

сапалылығы мен жеделдігін, қажетті 

сауалдар бойын ша берілетін кеңестің 

уақытылығын атап �туде. Ұтымды 

тұсы сол – жаңа жүргізуші куәлігі 

екі сағаттың ішінде дайын болады. 

Пилоттық жоба бойынша қызмет түрін 

пайдалануға қажетті құжаттар туралы 

мәліметтер ХҚКО-да берілетінін айта 

кеткеніміз орынды. 

Елзира БАЙГЕЛОВА

қабырғасында жүріп-ақ үйре неді» 

дейді  Алматы қалалық  кәсіп кер-

лер  палатасының бизнес-жат-

тық  тырушысы Мәлік Мұсабеков. 

Бизнес-жаттықтырушының алғашқы 

са бағында шәкірттер тапсырмаларды 

орындап, іскерлік ойындар �ткізді.  

Айта кетерлігі, «Кәсіпкерлік 

және бизнес негіздері» таңдау пәні 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер па-

латасының бастамасы бойын ша ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің 

қолдауымен дайындалды. 

Дана ХАЛЫҚ 

ни мұрасын жинақтаушы, қадірлеуші ре-

тін де де бірнеше зерттеу мақалалар жазды. 

1982 жылы Маңғыстау маржандарын 

тірнектеп жинап, ақын-жырауларының, 

күйшілерінің, әншілерінің рухын тірілтіп 

кеткен белгілі ғалым, марқұм Қабиболла 

Сыдиықұлы түрікмен еліне, Шағадамға 

жолы түседі. Сол сапарында Темірмен та-

нысып, жазған �леңдерін оқиды. Талапты 

жасты тап басып таныған ғалым ағамыз 

жас ақынның �леңдерінің қолжазбасын 

сұрап алып кетеді де, Маңғыстау облыстық 

«Коммунистік жол» газетіне алғы с�з 

жазып, бес-алты �леңін жариялайды. 

«...Темір бүгінгі поэзия жетістіктерін жіті 

қадағалап, үнемі үйрену жолында келе 

жатқан талапкер. Заман мен дәуір, �мір 

мен туған жер, адамдық пен адалдық 

туралы �леңдерінің қай-қайсысында да 

Темір айтар ойын әдемі жеткізеді. С�здің 

бейнелі, әсерлісін таңдап, ойды �рбіте 

�рнектей білуі, ақындық сыршылдығы, 

�леңдерінің �н бойындағы азаматтық 

әуені Темір Мыңжас келешегінен мол үміт 

күттіреді» деуі ғалым ағамыздың Темір 

Мыңжасұлының ақындығына берген шы-

найы бағасы еді.

Студент кезінде ұстазы Nбілфайыз 

Ыдырысов ағайы жас ізденімпаз, жазуға 

икемді Темірден болашақта мықты қа-

ламгер шығатындығына сеніммен қа-

раған еді. Студент Темірдің курстық жұ-

мысының �зі к�ркем шығармаға пара-

пар дүние деп бағалаған ұстазы: «Роман 

жазуға дайын қаламгерсің. Еңбектенсең, 

талмасаң, бағың жанайын деп тұрған бала 

екенсің!» деген жылы лебізі жас жігіттің 

шабытына шабыт қосып, мерейін бір 

к�теріп тастаған еді. Ұстазының сенімі 

де, сезімі де алда мапты. Темір ағамыз 

ұстаздарының осындай сенімдерін ақтады. 

Журналис тиканы бітірген жас баспас�здің 

күнделікті тынымсыз жұ мыстарымен 

қатар шығармашылы ғымен айналысып, 

табыстарға жетті. Шы ғарма шылығы ылғи 

ізденіс, �су үстінде болды.

Т.Мыңжас �леңдеріне тән ерекше лік-

терді с�з еткенде, �мір мен уақыт �лшемін 

�зінше бағамдап, �згеше ой түйетінін 

айтқан ж�н. Ақын �леңдеріндегі ой 

тербелісі, сезім қақтығысы, �ткінші �мірге 

деген наз лирикалық қаһарманның к�ңіл 

күйі мен толғанысы арқылы шебер сурет, 

шешендік толғамдармен �рілетініне ерек-

ше назар ауады. «Оның �леңдері сақаға 

құйған қорғасындай. Алған тақырыбын, 

айтпақ ойын дәл, оқырманға ұғынықты 

беруге ұмтылады» деп бағалайды ақын 

Айтуар Wтегенов.

Қазақ поэзиясына �з қолтаңбасы мен 

келген Темір Мыңжас шығарма шылығы 

әдебиеттану ғылымы мен сынының 

назарын аударып жоғары бағасын ала 

беретініне сенеміз. 

Нағбду ҚАМАРОВА,
Ш.Есенов атындағы Каспий 

мемлекеттік технологиялар 
және инжиниринг  университетінің про-

фессоры, ҚР Журналистер 
одағының мүшесі

2018 жыл біздің �ңір үшін айтулы 

оқиғаларға толы тарихи жыл болмақ. 

Қызылорда облысының 80 жылдық ме-

рейтойы және Сыр �ңірінің бас шаһары 

– Қызылорда қаласының 200 жылдығы 

атап �тілмек. Сыр халқы үшін мәртебесі 

зор әрбір айтулы мерекелер қарсаңында, 

еліміздің бүгінгі жеткен жетістіктерін 

насихаттап, әлеуметтік нысандарды 

пайдалануға беру қызылордалықтар 

үшін жақсы дәстүрге  айналғаны 

қуантады. Ел дамуына зор үлес қосар 

азаматтарымыз бен елім деп ұрандатар 

жастарымыздың еңбегі жана берсін деп 

тілейік. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында «Туған 

жерге туыңды тік» деп бекер айтылмаған. 

Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, 

�скен ауылыңа, қалаң мен �ңіріңе, яғни 

туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен 

басталады. Мәселен, «Ауылым – әнім» 

атты әнді айтқанда, «Туған жерін 

сүйе алмаған, сүйе алар ма туған елін» 

деп шырқайтын едік. Расында, туған 

жеріміздің жақсылығын асырып, әр 

жетістігін насихаттап, абыройын арт-

тыра білсек, бұл да бір үлкен үлесіміз 

болар еді. 

Балгүл М0МЕН

СЕРПІН

БІЛІМ
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ANA TILI 

КӨКСАНДЫҚ

Бір үзім нан, жақсы 4мір 
үшін, соғыс қаупінен жас-
қанып немесе қанды террордан 
құтылу үшін адамдар атам 
заманнан-ақ Отанын тастап 
кетіп отыратын болған. 

N р и н е ,  о л а р  б ү г і н д е 

эмигранттар деп аталады. 

Б і р а қ  э м и г р а н т т а р д ы ң 

қолымен Ескі Дүниеден 

Америка Құрама Штаттарының, Канаданың, 

Австралияның ен байлығы жасалды. Шотландтық 

Лермонт пен абиссиниялық Ганибалдың 

ұрпақтары Ресейдің ұлы ақындары болды, 

итальян шеберлері Кремль соборларын, Санкт-

Петербургтың сарайларын салды. 

«Эмигрант» с�зі қазақ тіліне де сіңісіп кетті. 

Қытай мен Түркияны, Иран мен Германияны, 

қысқасы дүниенің т�рт бұрышын мекендеген 

миллиондаған қазақ эмигрант саналады. Бірақ 

олар туыстық, қандастық қасиетін жоймаған 

жандар. Тілін, дінін, салт-дәстүрін к�здің 

қарашығындай сақтап келе жатқан ұрпақ. Wз 

жеріне, �з еліне сыймай кеткені үшін олар кінәлі 

ме? Ал сүттей ұйып отырған бір қауым елді қуған, 

сыйғызбаған, тоз-тозын шығарған кім? Міне, бұл 

да ойланарлық мәселе, сабақ аларлық тарих. С�з 

т�ркінінде осындай сыр, тарих бар. Nйтпесе, жат 

жұрттардың мәдениетін к�терісіп, экономикасын 

күшейтіп жүрген бауырларымыз күш-қайратын, 

ақыл-ойын �з халқының игілігіне жұмсамас па еді. 

Естімеген елде к4п деген, сингапурлық Чен 
Жуншен тышқанды тірідей жұтатын к4рінеді. 
Ол оған қоса шегірткені, бақа-шаянды да тамақ 
ретінде пайдаланады. 

Nрі бәрін де тірі қалпында шайнайды. 34 

жасар Чен тышқанды тірідей жеу – денсаулыққа 

пайдалы деп есептейді. «Тышқан аулай алмасам, 

онда түскі асқа кемінде 60 шегіртке ұстауыма 

тура келеді» дейтін к�рінеді ол. Бақа-шаян, 

құрт-құмырсқаға қырғидай тиетін бұл адамның 

да к�ңіліне ұнамайтын жағымсыз «тағамдары» 

бар к�рінеді. Ол, мәселен жауын құрты. «Дәмі 

жағымсыз, сондықтан жек к�ремін» дейді екен 

Чен. Бақа, тышқан, тіпті 60 шегіртке ұстай 

алмаған күні Чен Жуншен оларды зоологиялық 

дүкеннен қымбат бағаға сатып алып жейтін 

к�рінеді. Жеңсік асқа деген құмарлыққа не 

жетсін. 

Мысықтұқымдастарға 
жататын гепард жер шарын-
дағы ең жүйрік аң. Wзінің 
жемін қуғанда ол сағатына 
140 шақырымға дейінгі жыл-
дам дықпен жүгіре алады. 

Рас, мұндай шапшаң дық-

пен ол к�п болса, жарты ша-

қырымдай ғана, одан алыс қа 

жүгіре алмайды. Бірақ жа-

байы есекті не зебраны, кез келген антилопаны 

ұзатпай бас салуға осы аралықтың �зі жетіп жатыр. 

Гепардтар Солтүстік Африкада Ливияның 

кейбір жерлерінде ғана сақталған. Шығыс 

Африканың қорықтарында да олардың сақталған 

саны аз. Түркия мен Арабияда олар �ткен ға-

сырдың аяғында құрып кетті. Қазір Азияда 

тек Түрікменстанның кейбір жерлерінде бар. 

Иранның ш�лді аудандарында некен-саяқ қана 

кездеседі. Олар қай жерде болсын «Қызыл кітапқа» 

енгізілген. 

Белбеуі шынжырдан, 

Су тартады шұңғылдан. 

Су ақпап па? 

Енді ақпақ па?

Ағар жерін таппап па? 

Содан тоқтап па? 

(Шығыр)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Эмигрант деген кім?   

Тамақ талғамайды

Жүйрік аң 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ  

ОҚЫҢЫЗ, ҚЫЗЫҚ!

ЕҢ...ЕҢ...

Итальян ғалымдары адам-
ның есту қабілетінің нашарлау 
сырын кәріліктен емес, шудың 
зиянды әсерінен деп тауып 
отыр. Бұған дейін қоршаған 
ортаның тынышсыздығына 
онша мән берілмей келгені рас. 

Зерттеуде к�рсетіп отыр-

ғ а  н ы н д а й ,  қ а з і р  ш у д ы ң 

құлаққа ғана емес, �зге де 

мүшелерге әсер ететіндігі айқындалды. Одан 

жүрек жиырылып, қан қысымы к�теріледі, 

адамның тынысы тарылып, асқазан жүйесінің 

жұмысы нашарлайды. Сол себепті де, ағза �зін бұл 

секілді қауіптен сақтандыру үшін естуден қалатын 

сияқты. Бір қызығы, қатты әрі ащы дауыс қауіпті 

емес. Одан г�рі ақырын болса да, ұдайы және де 

тоқтамайтын шу зиянды екен. Зерттеушілердің 

айтуына қарағанда, әсіресе басқа дыбысқа қосылып 

естілетін к�лік шуылы адамға �те зиянды к�рінеді.  

Шудан сақтаныңыз 
АДАМ ҚҰПИЯСЫ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 0зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

БАЙҚАУ

« Б ұ л  б а й қ а у  е ң  ә у е л і  Ұ л т т ы қ  ұ л а н 

офицерлерін кәсіби тұрғыда шыңдалуға, 

білім-біліктіліктерін ұштауға және де �з елінің 

 патриоты болуға үндейді» деді «Оңтүстік» 

�ңірлік қолбасшылығының қолбасшысы 

 генерал-майор Қайрат Ақтанов �з с�зінде. Үш 

күнге созылған шара кезінде әскерилердің 

теориялық білімдерімен қатар тәжірибелік 

қарым-қабілеттері де сыналды. Финалдық 

кезеңнің алғашқы күні офицерлер саптық 

дайындықтарын, мемлекеттік тіл, қызметтік 

тактика, жалпыәскери жарғылар бойынша 

білімдерін және де жеке құрамды ұйымдастыру 

біліктіліктерін танытты. 

Сайыс қорытындысын таныстыратын 

болсақ, «Үздік батальон командирі» аталымын 

Шымкент қаласындағы 6506 әскери б�лімінің 

батальон командирі, майор Сәмет Құлахмедов, 

«Үздік батальон штабының бастығы» аталымы 

бойынша 1-орынды Алматыдағы 5571 әскери 

б�лімі 1-ші батальонының штаб бастығы, капи-

тан Айдын Қайырбеков иеленді. «Үздік батальон 

командирінің тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 

жұмыстар ж�ніндегі орынбасары» аталымы бой-

ынша аталған 5571 әскери б�лімінің 2-ші бата-

льоны командирінің тәрбие және әлеуметтік-

құқықтық жұмыстар ж�ніндегі орынбасары, 

капитан Саламат Nмірханов жеңімпаз деп та-

нылды. Ал «Үздік рота командирі» – Қызылорда 

қаласындағы 5547 әскери б�лімінің рота 

командирі капитан Жасұлан Беркенов, «Үздік 

рота командирінің тәрбие және әлеуметтік-

құқықтық жұмыстар ж�ніндегі орынбасары» 

номинациясы бойын ша Тараздағы 5513 әскери 

б�лімінің сардары аға лейтенант Алмат Менета-

ев, «Үздік взвод командирі» – Алматыдағы 7552 

әскери б�лімінің взвод командирі лейтенант 

Жалғас Татаев танылды.

Арман 0УБ0КІРОВ
АЛМАТЫ

ҮЗДІК ОФИЦЕРЛЕР 
АНЫҚТАЛДЫ
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Болат Қанапияұлы 1948 жылы  Батыс 

Қазақстандағы Зеленов ауданының 

Асерчево ауылында �мірге келген. 

Ашаршылық заман мен дүниежүзілік 

соғыстың қ�п қиыншылығын басынан 

�ткерген әкесі Қанапия Кенжегерейұлы 

мен анасы Ұлбике Сисенғалиқызы 

қарапайым ауыл адамдары еді. Қанапия 

атамыз ерен ең бегінің арқасында 

фермадағы жай есепші қызметінен 

аудандық партия комитетінің хатшысы 

дәрежесіне дейін к�терілген.

Б�кеңнің Ұлы Отан соғысынан 

кейінгі заманға тұспа-тұс келген 

балалық шағы туған ауылында �теді. 

1954 жылы анасының кітап пен нан 

салуға арнап тігіп берген дорбасын 

к�теріп бастауыш мектепке барады. 

Орта мектепті 1965 жылы үздік бітіріп, 

Абай атасының «ақыл, қайрат, жүректі 

бірдей ұста, сонда толық боласың елден 

б�лек» деген қағидасын ерте түсінген 

ауылдың құлшынысты да сергек баласы 

сол жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

медицина институтына оқуға түсіп, 

оны 1971 жылы «қызыл дипломмен» 

бітірген. 

Жас маман, �зінің еңбек жолын 

сол жылы ашылған Ақт�бе облыстық 

балалар ауруханасында қатардағы 

оташы қызметінен бастады. Жас 

дәрігердің жұмысқа, білімге деген та-

лабын байқаған аурухана басшылары 

1972 жылы Мәскеудегі дәрігерлердің 

білім жетілдіру институтына, аты 

әлемге әйгілі профессор С.Я.Долецкий 

басқарған балалар хирургиясы ка-

федрасына 6 айға оқуға жібереді. 

Ол жерде дәрігерлердің тәжірибелік 

жұмысқа деген ынтасы мен білімге де-

ген құштарлығын түсінген, балалардың 

к�птеген хирургиялық ауруларын 

анықтау немесе емдеу тәсілдерін 

к�рген, тоқыған, үйренген жас маман, 

оқу  дан келе сала сол жаңа тәсілдерді 

күн  делікті  тәжірибелік жұмыста 

қолдана бастады. 

Істеген ісіне тыңғылықты, білім 

мен игілікті істі меңгеруге ынталы 

жас дәрігерді байқаған балалар хи-

рургиясы кафедрасының сол кездегі 

меңгерушісі, доцент Э.П.Рудин 1973 

жылы ассисенттік қызметке алады. 

Сол жерде 5 жыл қызмет атқарып, 

хирургияның бағыт-бағдарын сезінген 

маман 1978 жылы Одақтық Меди-

Кең ауқымды «I`m A singer Kazakhstan» 

жобасы мәресіне жақындап келеді. Алдағы 

жексенбі күні шоудың жартылай финалы 

�теді. Онда бүгінге дейін шоудан шығып 

қалған қатысушылар «Еліміздің ең үздік 

дауыс иесі» деген атақ үшін тағы бір мәрте 

сайысқа түседі. Ерекше байқауға талант-

ты, кәсіби әншілер қатысуда. Жексенбіде 

�ткен жартылай финалда жобаның бүкіл 

қатысушылары бір сахнаға жиналды. 

Байқау ережелеріне сәйкес, жартылай 

финалға жете алмаған артистердің барлығы 

шоудың соңғы сәтінде берілетін басты 

жүлде үшін таласқа түсіп, к�рермендер 

жүрегін жаулап алу мүмкіндігіне ие бол-

ды. Татарстаннан, Башқұртстаннан, 

Wзбекстаннан, Қырғызстаннан және 

Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген, 

музыкалық сайысқа қатысқан әншілер 

�зерінің конкурстық репертуарындағы ең 

үздік әндерді орындады.  Ал бүкіл жоба 

барысында керемет нәтижелер к�рсеткен 

үш әнші аралық кезеңдерге қатыспай-ақ 

мәреге бірден жолдама алды. Қазылар 

алқасының шешімі бойынша олардың 

есімдері белгілі болды – бірінші кезеңнен 

он екінші кезеңге дейін сүрінбей жет-

кен Ерден Жақсыбеков, к�рермендердің 

ең к�п дауысын алған Қайрат Түнтеков 

және жоғары кәсіби шеберлік к�рсеткен 

Қытайдан келген То Юн Фу. Қазір бұл 

үштік шоудың қорытынды концертіне дай-

ындалуда. Ал қалған он бес конкурсантты 

еліміздің үздік дауысы атағына ие болу үшін 

ақтық бәсекеге қатысу құқығын дәлелдеу 

күтіп тұр. 

Байқаудың музыкалық сарапшыла-

рының арасында Бейжіңде тұратын 

қазақ әншісі, Димаш Құдайбергеннің 

тәлімгері болған Арай Айдархан, белгілі 

қазақстандық әнші, продюсер Nлішер 

Кәрімов, к�птеген эстрада әншілерін 

баптаған продюсер Алуа Қонарова, танымал 

 актер Азамат  Сатыбалды бар. «I`m A singer 

Kazakhstan» шоуының жеңімпаздары ғана 

емес, таңғажайып шоуды басынан аяғына 

дейін үзбей тамашалаған к�рермендер де 

арнамыздың атынан бағалы сыйлықтарға 

ие  болады. Оның ішінде ең қомақтысы 

– Hundai i30 авток�лігі. Авток�лік «Mega 

Alma-Ata» сауда орталығында алдағы 

жылдың 13 қаңтарында ойнатылады. 

Сіздерге айтарымыз, тартысты байқауға 

қатысуға әлі де мүмкіндіктеріңіз бар. Кез 

келген уақытта жарыс жолына түссеңіздер 

болады. Ең бас тысы, қай қатысушының 

қолында ұтыс билеті к�п болса, соның 

жеңіске жетуге деген мүмкіндігі де жоғары. 

Науқанның шарттары �те қарапайым. 

Ол үшін әр  жексенбі  сайын 20.00-

де біздің арнамыздан «I`m A Singer 

Kazakhstan» шоуын үзбей қарау керек. 

31 арнаның «Instagram» және «Facebook» 

аккаунттарындағы жаңалықтарын әрдайым 

бақылап отыру қажет. Wйткені байқаудың 

тапсырмалары осы әлеуметтік желілерде 

жарияланады.  Тапсырмаларды берілген 

уақыт аралығында орындап, 2017 жылдың 

31 желтоқсанына дейін �з парақшаңызда 

#singer31 хэштегімен жазба (фото не-

месе видео) жариялау. Nрбір уақытында 

орындалған тапсырма үшін науқан 

қатысушысы бір ұтыс билетін алады және 

сол билетпен финалдық ойынға қатысып, 

авток�лік ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. 

Сонымен бірге әр апта сайын 31 

арна уақытында тапсырманы орындаған 

қатысушылар арасында бағалы сыйлықтар 

ойнатады. Жаңалықтарды үзбей бақылап, 

тапсырмаларды орындап, сыйлыққа ие 

болыңыз. Nлі де кеш емес.    

Байқау туралы толық ақпаратты 

Singer.31.kz ресми сайтынан, сонымен бірге 

31 арнаның «Instagram» және «Facebook» 

желілеріндегі парақшасынан табасыз. 

«31 АРНА» ҒАЖАЙЫПТАРЫ 

БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫ 
БӘРІНЕН ҚЫМБАТ

цина Ғылым академиясының Педи-

атрия ғылыми зерттеу институты-

на (Мәскеу қаласы) аспирантураға 

түседі. Күндіз-түні еңбектену, ғылыми 

ізденісі нәтижесінде Одақтың ең 

беделді балалар хирургі, кейіннен ру-

хани ұстазы болған, Кеңес Одағының 

ғылымына еңбек сіңірген қайраткер, 

профессор А.И.Ленюшкиннің ғылыми 

жетекшілігімен 1981 жылы медици-

на ғылымының кандидаттығы, 1996 

жылы докторлық диссертациясын 

қорғады. 2000 жылы еліміздің ғылым 

саласындағы Жоғарғы аттестациялау 

комиссиясы профессор атағын берді. 

1996 жылдан Ақт�бе мемлекеттік меди-

цина институтының балалар хирургия-

сы кафедрасының меңгерушісі, 1997-

2001 жылдары педиатрия факультетінің 

деканы қызметін атқарды. 

Болат Қанапияұлының еңбек �ткел-

дерін екшелеген кезде оны бұрынғы 

Одақ к�лемінде, еліміз бен еліміздің 

батыс �ңі рі нің балалар хирургиясының 

дамуына �лшеусіз үлес қосты десем 

артық айтпаған болармын. Wйткені 

ол ғылыми-зерттеу жұмыстарын 15 

жылдай Мәскеудегі Медицина Ғылым 

Академиясы аясында жүргізді. Сол 

жылдары Одақтық орталық ғылыми 

басылымдарында 90-дай мақала жа-

риялайды. Жалпы ол кісі патенті бар 

18 �нертапқыштық жаңалықтардың 

авторы. 

Wмірдегі зиялылық мінездерін, 

жұ мысқа адалдығын, ғылымға қосқан 

үлесі мен балаларға деген сүйіспен-

ш і  л і г і н е  к � з д е р і  ж е т к е н  К е ң е с 

Одағындағы балалар хирургиясының 

білгірлері Ю.Ф.Исаков, Г.А.Баиров, 

А . Т . П у л а т о в ,  Э . А . С т е п а н о в , 

А.Г.Пугачев, А.Ф.Дронов, П.К.Яцык 

сияқты академиктердің қай-қайсысы 

болсын Болат Қанапияұлын шәкірті 

әрі Қазақстандағы тең дәрежедегі 

әріптестері ретінде бағалады. 

Біл імі ,  ой-түйсіг і  мен зейіні 

т о л ы с қ а н  Б о л а т  Қ а н а п и я ұ л ы 

е л г е  о р а л ғ а н  с о ң  а с қ а з а н  і ш е к 

жолдарының туа және жүре пайда 

болған хирургиялық ауруларға ота 

жасаудың нәтижелі тәсілдерін, бала-

ларда кездесетін іріңді қабыну аурула-

рын лимфа тамыры және ультркүлгін 

сәуле арқылы емдеудің тиімділігін 

ғылыми тұрғыдан зерттеп, елімізде 

алғаш тәжірибелік жұмысқа енгізді.

1990 жылдары Қазақстанда бала-

ларға ота жасау үшін заманауи эндо ви -

деохирургия технологиясын пай далану 

ең бірінші Болат Қанапия ұлы ның 

ұсынысымен қолға алын ған. Айта кету 

керек, балаларға Одақ к�лемінде ең 

бірінші эндови део хирургиялық ота 1991 

жылы тікелей Болат Қанапияұлының 

жетек шілігімен Ақт�бе облыстық бала-

лар ауруханасында жасалды. Бүгінгі күні 

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік медицина университетінің 

балалар хирургиясы кафедрасы бала-

лар жасындағы эндовидеохирургия 

саласының қара шаңырағы екені Рес-

сей мен басқа да ТМД елдеріне жақсы 

белгілі. Қазір еліміздегі, алыс-жақын 

шетелдерден эндовидеохирургиялық 

отаны меңгерем деген мамандар осы 

орталықтан оқып, білімін жетілдіреді. 

Қазақстан балалар хирургиясының 

негізін салушы, аты әлемге әйгілі 

ака демик К.Ормантаев «Ақт�бе – 

Қазақ станның эндовидеохирургия 

саласының астанасы және ондағы 

дәрі герлер осы бағыттағы жетекші 

маман дар» деп бағалаған. Еңбегің мен 

ғы лымға қосқан үлесің бағаланды деген 

осы шығар. 

Қазақтың «бұлақ к�рсең, к�зін 

аш» деген қағидасын басшылыққа 

алған ол кәсіби ынтасы мен талабы 

бар жас мамандарды ғылымға баулып, 

Ақт�бе балалар хирургиясы ғылыми 

мектебін ашты. Ауру себепсіз болмай-

ды, тек білімді дәрігер аурудың себебін 

анықтай алады, соған байланысты ота 

жасау қажет деп шәкірттеріне шегелеп 

айтып отырудан бүгінге дейін жалыққан 

емес. «Білім – жанып тұрған шырақ» 

екенін ерте түсінген азаматтың ғылыми 

жетекшілігімен 7 кандидаттық және 3 

докторлық диссертация қорғалды. 

Болат Қанапияұлы �зінің �мір бойы 

оқығаны мен тоқығаны, сонымен қатар 

елу жылға жуық кәсіби тәжірибесі 

бар аса білімдар маман ғана емес, 

медицинаға біртұтас философиялық 

к�зқарасы бар ғалым. Қазіргі заман-

да медицина саласында емдеу үлгісі 

деген бар. Ол осы мәселе туралы бы-

лайша толғанады: Емдеу тәсілдерін 

бір стандартпен шектеуге болмайды, 

�йткені ұлты мен қаны бір адамның 

бір-бірімен түрі ұқсас болғанмен, бір-

бірінен аумай туғаны кездеспейді. 

Сондықтан әр баланың ағзасы мен 

ауру ағымы да ерекше болады. Міне, 

ауруға шалдыққан балаларды емдеу 

осы ерек шелік негізінде тағайындалуы 

қажет, сол себепті ұсынылған үлгілерді 

тек емдеу бағыты ретінде қабылданған 

дұрыс» деп түйіндейді. 

Жоғарғы санатты балалар хирургі 

Болат Қанапияұлының еңбегі ақталып, 

«Қазақстан Республикасы денсаулық 

сақтау ісінің үздігі» т�сбелгісімен,  Ресей 

хирургтар одағының «Н.И.Пирогов 

атындағы» медалімен, 2015 жылы 

 Қа зақстан Республикасының ең үздік 

дәрігері ретінде «Алтын адам» атағымен 

марапатталды және Ақт�бе облысының 

«Жыл адамы» атанды. Nр жылдары 

Денсаулық сақтау министрлігі, Ақт�бе 

облысы мен қала әкімдігінің, қалалық 

мәслихаттың Құрмет грамоталарымен 

марапатталған.

Жұбайы Тамара екеуі бүгінде ел 

азаматы болған Дамир мен Талғатты 

тәр биелеп-�сірді. «Nкеден ұл туса 

игі, әке жолын қуса игі» деген аталық 

с�зді үлгі тұтқан Дамир медицина 

ғы лымының докторы, Астанадағы 

Аналар мен балаларға арналған 

Ұлттық ғылыми орталықта медицина 

ж�ніндегі директор, кішісі Талғат 

подполковник дәрежесіндегі әскери 

дәрігер болып қызмет атқарып жүр. 

Қазір Б�кеңнің жанындай жақсы 

к�ретін немерелері, сыйласатын 

ағайын-туыстары, сырласатын доста-

ры, әріптестері баршылық. 

Болашақ ұрпақтың �міріне араша 

түсіп жүрген, бүгін жастарға үлгі-�неге 

болған, ақылымен, парасатымен ерек-

шеленген Болат Қанапияұлы алдағы 

жылдың қаңтарында 70 жасқа толады. 

Бір �зіне жетерлік парасат-пайымы 

мен білім-ілімі бар, байсалды мінезді, 

ойы алғыр,  қолынан қандауыры 

түспеген білікті оташы, ұрпағымыздың 

денсаулығын қор ғауда қажымай-

талмай қызмет жасап, абырой асқарына 

б�лене беретініне сенім мол. 

Қ.ТҰРСЫНОВ,
С.Асфендияров атындағы 

Қазақ ұлттық медициналық 
университетінің балалар 

хирургиясы кафедрасының 
профессоры

Болат ЖЕНАЛАЕВ, 
Марат Оспанов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік 
медицина университетінің 
балалар хирургиясы 
кафедрасының меңгерушісі:
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үкімі» �леңін тебірене оқыды. Қонақтар 

тарапынан жас әнші Ғабит Шырын-

беков Кенен Nзірбаевтың «Бастау» 

термесін орындап берді. Wзгелер де 

�нерлерін к�рсетті. Nрі қарай  Тараз 

и н н о в а ц и я л ы қ - г у м а н и т а р л ы қ 

университетінің мәжіліс залында 

 Жамбыл мен Оңтүстік Қазақстан об-

лыстары айтыскерлерінің арасында 

шағын футболдан жолдастық кездесу 

�тті. Ойынның алғашқы минуттарында 

біздің жігіттердің біраз абдырап қалғаны 

рас. Соның салдарынан ойынның 10 

минутында қонақтар екі доп айырма-

сымен алға шығып кетті. Дегенмен, 

жерлестеріміз жылдам ес жиды. Артын-

ша Бағлан Қамбатыров шығарып берген 

допты Нұрлыбек Құрманов голға айнал-

дырса, сәлден соң Дидар Басығараевтан 

доп алмасқан Nсет Дүйсебаев қарсы 

к о м а н д а н ы ң  қ а қ п а ш ы с ы н  қ а п ы 

қалдырып, есепті теңестірді. Алғашқы 

кезең 2:2 есебімен аяқталды. 

Екінші кезеңді біздің жігіттер ширақ 

бастап, жерлестеріміз алға шыққан бо-

латын. Алайда соңғы минуттарда таразы 

басы қарсылас команда жағына ойысып 

кетті. Нәтижесінде Бекарыс  Шойбеков 

бастаған, Қажымұхан Абзалов, Біржан 

Байтуов,Нұрлыбек Мейірманов, Дәурен 

Ақсақалов қостаған жігіттер екі доп ай-

ырмасымен жеңіске жетті. Nрине, бұл 

жолдастық кездесу. Жамбылдықтардан 

Ербол Қамбатыров, Алик Бекмұсаев, 

Дидар Апбасов, Медеу Мырзатай да 

жақсы �нер к�рсетті. Енді командалар 

арасындағы екінші ойын Шымкент 

қаласында жалғасын табады. Бұл �те 

жақсы бастама екені анық.

Есет ДОСАЛЫ
Жамбыл облысы

азаматы Мадат Сәрсекеев, жергілікті 

ақын Нұрлығайын Нұғыманов с�з 

с�йлеп жаңа кітапқа жақсы баға берді. 

Тұсаукесерде аталған Мәдениет үйінің 

�нерпазы Раушан Сәрсенова «Дүние-

ай» әнін орындаса, аудандық орталық 

кітапхана директорының орынбасары 

Гүлден Хамзина шараны жүргізіп, осы 

кітапхананың оқырман қамту залының 

меңгерушісі Людмила  Рахметова 

қаламгер шығармашылығына биб-

лио графиялық шолу жасады. Мектеп 

оқушылары кеш кейіпкерінің бұған 

дейін шыққан, бірақ оның да тұсауы 

осы кеште кесілген «Аққулар жұбын 

жазбайды» кітабынан және жаңа туын-

дыдан үзінділер оқыды. 

А.ШАКУПОВА

Атырау облысы 

Құрманғазы ауданы

Бұл шара Жамбыл мен Оңтүстік 

Қазақстан облыстарының айтыскерлері 

арасындағы достық әрі шығармашылық 

байланысты арттыру мақсатын к�здеді. 

Жамбылдық айтыскерлер оңтүстіктен 

келген қонақтарды Тараздың түстігіндегі 

Жәнібек пен Керей хандарға арналған 

«Мәңгілік ел» монументі маңында дәм 

ұсынып, ұлттық ән-күйден, �леңнен 

шашу шашып, қарсы алды. Мұнан соң 

екі аймақтың айтыскер ақындары «Ру-

ханият» орталығында бас қосты. Алды-

мен шымкенттіктерді сол орталықтың 

қызметкері Айніл Nбдібек к�рме зал-

дарымен таныстырып шықты. Бұдан 

кейін осы мекеменің мәжіліс залында 

екі облыстың белді айтыскерлерінің 

қатысуымен еркін сипаттағы жүздесу �тті. 

Бұл жиынды облыс әкімдігі мәдениет, 

архивтер және құжаттама басқармасы 

басшысының орынбасары Зүбайра 

 Сембина ашып, түркістандық айтыскер 

 Бекарыс  Шойбековты «100 жаңа есімнің» 

қатарына қосылуымен құттықтады. 

Кейіннен к�рші облыс құрамасын 

бастап келген белгілі айтыскер Бекарыс 

Шойбеков бұл �те құптарлық бастама 

екенін, жаңа жобаны жамбылдықтар 

жылдам жүзеге асырғанын айтып, 

екі облыс �нерпаздары арасындағы 

достықтың жалғаса беруіне тілектестік 

білдірді. Осы тұста шымкенттік ай-

тыскерлер Біржан Байтуов, Бекмұрат 

 Анарбаев, Нұрлыбек Мейірманов 

ойларын ортаға салды. Бұдан кейін 

ауылдың алты  ауызы ретінде байзақтық 

жас айтыс керлер Nсет Дүйсебаев Аяз 

Бетбаевтың «Ағайындар-ай!» термесін 

орындаса, Дидар Басығараев Нұрғиса 

Тілендиевтің күйлерін тартып, жүректі 

шымырлатты. Жас �нерпаз Еламан 

Жүсіпов Мұхтар Шахановтың «Nке 

Бұл кітапқа енген әңгімелері 

мен хикаяттарында бүгінгі жастар 

�мірінің шынайы к�ріністері, адамдар 

арасындағы күрделі қарым-қатынас, 

махаббатқа деген адал дық, қылмыспен 

күрес шым-шытырық оқиғалар түрінде 

баяндалады. Кітаптың тілі тартымды, 

оқырманын жалықтырмайды. 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласы аясында 

аудан әкімдігі ұйымдастырған жаңа 

кітаптың тұсаукесері С.К�шекбаев 

атындағы аудандық Мәдениет үйінде 

�тті. Шара барысында Құрманғазы 

ауданының әкімі Бибоз Шаяхметов 

журналисті аудан әкімінің Алғыс ха-

тымен марапаттап, қызметіне сәттілік 

тіледі. Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, күйші-композитор Шәміл 

Nбілтай, аудандық «Серпер» газетінің 

бас редакторы Таңатар Дәрелұлы, 

Құрманғазы ауданының Құрметті 

АЙТЫСКЕР АҚЫНДАР 
жасыл алаңда кездесті

«ТІКЕН 
АРАСЫНДАҒЫ 

ГҮЛ»

ТҰСАУКЕСЕР

Ән шалқып, күй төгіліп...«ЕУРАЗИЯ БАРЫСЫ» 
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ӨНЕРДҮБІРЛІ ДОДА

САЙЫС

– Сіздің Ілияс Омаров атындағы 
облыстық қазақ драма театрында қызмет 
атқарып келе жатқаныңызға да біраз 
уақыт болды. Сондықтан аталмыш 
4нер ордасының тыныс-тіршілігі жайлы 
әңгімелеп берсеңіз? 

– Иә, жылдар зуылдап �тіп жатыр. 

Қазіргі таңда �зім күнделікті жұмыс 

істеп жатқан �нер ордасының халыққа 

қызмет етіп жатқанына да қарап отырсақ 

17 жылдың жүзі болып қалды. Осы кезең 

ішінде театрды республика жұртшылығы 

жақсы таныды. Біз осы жылдар ішінде 

Алматыдағы Мұхтар Nуезов атындағы 

мемлекеттік академиялық драма теат-

рында да, еліміздің к�птеген �ңірінде 

де гастрольдік сапарда болдық. Елімізге 

белгілі �нер саласындағы фестивальдарға 

қатыстық. Қазіргі таңда репертуарымыз 

да жеткілікті. Жылда жаңа драмалық 

 туындылармен к�рермендерімізді 

қуантуға тырысып келеміз. 

Сондай-ақ артистердің қатары да 

Алматыда кәсіби білім алған дарынды 

жастармен толығып жатыр. К�ркемдік 

жетекшіміз, Қазақстан Республи ка-

сының халық артисі  Ерсайын Т�леубай-

дың басшылығымен ойға алған спек-

такльдеріміз қойылып, талантты жастар 

тың ізденістермен к�зге түсуде. 

– Талантты актер ретінде сізді к4п 
адам біледі. Алайда оның сонау сағымдай 
бұлдырап, артта қалған балалық шағында 
қандай шәкірт болғандығынан да хабардар 
етсеңіз артық емес.

– Wз қатарластарымнан ерекше да-

раланатындай бала болдым деп айта ал-

маймын. Біз де ауылдағы балалар секілді 

талшыбықты ат қылып �сіп-жетілдік. 

Сонымен қатар кішкентай кезімде 

бұзықтық немесе тентектік жасап, біреуді 

ренжіткен де жайым жоқ. Осы арада бір 

тілге тиек етер жай, кішкентай кезімде 

ақсақалдар мені «Қара Қоныс» дейтін. 

Nкеміз мұғалім болған соң біздің 

сабағымызды үнемі қадағалады. Wзіміз 

де шама-шарқымыз келгенше на мысқа 

тырысып оқыдық.  Қима ауылын-

дағы бастауыш мектептен кейін Атба-

сар қаласындағы мектеп-интернатта 

білімімді жалғастырдым. Қазір сол ин-

тернатта жатып, қара нанды б�ліп жеген 

Алматыдағы «Алматы Арена» спорт сарайында қазақ 
күресінен дәстүрлі халықаралық «Еуразия Барысы 
– 2017» турнирі 4тті. Аталған сайысқа Бразилия, 
Жапония, Камерун, Грузия, Моңғолия, Түркия, 
Wзбекстан елдерінің палуандары қатысты. Елімізден 
барлығы 70-ке жуық палуан жарыс жолына шықты. 

Халықаралық турнирді ашқан Алматы қаласының 

әкімі Бауыржан Байбек Тәуелсіздік алған күннен бас-

тап елдің рухын асқақтатуға, ана ті ліміз бен ділімізді 

нығайтуға, елдік сананы шыңдауға бағытталған істерге 

аса үлкен мән берген Елбасының жасампаз саясаты 

бүгінде ұлт санасын жаңғыртуды діттеген «Руха-

ни жаңғыруға» ұласқанын атап �тті. Ұлттық спорт 

түрлерін, қазақтың палуандық �нерін дамыту жан-

жақты жалғаса беретінін тілге тиек етті. 

Жарыс олимпиадалық жүйе бойынша �тті. Турнир-

дің ақтық сынында «Қазақстан – 1» және Алматы 

облысынан құралған «Қазақстан – 2» командалары 

�зара күш сынасты. Тартысты �ткен белдесу «Қазақ-

стан – 1» құрамасының жеңісімен аяқталды. Ал �збек 

балуандары жартылай финалда Жапония балуан-

дарын 6:2 есебімен жеңіп, үшінші орынға ие бол-

ды. Жарыс қорытындысына сай, жеңімпаз атанған 

«Қазақстан-1» командасына 10 миллион теңге к�ле мін-

де ақшалай сыйақы табысталды. Ал екінші орын алған 

«Қазақстан-2» құрамасы 6 миллион, үздік үштіктен 

к�рін ген Wзбекстан құрамасы 4 миллион теңгені 

қанжығаларына байлады. 
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ANA TILI

Жиі ұйым дастырылып тұратын мәдени 

шараларда ән айтатын �нерім де бар 

еді. Nкемнен жұққан болар, сурет салу 

қабілетіме айналамдағы құрдастарым 

дән риза  болатын.  Осындай тау-

дай талабымның арқа сында қабырға 

газеттерін безендіріп, ұстаздарымның 

тарапынан жылы ле біздер естідім. Сол 

күндерімді де ешқа шан ұмытпаймын. 

– Сіз актерлік мамандықты кіш кентай 
кезіңізден таңдадыңыз ба? 0лде оған де-
ген қызығушылығыңыз бертін келе пайда 
болды ма? 

– Шындығы керек, мен еліміз дегі бо-

ла шақ актерлерді даяр лайтын оқу орнына 

бірден түскен жоқпын. Nпкем Қарашаш 

пен жездем Дулаттың мамандығы дәрігер 

еді. Wздері халыққа адал қызмет етіп 

жүрген ақ халатты абзал жандар болған 

соң ба, менің де �здеріндей елге пай-

дасын тигізер кәсіпті таңдағанымды 

қалаған секілді. 

Мектеп-интернатты аяқта ған соң 

жездем Дулат сонау асқар Алатаудың 

баурайында орналас қан Алматыға 

алып барды. Меди циналық институтқа 

құжатымды тапсырдым. Алайда, несін 

жасырамын, дәрігер бола алмадым. 

Семей қаласындағы малдәрігерлік 

Бір ерекшелігі, мерекелік кеште дәстүрлі, ха-

лық тық ән-күйлермен қатар заманауи эстрадалық 

әндер де орындалып, поэтикалық қойылымға 

ұласты. Ел еңсесін к�теріп, туын биіктеткен 

Тәуелсіздік  �нерімізді де, мәдениетімізді де, 

жан-жақты дамытып, �ткенді қайта жаңғыртуға 

мүмкіндік берді. Соның ішінде жыр мен терме 

�нері заманға сай жаңаша сипат пен сұранысқа 

ие болды. Wйткені �нердің бағзы заманнан 

ескірмей, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе жатқан 

ауқымды бір саласы – жыр-дастандар. Жыршы-

жыраулардың домбыраға немесе қобызға қосып, 

ауыздан-ауызға таратып келген жырлардың 

 басты мақсат-мұраты – отансүйгіштік, батырлық, 

ерлік екені белгілі. Қазақтың жыр-толғаулары 

халықтың мұң-мүддесін к�ксеп, елдік пен ерлікті, 

зұлымдыққа қарсылықты дәріптеді. Тоқсан ауыз 

с�зді тобықтай жырмен түйіндеген от ауызды, орақ 

тілді жыршылардың �сиеті мен ғибраты бүгінгі 

заманға келіп жетті. Ескінің сарынын салмақтап, 

к�ріп, қиялым қияндарға шарықтайтын. 

Nрбір қойылымнан ерекше бір рухани 

ләззат алатынмын. 

Қайда да жанашыр және қамқор 

азаматтар баршылық қой. Nлгі театрдың 

сол кездегі режиссері  Ерсайын Тәпенов 

ағамыздың тікелей қамқорлығымен 

әрі жолдамасымен әлемдегі к�рікті де 

сұлу қалалардың бірі Алматыға жолға 

шықтым.  Арманым мені алдаған жоқ. 

 Жолым болып Алматыдағы  театр және 

к�ркемсурет институтына студент болып 

қабылдандым. Сол шақтағы қуаны шым-

ды қазір тілмен айтып жеткізе алмаспын. 

Бәлкім, бақытым мен бағым шығар, 

осы жерде Қазақстан  Рес публикасының 

еңбек сіңірген артисі,  профессор 

 Рахилям  Машу ро ва ның класында білім 

алдым. Ол кісінің менің артист болып 

қалыптасуымда алатын орны қашан да 

айрықша дер едім. 

Жастық шақта студенттік �мірдің 

барлық қуанышы мен қызығын бірге 

�ткіз ген достардың ж�ні б�лек. Солар-

дың арасында ел мақтаныштары, Қазақ-

станның халық артисі Роза Рымбае-

ва, асқақ дауыс иесі Майра Ілиясова, 

танымал эстрада әншісі Құдайберген 

Бекішов, Гүлбаушан Тілеубекова бар. 

рухы  мен  дәстүрін дүйім жұртқа дәріптеп жүрген 

ән мен жыр дүлдүлдері Сәуле Жанпейісова, 

Алма Аманжолова, Нариман Абдрахманов, 

 Айсауле Қайырғазина, Ерғали Ағайдаров, Айнұр 

Жұмақадыр,  Асылай Апенова,  Жасұлан Сақаев,  

Жаңагүл Молдахметова, Санат Исаев және т.б. 

«Алатау» дәстүрлі �нер театрының �нерпаздары 

бұл кеште де тыңдаушы құлағының құрышын 

қандырды.  

Дәстүрлі �нер иелерінің басын тоғыстырған 

мәдениет ордасы Тәуелсіздікке осындай тарту 

жасады. К�пшілікке к�теріңкі к�ңіл күй сыйлаған 

 театр ұжымына дүйім к�рермен алғысын жаудыр-

ды.   

Дана ХАЛЫҚ

�нер ұжымы Жезқазған қаласына қоныс 

аударған кезде әріптестеріммен бірге 

сонда қызмет атқардым. 

– Шығармашылық жолыңыз бен 
жетістіктеріңіздің 4зге де тұстарына 
тоқтала кетсеңіз...

– Wнер жолында небір мәдениет 

майталмандарының ұлағатты с�здерін 

естідім. Мәселен, ұлтымыз дың тұңғыш 

кәсіби режиссері Асқар Тоқпанов кезінде 

маңдайымнан  сипап: «Айналайын ба-

уырым, �нерде жолың болсын. Жалпы 

театр да кішкентай р�л деген болмайды, 

үлкен актер болады. Сенің алдыңнан 

ақ күн тусын» деген с�зі әлі күнге дейін 

жадымда сақтаулы. 

Қостанайға осы қызметке келгеннен 

бері �здеріңіз секілді қаламгерлермен 

де араласып кеттік. Осы кезге дейін 

сомдаған театрдағы р�лдерім баршаға 

мәлім.  Сондықтан оған тоқталып 

отырған жоқпын. Талай фестивальдерде 

жүлделі орындарға ие болдым. Қазақтың 

атын шығарған «Жау жүрек мың бала» 

киносына да түстім. Оның алдында тари-

хи тақырыпқа арналған «К�шпенділер» 

деп аталатын фильмге де қатысқан едім.

К�п жылғы тәжірибеме сүйеніп, 

режис  сер лік жұмысты да батыл қолға 

алдым. Соның нәтижесінде «Саят батыр» 

деп аталатын фильм дүниеге келді. Ол 

осы саладағы алғашқы еңбегім. Фильмге 

бағаны беретін халық. 

Отбасы �нер адамы үшін киелі. 

Сүйген жарым Зәмзәгүл де актриса әрі 

әнші. Қазақстан Республикасының 

мәдениет қайраткері. Ұлдарым мен қыз-

дарым �мірімнің мәні. Бір ұлым Олжас 

менің жолымды қуды. Қазір �зім қызмет 

атқаратын облыстық театрдың актері. 

Wзім �нер адамы болғаныма еш �кін -

беймін. Мемлекетіміз адал еңбегімді 

лайықты бағалады. Қазақстан Республи-

ка сы ның еңбек сіңірген қайраткері 

атағын берді. Қостанай облыстық меце-

наттар клубының «Қазына» сыйлығының 

лауреаты атандым.

– 0ңгімеңізге рақмет.

0ңгімелескен 
Оразалы ЖАҚСАНОВ 

Қостанай облысы 

Сахна са�ла	ыСахна са�ла	ы

достарымды да айрықша бір қимас тық-

пен еске аламын. Себебі олар да �зім 

секілді шалғайда жатқан елді-мекен-

дер дегі малшылардың және басқа да 

түрлі мамандық иелерінің ұл-қыздары 

болатын. 

Міне, осы интернатта біз ата-ана-

ны, бауырды сағынудың не екендігін 

түсіндік. Демалыс күндері үйге жет-

кенше асығатын едік. Білім алуды да 

ұмытқан жоқпыз. Ең бастысы, бұл жерде 

�з бетімізше қарекет етуді үйрендік. 

Мектеп-интернат мен үшін үлкен 

�мір мектебі болды деп айта аламын. 

институтқа түсуімді ж�н к�рген ағаларым 

да  болды.  Қысқасы,  әлг і  аталған 

мамандықтарды игеру менің маңдайыма 

жазылмағандығын уақыт к�рсетті. 

Содан кейін аудандағы Кеңарал 

кеңшарындағы орта мектепте мұғалім 

болып жұмыс істедім. Nскер қатарына 

шақырылып, �зімнің азаматтық бо-

рышымды �тедім. Алайда мені киелі 

�нер �зіне тартты да тұрды. 1978 жылы 

бұрынғы Торғай облысының орталығы 

Арқалық шаһарындағы театрға жарық 

беруші болып қызметке тұрдым. Осы 

жерде артистердің сахнадағы �нерін 

Аталған жоғары оқу орнында бізге 

сахна тілінен дәріс берген Қазақстан 

Республикасының еңбек с іңірген 

артисі Мәрияш Жақсымбетова маған 

жанашырлық танытып: «Айналайын 

Қонысбек, сен шалғай деме, Арқалыққа 

барып, �зіңнің �неріңді к�рсет. Онда ре-

жиссер болып қазақ мәдениетінің білгірі 

Жанат Хаджиев жұмыс істейді» деді. 

Оның пікірі маған үлкен ой сал-

ды. С�йтіп, әлгі шаһардағы Сералы 

Қожамқұлов атындағы облыстық қазақ 

драма театрында актерлік еңбек жо-

лымды бастадым. Уақыт �те аталған 


