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КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 
Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 
Мұның �зі басылымның ұлтжан ды-
лығын, елжандылығын аңғартса керек. 

Қазақ т іл і  – қазақтың басты 
байлығы. Тіл қарым-қатынас құралы 
дейтін болсақ, оның қолданылмайтын 
жері кемде-кем. Ол тарихпен де, 
мәдениетпен де,  әдебиетпен де, 
ғылым-біліммен де, жалпы барлық 

саламен тығыз байланысты. Демек, 
ұлт газетінің к�теретін тақырыптары 
ауқымды. Бір с�збен айтқанда олар 
елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 
ұлт мүддесін к�здейтін «Ана тіліне» 
жазылыңыз! Газетке жазылу жыл бойы 
жүр гі зіледі. Басылымға әр айдың 15-не 
дейін жазылсаңыз газетті келесі айдан 
бастап алып тұратын боласыз.

«Бұл  – ескі  телеарнаны қайта 
жаңғырту болмайды. Жаңа арнаның 
форматы да �згеше, жаңаша болады. 
«Еларна» деген – барлық тілге етене, 
жақсы бренд. Сондықтан оны сақтап 
қалғымыз келеді. Жаңа арна Қазақстанда 
жасалған, тек отандық к�ркем және 
деректі  фильмдерді ,  сериалдарды 
к�рсететін болады. 3зге елдердегі TV1000 
Action (голливудтық фильмдерді та-
ратады), ресейлік «Дом кино» секілді 
баламаларды мысалға келтіруге бола-
ды» деді Д.Абаев. Сондай-ақ министр 
1940 жылдардан бері  Қазақстанда 
жасалған киноклассиканы да осы ар-
надан к�рсету бойынша келісс�здер 
жүргізіліп жатқанын атап �тті. Ендеше, 
к�рерменіне «Қыз Жібек», «Менің атым 
Қожа», «Гауһартас», «Алдар к�се», т.б. 
қазақтың ұлттық құндылықтарына бай 

туындыларын ұсыну арқылы жас ұрпаққа 
тәрбие беретін телеарнаға айналуына 
тілектеспіз. 

Жиында маусым айында «Цифр-
лық Қазақстан» мемлекеттік бағдар-
ламасының жобасы Үкіметке енетіндігі 
де мәлім болды. «Бұл бағдарламаның 
басты мақсаты – тұрғындардың �мір 
 сапасын арттыру әрі отандық экономика-
ны цифрландыру. Құжатты жүзеге асыру 
аясында 2020 жылға дейін еліміздегі 
интернет қолданушыларының үлесін 80 
пайызға дейін арттыру, тұрғындар дың 
95 пайызын цифрлық хабар таратумен 
қамту (ол «Отау ТВ» арқылы жүргізіледі), 
ал азаматтардың цифрлық-компьютерлік 
сауаттылығын 80 пайызға дейін ұлғайту 
к�зделген» деді министр Д.Абаев.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Былтыр ел болып, жұрт болып, Алаш көсемі Əлихан 
Бөкейханның 150 жылдығын атап өттік. Тұғырлы тұлғаның айту-
лы күніне мемлекет тарапынан үлкен мəн берілді. Аймақ тарда 
республикалық дəрежеде конференциялар, алқалы жиындар 
өткізілді. Қарағанды облысының əкімі Нұрмұхамбет Əбдібеков 
Октябрь ауданының атын Əлиханға беріп, қаланың қақ төрінен 
ескерткіш орнатылатынын да айтты.
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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
9 айға 2622,24 2789,91

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
9 айға 4803,84 4971,51

«Ана тіліне» жазылу жыл бойы жүргізіледі

ҚАЙНАЙДЫ ҚАНЫҢ...

Fкімнің бұл с�зін қуана 
қарсы алдық. Бірақ бұл мәселе 
соңына дейін жетпейтін түрі 
бар. 3йткені Қарағанды қала-
сында тұратын Бойко,  Мирзоев 
ес імді  азаматтар  Октябрь 
ауданының атауын Fлиханға 
беруге қарсылық танытып жүр. 
Бұл ойларын �здері құрып алған 
«Сарыарқа» пікірталас клубы 
арқылы к�пшілікке  жария етті. 

«Жер астынан жік шықты, 
екі құлағы тік шықты» демекші, 
Бойко мен Мирзоевтың бұл 
әрекеттерін ұлтымыздың ұлы 
тұлғаларын мойындамаулары 
деп түсінемін. Байқауымша, 
�здері құрып алған «Сарыарқа» 
п і к і р т а л а с  к л у б ы  ж е р - с у 
 атауларын қаза қыландыруға 
к е д е р г і  ж а с а п ,   б а р ы н ш а 
т о с қ а у ы л  б о л у  п и ғ ы л ы н 
ұстанып отырған сияқты. 
3йткені олар үнемі осындай 
тақырыптарды әңгімелеріне 
арқау етіп келеді. «Сарыарқа» 
деген атауына қарап, ұлттың 
мүддесін қолдайтын қоғамдық 
ұйым ба деп ойлап жүруші едім. 
Бірақ �кінішке орай ол үмітім 
ақталмады. Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдығы тұсында Fлихан 
Б�кейхан сияқты ұлт қайрат-
кер лерінің халқы үшін жасап 
кеткен ұлан-асыр еңбегін �з 
дәрежесінде бағалап, елді  мекен 
атауын бергенде тұрған не бар? 

Осы мәселеге орай «Орталық 
Қ а з а қ с т а н »  г а з е т і н і ң  ( 3 0 
желтоқсан, 2016 ж.) тілшісі 
 М и р а с  А с а н  « F л и х а н  ә л і 
 тасада» деген мақаласында 
былай деп жазды: «Пікірталас 

к л у б ы н ы ң  м ү ш е с і  Ю р и й 
 Мирзоев Қарағанды облысының 
әкімі Н.Fбдібековтің Fлихан 
Б�кейханның атын  Октябрь 
 а у д а н ы н а  б е р у  т у р а л ы 
ұсынысына қарсымын деді. 
Олардың пікірінше, к�ше атта-
рын �згертуге кеткен қаржы одан 
да тұрғындардың әлеуметтік 
мәселелерін  шешуге жұмсалуы 
к е р е к  е к е н .  Б і з  М и р з о е в 
мырзаға мынаны айтқымыз 
келеді. Егер де кімде-кім қазақ 
тарихын, ұлт ұлыларын білмесе 
оған �здері кінәлі. Fлеуметтік 
мәселе мен рухани құндылықты 
шатастырмауын �т інеміз . 
Қазақстанда тұратын әр  азамат 
ел тарихын, тілін, дәстүрін 
білуге және оны құрметтеуге 
міндетті». Мен де автордың осы 
ойын қолдаймын. 

Тоқсан ауыз с�здің тобық-
тай түйінін айтар болсақ, Кеңес 
одағы кезімен  келмеске кет-
кен Октябрь ауданына Fлихан 
есімін қайткен күн де де беруіміз 
керек. Бұл ел Тәуел сіздігінің 
25 жылдығында атқарылған 
үлкен істің бірі   болар еді. 
О н ы ң  ү с т і н е  б и ы л  А л а ш 
қозғалысының 100 жылды-
ғы ғой. Сондықтан бүйректен 
сирақ шығаратындардың ығына 
жығыла бермей, Алаш к�семі 
Fлиханның әруағы алдындағы 
парызымызды �теуге тиістіміз. 

Ошақтай СУХАНБЕРЛИН, 
ҚР Білім беру саласының 

құрметті қызметкері 

ҚАРАҒАНДЫ

ӘЛИХАНҒА «ОКТЯБРЬДІ» 
ҚИМАЙ ЖҮРГЕН КІМ?

СҮЙІНШІ! ІРГЕСІ БЕРІК ЕЛДІҢ – ЕҢСЕСІ БИІК

АЛАШ ЕЛІНДЕГІ АЛАМАН

Алматы шаһарының атағын 
төрткүл əлемге паш еткен дүбірлі 
дода тартысқа толы болды. Əр 
сайыс өзіндік ерекшеліктерімен 
есте қалды. Спортшыларымыз өз 
елінде өткен байрақты бəсекеде 
жеңіс тұғырынан көрініп ел 
мерейін асқақтатты. Универсиадаға 
қатысқан Ресей спортшылары 
студенттер арасында өткен қысқы 
спорт аламанында əлемнің үздік 
құрамасы атанды. Оңтүстік Корея 
елінің спортшылары да мықты 
құрама екендіктерін көрсете білді. 
Олар жарыс аяқталуға санаулы күн 
қалған кезде алтынды қарша бо-
ратты. Екінші орында келе жатқан 
Қазақстан спортшыларымен алтын 
саны бойынша теңескен оңтүстік 
кореялықтар жалпы медаль 
саны бойынша ғана артта қалды. 
Сайыпқырандарымыздың ішінде 
ең нəтижелі спортшы атанған Анна 
Шевченко бұл жарыста бес бірдей 
жүлдеге ие болды. Денис Теннің 
алтын алатынын спорт мамандары 
мен барша жанкүйерлер алдын ала 
топшылап қойған. Сенім үрдісінен 
шыға білген Денисіміз барша 
жанкүйерлерді қуанышқа бөледі.   
Командалық есепте Қазақстан 
құрамасы екінші орын алды. 
Көш тізгіні Ресей құрамасында. 
Оларда жалпы саны 71 медаль 
бар. Оның 29-ы алтын, 27-сі күміс, 
15-і қола. Үшінші орын Оңтүстік 
Корея құрамасына бұйырды (11 
алтын, 5 күміс, 5 қола). Қазақстан 
құрамасының қоржынында (11 
алтын, 8 күміс, 17 қола)  барлығы 36 
медаль бар.

КОНЬКИДЕН КОНЬКИДЕН 
ОТ ҰШҚЫНДАТҚАНОТ ҰШҚЫНДАТҚАН

Жаңа арна – «Еларна»

«Шекаралық аудандарға ерекше мәртебе керек» атты мақалаға орай 
(«Ана тілі» №1(1363) 6 – 11 қаңтар 2017 жыл)

Семей жері алты Алашқа Абай, 
Шәкәрім, Мұхтар сияқты қазақтың дана 
да дара біртуар ұлдарын дүниеге әкелген 
топырақ ретінде қымбат та қастерлі 
болса, Катонқарағай қазақи қара с�здің 
хас шеберлері, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегерлері Қалихан Ысқақов, Орал-
хан Б�кей,  Fлібек  Асқаров  пен 
Халықаралық «Алаш» сыйлығының 
иегері Дидахмет Fшімхановтармен 
мақтанады. Сондай-ақ осы қасиетті 
топырақта ақиық ақын Сұлтанмахмұт 
Т о р а й  ғ ы р о в т ы ң  ж і г і т  к е з і н д е г і , 
әйгілі әнші Бибігүл Т�легенова мен 
белгілі ғалым Сәрсен Аманжоловтай 
біртуарларымыздың балалық шақтағы 
ізі жатыр. Шығыстың шырайы, «екінші 
Швейцария» атан ған әсем де сұлу бұл 
�лке Мұзтау, «Рахман қайнары» ши-
пажайы сияқты табиғаттың бізге бер-
ген ерекше  сыйымен де, жәдігерлері 

әлемдік ғылыми маңызға ие болып 
отырған «Берел» қорғанымен де 
к�пшілікке танымал. Міне, осын-
дай әсем �ңірді атамекенім деп біліп, 
шығыстағы шекараны қымтап ұстап 
келген қарапайым жұрт ғасырлар бойы 
мекендеген жерлерін тастап амалсыздан 
беті ауған жаққа босып к�шіп жатыр. 
Тұрғындардың жаппай к�шуінің басты 
себебі, 1997 жылғы әкімшілік-аумақтық 
�згертулер кезінде Катонқарағайдың 
Большенарым ауданымен біріктірілуі, 
аудан орталығының ішке қарай 100 
шақырымға к�шіріліп Большена-
рым селосы болып белгіленуі. Екі 
аудан біріктірілгенге дейін бұрынғы 
Катонқарағай ауданында тұрған 27000 
халықтан 2016 жылдың соңында 
12101 адам ғана қалды. Яғни соңғы 
бір жылдың ішінде ғана 593 адамға 
(2015 жылы 12694 адам болған) кеміп 

кетті. 3ңірдегі бала туу к�рсеткіші де 
к�ңіл к�ншіт пейді. 3ткен жылы небәрі 
150 сәби дүниеге келсе, сол жылы 
123 адам қайтыс болған. Осы бетпен 
демографиялық жағдай жалғаса берсе 
енді бес-он жылда Шығыстың інжу-
маржаны, Елбасымыз «Жұмақ жер» деп 
атаған Катонқарағай иесіз қалмасына 
кім кепіл?

Үш мемлекетпен бүйір түйіс тірген, 
солтүстігінде емініп Ресей, шы ғы сында 
телміріп Моңғолия, оң түстік шы-
ғысында тебініп Қытай тұрған Катон-
қа рағайды бұлайша қалдыру мемле-
кеті міздің қауіпсіздігін әлсірететін 
жағдай екендігін сезінетін шақ келді. 
Қытай мемлекеті бізге іргелес Шыңжаң 
аймағына �з халқын барынша топтасты-
рып жатқанда, ал Ресей Алтай �лкесінің 
тұрғындарын қайткен күнде ұстап қалу 
үшін (қыз мет керлердің еңбекақысына 
90 пайыз үстеме ақы қосып отыр) бар 
жақ сы лықты жасап отырғанда шека-
ра мызды жалаңаштап тастауымыз жа-
рамас.

Биыл «Ана тілі» газетінде Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай 
ауылдық округінің əкімі А.Балтабаевтың «Шекаралық 
аудандарға ерекше мəртебе керек» деген сұхбаты жарық көрді. 
Ауылдастарымның жанайқайын түсініп батыл қалам тартқан 
басылымға алғысымды білдіргім келеді.

ҚР Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Дəурен Абаев Наурыз мере кесі 
қарсаңында елімізде жаңа телеарна ашылатынын, оның «Еларна» аталу себебін 
түсіндіріп, форматының жаңаша түрде болатындығын атап өтті. 

КАТОНҚАРАҒАЙ 
ҚАЙТА ҚҰРЫЛА МА?
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АНА ТІЛІ

ЖАУАПКЕРШІЛІК АРТАДЫ

Түлкібай САПАРОВ,
«Ақтөбе облысы 
әкімі аппараты»
ММ «Қоғамдық 
келісім» КММ-нің 
маманы

Қазақстанның өз тəуелсіздігін 
нығайтуы мен əлемдегі бəсекеге 
қабілетті елу елдің қатарына 
енуіне күшті президенттік би-
ліктің өзіндік ықпалы бол ғанын 
қазір бүкіл əлем мойындап отыр. 
Президенттік билік негізінен 
белгілі бір тарихи кезеңді, 
негізінен дағдарысты еңсеру 
кезеңдерінде өзін-өзі ақтайды. 

АПТА-ШОЛУ ЖАҢҒЫРТУ 3.0

ҰЛТ ҒАЛЫМЫ – 
Халел Досмұхамедұлы

дамыту аса қажет екенін ескертті. Инвес-
тиция және даму ж�ніндегі министрлікке 
шетелдік инвесторларды тартуда кешенді 
іс-әрекет керек, сондықтан бұл мақсатқа 
барлық министрліктер тізе қосып іс-
қимыл жасауы қажет екендігін Ұлт к�ш-
басшысы қадап айтты. Индустриялан -
дыру шынайы жұмыс істейтін зауыт-
фабрикалар арқылы ғана жүзеге асуы 
тиіс, к�з бояушылықты тоқтату қажет. 
Ұлттық банк еліміздің қаржы секто-
рын барынша ретке келтіріп, екінші 
деңгейлі банктердің жұмысын батыл 
қадағалауын тапсырды. Сондай-ақ 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 
қоры елдегі жекешелендіру үдерісіне ірі 
трансұлттық корпорацияларды тарту ту-
ралы, ал Ұлттық экономика министрлігі 
мен «Атамекен» кәсіпкерлер палатасы 
біріге отырып, еліміздің салық кодексін 
барынша жеңілдетуге тапсырма алды. 
Мұның барлығы Отанымызда нарықтық 
экономиканы дамытуға серпін беретін 
тапсырмалар. 

Мәжілісте әкімдер де Елбасының 
с ы н ы н а  ұ ш ы р а д ы :  а й м а қ т а р д ы ң 
басшылары Астанаға жалтақтап, �з 
�ңірлерін дамытуда сылбырлық таны-
туда, нақты шаруаға келгенде нағыз 
қожайындық пен іскер бастамашылдық 
жетіспей жатады. Дәл осындай кемшілік 
 жекелеген министрліктерге де тән екен. 
Яғни  министрлер �здерінің басқа-
рып отырған салаларына қатысты 
д е р б е с  ш е ш і м  қ а б ы л д а й  а л м а й -
ды немесе жауапкершіліктен қашып, 
мәселені  Премьер-министрге болмаса 

к�рсетілген. Елбасы бұл ретте тиянақты, 
ойластырып барып әрекет ету керектігін 
айтты. «Қазақ тілінің Қазақстаннан басқа 
барар жер, басар тауы жоқ. Бала буыны 
бекіп, бұғанасы қатқанша �з ана тілінде 
білім алуы тиіс, менің ұстанымым осы» 
деді Б.Тілеухан. Білім сапасы жоғары 
мемлекет қана биікке құлаш сермейді. 
Тәуелсіздікті баянды ету үшін сабыр-
мен әрекет етіп, не нәрсені де ақылмен 
шешу маңызды. «Жолдаудағы алға 
қойылған міндеттерді іске асыру үшін 
ішіңді дауға, сыртыңды жауға алдырмас 
тастүйін бірлік керек» деп түйіндеді с�зін 
Б.Тілеухан. Сонда ғана ұрпақ алдындағы 
парызымыз орындалып, әлем алдындағы 
беделіміз артады. 

С�зінің соңында депутат жиынға 
қатысушылардың сұрақтарына жауап 
берді. Қаламгерлер атынан жазушылар 
С.Балғабаев, А.Ашири, Л.Шашкова, 
әдебиеттанушы А.Ісмақова с�йлеп, 
Жолдауға қатысты �з пікірлерін айтып, 
аманаттарын жолдады. 

Н.Оразалин бүкіл қаламгерлер 
қауы  мы мен жиналғандардың атынан 
Б.Тілеуханға алғыс айтты. Салиқалы 
әң гі менің соңы Б.Тілеухан орындаған 
ән мен аяқталды. 

Дина ТАЗАБЕКҚЫЗЫ

мұратын, Алаш жұртына аманаттап кет-
кен �шпес ойларын бір-ақ мақаласынан 
ойып алып, жаңа заман жастарына ұсынып 
отырмыз. Мақаланың аты – «Тайманұлы 
Исатайдың қозғалысы турасында қысқаша 
мағлұмат», баспа бетін к�руі – 1925 жыл. 

*...Қазақтың хандығы рәсім түрде он 
тоғызыншы ғасырдың ортасына дейін созылса 
да, шынында Fбілқайырдан бастап қазақтың 
хандары патша хүкіметінің қолында ойыншық 
болды. Сондықтан 1731-інші жылдан бергі 
Кіші жүздің ханға болсын, сұлтандарға бол-
сын, орысқа болсын к�терілістерінің бәрін 
патша хүкіметіне қарсы к�терілістер деп 
атау керек.

*Елдің қимылын жолға салып, ұйымдас-
тырып отыратын к�сем керек. Бұндай уақытта 
құрастырушы к�сем шықпаса, елдің қимылы 
бытырап, шашылып, ұлы мақсаттың орнына 
уақ пайда туып, ұлы қимыл аяқсыз қалады. 
Қимылдың к�семі бас пайдасынан баз кешіп, 
жан-тәнімен к�птің тілегін орындауы керек. 
Ұлы қимылдардың уақытында к�птің әлеумет 
сезімі �те күшті болады. Ел бастаған к�семнің 
ізі бағулы болады. К�семнің басқан қадамы, 
жүрген бағыты к�пке жақпаса, халық теріс 
айналып кетеді. Кешегі мыңды бастаған серке 
– ертеңгі күні далада жаңғыз маңырап қалады.

*Ел арасындағы с�здердің бәрі де Исатай-
ды мақтап, ісін дұрыстап, �лгеніне күйініп, 
жоқтап с�йлейді. Исатайды жамандаған халық 
арасында с�з жоқ.

Билік өкілеттіктерін 
қайта бөлу - уақыт талабы

ДОСМҰХАМЕДОВ Халел (24.4.1883, Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тайсойған 
құмы – 19.8.1939, Алматы) – жоғары білімді дəрігер, Алаш қозғалысының қайраткері, 
ағартушы-ұстаз, энциклопедист-ғалым. Ресей Ғылым академиясының Орталық 
өлкетану бюросының корреспондент мүшесі (1924).
1903-09 жылдары Санкт-Петербург Императорлық əскери-медициналық академиясын 
үздік бітірді. 1913 жылға дейін офицер ретінде кесімді əскери дəрігерлік міндетін 
өтеп, үш жыл оба індетінің кіндігінде болып, Императорлық қола медальмен ма-
рапатталды. Орал облысының уездерінде азаматтық дəрігер бола жүріп, мақалалар 
жазды, «Как бороться с чумой среди киргизского народа» (1916) кітабын жарыққа 
шығарды. *Қазақтың о заманғы әлеуметшілігінің 

бір түрі ру еді, рулықтан туған батырлар, 
билер еді. Хүкімет руды жоюға, батырлар-
ды, билерді жоюға қам қылды. Ру сезімін 
бәсеңдету үшін қазақты руға б�лмеді, әуелі 
б�лімге (шәске), сардарлыққа (дистансияға), 
местілікке (ауылға – F.Ғ.) б�лді, кейінірек 
үйезге, округке, болысқа б�лді. ...Қазақтың ұлт 
сезімі, бірлік сезімі бірден-бірге кеміп, бара-
бара далада қалды. Бұрынғы билердің орнына 
атқамінерлер мінді, бұрынғы батырлардың 
орнына барымташы-ұрылар пайда болды.

*Fбден езу үшін хүкімет қазақтың шару-
асын күйзелтіп, �немейін құртуға ойланды. 
Қазақтың жерін тартып ала бастады. Қазақтың 
арасына жемқор саудагерлерді айдады. Жұт 
к�бейді. Ел жарлы бола бастады. 

*Халық аузындағы с�здерге қарағанда 
 Иса тайдың �з басының к�пті ертетін 
қасиеттері болған. Жауда жанын аямады: 
жауласса қолдың алдында, қашса артында 
болды. К�птің арызын айтамын деп айып 
(алпыс атан – F.Ғ.) тартты. Халықты аяп, 
қан т�кпеймін деп, Орданы қамағанда ал-
данып қалды. 

*Халық үшін Исатай үй ішін, туған-
туыс   қандарын садақаға берді. Екі баласы, 
бір қатыны соғыста �лді. Екі баласы, бір 
қатыны жаудың қолына түсіп, айдауда шіріді. 
Ағайындары шабылды, тұтылды. Тырнақтап 
жинаған мал-мүлкі, бүтін қара орман дүниесі 
жаудың қолында қалды. 

*Билеттеп қазақ жерін қағазға түсіруге 
(картаға – F.Ғ.) ел ішіне бірнеше рет әскерлі 
кемисиелер жіберілді. Саудагерлердің, 
к�ршілес орыстардың не болмаса сұлтан-
дардың шағымы бойынша хүкіметке қылмысты 
саналған қазақтарды жазалау үшін де ел ішіне 
әскер жиі шығатын болды. Ел ішіне орнаған, ел 
қыдырған хүкімет әскері қазақтың арасындағы 
қатынасты кемітіп, қазақтың бірлігін жоюға 
себеп болды. Fскерден сескеніп, оза к�шіп, кең 
жайыла алмай, жайлы қыстаулықты емін-еркін 
қоныстай алмай, жазы-қысы үркумен болып, 
қазақтың малы жұтқа шалынғыш болды.

Ғарифолла 1НЕС, 
профессор 

мемлекеттік басқару саласының тиімділігі 
мен нәтижелігі т�мен деген баға берді. 
Fсіресе, қағазбастылықтан арыла алмау, 
далиған бюрократиялық қызметкерлер 
штатының қысқармауы, шағын және 
орта бизнестің дамуына тосқауыл 
 болып отырған сансыз тексерушілер 
мен бірін-бірі қайталайтын қадағалау 
органдарының к�птігі, мемлекеттік 
 сатып алудағы олқылықтар мен �ршіген 
сыбайлас жемқорлық, мемлекеттік 
органдардың қазынадан б�лінген  бюджет 
қаржысын игере алмауы сияқты толып 
жатқан кемшіліктерді қынжыла атап 
к�рсетті. 

2015 жылмен салыстырғанда 2016 
жылы бюджет қаржысын тиімсіз пайда-
лану үш есеге артып, 382 млрд теңгеге 
жеткен. Есеп комитетінің мәліметі 
 бойынша, қаржылық заң бұзушылық 160 
млрд теңгеден асқан. Жүздеген шенеунік 
сыбайлас жемқорлық бабы бойынша 
жауапталған. Елбасымыз осы аталған 
кемшіліктер 2017 жылы түзеліп, жаңа 
жолдауда к�рсетілген Қазақстанның 
үшінші жаңғыруын іске асыруға бар күш-
жігерімізді салуымыз қажет екенін ерекше 
атап �тті.

Жаңа құрылған Денсаулық сақтау 
министрлігіне міндетті медициналық 
сақтандыруды шынайы жүзеге асыру, 
дәрі-дәрмек нарығын реттеп, орын алып 
отырған олқылықтарды жою тапсырыл-
ды. Ал Ауыл шаруашылық министрлігі 
үшін стратегиялық маңызы зор міндеттер 
жүктеліп отырғанын, ауыл-аймақты 
к�ркейту үшін агро�неркәсіп кешенін 

Қазақстан Жазушылар одағында ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Бекболат Тілеуханмен кездесу 9тті. 
Елбасы Жолдауын талқыға салған 
жиынға қаламгер қауым, ағарту 
саласының қызметкерлері қатысты. 

Жиынды ашқан Жазушылар одағы 
басқармасының т�рағасы Нұрлан 
 Оразалин демократиялық дамудың жаңа 
сатысына �ту қарсаңындағы Қазақстан 
үшін Президент Жолдауының маңызы 
зор екенін атап �тті.

Депутат Б.Тілеухан жақында қабыл-
дан ған екі бірдей тарихи құжат – Елбасы 
Үндеуі мен Қазақстан халқына Жолда-
уына түсінік беріп, еліміздің 25 жылда 
жи наған әлеуетін одан әрі нығайту үшін 
жаңа жаңғыртуға қадам басуы тиіс екенін 
айтты.

Б.Тілеухан білім беру және әлеу-
меттік салаларына ерекше тоқталды. 
Бұл салалардағы �згерістер мен кемші -
ліктер ешкімді бейтарап қалдыр майды. 
Жолдаудағы білім жүйесін эконо-
миканың орталық буынына айналдыру, 
білім сапасын арттыру міндеттері осы 
салада түбегейлі �згертулер енгізуді 
қажет етеді. «Сапалы білім баланың 
оқуға деген қызығушылығын, қабілетін 
оятудан басталады және осылайша оның 
�з к�зқарасы қалыптасады» деді ол. 
 Депутат оқулықтар жайын, ауыл мен 
қала мектептеріндегі алшақтықты, ма-
ман тапшылығын қозғап, Білім және 
ғылым министрлігіне сауал жолдағанын 
айтты. Жалпы кез келген келелі мәселеде 
қоғамның пікіріне құлақ асып барып 
қана қабылдау оң нәтиже береді деді ол. 

 Үш тілділікті енгізуде қазақ тіліне 
басымдық берілетіні Жолдауда баса 

Меніңше, Елбасы Жолдауының «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп аталуының 
�зіндік мағынасы зор. Бес басымдықты қамтыған Жолдаудың 
т�ртінші басымдығында адами капитал сапасын жақсарту 
үшін білім беру жүйесінің р�лін �згерту, денсаулық сақтау 
жүйесін жаңа заманға лайықтап қалыптастыру, әлеуметтік 
қамтамасыз ету саласын жетілдіру қажеттігі атап к�рсетіліп, 
міндеттер айқындалған. Білім беруді экономикалық �судің 
жаңа моделінің орталық буынына айналдыру тұрғысында 
Үкіметтің аса зор шаруаларды тындыруына тура келеді. Үш 
тілді оқу, ағылшын тілінде оқыту барысында асығыстыққа 
жол бермей байсалды қимылдау қажет. Несін жасырайық, 
Білім және ғылым министрлігі саласында тікелей жауапты 
кадрлардың жиі ауыс-түйісі салдарынан қайсыбір ретте 
қолға алынған тым-тәуір реформалар аяқсыз қалып жатады. 
Үкімет келешекте осы жайға назар аударып, министрліктен 
облыстық және аудандық, қалалық буынға дейінгі аралықта 
жауапкершілікті күшейтсе дейміз. Атқарушы билік 
 органдарына мемлекеттік тілді жетік меңгерген, бұқарамен 
күнделікті мызғымас байланысты қамтамасыз ете алатын 
кадрларды шоғырландырудың ықпалы зор. 

«Жануарлар» оқулығы, «Шәкірт саулығын 
сақтау», «Адамның тән тірлігі», Ю.Вагнердің 
кітаптарының аудармасы, т.б. Сондай-
ақ Х.Досмұхамедұлы к�птеген қоғамдық 
ғылымдардың негізін қалаушы, классикалық 
зерттеу еңбектердің авторы. Ол – тарихшы, 
ол – фольклорист, ол – әдебиеттанушы, 
ол – лингвист... Ол қазақ руханиятына 
әдебиетіміздің алмас қылышы Махамбетті 
«әкеп қосты». Мұрат М�ңкеұлы, Шернияз 
шешен, Ығылман жырау, «Қарасай-Қази», 
«Қыз Жібек», «Кенесары-Наурызбай», Абай, 
Мағжан, Бернияз... Сол бір аласапыран 
кезеңде осылардың бәрін хатқа түсіріп, тасқа 
бастыру – Халел маңдайына жазылған ерлік 
істердің бір парасы, �зіне орнатқан �шпес 
мәңгілік ескерткіш-белгі. Ол – кәсіби дәрігер, 
�мірінің соңына дейін негізгі мамандығынан 
ажырамады. Ол – педагог, қарапайым 
оқытушыдан тұңғыш жоғары оқу орнының 
проректорына дейінгі баспалдақтан �тті. 
Ол – қазақ ғылымын ұйымдастырушы, Білім 
комиссиясының т�рағасы. Ол – баспагер. Ол 
– редактор, «Сана» және басқа журналдардың 
ұйымдастырушысы...

3кінішке орай біртуар Алаш арысының 
бақандай он жылы (1929-39) қуғын-
сүргінмен �тті. 1939 жылы 24 сәуірде «әскери 
трибуналдың үкімімен атуға бұйырылып», 
19 тамызда «түрме ауруханасында �кпе 
туберкулезінен қайтыс болады» (Алаш. 
Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 
баспасы, 2009, 140-143-бб.). 

Ондаған кітап, жүздеген мақаланың 
ав торы, энциклопедист-ғалым Халел 
 Дос мұхамедұлының білім-білігін, ғылыми 
қа рымын, қаламгерлік қуатын, ұлтшылдық 

орын алған осындай саяси жағдайдан 
шығудың бірден бір жолы – билік 
тармақтары арасындағы �кілеттіктерді 
қайта б�лу деген оң шешім қабылдап, 
арнайы Үндеуін жариялады. Мұндай 
қажеттілік туралы Президентіміз «Ұлт 
жоспары – бес институционалдық ре-
форманы жүзеге асыру ж�ніндегі 100 
нақты қадамында» арнайы тоқталып, 
президенттік-парламенттік басқаруға �ту, 
халыққа есеп беретін кәсіби мемлекет 
құру мәселесін к�терген еді. Енді міне, 
сол саяси реформалардың нақты жүзеге 
аса бастағанына куә болып отырмыз. 

Биыл Президенттің бастамасымен 
Парламенттің �кілеттігі кеңейіп, Үкіметті 
жасақтаудағы р�лі  артпақшы, енді 
Үкімет Парламентке есеп беріп отырады. 
Сол сияқты, Үкіметтің де �кілеттіктері 
к�бейетін болды, яғни түптеп келгенде 
билік тармақтарының жауапкершілігі ар-
тып, тиімді жұмыс істейтін болады. Fрине, 
мұның барлығы күтілетін нәтижелер. Ал іс 
жүзінде қалай болады деген сауал к�птің 
к�ңілін күпті етіп отырғаны жасырын 
емес. 

3ткен жұмада Елбасы Қазақстан 
Үкіметі мүшелері мен облыс әкімдерін 
қосып, үлкен саяси жиын �ткізді. Алқалы 
жиында Мемлекет басшысы 2016 жылдың 
нәтижелерін қорытындылап, Үкіметтің 
алдына 2017 жылы жүзеге асырылуы тиіс 
нақты мақсат-міндеттерді қойды. Fлемдік 
экономикада дағдарысты жағдай орын 
алып отырғанына қарамастан, Үкіметтің 
былтырғы атқарған жұмысына жалпы 
к�ңілі толатынын айта келе,  Елбасымыз 

1917 жылғы Ресейдегі Ақпан т�ңкерісінен 
кейін Орал облыстық және Жалпықазақ 
съездерін ұйымдастырып, �ткізуге атсалысты, 
мамыр айында Мәскеуде �ткен Бүкілресейлік 
мұсылмандар съезіне қатысты. ІІ Жалпықазақ 
съезінде жарияланған Ұлт Кеңесі құрамына 
сайланып, Алаш қайраткерлерімен бірге халық 
милициясын жасақтауға, Алаш қорын құруға, 
елден алым-салық, қаражат жинау ісіне күш 
салды. 1918 жылы наурыз айында Жаһанша 
Досмұхамедовпен бірге Кеңес үкіметінің 
басшысы В.И.Ленинмен, Ұлт істері ж�ніндегі 
халық комиссары И.В.Сталинмен бетпе-бет 
келісс�здер жүргізді. Ж.Досмұхамедовпен 
бірге Орал �ңірі қазақтарының ІV съезінде 
(Жымпиты, 18-21 мамыр) жарияланған 
«Ойыл уәләйты уақытша үкіметінде», кейін 
«Алашорданың Күнбатыс б�лімшесі» атанған 
ұлттық-аумақтық құрылымға басшылық 
жасады: атты әскер жасақталды, офицер-
лер даярланды, Самарадағы Комуч үкі-
метінен қару-жарақ алынды, Қазақ земство 
банкі ұйымдастырылды, баспахана іске 
қосылып, «Еркін қазақ» газеті шыға ба-
стады... Қазәсревкомның 1920 жылғы нау-
рыз дағы қаулысымен Б�лімше таратылып, 
Жаһанша мен Халел, Иса Қашқынбаев, Кәрім 
Жәленов, Беркінғали Атшыбаев «халықтан 
оқшауландыру» мақсатымен Ресейдің ор-
талық губернияларына жер аударылды.

1920 жылы жаздың соңына таман Ташкент-
ке келіп, 1928 жылға дейін басы бүтін ғылыми 
шығармашылық жұмыстармен айналысты. 
Fмбебап ғалымның қоғамдық ділгірлікпен 
жазылған «Табиғаттану» оқулығынан басқа 
сүбелі еңбектері медицина-биология ілімі 
аясынан туындайды: үш кітаптан тұратын 

 вице-премьерлерге тіреп қояды. Мұның 
барлығы түптеп келгенде, мемлекеттік 
м е к е м е л е р д і ң  ж ұ м ы с  н ә т и ж е с і н 
т�мендетеді, алтын уақыт �нбейтін жина-
лыстармен �теді, қағазбастылық жаппай 
орын алады. Осындай келеңсіздіктерді 
жою үшін Президент әрбір министр 
мен әкімнің жеке жауапкершілігін арт-
тыру, �кілеттігін кеңейту мәселесін күн 
тәртібіне қойды. Іскерлік бизнеске ғана 
емес, мемлекеттік басқаруға да к�ңіл 
б�лу қажет. Премьер-министрге басы 
артық жиналыстар �ткізе бермеуін қатаң 
ескертіп, салалық министрліктер мен 
жергілікті мемлекеттік басқару органда-
ры дербес қызмет етуге кірісуі тиіс деген 
тың тапсырмалар берді. БАҚ арқылы 
Елбасы тапсырмаларымен танысқан 
халық тың к�ңілінде үміт оты ұшқындап, 
енді мемлекеттік билік органдарының 
жұмысы жанданар,  қатып қалған 
бюрократияның сеңі қозғалар деген 
сенім пайда болды.

***
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Н ұ р с ұ л т а н 

 Назарбаев Бас прокурор Жақып  Асановты 
қабылдады. Кездесу барысында Жақып 
Асанов Нұрсұлтан Назарбаевқа құқық 
қорғау ор гандарының 2016 жылғы қыз-
ме тінің қо рытындылары және алдағы 
кезеңге ар налған жұмыс жоспары туралы 
баяндады.

Елбасы �з с�зінде құқық қорғау орган-
дары қызметінің мәселелері ешқашан 
�зектілігін жоғалтқан емес екенін атап 
�тті. Біз тиісті шаралар қабылдап, заң-
на  ма ларға �згерістер енгізудеміз деді 
Елбасы.

Мемлекет басшысы жиын соңында 
ел заңнамасы нормаларының сақ талуын 
бақылайтын орган ретінде прокура-
тураның айрықша р�лін атап �тіп бірқатар 
нақты тапсырма берді.

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
саяси ғылым докторы, 

профессор

100 жыл

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ҮКІМЕТТІҢ 
КЕҢЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫНЫҢ 

ҚОРЫТЫНДЫСЫНА ЖӘНЕ КАДРЛЫҚ 
ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ 

М Ә Л І М Д Е М Е С І

БОЛАШАҚҚА – БЕРІК ҚАДАМ 

Кеше Үкіметтің кеңейтілген �те маңызды 
жиыны �тті. Оған әкімдер де қатысты. Үкімет 
мүшелерінің с� зінде де, менің қорытынды с�зімде 
де 2016 жылдың қорытындысы жасалып, барлық 
жағдай егжей-тегжейлі талқыланды.

Жылдың басынан бері жасалып жатқан шаруа-
лар баршаға белгілі. 

Екі үлкен мәселе бар. Біріншісі – саяси рефор-
малар: Конституцияға �з герістер енгізу. Екіншісі 
– «Қазақ стан  ның үшінші жаңғыруы» атты Жолдау. 

Осыған байланысты хабардар етейін дегенім – 
кадр мәселесі бойынша біраз �згерістер жасадық. 

«Бәйтерек» ұжымында жасалған тексеріс қоры-
тындысы бойынша Ұлттық экономика министрі 
Бишім баев қызметтен босатылды. Оның орнына 
Тимур Сүлейменов министр болып тағайындалды. 
Ол – сауатты, тәжірибесі мол азамат, Мәскеуде 
жұмыс істеп келді. Алдында сол ми нистрлікте 
орынбасар болған. Дайын дығы жақсы деп, оған 
сенім артамыз. 

Екіншіден, екі министрлікті б�ліп, Денсаулық 
сақтау министрлігін жеке құрған себебіміз – бұл 
саладағы сақтандыру мәселесіне байланыс ты к�п 
жұмыс бар. Халыққа соны түсіндіріп, іске асыру 
керек. Себебі, бұл – халыққа және денсаулық 
сақтау жүйесіне �те қажет мәселе. Америкада 
оқып келіп, Назарбаев Университетінде жұмыс 
істеген Елжан Біртанов министр қызметіне 
тағайындалды. Ол сол министрлікте орынбасар 
болған. Жұмысты атқара алады деп сенемін. 

Үшіншіден, Қазақстанның Ре сей дегі елшісін 
тағайындадым. Ол – Иманғали Тасмағамбетов. 
Бірінші ден, Ресей – біз үшін к�рші әрі әріптес, 
эко номика мен саяси тұрғыдан �те жақын мемле-
кет. Ол жерге �те беделді, тәжірибелі, салмақты, 
Қазақстан мен Ресей арасындағы жағдайды 
білетін тұлға қажет болғаннан кейін осындай 
шешім қабылдадым. Екіншіден, Тасмағамбетовтің 
қалауы солай болды. Ойы мен тілегін ескеріп, екі 
жағынан да сай келетін болғандықтан, оны сол 
қызметке тағайындадым. 

Премьер-министр орынбасарла рының аз 
болғаны ж�н, министрлер �з шаруасын атқаруы 
керек. Ешкімге сілтемей, ешкімге сүйенбей, бер-
ген мәселені шешіп, �здері жауап беруі керек. 
Міне, мен осы мәселелер ж�нінде айтайын деген 
едім.

А л  п р е з и д е н т т і к  б и л і к  ұ з а қ 
уақытқа  созылса атқарушы биліктің 
жауапкершілігі т�мендейді, заң шы-
ғарушы биліктің бастамашылды ғы 
 аза йып, �ткірлігі мұқалады. Қысқасы, 
билік тар мақтары негізінен президенттің 
бер ген тапсырмаларымен іс-әрекет 
 жасап, сәйкесінше бүкіл жауапкершілікті 
президенттің мойнына артып қоятын 
келеңсіз үрдіс орын алады. Елбасымыз 
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ШАХМАТ ҮЙІРМЕЛЕРІ 
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СЫНДАРЛЫ
 ТҰЖЫРЫМДАР

ДАМУЫМЫЗҒА СЕРПІН БЕРЕДІ

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

Ерден ҚАЖЫБЕК, 
А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының 
директоры, филология 
ғылымының докторы

Ғалиасқар САРЫБАЕВ,
«Нұр Отан» партиясы 

Алматы облыстық 
филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары

Бақытбек ШУАШЕВ,
Шығыс Қазақстан 

облыстық 
Адвокаттар алқасының 

мүшесі

Сатирик-жазушы 
Ғұмар Ахметчиннің 
есімі күллі республи-
ка мызға кеңінен 
та нымал. ?т кен 
кезеңдерде оның қала-
мынан туған туынды-
лар оқырмандар та ра-
пынан 9зінің лайықты 
бағасын алды. 

Қазақстан Жазушылар Одағы Қостанай 
облыстық филиалының директоры ретінде де 
жастарға тәлімгерлік етуде. 

Жақында қаламгердің қазақ әдебиетіне қос қан 
қомақты үлесі ескеріліп, ол Қостанай облы сының 
әкімі Архимед Мұхамбетовтің Ал ғыс хатына ие 
болды. Сонымен қатар �зінің бала лық шағы �ткен 
киелі �ңір Fулиек�л аудан дық мәслихатының 
шешімімен «Fулиек�л ауда нының Құрметті азама-
ты» атағы беріліп, куәлік пен т�сбелгі салтанатты 
түрде табыс етілді.

«1зірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-мұражайы 2016 жылдың 
қорытындысы бойынша Ұлттық 
 бизнес-рейтинг бағдарламасының «?рлеу 
қарқыны» аталымында Қазақстан музейлері 
бойынша «Сала к9шбасшысы» атағына, 
«Алтын» рейтингісіне ие болып Халықаралық 
сертификатпен және арнайы «Алтын қыран» 
медалімен марапатталды.

Былтыр «Fзірет Сұлтан» қорық-мұра-
жайында «Қожа Ахмет Ясауи мұрасы мен 
ілі мінің зерттелу мәселелері» V халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференциясы және 
22-23  қыркүйек аралығында  дәстүрлі «Яса-
уитану» халықаралық білім байқауы бо-
лып �тті. Атаулы бұл маңызды іс-шараларға 
Ұлыбритания, Түркия, Ресей, 3збекстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан, т.б. шетелдерден 
ясауитанушы ғалымдар қатысты.Бұдан б�лек 
қорық-мұражайда 30-дан астам д�ңгелек үстел 
мен кездесу ұйымдастырылды. Жыл бойына 62 
жылжымалы және тұрақты к�рме �ткізілді. 

Бұған дейін ҚР Ақ-
парат және коммуни-
кация вице-министрі 
қыз метін атқарған Сәкен Сейтжаппарұлы 
Сәрсенов «Қазпошта» акционерлік қоғамы бас-
қармасының т�рағасы болып тағайындалды.

Сәкен Сейтжаппарұлы Мәскеу мемлекеттік 
авиация институтын «Ақпаратты �ңдеу мен 
басқарудың автоматтандырылған жүйе лері» 
мамандығы бойынша, Еуразиялық гума-
нитарлық институтын «Құқықтану» мамандығы 
бойынша бітірген. 

Ол әр жылдары «Ұлттық ақпараттық тех-
нологиялар» АҚ Басқарма т�рағасының орын-
басары, «Қазақтелеком» АҚ-ның электрондық 
қызметтер ж�ніндегі басқарушы директоры, 
ҚР Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат 
комитетінің т�рағасы, ҚР Инвестиция және 
даму вице-министрі болды. 

Павлодар облысы әкімінің бастамасымен 
облыстың 200 мектебінде, оның ішінде 110 
ауылдық мектепте шахмат үйірмелері ашыл-
ды. Аталған жобаны іске асыру үшін об-
лыстық бюджеттен 126 млн. теңге б9лінді.

Павлодар қаласының №25 жалпы білім беру 
мектебіндегі шахмат үйірмесінің салтанатты 
ашылуына облыс әкімі Болат Бақауов қатысты. 
Сонымен қатар халықаралық гроссмейстер, 
әйелдер арасындағы 2013 жылғы әлем чемпи-
оны Елена Анкудинова мектеп оқушыларына 
шеберлік сағатын �ткізді. Жалпы �ңірде 
үш мыңнан астам бала шахмат ойы нымен 
әуестенеді екен. Жыл сайын мектеп спарта-
киадалары шеңберінде шахмат тур нирлері 
�ткізіліп келеді. Айта кетейік, елімізде биыл 
«Мектептегі шахмат» пилоттық бағдарламасы 
бастау алады.Бағдарлама 2017-2020 жылдарға 
жоспарланған. 

Жобаға Алматы, Қызылорда, Павлодар об-
лыстары атсалысады. Оған қала дағы сегіз мек-
тепте және Павлодар ауданының екі мектебінде 
2-сынып оқушылары үшін «Шахмат үйренейік» 
элективті курсын енгізу к�здеген. Пилотты 
мектептердің 2-сынып оқу шылары факультатив 
сабақтарында шахмат спор тының қыр-сырымен 
танысатын болады.

МАРАПАТ

ОҢ БОЛСЫН!

ІРГЕСІ БЕРІК ЕЛДІҢ – ЕҢСЕСІ  БИІК

(Басы 1-бетте)

Катонқарағай ауданының орталығы стра-
тегия лық жағынан дұрыс шешілмеген дігі ж�-
ніндегі дәлелдер айтылды, ал енді әлеуметтік-
экономикалық жағынан неге тиімсіз екендігіне 
келсек, аудан орталығы етіп Үлкен Нарын 
ауылының алынуы халықтың тұрмыс-тіршілігіне 
кері әсер етті. Қазіргі біріктірілген Катонқарағай 
ауданының жер к�лемі 13500 шаршы шақырым. 
Аудандар біріккенге дейін бұрынғы Катонқарағай 
ауданының 9,6 мың шаршы шақырым, Үлкен 
Нарын ауданының 3,9 мың шаршы шақырым 
жері болған. Салыстырмалы түрде алғанда тарап 
кеткен Катонқарағай ауданының жері бұрынғы 
Үлкен Нарын ауданының жер к�лемінен 5,7 мың 
шаршы шақырымға немесе 2,45 есе к�п. Бұрынғы 
Катонқарағай ауданына тиісті алыс ауылдар қазіргі 
аудан орталығынан: Аршаты ауылы 191, Рахман 
қайнары 204, Қараайрық 184, Ақ шарбақ 157, Жа-
заба 150, Бекалқа 150 шақырым қашықтықта, жолы 
�те қиын, тау ішінде орналасса, тарап кеткен Үлкен 
Нарын ауданының ең шеткері ауылдары Алыбай 
38, Сенное 70, Парамоновка 40, Свинчатка 34, 
Бесүй 53, Ново-Поляковка 48, Огнево 63 шақырым 
қашықтықта орналасқан. Бір с�збен айтқанда, 
Үлкен Нарын ауылы аудан орталығы болатындай 
географиялық эпицентр болмаса да, орталық 
болып бекіді. Қазіргі біріктірілген ауданның бір 
жақ шетінде тұрған аудан орталығы Үлкен Нарын 
ауылы, к�ршілес Зырян ауданының орталығынан 
небәрі 70 шақырым ғана жерде тұр. Екі аудан 
қосылғанға дейін халықтың басым к�пшілігі 

�ңірден ең жақын, әрі жолы жақсы округтердің бірі 
Белқарағай 75 шақырым жерде. Мұндағы ауылдық 
әкімге немесе оның к�мекшілеріне орта есеппен 
алғанда айына әртүрлі мәселелермен кемінде 10-15 
рет баруға тура келеді. Яғни 24 жұмыс күні ішінде 
ол осыншама күн �з орындарында болмайды және 
тек жол жүруге (бензинге) кем дегенде 29-43 мың 
теңге жұмсайды. Ал шалғайдағы 3рел, Ақсу, Коро-
биха, Жамбыл ауылдық округіндегілер бұдан екі есе 
артық шығынданады, уақытты да артық жоғалтады. 

Шекаралық аудандарды қалпына келтіру 
туралы бұған дейін де жазылып, айтылып жүр. 
3ткен жылдарда жүздеген адамдар қол қойған 
�тініш хаттар құзырлы органдарға жолданған 
болатын. Бұлардан басқа шығыстағы, әсіресе 
Қытаймен шекаралас жатқан аудандардан ел 
к�шіп, жер бос қалып жатқандығы жайында 
Қасым Қайсенов, Бибігүл Т�легенова, жазушы-
лар Fкім Тарази, Қалихан Ысқақов бастаған бір 
топ зиялы қауым �кілдері Катонқарағай �ңірінің 
тұрғындарын алаңдатып отырған шекараның 
бос қалуы, демографиялық мәселелерді қозғады. 
Алайда ел жанашырларының да, қарапайым 
ха лықтың да даусы тиісті орындарға жетпеді. 
3ңірдің келешегінен түңілген халықтың к�шуі әлі 
де тоқтаған жоқ. К�ктемнің шығуын тосып, жүк -
терін буынып-түйініп отырған отбасыларын қазір 
қалған ауылдардан да табуға болады. Осы жиырма 
жылдың ішінде шекара түбіндегі Қа раайрық, Талды, 
Маралды ауылдарының орын  дары ғана қалса, келесі 
кезекте Ақшарбақ, Бекал қа, Мойылды, Шұбарағаш, 
С9гір, Қайың ды, Ақ марал ауылдарын да осындай 
жағдай күтіп тұр. 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  РЕФОРМАЛАР БАҒДАРЛАМАСЫ

Катонқарағай – дүниежүзіне танымал �ңір. 
Осыдан он бес жыл бұрын мұнда мемлекеттік 
ұлттық парк құрылды. Қазақстандағы орман-
тоғайдың 12 пайызы біздің �лкеде. Жеріміз �те 
к�рікті. Халықаралық туризмді нығайтуға толық 
мүмкіндік бар. Катонқарағайдың пантысы мен 
балы т�рткүл дүниеге танымал. Археологиялық 
қазба жұмыстарының нәтижесінде бұл ара сақ, 
ғұн, жалпы түрік қағанатының қасиетті қонысы, 
тарихи атамекені екені дәлелденді. Кеңес үкіметі 
құлағанға дейін мал шаруашылығымен шұғылданған 
9ңірде 171 мың бас қой, 12 мың бас сиыр, 10 мың 
бас жылқы, 9 мың бас марал, 4,5 мың бас теңбіл 
бұғы, 16 мыңдай ара ұялары болды. Оның үстінде 
жеке меншікте де мыңғырған мал болғанын тілге 
тиек етуге болады. 

К�птің к�ңілін жаулап алып жүрген Катон-
қарағайда туристік базалар, кемпинг тер са-
лынуда. Атап айтар болсақ олар «Екі дос» 
ЖШС салған «Нұрбұлақ» демалыс орталығы, 
Шыңғыстай ауылының маңындағы туристік база, 
Ақмарал  ауылы жанындағы және Катонқарағай 
ауылындағы «Ақ қайың», «Баян» пантымен ем-
деу орындары сияқты жиырмаға жуық әртүрлі 
туристік нысандар. Мұның сыртында мемлекеттік 
маңызға ие болған «Рахман қайнары» шипа-
жайы, қазіргі кезде республикалық «Мәдени 
мұра» бағдарламасымен салынып жатқан «Берел» 
мұражай-қорығы бар. Мұның �зі Катонқарағай 
�ңірінің туризм саласын дамытуға инвестициялық 
мүмкіндіктерінің мол екендігін к�рсетеді. 

Аудан орталығын Катонқарағайға қайтып 
әкелуге қолайлы жағдайлар сақталған. Мәселен, 

біріншіден, Катонқарағай ауылы 3скемен – 
«Рахман қайнары» республикалық маңызға ие 
сапалы авток�лік жолы бойында орналасқан. 
Екіншіден, Катонқарағайдың инфрақұрылымы 
да жақсы, ауылдың басты к�шелері оқтай түзу, 
кең және асфальтталып жарықтандырылған. 
Үшіншіден, жылу беру және ауыз су жүйелері 
қалыпты жағдайда. Т�ртіншіден, байланыс 
жүйесі күрделі ж�ндеуден �ткізіліп сандық стан-
ция орнатылды. Бесіншіден, ауыл тұрғындары 
қазақстандық 4 арнаның телехабарларын 
к�ріп отыр. Алтыншыдан, 3скемен, Зырян 
қалаларымен және Үлкен Нарын ауылымен ав-
тобус қатынасы орныққан. 

Катонқарағай аудан орталығы болған 
жағдайда мұнда мемлекеттік мекемелерді және 
мамандарды баспанамен қамтуда аса қиындық 
тумайды. 3йткені 1997 жылға дейін аудан 
әкімдігі орналасқан үш қабатты ғимарат сол 
қалпында сақталған және де ол Үлкен Нарындағы 
 аудан әкімдігі орналасқан үйден екі есе үлкен. 
Катонқарағай ауылында екі үш қабатты және 
бірнеше екі қабатты үйлер бар.

Аудан орталығын Катонқарағайға қайтып 
әкелу ауданның әлеуметтік-экономикалық да-
муына дем береді: шекаралық аймақтағы халық 
тұрақтанып, саны күрт 9седі; әкімшілік пен қаржы 
орталықтарының жақындатылуы арқылы бизнестің 
белсенділігі артып, туризмнің инфрақұрылымдары 
жедел дамиды. Осы шара Катонқарағай ауда-
нын дотациялық аудан құрамынан шығарып, 
экономикалық донор аудандардың қатарына 
қосылуына септігін тигізеді. 

Жәнібек ҚЫЗЫР, 
Катонқарағай ауданының 

Құрметті азаматы, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Шығыс Қазақстан облысы

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш рет 
 саяси Үндеу жариялады. Қазақстан Республикасы 
Президентінің елдің саяси билігіне қатысты және 
оның болашағын айқындауға арналған Үндеуінде 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағытына, Ұлт жоспары бо-
лып табылатын 5 институттық реформаларды жүзеге 
асыру сияқты маңызды құжаттарға сәйкес келетін 
сындарлы тұжырымдар айтылды.

Жалпы қай халықтың, қай ұлттың болмасын 
басты арманы – тәуелсіз мемлекетін құру, бейбіт 
�мір сүру. Мемлекетті құрғаннан кейін әрбір ұлт 
оны үнемі жетілдіру үстінде болады. Бұл бізге де тән 
құбылыс. Сондықтан қанатымызды жаятын уақыт 
келді. Бүгінде Қазақстанды әлем мойындады, шека-
рамыз бекіді, к�ршілермен қарым-қатынасымызды 
түзедік, ел ішінде татулық орнады. Экономикамызда 
нарықтық жүйе қалыптасты, қоғамда демократиялық 
үлкен �згерістер орын алып, әлеуметтік, саяси топ-
тар құрылды. Олардың әрқайсысының алға қойған 
міндеті, мақсаты, талаптары бар. Солардың барлығын 
Елбасы зерттеп, зерделеп, еліміздің дамуын әрі қарай 
жеделдету мақсатында саяси жүйені реформалауды 
ұсынды. Мұндағы басты мақсат – демократиялық 
жолмен елдің дамуын жеделдету. Екіншіден, ел 
басқарудағы саяси жүйені нығайту, оны жетілдіру. 
3йткені қоғам �згерді, ал билік соған сәйкес болуы 
қажет. Үшіншіден, әлемнің ешбір мемлекетінде елді 
басқару, қалыптастыру, қандай саяси жүйені пайда-
лану керектігіне байланысты заңдылық жоқ. Оны әр 
мемлекет �зінің тәжірибесіне қарай қалыптастырады. 

Біз де 25 жыл ішінде Елбасы бастауымен мол 
тәжірибе жинадық. Жаңа жүйе де қазақстандық 
тәжірибеге сүйене отырып, ұсынылған дүние деп 
есептеймін. Мұны біз Н.Назарбаевтың жолы десек, 
артық айтқандық емес. Осы тұрғыда, алдымызда үлкен 
саяси �згерістердің болары анық.

Е л б а с ы м ы з  � з і н і ң  т а р и х и 
Үндеуі мен бүкіл әлемнің назарын 
 Қазақ станға аудардтты. Елімізде 2005 
жылғы Президентіміздің «Қазақстан 
эко номикалық, әлеуметтік және 
 саяси жедел жаңару жолында» атты 
Жол дауынан кейін мемлекетті 
реформалаудың кезең-кезеңге 
негіз делген жаңа үдерісі бастал-
ды. Мемлекет басшысының осы 
Үндеуін қазақ қоғамын жаңартып, 
жаңғыртудың заңды жалғасы деп 
білемін. Елбасымыз ел тарихындағы 
жаңа кезеңді бастап берді.

Қ а з а қ с т а н  ш и р е к  ғ а с ы р д а 
бейбітшілік пен келісім салтанат 
құрған к�пұлтты халықтың алтын 
бесігіне айналды. Соның арқасында 
еліміздің әлемдік аренадағы абырой-
беделі артып, республикамызға 
миллиардтаған инвестициялар тар-
тылуда. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Қауіпсіздік Кеңесіне мүше  болуымыз 
бен Астананың EXPO-2017 к�рмесін 
�ткізу  мәртебесін жеңіп алуы 
да соның айқын дәлелі. Елбасы 
еліміздегі елеулі мәселелерді шешу-

мен қатар мемлекеттік басқарудың 
заманауи, тұрақты, ұтымды үлгісін 
қалыптастыруды да қарқынды 
жүргізуде. Бұл батыл қадам Парла-
мент пен Үкіметтің �кілеттіліктерін 
арттырып қана қоймай, оларға 
қабылдаған шешімдеріне сәйкес 
жауапкершілік жүктейтінін де ескеру 
керек.

Е л б а с ы н ы ң  2 5  қ а ң т а р д а 
 Қазақ    стан  халқына жолдаған 
Үндеуін де бірнеше маңызды мәсе-
лелер қозғалды. Соның бірі  – жаңа 
саяси реформа аясында Парла-
мент р�лінің күшейтілуі. Парла-
мент сайлауында жеңген партия 
Үкімет құрамын анықтауға түбегейлі 
ықпал етпек. Бұл �з кезегінде 
министрліктердің жауапкершілігін 
арттыруға бірден-бір себеп. Осы 
орайда «Нұр Отан» партиясының 
бүгінгі қоғамдағы беделі мен халық 
с е н і м і н е н  ш ы ғ у ы  п а р т и я н ы ң 
белсенділігі мен абыройын анық 
к�рсетеді. Елбасының сындарлы 
саясатын, жаңашыл бастамалары 
мен бүгінгі күн сұранысына сәйкес 

батыл қадамдарын нұротандықтар 
әрдайым қолдайды. Біздің абырой-
лы міндетіміз – ел тыныштығы мен 
саяси жүйенің қарапайым халыққа 
толыққанды қызмет етуі. Бұл са-
лада атқарылып жатқан шаруалар 
аз емес. Бүгін біздің қатарымызда 
республика бойынша миллионнан 
астам нұротандықтар бар. Партия 
қатары күннен-күнге білімді аза-
маттармен, жастармен толығуда. 
Алматы облысының 338 бастау-
ыш партия ұйымдары Елбасының 
Үндеуі мен еліміздің Конституция-
сына енгізілетін �згерістер жобасын 
қоғам арасында барынша кең наси-
хатталуы мен қоғамдық талқылаулар 
арқылы бұл бастаманың негізгі 
бағыттарын айқындауды қолға ала-
ды. 

Қашанда ұрпақ қамын ойлайтын 
Мемлекет басшысының Консти-
туция кепілі ретінде қабылда ған 
жаңа тарихи шешімі қазақ қоға-
мын дағы саяси тұрақтылық пен 
экономикалық қарқынды дамудың 
нақты дәлелі деп білемін.

Қазақстан қоғамы демократия-
лық дамудың жаңа сатысына қадам 
жасады. Біз бір орында тұрмауымыз 
керек, жеткен жетістіктерге қана-
ғаттанып отыра беруге болмайды. 
3йткені бүкіл әлем алға жылжуда.

 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
айқындаған саясат, конституциялық 
�згерістер ел дамуына осы тұрғыда 
соны серпін береді. 3йткені Үкіметке 
тиесілі міндеттер ауқымы ұлғаяды, 
Елбасы келісімімен атқару шы билік 
мемлекеттік бағдарла маларды �зі 
жасап, �зі жауап береді. 

 Енгізілетін �згерістер билік 
тармақтарының жаңа сипатта 
жұмыс істеуін, мемлекеттік және 
қоғамдық жұмыстардың жаңа тех-
нологияларын меңгеруін талап етеді. 
Басқару ісі жаңа мазмұнға ие бола-

ды. Енді бұрынғыдай жалтақтыққа, 
жауапкершілікті бірінен-біріне 
ысыра салуға жол берілмейді деп 
ойлаймын. Үкімет пен Парламент-
ке бірқатар �кілеттіктердің берілуі 
cаяси тұрғыда Президент беделін 
арт тыра түседі.Қазақстан қоғамы 
билік �кілеттіктері б�лінісінің тиім-
ділігін болашақта сезінетін болады.

Сонымен қатар Елбасының 
Қазақстанның билік тармақтары 
арасындағы �кілеттіктерді б�лу 
ж�ніндегі Үндеуі ел болашағының 
жасампаздығына жасалған игілікті 
қадам деп білемін. Меніңше, оны 
еліміз тарихындағы кемел де сараб-
дал оқиғалардың бірі деп бағалау 
керек. Саяси сынақ, тарихи тара-
зы немесе экономикалық салмақ 
дейміз бе, Үндеуден тәуелсіздік 

салтанат құрған ширек ғасырдан 
соң дамудың жаңа кезеңіне, жаңа 
биігіне қадам басқанымызды терең 
сезіндік.

Бұл жерде мына жағдайға баса 
назар аудару керек. Мемлекет бас-
шысы дамудың демократиялық 
жаңа кезеңін жариялады. Билік 
институтындағы саяси �згерістер 
Нұрсұлтан Fбішұлының �з ұсы-
нысымен енгізілгелі отыр. Яғни әлеу-
меттік-экономикалық үдерістерді 
реттеудегі біршама �кілеттіктер 
Үкімет пен басқа да атқарушы 
органдарға беріледі, Парламенттің 
р�лі күшейтіледі. Бұл Қазақстан 
қоғамында �згерістерді қажет ететін 
алғышарттардың пісіп жетілгенін, 
Отанымыздың �ркениетті даму жо-
лына шынайы бағыт дәлелдейді.

Катонқарағай �ңірінде болды. Яғни Катонқарағай 
�ңіріндегі 31 елді мекенде 27000, ал Үлкен Нарын 
�ңіріндегі 24 елді мекенде 24000 халық тұрған бола-
тын. Егер де аудан орталығы Катонқарағай ауылы 
болып белгіленсе, онда Үлкен Нарын ауданына 
қарасты ең шеткі ауылдар Катонқарағай ауылынан: 
Парамоновка 124, Ново-Поляковка 124, Свин-
чатка 122, Алыбай 114, ал бұрынғы Катонқарағай 
ауданына қарасты ауылдар Аршаты 107, «Рахман 
қайнары» 120, Ақшарбақ 109, Бекалқа 108, Жазаба 
107 шақырым болар еді. Осылай болса халықтың 
аудан орталығына келіп-кетіп қатынауына қолайлы 
жағдай туар еді. Алайда іс бұлай шешілмеді. 
Жоғарыда к�рсетілген жағдайлар аудан халқына 
экономикалық-әлеуметтік қиындықтар тудырды. 
1997 жылы жіберілген қателік басқару аппаратын 
ұстауға жұмсалатын шығынды да к�бейтіп отыр. 
Бұған мына бір қарапайым мысалдың �зінен 
анық к�з жеткізуге болады. Қазіргі кезде аудан 
орталығы болып отырған Үлкен Нарынға біздің 
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АНА ТІЛІН БІЛМЕГЕН АНА ТІЛІН БІЛМЕГЕН 
АҒАЙЫНЫН ЖАТ КӨРЕДІАҒАЙЫНЫН ЖАТ КӨРЕДІ

Елден АҚҚОШҚАРОВ, 
педагогика ғылымының кандидаты,

А.Байтұрсынов атындағы
Қазақстан Журналистер одағы 

сыйлығының лауреаты

Студенттер Универсиаданы 
жырға қосты

Жаңа сөздік жарық көрді

Зағип жандар кітапханасына 
көңіл бөлінсе

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

НЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?

АЙТЫС

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Т?ЛЕ БИ АУДАНЫ

Тоғыс ауылы. Тоғыс елді мекенінің атауы 
Тоғыс �зенімен байланысты. Осы жорамалға 
байланысты ел арасында мынадай аңыз 
қалған. Жоңғар шапқыншылығы кезінде бір-
біріне қарсы шабуылға шыққан екі жақтың 
жауынгерлері Ырғайлы �зенінің бас жағында 
кездесіп, тоғысқан деседі. Содан бастап 
халық �зеннің атын «Тоғыс» атап кеткен.
Тоғыс атауының тағы бір шығу дерегі осы 
маңдағы XII-XVIII ғ.ғ. Тоғыс қалашығына 
байланысты. Елді мекен айналасында 
І-V және ІV-VІІІ ғ.ғ. обалар, қорғандар, 
қарауыл т�белер к�птеп кездеседі. Аталған 
археологиялық тарихи ескерткіштер мемле-
кет қорғауында.

Маятас ауылы. Маятас ауылының ата-
уы ж�нінде ел арасында түрлі болжамдар 
айтылып келеді. «Мая» с�зінің �зі бірнеше 
ұғымды білдіреді. Қазақ үйілген ш�пті мая 
дейді. Бұрын бұл жерде қолмен үйілген тас 
болуы мүмкін. Сол үйінді тасқа байланысты 
Маятас аталса керек. Бұл с�здің де кездейсоқ 
айтылмағаны анық. Себебі Маятас ауылының 
іргесінен асау Бадам �зені ағады. Бұл �зен 
ежелден ірі-ірі қой тасқа, ұсақ тасқа да, 
құмға да бай. Ертеректе аталарымыз белгілі 
ірі мақсатты к�здеп, Бадамның қой тастарын 
бір жерге үюі мүмкін ғой. Осындай себеп-
пен Маятас аталған шығар деген болжам 
айтылады.

Ақжар ауылы. Ақжар ауылының атауы 
осы аймақтың географиялық ерекшелігіне 
байланысты қалыптасқан. Ауылдың етегінде 
жар бар, ол ақшыл түстес. Соған байланысты 
«Ақжар» топонимі пайда болған.

Тасарық ауылы. Тасарық ауылының атауы 
ежелден аймақтың географиялық ерекшелігіне 
байланысты қалыптасқан топоним. Деректер-

байланысты да атаулар к�птеп кездеседі. 
Солардың бірі осы Алшалы ауылы.

Балдыберек ауылы. Балдыберек ауылының 
атауы мұндағы �зен атауымен байланысты. 
Тарихи деректерге сәйкес, ежелде мұндағы 
ел мен жердің қамқоршысы Балдарбек баба 
болған деседі. Сол себепті, мұндағы елдің 
тіршілік к�зі болған �зен де, оны жағалай орын 
тепкен ауыл да сол бабаның құрметіне аталған. 
Уақыт �те келе атау тілдің сингармонизм (ды-
быс үндестігі) заңына сәйкес «Балдыберек» 
болып кеткен.

Дарбаза ауылы. Дарбаза – аудандағы 
табиғаттың қайталанбас ғажайып туынды-
ларының бірі. Ол Қарат�беде ауылдық 
әкімдігінің Ақсу-Жабағылы қорығымен 
шектесетін шығыс аумағында. Дарбаза 
Алатауға кіретін қақпа секілді. Fдейі қолдан 
тауды қашап, ойып жасағандай. Сондықтан да 
оны халық «Дарбаза» деп атап кеткен. 

1ңгірата ауылы. Fңгірата ауылының 
атауына байланысты мынадай деректер 
бар. Ертеде Қазығұрт тауының басындағы 
Кемеқалған әулиеге Араб елінен келген зиярат 
етушілерді Аңғар есімді қарт бастап келіп, 
ол сол маңда тұрақтап қалыпты. Қазығұрт 
тауының солтүстік-шығыс жағына таман 
жайлауы кең, суы мол �зен бойында күн кеш-
кен Аңғар ата осында дүние салып жерленді. 
Ағадан тараған ұрпақтар Қазығұрт �ңіріне 
түбегейлі сіңісіп кетеді. Осы аңызға сәйкес 
«Fңгірата» топонимі қалыптасқан. Fң гірата 
ауылының маңайында Ғайып Ерен Қырық 
Шілтен әулиелі жер бар. 

«Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
жер-су, елді мекен атауларының қысқаша 

тарихы» кітабы бойынша 
дайындаған 9лкетанушы 

Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

ге сәйкес, ол тастақ жерден казылған арықка 
байланысты пайда болған. Мысалы, аудан 
аумағында Қорғантас, Айтас, Керегетас, 
Тесіктас, Қарауылтас, Қырыққызтас, Зертас, 
Таст�бе, Қақпатас, Киелітас, Момынайтас, 
Таскешу, Айнатас, Ақтас, Қаратас, Жартас 
және т.б. атаулар к�птеп кездеседі.

Ханарық ауылы.  Ханарық ауылы 
«Мыңшейіт» тарихи орнымен белгілі болған 
биік т�бені жағалай орналасқан елді мекен. 
Ежелде бұл аймақ «Хан т�бе» деп аталған. 
Т�бенің етегінен арық қазылып, елге су 
жеткізілген. Арық және оны жағалай орын 
тепкен ауыл т�беге байланысты Ханарық деп 
аталған. Ауыл қарияларының айтуы бойын-
ша, жоңғар шапқыншылығы кезеңінде қазақ 
ханының бірі мұндағы қыратта орда тіккен. 
Арық қаздырып, мал-жанына су келтірген. 
Ханарық атауы осыдан шықса керек.

Ұзынарық ауылы. Ұзынарық ауылы ның 

Бүгінгі таңда Брайль жүйесі 
уақыт сынынан �тіп, адам-
зат ойлап шығарған үлкен 
жетістіктердің біріне айнал-
ды. Оқып, жазып үйренген 
адам әдебиетке, музыкаға, 
 мә дениетке, ғылымға қызы-
ғады, әрмен қарай ізденеді, 
қызмет істейді, сол  ар қылы 
� м і р д е н  � з  о р н ы н  т а б а -
д ы .  « Б р а й л и с т »  ү й і р м е -
с і н і ң  ж е т е к ш і с і  А р м а н 
 Жак пелова ның айтуынша, 
ү й і р  м е  з а ғ и п  ж а н д а р д ы ң 
білім деңгейін, сауаттылығын 
 арттырып қана қоймай, оларға 
оңалту қызметін де к�рсетеді. 

Қ а л а м ы з д а ғ ы  а р н а й ы 
кітап хананың 928 тұрақты 
оқырманы бар. Олар кітап-
ханада �тетін мәдени шара-
ларға үнемі қатысып тұрады. 
Оқырмандарға әртүрлі жанр-
да жазылған кітаптар ұсы-
нылады. Жалпы кітап қоры 
– 44860. Ал брайль қаріпімен 
жа  зылған кітап саны – 8900. 
Оның 651-і қазақ т і л і н де. 

 К і  т а п т ы Мә скеу,  С а н к т -
Петер бург қала ларынан тап-
сырыс ар қылы алдыртады. 

Кітапхана ұжымын елімізде 
б е д е р л і - н ү к т е л і  қ а р і п п е н 
кітап немесе мерзімді басы-
л ы м  ш ы ғ а р а т ы н  а р н а й ы 
 бас пахана жоқтығы алаңдатады. 
Оқырмандар арасында хал-
қымыздың салт-дәстүрі, т�л 
тарихы, ұлы тұлғалар  туралы 
ж а з ы л ғ а н  қ а з а қ  т і л і н д е г і 
кітаптар үлкен сұранысқа ие. 
Осы орайда, еліміздегі белді бас-
паханаларға осы мәселені қол ға 
алу туралы құлаққағыс етеміз.

3з  кезег імде  к ітапхана 
ұжымына толағай табыс тілеп, 
мемлекет саясатын, соның 
басты ұйымдастырушысы – 
тұғырлы тұлғамыз  Елбасы 
 ұс танымын қолдап,  барынша та-
бысты еңбек етуге шақырамын! 

Анар ҚУАНҒАЛИЕВА,
Семей қаласының мәдениет 

және тілдерді дамыту 
б9лімінің бас маманы

атауы да ежелден аймақтың география лық 
ерекшелігіне байланысты қалыптасқан топо-
ним. Тарихи деректерге сәйкес, мұнда мекен-
деген халық таудың арғы жағындағы бұлақтан 
ауылға дейін ұзыннан-ұзақ арық қазып, елге су 
жеткізген. Арық пен оны жағалай орналасқан 
ауыл Ұзынарық атауын иемденген.

Диханк9л ауылы. Диханк�л ауылдың ата-
уы есімі тарих пен аңыздарда қалған Дихан 
бабамен байланысты. Осы �ңірді мекендеген 
халық жер игеріп, егін еккен, шаруашылықпен 
айналысып бақуатты ғұмыр кешкен. Топо-
ним «Дихан» және «Қол» деген қосынды 
с�зден құралып, тілдің сингармонизм (дыбыс 
үндестігі) заңына сәйкес «Диханк�л» болып 
қалыптасқан.

Алшалы ауылы. Алшалы ауылының ата-
уы таулы �ңірде топ-топ болып �сетін алша 
ағаштарына байланысты шыққан. Аудан тау 
б�ктерінде орналасқандықтан, ағаш атына 

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

Біз талай қилы заманды бастан 
кешірдік. Бейнелеп айтсақ «мың өліп, 
мың тіріл дік». Өткен ғасырдың орта-
сында Қазақстандағы қазақтың үлесі 
29 пайызға дейін төмендеді. Рухани 
жағынан əбден əлсіреп, осылайша 
бір кездері өз жерімізде азшы лық қа 
ұшырап, орыстана бастаған халқымыз 
əлі күнге есін жия алмай келеді. Ұзақ 
уақыт бодандық бұғауында болып, 
сағы сынып, рухы əлсіреген халықтың 
өзіне ғана тəн ұлттық құндылықтары – 
тілі, елдігі жоғалып кететіні тарихтан 
белгілі. Сол бір ұлт ретінде жойылудың 
аз алдында тұрған қилы кезеңде Кеңес 
үкіметі мəңгілік деп есептеп, көбіміз 
балаларымызды орыс мектебіне беруді 
əдетке айналдырдық. Сол себепті 
қазақ тілінің қолданылу аясы тары-
лып, тұрмыстық тіл деңгейіне дейін 
төмендеді. 

«Алатау» дəстүрлі өнер театрында Алматы қаласының əкімдігі жəне Айтыс 
ақындары мен жыршы-термешілердің халықаралық одағының қолдауымен 
28-ші Бүкілəлемдік қысқы Универсиадаға орай «Өнер алды – қызыл тіл» атты 
республикалық студенттер айтысы өтті. Оны айтыскер ақын Шұғайып Сезімхан 
жүргізді.

Семей қаласындағы зағип жəне көздері нашар көретін азаматтарға 
арналған кітапхана бүгінгі таңда заман талаптарына сай 
жабдықталып, өз оқыр мандарына жан-жақты мəдени-танымдық, 
ағартушылық бағытта қызмет көрсетіп келеді. Аталған кітапханада 
«Брайлист», «Сыр сандық», «Дауыстап оқу», «Лингафонды оқу залы» 
атты үйірмелер жұмыс істейді. Соның ішіндегі «Брайлист» үйірмесі 
2013 жылы мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімінің нұсқауы бойын-
ша ашылып, брайлист маманға бір штаттық бірлік бөлінді. 

Қазіргі кездің �зінде қазақ тіліндегі басы-
лымдар саны тым аз. Дүңгіршектеріміз к�рші 
елден келетін газет-журналдарға самсап тұр. 
Ақпараттық кеңістіктегі жағдай осылай кете 
берсе, қазақ ұлты �зінің ұлттық болмысын 
жоғалтып, т�лтума құндылықтарынан 
 айырылып қалуы мүмкін.

Заманында қазақ тілі үшін күрескен Алаш 
арыстары бұл мәселеге байланысты �з ойын 
былай жеткізген екен. М.Дулатов: «орыс-
ша оқыған бала орыстың тілін ғана оқып 
қоймай, оның болмысын, салт-дәстүрін, 
керек болса дінін де қабылдайды» десе, 
Ж.Аймауытов «Орыс тәрбиесін алған бала 
ұлт қызметкері бола алмайды» дейді. Осы-
лайша ана тілін білмей �скен қарак�здеріміз 
ұлтымыздың �гей баласына айналған жоқ 
па? Күні бүгінге дейін орысша с�йлегенде 
дауыс екпінін дұрыс қоймайтын немесе 
жалғау-жұрнақтарды шатастырып алатын 
қазақты тыңдағанда шала сауатты екен 
деп мазақ қыламыз. Ал «қ», «ң», «�» тәрізді 
әріптерге тілі келмей, қайта-қайта мүдіріп 
с�йлейтін қазақтарға кешіріммен қараймыз. 
Бұл әлі де болсын ұлттық санамыздың �з 
деңгейінде қалыптаспай келе жатқанынан 
деп ойлаймын. 

1989 жылы қазақ тіліне мемлекеттік 
мәртебе берілді. Одан бері де бірқатар заңдар 
мен бағдарламалар қабылданды. Бірақ 
олардың нақты жүзеге аспай келе жатқаны 
�кінішті-ақ. Қолданыс аясын кеңейту жағы 
ақсап тұр. Бір кездері Қазақстанға к�шіп 
келген қаншама ұлт �кілдерінің арасында 
ұлттық мектептерін к�рмей-ақ �з тілінде 
де, біздің тілімізде де еркін с�йлейтіндері 
қаншама. Тек біздің орыс тілді жастарымыз 

буын біздегідей т�рт сыныптан емес, алты 
сыныптан тұрады. Олар шет тілді алты 
жылдан соң барып оқытады. Біз болсақ 
балабақшадан бастап жібердік. Егер осы 
саясатты ары қарай жалғастыра берсек, �зге 
екі тілдің қыспағына шыдамай, ана тіліміз 
жетім баланың күйін кешіп кетуі де ғажап 
емес. Бұл жайында зиялы қауым �кілдері 
айтудай-ақ айтып жүр. Сонда жаһандану 
һәм ұлтсыздандыру үдерісі осылайша жүзеге 
аса бере ме?

Кейбір қазағы басым мекемелердің �зінде 
кеңсе қағаздары орыс тілінде жүргізіледі. 
Қазақ балаларының едәуір б�лігі орыс 
мектептерінде оқиды. Байқап, бағамдақ 
қарасақ тілімізге т�ніп тұрған қауіп аз 
емес. Біз тілімізге қандай қамқорлық жасап 
жүрміз? Оның мәртебесін биіктете аламыз 
ба деген мәселе күн тәртібінде тұр. 

Қазіргі орыстілді шенеуніктердің біразы 
тілімізден, салт-дәстүрімізден жырақтап 

Еліміздің әр �ңірінен 12 ақын қаты-
сып, 6 жұп сүре айтыс, түре айтыс, қайым 
ай тыс, жұмбақ айтыс, �тірік �лең айты-
сы, қыз бен жігіт айтысы түрінде �нер 
к�рсетті. 

Сахна т�ріне әр жұп шыққан сайын 
сол айтысқа байланысты аға ұрпақтың 
айтыс �нерінен үзінділер беріліп, 
айтыстың тамаша үлгілері ұсынылды. 
Айтыс �нерінде кейінгі жылдары ұмыт 
бола бастаған бірнеше үлгіні қайтадан 
жаңғыртып, к�пшілікке тарту еткен жас 
ақындардың шабыты ерек. Қоғамдағы 
�зекті мәселелерді шебер жеткізіп, 
тапқырлық танытты. Fсіресе �тірік �лең 
айтысы, қайым айтыс, жұмбақ айтыс 
к�рерменін бірден баурап, зор қошеметке 
ие болды.

Айтыс сахнасынан қазақтың әдет-
ғұрпы да тыс қалмады. Түре айтыстың 
к�ркін қыздырған Саягүл Бірлесбек 
қарсыласы Нұрлыбек Құрмановқа Үкілі 
Ыбырайдай сал-серілердің жалғасы бол 
деген тілегімен �з домбырасындағы үкіні 
сыйға тартты. Саягүлдің тапқырлығы, 
жас болса да ж�н-жоралғыны білуі 
сүйсіндірді. 

Елбасының: «Қазақстандағы 
барлық жер атауларының 
с�здігін шығарып, қай атау, 
қандай жағдайда,  қандай 
 ма ғынамен қойылған, ол с�здің 
түпкі түрі қандай болған дегенді 
ғылыми тұрғыдан анықтап, 
к�рсету керек, жеріңе қойылған 
ат еліңнің ұрпақтарға қалдырып 
кеткен хаты сияқты ғой...» 
–  деген с�зін негізге алған Алматы 
облысының тілдерді дамыту ж�ніндегі 
басқармасы облыс әкімдігінің қолдауымен 
«Алматы облысының елді мекен атаула-
ры» (этимологиялық с�здік) кітабын 
жарыққа шығарды.

Таяуда басқарманың жыл қорытын-
дысы бойынша �ткізілген жиынында 
облыс әкімінің орынбасары Ж.Омар 

Кеңес одағы кезінде аға толқыннан 
 басталып, бүгінде жастар арасында «жал-
ғасып» кеткен тілімізге деген бұл екі түрлі 
түсінікке, екі түрлі к�зқарасқа тиым, тежеу 
болмаса, тілін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, 
�зіне ғана тән рухани байлығын, ұлттық 
құндылықтарын жоғалтқан елге айналмай-
мыз ба? Осы екі топ �зара бәсекеге түсіп, 
ертеңгі күні қазақ қоғамының екіге б�лініп 
кету қаупі туындамай ма? Ең �зекті жайт 
дәл осы жерден бастау алмасына кім кепіл? 
Бұрындары біз руға, жүзге б�лінушілікті 
қауіп қылсақ, ендігі таңда қазақтілді, 
орыстілді һәм басқа тілді болып б�ліну 
қауіпті бола бастады. Мұндай жағдайды 
бастан кешірген тарихта елдер аз емес. Ал 
нәтижесі – бір қоғамның жік-жікке б�лінуі, 
бей-берекетсіздікке ұшырауы. Fлемдік тілді 
меңгергендер �з ұлтының ұландарына мұрын 
шүйіре қарап, менсінбейді. 

Бұлармен қатар ұлттық мүддемізге қарсы 

Жас тұлпарларға бағыт-бағдар беріп, 
аламанға дайындап жүретін, айтыстың 
жанашыры Жүрсін Ерман: «Айтыс 
дейтін – тек қана халықтың к�мегімен 
�міршең болып келе жатқан дәстүрлі �нер. 
Кемшілік те болды. Жастар с�зін жеткізе 
алмай қалған тұстары да бар. Дегенмен, 
к�ңілден шықты. Бұл қыз-жігіттер екі-
үш жылдан кейін елге танылатынына 
сенемін. Қалай десек те, енді айтыстың 
жүгін осылар к�тереді. Осы доданың 
�туіне мұрындық болып, қолдау к�рсеткен 
Алматы қаласының әкімдігіне рақмет» 
деп �зінің алғысын білдірді. 

ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 
М.Мақатаев атындағы сыйлықтың екі 
мәрте иегері, Айтыс ақындары мен 
жыршы-термешілердің халықаралық 
одағының басқарма т�рағасы Ж.Ерман 
бастаған қазылар алқасының шешімімен 
Бас жүлдені Қанат Мырзахан еншіледі. 
1-ші орын Аяулым Жұмабекке, 2-ші 
орын Айтуған Жетебаевқа бұйырды. 3-ші 
орынды Саягүл Бірлесбек пен Жібек 
Шахмардан �зара б�лісті. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

кітаптың тұсауын кесіп, туынды 
қалың оқырманға жол тартты.

Кітаптың негізгі мақсаты 
– Алматы облысындағы 
елді мекен, жер аттарының 
қойылуының заңдылығын, 
лексикалық мағынасын және 
грамматикалық жүйесін, тілдік 
құрылымын жете түсінуге 
жол ашу. Осы еңбекте об-

лысқа қарасты қала, аудан және елді 
мекен атауларының қысқаша мән-
мағыналары мен олардың шығу тарихы 
түсіндіріледі. 

Г. БІТЕБЕКОВА,
Алматы облысының тілдерді 

дамыту ж9ніндегі басқарма
 б9лімінің басшысы

ғана �з тілін үйрене алмай келеді. Оларды 
мәңгүрт, к�зқаман деп кемсітіп, намысына 
тимейік. Қайта еуропаланып бара жатқан 
батысшыл жастарымыздың жүрегіне ұлттық 
алаудың ұшқынын тастап, туған тіліне 
деген сезімін оятайық. Моңғолия мен 
Қытайдағы қазақтардың тілге к�зқарасы 
бізден әлдеқайда жақсы. 3йткені олар шет 
тілін араластырмай таза с�йлейді. 

Мұндай шиеленісі күрделі мәселені шешу 
– тіл саясатына келіп тіреледі. Меніңше 
мемлекеттік тілдің дамуына сара жол ашу 
үшін, барлық ұлты қазақ шенеуніктері 
кездесулер кезінде қазақша бастап орыс 
тіліне к�шуді доғаруы керек. Бұл – тілімізге 
тұсау салып, оны қорлаудың т�те жолы. 
Мұндайда қажет болса, неге ілеспе аудар-
маны пайдалануға болмайды? 

Осы жерде бір айта кетерлігі, «Ана тілі» 
газетінің �ткен жылғы санында       (3 нау-
рыз, 2016 ж.)   журналист Д.Т�лебаевтың 

«Ілеспе аударма қашан қолға алынады?» 
деген �зекті мәселені арқау еткен мақаласы 
жарық к�рген еді. Алайда осы мәселені 
оңынан шешуге бағытталған нақты шаралар 
министрліктер мен Парламент тарапынан 
байқалмады. Қоғам да бұл мәселеге бейжай 
қарап, самарқаулық танытты. Ал шынту-
айтына келгенде ілеспе аударма мәселесі 
жолға қойылмай, біз мемлекеттік тілдің 
жағдайын дұрыстай алмаймыз. Ақиқаты 
сол шенеуніктердің к�пшілігі �зге тілдің 
шашбауын к�теріп, мемлекеттік тіліміз 
тасада қала береді. Аталған мақалада ілеспе 
аударманы ендірудің тиімділігі мен нақты 
жолдары айқын жазылған еді. Амал нешік, 
жақсы бастама қолдаусыз қалды. 

Тақырыбымызға қайта оралайық. 
Орыстілді қазақтарымыздың намысына 
тиіп мұқатпай-ақ, тілді үйренуге деген 
талапты күшейтіп, мекемелердегі аудар-
машыларды біртіндеп қысқарту керек. 
Қалай дегенде де тіліміздің мәртебесін 
к�теру үшін, оның қажеттілігіне к�з 
жеткізіп қана қоймай, қатаң талап қоюға 
дейінгі айла-әрекеттің барлық тәсілдерін 
пайдаланған ж�н болар. Сол орыстілді 
қандастарымызға тіл ұлттың тірегі екенін 
қанша рет қайталап айтсақ та артық болмас. 
Ахмет Байтұрсынов «С�зі жоғалған жұрттың 
�зі де жоғалады» десе, К.Паустовский «Ана 
тілін ұмытқан адам – отанға қауіпті адам» 
дейді. Ата-бабаларымыздың жүздеген ұрпағы 
қастерлеп-сақтаған асыл құндылықтары 
– тілі мен діні кеңестік дәуірдегі екі-үш 
ұрпақтың тұсында жойылып кетудің аз-ақ 
алдында қалды. 

Ал мектеп бағдарламасына енгізілетін 
үш тұғырлы тілді де ұлттық табиғатымызға 
сай қолдануды ойластыру керек. Тығыз 
орналасқан әрі күнделікті сапырылысып ара-
ласып жатқан Еуропа халықтарына к�п тілді 
меңгеріп кету онша қиындық туғызбайды. Ал 
бізде ауыл мектебінің материалдық базасы 
нашар екенін, к�п жерде ағылшын тілінен 
сабақ беретін мұғалімдердің жетіспейтінін 
ескердік пе? Жапонияда мектептегі  бастауыш 

қалған. Бұл арақашықтық жылдан-жылға 
ұлғайып барады және олардың қатары 
к�беймесе, азайып та жатқан жоқ. Сауатты 
жастарымыздың біразы �зге тілге мықты 
болғанымен �з тіліне шорқақ. 3зімізді 
�згемен салыстырып, кем-кетігімізді 
түзейік. Бірақ орынсыз еліктеп, біреудің 
қаңсығын таңсық к�рмейік. Тәуелсіздігіміз 
қазақылықты берік сақтауға негізделуі 
керек. Осы жерде гректің ұлы ғалымы 
Пифагордың мына с�зі еске түседі: «Жақсы 
заңың болғанша, жақсы әдет-ғұрпың бол-
сын». Бізде отарлық санадан арылу үрдісі 
тым баяу жүргізілуде. Бұл – аса бір �кінішті 
жағдай. Ұлттық санамыз әлі күнге құлдық 
психология дан арыла алмай жүргенде 
«іштен шыққан жау жаман» демекші, 
отаршылдық пиғылды сырттағылармен 
жарыса �з ішіміздегі қандастарымыздың 
да айтуы жанға батады. Мұнда �зге тілде 
қалыптасқан сана-сезімнің әсері жоқ дей 
алмаймыз. 

 Кейбір орыстілді қандастарымыз қазақ 
мектебін бітіргендерді к�рер к�зге кемсітіп, 
«мәмбет» деп атаса, қазақтілділер оларды 
«шала қазақ» немесе «мәңгүрт» дейтін 
болды. Олардың орыс болайын десе түрі, 
қазақ болайын десе тілі келмейді. К�пшілігі 
қазақтың ұлттық болмысын түсінбейді, 
ұлттық құндылықтарын бағалай алмайды. 
Сондықтан ондайлар ұлттық мүддемізді 
қорғауға бейжай қарап, қарақан басының 
қамын ойлайды. Былайша айтқанда, бір 
мемлекетте �мір сүріп отырып, бір-бірінен 
б�лек тілде с�йлейтін ұрпақтардың арман-
тілегі, мұрат-мақсаты қалайша бір арнаға 
тоғыспақ? «Тілі екеудің – діні екеу» деп 
Fбубәкір Кердері айтқандай, екі тіл дегеніміз 
– екі б�лек дүниетаным, екі әлем. Оларды 
�зара байланыстыру әсте мүмкін емес. 
3йткені барлық сана-сезім, күллі ойлау 
жүйесі ана сүтімен дарып, тіршілік кешіп 
жүр ген тілінің негізінде қалыптасады. Екі 
тілдің әсері жастарымыз үшін бір-бірімен 
қиыс пайтын, түйіспейтін екі айырық жол 
салуда. 

бағытталған жат діни к�зқарастағылар, 
ұлттық саясатты жақтырмайтын, заманы �тіп 
кеткен ұлы империяны аңсайтындар да бар. 
Сонымен қатар Қазақстандағы татулықты 
к�ре алмайтын, оған  сызат түсіруге дем беріп 
отырған сыртқы күштер де бар емес пе? Жікке 
б�лінген қоғамның қауіптілігі жайында 
кезінде к�рнекті жазушы Fнуар Fлімжанов: 
«Қазақ ұлтшылдықтан да, рушылдықтан да 
�лмейді. Мен қазақ болашақта екіге б�лініп 
кете ме деп қорқамын: Ол – қала мен дала 
балалары» деген еді. Ойланайық, ағайын! 
Бүгінгі балаңның болашағы ертеңгі еліңнің 
болашағы! Тіл бірікпей, ой бірікпейді. Ұлт 
тұтастығы үшін әлгіндей үрдісті қайткен 
күнде тоқтатуға күш салуымыз керек. 
Ол үшін мемлекеттік тілдің үстемдігін 
күшейтуіміз керек. Қоғам мүшелері, жастар 
ең алдымен мемлекеттік тілде үйреніп, білуге 
ықыласты болуы тиіс. Fрине, ағылшын тілі 
де керек. Онсыз біз әлемнің �ркениетті 
елдерімен қатар тұра алмаймыз. Бәсекеге 
де қабілетті бола алмаймыз. Сондықтан 
ағылшын тілін білгенімізден соншалықты 
бір зиян к�ріп кетеміз дей алмаймын. Бірақ 
үйренетін тіліміздің қоғамымызды екі немесе 
үшке б�луіне жеткізбеуіміз қажет. Сонда 
ғана идеологиямыз дұрыс арнада болады. 

Тәуелсіздік алғалы бері �з тарихымыз-
ды терең зерттей бастадық. Шовинис-
термен күресудің ең тиімді жолы ұлттық 
құндылықтарымызды берік сақтай отырып, 
тәуелсіздігімізге құрметпен қарау деп білейік. 

Басқаларға жалтақтамай, бір тілде 
с�йлеп, бір тілде ойлап ұлттық бірлігімізді 
толық қалыптастырып, мемлекеттік 
мүддені қорғауға қолымыз жеткенде ғана 
тәуелсіздігіміз баянды болады. Қазақ 
мемлекет құрушы ұлт болғандықтан, оның 
басты байлығы тілінің кең қанат жайып 
�ркендеуіне, айрықша к�ңіл б�ліп, �зге ұлт 
�кілдері де оның мемлекет тілі екендігін 
мойындайтындай дәрежеге жетуіміз ке-
рек. Тіл – ұлтымыздың барлық рухани 
құндылықтарының іргетасы, тірегі екенін 
ешқашан да естен шығармайық. 
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ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

сабақтастығы

АҚШ-тың Мемлекеттік 
х а т ш ы с ы  б о л ы п  Р е к с 
 Тиллерсон тағайындалды. 
Оның кандидатурасын ел 
Пре зиденті Дональд Трамп-
тың 9зі ұсынып, Р.Тил лер-
сонның  дипломатия сала-
сында тәжірибесі бол ма-
ғанымен, әлем саясатын 
жетік меңгергендігін атап 
9ткен болатын. 

Ресми түрде АҚШ-тың 69-шы Мемлекеттік 
хатшысы атанған Р.Тиллерсонды Ақ үй басшысы 
құттықтады. «Мен сізді және отбасы мүшелерін 
абыройлы қызметке тағайындалуыңызбен 
құттықтаймын. АҚШ дипломаттарының 
мақсаты – ел мүддесін к�здеп, сол салада 
нәтижелі жұмыс атқару. Бұған сіздің қабілетіңіз 
толық жететініне сенімдімін. Осы жолда 
одақтастарымызбен байланысты бекемдеп, жаңа 
аляньстар құрып, азаматтарымыздың қауіпсіздігі 
үшін стратегиялық дамуға қол жеткізуіміз керек» 
делінген құттықтауда. 

1зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

АҚШ

Мемлекеттік хатшы тағайындалды

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Еуропарламент Грузия-
мен арадағы виза тәртібін 
алып тастауды қолдап отыр. 
Бұл шешімді қуаттап 553 
депутат дауыс берген. 

Олардың пікір інше, 
Грузия қойылған барлық 
талапты орындаған. Fсіресе 
ұйымдасқан қылмысқа 
қарсы күрес айрықша ата-

лып �тті. Ал 66 депутат мұнымен келіспесе, 28-і 
қалыс қалған. Енді бұл шешімді Еуроодақтың 
кеңесі мақұлдауы тиіс. 

Ескерте кететін жайт, Еуроодақ келісімнің 
қандай да бір талабы бұзылатын болса, визасыз 
режимді кез келген уақытта тоқтатуға құқылы.

Ақпанның 12-сінде Түрікменстанда Прези-
дент сайлауы 9теді. Елдің Орталық сайлау коми-
тетінің дерегіне сүйенсек, тіркеуден 9тіп, сай лауға 
қатысатын кандидаттардың саны тоғыз. 

Олар елдегі үш саяси партия – Түрікменстан-
ның Демократиялық партиясы, 3ндірісшілер 
мен кәсіпкерлер партиясы және Аграрлық 
партия �кілдері, сондай-ақ бастамашыл топтар 
ұсынған кандидаттар.

Кандидаттардың арасында қазіргі мемлекет 
басшысы, Түрікменстанның Демократиялық 
п а р т и я с ы н а н  ұ с ы н ы л ғ а н   Г у р б а н г у л ы 
 Берды мұхамедов, 3ндірісшілер мен кәсіпкерлер 
партиясынан Меджлис депутаты Бекмырат 
Аталыев, Аграрлық  партиядан  Дурдыгылыч 
Оразов,  Тамақ �неркәсіб і  мемлекетт ік 
ұйымы т�рағасының орынбасары Мақсат 
 Аннанепесов, Мары уәлаятының хакім орын-
басары  Джуманазар  Аннаев, Сейди мұнай �ңдеу 
зауытының директоры, Меджлис депутаты 
 Рамазан Дурдыев және т.б. бар.

Ливия үкіметінің басшысы Фаиз Сарадждың 
Италияға сапары барысында Италия мен Ливия 
елі заңсыз мигранттармен бірлесіп күресу үшін 
меморандумға қол қойылды. Енді екі мемлекет 
адам тасымалымен, жасырын тауар 9ткізіп, 
 шекараларды заңсыз кесіп 9тушілермен бірлесіп 
күресетін болады. 

Италия үкіметі басшысының мәлімдеуінше, 
меморандум бүкіл Еуропа зардап шегіп отырған 
босқындардың заңсыз ағылуына тосқауыл 
қоймақ. Айта кетейік, кәрі құрлық екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін ең ірі миграциялық 
дағдарысты басынан кешіріп отыр. Италия ішкі 
істер министрлігінің мәлімдеуінше, �ткен жылы 
Жерорта теңізімен Еуропаға 181 мың босқын 
�ткен. 

Аталған келісімшартта Ливия институттарын 
күшейтуге атсалысып, шекара қызметі мен жа-
ғалау күзетіне қолдау к�рсету де қарастырылған.

Apple компаниясы 2016 
жылдың соңғы тоқсанында 
9з тарихында алғаш рет ірі 
табысқа қол жеткізді. 

Компания табысы 3,3 
пайызға �сіп, 78,5 миллиард 
доллар болды. Осы кезеңде 
әсіресе iPhone сұранысқа 
ие. Кәсіпорын оның 78 
миллион данасын сатқан. 
Бұл �ткен жылмен салыстырғанда 4 миллионға 
артық. Сарапшылар қазір нарықта арзан смарт-
фондар к�бейгендіктен, компанияның жетістігі 
мұншалықты ірі болады деп күтпегенін айтады. 
Mac және ақылды Apple Watch сағаты да кірістің 
қомақты б�лігін құраған. Ал бірлестіктің осы 
есебі жариялана салысымен оның акциясы 
бірден 3 пайызға �скен.

ЕУРОПА

ТМД

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 

НАРЫҚ

Еуропарламент қолдауы

Президент сайлауы өтпек

Меморандумға қол қойды

Мол табысқа кенелді

СЫННЫҢ САРБАЗЫ

Айналсаң да ағалап,
Жалынсаң да жағалап.
Бетке бірден айтады,

Бар-жоғыңды бағалап!
(Тақырыптың тұздығы)

Сарбалаев дегенде, әрине, 
алды мен қазақтың белгілі 
сыншысы Бақыт Сарбалаев-

тың есімі ойға оралады. Бұлай болуы 
заңды да. Себебі, ол әдеби ор таға тым 
ерте танылды. Сыр бойындағы жоғары 
оқу орнына білім іздеп келген жас �рен 
алғашқы дүниелерімен-ақ ел-жұртты 
елең еткізді. Бір күні оның к�лемді сын 
мақаласы ол тұста жұрттың қолы жете 
бермейтін «Лениншіл жастың» �зінде 
басылды. Соңына «Бақыт  Сарбалаев, 
 Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда пе-
дагогикалық институтының бірінші 
курс студенті» деп қол қойылған бұл 
жарияланымды к�зі қарақты оқырман 
қалт жіберген жоқ. 3йткені, сол кез-
де «Лениншіл жас» онсыз да үтір-
нүк тесіне дейін оқылатын. Оқуға 

Бақыт Сарбалаев кейін «Қазақ елі» 
газеті мен «Сын» журналын шығарып, 
осы басылымдарға басшылық етті. 
«Қазақ елі»  шетелдерде тұратын 
қазақтарға  арналды.  Бұрын осы 
міндеттерді атқарған, т�те жазумен 
шығатын «Біздің Отан», «Шалқар» 
газеттері жарық к�ріп тұрған еді. Жаңа 
газет осы үрдісті жалғастырды. Оның 
«Қазақ елі» деп аталуы да бекер емес-
ті. 1944-1956 жылдарда дүниежүзі 
қазақтарына арналған журнал осындай 
атпен шығып тұрған екен. Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығының басы-
лымы жеті мың данамен басылып, 
3з бекстан, Қытай, Моңғолия, Түркия 

елдеріне жіберіліпті. Кейін қаржы 
тапшылығына байланысты газеттің 
жұмысы тоқтап қалды. Содан соң ол 
тағы бір жобаны қолға алды. Қазақстан 
Жазушылар одағы «Сын» әдеби-
к�ркем сын журналын шығарып, оның 
билігін Бақыт Сарбалаевқа тапсыр-
ды. Бұл сыншы Сарбалаевтың нағыз 
оңтайына келетін сүйікті ісі еді. Ол 
жаңа қызметіне құлшына кірісті. 

ТІЛДІҢ ТІЛЕКШІСІ

К�рген емес ұсақтап,
К�ңілінің түсі – аппақ.

Күлімсіреп тұрады.
Керекуді құшақтап!

(Тақырыптың тұздығы)

Тегінде, біз �зімізге табиғаты 
таныс Бақыт Сарбалаевқа 
жақындау болуымыз керек-

ті. Жас алшақтығы бар, сыншылық 
сесі  бар,  әйтеуір  жанына жолай 
бермейтінбіз. С�йтіп, аралас-құралас 
болудың реті келе қоймады. Оның 
е с е с і н е  т а ғ ы  б і р  С а р б а л а е в п е н 
жақынырақ таныстық. Бұл таныстық 
кейін аға мен іні арасындағы достық 
қарым-қатынасқа ұласты. Тілші ғалым 
Жақсыбай Сарбалаев Бақыт ағаның 
туған інісі екен. Сыр бойының перзенті 
Қазақ мемлекеттік университетінің 
филология факультетін бітірген соң, 
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 
университетінде қызмет істепті . 
Бұл �ңірге біраз еңбек сіңірген соң, 
С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетіне ауысқан. 

Ол Астанаға бір жиынға қатысуға 
келгенде кездейсоқ жолықтық. 3мірі-
міз де бірінші рет жүздесіп тұрғанымызға 
қарамастан, күнде с�йлесіп жүрген ескі 
танысымыздай еркін к�сіле ж�нелді. 
Бақыт ағамның томаға-тұйықтау 
к�рінетінін, к�біне-к�п �з ойымен 
�зі оңаша жүретінін айттық қой. Ал 
мына Жақсыбай �те бауырмал екен. 
Жалғыз менімен емес, сол жиынға 
келген жұрттың бәрімен т�с қағысып, 
құшақтасып амандасып шықты-ау 
деймін. Жаңа танысқан әріптестерін 

жанына жинап алып, ешқайсысын 
жатырқамай, бар әңгімесін айты-е-е-еп 
отырды. Тіпті бәрімізді бірден Кереку 
�ңіріне шақырды. «Жазда Баянауылға 
келіңдер, Мәшһүр Жүсіп атамыздың 
басына апарамын!», – деді. 

Ілгеріректе Мәшһүр Жүсіптің 
кесенесінде болғанымыз бар-ды. 
Екі ғасырдың тоғысында «Хабар» 
агенттінің «К�зк�рген» жобасы бой-
ынша әйгілі ақын туралы бағдарлама 
әзірлеу үшін келгенбіз. Бірақ жаны 
жайсаң жақсы ағамен бірге арнайы ба-
рып аралағанның ж�ні б�лек екен. Пав-
лодар университетінің гуманитарлық-
педагогикалық факультетінің деканы, 

филология ғылымының кандидаты 
Жақсыбай Сарбалаевты бұл аймақтың 
үлкен-кішісі түгел білетін к�рінеді. 
Тіпті �зі туып-�скен Сыр бойында мұн-
дай танымал емес шығар. Кездескен 
жерде жұрт онымен қоғадай жапыры-
лып, амандық-саулық сұрасып жатады. 

Келер жылы Жақсыбай ағамыз 
уәдесінде тұрып, Мәшһүр Жүсіп 
К�пеев тің кесенесіне бастап бар-
ды. Алдымен Жаңажол ауылындағы 
қара шаңы раққа ие болып отырған 
Мәшһүрдің ұрпағы – Қажымұқан 
ағамыздың үйіне аялдадық. Қажекең 
Жақсыбайды жақсы таниды екен. 
«Мен мал соя берейін. Сіздер апамды 
жолбасшы етіп, Мәшекеңнің басы-
на бара беріңіздер», – деді ол. Апам 
дегені – �зінің анасы, Мәшһүр Жүсіп 
атамыздың келіні Нұрила Тәшқызы. 
Мен бұл кісіні білетінмін. Екі-үш 
жыл бұрын «Хабардың» жоғарыда 
аталған бағдарламасы үшін арнайы 
с�йлетіп, таспаға жазып алған едім. 
С�зге шешен адам. Fңгімені ағылып-
т�гіліп айтады. 3ңіріне микрофон 
іліп, белгілі бір орынға отырғызып 
қойғанымызға қарамастан, ауық-
ауық тұрып кетеді. Қайсар мінезді 
Нұрила апа қиын-қыстау кездің �зінде 
атасының рухын қызғыштай қорыған. 
Енді міне, Жақаңның арқасында тағы 
да жолықтық. Ол кісі бізді әйгілі ата-
мыздың кесенесіне �зі бастап апарды. 
К�кірек кеніші қазынаға толы кейуана 
бұл жолы тағы да біраз сыр шертті.

Сол жылы Жақсыбай ағамыздың 
арқасында Баянауылды түгел шарладық. 
Жасыбай мен Сабындык�лге түстік. 
Қалың қазаққа танымал жақсылар мен 
жайсаңдар шыққан ауылдардың бәріне 
аялдадық. Сұлтанмахмұттың зираты-
на барып тағзым еттік, мұражайы на 
келіп, к�п мәліметке қанықтық. 3з 
басым ақиық ақынның ауылына бұрын 
да келгенмін. Алғашқы сапарда әң-
гімелескен бір ағамыздың былай дегені 
есімде қалыпты:

– Ілгеріде мектеп оқулығында 
үнемі жарияланатын Сұлтанмахмұттың 
«Шықай менен Шағала, Қойың кетті 
бағана. Тепең-тепең етесің, Қойыңа 

қашан жетесің?» деген бір шумақ �леңін 
білесіңдер ғой. Мынау таудың арғы 
бетінде сол Шықай менен Шағаланың 
ұрпақтары �мір сүріп жатыр. Арнайы 
барсаң, бірқатар Шықаевтар мен 
Шағалиндерді кездестіруге болады.

Ал Жақсыбай ағам ақынның жүрген 
жерін �зі к�ргендей етіп суреттейді екен. 
«Міне, қарашы, мынадай әдемі жерде 
Мәлике екеуі серуендеп жүрмеуі мүмкін 
емес. Құдай біледі, Троицкіге кетерде 
тура осы жолмен аттанған шығар». 
Жақаңның әңгімесі Сұлтанмахмұтпен 
ғана шектелмейді. Одан әрі Жаяу 
Мұса �леңдерінің тарихын баяндайды. 
 Содан соң Шоң серіктестігінің ел біле 

бермейтін ерекшеліктеріне тоқталады. 
А й м а у ы т о в  б о л ы п  а қ т а р ы л а д ы , 
 Шанин болып ширығады, Байзақов 
болып термелетеді, Марғұлан болып 
тебіренеді. Соның бәрін жүрегіңе 
жеткізе ж�німен айтып отырғанда, 
Сыр бойы перзентінің баяғыда-ақ 
Баянауылмен бауырласып кеткеніне 
қапысыз сенесің. Ал �зінің негізгі 
тақырыбы тіл білімі, оның ішінде 
с�зжасам мәселелері қозғалса, кеңінен 
к�сіледі. Одан �зі зерттеген конвер-
сия тәсілінің жай-жапсарын баяндап, 
миыңды толықтырады. 

Конверсияны дамылсыз қаузай-
тын дай реті бар. 1993 жылы әл-Фараби 
атындағы Қазақ мемлекеттік ұлт тық 
университеті  жанындағы маман-
дандырылған кеңесте «Қазақ тіліндегі 
конверсия мен адъективация» деген 
тақырыпта кандидаттық диссертация 
қорғаған еді. Ізденген тақырыбын одан 
әрі дамытып, докторлық диссертация 
қорғамақшы болған. Диссертациялық 
кеңестің мерзімі бітіп қалуына байла-
нысты ол ойы жүзеге аса қоймады. Бірақ 
�з ортасында орны бар байсалды ғалым 
ретінде танылды. 300-ден астам ғылыми 
мақала жазды. «Жоғары оқу орнының 
үздік оқытушысы» мемлекеттік гран-
тын иеленді. Мәдениет министрлігінің 
«Мәдениет қайраткері» т�сбелгісімен 
марапатталды. Ең бастысы, ел ішіне 
сыйлы болды. 

ӘУЛЕТТІҢ ӘЛЕУЕТІ 

Сүйсіндіріп халықты,
С�йтіп, �зін танытты.
Сарбаладан – бар бала,

С�з �нерін алыпты!
(Тақырыптың тұздығы)

Ертіс �ңірінде оның дос-
жа рандары жетіп артыла-
ды екен. Жүрген жерінде 

солардың бәрі оған арнап дастарқан 
жаяды. Сондай отырыс үстіндегі бір 
қаға берісте жүз грамды жеделдетіп 
ж�нелтіп жіберіп, «Жаңағы соңғы 
р�мкені Бәтима байқамай қалды-ей», 
– деп қулығын асырғанына мәз бола-

тын. Сонда қайран Бәтима жеңешем 
кімнің денсаулығы үшін күйіп-пісіп 
жүр десеңші?! 

Жақсыбай Сарбалаевты тек той-
томалақтың гүлі болып жүретін сауық-
шыл адам екен деп қалмаңыз. 3з жұ-
мысына талапшыл педагог, қатал де-
кан. Оқу орындарының басшылық 
қызметінде шыңдалған азамат. 3зі 
қызмет істеген екі университетке де 
еңбегі сіңген. Студенттер алдынан кесе 
�тпейді. Fріптестері қатты құрметтейді. 
Жақаңның себепші болуы арқылы 
Павлодар мемлекеттік университетімен 
тұрақты байланысымыз орнықты. Оқу 
орнының қабырғасында бірнеше рет 
болдық. Студенттермен жүздестік, �з 
саламыз бойынша лекция оқыдық. 

Үлкен ұлы үйленгенде тойға арнайы 
барып, қуанышына ортақтастық. Сол 
күндері оның к�ңілі к�кте шарықтап 
жүрді. Дастарқан басында �те к�ңілді 
отырды. Алып-ұшып, бүкіл жұртты 
құшағына сыйғызғысы келіп, жан-
дүниесімен ашылды. Мұндайда Бәтима 
жеңешеміз әрі-бері кіріп-шығып жүріп, 
Жақаңды назардан тыс қалдырмайтын. 
Оны баладай мәпелеп, жай-күйіне 
кәдімгідей алаңдайтын. Оларға қарап, 
отбасындағы бақ-берекенің, жарасым-
ды сыйластықтың үлгісін к�ргендей 
болатын едік. 

С�йткен Жақсыбай ағамыздан 
айырылып қалғанымызға да біраз 
уақыт �тті. Ойға алған жоспарлары 
к�п еді. Бірқатары іске асты, кей бі-
ріне үлгермеді. Бір барғанымызда �зі 
тұратын үйдің жоғарғы жағынан шағын 
пәтер алып қойған екен. Оны кітап-
ханаға айналдырыпты. Т�рт қабырғада 
кітап толып тұр. «Енді бір рақаттанып 
отырып жұмыс істемесем болмайтын 
түрі бар», – деген сонда. Жұрттың 
қамын к�бірек ойлайтын ағамыздың 
сол кітапханаға қамалып отыратындай 
уақыты да болмады-ау деймін. «Ана 
тіршілік бітпей қалды, мына шаруа 
тағы шықты» деп бар жұмысты �зі тілеп 
алып, шапқылады да жүрді. Соның 
бәрін уайымдаймын деп, жүрегіне 
салмақ түсіріп алды ма, қайдам?! 

С�з қонған Сарбалаевтардың к�п-
шілікке танымал болуы тегін емес. 
Ділмарлық олардың қанында бар. 
3здері ататек етіп алып жүрген  Сарбала 
аталары �ңірге белгілі би бо лыпты. 
 Заманында жұрттан жақсы лығын ая-
мапты. Бертінде ашаршылық тұ сында 
дүние салған деседі. 3з әкелері Тұр-
сынды да ауыл-аймақ «би» деп атаған. 
Бидің баласы болған соң құрметтегені 
шығар. Ол кісі елде басшылық қызмет 
атқарды. Ауыл шаруашылығының 
�ркендеуіне атсалысты. Ең басты-
сы, балаларын жақсы тәрбиеледі. 
Адам болуға баулыды. Соның әсері 
шығар, бидің ұрпақтары бала кезінен 
бидің с�зін айтуға бейім тұрды. Біреуі 
әдебиеттің, біреуі тілдің түтінін түзу 
ұшыруға тырысты. Бәрі де �з саласында 
беделді маман болып қалыптасты.

Бұлардың әулетінде жазу-сызуға 
әуестігі ешкімнен кем емес тағы бір 
Сарбалаев бар. Есімі – Т�ребай. 3зі 
құры лысшы. Елде тұрады. Ағайын-
туысқа қарайласады. Арасында ептеп 
�лең жазады. Fрине, екі бауыры секілді 
әдеби ортаға кең таныла қойған жоқ. 
Соған қарағанда �лең �ргенінен г�рі, 
кірпіш �ргені тәуірірек болуы керек. 

Енді Жақсыбай Сарбалаевтың 
отбасына қайта оралайық. Оның 
үлкен ұлы Елдос әкесінің жолын 
жалғады. Ол  Павлодар мемлекеттік 
университетін қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығы бойынша бітіріп шықты. 
2010 жылы «Мәшһүр Жүсіп К�пейұлы 
поэзиясындағы азаматтық әуен»  деген 
тақырып бойынша кандидаттық дис-
сертация қорғап, филология ғылы-
мының кандидаты ғылыми дәреже-
сін иеленді. Мәшһүр Жүсіп шығар-
машылығына байланысты танымал 
ғалым Қуандық Жүсіптің жетекші-
лігімен бірнеше  диссертация қорғалған 
еді. Елдос та сол шоғырдың ішінде. 
Жас Сарбалаев бұрын к�п зерттел-
ген мәселеге �згеше қырынан келіп, 
�з байламын айтты. Қазір ол Ішкі 
істер ми нистрлігінің Павлодардағы 
оқу орталы ғында қызмет істейді. Сол 
мекемедегі қазақ тілінің туын к�теріп 
жүрген білікті мамандардың бірі. С�зі 
салиқалы, ойы оралымды, мінезі 
орнықты азамат. 

Айтпақшы, бұл үйде �нерге та-
ласы бар тағы бір парасатты перзент 
�сіп келеді. Ол – Жақаңның кіші 
ұлы Ерасыл. Керекуге барғанымызда 
қаршадайынан қолына домбыра ұстап, 
күй тартып отырғанын к�ретінбіз. 
Музыка үйірмесіне қатысқан болуы 
керек, әйтеуір, күйді кәнігі домбыра-
шылардан кем тартпайды. Үйінен �мірі 
қонақ арылмайтын Жақаң Ерасылды 
к�пшіліктің алдына үнемі шығаратын. 
Бір ғажабы, бала бәлсінбейді. Ақ дом-
быраны қолға алып, аяғын айқастырып, 
жайланып отырып, күйдің бірінен соң 
бірін т�гілте ж�неледі. «Бұл – біздің 
Сүгір!», – деп сырттай сүйсінетінбіз. 
Кейін ол кәсіби күйшілердің қатарына 
қосылып, талай бәйгелерде жүлде 
алды. Соған қарамастан, �нердің жо-
лын шындап қуған жоқ. Бүгінде �зге 
мамандық таңдап, сол сала бойынша 
тереңірек ізденіп, оқуын жалғастырып 
жүр. Бәлкім, �нерге бір бүйірден 
қосылайын деген шығар. 

С�йтіп, сонау Сыр бойынан бас-
тау алған Сарбалаевтар сабақтастығы 
бүгінде Сарыарқаны тербетіп тұр... 

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

жаңа түскен балауса талант үшін бұл 
айтулы жетістік еді. Бүкіл жұрттың 
 назар аударған себебі, «3лең салмағы 
жүрекпен �лшенеді» деген осы к�лемді 
дүниені әдеттегідей астаналық сын-
шы емес, айдаладағы Қызылордадағы 
мұғалімдер дайындайтын оқу орнының 
есігін енді ғана ашқан ботатірсек боз-
баланың жазғанына байланысты еді. 

КазГУ-де оқып жүрген кезімізде 
осы мақаланы к�ру үшін Пушкин 
атындағы кітапханаға барғанымыз 
есімізде. Жалғыз біз емес, студенттердің 
біразы жабыла іздейтін. 3йткені, 
бірінші  курсында жұртты таң қалдырған 
�реннің алғашқы жетістігін зерттемек-
ке кім-кім де құштарлық танытатын еді 
ол тұста. Сол «Лениншіл жастың» етек-
тей мақаласының соңына біреу «Болар 
бала ...» деген рас-ау!» деп баттитып 
оқшау пікір жазып кетіпті. Бүгінгіше 
айтқанда, комментарий. Сол кездің 
�зінде танымал сыншы болып үлгерген 
Бақыт Сарбалаевқа бұдан артық қандай 
жарнама керек?! Содан соң бесіктен 
белі шықпай жатып, анадай елді 
елеңдеткен сын мақала жазған оның 
табиғатын тануға ұмтылып, баспадан 
оқырманға жаңа ғана жол тартқан 
«Қызыл алмасының» дәмін татып к�ру 
үшін кітап с�ресіне беттейсің. 

Д а р и я  ж а ғ а с ы н д а ғ ы  қ а л а д а н 
 институт бітіріп, ауылға аттанған 
Бақыт аға бірер жыл ауылда мұғалім 
болған соң, Алматыға келіп, �з үйірін 
тапты. Fдеби ортаға тастай батып, 
судай сіңіп, к�п ұзамай-ақ қазақтың 
санаулы сыншыларының санаты-
на қосылды. Атақ-даңқты ойламай, 
күн-түн демей, дамылсыз еңбек етті. 
Жарасқан ағамның «3згелер сынның 
атағын алады, Сарбалаевқа тек шатағы 
қалады» деп жырлайтын кезі осы тұс. 
Оның «Қызыл алма» атты алғашқы 
сын мақалалар жинағы кезінде қолдан-
қолға түспейтін құндылыққа айналып 
еді. Сол «Қызыл алма» кейін басқа да 
бағалы еңбектеріне жол ашты.

Жалпы, бір кезде әдебиет сыншы-
лары �те беделді болатын. Жаңа кітап 
жарыққа шықса, жұрт «Не айтады 
екен?» деп, алдымен солардың аузы-
на қарайтын. Себебі, қазақта ақын-
жазушы жеткілікті болғанмен, кәсіби 
сыншы к�п емес-ті. Сол аздың бірі 
– әдеби шығарманың кемшілігі бол-
са, бетің бар, жүзің бар демей, іреп 
 соятын Бақыт Сарбалаев еді. О бастан 
қалыптасқан қағида бойынша, сыншы 
деген түрі сұсты, түксиіп жүретін, к�п 
күлмейтін, салмақты да салиқалы адам 
болуға тиіс секілді к�рінетін. Негізінен 
мінезі тұйық, к�ңілі түспегенге к�п 
ашыла қоймайтын Бақыт ағамызды да 
к�бінесе осы кейіпте к�ретінбіз. 

Оның тағы бір қыры тоқсаныншы 
жылдардың басында ақпарат кеңіс-
тігіне «Ана тілі» газеті шыққан кезде 
жарқырап к�рінді. Рухани әлемдегі 
айрықша құбылыс саналған басылым-
ды басқарған Жарылқап Бейсенбайұлы 
�з ін ің  орынбасарлығына Бақыт 
Сарбалаевты таңдады. Елге таны-
мал екі ағамыз газет редакциясына 
қарымды жігіттер мен қыздарды тарт-
ты. Шығармашылық топ «Ана тілін» 
ұлттың үніне, зиялылардың бас қоса-
тын мінберіне айналдырды. Бұл 
жылдардағы басылым елдің рухын 
к�терді, жұрттың санасын оятты. «Қазақ 
баспас�зінің алтын дәуірі қай кез еді?» 
дегенде, алғашқы шығармашылық топ 
шығарған «Ана тілі» газеті де ойға ора-
лады. Тыңнан жол тауып, �згеше �рнек 
салған Бейсенбайұлының берекелі 
жолы мен Сарбалаевтың сара соқпағы 
оқырманды ұлттық руханият әлемінің 
биігіне бастады. 

Cарбалаевтар
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ҚАРДЫҢ ИІСІҚАРДЫҢ ИІСІ
немесе естен кетпейтін аяулымнемесе естен кетпейтін аяулым

ОЙТОЛҒАМ

Fке-шешеден тұлдыр жетім қалған 
әкеме17 жасында тұрмысқа шығып, екеуі 
тұрмыс жағдайларын түзеу мақсатында 
Жайық бойына к�шіп кетеді.  Ауыр 
еңбекке жегіліп, қай жерде жұмыс болса 
соны істеген менің ата-анам 67 жыл бірге 
тату-тәтті �мір сүрді, бес бала тәрбиелеп 
�сірді, перзенттерінің жоғары білім алуын 
қадағалады. Ал �здері Нарын құмында 
қалған атақоныстары жайлы әңгіме шер-
туден еш жалықпайтын. Fсіресе құмаршық 
қағып жегендегі қуаныштарын, оның 
дәмі әлі де таңдайдан еш кетпейтіндігін 
естігенде біз сенгіміз келмейтін.

Мен анам айтатын әңгімеден ұққаным, 
ол кісіде туған жерге деген құрмет, махаббат 
күшті еді. Ес біліп, оң-солымызды ажырата 
бастаған кезде Кеңес Үкіметі қазақ халқын 
жер бетінен жойып жіберу үшін небір 
қитұрқы саясат жүргізгенін білдік қой. 
Малдан басқа түгі жоқ қазақы ауылдардан 
бір тұяқ қалдырмастан айдап әкетуі, жап-
пай індет таратуы осының айғағы емес пе?! 
10-12 жасынан бастап ауыр еңбекке, яғни 
қара жұмысқа тартылған, балдәурендерін 
зұлмат аштық жалмаса, жастық шақтарын 
соғыс қасіреті шарпыған аға буын алдында 
бүгінгі ұрпақ мәңгі қарыздар. 

Анам жиын-тойда, қонақта болғанында 
Мұхиттың әндерін шырқаушы еді. Оны тура 
�зі шығарғандай етіп орындайтындықтан 
біз қатты әсерленетінбіз. Fнші Ғарифолла 
Құрманғалиевтің әндерін де анамыздан 
естідік. Соңғы 15 жылда сусамыр дертіне 
шалдығып, дәрі-дәрмекке тәуелді болған 
анам қыс келсе, қар жауса деп күтуші еді. 
Жер бетін ақшақар басса �ңі де ажар-
ланып қалатын. Үйге табақ-табақ қар 
әкеліп қоятын. Қысты күні аула ішіне 
жуылған кірді жаятын, олар аяздан қатып, 
киімдеріміз адам бейнесіне еніп, қаудырап 
қатып қалады. Үйге кіргізгенде бір құшақ 
балауса таза ауа бірге енгеніне анам балаша 
шаттанушы еді. 

2008 жылы қанты қатты к�теріліп, 
Орал қаласының ауруханасына апардық. 
Онда Гамлет есімді шашы аппақ қурайдай 
дәрігер қарады. Неге екенін қайдам, анам 
бірден: «Шырағым, сен Орда жақтан 
емессің бе?» деп сұрады. Айтқандай-ақ 

дәрігер жерлесі болып шығып, екеуі арқа-
жарқа ұзақ әңгімелескен еді. Елу жылдан 
артық �мірін Жайық бойындағы бірнеше 
елді мекендерде �ткізген анам сонау құмда 
қалған туған үйі, �скен ортасын үнемі 
сағынып жүретіндігін сонда байқадым. 

Батыс Қазақстанда мұнай �ндіру ісі 
басталғалы табиғаты күрт �згерді. Жаз-
да Жайық тартылып, қыста жаңбыр 
 жауатын, құрғақ дауылды боран соғатын 
жылдар жиіледі. Ондайда анам қардың 
хош иісін кәдімгідей сағынатын-ды. Ал 
Алматыда тұрған соңғы екі жыл ішінде 
анам арбада отырып Алатауға сағаттап 
қызыға қараушы еді. «Апатай, ақбас 
таудың басына апара алмағаным үшін 
айыптымын. Тіпті ауруханада жатқан 
кезде де терезеге телміруді қоймадыңыз. 
Аппақ әлемге соншалықты ынтызар 
к�ңілмен әр таң сайын «қар жаумады 
ма?» деп сұраумен болдыңыз. «Денем 
күйіп жатыр, қар уыстағым келеді» деп 
жаутаңдаған бейнеңіз қазір де к�з алды-
ма келсе болды егіліп, езіліп қаламын. 
«Қар жауған күні мені анам келіп алып 
кетеді» деген с�зіңізді естумен болдық. 
Бірақ жаманатқа жорығымыз келмеді. 50 
жасында �мірден �ткен нағашы Мәрия 
әжемнің сізге аян беріп, қасыңызға күнде 
келіп-кетіп жүргенін біз қайдан білейік. 

Айтқандай, �ткен жылдың 18 қараша 
күні қар қылаң берді, Алматы аспанын бұлт 
торлады, менің анамның халі  нашарлады. 
Түн ортасында біз ең аяулы жаннан 
 айырылып қалдық. Сізді жер бесікке 
 аманаттап апару кезінде де, тіпті үші, 
жетісі, қырқын �ткізер тұста да жапалақтап 
қалың қар жауумен болды. Бұл Алматы 
үшін қашаннан бері болмаған жағдай еді.

Анашым, міне, қыстың соңғы айы да ақ 
қармен басталды. Егер тірі болғаныңызда 
10 ақпанда 85 жасқа толатын едіңіз. Алай-
да туған күніңізге қарай альбом ақтарып, 
фотосуреттеріңізге қадалып, қамығып 
отырған жайым бар. Жаның жаннатта 
болсын. Иман байлығын тілеп, арнайы 
дұға оқудан басқа қолдан келер шара жоқ 
қой бізде...

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Қазақтың атақты биі – Əйтеке би ізін салған қазақтың шешендік өнерін 
дəріптей отырып, жас ұрпақты ауызекі сөйлеу тілін дамыту, білімділікке, 
мəдениеттілікке тəрбиелеу, қазақ əдебиеті мен тарихында алатын орны 
туралы мəлімет беру мақсатында С.Бəйішев атындағы Ақтөбе облыстық 
əмбебап-ғылыми кітапханасында «Алаштың басын қосқан қайраткер – 
Əйтеке би» атты ғылыми-танымдық конференция өтті. Оны ҚР Мəдениет 
қайраткері, «Əйтеке би» облыстық мейірімділік қорының төрағасы, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы Ақтөбе облысы «Бірлік» ақсақалдар 
кеңесінің төрағасы Е.Құрманбек жүргізді.

Батыс Қазақстан облысының Жаңақала 
ауданына қарасты 22-ші ауылда 
дүниеге келген менің анам Уəсила 
Салихатқызының жастық шақта көрмеген 
қиындығы, шекпеген азабы жоқ еді. Ал 
балалық шақтағы қиын-қыстау кезең 
жайлы сыр шертсе біз ертегі секілді 
қабылдайтынбыз. «Қисық қамыс» деп 
аталатын ауылдың «Мəстексайында» 
шөптің тамырын іздеп, өзегі талған 
құрбы-құрдастарын жоқтағанда біздің де 
көңіліміз босайтын.

ЖИЫН 

Әйтеке би және ұлт парызы

Конференция барысында профессор, 
филология ғылымының докторы Б.Бораш 
«Дәстүрлі қоғамдағы билер институты 
және Fйтеке би билігі», Гуманитарлық 
зерттеулер институтының директоры, 
филология ғылымының докторы, про-
фессор А.Мусаев «М.Есләмғалиұлының 
«Fйтеке би» тарихи-философиялық 
дилогиясы және жазушының �мірі 
мен шығармашылығы», жұбановтану 
ғылыми-зерттеу орталығының жетек-
шісі, ҚР Педагогикалық ғылымдар ака-
демиясының академигі,  филология 
ғылымының кандидаты Б.Баймұқанов 
«Fйтеке би билігінің бүгінгі заманмен 
сабақтастығы», саяси-әлеуметтік пәндер 
кафедрасының меңгерушісі, философия 
ғылымының кандидаты Ү.Сәрсенбин 
«Fйтеке би және қазақ қоғамындағы 
билердің бірлікті, тәуелсіздікті сақтаудағы 
р�лі» деген тақырыптарда баяндама жаса-
ды. Жиында конференция тақырыбына 

байланысты басқа да ғалымдар с�з 
с�йледі. 

Шараға арнап кітапхана қызметкерлері 
«Fйтеке би – ұлт кемеңгері», «Бабалар с�зі 
– рухани алтын сандық» тақырыптарында 
кітап к�рмелерін жабдықтап, слайд 
к�рсетті. 

Конференцияға Ақт�бе облысының 
мәдениет, архивтер және құжаттама, ішкі 
саясат басқармалары, облыстық ҚХА 
хат шылығы, қалалық білім басқармасы, 
мәдениет қызметкерлері, қоғамдық бір-
лес тіктер, мектеп мұғалімдері мен кол-
ледж оқытушылары және БАҚ �кілдері 
қатысты.

Гүлзада БЕЙІСОВА,
С.Бәйішев атындағы Ақт9бе облыстық 

әмбебап-ғылыми кітапхананың 
қызметкері

Қызылорда қаласы Тасб9гет кентіндегі 70 жыл-
дан аса тарихы бар №11 орта мектебі білікті 
ұстаздарымен, жаңашыл жастарымен к9зге түсіп, 
2016-2017 оқу жылында «мектеп-лицей» атағына 
ие болды. Ұжымның абыройын биікке к9терген бұл 
атақ білім ордасының ұстаздар қауымы мен білімді 
шәкірттерінің жемісі екені анық. 

Fсіресе осы мекеменің білім беру сапасы ай-
тар  лықтай нәти желі. Мектеп-лицей директоры 
 Ба тырбек Fбиев Қазақстан Республикасының жал-
пыға міндетті білім беру стандартының талапта-
рын, оқу жоспарларының орындалуын тұрақты 
назарда ұстайды. Мектеп басшылығы материалдық-
техникалық базаның нығайтылуына к�ңіл б�ліп, 
ғимарат күрделі ж�ндеуден �тті. 

Білім ошағы Қазақстан Республикасының Үкіметі 
мен БҰҰ-ның бірлескен Даму бағдарламасы аясында 
«Мектеп оқушыларын зерттеу жұмыстарына тарту 

жолдары» атты әлеуметтік жобасы бойынша арнайы 
грант жеңіп алды. Осы қаражаттың арқасында қазір си-
рек кездесетін құстар: тауыс, қырғауыл, үкі, бүркіт, мы-
сыр тауықтары �сірілуде. Сонымен қатар жылыжай ор-
натылып, тамшылатып суару әдісімен қызанақ, қияр, 
құлпынай және басқа к�к�ністер егіліп, оқушылар 
биология пәні бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізуге 
мүмкіндік алды. 

Мұғалімдер оқушылардың жаңа технологияларды 
иге руіне ерекше к�ңіл б�леді. Жылу жүйесі мен элева-
тор жаңартылып, пайдалануға берілді. Күн к�зінен 
электр энергиясын �ндіретін арнайы құрылғы жұмыс 
істеп тұр. 

 Аталған білім ордасында ауыз судың сапасын 
жақсарту, оны қайта �ңдеуге арналған қондырғылармен 
қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілді. Алдағы уақытта 
мектеп ұжымы осы бағыттағы іс-шараларды одан әрі 
жалғастырмақ ниетте. Мектеп түлектері арасында 
Қазақстанның түкпір-түкпірінде түрлі мамандық иесі 

болып, ел алдында абыройлы қызмет жасап жат қан 
шәкірттер к�п. Ұстаздар түрлі республикалық, облыс-
тық олимпиадаларда, ғылыми жобаларда, сайыс-
тарда, жүлделі орындар алып жүрген білімді, �нерлі 
шәкірттерін мақтан етеді. 

Нұргүл ФАЙЗУЛЛАЕВА, 
№11 мектеп-лицейдің 

әлеуметтік педагогы
ҚЫЗЫЛОРДА 

Тасбөгет мектебінің белесі

КӨЗБОЯУЫ ЖОҚКӨЗБОЯУЫ ЖОҚ
көріністеркөріністер

Қарап отырсам, Эрнест  Хемингуэй 
Пай ғамбар жасында �мірден �тіпті. 
Амери кан баласының қазақпен етенелігі 
еріксіз таңғалдырады.

1917 жылы мектеп бітіріпті. Бұл да 
біз дегі дүрбелеңнің басталған кезеңі. Та-
рихта ұқсастық бар. Тарихтың арбасы да 
бірге тартып барады.

Хемингуэй жергілікті газеттерде жур-
налист болыпты. Жазғандарынан журна-
листиканың иісі аңқып тұрады. Қазір 
кейбір қалам ұстағандар «журналист 
қой» деп, оған биіктен қарайтын боп 
жүр. Журналистика – �мір емес пе? 
Хемин гуэй үлкен �мір университетінен 
�ткен қаламгер. Ол кімнен кем? Тілші 
Хе мингуэйдің �мірдің тылсым сырын 
игергені білініп-ақ тұр. Фашизммен 
күрескен әскери тілші қаламының 
құпиялары да ерекше. 

Біздің Ғабең (Ғабит Мүсірепов) тілші-
ліктен кем болды ма? Біздің саламыз-
дағылар бір әңгімесі шықса, «журналист 
қой» деп тілшіні менсінбейтін болды. Ал 
�зінің бітіргені – тілшілік оқу.

«Классиктермен сайысу – олармен 
тек реализм алаңында сайысу» деген 
«Шал мен теңіздің» алғы с�зіндегі тоқ 
етер с�з к�кейге қонады.

«Айтқыш-ақ адам айтқан екен» деп, 
насыбайды ерінге тастап жіберетін ауыл 
шалдарының с�зі де осыған кеп саяды.

Хемингуэй әдебиетте айрылмастай 
�зіне етене бір шалды тапқан. Оның 
қаламының бақыты да теңіз жағалаған осы 
бір шал. Зерттеушілер оның дүниеге қалай 
келгенін бүге-шігесіне дейін тәптіштеп 
айтады, біз болсақ балықшылықпен 
айналысқан бақытты шалды к�реміз. 
«Сен балықшы болу үшін туғансың, 
балық та дәл солай, балық болу үшін 
жаралған» дейді.

Оның жазғандарын оқып отырып, 
жауыздықпен күрескен бір қарапайым 
пендені к�ресің. «Адамзатты �лтіресің, 
бірақ оны жеңе алмайсың» деген қасиетті 
күшке к�з жеткізесің. «Нан мейізбен 
жақ сы-ақ, бірақ жай нан тіпті жақсы» 
де ген с�зден �зіміз сияқты қарапайым 
ауыл ба ла сының жүріс-тұрысы к�рініп-ақ 
тұрғандай.

«Қош, қаруым!» деп жауыздықпен 
күрескен бір адам Пайғамбар жасын-
да �мірден �тіпті. Ол журналист боп 
күн ке шіпті, �мірдің тылсым сырларын 
к�ркемдікпен, әдебиетпен безбендеп 
беруге тырысыпты. Ол – дегеніне жеткен 
қаламгер.

Теңізде бір бала мен бір шал «Мені 
к�рдің бе?» деп, асқақ кейіпте тұрған 
секілді .  Ол – адамды �лтіргенмен 
ешқашан жеңе алмайтынын сан тілде ай-
тып, дәлелдеген Хемингуэй кейіпкерлері.

Таңғалатыным – осыларды сомдаған 
Хемингуэйдің Пайғамбар жасында 
�мірден �туі.

Бұнда да бір тылсым сыр бар.
...Біз де Пайғамбар жасындамыз...

***
«Хабар» арнасынан «Арнайы хабар» 

бағдарламасын беріп жатыр. Сыртқы 
 саясатпен айналысатын қызметкерге 
тілші сұрақ қойды. Сауал да дәстүрлі.

– 25 жылда қандай жетістіктерге қол 
жеткіздік деп ойлайсыздар?

– Қазақстан – дәстүрлі ел. Ол барлық 
жағынан алда. Мәдениетте де, ұлттық 
дәстүрді сақтаудан да. Пайдалы қазбалар 
тұнып тұр. Оны да игеріп жатырмыз, – 
деді әлгі жігіт.

Осы ширек ғасырда неге біз м�лді ре тіп 
�з тілімізде с�йлемейміз деген ой келеді. 
Fлі сол, орысты к�рсек «ой, при вет!» деп 
�ре түрегелеміз. 3збек пен қырғыз дың 
�міршеңдігін айта-айта аузымыз талды. 
Үштілділікпен алға шығып, интер на-
ционализмнің алауын жаққан да �зіміз.

«Арнайы хабарда» осыны арнап айта-
тын біреу болса ғой.

Біз осы алдамыз ба, арттамыз ба?
Ширек ғасыр, бұған не дейсің?!

***
Жұмыстан кейін к�гілдір экранды 

ашып қалсам, 7-арнадан «Киелі неке» 
де ген үнді фильмінің пәленбайын шы 
 се  рия сын к�рсетіп жатыр. Қазақша с�й-
ле ген кейіпкерлердің тілінде сәйкес тік 
жоқ. Астындағы жарыса жыбырла ған 
орыс ша аударма да әбден мазаны алып 
бітті.

Үндінің «Жаралы жүрегі» де 9-арнаны 
�з еркіне бағындырып алыпты. Бәрі де 
орысша субтитрмен, қазақша саңқылдап 
тұр. Бүкіл қазақ осылардан к�зін алмай-
ды, олардың әдебиеті де, мәдениеті де осы 
сериалдар.

Осы арналардан �зіміздің «Ботаг�з» 
бен «Ұлпан»-ды неге к�рсетпеске? Махаб-
баттың биік шыңы осылар емес пе?!

Сол сияқты, бұл да сіздің атакәсібіңіз. 
Аға, �зіңіз білесіз» деді.

– Үн-түнсіз кетіп қалмайын дегенім 
ғой. Отыз жыл қара егістің қыр-сырын 
бірге б�лістік. Енді бәрі артта қалды.

– Ризамын, аға, ризамын. Демалыңыз, 
енді кейінгілерге ақыл беріңіз,– деп 
�з қолымен шай құйып беріп, әкелі-
балалыдай шүйіркелесті.

Бұл да �мірдің бір �негесі.
Осы сәтті к�ріп қалғаныма қуанамын.
Анда-санда айтып қоямыз.
Айту – парыз.

***
Социализм кезеңінде, Алматыдай 

алып астанада, дастарқан басында жұртты 
таңғалдырған бір кісіні к�рдім. 3зі 
домбыра тартып, күй шертеді, �нерден 
құралақан емес, әдебиет әлемінде де 
ешкімге есесін жібермейді. Бірақ... моп-
момақан,  биязы боп, жұртты таңғалдырып 
отырып... орыстың үрдісінен де асып 
кетіп... бәрін жолда қалдырып... иманы 
барлар жағасын ұстап, таңдайын қақты. 
Ол қандай к�рініс дейсіз ғой. Ол... кәдімгі 
қырлы стакандағы ақ арақтың үстіне 

шыққан тәрізді. Тіпті әдебиет бәрімізге 
бұртия қарап, қазақ баласы басқа бір 
нәрсе сұрайтын сияқты. Ел-жұрттың 
санасында ән мен әнші, жанұялық 
 ансамбль деген ұғымдар қалыптасып 
кетті. Fн тыңдасын, серпіліп, сергісін, 
бірақ әдебиет әлемін жоғалтпауымыз 
керек қой. «Бәрі ғаламторда тұр ғой» 
деген бір жанкешті ұғым қалыптасты. 
Бұны заманның самал желі дейік. Бірақ 
«Абай жолы» мен «Ботаг�з», «Аңыздың 
ақыры» мен «Қан мен тер», орыстан 
Чехов, Достаевский, Тургенев кейіп кер-
лері, әлгі сауалға жауап берген  Эрнест 
Хемингуэйдің «Шал мен теңізі» – 
ешқашан �лмейтін әлем емес пе?!

Шағын жанрға тынымсыз қалам тар-
тып жүріп, Пайғамбар жасында �мірден 
�ткен Хемингуэйдің сол бір с�зін оқып 
отырып ойға қаласың.

Fңгіме – �зіміздің жанр. 
Хикаят – арада жүрген жиырма бес-

тегі қутыңдаған жігіт сияқты. Оны оқып 
тастау қиын емес, жазу қиын. Ар жа-
ғын да Дулат пен Мархабат қол бұлғап 
құлшынып тұр. Қуандық ТҮМЕНБАЙ

Осы екі кітапты кезінде  жата-жастана 
оқыдық. Fлі де аңсағанда бір қарап 
шығамыз. Кейінгілерге, тәуелсіз елдің 
тар ландарына осы кітаптарды неге оқыт-
пасқа, неге әдебиеттің биік жалауы ғып 
желбіретпеске?

Fйтеуір, бізде бір нәрсе жетпей 
 жатады?

3зге десе �зегімізді суырып беруге 
әзірміз.

Күн бата «Киелі некеге» �зеуреп 
отырғандарды к�реміз. Оны да тек ауыл-
дан келгендер к�реді. Қалалықтар мұндай 
киноға пысқырып та қарамайды. Астында 
с�збе-с�з аудармасы тұрғанмен бұл тек 
ауылдан келгендердің жанын баурайтын 
махаббат мелодрамалары. 

3реміздің �зі осындай.
Оның ар жағында ақша тұр. Fсіресе 

с�збе-с�з шала-пұла аударма «мен ақша-
мын» деп жұтынып тұр. «Абай жолы» мен 
«Ботаг�з», «Ұлпандар» үнді фильміне 
үрке қарайтыны бесенеден белгілі. Бұл 
фильмдер Желтоқсан к�терілісінен кейін 
қалаға к�шіп келген қыз-келіншектердің 
«махаббат мелодрамасына» айналған. Ар 
жағында шекпенін жамылып, тұтығып 
тұрған қазақты к�реміз. 

Қарап отырсаң, үндінің «Киелі 
некесі» мен «Жаралы жүрегі» біздің 
қазақтың бүгінгі тағдырына айналып 
бара жатқандай.

Айрылысу к�п, ажырасу ұқсас.
Шүлдірлеп тұрған кейіпкерлерді қазақ 

арналарынан күндіз-түні к�реміз.
3мірде �з тілімізде с�йлегендерді аз 

к�ретін болдық.
Бұған к�не астанамыз куә.
Алматы к�шесінде қазақша с�йлей-

тіндер азайып барады...
***

Ыбырай Жақайұлының бүкіл �міріне 
тәнтімін. 3зім куә боп, соңынан ерген 
немерелік шағым маған �неге, бізге 
әкеміздің тигізген шапағаты аз емес.

Ақсақал 75-тен асты. Үстіне қара 
костюмін киіп, студент мені ертіп, бірінші 
хатшы Дінмұхамед Қонаевқа келді. Менің 
түйсінгенім – партия басшысының 
 алдына кеп айтқаны: «75-ке келдім. Енді 
үлкен егіске шығуды қойсам деймін. 
Fрине, кетпенді  тастай алмаймын 
ғой. Кетпенді к�рмей тұра алмаймын, 
 жас тармен бірауық шүйіркелескенге не 
жет сін. Үлкен егісті соларға беріп, сырт-
тай тірліктеріне к�з тіксем деймін...»

– Аға, (Қонаев Ыбырайды «аға» 
дейтін) не айтқаныңыз. Fкем Бақанасқа 
күнде кетпен шабуға шығады. «Fке, енді 
қоймайсыз ба?!» деп едім, «Сенен ақыл 
сұрамаймын, бұл менің атакәсібім» деді. 

қасиет ті қара нанды турап жеп, аузы 
ашыл ған қазақты қайран қалдырды. Осы 
 қы  мыз бен орын алмастырған арақтың 
ай  дарынан жел ескен қазақты баурап 
алған қандай құдіреті бар екен? Fлгі 
 кі сіге еліктеушілер де болды. Бірақ 
 бойы на сіңіре алмай түкіріп тастап, 
лоқсып жатты.

– К�ке, ащы емес пе?– деді ауылдан 
келген бір қарындасы әлгі кісіге таңғала 
қарап.

– Түк те ащы емес. Бұл да тамақ қой. 
Қанша дегенмен, қасиетті қара нан 

мен ақ арақтың арасы, екі қоғамның 
екі түрлі арақатынасы қабыспай жатты. 
Нені де болса тез игеріп алатын қайран 
қазақтың мына «жаңашылдығы» к�пті 
аузына қаратты. Fсіресе ауылдан келген-
дер елге жеткізіп барғанда, ақик�з адуын 
шалдардан «жетісіпті» деген намысқа 
толы немкетті с�здерді естіп жатты.

Сол кісі Пайғамбар жасында �мірден 
�тті. Асқазан кеселіне ем қонбады. 

Қиналып жатып, әлдекімдерден 
кешірім сұрапты. «Ол нанның алдында 
күнәһар ғой» депті үзілгенін естігенде 
ауылдағы ғасыр жасаған ел ағасы насы-
байын ерніне тастап жіберіп. – Шыдамай 
бара жатса, мен сияқты насыбай атпай 
ма?!

Елден шыққан зиялы кісінің тірлігін 
жұрт әліге дейін айтып жүреді.

Домбырасы жетімсіреп тұр.
Fкесінің тірлігін әлдекімдер әңгіме 

қылғанда балалары «жақсы жағын айт-
саңыздаршы» деп әбіржіп қалады.

Адамзаттың жақсысы мен жаманы 
бірдей.

Перзенттері жақсы жағын іздейтін 
сияқты.

***
Fлемге әйгілі Эрнест Хемингуэй бір 

сұхбатында әңгімені былайша �рбітіпті:
«– Сіз тамаша роман жаздыңыз,– 

дедім мен оған, – сондықтан жоқтан �зге 
бірдеңені жазуға хақыңыз жоқ.

– Бірақ сол романды сатып алушы 
жоқ, – деп жауап берді ол, – сондықтан 
мен �тімді әңгіме жазуға мәжбүр бола-
мын.

– Қабілетіңіздің жеткенінше ең 
жақсы әңгіме жазыңыз, бірақ оныңыз 
шын жүректен, тебіреністен шыққан 
дүние болсын.

– Мен дәл осылай істеймін...» – 
депті. 

Бұл 1977 жылы қазақ тіліне ауда рыл-
ған әңгіме.

Қазір 2016 жыл, жаңа ғасырдың 
бел ортасы. Біздің әдебиетте де роман 
оқылмай, шағын жанр шаршы алаңға 

Роман – ақ таяқ ұстаған ақсақал.
Ар жағында Абайды тасалап Fуезов 

тұр.
Ғабит Мүсірепов қалам-қаруын 

к�теріп, «Қазақ солдаты» мен «Оянған 
�лкенің» ар жағында бәріне дайын тұр.

Үшеуі де бір үйдің баласы. Тек соңғы 
кездері бастары бірікпей бет-бетімен 
кетті. Тәрбиеге әкенің тәлімі керек. 
«Кітап оқыңдар, сонда адам боласыңдар» 
деп шырт түкірген қара шалдың с�зі 
с�з-ақ.

Ғаламтор – заманның к�ркі дейік. 
Бұл да бір таң алдында парашютпен 
аспаннан тымпың-тымпың етіп секіріп 
түскен пысық баланың кейпі.

Парашюттің бауы жиналам дегенше...
Заманның шашбауын жинаудан ал-

дамыз.
3ліарада �зімізді де ойлайық.

***
Алматыда Республика Сарайының 

алдындағы гүлзарды к�кке б�леп, �зен 
гүрілі құлақ тұндырады. Тербетілген 
әткеншектер мен әрлі-берлі қыдырыстап 
жүрген үлкен-кішіден к�з тұнады. Жасыл 
желек к�не астананың к�ркін келтіріп, 
осы бір орталық әлі де �зіне қол бұлғап 
шақырып тұрғандай. «Арман»  кинотеатры 
бұрынғыдай болмаса  да ,  қазақша 
жазылған бес әріпте бір қимастық бар.

Қостілділікке дауа жоқ, екі тіл ескегін 
еркін сермеп, қазір ұлтаралық тілде 
бұрынғыдан да г�рі бір батылдық бар 
сияқты. «Кенеге қарсы егу шаралары 
жүріп жатыр. Абай болыңыздар! Идет при-
вивка против клещей. Будьте осторожно!» 
деп леп белгісі қойылыпты. «Сақтықта 
қорлық жоқ», бірақ сұлулықтың к�ркін 
бұзған к�рініс к�ңілге қаяу түсіреді.

А б а й д ы ң  а л ы п  т ұ л ғ а с ы  қ о л ы н 
к�теріп, биіктен бойұсынып тұр. Алып 
тұлға – қызыл граниттің қасында 
гүлзарды таптаған маңғаз т�бет әрлі-
берлі айналсоқтап жүр. К�кшіл к�зді 
қожайын қарғыбауын сыпырып алып, 
біржола босатып жіберіпті. Қара ала 
т�бет бір кезде оң аяғын к�теріп, бізге 
қарап тұрып саңғытсын келіп. 3зге 
ұлттың �кіліне қой дер қожа жоқ. Ызала-
нып бірдеңе айтсам, менің істі боларым 
анық. Ана тілімде с�з айтып, оны жеңе 
алмаймын. Ит те, иесі де Абай ескерткіші 
мен «Арман» кинотеатрының алдын та-
бандарымен таптап жүр. Ойымыздағыны 
айту – арман.

Анау қостілді хабарландырудың бір 
күні ағылшынша жазылуы да мүмкін. 
Оған үлгере алмай жатырмыз. 

Тәшкенде тіпті басқаша.
Бізде осылай...

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ
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АНА ТІЛІ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-
лымдардың еңбек ұжымдары Текелі қаласының әкімі Бақтияр 
3нербаевқа әкесі

1лтай ?НЕРБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі қаламгер Fділ 
Дүйсенбековке ұлы

Айдар 1ДІЛҰЛЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
к�ңіл айтады.

ОТТЫ ЖЫЛДАР ЖАҢҒЫРЫҒЫ 

«Грим» с9зі Ресейге Еуро-
падан келген. Кеңес үкіметі 
кезінде гримді орыс тіліне 
аудармаған. Қазір кей жерлер-
де гримді әрлеу деп атап жүр. 
Ал шын мәнінде бұл с9з фран-
цуздың «grime» тікелей аудар-
масы «күлкілі қарт» дегенді 
білдіреді. 

Fрине, гримді «әрлеу» деп 
қарау бұл �нердің аясын шектеу болып санала-
ды. Кез келген адам бет-әлпетін �зі әрлей алады. 
Бірақ ол сахналық бейнені, тарихи тұлғаны, ертегі 
кейіпкерлерін, тағы да басқа мағыналы бейнелерді 
жасай алмайды. Сондықтан әрлеу – тұрмыстық, ал 
грим �нер туындысы болып қаралуы тиіс. Кәсіби 
гримерлар театр, кино салаларында жұмыс істейді. 
Оларды театр орындары арнайы оқытады. Оның 
суретшілікке, мүсіншілікке еш қатысы жоқ. Со-
нымен қатар кәсіби грим маманын визажистермен 
шатастыруға болмайды. 

Театрда актер �з-�зіне грим жасап шыға беруіне 
болады. Ал кинода ондай қағида жоқ. Кино актері 
�з бетін �зі түзетуге хақысы жоқ. Оның бетіне тек 
гримердің саусағы тиеді. 

Америкалық психологтар ақпаратты есте сақтаудың 
тиімді әдісін атады. Мамандардың пайымынша, қабыл-
данған қандай да бір мәліметті есте сақтап қалу үшін, 
оны біреуге айтып беру қажет. 

Нәтижесінде, бұл ақпарат пен оның егжей-тег-
жейлі мән-жайы тіпті бір аптадан кейін де адамның 
есінде тұрады. Ғалымдар мұндай тұжырымға студент-
термен �ткізілген зерттеуден кейін келген. Оларға жар-
ты сағат бойы 40 фильмнің 24-секундтық роликтері 
к�рсетілді. Экспериментке қатысушылардың шарты 
– видеода к�рсетілген жалпы сюжетті, сондай-ақ түрлі 
ұсақ-түйектерді, мәселен, дыбыстарды, түстер мен 
кейіпкерлердің қимылдарын есте сақтап қалу бол-
ды. Тәжірибеге қатысқандардың нәтижесі оң бағаға 
лайықты деп танылды.

Біз суретті кітапты ашып қа-
рағанымызда, басқа бір әлемге 
тап болғандай әсер аламыз. 
1лгі суреттерде 9лі кейіп керлер 
тіріліп, кітапта айтылатын оқиға 
9ткен ел мен жер қаз-қалпында 
сайрап к9з алдымызда тұра 
қалады. 

С�йтіп, автордың айтып 
отырғанының бәрі �зімізге 

етене таныс ахуалдай к�рініп кетеді. Кітаптағы 
мұндай суретті иллюстрация деп атайды. Суретші 
оларды қалай жасайды? Fуелі ол болашақ кітаптың 
қолжазбасын бірнеше рет қайталап оқып шығады. 
С�йтіп, роман, повесть, әңгімедегі кейіпкерлермен 
ойша танысады. Ең бастысы – олардың мінез-
құлқын біліп, тұлға-тұрпатын, бет-әлпетін, қимыл-
қозғалысын к�з алдыңа елестете алу. 

Грим өнері

Есте сақтауды қалай 
жақсартуға болады? 

Қаз-қалпындағы сурет

ҚЫЗЫҚ ЕКЕН

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ҚЫЛҚАЛАМ 

Ең алғашқы хоккей ойыны 
1875 жылы 3 наурыз да Ка на-
даның Монреаль қала сын дағы 
«Виктория» мұз айдынында 9т-
кізілді. Оның алғашқы шарт та -
рын Монреаль дағы уни верси-
тет тер дің бірінде білім алып 
жүрген студенттер қауымы жа-
сады.

1899 жылы Монреальда 
жасанды мұз айдынында ірі хоккей жарысы болып 
�тті. Додаға 10 000 жанкүйер қатысты. 1904 жылға 
дейін хоккей командасында 9 адам болса, бүгінде 
әр құрамаға кем дегенде 18 ойыншыдан келеді. 1908 
жылы Ұлыбритания, Чехия, Швейцария, Франция 
және Бельгия Халықаралық Хоккей Федерация-
сын құрды. Fлемде қолдан жасалған мұз айдыны 
1903 жылы Лондонда жасалды. Хоккейдің дамуына 
Ұлыбритания едәуір үлес қосқан. 1910 жылы шайба-
лы хоккейден Еуропа чемпионаты �тті. 1924 жылы 
Қысқы Олимпиада ойындарының бағдарламасына 
енгізіліп, 1930 жылдан бастап әлем чемпионаты 
�ткізіле бастады. 

Хоккейден ХХ ғасырдың екінші жартысына дейін 
КСРО, Чехославакия мен Канада құрамалары үздік 
танылды. ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың 
басында жаңа алпауыт құрамалар бой к�терді. 
Бұлардың қатарына Финляндия, АҚШ және Швеция 
қосылды. 

Елімізде шайбалы хоккей 1950 жылдан басталды. 
Алғашқы республика чемпионаты Алматыда �тті. 

Хоккей туралы
АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 1зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Рафат ӘБДІҒҰЛОВ

Негізінде көркем прозаның көлеміне қарай тақырыбы мен көтерген мəселелері де 
қамтылған кейіпкерлер шоғыры мен уақыт кеңістігі аясында да өзгеріп отыратыны 
белгілі. Сонда да қатып қалған шарт жоқ, болжаусыз заңдылық бойынша өрбитініне 
қырағы үңілу үстінде көзіміз жете түседі.
Жұмабай Шаштайұлының «Біздің заманның Аяз биі» романында кеңестік кезеңдегі 
Қазақстанның облыстық, аудандық аумақтағы өмірін, кеңестік, партиялық орган 
айналасынан дамытып, бұл ортаны көріп, білген жазушының көзімен суреттеледі. 
Бұл тақырып тосын ой, реалистік ұстаныммен берілгендігімен бағалы. «Жаңғырық» 
романы қазақтардың қалаға келуі, қалалық қазақ пен қазақ интеллигенциясының 
қалыптасуы əлеуметтік һəм психологиялық тұрғыда талданған. Бұл екі шығармада 
да кейіпкерлердің сюжеттік, фабулалық құрылымдардың, сан алуан тақырып 
байланыстарының əртүрлілігі арқылы ерекшеленеді.

Жұмабайдың әңгіме, повестерінде 
бірден к�зге түсетін жай ықшам 
қолтаңба, к�біне туыстық тығыз 

байланысы бар к�ркемдік мәселені алып, 
тақырыпты терең талдауға бейімдігі. Шағын, 
шағындау жанрда әдеби оқиғаны алып жүру 
үшін кейіпкер құрамын, оқиғалық элементтерді 
шақтауға тура келетіні бар.

Автордың «Аспанқора», «Шал мен жылқы», 
«Құралайдың салқыны», «3мір ертегісі»,  «Есбай 
тігі», «Қоңыр», т.б. әңгіме, повестері қазақ 
 классикасына еркін қосылған дәстүрлі эпикалық 
проза. Шығарма сюжетінен, кейіпкер әрекетінен 
пайымдайтын суреттеу әдісімен жазылған 
шығармаларды осы тұрғыдан қарағанда «Жала 
мен нала» повесі оқшаулау тұр. Онда қамтылған 
уақыттың аясы кеңдеу, бірнеше шегіністер бар, 
әртүрлі деңгейде к�ркемдік қажеттілікке орай 
қысқа, штрихты түрде берілген кейіпкерлер тобы 
мен повесть сюжетінің жылжуына ілесе отырып 
баяндаушы қайта-қайта оралып, тереңдетіле 
түсетін образдар бар. Алғашқы топ образ 
ретінде статикалық тұрғыда алынып, тікелей 
авторлық баяндауда берілген. Олай болатын 
себебі к�ркемдік мақсат осындай деңгейді та-
лап етіп тұр. Екінші топтағы образдар тобында 
қалыптасқан, анықталған мінез, психологияны 
�згеру ағымында емес, қайта оралған сайын 
жаңа қырларын аша түсу мақсатында к�ркемдік 
жұмыс атқарылған. Бұл тұрғыда повестегі 
 Досаев, Fбдібай образдарын айтуымыз керек. 
Ал автордың бақылауында ең ұзақ жүрген, 
�згерістері, кейіпкерлік, адами эволюциясы 
мұқият бағаланған, қатал, реалистік талдаудан 
�ткен образ – Райыс образы. Бұл талдаулар 
шығарманың к�ркемдік талаптары мен к�лемдік 
м�лшеріне сай берілген.

Жұмабайдың әңгіме, повестерінде к�п 
кездесетін кейіпкерлік жүйе жас пен кәрінің, 
әке мен баланың қарым-қатынасынан �рбиді. 
«Жала мен наладағы» он бес пен жиырманың 
ортасындағы бала мен кәрі әке, «Шал мен 
жылқыдағы» 20 мен 40-тың маңындағы бала-
лар мен кәрі әке, «Есбай тігіндегі» жиырманың 
үстіндегі бала мен кәрі әке, т.б. мысалдар. 
Fрине, кейіпкерлік схема ұқсас болғанмен 
әрқайсысындағы тақырып, айтар ой, к�ркемдік 
шешім басқа.

«Жала мен нала» повесінің экспозиция сында 
мұғалімдік оқуды бітірген жігіт �зі оқыған мек-
тепке жұмысқа келеді. «Қанша туған мектебі 
болса да жатырқаушылық сезімнен арыла 
алмай, қолапайсыз селтиіп тұр. Ай-шай жоқ, 
ішке кіріп баруға да дауаламайтын тәрізді жүрегі 
лүпіл қағып, тынышсыз соқты. Осы үйдің 
табалдырығын алғаш аттаған шақтағы бірен-
саран жағдай еміс-еміс есінде. Санасының 
терең түкпірінен еңселі де зәулім, самаладай 
жарық ғимарат қылаңытқан сәтте, ыстық бір 
нәрсе к�кірегін желпіп �ткендей болды. Туған 
мектебіне он жылдан кейін қайтып оралып 
отырған беті екен бұл».

Кішкентай азат жолда повесть кейіпкерінің 
«... жатырқаушылық сезімнен арыла алмай, 
қолапайсыз селтиіп тұруы, ішке кіріп баруға 
да дауаламайтыны, жүрексінетіні...» кейіпкер 
психологиясынан хабар береді. Повестегі 
кейіпкер образдары негізінде анықталған, 
статикалық қалыпта берілген. 3згеріс, даму 
барысында берілген осы жас мұғалім обра-
зы. Осындай мінездеу, суреттеу, баяндаулар 
шығарманың �н бойында әлденеше рет к�рініп, 
образ – кейіпкердің жан дүниесін аша түседі. 
Повесте уақыттық жағынан басты кейіпкердің 
мұғалімдік кезін қамтитын негізгі б�лім мен 
кейіпкердің оқушылық кезін қамтитын үлкенді-
кішілі екі шегініс бар. Повесть оқиғалары 
негізінде мектеп пен басты кейіпкерлер – 
Райыс пен Fбдібайдың үйінде �рбитіндіктен 
негізгі мекен мектеп, мектеп адамдары жайлы 
қажетті деңгейде айтылу керек. Дәлме-дәл 
дерлік к�лемде айтылған. «Екінші қабаттағы 
директор кабинетіне баруға оқтала бергені сол 
еді, мұғалімдер б�лмесінің есігі жайлап ашы-
лып, ар жақтан бір топ кісі сау етіп шыға келді. 
Бұл оларға, олар бұған таңырқаса қарасты. 
Зәуреш апайы �ңін әлі бермегенге ұқсайды, ал 
Санат пен Жылқыбек ағайлары боз бас болып 
үлгеріпті.

– Ал қартаймай к�ріңдер енді. 3зің оқытқан 
балаң �зіңмен бірге жұмыс істеген соң-ақ, 
ақсақалдыққа мойын бұрған деген осы.

Бәрінен бұрын жетіп келген апайы қолын 
алып, қатты сілкіледі. Қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінен сабақ берсе де ешқандай артық-ауыс 
әңгімеге бармайтын қаталдау кісінің емен-
жарқын қалпына сенер-сенбесін білмегендей, 
бұл бір сәт аңырып қарады. Зәурештің шара-
сы үлкен к�зінен сыншылдықтың баяғыдан 
таныс байыпты уытын сезді. Санаттың сүзіле 
қарағандағы жанарына ұялайтын жылы нұр 
қараторы кескініне іркілген шаршаңқылықты 
елетпей жіберетін секілді. Осы ағайының әзіл-
қалжыңға үйірсектігінен бе, «химия қиын, аши-
ды миың» болса да бұлар әйтеуір жалықпайтын. 
Ал мына Жылқыбек ағайының қақ-соқпен 
онша ісі жоқ, кіріп келіп дереу бойлықтар мен 
ендіктерді, құрлықтар мен мұхиттарды түсіндіре 
ж�нелетін. Ол жағынан келгенде бұл қасиеті 
институт мұғалімдеріне қатты ұқсайтынын кейін 
барып ойлаған еді...

Бір жайды сарыла ойлап, соның түбіне жете 
алмаған кейіппен �тіп бара жатқан Сабыр кенет 
қалт тоқтады. Fйнектің ар жағындағы қоңыр 

– Ей, ол Досаев бәріміз Тәшкенде тамақ 
асыраған жоқ па едік... Иә, ол кезде соғыстан 
Fбекеңнің бір келіп кеткені рас. Fй, «бірақ сон-
да Fбекеңе бір кәдік болды-ау» деген.

Бар бәле сол «кәдікте». Кейін сол «кәдік» 
жалаға, күдікке, налаға айналған. Осы «кәдікті» 
әкесінен сұрағанда Тәшкенде болғанын, жалғыз 
інісінің ауыр жараланып келгенін естіген бетте 
ауылға сұранып, жарадан �лген інісін жер-
леп қайтқанша біраз күн кешігіп оралғаны 
үшін соғыс уақытының заңымен сотталып, 
айып батальонына жіберілгенін айтады. Ұзақ 
жылғы күдікке повестің соңында осылай 
соңғы нүкте қойылады. Fкесі  ауырып әскери 
госпитальға түсіп, құжаттарын сұратқанда 
шешесі сандықтың түбінен бір бума қағаз 
әпереді. Бір құжаттан  «Ниетбаев Fбдібай 
айып батальонының құрамында болып, Висла 
�зенінің маңайындағы бекіністі алуға қатысқан 
шайқаста ерлік к�рсетті. Соған байланысты 
оған бұрынғы офицерлік капитан атағы беріліп, 
�зінің құрамасына жіберілді» деген жазуды 
оқиды. Автор к�ркемдік мақсатта шығарманың 
рухани лебі басылмас үшін бұл детальді ең 
соңғы бетте берген. Бала Райысты ауылдастары 
кішкентайында капитанның баласы дейтін. Ол 
мақтаныш к�ретін. 

«Жала мен нала» повесі қазақ прозасындағы 
оқшаулау, тосын тақырыпты к�терген шығарма. 
Автордың �з шығармалары ішінде де �згешелеу, 
�з ойын негізінде кейіпкердің іс-әрекетімен 
беретін, сырт к�збен қарап тұрғандай болатын 
Жұмабай мұнда �з ойын, адами бағасын тікелей 

СМЕРШ-те, әскери милицияда болдым. Білемін, 
ол кезде документсіз Ферғанадан Алматы жаққа 
жете алмайсың. Қайтқанда біраз уақыт кешігіп, 
Ферғанаға бір-екі күндік жол қалғанда ұсталса 
керек деп Иван қария айтып еді. Кейінірек тағы 
бір құжат табылды.

Боевая характеристика

Гвардии капитан (аты-ж�ні) 1914 года рож-
дения зачисленный в батальон приказам ВТ Фер-
ганского гарнизона ОК/ЗФ от 20.03.44 на два ме-
сяца за время пребывания в 38 ОШБ с 22.06.44 г. По 
7.08.44 г. В должности пом. командира взвода со 
взводом форсировал р.Нетта и Августовский ка-
нал. Принимал участие в отражении контратак 
немецко-фашистских войск. В боях контужен.

Командир 1 стрелковой роты капитан Ю дичев.
Командование 38 отдельн. Штраф. батальона 

ходатаиствует об освобождении тов. (аты-ж�ні) 
из штрафного батальона с восстановлением в 
офицерских правах, военном звании, со сняти-
ем судимости и возможным использованием в 
должности гв. капитана командира стрелкового 
батальона.

Приказ 2-го №86. От. 9/ІХ 44 г.
Командир батальона подполковник Коваль

Начальник штаба майор Осташный.

Құжаттың астында «11 сентября 1944 г.» 
деген жазу бар. Құжатты 25.09.44 датасымен 330 
атқыштар дивизиясының командирі полковник 
Гусев бекіткен, дивизия м�рі қойылған.

ЖАЛАЖАЛА
НАЛАНАЛА

менмен

к�здеріне жылы нұрды молынан ұялатып, езуіне 
қуақы күлкі үйірді... Сабыр бұған бүкіл денесімен 
бұрылып, бір уақ сазара қадалды. Бала кезінен 
етене таныс осы момақан пішіннің селт етіп 
лезде сергектікке к�шетін болмысында қандай 
құдірет барын кім білсін, Серік екеш Серікке 
дейін директор десе сымдай тартылып, сыптай 
болып тұра қалатын. С�йткен кісінің мысы қай 
жерінде. Байыптап қараса, аққұба д�ңгелек 
кескінінен жып-жылы жуастық аңқиды. 
Fлденені айтуға оқталғанда аузын шүйіріп, 
мысқылшыл қалыпқа к�ше қоятын тұрысының 
�зінде кісіні баурап әкететін ерекшелік бар. 
Қоңыр даусын соза әндетіп шығарады. Ондай-
да реңі күреңіте шымырлай ж�нелетінінен бұл 
әйтсе де әжептәуір жатырқап тосылады екен.

Шағын шығармада алатын орнына, әрі қарай 
повестің сюжеттік желісіне қатыспауына орай 
шағын к�лемде аздаған суреттеумен, авторлық 
баяндаумен берілген танымды образдар шыққан.

Повесте майдангерлер портреттерінің 
қатары, Досаевтың бейнесі, Райыстың мінезі 
мен ішкі азабы шығарманың �н бойында 
әр түрлі суретте әлденеше рет қайталанады. 
Шығарманың к�ркемдік қысымын �сіре, к�тере 
берудің ұтымды әдісі.

Райыстың әкесі к�біне үйдің алдында оты-
рады, кейде үйге кіріп бара жатады. Повестің 
негізгі б�лігінде жер бедерінен үйдің жанындағы 
т�бешік қана суреттеледі. К�ңіл күйіне қарай 
Fбдібай бірер рет соның үстіне шығады. Бірде 
жұмыстан келе жатқан Райыс сол т�бешікке 
к�терілген кезде әдетте есіктің алдында оты-
ратын әкесін к�ре алмай жүрегі су ете қалады. 
Тоңмойын, томырық мінездің жібіп, �згере 
бастаған нүктесі осы т�бешік сияқты.

Баланың к�зімен әке бейнесі к�п рет 
беріледі: «Үйіне тақаған кезде жалғандағының 
бәрін мансұқ етіп, есіктің алдында осы-
лай қарекетсіз отыруға �мір бақи бекінген 
сыңайдағы әкесін к�рді... Қараторы жүзі сұрлана 
күреңіткен Fбдібайдың қос шырағына ызбар 
ұялай қалды. Fкенің салыңқы ажары ойдан 
әбден сарылып, қажып сансыраған сияқты 
к�рініп кетті... Баяғы орнынан тапжылмай әкесі 
отыр екен. Оны к�рген заматта к�ңілі алып 
ұшқан тағатсыз күй кешті». Автор әке образын 
үнемі бала ойы арқылы береді. Повесте даму, 
�згеру үстінде  суреттелген образ – бала образы. 
 Автор кейіпкерінің �згеру эволюциясын үнемі 
естен шығармай, әке  образын сол деңгейден 
суреттейді. Бала к�зімен берілген тағы бір әке 
образы:

«Бір кезде әкесі орнынан сүйретіле к�терілді. 
Еңкіш бойын қинала жазғанда қарауытқан 
кескінінен манағы ашу-ыза әлі толық сейіліп 
болмапты. Кенет бұл отырған жаққа жалт 
бұрылып, одырая қарағанда әлпетінде бір ойдың 
ұштығына жетпей сансыраған селқостық қана 
қалыпты. Fке жүзіне ұялаған мұндай кірбіңді 
к�ріп отырғаны осы секілді сасқалақтап қатты 
абыржыды. Арқасы шымырлай мұздаған бұл 
есіктен екі бүктеле шыққан әкесінің қоянның 
жонындай күжірейіп кеткен жотасы мен біраз 
уақыт сембеген күрк-күрк ж�теліне дейін 
ет жүрегін езіп, елжіретіп жіберетін аяулы 
нәрсесіндей сезінді. Осы сәтте әке �мір бақилық 
әке, ал �зінің маңдайына бала болып қалу 
несібесі жазылғандай к�рініп кетті».

Райыс Досаевтың майданға қатыспай, 
тылдағы әскерде болғанын ауылдас үлкен кісі 
Ақбергеннен естиді: «Қара бұжыр қапсағай 
денелі Ақберген зор бітіміне келіңкіремейтін 
жіңішке даусын оқыс шаңқ еткізіп шығарып:

баяндау арқылы да жеткізеді. Повесть автордың 
алғашқы прозалық шығармаларының бірі, жыл-
дам, әрі тез жазылған дүние.

Повесте басты кейіпкерді оқушылық кезге 
апаратын бірі к�лемді, екіншісі шағындау екі 
шегініс бар. Екінші шегіністе Райыс к�шедегі 
екі әйелдің әңгімесінен әкесін жұмысынан 
алып тастағанын естиді: «Қақсал әйел сол жер-
де әдейілеп тұрып... «– 3ңкиген немеге сауап 
болыпты, ол не елге, не �з басына жақсылық 
жасамай ақыры тағынан тайған екен ғой, – деді.

Сонда бұл не ілгері жүрерін, не кейін 
қайтарын білмей бір орнында қатып қалды». 
Fйелдің айтқан с�зі повестің оқырман алдына 
қойып отырған басты сұрағының бірі.

О р ы с  ә д е б и е т т а н у ы н д а  1 0 0 - 1 5 0  ж ы л 
бұрын жазылған шығармалардағы табиғат, 
құрылыс суреттеріне қарап нақты географиялық 
нүктелерді анықтау, к�ркем образдың, тіпті 
типтік образдардың прототиптерін анықтау 
мысалдары к�п.  Қазақ әдебиеттануында 
Мұхтар Fуезов шығармашылығына қатысты 
әуезовтанушы ғалымдар Тұрсын Жұртбай, 
 Талатбек Fкімовтердің жұмыстары бар. 

«Жала мен нала» жазылғалы бері де талай 
жылдар болды. Осы тақырыпта біраз ізденістер 
жасаған едік, бірталай деректер табылды. Fлгі 
«кәдік», айып батальонына қатысты бір құжаттың 
мәтіні:

Справка
Настоящая справка дана (аты-ж�ні) в том что, 

что он определением Военного  трибунала  войсковой 
части Полевая почта 02907 за  проявленные им 
 боевые заслуги освобожден от отбытия наказания 
по приговору ВТ Ферганского гарнизона Средне-
Азиатского Военного округа по ст. 125 п и д УК 
УзССР и в соотстветствии с Указом Президиума 
Вер ховного Совета Союза от 26 февраля 1943 года, 
приз нан неимеюшим судимости.

Командир войсковой части
полевая почта 02907

майор Юстиции И.Лихачев.
Астында м�р қойылған. 
Бұл құжатқа қарағанда айып батальонына 

жіберу туралы үкім 1943 жылдың 26 ақпанында 
шыққан. Үкім неге Ферғанада шығарылған  деген 
сұрақтың жауабы кейін кездейсоқ табылды. 
Fбдібай прототипінің ауылдасы Степанов Иван 
деген кісі Ферғанада Fбдібайдың прототипімен 
кездесіп бірге болыпты. Сондағы командирлер 
дайындайтын қысқа мерзімді курстарға май-
данда ауыр жараланып госпитальдан шыққан 
әртүрлі деңгейдегі офицерлерді оқуға жібереді 
екен. «Петлицасына қарасам капитан, гвардеец 
белгісі, бірнеше жауынгерлік наградалары бар, �зі 
тағы да аға офицерлік курста екен. Біраз күннен 
кейін жоқ болып кетті. Ондай ауыс-түйіс болып 
жататын. Бір күні әскери трибунал болады деп 
бәрімізді плацқа тұрғызды. Бір кезде Fбдібайды 
айдап келе жатыр. Сымының белдігі жоқ. «За са-
мовольное оставление части в военное время при-
говаривается к расстрелу» деген приговор оқыды. 
Соңғы с�з берді. Айыбымды қанмен жууға рұқсат 
беріңдер деді. Ақылдасуға кетіп, қайтып келіп 
бірнеше рет жараланғанын ескеріп айып бата-
льонына кескенін айтты. Соғыс кезінде жаралану 
орден, медальдан жоғары бағаланатын. Мен �зім 

Соғыс бітуге жеті ай қалған кез. Соттылық 
толығымен алынған, капитан атағы берілген. 
18.02.45 жылы капитан атағында екенін 
к�рсететін де құжат бар. Соғыс бітуге 2-3 
ай қалған кез. 25.06.45 ж. капитан атағында 
госпитальға ста ционар лық емдеуге жіберілгені 
туралы құжат та сақталған. Соғыс біткеннен 
кейін бірнеше айдан кейін елге әскери дәрігердің 
әкелгені   жайында дерек бар.  Повестегі 
«кәдіктің», күдіктің бәрі елге келгенде басталған 
сияқты.

Досаевтардың неше түрі  болды ғой. 
Fбдібайдың �зі де ізденбеген, қуынбаған сияқты. 
Басқа салды – жүре берген.

«3ңкиген немеге сауап болыпты, ол к�ксау 
не елге, не �з басына жақсылық жасамай ақыры 
тайған екен ғой тағынан» деген жеңіл ауыз 
әйелдің елеусіз жерде тұрған с�зі повестің ең 
ауыр сұрағы, байқағыш оқырманның ойлана-
тын, жауап іздейтін жері. Автор осы сұрақты 
қойып, шешімін оқырманға қалдырыпты. «Елге» 
деген с�з соны айтқан желбуаз әйелдің теңі 
емес болғанмен осы мағыналас с�з Fбдібайдың 
�міріне қатысты талай рет айтылған болу керек. 
Тағы да шығармашылық зертханаға оралсақ, 
«Жала мен нала» жарық к�ргеннен кейін та-
лай ескі к�з қариялармен с�йлескен едік. 
Fбдібайдың әкесі орта шаруа ғана болғанмен 
белсенділер к�рсетіп, «сигнал» түсіріп, НКВД 
алып кетіп содан оралмапты, 1932 жылы 
шешелерінің күшімен қырғыз еліне жетіп, аман 
қалыпты. Оқуға түсу үшін аты-ж�ніне �згеріс 
енгізіпті. Финдермен соғыстың алдында әскерге 
алынып, сонда алғаш жараланыпты. Неміспен 
соғыстың басынан аяғына дейін қатысып, оннан 
біреу ғана тірі қалатын штрафбатты басынан 
�ткеріпті. Елге келгеннен кейін повесте сурет-
телген «кәдік» пен күдік басталыпты.

К�лденең к�к атты айтқан «не елге, не �з 
 басына жақсылық жасамай» деген с�зге қалыпты. 
Бір басына тым ауыр сын-салмақ неге сонша үйіп 
т�гілген. Зейнет жасына дейін ұзақ жыл колхоз 
бастығының шаруашылық істері бойынша орын-
басары, қой фермасының, сиыр фермасының 
меңгерушісі болған адамның тұрмысы шамалы, 
қойы бес-оннан, сиыры бір-екіден аспапты. «Не 
елге, не �з басына жақсылық жасамай» �мірі �тіп 
бара жатыр. Колхоздың парторгы, ең жақын досы 
қанша рет шақырса да партияға да �тпепті. 3кпе 
ме әлде басқа ма? Fйтеуір кек емес. Повестегі 
Fбдібайдың кекшіл боларлықтай қайраты 
жоқ. Не �зі алмаған, не басқаларға бермеген. 
Қорқыныш па, мінез бе, қиын сұрақ. Повесть 
қиын сұрақ қойып отыр. Автор шығармасында 
мүмкіндігінше шындықтан ауытқымай қатал, 
реалды баян жасаған. Жас жазушы кейіпкеріне 
жаны ашып жұмсартып жіберетіні бар ғой. Ондай 
жоқ. 3зіне де, �згеге де жақсылық дегеннің мәні 
сан қырлы. Ел негізінде пенде ғой. Пендешілік 
ә ң г і м е .  О с ы  т а қ ы р ы п т ы  Ж ұ м а б а й д ы ң 
«Аспанқора» повесіндегі Атан мен Қасым 
 Жомарт параллелінен кездестіреміз. Қасым 
Жомарттар әр ауылда дерлік �мір сүрді. Типтік 
бейне десе де болады. Fбдібай типтік бейне емес, 
бірақ болған, болуы мүмкін жаратылыс. Осындай 
жаратылысты, тосын тақырыпты кезінде жас жа-
зушы жақсы деңгейде, қажетті к�ркемдік әдіспен 
сәтті алып шыққан. Оқырманды ойлануға, руха-
ни жұмысқа жетелейтін дүние тудырған.
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АЛАШ ЕЛІНДЕГІ АЛАМАН

– Бала күнімде волейбол, баскет-
бол ойнайтын қыздардан к�п таяқ 
жедім. Сондай кездері «Қыздарды 
ұрмаймын деп әкеме неге ант бердім» 
деп �кінетінмін. Себебі ес білгелі әкем 
марқұм «қыз балаларға қатты с�йлеме, 
оларға қол к�терме» деп үйретті. Үйге 
ренжіп келсем: «қыздар ұрса ештеңе 
етпес, олар �з қарындастарың, �з ұлтың, 
�з қазағың» деп жұбататын. Ал атам к�з 
жасыңды ешкімге к�рсетпе деп үйретсе, 
анам сәби күнімде қойдың құйрығын 
сор ғызатын. Дәмі таңдайымда қалыпты. 
Салқын тисе, денемізге майды жағып 
 тастайды, ертесіне шауып кетеміз. 
Қазақы қой дың емдік қасиеті зор. Ал 
қарындағы сары майды ерітіп ішкізіп, 
кейде сүтке  қо сып береді. Дәрінің не 
екенін білмей �стік.

Ата-анамның к�зі  кеткенімен, 
 артында ұрпағы қалды. Біз сегіз ағайын-
дымыз. Үш әпкем, екі қарындасым, екі 
інім бар. Бір-біріміздің тілеуімізді тілеп, 
бауырмал дықтан ажырамай келеміз. 
Қайда жүрсем де, солардың амандығын 
тілеп, оларға арқа сүйеймін.

Қадір түнінде Қыдыр атаның келе-
тініне қатты сенетінмін. Анам мар құм 
сәби шағымнан жеті атамды жатта тып 
�сірді. К�біне қолыма қалам алып, 
жазып алатынмын. Кейін Құран оқып, 
мұсылман жолымен жүруіме ана тәрбие-
сінің к�п септігі тиді. Намазымды 
үзбеймін,  тақия м ды басымнан тастаған 
емеспін. Қан дай кедергіге тап келсем де, 
сабырға жү гінемін. 3йткені мұсылманға 
сабыр ғана к�мекші. Ал т�зімнің бәрі 
бірдей пай да бермейді. Т�зімді бола 
берген жақсы емес.

К�зі тірісінде Димаш ата Қонаевты 
құрмет  тұттым.  Ол кіс і  бақилық 
болғанда, Гоголь к�шесіне және Горь-
кий атындағы саябаққа Қонаевтың 
атын беруге ұсыныс жасап, Президентке 
хат жаздым. Ол кісінің жеке қорына �з 
қалтамнан қомақты қаржы аудардым.

1992 жылы бүкіл әлем қазақтарының 
құрылтайы болды. Мен сол тұста елімізде 
тұңғыш жекпе-жектен сайыс �ткіздім. 
Жекпе-жек ұлттық �нер, бүкіл әлем 
қазақ тары бас қосқан тұста аталмыш 
�нер қайта жаңғыртылды. Құрылтайға 
жиналған қан дастарымызды қарсы 
алу, шығарып салу біздің жігіттердің 
жауапкершілігінде болды. Ұлы ха-
нымыз Абылайдың �зі 20 жасында 
жоңғардың батырымен жекпе-жекке 
шығып, атағы дүрілдеген жоқ па еді?! 
Димаш ата керемет адам еді. Ол кісімен, 
 Асанбай Асқаровпен жазысқан хатта-
рым әлі күнге дейін сақтаулы. Бауыржан 
Момышұлымен, оның баласы әйгілі 
жазушы Бақытжан Момышұлымен, 
Fбділда Тәжібаев атаммен тығыз байла-
ныста болдым. Фариза, Күләш апайлар-
мен жақсы сыйластым. Бозбала күнімде 
анамның айтуымен  Бауыржан атамыз-
дан арнайы бата алғанмын. Аузыма 
түкіртті. Ол кісі адамды жақсы сынай 
білетін. Кейін маған айтқан болжам-
сыны дәл келді. Бақытжан Момышұлы 
аға да, әке де, рухани ұстазым да болды, 

сәби жүректі, бала мінезді таза адам 
еді. Менің тағдырым талқыға түскен 
қиын-қыстау кезеңнен соң, мен туралы 
«Қасқырдың жүрегі» атты роман-эссе 
жазып бітірді. Бұл кітап қолдан-қолға 
тез таралып кетті. Қазір қазақ тіліне 
аударылды. 1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғасынан соң Мұхтар Шаханов 
ағамызбен жақсы араласып кеттім. Ол 
кісі қазақтың біртуар азаматы. Ғұмыры 
ерлікке толы ерен талант иесі. Фариза 
апай болса, қиын сәтте қолтығымнан 
демеді. 

Мен спорттағы �нер жолымды 
бокстан бастадым. Бала кезімде Одақ 
к�леміндегі сайыстарға қатысып, талай 
жеңісті бағындырдым. Бірнеше мәрте 
арнаулы жүлде, мақтау қағаздарын, ме-
дальдар алып, биік мінберден к�ріндім. 
Ауылдан ең алғаш ұзап шығуым да 
спортпен байланысты. Мәскеуге ауыл-
дан алғаш барған бала болдым. 

О д е с с а д а ғ ы  с у  ж о л ы  а р қ ы л ы 
Түркияға бардым. Франция, Америка, 
Марокко және т.б. елдерде сайыстар-
да болдым. Ақша салып ойналатын 
ережесіз спорт ойындарынан тоғыз 
рет әлем чемпиондығын алып, жеңіс 
тұғырынан к�ріндім. 

Fскер қатарына шақырылғанда, 
мен арнайы жасақ құрамына іліктім. 
Fуе күштері дивизиясында келісімшарт 
бойынша құпия қызметте болдым. 
Менің спортқа икемділігімді байқаған 
әскери комитет арнайы осы дивизияға 
жіберді. Мәскеудегі әскерлік қызметте 
Арнайы жасақты дайындаудың құпия 
орталығында бокстен жаттықтырушы 
болдым. 19 жасымда халықаралық спорт 
шебері орындайтын нормативтердің 
бәрін орындап бітірген тұңғыш қазақ 
мен едім. Спортта к�птеген шәкірттер 
баулып шығар дым. Қазір олардың бірі 
Елмұрат Қайыпжановты үлгі етемін.

Бүгінгі күні «Жекпе-жек» федерация-
сының т�рағасымын. Күнтізбедегі ке-
сте бойынша бүкіл республика спорт-
шыларын жиі жинап, түрлі сайыстар 
�ткіземіз. Нәтижесінде жекпе-жек �нері 
қарқынмен дамып келеді. 3ткен жылы 
Туризм және спорт академиясында 
ғылыми конференция �тті. Ғылыми 
конференция аталмыш �нердің қазақ 
елінің асыл мұрасына айналып, игілігіне 
жарағанының к�рінісі болды.

Жазып алған 
Шәмшия НҰРСҰЛТАНҚЫЗЫ

АЛМАТЫ

СПОРТ

сеткішімен жеңімпаз атанды. Екінші 
орынды да корей жігіті Пак Чжи Вон 
(+0.027) жеңіп алды. Ал үздік үштікті 
қазақстандық спортшы Денис Никиша 
түйіндеді. Отандасымыз к�шбасшыдан 
+0.165 секунд уақытқа қалып қойды. 
Сайыстың финалына шыққан екінші 
о т а н д а с ы м ы з  А й д а р  Б е к ж а н о в 
т�ртінші орынға тұрақтады. Қазақстан-
дық шаңғышы Анна  Шевченко 15 
шақырымдық масс-старт жарысында 
қола жүлдегер атанып, Универсиада 

ойындарындағы бесінші жүлдесін 
жеңіп алды. 15 шақырымдық масс-
старт жарысында ресейлік спортшылар 
Лилия Васильева мен Анна Нечевская 
алтын және күміс медальды иеленді. 
Анна Шевченконың еншісінде жиыны 
бір  алтын, бір күміс, екі қола медаль 
бар. 

Б и а т л о н н а н  1 5  ш а қ ы р ы м д ы қ 
масс-старт жарысында қазақстандық 
спортшылар Роман Еремин күміс, 
Антон Пантов қола жүлдегер атанды. 
Жарыстың алтын жүлдесін француз 
спортшысы  Жоути Баптиста жеңіп 
алды.

Қазақстандық шаңғышылар  Сергей 
Малышев, Виталий Пухкало,  Ринат 
 Мухин мен Олжас Климин күміс 
жүлдеге қол жеткізді. 

Қазақстандық шаңғышы қыздар 
Анна Шевченко, Ольга Мандрика мен 
Ирина Быкова екінші орынға табан 
тіреп, күміс медальға ие болды. «3х5 
шақырым» жүйесіндегі эстафеталық 
сында қазақстандық шаңғышы қыз-
дар қашықтықты 43:17.2 минутта 
бағындырды. 

Жарыс аяқталар кезеңде Қазақстан 
қоржынына он бірінші алтын медаль 

(Басы 1-бетте)

Жарыстың бір інші  күні  Анна 
Шевченко Қазақстан құрамасындағы  
алғашқы жүлдені жеңіп алды. Ол бес 
шақырым қашықтықта жеке бақ сынап, 
үшінші орын алған болатын.

Ал биатлоннан қазақстандық  Алина 
Райкова алғашқы алтын жүлдегері 
атанса,  фристайлдың акробатика 
жаттығуында  Жанбота  Алдабергенова 
мен Бағлан Іңкәрбек аралас командалық 
жарыста Универсиада чемпионы болды. 
Ал биатлоншы Галина  Вишневская 
ұлттық құрама қоржынына үшінші ал-
тын  медальды сыйлады. Осыған дейін 15 
шақырым қашықтықтағы жекелей сын-
да топ жарған отандасымыз Алина Рай-
кова бұл сында жүлдегерлер қатарына 
іліге алмады. Ол 12-орынды қанағат 
тұтты. Айта кетейік, Галина Вишнев-
ская Алина топ жарған 15 шақырым 
қашықтықтағы жекелей сында күміс 
жүлдегер атанған болатын. Бұл оның 
екінші жүлдесі. 

Қ а з а қ с т а н  қ ұ р а м а с ы н ы ң 
 Уни версиада ойындарындағы т�ртінші 
ал тынын қазақстандық могулшы Юлия 
Галышева алды. Ол іріктеу сайысының 
қорытындысы бойынша Юлия  67,06 
балл жинап, финалға шықты. Фрис-
тайлдың могул түрі бойынша �ткен 
сайыста  Дмитрий Рейхард жеңімпаз 
атанды. Бұл Қазақстан құрамасының 
қоржынындағы бесінші алтын. 

Универсиаданың т�ртінші күні 
біздің спортшылар үшін сәтті �тті. 
Қазақстандық тау шаңғышысы Иван 
Люфт алтын алса, спринттік сында 
Анна Стоян қола жүлдегер атанды. 
Биатлоннан спринт тік сында  Галина 
 Вишневская, фристайлдың могул 
түрінен Дмитрий Рейхард (ерлер) пен 
Юлия Галышева (әйелдер) алтыннан 
алқа тағынды. Сондай-ақ биатлоннан 
ерлер арасындағы 10 шақырымдық 
спринтте Роман Еремин қола жүлдеге 
қол жеткізді. Құрамында Анна Шев-
ченко мен  Олжас Климин сынды 
сақа спортшылары бар қазақстандық 
шаңғышылар да алтын жүлдеге ие бол-
ды. 

Қазақстандық мәнерлеп сырға-
наушы Денис Тен Алматыдағы Универ-
сиада ойындарының бірінші күніндегі 
қысқа бағдарламада бірінші орын алды. 
 Отандасымыз �з жаттығуын шеберлік 
шыңына жеткізе орындап шықты. 
 «Ромео және Джульетта» әуенінің 
аясында �нер к�рсеткен ол қысқа 
бағдарламадан кейін 94,91 ұпай жинап, 
к�ш бас та ды. Мәнерлеп сырғанаудан 
ерлер ара сын дағы жекелей сынға Денис 
Теннен басқа еліміздің атынан Абзал 

Рақымғалиев пен Артур Паникхин 
қатысты. Абзал 68.25 ұпай 

ж и н а п ,  і р і к т е у 

кезеңінен �тті. Ал Артур 54.11 ұпаймен 
еркін бағдар ла маны орындау сынына 
жолдама ала алмады.

Жарыстың басты жұлдызы саналған 
қазақстандық мәнерлеп сырға наушы 
Денис ақтық сында еркін бағдар-
лама сы нында 172.06 ұпайға ие болды. 
Нәтижесінде қос бағдарлама қорытын-
дысы бойынша 266.97 ұпаймен жарыс 
жеңімпазы атанды. С�йтіп, саңлақ 
спортшымыз Қазақстан құрамасының 
қоржынына оныншы алтын медальды 
салды. Универсиаданың күміс медалін 
жапон мәнерлеп сырғанаушысы Кейдзи 
Танака жеңіп алды. Ол қос бағдарлама 
бойынша 252.09 ұпай жинады. Қола 
 медаль швед Александр Майоровқа 
( 2 4 6 . 5 6  ұ п а й )  б ұ й ы р д ы .   Ж а р ы с 
жеңімпаздарын Алматы қаласының 
әкімі Бауыржан Байбек марапатта-
ды. Еркін бағдарлама кезеңіне �ткен 
қазақстандық Абзал Рақымғалиев қос 
бағдарлама бойынша 204.23 ұпаймен 
12-орынды қанағат тұтты.

Биатлон жарысынан Қазақстан 
құрамасы Алматыда �тіп жатқан Уни-
версиада ойындарында аралас эстафе-
тадан күміс медаль жеңіп алды. 

1500 метр қашықтықта сынға түскен 
Нұрберген Жұмағазиев пен 1000 метр 
қашықтықта жарыс жолына шыққан 
Екатерина Айдова үздік үштіктен 

к�рінді. С�йтіп, шорт-трек сайысынан 
 Қа зақстан қоржынына қос қола медаль 
түсті. Fйелдер арасындағы 3000 метрлік 
эстафеталық сында қазақстандық шорт-
трекші қыздар Ким Йонг А, Анастасия 
Крестова, Анита Нагай, Ольга  Тихонова 
мен Мадина Жанбосынова үшінші 
 болып мәре сызығын кесті. Алтын 
 медальды кәріс қыздары еншіледі. Ерлер 
арасындағы 5000 метрлік эстафета лық 
сында қытайлық команданың жолы бол-
ды. Мәреге қарыс қадам қалғанда кәріс 
спортшысы Нұрберген Жұмағазиев-
ке қарсы ереже бұзды. Нәтижесінде 
 басты фаворит саналған қос құрама қар-
сыластарының алға озуына мүмкіндік 
сыйлады. Күміс ресейлік шорт-трек ші-
лерге бұйырды. Қоланы отандастары-
мыз иеленді. Ал жарыс ережесін бұзған 
кәріс спортшыларының нәтижесі жоққа 
шығарылды. 

Алматыда �тіп жатқан ХХVIII Уни-
версиада ойындарында шорт-тректен 
1000 метрге ерлер арасындағы жарыс 
аяқталды. Бұл бәсекеден Қазақстан 
қоржынына қола жүлде түсті. Шорт-
тректен 1000 метр қашықтыққа сынға 
түскен спортшылар арасында корей 
жігіті Лим Кён Вон 1:28.024 уақыт к�р-

түсті. Қазақстандық биатлоншы қыз 
 Галина Вишневская 12.5 шақырымдық 
масс-старт сынында 36:15.4 минут 
уақыт к�рсеткішімен бәрінен үздік 
шығып жеңімпаз атанды. Айта кетейік, 
 Галина Вишневская Алматыдағы 
 Универсиада ойындарында екінші рет 
жеңіс тұғырынан к�рініп отыр. Ол 7,5 
шақырымдық спринттік сында топ 
жарған болатын. Сондай-ақ аралас 
эстафета мен 15 шақырымдық жеке-
лей бағдарлама  бойынша күміс жүлде 
еншіледі. 

Fрі қарай Қазақстан қоржыны 
күміс және қола медальмен толықты. 
Атап айтқанда, шорт-тректен 500 метр 
қашықтықтағы ерлер арасындағы 
 жарыста Абзал Fжіғалиев пен Денис 
 Никиша к�шбасшылар қатарынан 
к�рінді. 500 метрге дейінгі қашықтықта 
к о р е й  с п о р т ш ы с ы  К и м  Й о н  Д о 
жеңімпаз деп танылды. 

Қазақстан жанкүйерлері үшін есте 
қалған жарыстардың бірі ерлер ара  -
сындағы хоккей ойыны болды. Жігіт-
теріміздің жарқын жеңісі, сенімді 
ойыны, жігерлі  мінезі,  бәрі-бәрі 
құра ма мыздың үздіктер қатарынан 
к�рінуіне жол ашты. Олардың финалға 
дейін жетуінің �зі ерлікке баланды. 
Универсиаданың соңғы күні Қазақстан 
е р л е р  қ ұ р а м а с ы  ф и н а л д а   Р е с е й 
құрамасынан 0-1 есебімен жол берді.

Айта кетейік, ширек финалдық 
к е з д е с у д е  ж і г і т т е р і м і з  Ш в е ц и я 
құрамасын 4:0, жартылай финалда Че-
хия хоккейшілерін 4-1 есебімен жеңді. 

Сонымен, барша спортсүйер жан-
күйер лердің жүрегін жаулаған 28-ші 
Бүкіләлемдік қысқы Универсиада да �з 
мәресіне жетті.  

Он бір күн бойы к�ңілдерге қуаныш, 
жүрек терге жалын сыйлаған ақ аламан 
ерекше есте қалды. Ел намысы мен 
абыройы сынға түскен дү бірлі додада 
толағайларымыз жанкүйерлер сенімін 
ақтай білді. 

Ал кеше 28-ші Бүкіләлемдік қысқы 
Универсиада салтанатты түрде жа-
былды. Еліміздің барша жанкүйерлері 
спорт мерекесін тарту еткен саңлақтарға 
�з ризашылықтарын білдіріп, алғыс 
айтты. Алатау баурайындағы әлемдік 
жарыстың қызығы к�пке дейін халық 
жадында  болары с�зсіз. Қош бол, 
Универсиада! Ел мерейін асқақтатқан 
байрақты бәсеке Қазақстанның спорт 
тарихында алтын әріптермен жазылары 
аян! 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ,
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ

ЖЕКПЕ-ЖЕК 
ӨНЕРІ – АСЫЛ 

МҰРАМЫЗ

Сабыржан Махметовтің есімі қалың жұртшы лық-
қа жақсы таныс. Соңғы кездері спорт саңлағын 
іздеп, «Неге көрінбейтін кетті?» деген сауал көп 
қойылып жүргендігі байқа лады. Осыған орай 
төменде Сабыржан Ғалымжанұлы мен болған 
əңгімені оқырман назарына ұсынып отырмыз.

Сабыржан Махметов,
КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері, 
КСРО және Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңір ген жаттықтырушысы, КСРО Әуе 
күштері әскері нің үш дүркін абсолютті чем-
пионы, ережесіз жекпе-жектен тоғыз дүркін 
Әлем чемпионы, КСРО мен Қазақстанда 
кикбоксинг пен ушу-сань даның іргетасын 
қалаушы, Дүниежүзілік «Жекпе-жек» 
қауымдастығының президенті, Қазақ стан 
Республикасы «Жекпе-жек» ұлттық спорт 
федерациясының президенті, Қазақ спорт 
және туризм академиясының профессоры

ШАРА

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасының «1дебиет әлемі» 
орталығында «Табиғатпен тамыр-
лас, ұлтымен тағдырлас жан» деген 
тақырыпта кеш болып 9тті. Онда 
к9галданған үлгілі аймақты насихат-
тау арқылы елімізде саябақ, бақтар 
санын к9бейту және к9ріктендіру 
мәдениетінің дамуына үлес қосу жайлы 
с9з болды. 

Аталмыш шараны ақын Мұратхан 
Шоқан жүргізіп отырды. «Гүлзәр» қо-
ғамдық бірлестігінің т�райымы және 
«Гүлстан» газетінің бас редакторы Г�зел 
Құлжабаева «Кез келген қазақ баласы 

�зінің туған ауылында анасының атына 
бақ ашса мемлекетіміз гүлденетін болар 
еді» деді. Fнші, Қазақстан Республикасы-
ның халық артисі Нұрғали Нүсіпжанов 
«Еліміздің экологиясы жылдан-жылға 
нашарлап бара жатқандығын, бұл үшін 
елімізді к�галдандыру ісі жаппай қолға 
алынуы тиіс» деген пікірін білдірді. 
Ақын Оразалы Асқар Г�зел Құлжабаева 
атқарған құнды жұмыстарды атап �те 
келіп, жырдан шашу шашты. Кеш бары-
сында гүлді �сіру мәдениеті, табиғатты 
қорғау, агротуризм және т.б. мәселелер 
талқыланды. 

Нұрлан ҚҰМАР

Көгалдандыру ісіне көңіл бөлсек


