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ТЕЛЖАН 
ШОНАНҰЛЫ – 

ӘМБЕБАП ҒАЛЫМ

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.

ҚР Ақпарат және коммуника-
ция лар министрі Дәурен Абаев тех-
нологияның дамыған заманында 
әдеби порталдың мүмкіндіктері к�п 
екендігіне тоқталып, елдің рухания-
тын, әдебиетін, мәдениетін дамытуға 
үлес қосатын мұндай порталдарға 
мемлекет тарапынан қолдау к�рсетіле-
тінін жеткізсе, қоғам қайраткері 
Мырзатай Жолдасбеков елорданың 
�сіп-�ркендеуімен бірге Астанада 
да әдеби орта қалыптасқанды ғын, 
шығармашылық адамдарына сенім 
арта отырып, қазіргі заманда әде-
биетке де қорғаушы қажеттігін тілге 
тиек етіп, «3дебиет порталы» осы құн-
дылықтарымызды, әдебиетіміздің асыл 
мұраларын насихаттаса деген ойын 
білдірді. 

Ақпарат және коммуникация лар 
министрлігіне қарасты «Қазконтент» 
АҚ «3дебиет порталы» – заманауи 
ақпараттық технологиялар жетістігін 
пай даланып, қазақ әдебиетін наси-
хаттау, оқырмандармен байланысты 
жақ сарту, әртүрлі шығармашылық іс-
шараларды жүзеге асыру мақсатында 
жұмыс жасап келе жатқан Орта лық 
Азиядағы тұңғыш ғаламторлық әдеби 
жоба. Ендігі мақсат – отандық ру-
хани �німдердің цифрлы фор мат-
тағы базасын құрып, қаламгерлер-
дің шығармашылығын насихаттау. 
Порталда елімізбен қатар, шетелдік 
ақын-жазушылардың да шығармалары 
жарияланбақ. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ
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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

ОЙТҮРТКІ

РУХАНИЯТ АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА 

Əр баланың өз ана тілін меңгеруі 
отбасында басталады десек, бұл 
ретте балабақшаның бала тілін 
қалыптастырудағы орны мен 
рөліне  ерекше мəн бергеніміз 
абзал. Күні бойы жұмысбасты 
болып, өз сəбиінің тəрбиесін  
балабақшаға сеніп тапсыратын 
кез келген ата-ана баласының 
туған тілін қалай үйреніп 
жүргеніне бейжай қарамағаны 
дұрыс. Өйткені бүлдіршіннің 
бойындағы ана тіліне  деген 
сүйіспеншілік, құрмет 
 жастайынан қалыптасатыны 
белгілі. Ержеткенде өзге тілде 
шүлдірлеп, өз тілін мансұқ 
етіп тұратын болса, бұған 
бір жағынан балабақшадағы 
тəрбиенің теріс əсері барын 
айтамыз. Бұл орайда бүгінгі 
қазақ балабақшаларындағы 
мемлекеттік тілдің мəртебесі 
қандай? Қазақ тіліне тиісті 
дəрежеде мəн беріліп отыр 
ма? Балабақшадағы бала өз 
тілін үйренудің орнына өзге 
тілді, тиісінше өзге мəдениетті 
меңгеріп жүрген жоқ па? Мұндай 
сауалдар көпшілігімізді ойлан-
дыратыны рас. Осы тақырыпқа 
филология ғылымының док-
торы, профессор Шерубай 
Құрманбайұлы қалам тартып, 
көкейкесті мəселеге  байланысты 
өз көзқарасы мен пайымын 
ортаға салады. Аталған мақаланы 
бүгінгі нөмірдің 5-ші бетінен оқи 
аласыздар. 

Әдеби жоба жаңаланды

Тіл – Мәңгілік елдің жарқын бола-
шағына жол нұсқаушы, ел саясатын 
жүзеге асырушы құралы. Сол себепті, 
ҚР Президентінің биылғы Қазақстан 
халқына Жолдауын оңтайлы түрде 
жүзеге асырудың кілті ғылым тілінде, 
терминдерімізді бір жүйеге түсіріп, рет-
теп алуымызда деп түсінгеніміз абзал. 
Аталмыш жұмыс Елбасының экономи-
камызды жаңғыртуға ұсынып отырған 
бағыт-бағдарын жүйелі түрде іске асы-
руына белгілі бір деңгейде септігін 
тигізері хақ.  Мысалға, «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты биылғы Жолдауда 
«Қазақстанда �ндірістер ашу ж�ніндегі 
Қытаймен бірлескен инвестициялық 
бағдарламаны тиімді жүзеге асыру керек. 
Қытай тарапымен уағдаластыққа қол 
жеткізілді. Нысандар белгіленді. Нақты 
жұмыс істеу қажет» деп к�рсетілген. 
Бұл дегеніміз бізге, қытайша-қазақша, 
қазақша-қытайша қажет деп тапқан 
салалық терминологиялық с�здіктерді 
(мысалы, мұнай, газ, бизнес-эконо-

мика, т.б.) дайындауды қажет етеді. 
?кінішке қарай, осы тілдерде жарық 
к�рген мұндай с�здіктер жоқтың қасы. 

Қазақ тілінде ауыл шаруашы лы-
ғының бұрыннан қалыптасқан т�л 
терминдерінің қоры жеткілікті. Бұл 
салада тілімізде, тіпті �зге елдің ұғы-
мында жоқ, тек қана біздің тілімізде 
бар, халықаралық терминдер қатарына 
сұранып тұрған мал шаруашылығы, 
егін шаруашылығы, осы салалар-
дан шығатын �німдерге және т.б. 
салаларға қатысты атауларды к�птеп 
кездестіруге болады десек артық 
айтпаған болар едік. Қазақ тілінің 
халықаралық терминдер дәрежесін 
алуы тәжірибеде бар. Мысалы, гео-
графия ғылымы саласына қатысты 
тақыр, сор, адыр және тағы басқа 
ондаған термин дердің халықаралық 
дәреже алуын мақ танышпен айта 
аламыз. Мұны осы сияқты малдың 
жас атаулары (тай, құнан, д�нен, 
тайынша, тоқты, марқа, т.б.), ауыл-
шаруашылығы �німдеріне қа тысты 

атаулар (қымыз, құрт, айран, т.б.) 
және т.б. ешбір елде, ешбір тілде 
 атауын былай қойғанда, ұғымы да жоқ. 
Ауыл шаруашылығы терминдерін бір 
жүйеге салып, болашақ бренд ретінде 
к�рсете алсақ, тіліміз кейбіреулер 
айтып жүргендей, «от басы ошақ 
қасы» қажеттілігін ғана �теуге жарар-
лық деңгейде емес, берісі ресми, 
ғылыми қажеттілікті �тейтін, арысы 
халықаралық мәртебеге ие болар еді. 

Cалааралық қазақ-ағылшын-орыс 
тілінде терминологиялық с�здіктер 
дайындау керек. Тек дайындап қана 
қоймай, оны білім беру үлгілеріне енгізу 
қазіргі заман талабы. 

Қорыта келгенде, мемлекеттен 
тілді дамытуға б�лінген қаржыны 
Елбасы ұсынған саясатқа бағыттап 
жұмсап, к�рсетілген салаларға қатыс-
ты терминологиялық с�здіктер түзуі 
қажет. Бұл с�здіктер экономикамызды 
жаңғыртуға, әлемдік аренада �з орны -
мызды нықтауға к�мекші құрал болары 
анық.

Бауыржан ЖОНКЕШОВ,
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының жетекші 
ғылыми қызметкері, филология 

ғылымының кандидаты 

Тіл – қарым-қатынас құралынан бөлек, ол ұлтты сақтаушы, ұлттың мəдение ті-
нің көрсеткіші, ұлттың болашағы екендігі белгілі. Бауыржан Момышұлы айт-
қандай  «Тіл – елдің елдігінің, оның ғылымы мен мəдениетінің, өнеркəсібінің, 
қо ғамдық құрылысының, салт-санасының, жауынгерлік дəстүрінің, ұлттық 
мұрасының қай дəрежеде екенін білдіріп тұратын көрсеткіші». 

Астанада Назарбаев университетінің конференц-залында «Əдебиет порта-
лы» интернет-жобасы жаңа нұсқасының таныстырылымы өтті. 
Кеште белгілі қоғам қайраткерлері, ақын-жазушылар, зиялы қауым өкілдері 
сөз алып, өздерінің ұсыныс-тілектерін білдірді. 

САЛАЛЫҚ 
СӨЗДІКТЕРГЕ ЗӘРУМІЗ

ХАЛ ҚАЛАЙ, ҚАЗАҚ ХАЛ ҚАЛАЙ, ҚАЗАҚ 
БАЛАБАҚШАСЫ?БАЛАБАҚШАСЫ?

Халқымызда «Пиғылы жаманды құдай табады, тоны жаманды 
ит қабады», «Пиғылынан тапты», «Құдай пиғылына қарай берді» 
деген сөздер аз емес. Адамның пиғылы оң болса, оның ісі де 
оңға басады, мəртебесі де артады. Ал пиғылы теріс болса, ісі 
кері кетеді, ел алдындағы абыройынан айырылады, соған қарай 
жазасын алады. Оған ешкім күмəн келтірмейді.

Сондықтан халқымыз «жақ-
сы пиғыл жақсы с�зден бастала-
ды», «жақсы с�з – жарым ырыс» 
деп, оң пиғылға қолдау к�рсетсе, 
теріс, жат, арам пиғылға «�тпес 
пышақ қол кесер, арам пиғыл 
жол кесер», «пиғылы терiс хан 
iс етсе, ол жиған малыңды тәрiк 
етер» деп теріс баға берген екен.

Қазіргі кезде ел арасында: 
«адамдардың пейілі тарылып ба-
рады»,  «кей жастарымыз жаман-
дық атаулыға әуес», «ниетімізге 
не болған?» деген с�здерді естіп 
қаламыз. Жел тұрмаса ш�птің 
басы қимылдамасы анық. К�п-
шілікті уыздай жастардың пейіл 
тазалығынан жұрдай боп бара 
жатқандығы алаңдатады. Оған 
себеп те бар. Қарапайым ғана 
мысал. Күн сайын бәріміз к�ріп 
жүрген жолаушылар к�лігіндегі 
санасыздықтың мына бір к�-
рінісін алайықшы: автобусқа 
мінген жас жігіттер мен қыздар 
шалқайып отырып алып, қасында 
тұрған қарт адамға кішілік ізет 
к�рсетіп, орын ұсынуды ойла-
майды. Бір-бірі не жәрдемдесу, 
қол ұшын беру  аза йып барады. 
Күнделікті �мірде құлағымыз 
шалып қалатын оқи ға лар: арбау, 
кісі �лтіру, тонау секілді жа-
ғым сыз жаңалықтар. Жоғалып 
жат қан адамдардың саны уақыт 
�ткен сайын арта түсуде. Пәтер 
алып беремін деп тұрғындардан 
ақша жымқырған алаяқтар 
да же тер лік. Бұрын қазақтар 
 әке- ше шесін қарттар үйіне 
бермеуші еді. Ел арасында ондай 
әңгіме тараса халық дүрлігетін. 
Қазір бәрі �згерді. Сәл бірдеңе 
болса, үйдегі қарияларды қарттар 

үйіне қарай жетектей ж�нелетін 
 жастар пайда болды. Қайсыбірін 
айтайық, ел арасындағы осын дай 
келеңсіздіктерді к�ріп жүре гің 
ауырады. Қоғам қатыгезденіп 
бара ма, жоқ әлде адамдардың 
пе йі лі тарылып, пиғылы бұзылды 
ма? Тү сініксіз... «Қазақ» деген 
дар қан халықтың тәлім-тәрбиесі, 
ізгілік, инабат мектебі, кішінің 
үлкен алдындағы ілтипаты мен 
ізеті қайда қалды?

Қазір қарап отырсаңыз, 
қо лында билігі бар адамның 
кейбірі мүмкін болғанның  бә рін 
алдымен �зі үшін жасап, қармап, 
ұрлап, тығып,  жинап қалуға 
құмар. «Қызметтен кете қалсам, 
қамданып дайын оты райын» 
деген ой-пиғылды ұстан ғандар 
иемденетін жері, мінетін к�лігі, 
пайдаланатын қаржысы, айна-
лысатын жеке шаруасы, бәрі-
бәрін қазірден бастап, алдын-
ала «реттеп» алмай тынбайды. 
Ондай басшылар әруақытта 
бірінші кезекте елдің емес, 
�зінің және �зіне ең сенімді 
«т�ңірегінің» жеке  шаруаларын 
қолға алады. Ел тағдыры соңғы 
кезекке қойылады. Бұны адам-
дар пейілінің бұзылғаны де-
меске шараң жоқ. 3рине, бәрі 
емес…

Осындай теріс  пиғылды 
адам  дардың қоғам үшін келтірер 
залалын айтпаса да түсінікті. 
Қамшының сабындай қыс-
қа ғұмырда тек жеке бастың 
қамын ойламай, �зге жандар-
ға жәрдемдесуге, жақсылық 
жасауға тырысайық. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ПЕЙІЛ ТҮЗУ 
БОЛСЫН ДЕҢІЗ...

Суретті түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
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АНА ТІЛІ

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақ-
станның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» жаңа Жолдауы еліміздің таяу жылдар-
да іске асыратын басым жоспарларын айқындап 
берді. 

Бүгінгі күні адам бойындағы білім, білік, 
шеберлік және басқа қасиеттер мемлекет 
дамуының негізін қалайтын капитал қатарына 
кіреді. 3лем елдеріне тән жаппай бәсекелестік 
кезінде мемлекетіміздің даму ерекшелігі мен 
ұлттық келбетімізді сақтап қалу үшін, адам капи-
талын дамытып, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеуіміз ке-
рек. Кез келген еңбек дағдысы оқумен, үйренумен 
келетіні белгілі. Сондықтан Жолдауда: «Біздің 
міндетіміз – білім беруді экономикалық �судің 
жаңа моделінің орталық буынына айналдыру» деп, 
білім беру ісіне айрықша мән берілген. Мұндағы 
экономиканың орталық буынына айналдыру 
дегеніміз білім беруді түбегейлі жаңа сатыға, жаңа 
сапаға к�теру деген с�з. 

Сондай-ақ Жолдауда ІТ-білімді, қаржылық 
сауаттылықты қалыптастыруға, ұлтжандылықты 
дамытуға баса к�ңіл б�лу керектігі ж�нінде зор 
міндет қойылып отыр. Заманауи қаржылық  сауаты 
жеткілікті, яғни табыстың к�зі мен шығысты 
есептей алатын, жаңа технологияларды меңгерген 
маман даярлау – бүгінгі күннің �зекті мәселесі. 
Сұранысқа сай іскер, білікті, бәсекеге қабілетті 
әрбір маман ұлт байлығын еселеп, мемлекеттің 
дамуына үлес қосуы тиіс.  

Елбасының бағдарламалық құжатында  цифрлы 
технологияға басымдық берілген. Бұл білім 
мекемелерінің қызметіне �те қажет.

Астанадағы Қазмедиа орталығында Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрлігінің кеңейтілген алқа отырысы өтті. Онда Қазақстандағы 
ақпарат саласының 2016 жылғы жұмысы қорытындыланып, биылғы 
жыл міндеттері белгіленді.

Жақында 
Біріккен Араб 
Əмірліктерінде 
инновациялар 
мен технологи-
яларды қалай 
пайдалану 
керектігі жөнінде 
халықаралық 
саммит өтті. Оған 
Қазақстаннан 
Ақпарат жəне 
 ком му ни кация лар 
министрі Дəурен 
Абаев қатысты.

Елбасы Н.Назарбаев Ақордада 
М.Жолдасбеков, К.Сағадиев, 
Р.Шырдабаев, О.Əбдікəрімов, 
Б.Ізмұхамбетов, М.Қасымбеков 
сияқты бір топ зиялы қауым 
өкілдерімен кездесті. Басқосу бары-
сында конституциялық реформа-
ларды талқылаумен, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы, мал шаруашылығы, 
денсаулық сақтау, ғылым жəне білім, 
шағын жəне орта бизнес салаларын 
жаңғыртумен, жүргізіліп жатқан 
жекешелендірумен байланысты 
халық үшін маңызды экономикалық, 
əлеуметтік, қоғамдық ауқымды 
мəселелер талқыланды.

АПТА-ШОЛУ АЛҚА

Б і л і м  ж ә н е  ғ ы л ы м  м и н и с т р і 
Е . С а ғ а д и е в т і ,  М ә д е н и е т  ж ә н е 
спорт министрі А.Мұхамедиұлын 
қабылдады. 

Кездесу  барысында  оңтүст ік 
�ңірінің басшысы Елбасын облыстың 
2021 жылға дейінгі даму жоспарымен 
таныстырып, оның ішінде биылғы 
атқарылатын міндеттер  туралы да 
 б а я н д а д ы .  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
 Шымкент қаласының таяу арада 
 миллион тұрғыны бар еліміздегі үшінші 
ірі қалаға айналғалы отырғанын, 
осы бағытта тиісті жұмыстар жүргізу 
қажеттігін, инфрақұрылымды дамы-
тып, ұйымдастырушылық жұмыстарға 
ден қою қажеттігіне тоқталды.

Е.Сағадиев Білім және ғылым 
министрлігінің 2016 жылғы жұмы-
сының қорытындылары ж�нінде есеп 
беріп, білім берудің жаңа мазмұндағы 
форматын енгізу, бес күндік оқу апта-
сына к�шу, базалық оқулықтар әзірлеу 
сияқты министрлік жүргізіп жатқан 
реформалар туралы баяндады. Елбасы 
білім-ғылым жүйесінің «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» Жолдауын іске асырудағы 
маңызды р�лін атап �тті.

А.Мұхамедиұлы Алматыда �ткен 
Дүниежүзілік қысқы Универсиада 
қорытындылары ж�нінде есеп берді. Сала 
министрі қысқы Универсиада тарихында 
Қазақстанның алғаш рет 57 елдің ішінде 
2-ші орын алғанын мақтанышпен баян-
дады. Президентіміз де Қазақстан 2017 
жылғы Универсиаданы жоғары деңгейде 
�ткізді деген бағасын берді. Сондай-
ақ Елбасы отандық спортшылардың 
жарыста жоғары нәтиже к�рсетіп, 
�скелең ұрпаққа үлгі болғанын айта 
келе, классикалық �нерді, кино инду-

танытып отырмыз. Екі елдің к�ш-
басшылары екі мемлекет арасын дағы 
�зара іс-қимыл жемісті болуы үшін 
барлығын жасауда. Бұдан басқа, 
ынтымақтастық шеңберінде 2017 
жылғы 10 маусым мен 10 қыркүйек 
аралығында Қазақстанның елорда-
сында �тетін алдағы  ЭКСПО-2017 
х а л ы қ а р а л ы қ  к � р м е с і н  т о  л ы қ 
жариялауға ниеттіміз.  Табысты 
ынтымақтастыққа үміттенеміз» деді 
Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Д.Абаев. 

С а м м и т т е  Қ а з а қ с т а н  д е л е -
гациясы «Egov-mgov» мобильді 
қосымшасын іске қосқаны үшін 
«First World Govtechineers Race-
2017» сыйлығымен марапатталды. 
Сыйлықты Қазақстан делегациясын 
басқарып барған Д.Абаевқа Дубай 
әмірі, БА3 премьер-министрі және 
вице-президенті шейх Мохаммед 
ибн Рашид әл-Мактум  табыстады. 
Д.Абаев �з с�зінде бұл марапат осы 
саланың одан әрі  дамуы үшін ын-
таландыру болып табылатындығын 
айтты. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

Д.Абаев толыққанды ақпарат беру 
мәселесіне тоқталып, мемлекет тік 
және жергілікті атқарушы орган-
дардың ашық ақпаратты  жариялау 
ж а ғ ы  к е м ш і н  е к е н і н  ж е т к і з д і . 
Министрлік жүргізген мониторинг 
орталық мемлекеттік органдардың 
ішінде Энергетика министрлігі, 
3ділет министрлігі, Инвестициялар 
және даму министрлігі, бұрынғы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрліг і  және Шығыс 
Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, 
 Алматы облыстарының порталдары 
ақпарат беруде алда екенін атап �тті. 

Бүгінде елімізде «электрондық 
үкімет» қызметі барынша кеңейтілуде. 
2016 жылы портал арқылы 41 млн 
қызмет  түр і  жүзеге  асырылды. 
 Сонымен қатар мобильдік қосымша 
форматында қызметтің 83 түрі бар. 
«Азаматтарға арналған үкімет» мем-
корпорациясы бірыңғай қолжетімділік 
нүктесі арқылы қызметтің 77 пайызын 
ұсынып отыр. 2016 жылы мемлекеттік 
корпорация 36 млн қызмет түрін 
ұсынды» деді Д.Абаев. 

Отырыс барысында Ақпарат 
және коммуникациялар министрі 
2017 жылы мемлекеттік баспас�з 
құралдарының алдында тұрған  басты 
міндеттерге тоқталды. Телеарна 
мен радионы дамыту бағытында ең 
алдымен, отандық сериалдардың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 
басымдық беріледі .  2017 жылы 
коммерциялық телеарналардағы 
с е р и а л д ы қ  � н і м  с а н ы н  а р т т ы -
ру жоспарлануда. Кадр мәселесіне 
қатысты KPI жүйесін енгізу арқылы 
телерадио арналар қызметкерлерінің 
біліктілігі мен кәсібилігін арттыру, 
персоналды конкурстық іріктеуді 
жетілдіру к�зделеді. Наурыз айында 
іске қосылатын «Ел Арна» отандық 
к и н е м а т о г р а ф и я н ы  д а м ы т у ғ а 
бағдарланады. 

Алқа отырысында министрліктің 
Қоғамдық кеңес мүшесі Б.Жексенбай, 
«Азаматтарға  арналған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясының 
басқарма т�рағасы А.Оспанов, «Зер-
де» холдингі басқарма т�рағасының 
орынбасары Қ.Елеусізова, «Хабар» 
агенттігінің басқарма т�райымы 
А.Ахметжанова және «Қазконтент» 
АҚ басқарма т�рағасы Ш.Шарапиев 
жыл ішінде атқарылған жұмыстар мен 
алға қойылып отырған міндеттерді 
талқыға салды.  

Отырысты қорытындылаған ми-
нистр Ақпарат комитеті мен БАҚ 
саласындағы мемлекеттік саясат 
департаментіне аталған міндеттердің 
с а п а л ы  о р ы н д а л у ы н а  б а қ ы л а у 
жүргізуді тапсырды.

Дина ХАЛЫҚ 

Ел ағалары жаңаруды қолдайды
бағытталған реформаларды толық 
қолдайтындарын білдірді.  3сіресе 
Парламенттің �кілеттігін кеңейтуге, 
оның дербестігі мен жауапкершілігін 
күшейтуге бағытталған қадамдардың 
д е р  к е з і н д е  ж а с а л ғ а н ы  ж ә н е 
прогрессивтілігі атап �тілді. Бұған 
қоса, кездесуге қатысушылар респуб-
ликалық және жергілікті бюджет 
қаражатының жұмсалуына қоғам дық 
бақылау жасауға, салалық бағдар-
ламалардың орындалуына, жер ре-
формасына, сыбайлас жемқорлық-қа 
қарсы сананы орнықтырып, «мүлдем 
т�збеушілік» саясатын тиімді жүзеге 
асыруға, сондай-ақ бес институттық 
реформаны іске асыру бойынша Ұлт 
жоспарында белгіленген міндеттерді 
кезең-кезеңімен орындауға қатысты 
түйткілді мәселелерге тоқталды.

***
Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і 

Н.3.Назарбаевтың т�рағалығымен 
ұлттық экономиканы технологиялық 
жаңғырту мәселелері ж�ніндегі кеңес 
�тті. Бұл кеңеске еліміздің Премьер-
министрінен бастап, Ұлттық банк 
т�рағасы, Үкімет мүшелері, Астана 
қаласының әкімі, ұлттық холдингтер мен 
компаниялардың басшылары, сондай-ақ 
отандық ірі кәсіпорындардың басшыла-
ры қатысты. Жиын барысында Елбасы 
бірінші басымдығымыз – жеделдетілген 
технологиялық жаңғыру екенін атап 
�тіп, экономикада бұрын болмаған жаңа 
индустриалдық �згерістер жасап, циф-
рлы технологияларды �ндіріске барын-
ша ендіруді тапсырды. 

***
Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і 

Н.3.Назарбаев Оңтүстік Қазақстан 
облысының әкімі Ж.Түймебаевты, 

С а м м и т  а я с ы н д а  м и н и с т р 
Д.Абаев «WAM» ақпараттық агент-
ті гінің атқарушы директоры Мо-
хамед Жәлел әл-Раисимен, Эко-
н о м и к а  м и н и с т р і  С у л т а н  и б н 
Саид әл-Мансуримен, БА3-ның 
Бақыт министрі Охуд әл-Румимен 
кездесіп, цифрлық трансформа-
цияны ілгерілетуге және дамытуға 
бағытталған IT және жоғары техно-
логиялар саласындағы ынтымақтас-
тық, халыққа мемлекеттік қызмет тер 
к�рсету, ұсынылатын рәсімдерді 
жеңілдету процесін жаңғырту, мем-
лекеттік қызмет саласын дағы ме-
неджмент, т.б. екіжақтың ынты-
мақтастығын арттыру мәселелерін 
талқылады. 

Кездесу барысында «Қазақпарат» 
халықаралық ақпараттық агенттігінің 
бас директоры 3сел Т�легенова мен 
«WAM» ақпараттық агенттігі нің ат қа-
рушы директоры әл-Раиси ын ты мақ-
тастық ж�ніндегі құжатқа қол қойды. 

«Біз араб еліне шақырғандарыңыз 
үшін алғысымызды білдіреміз. Бұл 
екі ел арасындағы �зара іс-қимылды 
жалғастыруға к�мектеседі. Біз БА3-
мен ынтымақтасуға қызығушылық 

Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Дәурен Абаев алқа оты-
рысында мемлекеттік газеттердің 
жұмысына тоқталып �тті. «Баспа 
басылымдарын дамыту жұмыстары 
шеңберінде 2016 жылы «Егемен 
Қазақстан» және «Казахстанская прав-
да» газеттерінің дизайны жаңартылып, 
толықтай түрлі-түсті форматқа к�шті. 
Басылымдардың бет-бейнесі заманға 
сай �згертілді» деді Д.Абаев.

Миинстрдің айтуынша, мемле-
кеттік телеарналарды жаңғырту жұ-
мыстары барысында «Kazakh TV» 
және «Білім және мәдениет» арна-
лары «Kazakh TV» ортақ брендімен 
біріктірілген. «24.kz» телеарнасының 
ребрендингі жүргізіліп, «Каzsport» 
телеарнасы хабарландыруды НD 
форматында бастады. «Қазақстан» 
РТРК �ңірлік желісінің жұмысы 
күшейтіліп, контентті толтыру процесі 
орталықтандырылған. Алдағы уақытта 
�ңірлік телестудияларды техникалық 
жаңарту жоспарлануда. 

Отырыста отандық телеарналарға 
халықтың не себепті к�ңілі тол-
майтыны да с�з болды. Министр 
айтып �ткендей оның басты себебі 
«жарнаманың тым к�п болуы, �ңірлік 
контенттің жоқтығы, Қазақстан тура-
лы танымдық телебағдарламалардың 
жетіспеушілігі және қазақстандық 
телеарналарда кәсіби  журналистер 
д е ң г е й і н і ң  т � м е н д і г і .  « Б і з д і ң 
телеарналарға осы жайында ойланып, 
қажетті іс-шаралар жүргізу қажет» деді 
Д.Абаев.

Жиында ақпарат кеңістігінің 
қауіп сіздігі мәселесі де қозғалды. 2016 
жылы терроризм мен діни экстре-
мизм, зорлық-зомбылық пен суицид 
идеяларын насихаттау белгілері бар 
құқыққа қайшы 110 мыңнан астам 
материал жойылған. 150 мыңнан астам 
ақпараттық материалға қатысты 500 
ескерту хаты жолданған. Одан б�лек 31 
мыңнан астам ақпараттық материалға 
қатысты ұйғарым шығарылған. 
Министрдің айтуынша, оның 26 
мыңнан астамы зорлық-зомбылық 
пен суицидті насихаттау мазмұнында 
болған. Сот органдарына интернет-
ресурстарға қатысты 17 талап-арыз 
беріліп, тиісті шешімдер қабылданған.

Осы бағытта Ақпарат және ком-
муникациялар министрлігі құқыққа 
қ а й ш ы  к о н т е н т т е р м е н  к ү р е с т е 
ш е т е л д і к  ж е т е к ш і  ә л е у м е т т і к 
желілермен және іздеу қызметтерімен 
тығыз ынтымақтастықты жолға 
қойғаны айтылды.«Соңғы уақытта 
құқыққа қайшы контент к�лемі бұрын-
соңды болып к�рмеген ауқымға ие 
болды. Бұл ретте, біздің азаматтарға, 
әсіресе, жас�спірімдер мен балаларға 
деструктивті ықпалды ескеру қажет» 
деді министр.

стриясын одан әрі дамытудың, жас да-
рындарды қолдаудың маңыздылығына 
тоқталды.

***
? т к е н  а п т а д а  Қ Р  П р е м ь е р -

министрі Б.Сағынтаевтың т�рағалық 
етуімен Елбасының «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Жолдауының 
б а с ы м д ы қ т а р ы н  і с к е  а с ы р у ғ а 
бағытталған Үкімет отырысы �тті. 

ҚР Үкіметі отырысында елдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуының 
2017-2021 жылдарға арналған бол-
жамымен ҚР Ұлттық экономика 
министрі Т.Сүлейменов таныстырды. 

***
Астанада «Корпоративтік секторда 

әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту» 
атты халықаралық форум �тті. Фо-
румда с�з с�йлеген  Мемлекеттік 
х а т ш ы  Г ү л ш а р а  3 б д і х а л ы қ о в а : 
«Бүгінгі күні шағын және орта биз-
нес субъектілерінің 44 пайызын (570 
мыңға жуық) әйелдер басқарады. 
Олар Қазақстандағы осы саладағы 
жұмыс орындарының 31 пайызын 
қамсыздандыруда... Соңғы  үш жыл-
да несие алушылардың 32 пайызы 
әйелдер болып табылады» деді.

Форумда с�з болғандай, әйелдердің 
еңбекпен қамтылуы мен қызметтік 
сатымен  �суіне  қолбайлау болатын 
барлық кедергілерді жою тұрақты даму 
ж�ніндегі жаңа іс-қимыл жоспарының 
негізгі  мақсаттарының бірі.

Сейілбек  МҰСАТАЕВ,  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Саясаттану және саяси технология-
лар кафедрасының профессоры, 

саяси ғылым докторы

Ақпарат жүгі ауыр

Саммиттен олжалы оралды

дауда белгіленген мақсаттар мен 
міндеттерді іске асыру үшін қол жеткен 
жетістіктерімізді пайдалана білу қажет» 
деді Қазақстан Президенті.

Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в 
 қазақ стандықтардың алдында тұрған 
заманауи сын-қатерлерге назар аудар-
ды. Сондай-ақ Елбасы бұл мақсаттың 
ж ү з е г е  а с ы р ы л у ы  т и і с т і  қ а р ж ы 
жұмсауды қажет ететінін атап �тті.

– Егер инновациялық технология-
лар әзірлеуге қаражат б�лмесек, онда 
бізге әлемдік жаңа экономикалық 
құрылымның ауқымынан тыс қалу 
қаупі т�нуі мүмкін. Жаппай �ндірісті 
дамыту үшін жаңашылдықтар енгізу 
арқылы еңбек �німділігін арттырған 
ж � н .  Б ұ ғ а н  к ә с і п о р ы н д а р д ы ң , 
сондай-ақ елдің жетекші жоғары оқу 
орындарының жанынан ғылыми-
зерттеу институттары құрылып, оларға 
тиісті қолдау жасалғанда ғана қол 
жеткізу мүмкін болады. Мәселен, 
мұндай ғылыми-зерттеу институт-
тарын «Алатау» инновациялық тех-
нологиялар саябағының, Назарба-
ев университетінің жанынан құруға 
мүмкіндік бар, – деді Елбасы.

Басқосу барысында конституция-
лық реформаларды талқылаумен, 
сондай-ақ ауыл шаруашылығы, мал 
шаруашылығы, денсаулық сақтау, 
ғылым және білім, шағын және орта 
бизнес салаларын жаңғыртумен, 
жүргізіліп жатқан жекешелендірумен 
байланысты халық үшін маңызды 
экономикалық, әлеуметтік, қоғамдық 
ауқымды мәселелер талқыланды. 
Кездесуге қатысушылар Мемле-
кет басшысы бастамашы болған, 
мемлекеттік билік тармақтары ара-
сында �кілеттіктерді қайта б�луге 

ІЛГЕРІ БАСУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ

БІЛІМ САПАСЫ 
НАЗАРДА 

ӘЛЕУЕТІМІЗДІ ТАНЫТАР ШАҚ

Марат 
МӘЛТЕКБАСОВ,

І. Жансүгіров 
атындағы 

Жетісу мемлекеттік 
университетінің 

проректоры,
облыстық 

мәслихаттың 
депутаты

Ербол  ІРГЕБАЕВ, 
Астана қаласындағы 

Әлкей Марғұлан атындағы
№40 орта мектебінің директоры

Төлеуғазы 
СЕЙСЕНОВ,

«КазАгроқаржы» 
АҚ бас менеджері

Елбасының халқына ар-
на ған «Қазақстанның Үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» тақырыбындағы 
Жолдауы алда атқарылар 
 ау   қымды істерді жүзеге асыру-
дағы маңызды құжат екен-
дігі даусыз. Еліміз �зінің 25 
жыл дық даму кезеңінде та-
маша жетістіктерге жетіп, 
ерен ең бектің үлгісін к�рсете 
білді.  Қай салада болсын 
даму дың, �ркениетке жетудің 
и г і  қ а д а м д а р ы  ж а с а л д ы . 
 Табыс тарымыз бен жетістік-
те рімізді бүкіл әлем мойын-
дап және жоғары бағалап, 
басқа ларға үлгі тұтты. Жас 
мемле кетіміз үшін бұл үлкен 
мәртебе.

Білім беру, денсаулық сақ-
тау саласында қол жеткізген 
та быстарымыз, ел экономика-

сын арттыру жолындағы игі 
бастамалар, қарапайым ха-
лыққа жасалып отырған шы-
найы қамқорлық – ілгері 
басуымыздың к�рінісі.

Қазақстан әлемдегі  ең 
ал дыңғы қатарлы 30 мемле-
кет  тің қатарына қосылуды 
к�з деп отыр. «Нұрлы Жол» 
эко  номикалық саясатының 
және «100 нақты қадам» Ұлт 
жос парының нәтижесінде 
қиын дықтарды жеңіп, ілгері 
басуға жол ашылуда. Осындай 
жетістіктерге жетуімізге еліміз-
де қалыптасқан ұлтаралық 
татулық пен береке-бірліктің 
де игі ықпалын тигізгендігін 
баса айтуымыз керек.

Елімізде экономикалық 
�сімді және бизнесті қолдау-
ға, жаңа жұмыс орындарын 
ашуға мүмкіндік жасалды. 

3лем қарқынды түрде �згеріп 
келе жатқан шақта �ркениет 
к�шінен қалмау – уақыт та-
лабы. Президент �з Жолдау-
ында: «Біздің к�з алдымызда 
болып жатқан ұлы �згерістер 
– әрі тарихи сын-қатер, әрі 
Ұлтқа берілген мүмкіндік. 
Б ү г і н  м е н  Қ а з а қ с т а н д ы 
Үшінші жаңғырту ж�нінде 
м і н д е т  қ о й ы п  о т ы р м ы н . 
Елдің жаһандық бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз 
ететін экономикалық �сімнің 
жаңа моделін құру қажет. 
Қазіргі кезде к�птеген елдер 
осындай міндетті орындауға 
ұм ты л уда .  ?сі м ні ң  жаңа 
моделіне к�шу тәсілі әр жерде 
әртүрлі екеніне сенімдімін» 
деп атап к�рсетті. Ендеше 
Жолдаудың жүзеге асуы на 
үлес қосу – ортақ парызымыз.

Елбасының биылғы Жол-
дауы ауыл шаруашылығы ең-
бек  керлеріне де үлкен жауап-
кершілік артып, тың  міндеттер 
жүктейді.  Қазақстан аграрлы ел 
ретінде қолда бар ресурстарын 
толық пайдаланып,  әлеуетін 
әлемдік   деңгейде к�рсете ала-
тын дәрежеге жетуі керек.  

Президент Н.Назарбаев 
атап к�рсеткендей: «К�птеген 
позициялар бойынша біз әлемде 
ірі аграрлық экспорттық �нім 
�ндірушілердің бірі бола ала-
мыз. Бұл, әсіресе экологиялық 
таза тағамдарға қатысты. «Made 
in Kazakhstan» бренді сондай 
�німдердің эталоны болуға тиіс. 
Сонымен қатар астық �німдері 

бойынша біз Еуразияда «нан 
кәрзеңкесі» болуымыз керек. 
Шикізат �ндірісінен сапалы 
�ң делген �нім шығаруға к�шу 
қажет». Елбасы 2021 жылға 
қарай азық-түлік тауары экс-
портын 40 пайызға к�бейтуді 
тап сырды. Осы ретте 2010-2016 
жылдар аралығында «ҚазАгро-
қаржы» АҚ-ның фермерлерді 
қаржылай қолдауы арқасында   
Қазақстанның барлық аймақта-
рын да заманауи негізде ұйым-
дас тырылған 110 асыл тұқымды 
мал фермасы ашылған бола-
тын. Бұл шаруашылықтарда 
қазір гі күні 40 000-ға жуық ет 
және сүт бағытындағы асыл 
тұқым ды мал �сірілуде. 3сіресе 

мал шаруа шылығы дамыған 
елдер ден әкелінген ірі қара 
мал  дың �німділігі аса жоғары. 
Таза, табиғи, сапалы �німдер 
ішкі на рықтың қажетін �теумен 
қатар экспортқа шығаруға 
жоспарланған. 

Компания бүгінгі күні елі-
міз дің агро�неркәсіптік кеше-
ніндегі ең перспективалы ба-
ғыт тарды қаржыландыруда. 
Аграр лық секторға қолдау жа-
сау жал ғасын таппақ. Елбасы 
Жол дауы еліміздің экспорттық 
әлеуетін арттыруға үлес қосып 
отырған «ҚазАгроқаржы» ак-
цио нерлік қоғамы үшін жаңа 
ба ғыттар мен тың к�кжиектер 
ашатынына сенім мол.  

ЖАҢҒЫРТУ 3.0ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Мемлекет басшысы Тәуелсіздіктің 
25 жылында Қазақстан күрделі жол 
жүріп �ткенін атап �тіп, республи-
ка мыздың одан әрі дамуының негізгі 
ба ғыт тарына қатысты �з ойын ортаға 
салды.

«Қазақстан танымал елге айнал-
ды. Экономикамыз қарқынды да-
мып келеді. Енді «Қазақстанның 
ү ш і н ш і  ж а ң ғ ы р у ы :  ж а һ а н д ы қ 
бәсекеге қабілеттілік» атты Жол-
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БӘРЕКЕЛДІ!

ПОЭЗИЯ  МҰЗБАЛАҒЫ

БЕКБОЛАТТЫҢ ӘН КЕШІ

ҚАЛАМГЕР АУДАННЫҢ 
ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ 

Мұхтар ;уезов 
атын дағы Оңтүстік 
 Қазақ стан мемлекеттік 
универси тетінде 
 «Мұ қағали Мақатаев 
– поэзия  мұзбалағы» 
тақы рыбында  әдеби-
сазды кеш >тті. 

Кешті тарих ғылымы-
ның докторы Сейдехан 3лібек қысқаша с�з 
с�йлеп ашты. Поэзияның аламан бәйгесінде 
оза шауып, шашасына шаң жұқтырмаған ерен 
жүйрік, талантты тұлға, айтулы  ақын Мұқағали 
Мақатаевтың �мір жолы әр алуан. Оны біріміз 
білсек, екіншіміз білмейміз. Осы мақсатта оның 
�мірі мен шығармашылық жолы жайлы сыр 
шертетін «Ақын келбеті» атты деректі к�рсетілім 
к�пшілік назарына ұсынылды.   

Журналист, ақын, аудармашы, 3бдісаттар 
3ліп Мұқағали Мақатаев пен Тоқаш  Бердияров 
арасындағы   достық жайлы әңгімеледі. 
Шымкенттегі   Абай атындағы  орталық 
кітапхананың әдістемелік б�лімінің меңгерушісі 
Раушан Сұлтанбек жастардың Мұқағали 
Мақатаевтың мұрасына тереңірек қанығу үшін 
оның кітаптарын к�бірек оқуға кеңес берді.    А.С. 
Пушкин атындағы облыстық ғылыми-әмбебап 
кітапханадағы жас ақындардың «ШАМ» 
клубының жетекшісі  Сүндет Сейітов Мұқағали 
Мақатаев атындағы жыр мүшәйрасының 
жеңімпазы ретінде ақынның туған жеріне 
барған сапары жайлы айта келе, арнау �леңдерін 
оқыды.

Кеш барысында Мұқараш Ақиқат, Арай 
Мәден, Мерей Сәулетбек, Шынарбек Тұрсын  
секілді жастар ақын �леңдерін оқумен  қатар 
ән-күйден шашу шашты. 

Белгілі жазушы, Қа-
з а қ    с т а н  Р е с п у б  л и  к а  -
сының Мәдениет қай-
раткері, Қызылорда об-
лысы әкімі аппара тының 
ж а у а п т ы  қ ы з м е т к е р і 
Б е г і м б а й  Ұ з а қ б а е в 
 «Жа лаңт�с  баһадүр», 
«Сопы әзиз пір», «Қа-
ра бура»,  «Марал баба», 

«Сартай батыр», «Байқазақ», «Алдаспандар 
рухы» тарихи романдары мен бірнеше повестер, 
әңгімелер кітаптарының авторы. Жақында  
Қа залы ауданы мәслихатының шешімімен қа-
ламгерге ауданның «Құрметті азаматы» атағы 
берілді. Ол бұған дейін Арал ауданның «Құрметті 
азаматы» атанған еді. 

Алматыдағы Республика сарайында жыршы, 
композитор, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, 
халық қалаулысы Бекболат Тілеуханның 
«Елім менің» атты шығармашылық кеші >тті. 

Талантты �нер иесінің шығармашылығымен 
жақсы таныс к�рермен залға лық толды. ?зінің 
орындаушылық шеберлігімен халқының ыстық 
ықыласына б�ленген әнші бұл жолы да бабында 
екенін танытты.

3 дегеннен «Елім менің» әнімен ашылған 
сахна шымылдығы к�рерменін бірден баурап 
әкетті. Бірінен соң бірі орындалған жыр-терме 
тыңдаушысын бейжай қалдырмады. Халық 
Бекболатын, оның �ршіл дауысын сағынып-ақ 
қалған екен. 

Шалкиіз, Ақтамберді, Доспамбет, Абай, 
Дулат секілді дүлдүлдеріміздің туындыларын 
нақышына келтіре орындап, құлақ құрышын 
қандырған �нер иесін жұртшылық үш сағат 
бойы тыңдап, рухани күш-қуат алды. 

Еліміздің әр �ңірінің �зіне ғана тән орын-
дау шеберлігін келістіре жеткізе отырып, ара-
сында әзіл-қалжыңын араластырып, сонымен 
қатар к�рермен қауымның сұрауымен «Мол-
дабай», т.б. бірнеше ән орындаған Бекболат 
қазақ �неріндегі дара жұлдыз. Олай деуіміздің 
де �зіндік себебі бар. Күні кеше Қытайда 
�ткен жекпе-жек турнирінің ақтық сынында 
бір-бірімен жұдырықтаса алмай, жарыстан 
шеттетілген екі қазақ жігітінің аспан асты елінен 
осы кешті тамашалау үшін арнайы келгендігі 
осының дәлелі болса керек. 

Кеш барысында бауырлас ноғай, қырғыз 
елінің �нерпаздарымен бірге, Қытайдағы 
 бауырларымыз да �нерлерімен б�лісті. Сондай-
ақ әншінің туған жерінен ағасы Мұхамеджан 
келіп, тартуы ретінде күмбірлете күй тартты. 

Бұл кеш жиналғандарға жақсы әсер қал-
дырды. «?нердегі бақ жұлдызың биікте жар-
қырай берсін, Бекболат!» деп тарасты к�пшілік.

ҚҰРМЕТАСЫЛДЫҢ СЫНЫҒЫ

– Мингаш Харысұлы, әңгімемізді 
ата-тегіңіз жайлы тереңірек білуден 
бастағанды ж>н к>рдік.

– Мен әдебиетші емеспін, де-
генмен, қазақ әдебиетінің к�птеген 
к�рнекті �кілдерімен бала кезден та-
ныс болғандықтан бауырына басқан 
әкем 3бу Сәрсенбаев жайындағы 
естеліктерді �зім к�рген және есте 
қалған оқиғалармен баяндайын. 

Ес білгелі, қателеспесем үш жастан 
шығар, мен әр кезде 3бу Сәрсенбаевты 
ата деп атайтынмын. Естуімше, оның 
�зі осыны қалаған екен. ?йткені мен 
оның туған інісі Харыстың ұлы, яғни 
3бекеңнің немере інісі, тіпті баласын-
дай болып кеттім десе де болады. Ол 
екеуінің соғысқа дейін екіден балалары 
болған. 3буде – ұлы Дәрмен мен қызы 
Райхан, ал Харыста – қызы Шолпан мен 
ұлы Жамбыл. ?кінішке қарай, сұрапыл 
соғыс жылдарында �здері қан т�гіс 
майданда жүргенде ұлдарынан ерте ай-
рылады. Бақыттарына қарай, майданнан 
оралғанда оларды қыздары Райхан мен 
Шолпан тосып алыпты. Харыс соғыстан 
к�п жарақат алып, мүгедек болып ора-
лады. 1946 жылы ол екінші рет үйленеді. 
Содан туған бауырлар үшін жалғыз ұл 
болып мен дүниеге келіппін. «Харыс 
3буге ұл тауып беру үшін, мүгедек болса 
да майданнан тірі оралды» деп Хамит 
Ерғалиевтің әркез әзілдеп отыратыны 
есімде.

Атам ұзақ уақыт �зінің ата-тегін 
іздеумен болды, с�йтіп, ол біздің 
әулеттің шежіресін тапты. Біздің арғы 
атамыздың аты Сардар екен, халық 
оны Таз молда деп атапты. Атамның 
с�зіне қарағанда, біздің арғы тегіміз 
ираннан шықса керек. Сардардың алты 
ұлы болған, біз үшінші ұлы Қойсәріден 
тараймыз. Ол халық арасында �зінің 
к�регендігімен атағы шығып, жұрт 
оны Теке деп атап кеткен. Атамыздың 
айтуы бойынша, біздің үлкен атамыз 
Б�кей Ордасының болашақ басшысы 
Мақаштың кіндік әкесі болған. Оның 
тәуіпшілдік қасиеті болған к�рінеді. 
3бу мен Харыс – үлкен атамыздың 
бесінші ұрпағы, үлкен апайларым және 
мен – алтыншы, біздің балаларымыз 
жетінші ұрпақтары. Атам айтқандай, 

С е м и н а р  б а ғ д а р л а м а с ы н д а 
 Қа зақстандағы саяси �згерістер жағ да-
йын да Парламент р�лін арттыру, ҚР 
жер гілікті �зін-�зі басқару жүйесінің 
мәселелері, келешегін қалыптастыру 
және дамыту, мемлекеттік билікке 
�згерістер енгізудің жаңа жағдайында 
саяси партиялардың р�лі ж�нінде ашық 
пікірталас ұйым дастырылды. 

Семинар жұмысына ҚР Конститу-
циялық Кеңесі, мемлекеттік мекемелер, 
саяси партиялар мен қоғамдық ұйым-
дардың �кілдері, ҚазҰУ жас ғалымдары 
және оқытушы-профессор лық құрамы 
атсалысты.

Алғашқы болып академик, заң 
ғы  лы мының докторы, профессор 
Сұлтан Сартаев «Біз конституциялық 
кеңістіктеміз» тақырыбында баян-
дама жасап, ел дамуындағы Консти-
туция р�лін атап к�рсетті. Академик 
�з с�зінде «ҚР Конституциясының 
40-бабына сәйкес, Қазақстан Респуб-
ли касының Президенті  – мемле-
кеттің басшысы, мемлекеттің ішкі 
және сыртқы саясатының негізгі 
бағыт тарын айқындайтын, ел ішінде 
және халықаралық қатынастарда 
Қазақстанның атынан �кілдік ететін 
ең жоғары лауазымды тұлға. Яғни билік 
тармақтары арасында �кілеттіктерді 
қайта б�лу сияқты стратегиялық сипат-
тағы мәселелер Мемлекет басшы-

менің ұлдарым Мұратәлі мен  Данияр 
– жетінші,  немерем Ескендір  – 
сегізінші әрі біздің әулетті тікелей 
жалғастыратын ұрпақтар. Олардың 
санының к�бейетініне зор үмітпен 
қараймын.

– ;бекеңнің зайыбы Ләзиза Серғазина 
жайында айтып кетсеңіз.

– 3бу Сәрсенбаев зайыбы Ләзиза 
Серғазина екеуі 1934 жылы отау құрып, 
тату-тәтті елу жылдай отбасылық �мір 
кешті. ?кінішке орай, олардың ортақ 
балалары болмады. Екеуіне ортақ 
3будің қызы – Райхан, Ләзизаның 
қайтыс болған бірінші жарынан ұлы Бе-
кен болды. 1963 жылы отыз бес жасында 
менің шешем Фатима қайтыс болды, сол 
кезден бастап менің тәтем Ләзиза маған 
толыққанды шеше болды. Содан болар 
мен �зімді ешуақытта жетім сезінген 
емеспін.

Ләзиза Серғазина белгілі қазақ 
журналисі болатын. ?ткен ғасырдың 
50-ші жылдарынан бастап зейнетке 
шыққанға дейін ол республикалық 
«Қазақстан әйелдері» газетінің жауапты 
редакторы болып абыройлы қызмет 
атқарды. Оның адал еңбегі ордендер-
мен және �кіметтің басқа да марапат-
тарымен бағаланды. 2008 жылы оның 
туған жері Павлодар қаласында облыс 
деңгейінде 100 жылдық мерейтойы ата-
лып �тті. Ол 1982 жылы атамнан он үш 
жыл бұрын �мірден қайтты. 

– Мәке, Сіздің балалық шағыңыз 
қалай >тті?

– Менің балалық және жастық 
шағым атамның қамқорлығымен �тті. 
Ол менің тәрбиеме үлкен к�ңіл б�летін. 
Менің оқушы кезімде ол �зінің жол 
сапарына мені жиі ертіп жүретін. 3лі 
есімде, сол кездегі Мәскеу сапары-
мыз (Қызыл алаң, Мавзолей, Кремль, 
«Украина», «Москва» қонақүйлері, 
Переделкинодағы Илья Сельвинскийдің 
саяжайы, Корней Чуковский мен 
ақын Михайл Львовпен кездесулер), 
Ленинградтағы «Астория» қонақүйі, 
Исакий соборы, Эрмитаж, І Петр және 
ІІ Николай патшалар ескерткіші,  Аврора 
крейсері, Кронштад, Қырымдағы әйгілі 
Максимиллиан Волошин саяжайы. 

– Сіз үлкен жазушының отбасын-

сының келісімімен шешілуі тиіс» 
деді. ҚР Конституциялық Кеңесінің 
 мү  шесі  Аманжол Нұрмағамбетов 
 Конс титуциялық Кеңестің негізгі 
міндеттерін к�рсетіп, билік тармақ-
та рының �кі леттілігіне толығырақ 
тоқталды. Заң ғылы мының докторы, 
профессор Алуа Ибраева  қазақ стандық 
қоғамның құ қықтық негізін қалып-
тастырудағы мәсе лелер жайын, қайта 
б�лу жүйесінің ерек шелігін жеткізді. 

Заң факультетінің деканы  Дәулет 
Б а й д и л ь д и н о в  к о н с т и т у ц и я л ы қ 
реформаның мәнін түсіндіріп �тті. 
«Менің ойымша, Конституциялық 
реформаны ауқымды мағынада түсіну 
қажет. Бұл мемлекеттік биліктің жеке-
лену жолымен демократиялану мәсе-
лесі. Яғни Президент �кілеттілігінің 
кейбір б�лігін Үкімет пен Парламент-
ке берсе, олар �кілеттіктерінің б�лі-
гін ми нистрліктер мен мекемелер-
ге, ми нистрліктер мен мекемелер т�-
менгі органдарға беруі тиіс. Демек, 
бұл сабақтастық әр құзіреттіліктің �з 
жұмысына деген жауапкершілігін се-
зінуіне әсер етеді және дербестігін кү-
шейтеді» деді ол. Семинарға қатысушы 
тағы басқа мамандар күн тәр тібіндегі 
тақы рып бойынша �з ойларын ортаға 
салды.

Азат ҮСЕНҰЛЫ

Қазақ тіліндегі аса бір киелі ұғымдардың бірі – «Асылдың сынығы, тұлпардың 
тұяғы» деген қасиетті cөз. Ұлт зиялыларының артында қалған, ісін жалғастырушы 
əрі дамытушы ұрпақтарына арналған қасиетті ұғым. Осы сөз осынау зиялы 
дəстүрді абыроймен жалғастырушы, бүгінгі қазақ география ғылымының аса 
көрнекті өкілдерінің бірі, Қазақстан мелиоративті гидрологиясы мектебінің 
іргесін қалаушылардың бірегейі, елімізде гидрологтар мен география саласы ма-
мандарын дайындауға сүбелі үлес қосушы, география ғылымының докторы, про-
фессор Мингаш Харысұлы Сəрсенбаевқа дəл арналғандай. Ол –  Əбу Сəрсенбаевтың 
отбасында өскен. Осы орайда, белгілі ғалым, ұлағатты ұстаз  Мингаш ағамызға 
жолығып, сыр тарқату сəті туып еді.

Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да «Билік тармақтары арасында өкілет тіктерді 
қайта бөлу мəселелері жөніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің 
Үндеуі» атты халықаралық ғылыми-тəжірибелік семинар өтті.

Мингаш СӘРСЕНБАЕВ:

да тәрбиелендіңіз, жалпы сол кездегі 
шығармашылық адамдарының уақыты 
қалай >туші еді?

– 3бу Сәрсенбаев пен Ләзиза 
Серғазинаның үйі әр уақытта адамдарға 
толы болатын. Біз қалжыңдап: «Біздің 
үй – аула» дейтінбіз. Қонақтардың 
біреуі кетіп үлгермей, екіншілері келіп 
жататын. Олар алыс-жақын туысқандар, 
таныс және таныс емес адамдар, ең 
 бастысы, қаламдас  достары еді. Аға 
буын �кілдері Қажым Жұмалиев, Қасым 
Аманжолов, Таир Жароков, Жақан 
Сыздықов, Т�кен  Абдрахманов, Жәрдем 
Тілеков, Куандық Шаңғытбаев,  Сырбай 
Мәуленов, Сафуан  Шаймерденов, 
Қ а б д і к ә р і м  Ы д ы р ы с о в ,  Қ а с ы м 
Тоғызақов, 3бдіжәміл Нұрпейісов, 
Тахауи Ахтанов және де атамның 
жақсы к�ретін достары Хамит Ерғалиев 
пен Зейнолла Қабдолов. Кіші буын 
�кілдері – Жұмекен Нәжімеденов, 
Асқар Сүлейменов, Мұқағали Мақатаев, 
З е й н о л л а  С е р і к қ а л и е в ,  Ф а р и з а 
Оңғарсынова, Ақұштап Бақтыгереева, 
Сәтімжан Санбаев және тағы басқалары. 
3рине, бұл кездесулер тек қана атаның 
жұмыс б�лмесінде ғана емес, міндетті 
түрде Бабажан (Ләзиза Серғазина), 
апайларым Райхан мен Шолпанның, 
кейіннен менің жұбайым Гүлнардың 
жасаған дастарқанында �з жалғасын 
табатын.

Бұл отырыстарда әдебиеттен басқа 
�здерінің жандарына батқан мәселелер, 
әсіресе балаларының ана тілінен 
 алыстауы, Алматы қаласындағы қазақ 
мектебінің жоқтығы жиі айтылатын. 3лі 
есімде, 1967 жылы атамның мұрындық 
болуымен 3бдіжәміл Нұрпейісов,  Хамит 
Ерғалиев және Зейнолла Қабдолов 
қалалық білім беру б�ліміне, қалалық 
атқару комитетіне, қалалық партия 
комитетіне бір қазақ мектебін ашу 
жайында ұсыныс айтып барғаны. Бұл 
оқиғадан кейін атам үлкен �кінішпен 
ұсыныстарының қабылданбағанын 
қынжыла айтты. Себебін олар мектептің 
Хрущев кезінде жабылғанын, ал қайтып 
ашу үшін Мәскеудің рұқсаты керек 
екендігін алдыға тартқан. Деген мен, 
белсенді топ сол кездегі Алматы об-
лысы партия комитетінің бірінші 

хатшысы Асанбай Асқаровқа барды. 
Сол кездегі болған әңгімені к�п жыл 
�ткеннен кейін атамның 100 жылдық 
 мерейтойында 3бдіжәміл Нұрпейісов 
айтып берген еді, А.Асқаров оның 
шындығын �кінішпен растады. Сондағы 
атамның айтқаны: «Жарайды, жаңа 
мектеп аша алмасаңдар, бұрынғы жабы-
лып қалған С.М.Киров атындағы №12 
қазақ мектебін орнына келтіріңдер» 
деген екен. А.Асқаров орнынан атып 
тұрып: «Қалайша? Киров?». Сол мезетте 
қалалық партия комитетіне телефон 
шалып: «Сендер қалайша аса к�рнекті 
партия және мемлекет қайраткері Сер-
гей Миронович Киров атындағы №12 
мектепті жабуға қолдарың барды» депті. 
С�йтіп, Алматыдағы қазақ мектебі 
қайта ашылды. С�йтіп бір үлкен пар-
тия басшысының қиқар саясатынан 
қазақ мектебі жабылса, екінші партия 
қызметкерінің аты ол мектепті қайтып 
ашуға �з септігін тигізді. 3рине, бұл сол 
белсенді топтың еңбегі, соның ішінде 
3бу Сәрсенбаев та бар еді. Ал бүгін 
еліміз тәуелсіздік алғанда, біздің балала-
рымыз қазақ мектептеріне барады.

1982 жылдың күзінде біздің  Бабажан 
– Ләзиза Серғазина қайтыс болды. 
Атам бұл қазаға қатты қайғырды. Аз 
уақыт �ткеннен кейін 50 жасқа тол-
май атамның сүйікті оқушысы, жер-
лес ақыны Жұмекен Нәжімеденов 
қайтыс болды. Бұл атам үшін орны 
толмас қайғы болды. Осы кезде атамның 
�мірінде уақытша шығармашылық 
тоқырау байқалды. 3лі есімде, атам 
бірде, проза әлі де жазылады, ал �лең 
жолдары жүрмей тұр, – деп �кініш 
танытқаны. Сондықтан біз оның балала-
ры мен туысқандары оны бұл жағдайдан 
шығаруға тырыстық. Осы кезде оны 
�зінің жақын достары –  Дихан 3білов, 
Хамит Ерғалиев, Зейнолла Қабдолов, 
Зейнолла Серікқалиев және тағы да 
басқа қалам шеберлері ұмытқан жоқ. 

А т а м  с ү й і к т і  ж а р ы  Л ә з и з а 
 Сер ға зинаға арналған лирикалық  поэма 
жаза бастады. 3рине, ол прозаны да 
ұмыт қан жоқ. Ол �зінің соғыс және 
соғыс тан кейінгі кезеңдегі  достары жа-
йын да естелік жазумен де  айналысты. 
1985 жылы 80 жылдық мерейтойы 

Ғ.Мүсірепов атындағы балалар мен 
жас�спірімдер театрында және �зінің 
туып-�скен жері ол кездегі Гурьев 
облысының Теңіз ауданында кеңінен 
аталып �тілді. Бұл жолғы сапарда атам-
мен бірге С.Сейітов, З.Қабдолов, үлкен 
апайым Райхан және мен бардым. 
3кемді елге мен апарған соңғы сапар-
лары 1989 және 1991 жылдары болды. 
3рине, бұл кезде оның денсаулығы сыр 
бере бастаған, жасы 90-ға таяды. 

Атамның 90 жылдығы қазақтың Абай 
атындағы опера және балет театрында 
�тті. Бұл жолы Президенттің қолынан 
«Парасат» орденін алды. ?кінішке орай, 
�з мерейтойы қарсаңында атам қатты 
науқастанып ауруханаға жатып қалды. 
Тура бір ай �ткенде 1995 жылдың қараша 
айының соңында қатты науқастан 
дүниеден �тті. Осы театрда халық 3бу 
Сәрсенбаевпен қоштасты. Қоштасу 
рәсіміне ел Президенті Н.3.Назарбаев 
та қатысты. 

Атам мен Бабажан бір зиратта қатар 
жатыр. Олардың жанында  Бауыржан 
Момышұлының ескерткіші тұр. Атам 
кезінде осы ескерткішті құшақтап, 
былай деген еді: «Солдат, сен �зіңнің 
қаруыңның ұшымен соғысты жер-
г е  қ а д а д ы ң » .  Б ұ л а р д ы ң  ж а н ы н -
да оның жақын достары Х.Ерғалиев 
және З.Қабдолов, бір жақ бұрышында 
Т.Ахтанов пен Қ.Мұхаметжанов жер-
ленген. 

Атам жайындағы қысқа естелікті 
мен З.Қабдоловтың, Ғ.Мүсіреповтың 
М.3уезовке арнап айтқан с�зін атама 
қарай бұрып «3бекеңді мақтаудың 
керегі жоқ, 3бекеңмен мақтану ке-
рек» деген с�здерімен аяқтағым келеді. 
3рине, бұл с�здер ол кісілердің �здеріне 
де қатысты. 

3будің �з кіндігінен тараған жалғыз 
қызы, менің үлкен апайым Райхан қазір 
қара шаңырақ 3бекеңнің үйінде �зінің 
екі ұлы, бір қызы, немерелері және екі 
ш�бересімен тұрады. Құдай бұйырса, 
келесі жылы 80 жасқа толады. Ол атам 
мен Бабажанның қолжазбаларын реттеп 
баспаға беріп, кейбіреулерін Атырау мен 
Павлодардағы мемлекеттік архив пен 
мұражайларға табыс етуде. Бір с�збен 
айтқанда, қасиетті жұмыспен айналысу-
да. 3рине, ол үшін апама деген алғысым 
шексіз.

Ал �зіме келетін болсам,  мен 
мектептің т�менгі сыныптарында оқып 
жүрген кезімде атам �зінің «Болашақ 
теңіздің түбі» деген �леңінде менің 
болашақ мамандығымды айқындаған 
сияқты. Мектеп бітірген кезде ол 
мені Одақтың жоғары оқу орында-
рына жібермеді. Сондағы айтқаны: 
«Жалғыз тұяқсың. Осы жерде оқисың». 
Мен ҚазМУ-ге (қазіргі әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ) инженер-гидролог 
мамандығына түстім. Оқу бітіргеннен 
кейін алты жыл к�лемінде ғылыми-
зерттеу институтында қызмет етіп 
экспедицияларда және ғылымның 
қолданбалы басқа да түрлерімен ай-
налыстым. Одан кейін ҚазМУ-дың 
құрлықтар гидрологиясы кафедрасына 
аспирантураға түсіп, ғылым канди-
даты, кейінірек ғылым докторы дис-
сертацияларын қорғадым. Ұзақ уақыт 
кафедра меңгерушісі және геогра-
фия факультетінің деканы қызметін 
атқардым. Қазір осы кафедраның про-
фессорымын. 

– ;ңгімеңізге рақмет!

 ;ңгімелескен
Смайыл БАЗАРБАЙ 

ӘБУ АТАМНЫҢ ӘБУ АТАМНЫҢ 
БАУЫРЫНДА БАУЫРЫНДА 

ӨСТІМӨСТІМ

Уақыт талабына сай 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  РЕФОРМАЛАР БАҒДАРЛАМАСЫ

КЕЛЕШЕГІМІЗДІ БАҒДАРЛАҒАН

ӨМІРДЕН ТУЫНДАҒАН ӨЗГЕРІСТЕР

Алтынай 
ТЫМБОЛОВА, 

филология 
ғылымының 

докторы 

Тілеген 
АХМЕТОВ,

Қостанай 
мемлекеттік 

педагогикалық 
институтының 

проректоры 

Елбасының ел �міріндегі 
ерекше маңызы бар Үндеуінде 
заман келбетінің �згеруіне 
қарай мемлекеттің басқару 
жүйе сіне билік тармақтарының 
�кілеттіктерін қайта б�луге 
қатысты мәселелер атап к�р-
сетілген. 

Қос бағдар бойынша жү-
зеге асырылатын реформа-
да біріншіден, Президенттің 
әлеу меттік-экономикалық 
үдерістерді үйлестіретін �кілет-
тіктері Үкіметке және басқа 
да атқарушы органдарға бері-

ліп, оған толықтай жауапты 
Үкімет, министрліктер және 
әкім діктер болып белгіленді. 
Екінші күрделі міндет – билік 
тармақтары арасындағы қарым-
қатынасты конституциялық 
деңгейде теңгерімді етуге күш 
салу болып табылады. Рефор-
маның нәтижесінде Парла-
мент тің р�лі күшеймек. Ал осы 
Парламент сайлауының нәти-
жесінде жеңіске жеткен партия 
Үкімет құрамын анықтайтын 
болады.

Е л б а с ы  « б ұ л  р е ф о р м а 

біздің дамуымыздың қи сы-
ны мен тұтастай қазіргі за-
манғы даму қисынына арқа 
сүйейді» деп алдағы уақытта 
жаһандық және �ңірлік сын-
қатерлерге қарсы тұрарлық 
күш қалыптастыруымызды, 
даму к�кжиегімізді тағы бір 
 бекемдеуге шақырады.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы , 
сондай-ақ сыртқы саясатқа, 
ұлттық қауіпсіздік пен елдің 
қорғаныс қабілетіне күш-жігер 
жұмылдыру керектігіне баса 
назар аудартады.

Мен де қазақтың бір зия-
лы азаматы ретінде Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
билік тармақтары арасында 
�кілеттіліктерді қайта б�лу 
мәселелері ж�ніндегі Үндеуін 
аса бір ықыласпен оқып, біраз 
жайға қанықтым. 

Елбасының ондағы тұ-
жы рымдары бәріміздің де 
к�ңілімізден шықты. Мәселен, 
Мемлекет басшысының осы 
Үндеуіндегі барлық айтылған 
пікірлері кез келген жүрегі елім, 
халқым деп соғатын азаматты 
бейжай қалдырмайтындығына 
�з басым сенімдімін. 

Шынында да мемлекеттік 

билік тармақтары арасындағы 
міндеттерді қазіргі �зіміз ғұмыр 
кешіп жатқан уақыт талапта-
рына сай қайтадан жүйелеу 
керектігі ж�ніндегі идея �те 
орынды. 

Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаев қазақ 
елін әлемге танытуда к�п еңбек 
сіңіріп келеді.  Оны күллі жаһан 
халқы біліп те отыр. Енді алдағы 
уақытта Үкімет пен Парла-
ментке де жүктелер міндет арта 
түспек. 

Егемен Қазақстанымыз 
бұ дан да мәртебелі, бұдан да 
асқақ болсын десек барша 
жұртшылық Елбасының ке-

зекті Жолдауын да қолдап, күн-
делікті �мірде оған �здерінің 
қо мақты үлестерін қосуға 
тиіс. ?зім қызмет атқаратын 
Қостанай мемлекеттік педаго-
гикалық институттың ұжымы 
да жоғарыда аталған Үндеуді 
ж ә н е  Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы н а 
арналған Жолдауды �те жылы 
қабылдады. Жоғары оқу ор-
н ы н  д а ғ ы  б а с қ о с у д а  � з  д е -
рінің ой-пікірлерін білдірді. 
Біз де �з қызметімізге деген 
жауапкершілікті барынша арт-
тырып, Тәуелсіз еліміздің тірегі 
болатын жастарға сапалы білім, 
саналы тәрбие беруге к�п к�ңіл 
б�ле береміз. 
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ШАЛАЖАНСАР АУДАРМА ШАЛАЖАНСАР АУДАРМА 
шектен шығып барадышектен шығып барады

Сүйініш пен күйініш

«Жігерсіз шашы» несі?

Немқұрайдылықтан 
сақтансақ...

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ОҚЫРМАН ОЙЫ

О Ң Т Ү С Т І К  Қ А З А Қ С Т А Н  О Б Л Ы С Ы

ТҮЛКІБАС АУДАНЫ

Түлкібас  ауданы.  Аудан облыстың 
шығысында,  Талас  Алатауы,  Қаратау 
тауларының ортасындағы үлкен шұңқырда 
орналасқан. Жері �те шұрайлы, жасыл же-
лекке оранған. Дүниежүзіне әйгілі Ақсу-
Жабағылы қорығы да осында. Облысты кесіп 
�тетін Арыс �зені де Жабағылы тауынан 
бастау алады. Аудан құрамында 13 ауылдық 
округ бар. Аудан атауы туралы айтатын 
болсақ, ол ерте заманнан, шамамен ХІІ-ІХ 
ғасырларда осы аймақтарда билік кұрған К�к 
түркі кағанаты дәуірінде Түркібасы деген 
атаумен белгілі болғанға ұқсайды. Олай ата-
луына жаугершілік заманда жерінін табиғи 
қолайлылығына байланысты Түркі қағанаты 
билеушілері ордасының орналасуы негіз 
болған.

Ұрбұлақ ауылы. Ұрбұлақ ауылы орталықтан 
үш шақырым шығыс жағында орналасқан. 
Осы ауылдың оңтүстік жағынан кішкентай 
бұлақтар шыға берген. Бұлақтың к�зін ашып, 
пайдалана бергенде суы тартылып, жоқ бо-
лып кетеді де, басқа жерден ұрланып шыға 
бергендіктен «Ұрбұлақ» деп аталған.

Кемербастау ауылы. Кемербастау – к�не 
тілдік атау. «Кемер» с�зі қазіргі қолданыста 
«бастау» деген мағына береді. Қазіргі Елтай 
ауылында тау астынан шығатын бірнеше 
бұлақтың жиынтығынан тұратын Кемерба-
стау-1 және Кемербастау ауылында дәл соған 
ұқсас тау асты бұлақтарының жиынтығынан 
екі бастау орналасқан. Кемербастау ауылы 
осы екінші бастаудың құрметіне ежелден 
«Кемербастау» ауылы атанған. Сол себепті, 
бұл ауыл колхоздастыру кезінде бастау аты-
мен Кемербастау ұжымшары атанып, кейін 
 Кемербастау ауылы болып қайта атанып 
кеткен.

Шұқырбұлақ ауылы. Шұқырбұлақ ауылы 
1929 жылға дейін Шұқырбұлақ сайының 
екі жағына орналасқан болатын. Оның 

тұрғындардың таңданысында шек болмады. 
Олар сонау шұбырынды кезде к�шке ілесе 
алмай қалып койған таныс биені екі жасар 
құлынымен к�рген еді. Сол жерде ауылдың 
қадірлі ақсақалы қолын жайып: «Мұнан былай 
бұл жер Жабағылы деп аталсын» деген екен. 
Сол бір с�зден кейін Талас Алатауының батыс 
сілемдеріндегі кең де сұлу шатқал және тау 
Жабағылы аталып кеткен к�рінеді. Қорықта 
Ақсу-Жабағылы таулары. Ақсу және Жабағылы 
�зендері бар. Одан т�меніректе Иірсу, Дәубаба, 
батыс жағында Қараңгір, солтүстік жағында 
Боралдай, Қанай, Пістелі, Жыланды, Құлан 
таулары созылып жатыр. Ал ортада Түркібасы 
тауы зораяды.

Қайыршақты ауылы. Бұл елді мекеннің тари-
хы тас дәуірінен басталады. Күні бүгінге дейін 
елді мекен болып келеді. Бұл жерде Темірдің 
Жарылқап аталарының ұрпақтары тұрған. 1929 
жылдың аяғында жаппай ауылшаруашылық 
артелін құру басталған шақта Қарад�ң 
ауылшаруашылық артеліндегі үй саны 60-қа 
жетті. Тап осы жылы Қайыршақты ауылынан 
Калинин атындағы ауылшаруашылық артелі 
отау тікті. Оның қарамағында 120 шақты үй 
болды. 1936 жылы Қайыршақты ауыл Кеңесінің 
қарамағында т�рт (Калинин,  Қарад�ң, 
Қарағашты және К�ктанды) колхоз болды. 1951 
жылы колхоздар ірілендіріліп, Степь колхозына 
қосылып С.М.Киров атындағы колхоз болды. 
Арыс және Қайыршақты ауылдық кеңестері 
біріктіріліп, Арыс ауылдық кеңесі атанып, 
орталығы Ильинка (қазіргі Керейт) селосы-
на к�шірілді. Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Кеңесі Т�ралқасының 1993 жылғы 4 
мамырдағы №2189-ХІІ қаулысымен Калинин 
атауы Қайыршақтыға ауыстырылды.

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

тарихы» кітабы бойынша 
дайындаған >лкетанушы 

Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

Шұқырбұлақ болып аталуы Майлыкент 
�ңірінен басталатын бұлақ әр шұқырдан 
шығып, үлкен бұлаққа айналып, Арыс �зеніне 
құяды. Шұқырдың, одан шықкан бұлақтың 
к�птігінен �зен Шұқырбұлақ болып, оның 
екі жағына орналасқан ауыл «Шұқырбұлақ 
ауылы» болып аталған. 

Иірсу ауылы. Ауылдың қасынан ағып 
�тетін �зенінің иір-иір болып ағатындығынан, 
Иірсу ауылы болып аталып кеткен. 1952 
жылдан бастап Иірсу, Диқан, Горный 
ұжымшарлары бірігіп, Победа колхозының 
Иірсу б�лімшесі болды.

Жыланды ауылы. 1917 жылы қазіргі «Жы-
ланды» ауылы Владимировка поселкесі болып 
аталып келген. 1933-1952 жылдары «Восходя-
щая звезда» ұжымшары (колхоз) болған.

Жыланды �зені бойының жағасында 
к�птеген жыландардың мекендеген орда-
сы болған. Сол жыландардың ордасының 
себебінен, халық арасында ауызша тарихи атау 
болып қалыптасты. Қазақстан Республи ка-
сының Жоғарғы Кеңесі президиумының 1993 
жылғы 4 мамырдағы №2189- XII қаулысының 

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық 
соты мемлекеттік тіл мәселесіне қатысты біршама 
келелі істерді қолға алып отыр.

Атап айтқанда, «Мемлекеттік тілді қолдану мен 
дамытудың бағдарламасын» іске асыруға  байланысты 
тоқсан сайын құжат айналымының пайыздық 
к�рсеткішін арттыру, мемлекеттік тілге қатысты 
кеңсе қызметкерлері арасында �ткізілген семинар 
сабақтар мен жарияланған мақалаларды кестеге 
к�рсетіп бақылау, Шығыс Қазақстан облыстық соты 
ұйымдастырған «Үздік сот мәжілісінің хатшысы», 
«Үздік баспас�з хатшысы», «Үздік статист маман» 
аталымдары бойынша �ткізілген байқауларға қатысу 
және т.б. Бір қарағанда бәрі де дұрыс, к�ңіл қуантады.  

Дегенмен де, мәселенің екінші жағы бар. Мемле-
кет тік тілдің дамуы мен оның сапалық жағынан �сіп, 
қолданылу аясының кеңеюіне әр деңгейдегі  атқару шы 
билік басында отырған тұлғалар шынайы патриоттық 
тұрғыдан қарауы тиіс. Ал барлығын мемлекеттік тілге 
қатысты шараларды ұйымдас тырумен шектелетін 
болсақ, онда қазақ тілі к�рсеткіш үшін түзілген 
мәлімет пен керексіз қағазбастылықтың к�леңкесінен 
шыға алмай қалары с�зсіз. 

Дәлелді алыстан іздеудің керегі жоқ. Басқа саланы 
білмеймін, облыс соттарының сот т�релігін жүзеге 
асыруының барысы туралы облыстық алқа т�рағалары 
жасаған талдау қортындылары, хаттамалық шешімдері 
орыс тілінде, тек жолдау хаттары ғана мемлекеттік 
тілде жазылады. Мұны к�ріп мемлекеттік тілдің 
к�сегесі к�геріп, мәртебесі биіктейді дегенге �з-�зімді 
қаншалықты иландырғым келгенмен де, мемлекеттік 
тілге деген немқұрайдылыққа қарап қарным ашады. 
Неге десеңіз мемлекеттік тілді қолдану кез келген 
саланың т�менгі буыны үшін ғана қажеттілік секілді 
к�рінеді.

Ұ.АТАНБАЕВ,
 Тарбағатай аудандық 
сотының бас маманы 

Шығыс Қазақстан облысы 

қабылдауына байланысты Жыланды ауылы 
болып аталған.

Қарабастау ауылы. Қарабастау ауылындағы 
қасиетті «әулие» бұлақ бастауы болған. Бұлақтың 
әр жерінен к�з-к�з болып бұрқырап шығып 
жатқан, тереңдігі 1-1,5 метр үлкен к�лшік 
болған. Бұлақтың шеттері қара топырақ лайшық 
болғанымен, суы м�п-м�лдір тұнық, таза, ішінде 
алтын жалатқандай балықтар жүрген. Суы 
бұрынғы үлкен қорымның (яғни мазараттың) 
астынан шығып жатқан. Қарабастау бұлағының 
адамдарға, малдарға емдік қасиеті керемет 
болған. Қазіргі таңда Қарабастау елді мекенінің 
тұрғындары бұлақтың суымен тіршілік жасап 
келеді.

Ақсу-Жабағылы қорығы. Ертеде Батыс Тянь-
Шань шатқалдарында мал �сірушілер бейбіт 
�мір сүріп жатады. Сол елге бірде аяқ астынан 
шапқыншылар бас салады. Содан айқас дала-
сында ер азаматтарын қалдырған әйелдер мен 
балалар, кемпір-шалдар туған жерлерінен ке-
туге мәжбүр болады. Артынан соғыс аяқталып 
жатжерліктер кеткеннен соң, екі жылдан кейін 
�з отбастарына қайтып оралған жергілікті 

ТІЛБҰЗАРҒА – ТОСҚАУЫЛ

ліміздің теміржол са-
ласында, оның ішінде 
пойыз қозғалысы мен 
қауіпсіздігін сақтау 
талаптарына арналған 
құжаттамалар бар. 
Бұл құжаттамалар 
негізінен Кеңес Одағы 
кезінде əзірленгенімен 
республикамыз 
өз тəуелсіздігін 
жариялағаннан кейін 
оған қажетті өзгертулер 
енгізіліп, қайта өңделіп 
шығарылған бола-
тын. Қолданыстағы 
құжаттамалардың 
орыс тілінен біртіндеп 
мемле кеттік тілге 
аударылғаны темір жол 
саласындағы қазақ тілі 
аясының кеңейіп келе 
жатқанын байқатады. 

«Тіл – халықтың жаны» деп жиі айтамыз. Біздің қазақтың да жанды жері оның 
тілі екені даусыз. Ана тілін білмейтін, орысша шүлдірлейтін адамдарға халық 
зиялысы Халел Досмұхамедов осыдан 94 жыл бұрын «Ана тілін жақсы біліп 
тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл – сүйініш; ана тілін білмей тұрып бөтенше 
сөйлесең, бұл – күйініш» деген екен. 

Тəуелсіздік алғаннан бері елімізде сөзжасам жəне аударма мəселелеріне көңіл 
бөлініп келеді. Бұл ретте айтайын дегенім, арамызда кім көп – аудармашы 
көп жəне олардың бəрі бірдей сауатты емес. Жергілікті жерлерде кейбіреулер 
аудармашылықпен оп-оңай айналысып ақша табуға тырысады. Бірде 
ісқағаздарын қате аударған адамға «дұрыс аудармадың» десем, «соны кім оқыр 
дейсің, олар орысшасын оқиды, қазақшасы тек заң бойынша ғана ғой» дейді.

Осынау күрделі  де  қиын әрі 
 жауапты аударма жұмысына бұрынғы 
Қазақстан Республикасы К�лік 
және коммуникация министрлігі, 
Қазақстан теміржолы «Ұлттық ком-
п а н и я с ы »  а к ц и о н е р л і к  қ о ғ а м ы 
магистральдық желі дирекциясының 
жол және құрылыстар департаментінің 
қызметкерлері мен аудармашылары 
к�п еңбек сіңіргенін айта кеткеніміз 
ж�н. 

Дегенмен, орыс тілінен қазақ тіліне 
аударылған іс-қағаздардың, нұсқау-
лықтардың, т.б. құжаттамалардың 
мәтіндеріне қатысты ортаға салар 
бір қатар мәселелер бар. Бұл орайда 
«Қазақ стан темір жолы «Ұлттық ком-
паниясы» акционерлік қоғамының 
вице-президенті Е.Қизатовтың 2013 
жылғы қаңтар айының 30-ындағы 
№82-Ц бұйры ғымен бекітілген орыс 
тіліндегі «Инструкция по применению 
старогодных материалов верхнего 
строения пути» құжаттамасының қазақ 
тіліне аударылған нұсқаулығының са-
пасы жайында с�з қозғасақ. 

Теміржол саласының жол шаруа-
шылығы мекемелерінде 40 жылдан 
аса қызмет істеп, аударма жұмысынан 
хабардар қарапайым тіл жанашы-
ры ретінде осы нұсқаулықтың қазақ 
және орыс тіліндегі мәтінін салысты-
рып шықтым. Сонда байқағаным, 
қазақ тіліндегі нұсқаулықта к�птеген 
кемшіліктер мен қателіктер жіберілген. 

Менің ойымша, оның негізгі се беп-
тері мыналар:

1 .  Теміржол саласында пой-
ыз қозға лысына қатысты және оны 
реттейтін құжаттамалар әуелі орыс 
тілінде дайындалып, одан кейін қазақ 
тіліне аударылады;

Ескіжарамды рельстерді пайдалануЕскіжарамды рельстерді пайдалану

Жолдан шығарылатын рельстерді қарау және таңбалауЖолдан шығарылатын рельстерді қарау және таңбалау

...8. Атқарылған жұмыс к�лемінің тоннажы бойынша 
теміржолдарды пайдалану үдерісі кезінде әртүрлі ақаулар, 
пішіннің �згеруі, рельстардың дефектілері (сызаттар, 
қыртыстанулар, үгілулер, майысулар, сырылулар, бүжырлар, 
металлдың тоттануы, майысу түрінде рельстерге механикалық 
ақаулар тұрып қалулар, табанының, бастиектің ісінулері, 
рельс металлында ішкі тозығы жеткен ақаулар және т.б.) 
жинақталады. Осы ақаулардың түрлері, олардың пайда болуы 
мен даму себептері, анықтау әдістері мен рельстерді пайдалану 
бойынша ережелер «Қазақстан темір жолы ұлттық компания-
сы» Жабық акционерлік қоғамының Вице-президентімен 2003 
жылдың 30 қаңтарындағы бекітілген нормативті-техникалық 
құжаттарда келтірілген:

Рельс ақауларының топтастырылуы (бұдан әрі ЦП-
НТД/45-03), Рельс ақауларының каталогы (бұдан әрі ЦП-
НТД/46-03), Рельстердің ақаулы және күрделі себептері (бұдан 
әрі ЦП-НТД/47-03).

9. Жолдардан барлық жол ж�ндеу жұмыстарының 
түрлерінде алынып тасталынатын және темержол рельстерінің 
ағымдағы ұсталуы жеткілікті қорларға ие және ж�ндеусіз немесе 
ж�ндеумен темір жол желілерінің жолдарында қайта пайдала-
ну үшін пайдаланылуы мүмкін, соның ішінде РСП бастиегін 
бейінді �ңдеумен немесе рельстіажыратқыш жолдарды және 
рельстіфрезерлеу поездарымен тікелей пайдаланылады. 

(«Жоғарғы жолдарды құруда ескіжармды материалдарды 
қолдану бойынша нұсқаулығынан»)

...14. Рельстерді таңбалау ашық �шпейтін бояумен 
рельс мойнына, километр жүрісі бойынша сол жақ 
түйесуінен 1,5м шамасындағы ара қашықтықта жұмыс 
қыры жағынан ізінің ішімен немесе �рілудің кесілу ор-
нында, және рельстік �рілудің соңынан 12,5м шамасында 
(қызметкердің рельсті таңбалау немесе �рілу ізіне бетпе бет 
болған кезде) жүргізіледі. Таңбалауды рельстің мойнына 
келесі к�рсетілімдер жазылады: рельстердің жарамдылық 
тобы (3 қосымшаның 2 кестесінің мәліметтері бойынша), 
орнықтыру түрі мен олардың болуы, жіберілген таннажы 

(10 млн. Т бруттоға дейін д�ңгеленту), жлына 5 млн. Ткн 
брутто дейін д�ңгелентілген жүкжетілім учаскесі және 
рельстен шығарылған ПЧ н�мірі. 

Термоорнықтыру рельстердің барлық кесілулері бой-
ынша У әріпімен таңбаланады, үстінен орнықтырылған 
ПУ әріпімен, термоорнықтырылмағандар Н әріпімен 
таңбаланады. Қысқы кезде кейін ашық �шпейтін бояумен 
жаңартылумен, уақытша бормен таңбалауға рұқсат етіледі. 

(«Жоғарғы жолдарды құруда ескіжармды материал-
дарды қолдану бойынша нұсқаулығынан»)

Ендеше ХХІ ғасырда ғұмыр кешіп 
жатқан біз неге қамсызбыз? Қайта сол 
Халел �мір сүрген �ткен ғасырдың ба-
сында қазақ халқының тек 10-15 пайызы 
ғана, оның �зі қалалық қазақтар ғана 
орысша с�йлейтін, ауылдарға әлі орыс 
тілі жете қоймаған кез еді ғой. К�кірегі 
ояу, к�ңілі зерек адам жүз жыл алдағыны 
қалай дәл болжаған десеңізші! ?ткен 
ғасырдың алпысыншы жылдары-ақ 
қазақтың 40 пайызы ана тілінен қол үзіп 
кеткені шындық. Сол буынның ұрпағы 
бүгінгі орыстілді мектептердің «негізін 
қалап» отыр. Мұның қазақ тілінің қанат 
жаюына тигізер кедергісі де аз емес. 
?йткені мемлекеттік тілді білмейді 
ғой. Ана тілін білмейтін, �зге тілде 
шүлдірлейтін қазақтарды �з басым қазақ 
деп айта алмаймын. Себебі құжатында 
ұлты қазақ деп жазылғанымен, тегі 
«бәленбайұлы» болғанымен тілі қазақша 
болмағасын, ана тілінің мәйегінен 
нәр алмағасын жаны қазақ болып 
жаралмаған. Тілімізден айырылсақ, 
барлық ұлттық қасиеттерімізден қол 
үзеріміз анық. Кеңестік кезеңде бұл 

Бізде тілге деген к�зқарас әлі 
дұрыс емес екенін осындайдан-ақ 
бай қауымызға болады. Енді нақты 
мы салдарға назар аударсақ. Мысал ре-
тінде, теміржол саласында  «переезд» 
деген с�зді қазақша «�тпе» депті, 
меніңше «�ткел» деген түсінікті емес 
пе?! К�шедегі бір жарнамада «Свежая 
выпечканы» қазақша «жаңа піскен 
пісірме» деп аударған. Дұрысы - «жаңа 
піскен нан» болуы керек. Адамның 
шашына байланысты «қолаңшаш, 
жібектей шаш, жұмсақ шаш, т�гілген 
шаш, жылтыр қара шаш, сүмбіл 
шаш» және т.б.  с�здердің орны-
на «балғын шаш», «жігерсіз шаш» 
дегендерді еститін болдық. Адам ның 
терісі «жұмсақ» немесе «тұтқыр» бо-
лушы еді, «балғын тері» дегенді кім 
естіген? Бұл аздай «ұшқыр заттар», 
«соққы бағаларды» к�ргенде жағаңды 
ұстайсың. 

Кейбір әріптестеріміз жылқыны «ірі 
қара», сиырды «мүйізді, сауынды ірі 
мал», саулықты «аналық қой» деп т�рт 
түлік атауларын орынсыз қолданады. 
«Үстіміздегі жылдың» орнына – теку-
щий год – «ағымдағы жыл» деп, «дәмі 
тіл үйіреді» деудің орнына «дәмі сені 

мақсат 40 пайызға орындалып та 
үлгерген еді. Тәуелсіздікке қолымыз 
жетпегенде т�л құндылықтарымыздан 
біржола ажырап та қалар ма едік, қайтер 
едік? Олай болса, ана тілімізді сақтауға, 
оған қамқорлық жасауға бәріміз бір 
қазақ болып атсалысайық. 

Президент Жолдауындағы «Қазақ 
тілінің басымдығы сақталады» деген 
с�зі мемлекеттік тіліміздің тұғырын 
одан әрі нықтай түскендей. Демек, әлі 
күнге дейін қазақ тілін үйренуге талап-
танбай жүргендер ойланулары керек. 
Сонымен бірге Елбасы «Ағылшын 
тілін меңгермей, Қазақстан жалпы 
ұлттық прогреске жете алмайды» деді. 
Себебі түсінікті. Қазіргі кезде 90 пайыз 
ақпарат ағылшын тілінде. Ағылшын 
тілін меңгермесек, әлемдік к�шке ілесе 
алмай қалатынымыз белгілі.  

Исламғали ҮРКІМБАЙҰЛЫ,
Панфилов аудандық «Қазақ тілі»

қоғамдық бірлестігінің т>рағасы

Алматы облысы

үйіріп әкетеді» деп айтады. 
Жақында теледидардан мәнерлеп 

сырғанауды тамашалап отырсам, 
 комментатор бір жұп туралы «биді 
�здеріне �здері қояды» деп мақтап жа-
тыр. Оны қалай түсінуге болады? Ол – 
«биді �здері ойлап тауып, сахналайды» 
дегісі келген болар.

Қазақ тіліне сәтсіз енген с�здердің 
бірі – «қолжетімдік». Мен бұл ж�нінде 
бұдан бұрын да жазғанмын. «Қол 
жету» ме, әлде «қол жетім» бе? С�здің 
мағынасын осы с�здің қайсысы бере 
алады? Мен «қол жетерліктей арман-
мақсатым бар» десем, түсінесіз. Ал 
«қолжетімді арман» – бұл мағынаны 
бере алмайды. «Жету» мен «жетім» 
с�здерінің мағынасы жер мен к�ктей.

Алаш қайраткері, жазушы Мұхтар 
3уезов «Қазақша жазу – қазақ с�з-
дерінің кез келгенін құрастыра беру 
емес» деген екен. Асылында, біз осыны 
есте ұстауымыз керек, ағайын. 

Марал ЗЕЙНЕЛ-ҒАБИҚЫЗЫ,
ақын, журналист, Қазақстан 

журналистер одағының мүшесі

Солтүстік Қазақстан облысы

2. Мәтіндерді аудару кезінде қа-
зақ тілінің бай с�здік қоры, лин гвис-
тикалық және емле заңдылықтары 
ескерілмейді;

3. Қазақша мәтіндерді орыс тілінен 
с�збе-с�з (подстрочный перевод) 
тәржімалау жағдайлары к�п кездеседі;

4. Орыс тіліндегі терминдерді 
аудару кезінде қазақша мәтіннің 
мағынасына сәйкес келмейтін анто-
ним с�здері қолданылады; 

5.  Нормативтерге қатысты (жүк 
к�леміне, рельстің ұзындығына, жал-
пақтығына, қалыңдығына, еніне, биік-
тігіне және ақауларының тереңдігіне, 
рельстердің жарамдылық к�рсет кіштеріне 
және т.б.) қолданылатын с�з тіркестері 
м е н  н о р м а т и в т е р д і ң  а р а  с ы н  д а ғ ы 
жалғаулықтар дұрыс қойыла бермейді;

6. Аудармашылардың жіберген 
қателіктері мен баспадағы бақылаудың 
жоқтығынан кейбір с�з тіркестеріне 

қосылып кеткен мағынасыз жалғаулар 
мен шылаулар,  грамматикалық 
қателер және дұрыс қойылмаған ты-
ныс белгілері түзетілмеген;

7. 3лі де болса қазақ тіліндегі аудар-
маларға деген қажеттілік аз.

Мұндай кемшіліктер мен қате лік тер-
дің салдарынан қазақша нұсқаулықтың 
сапасы к�ңіл к�ншітпейді. Демек, қазақ 
тіліндегі бұл нұсқау лықтың мәтінін қайта 
қарап, тиісті �згерістер жасау қажет. Дәл 
осындай түзетулер тіреніштер (шпалдар), 
бұрылмалы білеулер, бағыт тама бұрмалар 
және бекіттемелерге (бекіткіштерге) 
қатысты аудармаларға да жасалуы тиіс. 
Яғни қазақ тіліндегі бұл нұсқаулық 
қолданысқа толық дайын емес. ?йткені 
әрбір түсініксіз,  қате аударылған 
нұсқаулық талабы орындалған жағдайда 
жол материалдарын қайтадан жолға салу 
тәртібіне, тіпті жүріс қауіпсіздігіне зала-
лы тию мүмкін екенін жасыруға болмай-
ды, мұны кәнігі теміржолшылар жақсы 
біледі. Теміржол саласында «бұйрық 
және талап түсінікті әрі дәлме-дәл түрде 
берілуі керек» деп жазылған ережелер 
бар.

Менің ойымша аударма жұмысына 
алдағы уақытта ерекше мән беріліп, 
оны атқаруға еліміздегі тәжірибелі 
темір жолшыларды, білікті тіл маман-
дарын, кәсіби аудармашыларды тар-
туымыз керек. 

Мен айтылған с�зім дәлелді болу 
үшін жоғарыда тілге тиек етілген 
нұсқаулықтың аударма-сымағынан 
үзіндіні оқырман назарына ұсынып 
отырмын. ?здеріңіз де байқарсыздар, 
осыдан не түсінуге болады? Мәтін 
�згеріссіз беріліп отыр.

Асан ҚАЛМАҒАМБЕТ,
 бұрынғы теміржолшы, зейнеткер

АҚТ?БЕ 

ЕЕ
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ХАЛ ҚАЛАЙ, ҚАЗАҚ ХАЛ ҚАЛАЙ, ҚАЗАҚ 
БАЛАБАҚШАСЫ?БАЛАБАҚШАСЫ?

Шерубай ҚҰРМАНБАЙЛЫ, 
филология ғылымының докторы, 

профессор, ҚР ҰҒА-ның 
корреспондент-мүшесі

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА 

«Ана тіліміздің алтын бесігі қазақ балабақшаларындағы тіліміздің жай-күйі 
қалай?», «Балабақша меңгерушілері мен тəрбиешілері əр үйдің үміт күткен 
көз нұрларына қазақтың ұлттық рухын сіңіртіп, ана тілінің уызына жары-
тып, ұлттық дəстүрді бойына дарытып тəрбиелеп жатыр ма?», «Балабақша 
ұжымы ұлт алдындағы жауапкершілікті толық сезініп, өзіне жүктелген аса 
зор міндетті ойдағыдай атқарып отыр ма?» деген сияқты сұрақтарға жауап 
іздей бастасақ, ойланатын, ойласатын, көңіл бөлетін тұстарымыздың 
көп екенін дəл осы кезеңде балабақшаға бала апаратын ата-ананың бірі 
ретінде күнде көріп жүрміз. Қазақ балабақшасының жетістігіне сүйініп, 
кемшілігіне күйінетін көптің бірі ретінде осы мəселеге қатысты кейбір 
ойларымызды айтқанды жөн көрдік. 

САН БАР, САПА КЕРЕК

Ана тілі – ұлттық тәрбие негізі. 
Тілді тәрбиеден, тәрбиені 
ұлттың тілінен б�ліп қарау 

мүмкін емес. Ұлтымыздың рухынан 
бастап, бойындағы бар қасиеті тілінде 
сақтаулы тұр. Ұлтының барлық ізгі 
қасиеттерін алпыс екі тамыры арқылы 
тараған қан секілді ұрпағының бойына 
сіңіріп, халқының жанын ұғатын, оған 
қызмет ететін ұл-қыз �сіргісі келетін 
әр жұрт мұны жақсы біледі. Ұрпағын 
ана тілінде тәрбиелеу – ежелден-ақ 
біздің халқымыздың басты ұстанымы 
болған. Сонау ортағасырлық ғұлама 
Махмұд Қашқаридың «Тәрбие басы 
– тіл» деуі, халқымыздың «?нер 
алды – қызыл тіл» деп, оны бар 
�нерден жоғары қоюы соның айқын 
к�рінісі. ХХ ғасырдағы ұлт саясаты 
мен тіл саясатындағы солақайлық, 
ұлтсыздандыру  идеологиясы қазақтың 
�мір-салтының �зегі болып келген 
осы қасиетімізден кеңестік тәрбие 
мен білім беру жүйесі арқылы айыруға 
тырысты. Ұлтты тілінен мүлде ажы-
ратып тастай алмаса да, ұл-қызын 
басқа тілде оқытып, б�где тілде 
берілген тәлім-тәрбие мен таным-
түсінікті санасына сіңіру әдісімен 
ұлттың тұтастығын, ұлттық санасы 
мен рухын бұрын-соңды болмаған 
жағдайға жеткізіп, барынша әлсіретті. 
Екі басқа тілде білім алып, тәрбие 
к�рген, екі мәдениеттен сусындаған 
қазақтың қақ жарылып қалған бол-
мысы әлі толық тұтаса алмай келеді. 
Отбасынан кейінгі ұлтты тұтастыруға, 
ұлттық сананың дәнін егуге, ұлттық 
рухтың негізін қалыптастырып, ана 
тілінің уызына жарыған отаншыл 
ұрпақты тәрбиелеуге ең күшті ықпал 
ететін ошақ – қазақ балабақшасы. 
Балабақша – мемлекеттік тіл саясатын 
жүзеге асырудың ең маңызды сатысы. 
Gйткені ертең қазақ мектебіне бара-
тын, бүрсігүні маман болып қазақтілді 
қоғамды қалыптастыратын ұлт үміті, ел 
болашағы бүгін дәл осы балабақшаларда 
>сіп жатыр. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдары балабақшалардың к�бі жап-
пай жабылып, жекешеленіп кетті. 1990 
жылдағы балабақшалар саны – 8 881 
болса, 1991-ден 2000 жылға дейін 
республикадағы балабақшалар саны 
8 еседей кеміп, 8 743-тен 1 144-ке 
дейін қысқарды. Сол 90-жылдардағы 
к�рсеткішке мемлекеттік, жекеменшік 
б а л а б а қ ш а л а р  м е н  ш а ғ ы н -
орталықтарды қоса есептегенде араға 
ширек ғасыр салып біз енді ғана 
жуықтап келеміз. ҚР БҒМ жанындағы 
«Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ 
дайындаған «Қазақстан Республикасы 
білім беру жүйесінің жай-күйі және 
дамуы туралы» ұлттық баяндамасына 
сүйенсек, 2015 жылғы мектепке дейінгі 
ұйымдар саны – 8 834 (оның ішінде 
4 241 балабақша, 4 593 шағын орталық) 
екен. Мемлекеттік балабақшалар саны 
– 2688, ал жекеменшік балабақшалар 
– 1553. Бұлардың 4371-і мемлекеттік 
ш а ғ ы н  о р т а л ы қ т а р  д а ,  2 2 2 - с і 
жекеменшік шағын орталықтар. 2016 
жылы олардың саны тағы артты. 

Жыл санап қазақ балабақшала-
рының саны к�бейіп, оған қазақтармен 
бірге �зге ұлт �кілдерінің де балаларын 
бере бастауы қуанарлық құбылыс. 
Бұл үрдістің жалғасын таба беруі 
осы мекемелердегі тәрбие мен білім 
берудің сапасына тікелей  байланысты. 
С о н д ы қ т а н  е н д і г і  ж е р д е  қ а з а қ 
балабақшаларындағы бүлдіршіндерге 
қазақ тілінде тәрбие берудің сапасына 
барынша к�ңіл б�лудің маңызы зор.

ҚАЗАҚ БАЛАБАҚШАЛАРЫНДА 
БАЛАЛАР НЕГЕ ОРЫСША 

СGЙЛЕСЕДІ?

Үлкен қалалардағы қазақ 
м е к т е п т е р і н д е  о қ и т ы н 
балалардың сабақтан шыға 

сала мектеп дәлізі мен ауласында орыс-
ша с�йлесе тініне қынжылып жүрсек, 
қазақ ба лабақшаларындағы жағдай 
да жетісіп тұрған жоқ екен. Мәселен, 
елордамыз Астана қаласындағы қазақ 
балабақшаларының к�бінен осы 
құбылыс анық байқалады.Еліміздің 
ертеңі, тіліміздің тұтынушысы деп үміт 
артып қазақ тілінде тәрбиелеп жатқан 
бүлдіршіндеріміз, қазақ мектебінде 
оқытып жатқан жеткіншектері-
міз ана тілінде с�йлемесе, �зара 
 қа рым-қатынаста �зге тілді таңдаса, 
онда бе рілген тәрбие мен білімнің 
нәтиже сі қайда? Осы мақсатқа б�лініп 
отыр ған миллиардтаған қаржының, 
тәрбиешілер мен ұстаздар еңбегінің 
�теуін кімнен сұрауымыз қажет? 
Тәрбиеленушілері мен түлектерін 
сол тәрбие мен білім берген тілінде 

басым болатын топтар жасақтаса, 
қазақтілді ортаны қалыптастыруға 
басынан негіз қаланар еді. Екіншіден, 
балабақша меңгерушілері, әдіскерлер 
мен тәрбиешілер балаларды қабылдап 
алған күннен бастап, ата-аналармен 
баланың тілін жетілдіруге, олармен 
бақшадан тыс жерде, үйінде қазақша 
с�йлесу қажеттілігі ж�нінде кеңестер, 
с е м и н а р л а р  � т к і з і п ,  б і р л е с к е н 
жүйелі жұмыстар жүргізіп отыр-
са, бұл мәселе тезірек шешімін та-
бар еді. Ондай жұмыстарды да к�ре 
бермейміз. Үшіншіден, жоғарыда 
атап к�рсеткеніміздей, мектепке 
дейінгі тәрбие мәселесіне жауапты 
мемлекеттік органдар мен тиісті ме-
кемелер қазақ балабақшаларындағы 
қазақша тәрбие мен білім берудің 
сапасын үнемі қадағалап, тиісті 
к�мектерін де  к�рсетіп отыруы 
тиіс. Мәселен, �ткен жылы тамыз 
 айында біздің ұсынысымыз бойынша 
Астана қаласы тіл басқармасының 
қолдауымен балабақша меңгерушілері, 
әдіскерлер мен тәрбиешілерді  жинап, 
балабақшадағы тіл мәселесіне арнап 
екі күндік семинар �ткіздік. Педа-
гогтар �зара ой б�лісіп, тәжірибе 
алмасып, тілдік орта қалыптастыру 
жайы талқыланды. Осы семинарда 
қатысушылар мұндай семинарлар мен 
тренингтердің �те сирек �ткізілетінін 
айтты. Балабақша меңгерушілері тара-
пынан «бізді де іздейтін, балабақшаға 

күйі, білімі мен тәрбиесі қандай? Ата-
аналар үміт еткен к�зінің нұрларын 
тәрбиелеу үшін тәрбиешіге тапсы-
рады. Ал сол тәрбиешінің �зінің 
тәрбиесінің қай деңгейде екеніне 
мән беріп жататындар к�п емес. Оған 
бала тәрбиесін сеніп тапсырудан 
бұрын �зін тәрбиелеуді қажет ететін 
тәрбиешілерді де к�рдік. Мұның себебі 
к�бінесе 35-40 мың айлыққа жақсы 
мамандардың келе бермейтіндігімен, 
кадр тапшылығымен түсіндіріледі. 
Тәрбиеші жұмысы жауапты да ауыр. 
Ол соған сәйкес еңбегінің ақысын 
алуға  тиіс .  Бұл  мәселені  шешу 
қажеттігі  дау туғызбайды. Бірақ 
бұл мамандықты таңдаған адамдар 
жалақысының аз болғаны үшін �зіне 
жүктелген жауапкершілікті мойнынан 
алып тастай алмайды. Осы мардым-
сыз жалақыға жұмыс істей жүріп, �з 
жұмысына үлкен жауапкершілікпен 
қарайтын, баланы жақсы к�ретін, 
мамандығын кездейсоқ емес, жүрек 
қалауымен таңдаған тәрбиешілер де 
бар. Ондай тәрбиешілердің қолына 
түскен бала бақытты. Оларға мың 
алғыс айта отырып, жақсы маманды 
қолдап, жалақысы мен қызметін, са-
натын к�теру педұжым басшысының 
міндеті. Кейбір ата-аналар «35-40 
мың айлық алып отырған тәрбиешіге 
не деп талап қоямыз, сондықтан ол 
ұл-қызымызды қалай тәрбиелесе де, 
оларға не үйретсе де �зі білсін» деп 

к�рінісі. Біз к�лік жүргізу үшін де 
куәлік, арнайы білім талап етеміз. 
Ал бар үмітіміз балаларымызды кім 
тәрбиелеп жатқанына жете мән бере 
бермейтініміз �кінішті-ақ.

Жуырда  «Хабар»  арнасының 
«Білім» бағдарламасында осы тәрбие 
мәселесі арнайы с�з болды. Осы 
бағдарламаға қатысқан Білім және 
ғылым министрлігі «Ақпараттық-
талдау орталығы» АҚ Мектепке дейінгі 
және орта білім департаментінің ди-
ректоры Нұрланов Елдос к�птеген 
статистикалық мәліметтерді келтіре 
отырып, «балабақшадағы тәрбие са-
пасын к�теруге к�п к�ңіл б�луіміз» 
қажет деді. Солай боларына сенгіміз 
келеді. 

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы 
«Мойындағы борышты білу – білім 
ісі, борышты т�леу – адамшылық ісі. 
Білім мен адамшылық екі басқа нәрсе, 
бірақ борышын білушілер к�бейсе, 
т�леушілер де к�беюі ықтимал»  
дейді. Ахаңның «борышты білу – 
білім ісі» деп отырғаны – маманның 
кәсіби деңгейінің жоғарылығы, �з 
мамандығын жақсы меңгергендігі, 
біліктілігі.  Ондай тәрбиешілерді 
тәрбиелеу педагогикалық колледждер 
мен педагог кадрларды даярлайтын 
жоғары оқу орындарындағы білім 
беру сапасынан басталады. Одан кейін 
түлектер арасынан кәсібін жақсы 
меңгергендерін дұрыс іріктеп алып, 

с�йлетіп шығара алмайтын балабақша 
мен мектепті қазақ балабақшасы, қазақ 
мектебі деп атауда қандай мән қалады? 
Ұл-қызымыз қазақ тілін тәрбиешінің 
алдынан, сыныптан шыққаннан кейін 
қажетсінбейтін тіл дәрежесіне неге 
түсіреді? Бұның себептері неде? Бұл 
сұрақтар баласын қазақ балабақшасы 
мен мектебіне беріп жүрген к�птеген 
қалалық қазақтарды мазаласа ке-
рек. Бұл жағымсыз құбылыстың сы-
рына үңіліп, оның белең алуының 
себептерін анықтау, салдарынан 
арылудың жолдарын іздестіру, жоспар-
лы жұмыстар жүргізу мектепке дейінгі 
тәрбиеге жауапты құрылымдардың 
айрықша назарында болуға тиіс. 
Біздің байқауымызша, мұның негізгі 
себептерінің қатарына мыналарды 
жатқызуға болады: 1. Балаларын қазақ 
балабақшасына берген ата-аналардың 
үйінде олармен орысша с�йлесуі; 2. 
Балабақша басшылығы, ұжымы тара-
пынан тілдік ортаны қалыптастыруға 
жете к�ңіл б�лініп, орыстілді бала-
лармен, олардың ата-аналарымен 
жұмыстың тиісті деңгейде жүргізілмеуі; 
3. Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрлігі, қалалық 
білім және тіл басқармалары та-
рапынан балабақшалардағы тілдік 
ахуалдың, тәрбие жұмысының жайын 
қадағалаудың әлсіздігі мен оларға 
к�рсетілетін әдістемелік к�мектің 
жеткіліксіздігі. 

К�птеген ата-аналар мен ата-
әжелер қазақ балабақшасына бала-
сын, немере-жиендерін жетектеп 
келіп тұрып, олармен бір ауыз қазақша 
с�йлеспейтінін күнде к�реміз. Олар 
мұны ерсі санамайды. Оларға «сіздер 
баламен қазақша с�йлесіңіз» деп 
жатқан да ешкімді к�рмейсің. Нәти-
же сінде үйінде орысша с�йлесетін 
ата-аналары к�птеу топтың бала-

лары да балабақшада �зара орысша 
с�йлесіп, қазақ тобында орыстілді 
орта қалыптастырады. С�йтіп, олар 
тілі қазақша шығып, ана тілінде әп-
әдемі с�йлеп келген балаларды үйіне 
орысша с�йлетіп қайтарады. К�птеген 
қалалық жердегі балабақшаларда 
осындай жағдайдың қалыптасуынан 
балалардың ана тілін жетік меңгеріп, 
тіл ұстартуына тиісті жағдай жасал-
май отыр. Балабақша меңгерушілері 
топтарды жасақтағанда орыстілді ба-
лаларды бір топқа к�п жинамай, олар-
ды шашыратып б�ліп қазақтілділер 

мән беретін де күн болады екен ғой» де-
ген пікір білдіргендер де болды. Соған 
қарағанда балабақша мамандарының 
білімін жетілдіріп, оларға әдістемелік 
к�мек к�рсету жағына жете мән беріліп 
жатыр деп айта алмайтын сияқтымыз. 

Т;РБИЕШІ – ТІЛДІК ОРТА 
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ

Ахмет Байтұрсынұлы «Мек-
тептің жаны – мұғалім» 
дегеніндей «Балабақ шаның 

жаны – тәрбиеші» десек болады. Ен-
деше, сол балабақшамыздың жанын 
қалай оқытып-тәрбиелеп, жұмысқа 
қалай қабылдап, оларға қандай жағдай 
жасап отырмыз? Біз балаларымыз-
ды таңғы сағат 8-де балабақшадағы 
тәрбиешінің қолына тапсырып кетіп, 
кешкі сағат 6-да оның қолынан 
алып қайтамыз. Балаларын кезекші 
топтарға тағы 1-2 сағатқа қалдыратын 
да ата-аналар бар. Ертеден кешке 
дейін күні бойы он сағат уақыт бала 
тәрбиешісінің қолында, қарамағында 
болады. Үйге кешкі 7-де келсе, сағат 
10-да ұйықтатамыз. Сонда бала �зінің 
үйінде, туған ата-анасының қасында 
ұйқы уақытын есептемегенде 3-4 
сағат қана болады екен. Сенбі мен 
жексенбіден, мерекелер мен ата-ананың 
жазғы демалысынан �зге уақыттың 
бәрінде ол балабақшада, тәрбиешінің 
қасында. Балабақшаның, тәрбиешінің 
(әдіскер мамандар мен педагогтар) 
бала �міріндегі р�лінің қаншалықты 
зор екенін осыдан-ақ анық к�руге 
болады. Яғни біздің балаларымыздың 
нағыз қалыптасу кезеңінің к�п уақыты 
балабақшада тәрбиешінің жанында 
�теді. Бала тәрбиеші не айтса, соны 
тыңдайды, не үйретсе, соны үйренеді. 
Байқасаңыз балаңыз тәрбиеші сияқты 
с�йлеп, соның айтқандарын қайталап 

келеді. Ата-аналар балабақшадан 
келіп үйіндегі  ойыншықтарына 
«аузыңды жап, үніңді �шір», «басыңды 
жарам», «жынымды келтірме» деп 
жекіп отырғанын айтып, жағасын 
ұстаған, керісінше, үйінде қолдана 
бермейтін �те сыпайы, мәдениетті 
с�з қолданыстарын үйреніп келетінін 
айтады. Осыдан-ақ тәрбиешілердің 
де түрлі-түрлі болатынын пайым-
дау қиын емес. Баланың дамуы мен 
адам ретінде қалыптасуына туған 
ата-анасынан ықпалы кем болмай-
тын осындай маманның бүгінгі жай-

қарайды. Мәселеге бұлай қарайтын 
болсақ, қатты қателесеміз. Мұнымыз 
ұрпақ тәрбиесіне, ұл-қызымыздың 
болашағына немқұрайды қарау, 
жаныашымастық болып шығады. 
Т�мен жалақы алатын дәрігердің балаға 
дұрыс диагноз қоймағанына, дұрыс ем 
қолданбағанына, тәрбиешінің бала 

тәрбиесіне жауапсыз қарағанына к�з 
жұма берсек, ертеңіміз не болмақ? 
Сондықтан бала тәрбиесіне, оған 
ана тілінде тәрбие беру мәселесіне 
бүкіл қоғам болып атсалысуымыз, 
жете мән беруіміз керек. Тәрбиеші 
туралы с�з еткенде оған қатысты 
мына талаптардың ескерілгені ж�н деп 
білеміз:

1. Тәрбиешілердің базалық білімі;
2. Тәрбиешінің �з кәсібін, баланы 

сүюі;
3. Тәрбиешінің тіл байлығы мен с�з 

мәдениеті;
4. Тәрбиешінің мәдениеті мен 

әдептілігі;
5. Тәрбиешінің ана тілі туралы 

түсінігі, оған к�зқарасы.
Бұл тұрғыдан келгенде барлық 

балабақшадағы жағдай бірдей деуге 
болмайды. Балабақша меңгерушілері 
мен педагогикалық ұжымының кәсіби 
деңгейі мен тәрбие жұмыстарын 
ұйымдастыра білу деңгейіне қарай 
о л а р д а ғ ы  т ә р б и е ш і л е р д і ң  к ә -
сіби деңгейі мен тәрбие сапасы да 
әртүрлі. Меңгерушілері білікті де 
іскер, тәрбиешілері  тәрбиелі де 
мейірімді балабақшалар да аз емес. 
Ұлт мәдениетінің, ана тілінің қадір-
қасиетін білетін, оған жаны  ашитын, 
о н ы ң  т а ғ д ы р ы н а  н е м қ ұ р а й д ы 
қарамайтын, тәрбие ісін жоғары 
кәсіби деңгейде ұйымдастырып 
отырған балабақша меңгерушілері 
мен тәрбиешілері де, керісінше, бұл 
мәселеге жеткілікті к�ңіл б�лмей 
отырған, кәсіби дайындығы мен 
алған білімі істеп жүрген ісіне сай 
келмейтіндер де бар. Мәселен, мек-
тепке дейінгі ұйым меңгерушілері 
мен тәрбиешілердің кәсіби білімі де 
ойландыратын, алаңдататын жағдай. 
Олардың тек 34,9%-ы (28,2 мың) ғана 
мектепке дейінгі балалармен жұмыс 
істеуге арнайы мамандаған (12,4 мыңы 
жоғары, 15,9 мыңы арнайы орта білім 
алған). Балабақша меңгерушілері 
мен тәрбиешілердің үштен екісіне 
жуығы басқа мамандық иелері болуы 
бұл саладағы кадр тапшылығының 

іс барысында тәжірибеден �ткізу 
балабақша меңгерушілерінің міндеті. 

Айлығына к�ңілі толмайтын, �з 
кәсібін шала меңгерген немесе оны 
уақытша жұмыс санайтын тәрбиеші 
мен кадр іріктеуге, ме кемесіндегі 
тәрбие ісінің сапасына жауап бере 
алмайтын меңгерушілерге  тап-

сырсақ, онда алдағы уақытта қазақ 
балабақшасына баратындардан г�рі 
одан қашатындар к�беюі мүмкін. Ал 
ұл-қыздарымызға ұлттың ең басты 
құндылығы ана тілін жетік меңгертіп, 
ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп, 
олар ертең қазақ мектебінде еш 
қиындықсыз оқитын деңгейге жеткізіп 
аттандыру – қазақ балабақшасына 
жүктелген зор міндет.

БАЛАЛАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН 
МАТЕРИАЛ ДАРДЫҢ МАЗМҰНЫ 

МЕН САПАСЫ

Қазақ балабақшаларындағы 
тағы бір айрықша к�ңіл 
а у д а р у д ы  қ а ж е т  е т е т і н 

мәселенің бірі – балаларға ұсынылатын 
оқулық, оқу-әдістемелік құралдары 
мен тәрбие барысында қолданылатын 
түрлі әдеби-тілдік материалдардың 
мазмұны мен сапасы. Балабақша 
тәрбиеленушілеріне ұсынылып жүрген 
кітаптардың мазмұны мен тіліндегі 
кемшіліктер жеке әңгіме арқауы 
боларлық мәселе. 

Балаларға жаттауға  берілетін 
тақ пақ, жұмбақ, жаңылтпаш, му-
зыка, би, айтқызатын ән, ертегілер 
мен балабақшада �ткізілетін іс-
шаралардың тәрбиелік мәні мен 
мазмұны министрлік тарапынан 
ұсынылатын арнаулы бағдарламаларға, 
ұлт балабақшасының мақсатына сай 
болуы қажеттігі еш күмән туғызбауға 
тиіс. Бұл тұрғыдан келгенде де к�ңіл 
құлазытатын жағдайлардың куәсі 
болып жататын кездеріміз аз емес. 
Мәселен, �ткен жылдың аяғында қазақ 
балабақшаларының бірінде желтоқсан 
оқиғасына арналған қойылымда 
 полиция киімін киген 3-4 жасар екі 
баланың Қ.Рысқұлбековтің р�лін 
сомдаған үшінші баланы қолдарын 
артына қайырып, сот алдына әкеліп, 
оған желтоқсан қаҺарманының «...
Қасқалдақтай қаным бар, атам десең, 
атыңдар!» деген с�зін айтқызуы 
к�пшілікті таң қалдырды. 3лі буыны 
қатпаған, тарихи оқиғаның мәнін 

түсінетін жасқа жетпеген бүлдіршінге 
Қайраттың монологын жаттатқызудың 
еш реті жоқ еді. Бұл тіпті психологиялық 
тұрғыдан да балалардың санасына ауыр 
салмақ салатын нәрсе. Сол сияқты 
біздің баламыз баратын балабақшада 
�ткен «Алтын күз» балында 4 жастағы 
ұл балалар қара к�зілдірік киіп алып, 
орыстың к�ше әні «Черный бумерге» 
биледі. 3ннің мәтіні мынадай:

« Н а ш  р а й о н ч и к  н а  о т ш и б е 
 городском стоит,  

И вся округа день и ночь стаканами 
звенит.

 Ребята местные горьку пьют не 
знают фитнеса,  

 Всё потому, что перспективы нет 
и бизнеса».  

Біріншіден, бұл қазақ тілінде тәрбие 
беріп жатқан қазақ балабақшасы. 
Екіншіден, тәрбиелік мәннен жұрдай 
бұл әнді таңдауға еш қажеттілік жоқ 
еді. Үшіншіден, меңгеруші, әдіскер, 
тәрбиеші, музыка пәнінің мұғалімі, 
тұтас балабақша ұжымы отырып 
мұндай сорақылыққа жол бермеуі тиіс 
еді. Балалар билейтін қазақ әндерін, 
рок, поп, реп музыкаларын қазақтан 
да табуға болар еді. 

Тағы бір жолы балабақшадағы 
вокал үйірмесіне барып жүрген т�рт 
жастағы балаларға әнші 3.Қалаубаева 
орындайтын бала жасына мүлде сай 
келмейтін «К�ңілді күн» деген махаб-
бат әнін жаттауға берді. 3ннің с�зі 
мынандай:

«Теріп едік жемісін сезім бақтың,
С ы й л а с т ы қ т ы ң  а л а у ы н  � з і ң 

жақтың.
Сенің думан тойыңның әнін естіп,
Есігіңді шыдамай �зім қақтым» деп 

жалғасып кетеді.
Т ә р б и е ш і г е  б а л а л а р ғ а  ж а с ы -

на лайық әндерді неге бермейсіздер 
десек, «Жаттағанға жеңіл, жақсы ән 
ғой, �згелер сынды жаттап алып, айта 
берсеңіздерші» деген жауап алдық. Осы 
с�зі-ақ оның білімі мен педагогикалық 
дайындығының деңгейін к�рсетіп 
тұр емес пе? Мұндай «тәрбиешінің 
�зіне тәрбие керек» десек, артық 
айтқандық болмас деп ойлаймыз. Ал біз 
балаларымыздың тәрбиесін сеніп тапсы-
рып жүрміз. Ең �кініштісі, тәрбиеші не 
ұсынса да қабыл алып, мұндай нәрселерді 
кемшілік деп санамайтын ата-аналардың 
аз еместігі. Бұл қылығымыз шындап 
келгенде, баламыздың тәрбиесіне, 
оның не үйреніп, немен тыныстап 
жатқанына соншалықты бас қатыра 
бермейтіндігіміздің бір к�рінісі болса 
керек. 

Балабақшаларда ата-аналар ко-
митеті құрылып жатады. Солардың 
құрамына к�бінесе бала тәрбиесін 
бі летін кәсіби педаготардан г�рі 
белсенді аналар құлшынып кіріп, 
шараларға ақша жинау мен �з ба-
лаларына к�бірек ән айтқызып, би 
билету мәселелерін шешіп жүреді. 
А л  к е й б і р  б а л а б а қ ш а л а р д а  о л 
комитетті балабақша меңгерушілері 
мен тәрбиешілер �здері жасақтап 
а ла ды. Он дай жағдай да комитет 
солардың с�зін с�йлеуден аса ал-
м а й д ы. А т а-а н а л ар ком и т е т і  – 
балабақшадағы тәрбие мен білімнің 
сапасын қадағалап, ата-аналар мен 
ба ла ларының ортақ мәселелерін 
шешіп, балабақша мен ата-аналар 
арасына дәнекерлік қызмет атқаратын 
бақылау органы болуы тиіс. Сон-
да ғана ондай комитеттің жұмысы 
тиімді болады. Балабақша ұжымы 
мен оның жұмысын қадағалаушы 
мекемелер мұны да ескерсе дейміз. 

Кеңестік тәрбие қанына әбден сіңіп, 
орыс тілі �мір сүру құралына айналған 
буынды қыруар қаржы б�ліп жылдар 
бойы оқытқаннан нәтиже шықпады. 
?йткені оқыған тілі арқылы олардың 
бойына басқа рух тарап кеткен. Бізге 
ересектерді оқытып, босқа қаржы 
шығындағанша, балабақшаға енді 
барып жатқан жас буынды қазақша 
тәрбиелеп, солардың  бойына қазақ ру-
хын сіңіріп, қаржыны соларға жұмсаған 
әлдеқайда тиімді де болашағы бар іс. 
Мектеп жасына дейінгі қазақ балала-
рына арналған қазақ тіліндегі сапа-
лы да тартымды телебағдарламаларды 
к�бейту, ұлттық нақышы айқын қазақша 
 мультфильмдер түсіру, шетелдік үздік 
мультфильмдерді қазақшаға сапалы 
етіп аудару, әсем безендірілген балалар 
кітаптарымен ұлттық ойыншықтарды 
к�птеп шығарудың қажеттілігі бүгін 
айқын сезіліп отыр. 

Қазірг і  жаһандану заманын-
да біз �зімізді ұлтымыздың т�лтума 
мәдениетін сақтап, оны заман та-
лабына сай жаңғыртып, жетілдіріп 
отыратын мәдени бәсекеге қабілетті 
ұлт ретінде т анытуға міндеттіміз. Ол 
үшін ең алдымен ұл-қызымызды, 
жас ұрпақты ұлттық мәдениетпен су-
сындатып, ана тілінде тәрбиелеуіміз 
қажет. Ұл-қызымызға ана тілінде 
тәрбие беру – ұлт болашағының негізі 
екенін әр қазақ, әр ата-ана, әрбір 
балабақша меңгерушісі мен тәрбиеші 
жан-тәнімен терең сезінсе ғана сол 
негізді бұзуға емес, оны мықтап қалауға 
қызмет етері с�зсіз. Сондықтан ел бо-
ламыз десек, балабақшамызды түзеуге, 
оның материалдық және кадрлық 
мәселесін дұрыс шешуге жете к�ңіл 
б�лу қажет-ақ.

Көптеген ата-аналар мен ата-əжелер қазақ балабақшасына бала-
сын, немере-жиендерін жетектеп келіп тұрып, олармен бір ауыз 
қазақша сөйлеспейтінін күнде көреміз. Олар мұны ерсі санамай-
ды. Оларға «сіздер баламен қазаша сөйлесіңіз» деп жатқан да 
ешкімді көрмейсің. Нəти же сінде үйінде орысша сөйлесетін ата-
аналары көптеу топтың балалары да балабақшада өзара орысша 
сөйлесіп, қазақ тобында орыстілді орта қалыптастырады. Сөйтіп, 
олар тілі қазақша шығып, ана тілінде əп-əдемі сөйлеп келген 
балаларды үйіне орысша сөйлетіп қайтарады. Көптеген қалалық 
жердегі балабақшаларда осындай жағдайдың қалыптасуынан 
балалардың ана тілін жетік меңгеріп, тіл ұстартуына тиісті 
жағдай жасалмай отыр.

Қазіргі жаһандану заманында біз өзімізді ұлтымыздың төлтума 
мəдениетін сақтап, оны заман талабына сай жаңғыртып, 
жетілдіріп отыратын мəдени бəсекеге де қабілетті ұлт ретінде 
т анытуға міндеттіміз. Ол үшін ең алдымен ұл-қызымызды, 
жас ұрпақты ұлттық мəдениетпен сусындатып, ана тілінде 
тəрбиелеуіміз қажет. Ұл-қызымызға ана тілінде тəрбие беру – ұлт 
болашағының негізі екенін əр қазақ, əр ата-ана, əрбір балабақша 
меңгерушісі мен тəрбиеші жан-тəнімен терең сезінсе ғана сол 
негізді бұзуға емес, оны мықтап қалауға қызмет етері сөзсіз.
Сондықтан ел боламыз десек, балабақшамызды түзеуге, оның 
материалдық жəне кадрлық мəселесін дұрыс шешуге жете көңіл 
бөлу қажет-ақ.
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Алайда жақсының аты да, атқарған ісі 
де құмға сіңген судай із-түзсіз кетпейтіні 
белгілі. Жұмақан ж�нінде де солай айтуға 
болады. Ел ішіндегі әңгіме, кейбір қолдағы 
деректер біраз жайттан хабардар етеді. 

Жұмақан Байсалбаев 1882 жылы 
Қазалы ауданына қарасты Майлыбас 
елді мекенінде дүниеге келген. Ер жетіп, 
оң-солын танығаннан кейін Қазалыға 
келіп, депоға жұмысқа орналасады. Бұған 
дейін де әкесі Байсалбайдан үйренген 
мұсылманшылық білім қоры бар ол осын-
да жүріп орыс тілін білуге ден қояды. Кейін 
келе құқық қорғау саласына ауысады. Осы 
салада қызмет етіп жүргенде ауылдаста-
ры болыстыққа сайлайды. К�зі ашық, 
к�кірегі ояу азамат ұрпақ тәрбиесіне 
ерекше мән береді. С�йтіп, мұсылманша 
хат танып жүрген балалардың орыс тілін 
білуі үшін �зі бас болып ауылда мектеп 
ашады. Осының �зі де болашақты бол-
жай білгенін аңғартса керек. Мектептің, 
медициналық б�лімшенің бой к�теруіне 
де мұрындық болған. 

– Менің он жеті-он сегіз жастағы 
кезім, – деп еске алады Ержан Т�леков 
ақсақал. 1953 жылы күзде дария қатты 
тасыды. Оның күштілігі сондай, тасқын 
су теміржолға тірелді. Осы кезде мектеп 
те, шағын медпункт те құлады. Мектеп 
іске аспайтын болғаннан кейін Жұмақан 
атаның ұрпақтары �з күшімізбен қазіргі 
мектепті салдық. 3депкіде т�рт жылдық, 
кейін жеті жылдық, бір кездері тоғыз 
жылдық болды. Қазір бала санына байла-
нысты т�рт жылдық мектеп болып отыр. 
Жұмақан салдырған мектептен білім 
алғандардың дені теміржол саласында 
еңбек етті. Олардың қатарында Шәкібай 
Мамытов, Жанділда Жақыпов, Ержан 
Т�леков және басқалар бар. Олардың 
балалары да әке кәсібін жалғастырды. 
Білім ұясының түлектері ішінде елге 
сыйлы, қадірлі талай азаматтар болды. 
Олардың қатарында Қызылорда қаласы 
атқару комитетінің т�рағасы қызметін 
атқарған Жабақ Берденов, Қызылорда 
қаласында автобаза директоры болған 
Еділ Ыбыраев, облыстық ішкі істер 
басқармасы басшысының орынбасары 
Алдан Балымбетұлы бар. Кейінгі буын-
нан Самұрат Имандосовты, Нәжімедин 
Мұсабаевты, Тастайбек Мұсабаевты, 

Осы кітапқа алғы с�з жазған «Нұр 
Отан» партиясы Т�рағасының бірінші 
орынбасары, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты Мұхтар Құл-Мұхаммед «Кеңес 
заманында «партияның қолбаласы» 
деген кемсіту мақсатымен берілген 
бағаның �зіне мәз болған журналистер 
қауымы тәуелсіздік жылдары «т�ртінші 
билік �кілдері» деген сұсы да, мысы да 
басымдау атауды иеленді. Дүниежүзінің 
бірде-бір елінің заңнамасында дәл 
осындай ресми ұғым болмаса да, с�з 
бостандығы қалыптасқан мемлекеттердегі 
бұқаралық ақпарат құралдарының күш-
қуаты айрықша бағаланды» деп атап �ткен 
екен. Қалам иелері тіпті атқарушы, заң 
шығарушы, сот билігі �кілдерінің аузымен 
құс тістеген небір серкелерін оп-оңай 
тәубесіне келтіріп, тұтас бір мемлекеттің 
ғана емес, жер-жаһанның назарын �зіне 
аударатын айтулы мәселелерді еркін 
к�тере алатын аса ықпалды күш санала-
тынын жазады.

Айта кету керек, жаңа кітапқа 
тоқсан ның т�ріне таянғанда қаламды 
 компьютерге алмастырып, мамандығына 
адал дығынан айнымаған 3зілхан 
Нұршайықов, ұлттық журналистикада 
тұтас мектеп қалыптастырып, қазақ тілді 
баспас�здің айбынын асырған Шерхан 
Мұртаза, тоталитарлық заманның �зінде-
ақ ақырып теңдік сұраған Нұрмахан 

Дәл осылай басталды сапар... Бұл 
– Сафуан Шаймерденнің «Инеш» 
романының әлқиссасы. Бұл – болмы-
сымен батырлықты, с�зімен шындықты 
межелеген біртуар қаламгердің қазақ 
әдебиетіне қадам басқан тұсы. Біздің 
мақсат – романды жілік-жілігіне б�ліп 
талдау емес.

3рине, айту – парыз... Сафекең 
классик жазушы. Дүйім жұрт жазушыны 
қарымды қаламгер, батыр қайраткер 
ретінде біледі. Құстың қос қанаты секілді 
мұндай қасиеттерді бойына қондырған 
жан к�п болмаса керек. Бұл – тек дара 
тұлғаларға ғана лайықты құбылыс. 
Қаламгер – Қазақстанның халық жа-
зушысы, Абай атындағы Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, «Отан» орденінің 
иегері. Бұл марапаттар 20-ға жуық туын-
дысы үшін, соның ішінде республикалық 
және облыстық сахналарда жиі қойылған 
ондаған драмалық шығармасы үшін 
берілген. Азаматтық ұстанымы, белсенді 
қоғамдық әрекеттері, публицистикалық 
сыни к�зқарастары мен пікірлерін 
алсаңыз, оның �зі – бір т�бе.

Иә, жазушының жасаған дүниелерін 
таңды таңға ұластырып қайталап айту, 
тізбектеп с�з ету – әркімнің-ақ қолынан 
келеді. Шындығын айту керек, әдебиет 
әлеміндегі алыптар туралы әңгімені 
осылай �рбіту біршама қағидаға ұласты 
десек – қателеспегеніміз. Бүгін сол 
шеңберді бұзып, тұлғаның образын 
ашуды басқаша қырынан жария етсек... 
Таяуда жазушының жары – Бағдат 
апаның үйінде қонақ болып қайттық.

Талантты қаламгер, аңқылдақ ақын, 
қарымды журналист Зәмзә Қоңыроваға 
ілесіп, Алматы шаһарының орталық 
к�шелерінің бірінде таксиде отырмыз. 
Ақшам. Кептеліс. Кейіген жүргізушілер. 
«Қазір барғанда с�зіңе абай бол. Апаң – 
кірпияз адам, анау-мынау адамға ашыла 
бермейді» деп жол бастаған апамыз 
ақылын айтуда. 3ңгімені жүргізушінің 
«келдік»деген бір ауыз с�зі б�лді.

Зәулім қабатты үйлер. Қаңтардың 
бел ортасы болса да, жауын себелеп 
тұр. Арқаның ала боранынан кейін 
табиғаттың бұл құбылысы іштей 
таңғалдырды. Зәкеңе үнсіз ғана еріп 
отырдым. Осал адам тұратын аула емес. 
Қоңырау басып біршама уақыт тұрдық. 
Міне, есік ашылған сияқты...

Ақынның жары турасында айтыла-
тын әңгіме к�п қой. Бірақ жеме-жемге 
келгенде қайтерімді білмедім. Хан 
сарайындай алып пәтерге кіргенімде, 
күтуші қыз сырт киімімді сұрап алды. 
Сәлем берістік...

«3лгі сен айтқан ұл осы ма? Керемет 

Игілік Қожамұратовты және басқаларды 
атар едік. Олар да Жұмақан ж�ніндегі 
талай әңгімелерге қанық деп ойлаймыз. 

Ол кісінің елге жасаған тағы бір 
жақсылығына тоқтайық. Отызыншы 
жылдардағы ашаршылық жақсы белгілі. 
Жұмақан осы кезде ауылдастарынан 
алтыннан, күмістен жасалған заттарды, 
басқа да �тімді заттарды жинайды. С�йтіп, 
Қарақалпақстанға барып, әлгі заттарды 
тұқымдық бидайға айырбастайды. Елге 
оралғаннан кейін дарияның жағасына 
бидай ектіреді. Осылайша ауылдағыларды 
аштықтан аман алып қалады. 

Жақсы адамның артында ұмытыл-
майтын с�з қалады.  Ашаршылық 
жылдарындағы мына бір жайтты да кезінде 
үлкендер айтып отырады екен. 

Бірде ұлы Зейнелғабдинге қатты 
ренжіпті. 

– Мен саған айтып едім ғой. Үйдің 
сыртына шам жағып қой деп. Неге 
істемедің? 

– Керосин аз ғой, үндемеу керек. 
 Бостан босқа несіне жағып қоямыз..., – 
деп жауап береді баласы. 

– Май таусылып жатса к�рерміз. Бо-
ранды күні адасқан жан болса үйді пана-
лайды ғой. Бар да жағып қой, – деген екен. 

Осының �зі-ақ Жұмекеңнің адамдарға 
жанашыр, қамқор болғанын айғақтаса 
керек. 

Жанділда Жақыповтың «Үш Шобан» 
атты кітабында Жұмақан жайлы жақсы 
айтылады. «Саясаткер, ірі тұлға. Халыққа 
басшы болған, халық үшін еңбек еткен. 
Революциядан бұрын Майлыбас станция-
сына мектеп және амбулатория салғызған. 
«Қара түбек» деген жерге егін еккізіп, суару 
үшін кең арық қаздырған. Ол қазірге дейін 
Жұмақан арығы деп аталады. 

Сол еңбегінің нәтижесі жақсы бо-
лып, халық ішіп-жемнен ешқашанда 
тарықпаған. Халықты отырықшылыққа 
б а у л ы п ,  М а й л ы б а с  с т а н ц и я с ы -
на топ тастырған. 1931-1933 жылдағы 
ашаршылық та интернат ұйымдастырып, 
к�птеген балаларды ажал тырнағынан 
алып қалуға арашашы азамат болған».

Бұл жинақта Жұмақанның ауылдық 
кеңестің, колхоздың, тіпті Қазалы қалалық 
кеңесінің т�рағасы болғандығы да ай-
тылады. 

Оразбек, ұлттық телеарнаның негізін 
қалаушылардың бірі Сұлтан  Оразалинов, 
аудандық баспахананың газет басу-
шысынан Ақпарат министріне дейін 
�скен Қуаныш Сұлтанов, еліміздің 
бас басылымының басшысы болған 
Сауытбек Абдрахманов, ақпарат пен 
ғылымның тізгінін қатар ұстаған Жұмағали 
Ысмағұлов пен Уәлихан Қалижанов, 
қазақ журналистикасының теориясы 
мен практикасын қалыптастырған ұстаз-
профессорлар Тауман Амандосов пен 
Намазалы Омашов және басқалардың 
тұлғалары арқау болған.

Қаламгерлер туралы мақалалар 
жазуға қалай келгені туралы Б.Омарұлы 
журналистік кәсіптің жұрт біле бермейтін 
қырлары мен сырларын елге танытуды 
мақсат тұтқанын атап �ткен. Ал осы 
кітапқа арқау болған жазушы-жур-
налистерге таңдау жасағаны жайлы 
да сыр б�ліседі. «Ақпарат айдынында 
�шпес ізі қалған басқа да майталмандар 
бар емес пе?! 3рине! Жеткілікті. Бірақ 
кітап кейіпкерлерінің тыныс-тіршілігі, 
шығармашылық болмысы, жазу мәнері, 
ойлау дағыдысы табиғатымызға жақындау 
болды-ау деймін. Сондықтан мұны 
автордың журналистік антологиясы 
деп бағалаған ж�н шығар. Жазам деген 
адамға кейіпкер жетеді. Жалпақ жұртқа 
кең танылған алымды ақпаратшылар 

тік адам болған. Қай деңгейдегі жазушы 
екенін жақсы білетін. Мұхтар 3уезов, 
Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов секілді 
ағаларының ақ батасын алды ғой. Ке-
ремет адам еді.  Ағаларың шыншыл еді 
ғой. Артынан ерген ақын-жазушыларды 
ретті жерінде сынайтыны бар. Мен де 
с�з дегенде қара жаяу емеспін. Бәленбай 
жыл ұстаздық еттім. Шай үстінде: «3й, 
сен оларды қатты сынамасаңшы. Ертең 
жауың к�бейіп кетеді» деп айтамын 
кейде. Сонда ол: «Қой, олай деме. Мен 
оларға ағамын ғой. Айтсам махаббатпен 
айтамын. Мен айтпасам, кім айтады?» 
деп шаң жуытпайтын. «1987 жылғы 
23 мамырда Қазақстан Жазушылар 
одағының пленумында шындықты тіліп 
түсер мінезбен қаймықпастан с�йлеп, 
желтоқсаншы қазақ жастарына араша 
түсуі, қазақ халқының мұңын мұңдап, 
жоғын жоқтауы ның �зі неге тұрады? 
Барлық болмы сы сонда жатыр емес 
пе? Бірақ қазір бұл туралы к�п айтыла 
бермейді. Неге екен деп �зім де ойлап 
қоямын» деді апамыз.

Бұл күнде жазушының к�п дүниесі 
мұражайларда екен. Апамыздың жұмыс 
б�лмесінде Сафекеңнің үлкен портреті 
тұр. Қандай  сұңғақ адам! Ірілігі – болмы-
сында. К�здері сондай мейірімді... Үнсіз 
еріп жүрмін... «Мынау – Сафекеңнің 
машинкасы. Ана жәшікті к�теріп бер-
мен алып келші» деді апам саусағымен 
к�нет�з ескі чемоданды нұсқап. Қазына 
деп осыны айтыңыз. Кешегі уақыттың 
баспа машинкасы. Зауыттан енді 

Отызыншы жылдар қуғын-сүргіннің 
кезеңі болатын. Оның салқыны Жұма-
қанға да тиеді. Ақырында туған жерден 
жырақтап, Жамбыл, Алматы облыста-
рында қызмет істеуіне тура келеді. Алайда 
қай жерде жүрсе де адалдығы, кісілігінің 
арқасында сый-құрметке б�ленеді. Сауда 
саласында басшылық қызметтер атқарады. 

Ұзынағашта халық ақыны Жамбыл 
Жабаевпен к�рші тұрған. Бұл туралы 
соғыс ардагері, к�птеген жауапты қызмет 
атқарған Мұрат Сапаров �з естелігінде 
былай дейді: 

– Мен кезінде Жұмақан ағаның 
тікелей тәрбиесінде болдым. Оның баласы 
Зейнелғабдин менің жездем еді. Алматы 
обкомында қызмет етті. Сол баласының 
тұңғышын Жамбыл атамыз алдына 
алып, домбырасын шертіп отыратын. 
Жұмақан: «Жәке, балам ел-жұртына 
сыйлы, халқының қамын ойлайтын азамат 
болып �сер ме екен, аузына түкіріңізші» 
деп қолға салыпты. Жамбыл атамызбен 
сыйластығы осындай болған. 

Кейін Жұмақан �зінің туған мекені 
Қазалысына оралады. Оның �зінен 
бұрын «Жұмақан келе жатыр» деген 
хабар жетеді. Таныс-білістері, тіпті �зі 
қа быр ғасын қалаған мектептің оқушы-
лары сән-салтанатпен қарсы алады. 
Мұн дай мәртебелі құрмет кім болса соған 
к�рсетілмейтіні белгілі. Оның �зі азамат-
тың елдегі абырой-беделін аңғартады. 

Ауру меңдеген Жұмекең 1944 жылы 62 
жасында �мірден озды. Денесі кейін �зінің 
атымен аталған Жұмақан қыстауы жа-
нындағы Байсалбай қорымына жерленді. 

 Осы жерде ағамыздың ұрпақтары 
ж�нінде де айта кетейік. Олардың бәрі 
�негелі, тәрбиелі болып �сті. 3келері 
секілді қай-қайсысы да шаруашылықтың 
�сіп-�ркендеуіне қал-қадерінше үлес 
қосты. Солардың бірі 3бубәкір. Кейін 
ол қызметін Алматыда жалғастырады. 
Ғылым жолына түсіп ауылшаруашылығы 
ғ ы л ы м ы н ы ң  к а н д и д а т ы  а т а н д ы . 
Алматыдағы ауылшаруашылығы инсти-
тутында, Қазақтың егін шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институтында жемісті 
еңбек етті. 

Жұмақанның әкесі ж�нінде бірер с�з. 
Байсалбай ақсақалдың ел ішінде беделі 
зор болған. Меккеге барып қажы атанған. 
Молдалықты, емшілікті аса кәсіп етпеген. 
Бірақ адамдардың қалауынша ем-дом 
жасап, к�пшіліктің құрметіне б�ленген. 

Бұл күнде Жұмақан туып-�скен 
ауылдың тұрғындары жұртына қалтқысыз 
қызмет жасаған жерлестерінің есімі 
ел ішінде ұмытылмағанын, мәңгілікке 
қалғанын қалайды. Олар балалардың білім 
алуына ерекше к�ңіл б�ліп, кезінде негізін 
�зі қалаған Майлыбас ауылдық округіндегі 
№100 мектепке Жұмақан Байсалбаевтың 
есімі берілсе дейді. К�пшілік тілегі тиісті 
орындар тарапынан ескерілер деген 
сенімдеміз.

Нұркен ЖАНД;УЛЕТҰЛЫ 

Қызылорда облысы 

баршылық. Қаламдастарымыз да �здерінің 
әріптестері туралы қалам тартсын. 
С�йтіп, к�пке танытқан кәсібімізді к�кке 
к�терейік. Журналистердің озық �кілдері 
т�ртінші биліктің аясынан шығып, 
мемлекеттік биліктің биік белестеріне 
дейін �рледі. Маңызды мәселелерді 
шешті. Адам тағдырына араша түсті» деп 
ой толғайды Бауыржан Омарұлы. 

Айталық, 3зілхан Нұршайықовтың 
жан дүниесін ашуға арналған «Дәуір 
дәптері»  тарауында автор белгілі 
жазушының жақсы қасиеттеріне жеке-
жеке тоқталған. «Жазғанына сын к�збен 
қайта үңілетін. Кейбір к�ңілі толмаған 
тіркестерді �ңдеп, �ңін кіргізетін, 
ж�ндеп, жандандыра түсетін. Халық 
жазушысы халықтың талғамын ешқашан 
ұмытпайтын» дейді кітап авторы.

Кәсіби журналист Б.Омарұлының 
бұл кітабы қызығы мен қиындығы 
қатар жүретін журналистік мамандықты 
таңдаған жастар мен қалың оқырман 
қауым үшін �те бағалы десек, артық 
айтқандық болмас. 21 баспа табақтан 
тұратын «Т�ртінші билік» кітабы Алматы 
қаласындағы «Аrna» баспасынан жарық 
к�рген.

Айдын Б;ЙМЕН

саналатын к�галдағы хоккейді �ркендету 
жолында  Малайзия еліне келіп қанаттаса 
қызмет етуге шақырды. Бірақ �з елінің 
спортын дамытуды, атағын аспандатуды 
армандаған Саян бұл ұсыныстан бас 
тартып, к�галдағы хоккейді отанында 
дамытқан. Перзентінің осы бір ғана 
ісі Сафекең мен Бағдат апамыздың 
шаңырағындағы тәрбиенің қандай 
болғанын к�рсетпей ме?

Осылай бас-аяғы екі сағатқа созылған 
әңгіме де мәресіне жақындады. Апамыз 
Сафекеңнің кітабын ұсынып тұрып: 
«Жастар оқымайды деген �тірік, оқиды 
олар. Мынау – Сафекеңнің кітабы. Оқы, 
жоғалтып алма. Жолын берсін.»  деді.

Жиналып, киініп босағаға беттеп бара 
жатқанда: «Баяғыда Сафуан, Арқадан 
біреу келсе үйге алып келетін. С�йтіп: 
«Бауырыңды алып келдім, қонақ қыл» 
деп жүретін. «Алматыға жолың түссе, 
соғып тұр, б�тен емессің ғой» деді 
апамыз. К�ңілі бір серпіліп, алыстағы 
к�ктеміне тағы бір сапар жасап келген 
секілді. Жүзінен разылық байқала ды. Қай 
тұста болмасын қамқоршы, қолдаушы 
болған Зәмзә апам да разы сияқты. 
Алыптың ауылына, қаламгердің қара 
шаңырағына бағытталған арнайы сапар 
айтқанымыздай болып, к�ңілден шықты.

Биыл Сафекеңнің туғанына 95 жыл 
толды.  Қаламгердің бұл мерейтойы 
ескерусіз қалмас деген ниеттеміз. 

Аян МЕЙРАШ
ҚАРАҒАНДЫ

ЖҮЗДЕСУ

«АҒАЛАРЫҢ 
ШЫНШЫЛ ЕДІ ҒОЙ» 

МАЙЛЫБАСТА МЕКТЕП АШҚАН
азамат еңбегі ескерілуі тиіс

Журналистік антология

Төртінші билік өкілдерінің табиғаты қандай? Танымал журналистердің өнегелі 
өмір жолдарына үңілсек, қандай ғибратты көреміз? Жазушы, журналист, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент-
мүшесі, филология ғылымының докторы, профессор Бауыржан Омарұлының 
«Төртінші билік» атты жаңа кітабында қалам иелерінің қыр-сыры жан-жақты 
ашыла түседі. Ақпарат əлемінде өзіндік із қалдырған сөз шеберлерінің өмір 
жолдары, бастан кешкен қызықты оқиғалары, ел үшін атқарған қалтқысыз 
қызметтері баяндалады.

«Алда сансыз адыр-белестер 
жатыр. Сан заман меңіреу 
тыныштық пен ойнақы 
сағымға, өкпек жел мен ақдолы 
боранға мекен болған бойкүйез 
адыр-белестер. Осы бір бел-
белестердің кеудесін кесіп əрі 
асқан қос рельс алдағы күндей 
алысқа созылып кете береді. 
Уақыттай шапшаң жылжып 
пойыз келеді. Болат жолдың 
иірім бұрылыстарында жы-
ланша ирелеңдеп, əлсін-əлі тау 
жақпарларына сүңгиді. Əлсін-
əлі жазықтарға шығып, көсіле 
тартады».

Кешегі уақыттары елдің 
ішінде жеке бастың емес,  
көптің қамын ойлап, 
қолдан келетін жақсылығын 
төңірегіндегілерден аямаған 
бірегей  азаматтар болған.  
Солардың  бірі  Жұмақан 
Байсалбайұлы  еді. Өкінішке 
орай,  оны көп  адам  жақсы  
біле  бермейді.  Себебі асыл 
азаматтың  өмірден  өткеніне 
де  жетпіс үш жыл болған 
екен.  Сондықтан  жастар-
ды  айтпағанда  егде тартқан  
жандардың  өздері «көріп 
едім», «кездесіп едім» деп айта 
алмасы анық. 

ЖАҢА КІТАП 

ЗЕРДЕ

ЖИЫН

Бағдат ШАЙМЕРДЕНОВА:

сұлу емес екен. Бірақ с�зі ұнап тұр» деді 
апамыз Зәмзә Қоңыроваға қарап.

Кейін білдім, екеуара әзілдері мен 
әңгімесі жарасқан соң айтылатын с�здері 
екен. Құдай ғұмырын к�п к�рмесін, жасы 
90-нан асса да, апамыз тың к�рінді. Шай 
дайын болғанша, т�р б�лмеде отырып 
ж�н білістік. Сафекеңнің шашбауын 
к�теріп, ауыр жолда жүгін жеңілдеткен 
жұбайы Қарағандының тумасы болып 
шықты. «Бауырымсың ғой» деген с�зді 
еміреніп жиі айтады. 3р айтқан с�зі, 
әр қойған сауалынан сағыныштың иісі 
аңқиды.

«Сафекеңді білуші ме едің?» деген 
с�зінен басталды негізгі әңгіме. «Ол �те 

шыққандай. Жап-жаңа қалпы. 3лі жұмыс 
істеп тұр. Қырық екі әріптің әр бетінде 
ұлы жазушының саусақ табы қалған ғой. 
Дәл осы машинкамен небір дүниелер 
жазылды десеңізші. Аса бір толқыныспен 
сипап шықтым. «Мұны музейге бермедім 
әзірге» дейді жазушының жұбайы.

...Жазушының жалғыз ұлы Саян 
дүниеден озды дегенде, қалың қазақтың 
қабырғасы с�гілген еді. Марқұмның 
суреттері де жазушы үстелінде тұр. 
Қазақстанның к�галдағы хоккей феде-
рациясын құрып, оны биік  белестерге 
шығарған Саянның еңбегі әлі ел есінде. 
Оны Малайзия королі Сұлтан  Салахуддин 
Абдул Азиз шах �з елінің ұлттық спорты 

М.;уезов атындағы ;дебиет және 
>нер институтының директоры, ҚР 
ҰҒА мүше-корреспонденті, филология 
ғылымының докторы, Қазақстанның 
Еңбек сіңірген қайраткері Уәлихан 
Қалижановтың 2016 жылы Инсти-
тутта атқарылған жұмыс нәтижелері 
және алда тұрған міндеттер туралы 
жұртшылық алдында жария есеп беру 
жиыны >тті. 

Жиынға түрлі қоғамдық ұйым, БАҚ 
�кілдері, жоғары оқу орындарының 
оқы тушы-профессор құрамы, әдебиет-
танушы, �нертанушы ғалым дар, маги-
странттар мен докторанттар қатысты. 

Институт директоры У.Қалижанов 
ғ ы л ы м и - з е р т т е у  И н с т и т у т ы н ы ң 
әдебиеттану мен �нертану саласын-
да атқарып отырған қызметі, ғылыми 
жарияланымдары, жеткен жетістіктері 
ж�нінде баяндап, алдағы жоспарлары-
мен б�лісті. Конференция барысында 
академиктер ?мірзақ Айтбайұлы, Серік 
Қирабаев, 3бсаттар Дербісәлі, саясат-
танушылар Дос К�шім, Расул Жұмалы, 
жазушы Ахметжан Ашири, театртанушы 

Бақыт Нұрпейіс және т.б. с�з с�йлеп, 
�здерінің ұсыныс-пікірлерін жеткізді.

Бүгінде институт ғалымдары ұлттың 
әдеби тарихын зерделеуге, әдеби жәдігер-
лерді халыққа жеткізуде аянбай еңбек 
етіп келеді.  Соның дәлелі ретінде, 
оқырмандар тарапынан зор бағалауға 
ие болған 100 томдық «Бабалар с�зі», 34 
томдық «Классикалық зерттеулер», 20 
томдық «3деби жәдігерлер» сериялары, 
10 томдық «Қазақ әдебиеті тарихы», 8 
томдық «Қазақ музыкасының антоло-
гиясы», 3 томдық «3лем әдебиеттануы», 
3 томдық «3лем фольклористикасы», 
қазақ, орыс тіліндегі 20 томдық «Қазақ 
�нерінің тарихы» сынды жарияланым-
дарды атап �туге болады. 

Институт ғылыми кадрлар дайындау 
саласында да айтарлықтай жетістерге 
жетті. 2016 жылы 3л-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-мен бірлестікте «Ғылым ордасы» 
базасындағы Ғылыми кадрлар даярлау 
орталығы арқылы магистратура ның 
1 курсына 2 магистрант, PhD докто-
ран тураға 1 докторант қабылдады. 
Сондай-ақ ел �міріндегі маңызды саяси, 
мәдени, әлеуметтік іс-шараларға атса-

лысу және Институт қызметін қоғамда 
кеңінен насихаттау мақсатында Ғылым 
қоры, Ғылым ордасы, Қазақ энци-
клопедиясы, Қазақстан халқы ассам-
блеясы, Қазақстан Жазушылар одағы, 
Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, 
Халықаралық Түркі академиясы, те-
атр, музей, тағы басқа үкіметтік және 
үкіметтік емес қоғамдық бірлестіктермен 
тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеді. 

Алдағы уақытта М.3уезов атын дағы 
3дебиет және �нер институты ғылыми, 
қоғамдық іс-шараларды жалғастыра 
отырып, 2015-2017 жылдар аралығында 
жүзеге асырылып жатқан гранттық 
жобалардың ғылыми нәтижесі ретінде 
жалпы саны 20-дан астам монографияны 
жариялауды жоспарлап отыр. Соны-
мен қатар, қазақтың заңғар жазушысы 
М.О.3уезовтің 120 жылдығы, Алаш 
қозғалысының 100 жылдығы, ҚР ҰҒА 
академигі С.Қирабаевтың 90 жылдығы 
сынды басқа да атаулы мерейтойлар 
халықаралық, республикалық деңгейде 
�ткізілмек. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Зерделі зерттеу жалғасын табады
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К�шеде үлкен дердің а л дын 
қиып �тпеу, к�лікке мінсе үлкен-
дерге жол беру, таба лдырыққа 
тұрмау, есікті кермеу, қақпаны кат-
ты жаппау – ата-ана мен мұғалім 
та ғылымы. Дастарқан басында 
сыбырласып с�йлесу, сол ортада 
отырған адамдардан басқалар ту-
ралы сыртынан әңгіме айту ж�н 
емес. Мақтаудың да, даттаудың 
да �зіндік орны болуы керек. Ба-
ланы к�птің а л дын да к�зінше 
мақ тау, о ған тәк ап парл ы қ т ы, 
мақтаншақтықты үйреткен болып 
табылады. Керісінше к�пшілік 
алдында баланың кемшілігін айту, 
зеку баланың жүрегіне жасықтық 
пен жігерсіздікті қалыптастырады.

Құдайы астарда, той дастар қан-
дарында ел ағалары туралы орынды, 
орынсыз әңгімелер к�п айтылады. 
Бұл – бір орынсыз �неге. Елге тұтқа 
ағалар туралы әңгіме айтатындар �зі 
тұрған ауылдың үлгі тұтқан адамда-
ры емес бос с�зге үйірлер. 

Мына жайт туралы балалардың 
ата-аналарына �кпе айтуға тура 
келеді. Балаларының балалық әңгі-
мелерімен ата-аналар мұғалімдерді 
орынсыз кінә лап жатады. Мұғалім-
дердің ауыр еңбегін түсінбей оларды 
сыртынан кінәлауға кұмар. 1950 
жылдардың ортасына дейін мектеп-
терде соғыстан жараланып оралған 
мүгедектер мен соғыс жылдарында 
орта мектепті ғана бітірген жесір 
келіншектер мен жетім қыздар 
мұғалім болды. Осы мұғалімдерді ел 
тыңдады, халық сыйлады. Мұғалім 
халықтың қадірлісі болған. Ел ба-
лаларына «Мұғалімді тыңда, сый-
ла. Мұғалім бала бақшасының 
бағбаны» деп ұқтырды. Үлкендер 
балаларға «мұғалім бол» деп бата 
берді. Ата-ана мен мұғалімнің 
бірлескен тәрбиесі балаға бақыт 
сыйлайтыны акиқат.

Алдыңғы жылы ауданымыздағы 
бір шаруа шылықтың құрылғанына 
50 жыл толып, жиын �тті. Ат жа-
рыс, балуан күрес, ақындар айтысы 
болды. Бес-алты киіз үй тігілген 
екен. Ойын-сауық аяқталған соң 
ел ас ішуге киіз үйлерге кіргізілді. 
Той ордасына (салтанатты әсем 
үйге) облыс, аудан, ауыл әкімдері 
енді. Қалған үйлерге к�пшілік кірді. 
К�пшіліктің ортасында кезінде сол 
әкімдерге сабақ берген екі-үш карт 
ұстаз бен сол шаруашылықтағы 
мектепті 20-25 жыл басқарған 
ақсақал да болды. Бұл кісілер 
егде тартқан жастарына қарамай 
к�пшілікпен бірге болды. Рас, ол 
кісілер орын үшін реніш білдірген 
жок. Алайда біздің жүрегімізде ол 
кісілердің орыны ордада еді деген ой 
тұрды. Мұны қазіргі кезде мұғалімге 
деген құрметтің азайғандығы деп 
ойлауымызға тура келді.

Ақыл үйрету  – мұғалімнің 
міндеті. Мұғалімнің екінші атауы – 
үйретуші, ақылшы. Тәрбиешілердің 
(ата-аналар мен мұғалімдердің) 
назарында болатын тәрбие – ана 
тіліне тәрбиелеу. Балалар бүгінде 
қалай с�йлеп жүргеніне назар ау-
дармаймыз.

Аз мысал келтіріп к�рейік.
Екі жас к�шеде с�йлесіп тұр.
– Біз былай отырық, біз былай 

жүрік, – дейді. Отырмыз, жүрміз 
деген с�зді қысқартқаны ғой.

Тағы олардың бірі: 
– Сен қаяққа барасың, – деп еді, 

екіншісі:

Міне, табиғаттың әншілігі! Біз ән 
мұхитында жүрміз. Оны тек сезе білу ке-
рек. ?зіміздің үндемей әнмен тербеліп 
жүретінімізді сезінуіміз ж�н.

Осындай табиғаттың туындысына 
ұқсап, композитордың әндері де адам 
к�ңіл күйіне үндесе кететінін қараңыз. 
Жетпісінші жылдардың бір жаймашуақ 
күнінде радио тыңдап отыр едім. Концерт 
беріліп жатты. Бір кезде жүрегімді суырып 
алардай ғажап ән естілді. Сазы да, с�зі де 
керемет! «Не деген құдірет» дедім ішімнен. 
К�зіме м�лдіреп жас келді. 3нді біткенше 
тыңдап, мұңға баттым.

3н аяқталысымен, іле диктор даусы 
естілді:

– Сіздердің тыңдағандарыңыз компо-
зитор Илья Жақановтың «Жан жолдас» 
әні, с�зі Сәкен Сейфуллиндікі.

Басқа беріліп жатқан әндерге құлақ 
аспастан, Сәкеннің кітабынан «Қоштасқан 
жер» деген �леңді тауып алдым.

Жан жолдас, ұмытылмас 
қоштасқан жер,

С�здерің емес тіпті естен кетер. 
К�зіңе жас кеп толды, сұрың қашып,
Мен келіп «Қош, – дегенде, – 

қолыңды бер!»
Дегенде: Мені ұмытпа, жан жолдасым!
Сүйенді т�сіме кеп сенің басың.
Сүюге ерінге-ерін тиген шақта,
Бетіме тамды-ау аққан ыстық жасың.
«Қош, қалқам!» деп құшақтап 

қайғырғаның,
М�лдіреп жасың т�гіп айрылғаның.
?лгенше естен кетпес к�зің сүртіп,
Майысып, маған қарап қайырылғаның.
3ні  мен с�зі  керемет үндескен. 

Ғашықтардың аласапыран замандағы 
қоштасу с�зі. Мұндай күй кімнің басынан 
�тпеді дейсіз. Менің де мұңым сияқты. 
 Содан бері Илья Жақанов әндеріне 
елеңдеумен жүрдім.

1974 жылы қаңтар айында жаңа 
ықшам ауданында салынған к�п қабатты 
жаңа пәтерге к�штік. Бұрыннан сол 
аудандағы үйлердің бірінде тұратын Гу-

1993 жылдан бастап ТШО �з қыз-
меткерлері мен жергілікті тұрғын-
дардың игілігі үшін Атырау облысының 
әртүрлі әлеуметтік жобаларына 1,3 
миллиард АҚШ долларынан астам 
қаржы жұмсады. 2016 жылы «Игілік» 
ерікті әлеуметтік инфрақұрылым 
бағдарламасының бюджеті 25 милли-
он АҚШ доллары болды. Аталмыш 
қаржының негізгі б�лігі Атырау облы-
сында бала бақ шалар, мектептер және 
басқа да әлеуметтік нысандардың 
құрылысына жұмсалды. 

?ткен жылы Атырау облысының 
денсаулық сақтау және білім беру са-
лаларына қолдау к�рсету мақсатында 
компанияның әлеуметтік инвести-
циялар бағдарламасына 1 миллион 
АҚШ доллары шамасында қаржы 
б� лінді. 2016 жылы ТШО серіктестері 
Теңіз мұнай кен орнының �ндірістік 
қуаттылығын арттырудың келесі 
кезеңі болып табылатын Келешек даму 
жобасы – Ұңғы ернеуіндегі қысымды 
басқару жобасын (ККЖ-ҰЕҚБЖ) 
қар жыландыру ж�ніндегі түпкілікті 
ше шімнің қабылданғаны туралы жа-
риялады. 

Тиімділікті барынша арттырып, 
қаражатты үнемдеу мақсатында ККЖ-
ҰЕҚБЖ нысандарының құрылысы 
уақытында орындалуда. 

– Мен мынаяққа барамын, – 
деді. Біріншісі тағы:

– Біздің шал мені ешқайда 
шығарғысы келмейді, – деп еді, 
екіншісі де құр қалмай:

 – Шалдардын бәрінікі сол, 
біздің шал да с�йтеді, – деді. «Шал» 
деп тұрғандары �здерінің әкелері 
екен. Қаяққа, мынаяққа – не с�з?

Бүгінгі күні жастарға діни тәрбие 
беру жолға қойыла бастағаны рас. 
Дінді кұрметтеу – дұрыс. 

Айтулы ғалым, қоғам қайраткері 
Мырзатай  Жол дасбеков жастарға 
діннің қалай қасиет болып сіңетіні 
мен қалай қасірет болып аза тарт-
тыратынын ай тудай ай тып келе жа-
тыр. Ағаның с�зінен тағылым алып 
жүрміз бе?

Мешіттегі намазға жиналатын 
жамағат тың к�пшілігі балалар, 
мектеп окушы лары. Жақсылықты 
адам бойына жастай сіңіру орынды. 
Алайда сол намаз үйреніп жүрген 
жастар «�нерді үйрен, үйрен де 
 жирен» деп жүрмесіне кепіл бола 
аламыз ба? 3р нәрсені мезгілімен 
б ілуд ің  болғаны жарас  тықты 
сияқты. 

Қазақтың тұңғыш ағартушы 
ғалымы Ыбырай  Алтынсарин «Қазақ 
хрестоматиясы» деген окулық 
жазған. Сондай-ақ Ыбырайдың 
«Мұсылмандық белгісі» деген де 
кітабы бар. Сонда:

Тақсыр-тақсыр дегізіп 
тамсандырдың,

С�йтіп жүріп аяққа қан салдырдың,
Жан жүрмейтін ісіме жан алғыздың,
Ақырында, малымнан к�п 

қалғыздың.
Оразаның түбіне мақсым жетер,
Азған елдің түбіне тақсыр жетер, – 

деген с�зі бар.
Бұдан біз намаз, ораза мақсатты 

түрде орындалуы керектігі айты-
лып тұр деп ұғуымыз керек. Қазір 
жалған молда болып ораза тұтып, 
намаз оқитындар туралы әртүрлі 
әңгімелер де туындап жүргенін жа-
сыра алмаймыз. 

Бұл бір күлкілі жағдай. Үйлену 
тойы басталып, келін босаға аттаған 
соң беташар айтылып, келіннің 
бетіндегі  перде алынады. С�з 
кезегін келіннің енесі еншіленеді. 
Ене келіннің бетінен сүйіп:

«Мен сені келін демеймін, қызым 
деймін, бала тусаң нәрестеңді �зім 
тәрбиелеймін. От жақтырмаймын, 
күл т�ктіріп, кір жудырмаймын» деп 
келініне с�з береді. Сол ене кейін: 
«Келін солай, келін былай, үй ша-
руасына қарамайды» деген сияқты 
әңгімелер шығарады. Кім кінәлі? 
?зі келініне с�з беріп еді ғой.  

Бала мен келін әуел бастан тап-
қан дарына �здері ие жалақыларынан 
ата-апаларына мәзіреті жасау керек. 
Керісінше, келін мен бала олардан 
дәметеді. Тәрбие туралы әңгімеге 
мұны да арқау етсе болар.

К�ңілге қаяу түсірген, к�зге 
қораш к�рінген бүгінгі тәрбиенің 
к�леңкелі к�ріністерін аз-кем с�з 
еттік. Бұл бір бізді емес, к�пшілікті 
ойландырса еді. Пікір білдіргісі 
келе тіндер болса �здерінің толға-
ныс тарын ортаға  салар деген 
ниеттеміз. 

Жақсыбай СҮЛЕЙМЕНҰЛЫ,
қарт ұстаз 

Қарағанды облысы 
Жәйрем кенті

рьев  педагогика институтының матема-
тика пәнінің оқытушысы  Асылбек атты 
дос-інім ерулікке шақырды. Жұбайымыз 
екеуміз қонаққа бардық. Дастарқан 
басында басқа да жолдастары бар екен. 
Үй иесі Асылбек әнші, �нерпаз адам еді. 
Жақсы дауысы бар болатын. Қонақтық 
о р т а л а п  к е л г е н д е  « С і з д е р  И л ь я 
Жақанов деген композитордың әндерін 
естідіңіздер ме? Ильяның тамаша әндері 
шықты. Қазір теледидар мен радиода сол 
әндер әлсін-әлі шырқалуда. Мен олар-
ды магнитофонға жазып алып, үйреніп 
жүрмін. ?здеріңіз бағасын берерсіздер» 
деді де домбырасын қолына алды. 

Асылбектің бұрын да халық әндерін 
айтатынын білетін едік. Ал мына әндеріне 
аң-таң болдық. Екі рет қайталанып 
айтылғаннан кейін, бәріміз де қосылып 
кеттік. Себебі ән с�здерін машинкаға ба-
сып к�бейтіп қойған екен. 3рбіреуімізге 
ән мәтінін берді. «Жайлаук�л кештері», 
«3сел», «Асылым» деген әндер екен. 

Асылбектің үйіндегі сол кеш Илья 
Жақановтың ән кешіне айналып кетті. 
Ильяның әндері жүрек тербеді, әндеріне 
ғашық болдық. С�зі де, сазы да жау-
лап алды. Кейде жаңадан туған әндерді 
тыңдармандардың қабылдауы қиын бола-
тыны бар ғой. Ал мына әндер бірден �здері 
жан-дүниемізге ене баурады. Асылбек 
келесі басқосуларда «Ильяның «3селінен» 
бастайық» деп жаңа үйренген әндерді 
бірінен соң бірін кеп т�гетін болды. 

Халық әндерімен «үзіліс» жасап ала-
мыз да, Илья әндерінің тұтқынына қайта 
түсеміз. 

Илья әндерінің бір ғажабы сол, 
кеудеңді кере шалқи айтқанда, қазақтың 
кең даласының �зіне қанат бітіргендей 
болады.

Самалы жұпар жазғы бір кеште,
Ойласам болды Ыстықк�л жақты.
Айтылған сырлар түседі еске,
Оятқан сонда ақ махаббатты.
Бұл тек біз емес, бүкіл қазақ елін би-

леген «3сел» әні. Шыңғыс Айтматовтың 

«Игілік» бағдарламасы ж�нінде 
қысқаша тоқталып �тсек. 1993 жылы 
ТШО бюджеті 50 млн. АҚШ долла-
рын құрайтын бесжылдық «Атырау 
бонус қоры» бағдарламасын жүзеге 
асыруды қолға алды. Бағдарлама Теңіз 
Жобасы ж�ніндегі шарттың бір б�лігі 
бола отырып, Атырау қаласы мен Жы-
лыой ауданының инфрақұрылымын 
жақсартуға бағытталды. Атырау 
облысының әкімдігімен бірге тығыз 
жұмыс істей отырып, қала мен Жы-
лыой ауданының денсаулық сақтау 
мекемелері мен инфрақұрылым ны-
сандарын жақсартуға бағытталған 
маңыздылығы жағынан басым әлеу-
меттік жобалар іріктелді. Барлық жоба 
1998 жылы ойдағыдай аяқталды. 

Сол жылы ТШО басшылығы 
«Игілік» ерікті бағдарламасы туралы 
бастама к�теріп, ол серіктестер та-
рапынан бекітілді. Жоба 1999 жыл-
дан бастап жүзеге асырыла бастады. 
Бағдарлама аясында қала келбетін 
�згерткен және адамдардың �мірін 
сапа жағынан жақсартқан к�птеген 
жобалар жүзеге асырылды. Бұлар – за-
манауи мектептер мен балабақшалар, 
Құлсары қаласындағы колледж, 
Атырау қаласындағы сүзгі станци-
ясы, ауылдардағы емханалар мен 
жанұялық-дәрігерлік амбулаториялар, 

романтикалық прозасынан жібектей 
есіліп шыққан сырлы әуез. Осы әнге 
Ильяның �зі жазған с�зі қандай! Сезіміңді 
баурайды. Мұнда сағыныш, арман, 
м�лдір сезім, іңкәрлік бар болмысыңды 
құндақтап, бесікке б�леп тербеткендей. 
Бұған қайырманың қисындала жалғаса 
келіп, жүйеңді балқытып, елітетінін 
қайтерсің.

Тулайды жүрек,
Толқындай шалқып.
Аңсайды жүрек,
?зіне тартып.
Сағынтқан әнім,
3селім жаным!
Бұл әндер біздің алтын күндеріміздің 

бір сәулелі шағы. Қандай жақсы сәттерді 
бастан кешкенбіз. 3лі күнге дейін Илья 
әндерімен тыныстап келеміз.

Асылбектің үйінде с�зінің де авторы 
Ильяның �зі екенін білгенде «Бұл қазақ 
�неріндегі ерекше құбылыс – феномендік» 
деп бағалаған едік.

Бірақ біз, әрине, 3сел деген Ильяның 
�зінің сүйген қызы болар деп ойладық. 
Кейін «3сел» де, «Асылым» да Шыңғыс 
Айтматовтың шығармасындағы кейіпкер-
лердің махаббат сезіміне арналған Илья 
шығарған әндер екенін білдік. 

Біраз  күндерден кейін Асылбек 
 «Да  нияр   дың әнін», «Жәмиланың әнін» 
ай тып, бізді Ильяның жаңа әндерімен тағы 
да тербетті. 

Бұл әндер де Шыңғыс шығармалары 
кейіпкерлеріне арналған романстар екенін 
ұғындық. Иә, алпысыншы жылдардың бас 
кезінде Ш.Айтматовтың «Тау мен дала хи-
каялары» деген повестер жинағын табына 
оқығанымды есіме түсіріп, қайта-қайта 
шолдым. Қазір де қайта-қайта «Жәмила», 
«Қызыл орамалды шырайлым менің», 
«Құс жолы», «Алғашқы ұстаз», «Бетпе-бет» 
деген �лмес дүниелерді қиял дүниесінен 
�ткіземін.

Міне, бүгін Илья Жақановтың «Таңға-
жайып махаббат» атты лирикалық эссесін 
оқып отырып, рақатқа б�лендім. 

қаланы газдандыруға атсалысу және 
Атырау қаласының оң жағалауын 
жылумен қамтамасыз ету мақсатында 
қазандық, дене шынықтыру және 
сауықтыру кешенін салу, Құлсары 
қаласының сумен жабдықтау жүйесін 
қайта жаңғырту сияқты адамдардың 
� м і р і  ү ш і н  м а ң ы з д ы  к � п т е г е н 
әлеуметтік жобалар. 

Сонымен қатар, компания елді 
мекендердегі әлеуметтік инфра құ-
ры лымның ағымдағы жағдайы ту-
ралы мейлінше толық ақпарат алу 
мақсатында үш жыл сайын жұртшы-
лық қажеттіліктеріне тәуелсіз бағалау 
жүр гізеді. Осы бағалау барысында 
сарапшылар халықтың түрлі топта-
рымен кездесіп, шешім талап ететін 
және ТШО тарапынан қолдауды 
қажет ететін ағымдағы мәселелер ту-
ралы жан-жақты қанығады. Мұқият 
қарастырылған соң, ұсынылған нысан 
бағдарлама талаптарына сай келген 
жағдайда, Атырау облысы әкімдігінің 
келісімімен оны әлеуетті жобалар 
тізіміне қосады. 

Компания басшысы сондай-ақ 
журналистер сауалдарына жауап берді. 

Нұрлан ҚҰМАР    

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

ір жылы іссапармен Ақтауға бардым. Теңіз суына шомылдым. Теңіз шалқып жатыр. Теңіз 
тереңінен ызылдаған бір тылсым үн естіледі. Ұзақ тыңдадым. Каспий əн  салып жатыр. Ғажап!
Теңіз толқыны жағаға бір ырғақпен соғады екен. Сегіз толқын  жай ғана соғады, ал 
тоғызыншы толқын жарға «гүрс» етеді де, аспанға жаңбырын шашады, қайраң жағаға да 
алғы сегіз толқындай емес, тоғызыншы толқын құрлыққа ұмтылып, біраз жерді жуып өтеді. 
Ақтаулықтар мұны жақсы біледі. Мен əдейі толқын санауға кірістім. Жағаға жақындадым 
да,  əрбір жай соққан сегіз толқынның  келген жеріне  дейін барып тұрдым. Шынында да, 
сегіз толқын  аяғыма  тиіп, кейін лықсыды да, тоғызыншы толқын балтырыма дейін жуып 
өтті. Теңіз ырғағынан жаңылмайды  екен. Осындай табиғаттың ғажабын өз көзіммен көрдім. 
Естіліп тұрған шыңылдаған үн теңіздің əні де, ал тоғызыншы толқын əннің қайырмасы екен-
ау деген тоқтамға келдім. Əн де осылай емес пе еді? Бір ырғақпен  бірдей айтылып келеді де, 
қайырмасында биік диапазонымен шырқай жөнеледі. 

ТӘРБИЕ – 
ТАЛ БЕСІКТЕН

«Игіліктің» игілігі мол

Біздің əңгіме еткіміз келетіні тəрбие мəселесі. Алдымен бала тəрбиесі 
жөнінде. Баланың жуынуы, тамақтануы, үлкенге сəлем беріп, кішіге ізет 
көрсетуі осының бəрі назарда болуы керек. Бала үлкендердің сөзіне жауап 
беріп, əңгімелессе болар, ал өзі бастап əңгіме айтуы əдептілік болмайды. Бұл 
жай бала бойына ата-анасының үйретуімен қалыптасуы қажет. «Ата көрген 
оқ жонады, ана көрген тон пішеді» деген сөз осыдан қалған. 

«Теңізшевройл» ЖШС (ТШО) Бас директоры Тед Этчисон бірқатар 
республикалық БАҚ өкілдерімен кездесіп, 2016 жылдың қорытындылары, 
биылғы атқарылар міндеттер жөнінде əңгімеледі. 
Қазіргі таңда ТШО-да жұмыс істейтін қазақстандық қызметкерлердің үлесі 
1993 жылғы 50 % көрсеткішпен салыстырғанда 86 % құрайды. Жергілікті ұлт 
басшыларының, орта буын жетекшілерінің үлесі жалпы басшылық құрамның 
74 %-і. Кадраларды оқыту жəне шыңдау жөніндегі тұрақты бағдарламаны 
жүзеге асыру нəтижесінде жауапты басшылық лауазымдарға тағайындалған 
жергілікті қызметкерлер қатары көбейе түсуде. 

БАҒДАР

– Ой, шіркін-ай,  Шыңғыс пен 
Илья ның бір-бірін тылсым табиғаттың 
 табыстыруы әуелден,  шығармалар 
 тумастан бұрын, бір-біріне арналып 
дүниеге келгендей болды-ау!

Қазақ пен қырғыз халықтарының 
достық діңгектерінің бір  тармағы 
Шыңғыс пен Ильяның достықтарындай 
сияқты. Олар бір-бірімен рухани шыр-
малып, шиеленіскен екен демеске шара 
жоқ.

Шыңғыс пен Илья – екі алып, бірі – 
қырғыз халқының, бірі – қазақ халқының 
перзенті екі елді шекарасыз бітістірген 
жандар.

Қырғыз ақыны Соонорбай Жусуевтің 
«Қырғыз озса – ол қазақтың озғаны, 
қазақ жеңсе – ол қырғыздың жеңгені» 
деген тапқырлықпен айтылған с�здері 
осы екі алыптың достығына арналғандай.

Кейініректе туған керемет «Қош, 
Гүлсары» повесін баурай шығарылған 
«Бибіжан» әні де повесть кейіпкерлерінің 
таңғажайып махаббаттарын автордың 
жүрегімен сезінгеннен туған ән.

Ильяның «Таңғажайып махаббат» 
атты лирикалық эссесінің лиризмі, 
ән туғызған хикаяларын баяндауы әр 
оқырманның жүрегін емірентіп, махаббат 
жайлауын гүлдендіргендей.

Бұл әндердің бәрі романс стилінде 
жазылған. 3р әннің қасиеті сондай, 
айтушының жүрек шыңырауынан шығып, 
тыңдарманның жүрегіне кәусардай, 
зәмзәм суындай құйылады.

3 ң г і м е м і з д і ң  б а с ы н д а  К а с п и й 
теңізінің толқыны туралы айтып едік. 
Ильяның әндері де шалқыған теңіз. Сол 
теңіздің ырғағы сегіз рет толқып келіп, 
тоғызыншы толқыны биікке әуелетіп, 
к�ңіліңді шарықтатып жібергендей.

Ой, шіркін, романс осындай болады 
екен!

 «Илья романс патшасы емес пе!» деп 
қаламын да, осы сұрағыма �зім сенімді 
түрде жауап беремін. «Иә, Илья – қазақ 
романсының патшасы!». 

Қадыр ЖҮСІП, 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекеттік университетінің профессоры

Сағи Жиенбаев атындағы 
облыстық жас>спірімдер 
кітапханасының қызметкерлері 
Ақт>бе қаласындағы №47 арнау-
лы пәндерді тереңдетіп оқытатын 
жалпы білім беретін мектептің 
10 сынып оқушылары үшін әйгілі 
әнші, Қазақстанның халық артисі 
Роза Бағланованың туғанына 95 
жыл толуына орай «Сахна >нерінің 
с>нбес жұлдызы» атты сазды сағат 
>ткізді.

Кітапхана қызметкері Бақтыгүл 
Бақытжанқызы қазақ халқы ның 
күміс к�мей әншісі, ән �нерінің та-
рихында �шпес із қалдырған Роза 
Тәжібайқызының �мірі мен шығар-
м а  ш ы л ы ғ ы  ж а й л ы  ж а н - ж а қ т ы 
әңгімеледі. Жиналғандарға �нер 
ие сінің �мірінен сыр шертетін де-

ректі  фильмнен үзінді к�рсетілді. 
А.Қуаныш, А.Жонысова, Т.Ідірісов 
және т.б. оқушылар әншінің ре пер-
туарындағы «Ақмаңдайлым», «Ақ сұң-
қарым», «Таң самалы», «Сұлу қыз», 
«Іңкәрім-ай» әндерін шырқады.

Кітапханашы Гүлшарат Бопилова 
«?релі �нер – тағылымды тағдыр» 
кітап к�рмесіне библиографиялық 
ш о л у  ж а с а д ы .  О қ у ш ы л а р  Р о з а 
Бағланова туралы жазылған кітап-
тармен, газет-журналдарда жарық 
к�р ген мақалалармен танысты. 

Атақты әншінің �мірінен терең 
сыр шерткен бұл шараның маңызы 
зор. 

Бақтыгүл ХАМИДУЛЛИНА,
кітапханашы

АҚТ?БЕ

Сөнбес жұлдыз

ШАРА 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Қайырымдылық жасау адам 
бойындағы ең асыл қасиеттердің 
бірі. К>мекке зәру жандарға мейірім 
шуағын т>гіп, жақсылық шуағына 
б>лейтіндер бүгінгі заманда онша 
к>п емес десек те, олардың барына 
шүкіршілік етеріміз рас. 

Біреудің ауыр хәлін �зіні кін дей 
к�ріп, қол ұшын созудан бейтарап 
қалмайтын азаматтарды ел-жұртқа 
к�рсетіп, насихаттап отырудың еш 
артықтығы жоқ қой деп есеп теймін. 
?йткені ізгі істер қа шанда ізгілікке 
үндейді. Сауап ты молайтады. 

Алматы қаласындағы №99 жал-
пы білім беретін орта мек тебінде 
ұйымдастырылған қайырымдылық 
шарасын ерек ше маңызы бар деп түсі-
немін. Мектепте білім алып жүрген 
мүмкіндігі шектеулі бүл діршіндерге 
Біржан  Аман гелді, Артур Шепе-
лев тәрізді жаны жомарт азаматтар 
сый-сыяпаттарын к�рсетті. Оқуға 
керек-жарақтарын алып беріп, тарту-
таралғы жасады. Мектеп директо-
ры Айман Асанова, ұстаздар Майра 
Кұрманбаева, Жамбыл Нұралиев 
бүлдір шін дер мен олардың ата-ана-
лары атынан алғыс білдір ді. Қайы-
рымдылықты қастерлі  ұғым са-
нап, әрдайым �зара жақ сылыққа, 
адалдыққа үнде  ген бабаларымыз 
«Қолы ашықтың – жолы ашық» деп 
жайдан-жай айтпағаны белгілі. Жас 
бүл діршіндердің жүректеріне қуаныш, 
к�ңілдеріне нұр сый лаған мұндай 
науқан алдағы уақытта да жалғасын 
табады.

Г.ТҰРСЫНҚОЖА 

«Қолы ашықтың – 
жолы ашық»

Сырлы сазгер
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Бұл ретте мұғалімдердің басым к�пшілігі 
еңбекке баулуды дұрыс к�реді. Аты-ж�нін 
к�рсетпеуді �тінген Алматы қаласындағы та-
нымал бір мектепте қызмет істейтін мұғалімнің 
айтуынша, қаладағы орта білім беретін  
ұйымдарда оқушылар сыныптағы тазалық 
шараларына тартылмайтын болып шықты.   
Тіпті олар тақта сүртудің �зіне қиналады екен. 
Бұрынғы кездегідей   кезекшілік атқарубүгінгі 
қала мектептерінде жоқ.«Қазіргі балалар 
шектен тыс ерке әрі жалқау болып барады.
Сондықтан да мектепте болсын, үйде бол-
сын бала �зіне-�зі қызмет к�рсетіп үйренгені 
дұрыс. Еңбектен еш жамандық к�рмейді, қайта 
�мірге икемді болып �седі» дейді ол.

О с ы  т а қ ы р ы п т ы  з е р т т е у  б а р ы с ы н -
да байқағанымыздай, мемлекеттік білім 
мекемелерінен б�лек жеке меншік мектептер-
де де оқушыларды еңбекке тарту к�зделмеген 
болып шықты. Атап айтсақ, «Tamos Education» 
мектептерінде солай. Тек ауылдық жерлер-
де ғана қоғамдық пайдалы еңбекке тарту 
бұрынғы үрдісінен жаңылмай жалғасып келе 
жатқанын байқадық. Мысалы, Алматы об-
лысы Еңбекшіқазақ ауданы Қаратұрық орта 
мектебінің директоры Ж.Мұқалиеваның айту-
ынша, оқушылар күнделікті кезекшілік атқару, 
мектеп ауласын тазалау, гүл егу, к�галдандыру, 
жазғы практика кезінде жеңіл-желпі ж�ндеу 
жұмыстарына атсалысады. «?зі білім алып 
отырған мектебінің,  туған  ауылының 
к�ркеюіне үлес қосу әрбір оқушының парызы 
емес пе?» дейді ол.  

Оқушылардың мектептегі еңбегін реттеу 
мәселесі заңда қалай к�рініс тапқан деген-
ге келсек, еліміздегі бала еңбегіне қатысты 
заңнамаларда олардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғауға басымдық берілген.   
Осы саладағы басты құжаттың бірі санала-

ОҚУШЫНЫ ЕҢБЕККЕ БАУЛУ
оның құқығын бұзу болып табыла ма?

тын «Қазақстан Республикасындағы бала 
құқықтары туралы» заңның «Баланың еңбек 
бостандығына құқығы» атты 16-бабының 
4-тармағында«Баланы оның денсаулығына 
қауіп т�ндіруі немесе білім алуына кедергі 
келтіруі не оның денсаулығына және дене бітімі, 
ақыл-ойы, рухани, моральдық және әлеуметтік 
жағынан дамуына нұқсан келтіруі мүмкін 
кез келген жұмысты орындауға қабылдауға 
немесе тартуға тыйым салынады»делінген. 
Бұл заң бойынша,егер бала ата-анасының 
ерікті келісімінсіз еңбекке тартылса, онда бұл 
еңбекке мәжбүрлеу болып есептеледі. Бұл ретте 
оған физикалық, психикалық нұқсан келді ме 
әлде жоқ па, ол маңызды емес. Аталмыш заңға 
сәйкес, тіпті оқушыларды кезекшілік, еден, 
парта жуғызу,  мектеп ауласын тазалату шара-
ларында еңбекке мәжбүрлеу деп қабылдауға 
б о л а д ы . М ұ ғ а л і м д е р д і ң  о қ у ш ы л а р д ы 
қоғамдық пайдалы еңбекке тартуға қатысты 
шарасыздығы осыған келіп тіреледі. Сабағынан 
басқа шаруасы да бастан асатын мұғалімдердің 
арыз-шағымнан аулақ жүруді артық к�ретіні 
түсінікті.     

Оқушыларды еңбекке тарту мәселесінде 
ата-аналар пікірі екіге жарылады. «Менің балам 
неге парта жууы   тиіс?» деп, бұны кемсітушілік 
к�ретіндер аз емес (бұл қоғамдағы әлеуметтік 
жіктелудің бір к�рінісі іспетті). Осы ретте ата-
аналардың басым к�пшілігі еліміздегі адам 
құқығын  қорғайтын ұйымдардың «Баланың 
басты міндеті – оқу. Бала еңбегін пайдалану 
адам құқын бұзуға жатады. Құқықтық мемле-
кетте мұндайға жол беруге болмайды» деген 
пікірлерін толық түсінбей басшылыққа алатын 
сияқты.     

Осыған орай Алматы қаласындағы «Бала-
ларды қорғау және отбасыны қолдау орталығы» 
қоғамдық бірлестігінің директоры Зульфия 

кешіріммен қарап, дұрыс бағыт сілтеді. 
3ттең, келесі  жылы Мәскеуге – 
Жоғары партия комитетіне оқуға кетті.

Дәулетжан Елеусізов – 80 жаста, 
еңбек ардагері, Шалқар ауданының 
құрметті азаматы:

– Есім аға қызмет атқарған тұста 
біз – балаң жігіттерміз. 3кем Рай-
ым анасынан үш жасында, әкесінен 
бес жасында қалып, жалғыз �скен, 
соғыс майданына алынып, оралмай 
қалды. Анам Балсары ер-азаматтармен 
бірдей еңбек етіп, аупарткомде әйелдер 
б�ліміне меңгеруші болды, «Жаңа жол» 
ұжымшары орталығының қазығын 
қағып, бес жыл т�рағалық етті. Қатар 
құрбылары қайратына таң қалушы 
еді. Сол кісі Жаңбыршинді аузынан 
тастаған жоқ. «?з пікірін ашық ай-
татын, қайырымдылығы мол, жаны 
жайсаң» дегенін талай естідік. Кейін 
�зіміз де басшылық деңгейде қызметтер 
атқардық. Үлкен-кіші замандастар 
Есім Құсайынұлының адамгершілігін, 
іскерлігін айтумен болды.

Осы сапарымызда аудан әкімі Бау-
ыржан Қаниевтің тікелей ұйытқы бо-
луымен Балнияз аудандық мұрағаттағы 
бірқатар іс-қағаздарды, құжаттарды 
к�ріп, еркін танысты, бірқатарының 
к�шірмесін алуға мүмкіндік жасал-
ды. Жаңбыршин қызмет атқарған 
кезеңдегі аудандық партия комитеті 
мен аудандық кеңес атқару комитетінің 
ғимараттары ұқыпты қолдардың күтіп 
ұстауы нәтижесінде әлі күнге кәдеге 
жарап отырғанын к�ріп, қуандық. 
Бірінде к�ркемсурет лицейі жұмыс 
істейді, ұжымның жеткіншектер тала-
бын ұштаудағы ізденістері сүйсінтті. 
Екіншісінде ауданның ауыл шаруашы-
лығына басшылық ететін екі мекеме 
орналасқан.

Жаңбыршиндер отбасы Шалқар 
қаласындағы Октябрь к�шесінде (қазір 
3йтеке би есімімен аталады) № 49 
үйде тұрған екен. Есім Құсайынұлы 
Мәскеу қаласына оқуға жіберілген 
соң отбасы Шалқардан қоныс ау-
дарады. 1956 жылдан бері бұл үйді 
ерлі-зайыпты Қоңырбай және Қоңыр 
Құл мұханбетовтер иемденген. Отағасы 
дүниеден озған, 82 жастағы Қоңыр 
апай �ткен кезеңді сағынышпен еске 
алды.

Айта  кету  керек,  бұл  сапар-
да бірге жүрген аудандық ішкі сая-
сат б� лі мінің басшысы Қорғанбек 
Исаевқа деген алғысымыз зор. Са-
пар соңында аудан әкімі Б. Қаниев 
қала дағы үлкен, кең к�шелердің бірін 
Есім Жаңбыршин есімімен атау ту-
ралы шешім қабылданғанын айтып, 
қуантты. Халық құрметі деп осыны 
айтса керек.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы
Ақпарат саласының үздігі

АҚТ?БЕ

Байсаковадан маман ретінде түсінік беруін 
сұрағанымызда ол былай деді:  «Баланы еңбекке 
мәжбүрлеу мен еңбекпен тәрбиелеу екі б�лек 
ұғымдар. Түсінбеушіліктің бәрі осыдан шығуда. 
Оқушылардың �з сыныбындағы еденді, пар-
таны жууы, тақтаны сүртуі, сенбілікте мек-
теп ауласын тазалауға қатысуы еңбекпен  
тәрбиелеуге жатады. Бұл заңға қайшы емес. 
Ал егер сол оқушы мектептің дәлізін не-
месе санитарлық б�лмелерді жуатын болса,  
денсаулығына зақым келетіндей ауыр заттарды 
к�терсе мұны мәжбүрлеу деп  қабылдау керек. 
Біздің ата-аналар к�бінесе бала құқықтарын 
қорғауда заңды белден басып, шектен шығып 
кететіні бар. Олардың бала еңбегіне қатысты  
бапты дұрыс түсінбей, негізсіз арыз-шағым жа-
сауы жиі кездеседі». Заңгер сондай-ақбаланы 
еңбекке баулу,  тазалық сақтауға, �згенің 
еңбегін  бағалауға үйрету ең алдымен ата-
ананың міндеті дейді. Сонда ғана үйдегі тәрбие 
мен білім ошағындағы оқу үдерісінің үйлесім 
табуы оңай.   Ең бастысы, оқушының сабағына, 
ар-намысына, денсаулығына зиян келмеуі тиіс. 

Бүгінгі күні оқушыларды еңбекке баулуға 
арналған «Технология» пәніне аптасына бір 
сағат б�лінген және оқушыларды еңбекке баулу 
осы пәнмен ғана шектеліп қалуда. Бірақ жалпы 
білім беретін мектептерде еңбек сабағын �ткізу 
үшін арнайы жабдықталған шеберханалар, 
кабинеттер жоқтың қасы. 5-сыныптан бастап 
оқытылатын технология сабағын аса маңызды 
емес деп есептейтін ата-аналар оның �ту са-
пасына соншалықты алаңдай қоймайды. Осы 
ретте технология пәнінің мазмұнын заманға 
сай жаңарту керектігін айта кету орынды.  
Елімізде реформаларды жиі бастан кешетін 
саланың бірі де осы білім жүйесі. Бірақ сол 
к�птеген �згерістердің ішінде оқушыларды 
қоғамдық еңбекке тарту мәселесі жоқ. Бұл 
жайт назардан тыс қалғандай.     

Кеңес одағы кезінде еңбекпен тәрбиелеу 
дәстүрлі педагогиканың басты міндеті бола-
тын. Педагогика ғылымының к�рнекті �кілдері  
Я.А.Коменский, Д.Дьюи, И.Песталоцци және 
т.б. оқушыларға «еңбек мектебі»  арқылы 

Ақтөбе қаласының тұрғыны, əріптесіміз Балнияз Əжниязов жұмыс орны-
ма арнайы іздеп келіп, Кеңес Одағы тұсында Ақтөбе облысының партия-
кеңес органдарында лауазымды қызметтер атқарған Есім Құсайынұлы 
Жаңбыршин туралы шығарылатын кітапқа деректер жинастырып жүргенін 
айтты. Маған жолығуында мəн бар еді: саналы ғұмырын Шалқар ауданында 
бірнеше ауылдық кеңестерде төраға қызметінде өткізген, аудандық жəне 
облыстық кеңестердің депутаттығына сайланған əкем Жұмағали Қабақбаев 
Есім ағамызбен жақсы сыйласып, араласыпты. Мұның бір айғағы – үйіміздің 
төріндегі 1954 жылы Мəскеу қаласына Бүкілодақтық ауыл шаруашылығы 
жетістіктері Көрмесіне Жаңбыршинмен бірге барғанда түскен фотосуреті. 

Бүгінгі күні ұрпақ тəрбиесінде назар аударатын жайттар аз емес. Білім мен тəрбие егіз 
десек, сол тəрбиенің бір қанаты – баланы жас кезінен бастап еңбекке тарту мəселесі 
соңғы жылдары білім беру мазмұнынан тыс қалған сыңайлы. Дегенмен, мектеп-
те оқушыны еңбекке тартуды оның құқығын бұзу деп есептейтіндер де, тəрбиенің 
маңызды бір əдіс-тəсілі ретінде қарайтындар да жоқ емес. 

Ел есiндегi есiм 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

КӨЗАЙЫМ

МӘСЕЛЕ

білім мен тәрбие бергені белгілі.  3л-Фараби, 
Жүсіп Баласағұн, Абай, Ы.Алтынсарин сынды 
даналарымыз да �з шығармаларында еңбекті 
бірінші орынға қойды. 

Еңбекті жатсынуды �ркениеттіліктің бір 
белгісі деп қабылдайтындардың к�зқарасын 
заманауи дамудың шыңына шыққан жапон 
халқының бала тәрбиесіндегі үлгісі де жоққа 
шығарады. Кішкентай жапондық 5 жасынан 
бастап мектепте, асханада кезекшілік, тазалық 
жұмыстарын атқаруға кіріседі.  Олар бүлдіршін 
кезінен �мірде кездесетін қиындықтарды �здері 
шешуге әдеттенеді. ?йткені жапон қоғамында 
адал еңбекпен тәрбиеленген, іскерлік қабілеті 
жоғары адам ерекше бағаланады.

Соңғы кездері Ресей педагогтары да еңбек 
тәрбиесіне қайта оралмақ ниетте. Ресейдің 
білім және ғылым министрі О.Васильева 
2017 жылдан бастап білім беру жүйесіне 
оқушыларды қосалқы шаруашылыққа, мектеп 
ішіндегі және ауладағы тазалық шараларына 
тартуды қайтадан енгізетінін мәлімдеді. Олар 
тіпті аймақтарда  еңбек бригадаларын ашпақ. 
Ресейліктердің бұл жаңалығы к�п уақытын 
телефонға телмірумен �ткізетін оқушыларды 
еңбекке оралтуды к�здеуден туған сияқты.    

Сонымен, екі түрлі к�зқарас, екі түрлі 
пайым. Оқушыларды қоғамдық пайдалы 
еңбекке тарту қажет деп санайтындар осы 
саладағы заңнамаға �згеріс енгізуді талап етсе, 
баланың �з партасын жууын адам құқығының 
�рескел бұзылуы деп санайтындар мұндай 
заңсыздыққа жол беруге болмайтынын ай-
тады. Кім қалай десе де, бала тәрбиесіндегі 
еңбектің р�лін жоққа шығаруға болмас. 
Жастайынан еңбекпен �спеген, жұмыс істеп 
шыңдалмаған жеткіншектен күні ертең 
қандай азамат шығады? Қайта Қазақстан 
сияқты дамып келе жатқан елде еңбектің 
к�рігін қыздыратын жастардың к�п болуы 
қажет емес пе? Егер де бала болашағының 
жарқын болғанын қаласақ, оны еңбекпен 
тәрбиелеудің еш айыбы жоқ. 

Дина ИМАМБАЕВА

Марқұм тікелей басшы-
сы – Шалқар аудан дық 
кеңес атқару комитетінің 

т�ра ғасы Есім Құсайынұлы туралы 
«Байсалды, қандай да мәселені қа-
рағанда жан-жақты сараптап, дұрыс 
қорытынды шығаратын, алдына келген 
адамды жасына, қызметіне немесе арғы 
тегіне б�лмей әңгімесін парасатты 
күйде тыңдап, мүмкіндігінше жәрдем 
беруге күш салатын» деуші еді.

3ріптесіміздің игі ниетін мақұл-
дадық. Содан қолымыздағы мате-
риал дарға назар аудардық.  Е.Қ. 
Жаңбыршиннің қысқаша �мірбаяны 
фотосуретімен «Ақт�бе» энцикло-
педиясында (2001 жыл, 416-бет), 
«Байғанин ауданы» (2003 жыл, 164-
бет), «Шалқар» (2009 жыл, 115-бет), 
«Қобда» (2009 жыл, 136-бет) энци-
клопедияларында жарияланыпты. 
1916 жылы Қостанай облысының 
Преногорьковск ауданындағы По-
чиновка ауылында туған. Қостанай 
мұғалімдер даярлау курсын бітірген. 
Еңбек жолын Починовка орталау 
мектебінде мұғалім болып бастайды. 
1938-1948 жылдары Жаңатілек орталау 
мектебінің мұғалімі, Королев орта-
лау мектебінің директоры, Ұзынк�л 
аудандық халық ағарту б�лімінің 
меңгерушісі, Ұзынк�л аудандық пар-
тия комитеті ұйымдастыру-нұсқау 
б�лімінің меңгерушісі, аудандық 
партия комитетінің хатшысы, Вве-
денск аудандық кеңес атқару комитеті 
т�рағасының бірінші орынбасары 
қызметтерінде болған. 1948 жылы 
Шалқар аудандық кеңес  атқару 
комитетінің т�рағасы болып сайла-
нып, бұл міндетті 1955 жылға дейін 
атқарады. Марқұм Қазақстан Компар-
тиясы Орталық Комитеті жанындағы 
Жоғары партия мектебінде, кейін 
Мәскеу қаласында СОКП Орталық 
Комитеті жанындағы Жоғары партия 
мектебінде оқып, тәмамдаған.

Е с і м  Ж а ң б ы р ш и н  Б а й ғ а н и н 

ауданында аудандық кеңес атқару 
комитетінің т�рағасы, аудандық пар-
тия комитетінің бірінші хатшысы бо-
лып жұмыс істеген. 1962 жылдан 1975 
жылы дүние ден озғанға дейін Қобда 
ауданында бас шы лық қызметтерде 
болған. «Құрмет белгісі» ор де німен, 
бірнеше медальдармен марапатталып-
ты.

Зерделі оқырман бағамдап отырған 
шығар, кейіпкеріміз кеңестік қоғамның 
қалыптастырған қатаң дағдысымен 
Коммунистік партия жүктеген қандай 
міндетті де қомсынбай ар-ұятымен 
адал атқарған. Алланың пәрменінен 
е ш к і м  қ а ш ы п  қ ұ т ы л а  а л м а й д ы : 
Жаңбыршин де, әкем де, олармен бірге 
қызмет атқарып, араласқан тұстас-
тары да келместің кемесіне мінді. 
Дәтке қуат қыларың – абзал азаматтар 
соңын да іс-қимылы түзу ұрпақ қалып, 
тіршілік к�шін іргелі жалғастыруда. 
Есім Құсайынұлының баласы Қозы-
К�рпеш Қазақстан Республикасы Есеп 
Комитетінің т�рағасы болды. Бір бала-
сы Ерұлан Ақт�бе қалалық мемлекеттік 
кірістер басқармасына жетекшілік 
етеді. ?зге ұл-қыздары да еліміздің әр 
қиырында абыройлы қызмет атқарып 
жүр. Ақт�бе облысының бірнеше ау-
дандарында лауазымды қызметтер 
атқарған құрдасым Кеңес Абдуллин 
1999 жылы Алматы қаласына пойызбен 
кетіп бара жатқанда Есім ағаның за-
йыбы Ханшайым анамызбен сапарлас 
болады. Жарықтық ашық, әңгімешіл 
адам болса керек, Шалқар ауданында 
�ткізген жылдарын тебірене еске алып, 
тұрғылықты халық жайлы жағымды 
пікірлер білдіріпті.

Е с і м  Қ ұ с а й ы н ұ л ы  Ш а л қ а р д а 
аудандық кеңес атқару комитетіне 
үзіліссіз жеті жыл т�рағалық етіпті. 
Ұлы Отан соғысының ауыр жылдары-
нан кейін елдің енді ғана еңсе тіктей 
бастаған шағы. Шағын ұжымшарлар, 
ауыл шаруашылығының негізгі жұмыс-
тары к�біне-к�п қолмен атқарылады, 

«Хабар» арнасында қазақтың дарынды ком-
позиторы Шәмші Қалдаяқовтың >мірінен сыр 
шертетін «;н-аға» сериалының к>рсетілімі жүріп 
жатыр. К>рермен қауым тарапынан жоғары 
бағаға ие болған туындыда сазгер образы шы-
найы түрде бейнеленген. 

Режиссер Жасұлан Пошановтың сәтті шешім-
дері бірден байқалады. Мысалы, алты б�лімнің 
әрқайсысында музыкалық сүйемелдеуге ерекше 
к�ңіл б�лінген. К�рсетілім барысында халыққа 
кеңінен танымал болған «Қайықта», «Менің 
Қазақстаным», «Қарак�з» әндерін Қазақстанның 
халық әртісі Жамал Омарованың орындауында 
ұсынылған. Бұл әндердің барлығы 1956 жылы 
жарық к�ргенін ескерсек, шығармашылық 
ұжымның ізденімпаздығы мен еңбекқорлығын 
ерекше атап �туімізге болады. 

«Жобаны алғаш бастап, бірінші б�лімінің 
сценарийі қолымызға тиген кезде біз туындыға 
қажетті әндердің алғашқы орындаушыларын таңдап 
алдық. Жамал Омарова, Роза Бағлановалардың 
шырқаған әндерін «Қазақстан» ұлттық арнасының 
мұрағатынан таптық. Материалдарды әріптестік 
ниетпен ұсынған арна басшылығына алғысымыз 
шексіз»жоба директоры Лейла Асимжанова. 

Жазушы Дулат Исабеков бір с�зінде: «Шәмші 
қайталанбас композитор. Ол �зге бір дәуірді алып 
келді. Оның алдында айтып жүрген әндеріміз бір 
басқа еді, Шәмшінің әнінен кейін қазақ даласы 
басқаша ән сала бастады. К�пшілік жалықпай 
тыңдайтын бір-екі ғана композитор бар. Соның 
бірі Шәмші Қалдаяқов»деген еді. Расымен де, 
композитордың лирикалық әндері фильмде жақсы 
үйлесім тауып, к�рерменге ерекше әсер сыйлайды. 
Сондықтан бұл сериалдың жас ұрпаққа Шәмші 
әндерін насихаттаудағы орны айрықша. Фильмді 
тамашалау барысында Ермек Серкебаев пен Ришат 
Абдуллиннің орындауындағы «Бақыт құшағында», 
Хадиша Шалабаеваның әуелетуіндегі «Отырардағы 
той» және т.б. шығармалар тыңдарман қиялын 
тербей түсетіні с�зсіз. Айта кетейік, телехикаяның 
соңғы екі б�лімін осы  жексенбі сағат 20.00 «Хабар» 
арнасынан к�ре аласыздар.

Гүлнұр GТЖАНҚЫЗЫ 

;л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
хaлықaрaлық рeйтинг (QS World University 
Rankings) бойынша 275-орындa тұрсa, aл түркі 
eлдeрі aрaсындa к>ш бaстaп тұр. 

Жуырда Шығыс Eуропa мeн Ортaлық Aзиядaғы 
QS-тың (Ұлыбритaния) дирeкторы Зоя Зaйцeвa 
ҚaзҰУ бaсшылығымeн кeздeсті. Кeздeсудe жоғaры 
оқу орнының к�рсeткіштeрін жaқсaрту аясындағы 
мәсе лелер талқыланды. Мейман оқу орнының 
соңғы 3 жылдaғы қызмeтін жоғaры бaғaлaды. Ол 
ҚaзҰУ Корeяның жeтeкші унивeрситeттeрімeн 
бірлeсіп aшқaн мeдицинaлық ортaлық пeн қоғaмдық 
дeнсaулық сaқтaу жоғaры мeктeбін үлкен жетістік 
ретінде бағалады. ҚaзҰУ-дың БҰҰ aкaдeмиялық 
ықпaлдастық бойыншa жaһaндық «хaбы» болуы, 
Гeрмaния, Жaпония мeн Пәкістaнның aкaдeмиялық 
институттaрындa ҚaзҰУ ортaлығының aшылуы, 
унивeрситeт aумaғындa Sumsung, HP, Microsoft 
сияқты әлeмдік компaниялaрмeн бірлeскен ғылыми-
зeрттeу зертхананың жұмыс жaсaуы да маңызды 
болып табылады. Бұл ретте Зоя Зaйцeвa білікті 
кaдрлық әлeуeті мeн мүмкіндіктeрі бaр университет 
қызмeтінің әлeуeтіне оң баға берді және бұл рeйтингті 
бaғaлaу кeзіндe сaпaлық жәнe сaндық к�рсeткіштeрге 
септігін тигізетінін атап �тті. 

Бір айта кетерлігі, аталған білім ошағында к�птеген 
кeшeнді құрылымдық жaңғыртулар жүргізіліп, үдеріс 
мeнeджмeнті, нәтижeгe бaғыттaлғaн бaсқaру жүйeсі 
жәнe жeтістікті рeйтингтік бaғaлaу eнгізілген болатын. 
3лeмнің жeтeкші унивeрситеттeрі үлгісімeн ҚaзҰУ-
дa тәжірибeлік білім бaғдaрлaмaлaры әзірлeніп, 
eнгізілді. Олaр хaлықaрaлық жоғaры стaндaртқa сaй 
жәнe хaлықaрaлық тіркeудeн �тті. Соңғы жылдaры 
унивeрситeт қaбырғaсындa тeхнологиялық дәліз 
құрылып, тиімді жұмыс істeп тұр. Унивeрситeттe 
әлeмгe әйгілі бірқатар компaниялaрдың оқу жәнe 
ғылыми-зeрттeу ортaлықтaры құрылып, қызмет 
етуде. 

Қaзіргі кeздe унивeрситeт ұжымы мeн бaсшылы-
ғының бaрлық күш-жігeрі Eлбaсының aлғa қойғaн 
міндeтін жүзeгe aсыруғa жұмылдырылғaн. 

Ж.ТEМІРБEКОВA, 
Т.ИМАНҚҰЛОВ,

Б.Д;РІБАЕВ,
әл-Фараби атындағы 

 ҚaзҰУ оқытушылaры 

аға-апалар қатары сирепті. Қазіргі 
к�зі тірі ағаларымызды іздеп, үйлеріне 
бардық. Қуанатының – қайсысы да 
Есім Құсайынұлын ілтипатпен еске 
алып, бәлсінбей ойындағысын ортаға 
салды.

Шудабай Тақаев – 91 жаста, Ұлы 
Отан соғысы және еңбек ардагері:

– Есім ағамыз ауатком т�рағасы 
болып жүр генде мен су шаруашылығы 
б�лімін басқара тынмын. Бас агро-
ном 3нуар Ғаббасов т�рағаның 
�зіне шақырғанын айтты. Жастық 
па, аңғырттық па – кабинетінде 
Жаңбыршин менің аты-ж�німді 
айтқан сайын отырған орнымнан атып 
тұрады екенмін. Сірә, о кісінің мысы 
басқан шығар. «Неге тұра бересің?» 
деді. Қандай жауап қайырғаным есімде 
жоқ. Бір уақыт: «Ай, маңдайының 
бағы ашылмаған водхоз-ай» деді, сірә, 
әлгі қимылымды ерсі к�рген шығар. 
Ауданда 105 б�гет бар еді, соны дұрыс 
пайдаланбай келгенімізді сынады. К�п 

к�ліктің түрі – жазда атарба, қыста 
атшана. Аудандық партия комитетінің 
б і р і н ш і  х а т ш ы с ы  Н ұ р м а ғ а м б е т 
Құлмұхамедов, ауатком т�рағасы Есім 
Жаңбыршин іс басындағы адамдар-
ды қажыған халық жүзін жадыратуға 
жұмылдырған.

Жоғарыда с�з еткен Балнияз 
әріптесім Шалқар �ңірінде бұрын-
соңды болмағанын айтып, бірге ба-
рып қайтуды �тінді. 3руаққа тағзым 
ретінде жолға шықтық. ?кініштісі 
– қысылшаң кезеңде атқа отырған 

ұзамай су шаруашылығы б�ліміне, жол 
б�ліміне, тағы бірнеше мекемеге ауат-
ком ғимаратынан жұмыс кабинеттерін 
бергізді.  Жаңбыршин екеуміздің 
атпен б�геттерді аралап, жағдайды 
�з к�зімізбен к�ргеніміз есімде. 
Жаны жаннатта болсын, ағамыздың 
ақыл-кеңестері кейін кәдеге асты. 
Марқұм мен сияқты біраз жігіттерді 
жаңа қызметтерге �сірді. Мені мал 
сою алаңына директор, кейін аудан 
ұжымшарларының малын қабылдап, 
ет  комбинаттарына ж�нелтет ін 

Қарақұдық базының меңгерушілігіне 
жіберді. С�йтіп, осы салада табан ау-
дармай отыз жеті жыл жұмыс істедім. 
Жеке шаруам түзелді, жағдайымыз 
ж а қ с а р д ы .  Ж а ң б ы р ш и н н і ң  б ұ л 
жақсылығын қалай ұмытайын?!

Қартбай Қабақбаев – 87 жаста, 
Ұлы Отан соғы сына қатысушылармен 
теңестірілген тыл ардагері:

– 1954 жылы Алматы малдәрі-
гер лік-зоотехникалық институтын 
бітіріп келіп, Шалқар машина-мал-
шаруа шылығы стансасында (орыс 
тіліндегі қысқаша атауы – МЖС) бас 
малдәрігері болып орналастым. Дирек-
тор – Ресейдің Куйбышев қаласынан 
келген Малкиель деген азамат, бас 
зоотехник Мұстай ?темұратов. Жоғары 
білімді жас маманбыз, аупартком мен 
ауаткомге жиі шақырады. Сонда Есім 
ағамыздың жүріс-тұрысы, жағымды 
әңгімелері к�кейге қонып, еліктеуге 
тырыстық. Ашу шақырып, дауыс 
к�тергенін к�рмеппіз. Қателігімізге 

Суретте: алдыңғы қатарда, солдан оңға қарай – Шалқар аудандық кеңес атқару комитетінің 
төрағасы Есім Жаңбыршин, еңбекшілер депутаттары Қаратал ауылдық кеңесінің төрағасы 
Жұмағали Қабақбаев; екінші қатарда – сол жақтағы адам белгісіз, оң жақтағы – Нойыш 

Әлжанов. Сурет 1954 жылы түсірілген, Мәскеу қаласы.

«ӘН-АҒА» 
көрермен көңілінен шықты

Басты ұстаным – 
бәсекеге қабілетті болу
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С а й л а у ш ы л а р д ы ң 
97,69% дауысына ие бол ған 
Гурбангулы Берды мұ ха-
медов Түркіменстан пре-
зи денті болып үшінші рет 
сай ланды. Президентікке 
сегіз үміткер �з кандида-
турасын ұсынып, сайлауға 
сайлаушылардың 92,7%-ы 
қатысқан.  

Бұған дейін, яғни 2016 жылдың 14 қыр күйе-
гінде бекітілген жаңа заң бойынша Түркіменстан 
президенті 7 жыл мерзімге сайланатындығы 
белгілі.

;зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ТМД

Г.Бердымұхамедов – 
Түркіменстан президенті 

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Т ү р к и я н ы ң  О р т а л ы қ 
сай лау комитетінің басшы-
сы Сади Гювен 16 сәуірде 
Конс  титуцияға >згерістер 
ен гізу ж>нінде жалпыұлттық 
рефе рендум >тетінін, үгіт-
на сихат жұмыстарына 60 
күн берілетіндігін мәлімдеді. 

Бұл референдумда түрік 
халқы мемлекеттің парла-

мент тік жүйеден президенттік басқару жолына 
�ту мәселесін шешетін болады. Заң жобасын 
«3ділдік және даму партиясы» ұсынған. Жоба-
ны жақтаушылар бұл �згеріс мемлекетті басқару 
жүйесін жеңілдетеді деп есептесе, оппозициялық 
партиялар Конституцияға �згеріс енгізіліп, 
президенттік жүйеге к�шсе, елдегі билік бір 
адамның қолына шоғырланатындығын айтып, 
наразылық танытуда.

«Христиан демократиялық одағы» мен 
Социал-демократиялық партиясы атынан 
президенттік сайлауға түскен, 2013 жылдан бері 
Германияның Сыртқы істер министрі қызметін 
атқарып келген Франк-Вальтер Штайнмайер 
Германияның он екінші президенті болып сай-
ланды. Ол президенттік сайлауға қатысу үшін 27 
қаңтарда министрліктен кеткен болатын.  

Германия президентін Федералды жиын 
мүшелері сайлайды. Олардың 630-ы Бунде-
стаг депутаттары болса, қалғаны федералды 
аймақтардың �кілі. Дауыс беру кезінде экс-
министрді жиын мүшелерінің 931-і қолдаған.

Австралияда ауа температурасының 40 гра дусқа 
дейін жоғарылап, желдің күшеюіне байланыс ты, 
аптап ыстықтың салдарынан >рт шықты. 

Билік Жаңа Оңтүстік Уэльс штатында тұ-
танған �ртке байланысты халықты қауіпсіз 
ай маққа к�шіруге мәжбүр болды. Бес ауданда 
табиғи апатқа байланысты т�тенше жағдай жа-
рияланды. 3зірге �рттен зардап шеккендер мен 
қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ.

Жалынды с�ндіруге екі мыңнан астам адам 
жұмылдырылған. Олардың к�пшілігі еріктілер. 
БАҚ таратқан мәліметтерде оттың 86 ошағы 
тіркелгендігі айтылды. 

Ф р а н ц и я н ы ң  Н и ц ц а 
қаласында дәстүрлі қысқы 
карнавал басталды. Биыл 
133-рет ұйымдастырылып 
отырған карнавал «Қуат пат-
шасы» деп аталады. Шара 
барысында концерт пен сәнді 
шерулер >теді. 

Италияның Венеция 
қаласында да әйгілі карна-
вал ашылды. Мереке шаһардағы су жолының 
жағасында түрлі жарық шоуларымен басталды. 
«Венеция тарихи республикасы» атауымен 
�тіп жатқан маскалы сән-сауыққа мыңдаған 
адам қатысып жатыр. Карнавал кезінде шаһар 
к�шелерінде сәнді шерулер ұйымдастырылып, 
қала тұрғындарына тәттілер тарту етіледі. Мере-
ке ақпанның аяғына дейін жалғасады.

ТҮРКИЯ

БАТЫС ЕУРОПА

АВСТРАЛИЯ

ЕУРОПА

Жалпыұлттық референдум өтпек

Германияның президенті сайланды

Өрт өршіп тұр

Әлемге әйгілі карнавал

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты  
басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі журналист 

Анатолий ГУРСКИЙДІҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-
туыстарына қайғыларына  ортақтасып, к�ңіл айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты  
басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі қаламгер, «Қарасай» 
баспасының директоры Болат Асанбаевқа анасы 

Бипа ;БДЕНБАЙҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына  ортақтасып, к�ңіл 
айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты  басы-
лымдардың еңбек ұжымдары белгілі ақын 

Ескен ЕЛУБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, к�ңіл айтады. 

БЕЗБЕН 

Осы жазбамыздың тақырыбы ақын Серік 
Мақұлбекұлы Қалиевтің «Ынтымаққа ынтығу» 
атты 2014 жылы жарық к�рген жыр жинағынан 
алынып отыр. ?лең «Жерұйық» деп аталады. 
«Қазақстан» атты ата-баба мекенін әлемнің әр 
түкпіріндегі елдермен салыстыра келіп, жыр 
авторы:

«Қазақтың жері қаз басқан күннен тұғырым,
Ризамын мәңгі осында �тсе ғұмырым!»  

дейді тәуелсіз елінің қасиетті топырағын ба-
сып жүргеніне зор шүкірлік еткен тілекпен. 
Жүрегі «елім, жерім» деп соққан қаламгер үшін 
қазақ жерінің қай пұшпағы да- оның «кірін 
жуып, кіндік қаны тамған жері». Сондықтан 
да,

«Жетісу, Арқа, Атырауым мен Алтайым, 
К�зіме ыстық К�кшедегі ару тал, қайың, 

– деген ақынның жүрекжарды қуаныш-мақ-
та нышы сіздің де жан дүниеңізде жаңғыра 

болған небір азаматтарымызды білеміз. 
Солардың базбірінің «маған мың бірінші 
күлше берілмей қалды» деп, �кпесі қара 
қазандай болып, жүрегі қарайғанша қабынып, 
«кегімді қайтару үшін қандай жолдармен 
осы қоғамымызда бүлік шығарсам екен?» 
деп жанығып жүргеніне куә болудамыз. 
3шейінде қарапайым халықты есіне де алмай-
тын әлгі тұлғасымақ дереу тұрмысы т�мендеу 
ағайындардың ортасынан табыла қалады. 
Олардың наразылығын �ршітіп, тәуелсіз 
еліміздің ішінде іріткі салуға тырысады. 
«Ау, ағасы, мұныңыз қалай?» десең: «Мен 
әділдік үшін күресіп жүрмін» дейді міңгірлей. 
«Шын мәнінде әділдік үшін күресіп жүрсеңіз, 
біздің бәрімізді жоқтан бар етіп жаратқан, 
әрқайсымызға тиесілі несібемізді берген 
Жаратушы Иеміздің бұл ж�нінде сіздей, 
біздей пенделеріне не бұйырғанына к�ңіл 

Қаратайық Құбылаға жүздерді,
Таратайық адамзатқа жылылық!»
Серік Мақұлбекұлының «Бауырлар» �леңіндегі 

елжандылыққа, отансүйгіштікке толы мұндай 
имани уәждері үшін шексіз алғысыңды білдіріп, 
ел тәуелсіздігін одан әрі нығайту жолында аянбай 
тер т�кпекке құлшына түсетініңіз анық. Ақын 
�зінің осындай қалтықсыз сезімдерін келесі 
«Ауызбірлік» атты �леңінде былайша түйіндей 
түскен:

«Отаншыл бол, кеудеңде от бар болса,
Ортада жүр, оңаша қап қалғанша.
Б�ліну мен б�тендік қалағандар,
Б�лшектене береді жоқ болғанша.»
Дәл қазіргі кезде біздің қоғамымыз үшін ғана 

емес, жалпы жұмыр жер бетіндегі талай-талай 
елдердегі қиын түйіндердің шешімін табу жо-
лында аталған жырдың к�рсетер к�мегі едәуір. 
Расында, әлем ахуалына бір сәт к�з салсаңыз, 

іштарлық, кекшілдік, бүлікшілдік сияқты кір-
қоқыс нәрселер жиналмайды. Демек, пенденің 
жүрегінде не жасырынған болса, сыртқа 
сол к�рініс береді екен. Ақын Серік Қалиев 
жүректердің қанағатқа, шапағатқа толуын ойлап 
шырылдайды. 

«Бітпейтін сауық, жетпейтін байлық соңына,
Салпақтап еріп, шайтанның түспе торына.
Шыбындай жаның шырқырап ұлтты 

шын сүйсең,
Жұртыңды баста Жұмақтың даңғыл жолына!»
Бұл ойлар Серік ақынның «Ұлтыңды сүйсең...» 

атты жырының түйіні іспетті. 3детте, «санасына 
суық сыр бүгетіндер» �здерінің тойымсыздығымен 
шегіне ешқашан «жетпейтін байлықтың соңына 
түсіп», «бітпейтін сауықтардан» қолдары босамай, 
демек, «шайтанның түсіп торына», содан шыға 
алмай, сенделіп жүретіні ақиқат қой. Ендеше, 
Мақұлбекұлының елжандылыққа шақырып, 
ұлтжандылыққа үндеген әрбір �лең жолдарында 
әлгіндей жарымжан жүректі замандастарының 
тағдырына шын жанашырлықпен алаңдау, «мен 
ғана болсам» деп жаңсақ күн кешіп жүргендерді 
екі дүниенің бақытына қарай жетелеу атты асыл 
мұраты жатыр екен ғой! Ақынның келесі:

«Отанға осқырынсаң – к�ктемейсің,
Жарыла жаздап �тің �кпелейсің...», – деген 

жыр жолдары да осы ойымызға бұлтартпас дәлел 
сияқты.

«?бектеп, �зі �сірген абыз-далам,
Т�ле би, Бұхар, Абай – нағыз бабам!
Солардан бізге жеткен сара жолды,
Ұрпаққа ұғындыру – парыз маған!» деп 

ағынан жарылады ақын «Парыз маған» атты жы-
рында. Ғұламалардың айтуынша, адамгер шілік 
қасиеттер жұмыр басты пенденің �зіне жүктелген 
жауапкершіліктерді қолынан келгенінше адал 
атқарып, �зіне тапсырылған ұлы міндеттерді 
орындаудағы жанкештілік амал-әрекеттері 
арқылы к�рініс береді екен. Ондай жандардың 
с�зі мен ісі к�біне бір жерден шығып жатады.

Мақұлбекұлының «Ынтымаққа ынтығу» 
жинағындағы «Мұратым менің» жыры қолына 
қалам ұстаған ағайындарға ғана емес, ел мүддесі 
үшін тер т�ккісі келетін кез келген азаматтарымыз 
үшін де айқын бағдарламадай...

«Құлшынбаймын: 
«Қаламмен құдық қазам!» –деп,

Қажетті жерде үндемеудің де �зі еңбек.
Алдыма мақсат қойғанмын айқын «жұртыма
Керемет емес, керекті �лең жазсам» деп.

Жарқылдап к�зге түспей-ақ 
қойсын жырларым,

Атаққа қарай атымның басын бұрмадым.
Кемерін керген арыны асау арна емес,
Бақшаға қарай бұрылып аққан жылғамын.

«3рбір түп дақыл» түбіне с�зім бара алса!
Ш�ліркеп қалған «түйнектер» одан нәр алса...
Т�рт к�рпе т�сеп, т�рінен сайлап орынды,
Еркелетпей-ақ қойсыншы елім мені онша.
Қажетін қамдап �зімді �сірген қоғамның,
?мірімді сүргім келеді нағыз адамша!».
Серік Мақұлбекұлының тілегі қабыл болып, 

«әрбір түп дақыл түбіне» жеткен әрбір с�зі үшін 
оған зор сауаптар тиесілі болғай! Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (оған Алланың игілігі мен сәлемі 
болсын) сахабаларына айтқан бір с�зінде 
 Жаратушысына шын иман келтірген жанның 
Отанының шекарасын күзеткен к�здерінің 
тозақ отына күймейтінін ескерткен ғой.  Демек, 
елінің бірлігін, жұртының тұтастығын қорғаған 
пенде тозақ отына күймейді деген с�з! Бір 
Алланың к�мегімен, ел Тәуелсіздігін, халық 
бірлігін, жеріміздің амандығын қорғау  жолында 
қаламымен болсын, қаруымен болсын, әрбір 
�зінің адал іс-амалдарымен болсын үлес қосып 
жүрген отандастарымыздың барар жері Жәннат 
бақтары болғай! «Жұртына керемет �лең емес, 
керекті �лең жазуға» ниет етіп, сол жолда тер 
т�гетін ұлтжанды азаматтарымыздың саны к�бейе 
түскей! Жаратушы Иеміз бізге бұйыртқан осынау 
ел Тәуелсіздігі атты баға жетпес Бақытымызды 
?зінің Ақыретіне дейін жалғасатын, бізге 
жіберген баянды нығметтерінен еткей! 3мин! 

«МӘҢГІ АМАН БОЛСЫН, 
ҚАСТЕРЛІ ҚАЗАҚСТАНЫМ!»

Қостанайды ән тербеді

қайталанатындай. Сіздің де жүрегіңізді нұрға 
б�лейтіндей.

«Ұрпағы ұлы жұрттың, сақ бабаның,
Мен к�рдім, бүгін алға аттағанын.
К�к туым Ақ Ордадан желбіресе,
К�к дауыл кеуде кере мақтанамын».
«Қазақпын тілімменен, ділімменен,
Пайғамбар алып келген дінімменен.
Елім менің біледі, белім менің
Алладан басқа алдында бүгілмеген.»
Бұл – «Қазақстан»  атты жыр жолдары. 

Бағамдап қарасаңыз Жаратушы Иеміздің 
а с а  қ а м қ о р ,  е р е к ш е  м е й і р і м і м е н  ж ә н е 
шексіз жомарттығымен бізге сыйлап жатқан 
нығметтерінде шек жоқ. Есептесеңіз, санына 
жете алмайсыз. Ал енді, бідің әрқайсымызға, 
жеке-жеке және тұтастай халқымызға ар-
нап беріп қойған сол ең басты нығметтерінің 
қатарында халқымыздың Тәуелсіздігі, еліміздің 
Егемендіг і  тұрғандығы айқын емес  пе ! 
Мұндай сыйға немқұрайды қарау, ол үшін сол 
нығметтерді беруші Иемізге шүкірлік етпеу �з 
кенереңнен шыққан, келер ұрпақтарыңның 
тамырына балта шабу болып табылмай ма!? 
Ал Мақұлбекұлындай шүкіршіл жүрек иелері 
болса, сонау Ақ Ордамыздың күмбезінде к�к 
туымыздың желбіреп тұрғаны үшін «к�к дауыл 
кеуде кере мақтанады». Бүкіл халықтық бақытты 
жеке басының айтып жеткізгісіз қуанышындай 
қабылдайды. Осы ойын шегелей түсейін деген-
дей:

«Жер бетінде қаншама халықтар бар,
Мекені бар болғанмен, Отаны жоқ» деп, «Ел 

тәуелсіздігі» атты осынау ұлы байлығымыздың 
қадіріне жете алмастан, кекірік атып жүрген 
небір ұшқары ойлы отандастарына үлкен ескерту 
ойын жеткізеді «Бақытсыздар» атты �леңінде. 
Елжандылық, отансүйгіштік қасиеттер тақыр 
жерге «�сіп шыға келетін», аяқ астынан пайда бола 
қалатын �ткінші сезімдер емес қой! Ендеше, Серік 
Мақұлбекұлы осынау ұлы қасиеттерге алып барар 
жолдарға қалай нұсқайды екен!? Бұл  ойымызға 
жауапты ақынның келесі жыр жолдарынан оқып 
к�релік:

«К�ктем етіп к�ркейтсе де маңайын,
К�ріп жүрміз �кпешілдің талайын.
?шігуді қояйықшы �згеге,
Кешірімді болайықшы, ағайын!»
Расында, тәуелсіздігіміздің келуімен �зінің 

отбасын, жеке қазан-ошағының маңайын 
«к�ктем етіп к�ркейтіп» алған, бір-екі күлше 
емес-ау, түрлі жолдармен мың күлшеге ие 

Қазақ елі қашан да таланттарға бай. Бұлай 
деуімізге себеп жақында Елубай Gмірзақов 
атындағы Қостанай облыстық филармония-
сында Қазақстан Композиторлар одағының 
ұйымдастыруымен «К>к байрағым, желбіре» 
деп аталатын концерт болып >тті. 
Онда қазақтың аяулы қызы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, жоғарыда аталған 
шығармашылық одақтың т>рағасы Балнұр 
Қыдырбек бастаған Серікжан ;бдінұров, 
Қалибек Деріпсалдиндердің кең байтақ 
еліміздегі талғампаз қауымның к>ңілінен 
шыққан дарынды туындылары орындал-
ды. Сондай-ақ барша қауымның ыстық 
ықыласына б>ленген Бейбіт Дәлденбаев 
және басқалардың шығармалары да залға 
жиналған  бауырларымыздың тарапынан 
лайықты бағасын алды. 

С�здің орайы келгенде, барлық шырқалған 
туындыларды музыкалық жағынан облыстық 
филармонияның жанындағы қазақ ұлттық 
аспаптар оркестрінің сүйемелдегенін айтып 
�ткеніміз орынды. 

Осы оркестрдің к�ркемдік жетекшісі, 
Қа зақстан Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері Назымбек Молдахметов, дирижер 
Бейбіт Оразалиндердің  кәсіби шеберлігін 
де тілге тиек еткеніміз ж�н. Жиналған жұрт-
шы лық 500-ден астам түрлі тақырыптарды 
қам титын туындыларымен ұлтымыздың мақ-
танышына айналған Балнұр Қыдырбектің 
шығармаларына қайта-қайта қол соғып, 

тоқтатыңыз. Ұлы заңдылық бойынша сіздің 
мың күлшеңіздің екі жарым пайызы, яғни 
қырық қойдан бір қой сондай кісілерге зекет 
ретінде тиесілі. Ал тағы бірнеше пайызы – 
садақа ретінде, ерікті түрде үлестірілгені абзал. 
Сонда ғана қоғамымызда әділдіктің үстем 
болуына сіз де �з үлесіңізді қосар едіңіз. Ел 
мүддесіне қарай тасада тұрып тас атқан сіздің 
дәл қазіргі тірліктеріңіз Отанды сүю бола 
қоймас» дейміз. 3лгі мың күлшелі азаматтың 
екі дүниедегі бақытын ойлап, осылай дейміз. 
Біріншіден, жүрген жерінде бүлік шығару 
сияқты күнәлі істерден оны тыйып, және 
қолындағы сынақ үшін берілген дүниелерінің 
мұқтаж замандастарына тиесілі шариғи 
б�ліктерін дер кезінде үлестіруін есіне салып, 
ол кісінің күнәлардан, ауыртпашылықтардан 
арылуына к�мектескіміз-ақ келеді. Алайда 
ондай пақырыңыздың мұндай ізгі тілегіңізді 
түсіне қоюы неғайбіл. Ал, аса Жомарт 
Иеміздің �зіне берген ырзық-несібелерінен 
сауапты да тиісті орындарға жұмсай отырып, 
тәуелсіз елімізде тұрақтылықтың одан әрі 
нығая түсуіне аянбастан үлес қосып жүрген 
ұлтжанды азаматтарымыз жайлы с�з басқа! 
Серік Мақұлбекұлының «Бауырлар» атты осы-
нау �лең жолдарын оқи отырып, қоғамы оның 
маңайын «к�ктем етіп, к�ркейтіп қойса да» 
�кпешілдіктен сол қоғамына �лшеусіз залал-
дар әкеліп жүрген кейбір азаматтарымыздың 
қылықтары ойға оралғаны... «Бауырлар» жы-
рында:

«К�к н�серін к�л етсе де жауындар,
К�к пен жерді сел етсе де дауылдар.
Пейілдерді пенделікпен тарылтпай,
Мейірімді болайықшы, бауырлар!

Болашаққа қол ұстасып барайық,
Ақиқаттың ауылын іздеп, табайық.
Кішірейіп кетпес ғазиз басымыз,
Кішіпейіл болайықшы, халайық!» дейді ұлты-

ның болашағы үшін жаны шырқырай, алаңдаған 
ақын. Иә, расында, қарап отырсаңыз, бізге 
дәл қазіргі кездегі ең жетпей жатқан дүние – 
замандастарымыздың бір-біріне деген мейірімі, 
бауырмалдығы, бірінің алдындағы екіншісінің 
кішіпейілдігі. 

«Ел болғанмен емеспіз ғой онша к�п,
Сонда-дағы б�лінумен шаршап ек.
?зімізге қалайтұғын нәрсені,
Тілейікші «�згеге де болса» деп.

Ұлттың қамын жүректермен ұғынып,
Жұрттың жүгін к�терейік жұмылып.

ризашылықтарын білдірді. Сонымен қатар 
бұл күндері Елордамыз Астанадағы Қазақ 
ұлттық �нер академиясының доценті, 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері Серікжан 3бдінұровтың жазған 
әндеріне де тәнті болып, ерекше  құрметтерін 
к�рсетті. 

Ал талай құлақтан кіріп, бойды алар әсем 
әндерімен барша қазақтың жүректеріне жол 
тапқан жергілікті композитор, Қазақстан 

азаматтары «қой» дегенге к�нбестен, �ршелене 
б�лінуге ұмтылған елдердің мемлекеттігі 
шайқалып, іргетасына бітелместей жарықшақ 
түсіп жатыр емес пе?! Мақұлбекұлы жаны 
шырқырай жүріп, сондай қасіреттерден заманда-
старын сақтан дырғысы келеді. Тәуелсіздігіміздің 
тұғырын бекіте түсуге ұмтылады. Ақын Серік 
Қалиевтың «К�ңіл терезесі» атты 2016 жылы 
жарық к�рген жаңа жинағында «Ұлтыңды 
сүйсең...» деген �леңі бар.

«Біреуді тыңдап, қуансаң «түзу жан ба» деп,
С�зінен ісі жатады болып сәл б�лек.
Дәлелдеу де артық, дәл қазір біздің Отанға
«Мен болсам!» емес, «Ел болса!» – 

деген ер керек.

Татулық деген таусылмас бақ қой тірлікте,
Сұрланып �ңің, санаңда суық сыр бүкпе.
Ұлтыңды сүйсең, Ұртыңды бекер бұлтитпай,
Бұртаңды қой да, жұртыңды шақыр бірлікке!»
Ой елегіне салсаңыз, расында, «Елім ел болса 

екен!» –деп, халық мүддесі жолында жанын да, 
барын да салып жүрген ұлтжанды азаматтың 
«ел бірлігін, жұрт татулығын сақтау» деген 
тілегі �мірінің негізгі мәніне айналады емес пе! 
Ондай жанның ешқашан мынау бес күндік 
жалған дүниедегі материалдық дүниелер үшін 
«ұртын бекер бұлтитпайтыны да», «санасына 
суық сыр бүкпейтіні» де, демек «сұрланып �ңі» 
кектене «бұртаңдамайтыны» да заңды дүние! 
Себебі мұндай азаматтар ел Тәуелсіздігін аса 
Қамқор Иеміздің біздің халқымызға берген 
�те зор нығметі деп біледі. Білгендіктен де 
шүкірін к�бейте түседі. Ал шүкіршіл жүректе 
ешқашан дүниеге тойымсыздық, к�рсеқызарлық, 

Республикасының еңбек сіңірген мәдениет 
қызметкері Қалибек Деріпсалдиннің лири-
калық шығармаларын да жұртшылық жылы 
қабылдады. 

Мұнда осы есімдері аталған белгілі компо-
зиторлармен қатар олардың халық мойындаған 
әріптестерінің ән дері де биікте қалықтап, 
жиналған қауымды бір серпілтіп тастады. 

Осы белгілі �нер майталмандарының айту-
лы шығармаларын облыстық филармо ния ның 

талантты әрістері: Гүлбану Абдулина, Гүлнәр 
Үсенова, Гүлмира Үмбетова, Серік 3білев, 
Азамат Мұқатов, есімі �ңірге танымал дарын 
иесі Жарқын Деріпсалдин, жас әнші Дина-
ра Намиялы секілді �нерпаздар нақышына 
келтіре шырқады. 

Кеш соңында мәртебелі  қонақтар, 
мәдениет саласының қайраткерлері Балнұр 
Қыдырбек, Серікжан 3бдінұров, Қалибек 
Деріпсалдин с�з с�йлеп, �здерін құшақ жая 
қарсы алып, концерттің жоғары деңгейде 
�туіне септігін тигізген барша азаматтарға 
шынайы алғыстарын жеткізді. 

Сонымен қатар облыстық мәдениет бас -
қар  масының басшысы Ерлан Қалмақов, 
 Қос танай қаласы әкімінің орынба сары Бибігүл 
Бүркітқызы к�рнекті компози торларға �здерінің 
жылы лебіздерін білдіріп, оларға алдағы уақытта 
да тың шығармашылық табыстар тіледі. 

Осы концерттің басынан аяғына дейін та-
машалап, ерекше рухани нәр алған зиялы аза-
мат, ауыл шаруашылығы ғылымының докто-
ры, академик Нәбидолла Кикебаев былай деді: 

– Бүгін Қостанайда нағыз �нер мерекесі 
болды деп айтар едім. Себебі қазақ ұлтының 
мәртебесін асқақтатқан талантты компози-
тор Балнұр Қыдырбек бастаған �нер иелері 
халықпен жүзбе-жүз кездесіп, �здерінің шын 
мәнінде �нер үшін туған жандар екендігін 
халыққа тағы да дәлелдеді. 

О.ЖАБАЙТЕГІ
ҚОСТАНАЙ

РУХАНИЯТ

Нұрлытай ҮРКІМБАЙ
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ПРОЗА

Ерте ояндым, Ерте ояндым, 
көп нəрсе білсем дедім...көп нəрсе білсем дедім...

КҮЗГІ ЖАҢБЫР

К�шемізде иттер үріп тынбайды,
Жарығы жоқ үйлер үнсіз тыңдайды.
Жаңбыр жуып, жел тербеген теректер,
Теңселеді, сықырлайды, сынбайды.
?зім ғана мұңаяйын бұл жақта,
Беймезгілде Сіз к�рмеңіз мұндайды.
Түн түнерді, ай мәңгіге батқандай,
Жаңбыр селдеп бізге жылап жатқандай,
Ойлар ауыр бас к�тертпес батпандай,
Біреу миға шеге қағып жатқандай.

Адастым да, ашық күнде қамықтым,
Бақыт құсы жерде емесін сонда ұқтым. 

GМІРДІҢ 
GТКЕН С;ТТЕРІ

Бұл дүниеге жігіттер,
Кімдер келіп кетпеген.
Қанша боздақ к�з жұмды,
Елуге де жетпеген.
Таңсық емес ешкімге,
Туғаның мен �лгенің,
Жай ғана бір уақиға
?мірге де келгенің.
Шешімімен Алланың,
3уел бастан жазылған,
Пешенеңе ол сенің.
Ең бастысы білсеңіз,
Тірлікте қалай жүргенің.
Тәңірдің сыйын қабылдап,
Қалайша �мір сүргенің.
Қатарыңнан қалыспай,
Азамат болып �ту бар,
Ел-жұртыңа қарасып,
Мынау фәни жалғанда.

Өсербай ҚАРАСАЕВ

Жүрек сыздап дір етеді үмітпен.
Қапияда �зіңді іздеп тапқандай.
Бір хабарды жеткізе алмай желменен,
Ұмыттың ба еркем мені ақ маңдай?
Сағынармын, шыдап әлі бағармын,
Үміт отын �лең жазып жағармын.
Бірақ үнсіз батыс, шығыс, құбыла,
Күзгі жаңбыр, бізді де айтып, бір жыла. 

* * *
Аш-жалаңаш жүгірдім, бүрсеңдедім,
Ерте ояндым, к�п нәрсе білсем дедім.
Киім киіп бойыма жарасатын,
Теңеліп теңімменен күлсем дедім.
Атына ата-анамның кір келтірмей,
Кісі боп �з жерімде жүрсем дедім.
Ержеттім, етек жиып, жігіт болдым,
Алқалы топқа мен де кірсем дедім.
Із қалған аталардан қайран Нарын,
Қашанда сыйынарым бір сен дедім.

 * * *
Сұлулықты ақының сүймей жүрген емес-ті,
Ақын жаны жүз отқа күймей жүрген емес-ті.
Ақын деген қиялмен қуалайды елесті.
Құдірет қолдап кейде оны, 

алшы түсіп асығы,
Айдарынан жел есті.
К�бінесе ақының сыймай кеткен ұяға,
Қол созады қияға.
Құдай таңдап жаратқан, 

елді аузына қаратқан,
Ондай жанды әлеумет 

сорлы екен де демейді.

АНА ТІЛІ

Кісіліктің, елдіктің,
Тереңдіктің, теңдіктің
?лшеміндей �з тілің,
Ана тілің к�ркейсе,
Ашылғандай бар гүлің.
Таптаттырмай гүліңді,
Шұбарлатпай тіліңді,
Айналайын, жеткіншек,
Азамат болғын білімді. 

БАҚЫТ ЖАЙЛЫ 
ТОЛҒАНЫС

Бақыт құсы кейде жақын,
Кейде қонды жыраққа.
Бақытты іздеп шыр айналдым жер бетін,
Ұмтылатын к�белектей шыраққа
Бақыттымын дей алмадым бірақ та.
Жерді кезіп, жауап іздеп,
Шешілмейтін сұраққа.
Табысты боп жүрсем-дағы бір кездер,
Бақыттымын дей алмадым бірақ та.
Ай сәулелі сұлуларды құшсам да,
Ие болып, ерттеп мініп құр атқа.
Жүрсем-дағы жете алмадым мұратқа,
Таппай жауап, бақыт жайлы сұраққа.
Талаптанып, талай тауға шықсам да,
Оқып-тоқып, �мір сырын ұқсам да
Қайта оралдым �зім шыққан тұраққа.
Шағыл кезіп, шаршап талып.
Аунап к�рдім құраққа.
Жәбір к�ріп жаны қара жандардан,
Сорлы басым жай таппады бірақ та.
?лмей жатып, отын к�рдім тамұқтың,

Биіктерге жету бар.
Үлгілі ұрпақ �сіріп,
Аттанғанда келмеске,
Туған жердің т�сіне
Ескерткіш қойып кету бар.

СҮЙІНДІК

Кәрілік келіп біз де бүгін 
олпы-солпы киіндік,

Сенің қазір жайың қалай, Сүйіндік.
Қара ормандай халқың қайда, Сүйіндік,
Бір кездегі даңқың қайда, Сүйіндік.
Қонақжайлық салтың қайда, Сүйіндік,
Қайда сенің �нер сүйген ұлдарың,
К�з тартатын үлбіреген қыздарың.
Аспаныңнан зымыран зулап �ткенде
Мамырда да сезіндің бе 

сұм дауылдың ызғарын.

Жандар қайда күлкі ойнаған жүзінде,
Қуаныштың к�ре алмадық ізін де.
Азып-тозып, �рттен қайтқан адамдай,
Тәлтіреген жайымыз бар біздің де. 
Бір қуанып, бірде жылап күйіндік,
Балалығым, жастық шағым зымырап,
?зіңде �тті айналайын, Сүйіндік.
Ата-анамның ізі қалған Нарында,
Орның б�лек менің үшін Сүйіндік.
Соры қалың, сортаң жердің бетінде,
Полигоннан соққан желдің �тінде,
?лсем орным атажұрттан табылар,
К�п қорымның мен жатармын шетінде.

GМІР ЖАЙЛЫ 
ОЙЛАСАМ...

Елде туып, ерте оянған,
Бірі едім мен баланың.
Тербетілгем бесігінде,
Құм-шағылды даланың.
?мірім жайлы ойлап к�рсем,
Ол �лшеулі аралық.
Апарам деп арманыма,
Жолдар жатты таралып.
?мір не деп,
К�з тастасам �ткенге,
Ораламын қош айтысқан к�ктемге.
Асып-тасып сәл табысқа жеткенге,
Есеп бермей жүрген шағым,
Келген менен кеткенге.
?мір деген еш нәрсеге,
Теңелмейтін тәттілік,
?мір деген құлау, тұру, �кініш,
Бағың жанса,
Бірен-саран сәттілік.

КGҢІЛДІҢ КЕЙБІР 
С;ТТЕРІ

Бұл қандай күш тауларымды құлатқан,
Бұл неткен мұң жүрегімді жылатқан,
Кең дүниеге еніп едім үмітпен,
Су ішсем деп бір м�п-м�лдір бұлақтан.
Мен таңдарға ғашық едім нұр атқан,
Енді бүгін есеңгіреп отырмын,
Басым қатып жауабы жоқ сұрақтан.

АЛМАТЫ 

ОҚЫРМАН ЖОЛДАҒАН ӨЛЕҢ

үстіндегі маусымүстіндегі маусым
 (Повестен үзінді) (Повестен үзінді)

Ал тоқтат жүрегіңді,
Былай тарт күрегіңді.
/Салшылардың әнінен/

ҚАРДЫҢ БИТІ

Биылғы ақпанның соңы шаңыт-
та нып, қатты қарлы боран болмаса 
да шаруа баққан қарапайым ха лыққа 
тым жайлы тиіп тұрған жоқ. 3сіресе 
нәпақасын Қобда �зенінің тасуынан 
табатын салшылар үшін онша қолайлы 
емес. Жылда осы уақытта Елікті 
мен Жағаштайға жетіп, ?лгейдің 
құрылысына, тіпті сонау Қарак�лдің 
жиегіндегі Хобдаға дейін ж�нелтілетін 
жуан-жуан б�ренелерді қос к�лдің 
жағасына түсіріп тастайтын еді. 
Биылғы күн райының қолайсыздығы 
қарадай тобанаяқтатып, жүрген-
тұрғаннан қардың битін сұратып, 
зарықтырып қойғаны мынау.

– Застаптан келген-кеткен бар ма? 
Қардың биті (к�ктемде қардың бетін 
жауып қалатын күйе тәріздес қара 
зат)  түсіп пе? – деп сұрасады кездесе 
қалса бір-бірінен.

– Жақында ғана пәленшекең ба-
рып келіпті, жылт жоқ дейді. Қардың 
биті емес, шыңылтырлап, қылау түсіп 
тұрған к�рінеді, – деседі оған екінші 
біреуі.

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

күніміз соларға қарайды. Жануарлар 
нән қарағайды ұшынан тағып берсең 
де сүйрей береді ғой, – деді. Ол шеті 
мен бұл шетіне к�з бұлдырайтын қар 
басқан к�лдің жағасына келгенде 
салшыларды бастап жүрген Мыса. 
Оның бұлай дейтін де ж�ні бар. Ертең 
қарағай ішінен таңдап қиып, бұтағын 
бұтап, ақбауырлап қабықталған он-
он екі метрлік жуан б�ренелерді к�л 
жағасына жеткізу үшін б�рененің жуан 
басынан мұрындықтап тесіп, атпен 
сүйреу керек. «3уп, біссіміллә» деп 
екі шеті екі-үш шақырымға созылған 
к�лдің қарын бұзып, арғы шетке 
шығу үшін қыстай жемде тұрған, екі 
күндік жүріске ширап, дом болып 
жараған қарагер атты жігіт ағасы 
алға түсті. Ат кеудесін соғатын еспе 
қардың беті шамал қабыршақты еді, 
Мыса күмістелген ерінің пыстанмен 
бастырылған атк�рпесінің астынан 
түйенің сірі т�стік терісінен ыңғайлап 
жасалған бауырынтақ алып берді.

– Мә, мынаны т�сқалдағынан асы-
рып, кеудесіне байлап қой. 3йтпесе 
қазір қар мұзы кеудесін қанатып, 
жүргізбейді. Сосын қорғаншақтап, 
қарды тілмей қояды, – деді. Үнсіз ғана 
бауырынтақты ат кеудесіне байлаған 
серігі «Біссіміллә!» деп атқа қонды.

– Былтырғы саргер (ұзын ағаштың 

кісі шығарып беріп жүр ғой. Қандай 
ағынға, қандай тереңге болсын тай-
салмай түседі, жарықтық. Сүйегі асыл 
ғой, – деді жігіт ағасы серігінің с�зін 
қостағандай. – Ертең жылқыдан кел-
ген соң барып қайтайық. Отырған 
шығар, сабазың, Ақтомпақтың астын-
да, Ұланқұсынға баласына кетпесе.

Ағаш дайындауға мініп барған ат-
тарын ауыстырып, Қобда басына, сал-
ды ағызып келуге барарда мінетін ат-
тарын ұстап алмаққа Оралбай байдың 
жылқысына беттеген екеудің әңгімесі 
осындай болды...

Бұлардың сушы шал деп отыр ған-
дары осы �ңірге белгілі қара күштің 
иесі Шәкербай шал. Жасы егделеп 
қалса да қармауы қайтпаған ақсақал 

тастама. Ұйықтап қалып, аттар-
дан айырылып қалма. Айтпақшы, 
үнемі ерімен жүрген аттар аунағыш 
келеді. Ерін бауырына алып кетпесін. 
3сіресе ана жаталақшып қалған 
Қоңыршұнақты байқа, – деді. Он 
т�рт-он бес жастағы атшы бала іңір 
қаранғысында қосағасының с�зін 
мақұлдап, бас изеумен болды.

– Ал жолың болсын! Астыңдағы 
атыңды болдыртпай, аналарды да 
әредік ауыстырып мін. Тентекк�ктен 
басқасын, – деді ұзаңқырып кеткен 
ат айдаушы баланың артынан дауы-
сын шығара айқайлап. С�йтті де �зі 
сушақайымен к�лдің суын қара саны-
на дейін кешіп келіп, ең соңғы салдың 
ең соңғы табағына мінді.

Табақтан табаққа адымдай аттап, 
бас табақта салдың күрегін ұстап 
отырған жігіт ағасының қасына жай-
ғасып жатып алдағы жолды с�з қылды.

– Жиреннің тесіп �тпесінен аман 
�тсек, Қызылқияда жүк салмасақ 
болмас. Биыл жол ж�ндейтіндер де 
жоқ, әмбе жиырма бес табақ салды 
сүйменің қанша мықты болса да алып 
жүру оңай емес, – деді.

– Иә, отағасы, оныңыз рас. 
Жол ж�ндеушілер �ткен күзде су 
қайтқанда келіп Тошантының қара 
тасы мен Құлынның жарын тегістеп 
еді. Ақаралға ештеңе істемей кетіпті 

бастарынан бір-біріне түйістіріп, жапа 
секілдендіріп тіккен қос тәрізді үй)  қай 
маңда екенін білесің ғой. Соған тура-
лап тарта бер, – деді �зі де атқа қонып 
жатқан Мыса. 

Қарагер талайдан қар бұзып 
дағдыланып қалған жылқы болу ке-
рек, бүршікпен  тағалаған алдыңғы 
аяқтарымен қарды пергілей басып 
жүріп кетті.

Аппақ айдынның бетінде қаздай 
тізілген жиырма шақты аттылы 
шұбырып барады. Қанжығаларында 
жүзіне былғарыдан балтақап кигізілген 
ақ балталарының сабы бұлғаңдайды. 
Ең соңында құнан нардай қарасұр 
ат пен к�к атты жетелеген бетінде 
аздаған қорасанның дағы бар шомбал 
қара Мыса.

АҚБАС КЕМПІР

Биыл қардың биті жай түсіп, 
уақыттың тығыздығынан к�п ағаш 
дайындалған жоқ. Десе де бір табаққа 
(бір салда 15-20, 20-25 б�рене бола-
ды) жиырма б�ренеден, әр салшы 
жиырма-жиырма бес табақтан сал 
дайындап қайтты. Құдай бұйырса, 
жақын күндерде Қобда басына қайта 
аттанбақ. Оған дейін тарту арқан, шы-
жым, азық-түлік, т.б. қатарлы керек-
жарақтарын түгендеп, жолға қамдану 
керек. 

Шыжым демекші, судың ағы-
сымен қатты ағып келе жатқан он 
бес-жиырма табақ салды тоқтатуға 
�те берік шыжым керек. Оған әндақ-
мұндақ, жіп-суларың шақ келмейді. 
Соны ескерген салшылар �ткен 
жолы ағаш дайындай барғанда отар-
да жатқан екі қос жылқыны түнімен 
ұрлап күзеп қайтқан. Енді ауылдың 
бар қатын-қалашы  жиналып, сол 
қылдан шыжым мен тарту арқан 
есіп жатыр. Анау қаладан келетін 
«сері салшылар» секілді май шыжым 
бұларда қайдан болсын.

– Жазғытұрғы қара�зектен бері 
дамыл таппаған ескек желдің сұры 
жаман, биыл ақбас кемпір оянбаса не 
қылсын?

– Ойбай-ау, отағасы-ау, қайда-
ғыны айтпасаңызшы. Құдай сақтасын, 
ақбас кемпір (к�лдің  толқыны)  оян-
бай-ақ қойсын деңіз. Ол оянса, �зі 
кешігіп басталған сал маусымы бекер-
мен к�лге қамалып жатып қалады ғой. 
Ақбас кемпірді қойып Жеті�ткелдің 
шілігінің �зі шілделігімізді шығарып 
жіберер.

– Осы биыл Шәкеңнің денсау-
лығы қалай екен? Шиеттей бала-
ларын асыраймын деп ол кісінің де 
к�рмегені жоқ-ау. Сәлем беріп, кіріп 
те шықпадық. Ертең �зің айтпақшы, 
Жеті�ткелдің шілігіне келгенде сол 
кісіні іздейміз ғой, – деді Мыса.

– Ол сушы шал әлі тың. Жар қапқан 
талай ақбауырды (ұзын б�ренелерді 
кейде ақбауыр деп те атайды)  сол 

ж�нінде аңызға бергісіз әңгімелер 
к�п. Туған �лкесі Марқак�лден 
Жуңғоға �тіп,  одан осы Қобда 
бетіне тұрақтап қалған Шәкербайды 
білетіндер үш ағайынды дейді. Бірақ 
оны туысым деп іздеп келген жан 
баласын Аққолдағы азғана ауыл әлі 
к�рген жоқ. Не де болса Шәкербай 
шалдың қара суда балықтай жүзетін 
сушылдығы осы �ңірдегі салшылар 
үшін жақсы болды. Жеті�ткелдің 
шілігінде сан тарам болып кететін 
Қобда �зені салды жарға соғып, тарту 
арқанды шешіп тастай береді. Сон-
дайда әр аралдың мойнына мініп 
қалған салды шығартып алу үшін 
Шәкербайға қайда болса да салшылар 
қосар ат шаптырып алдыртады. 

Салшылар к�л жағасына саргер-
лерін тігіп, табақ-табақ салдарын 
байлай бастағалы да үш күннен 
асты. Белдікке тізген он бес-жиырма 
ағашты бір  табақ ет іп  байлап, 
жылқының қылынан жуан етіп ескен 
қосақ арқанмен бір-біріне тіркеп 
жатыр. Бәрінің кигені қарасаннан 
келетін сушақай (түйенің алдыңғы 
аяғының терісін бітеу күйінде сойып 
алып, оны етік секілдендіріп тіккен, 
суға киетін аяқ киім). Белдікке бай-
ланып, діңгегі орнатылып, ескегі 
мен сүймені үстіне тасталған табақты 
к�лдің жиегіне, ат сауыры к�мілер 
жерге дейін сүйреп барып тіркестіріп 
жатыр. Он бес-жиырма табақ – бір 
сал. 

К�лдің мұзы толықтай еріп кет-
кен. Тек аяққы к�лдің ортасындағы 
Құлыбай аралының мойынында ғана 
бір отау қалыпты.

– Құдай бұйырса, бүгін ел орынға 
отыра к�лге біркелкі түсіп кетейік. 
Кешкі тасқынмен жетер жерімізге 
жетіп те қалармыз. Жел де оңынан 
– Құлынембестен аса соғып тұр. 
Түнде желдің бағыты �згермейді. 
Алла ісімізді оңғарса таңға жақын 
Қутұмсықтың құмына да ілініп 
қалармыз, – деді Мыса тағы бір байла-
нып біткен табақты атпен сүйреп, к�л 
айдынындағы салға тіркеп келген соң.

– Иә, ертең күндіз к�з барда қы-
саңның иіріміне салды жұтқызбай, 
аман-есен �тіп кетсек, одан кейін 
Жиреннің тесіп �тпесі де қол созымда 
ғой.

– Е,  Алла,  ақбас  кемпірден 
сақтай г�р, – десіп салшылар қауырт 
қимылдай бастады. 3ркім �здерінің 
шауып салынған арнайы белгілері бар 
б�ренелерін табақ-табақ етіп байлап, 
к�лге шығарғанда, мезгіл шынымен де 
құтпан намазының уақыты болған еді.

Салшыларды басқарып жүрген 
Мыса қасына ат айдайтын баланы 
шақырып алып;

– Бізді  таң ағара құйғаннан 
күтерсің. Аттарыңа абай бол, қа-
зіргідей уақытта жем жеп тұрған 
жыл қыға ит-құс тиіскіш келеді. 3лгі 
атаң ның жаман шитісін мойныңнан 

ғой. Қызылқия да оңай оспақ болмай 
тұр.

Е к е у і  ә ң г і м е м е н  о т ы р ы п 
байқамаған екен, маңайдағы қарайлас 
жылжыған салдағылар дабырла-
сып, бір-біріне айғайлап белгі бере 
 бастапты. Бұлар да не болды, не болды 
дескенше болған жоқ, Жалаңаш жақ 
беттен қатты күн күркіреп, терісінен 
жаңбыр аралас желдің лебі біліне 
 бастады. Бұйра толқындар д�ңбектерді 
шылп-шылп аймалауынан-ақ істің 
оңға баспасын аңғарған салшылар 
ақбас кемпірдің оянғанын бірден 
білді. 

К�л беті ақшашақтана толқып, 
ұ з ы н д ы ғ ы  о н - о н  е к і  м е т р л і к 
 жуан-жуан б�ренелерді ш�мшектей 
лақтыратын адуынды толқындарды 
салшылар «ақбас кемпір» атап кет-
кен. Ақбас кемпір �ткен жылы салы 
ағытылып кетіп, айдын ортасында 
бір ғана ақбауырға жармасқан бір 
салшыны Қутұмсықтың құмына 
шаншып кеткені бар. Асау толқын 
бассауғалап б�ренеге жармасқан 
адамды б�ренесімен қоса жағаға 
лақтырғанда жердің құмдақтығының 
арқасында ғана аман қалған еді.

Мына түрімен бүгін де ақбас кемпір 
біраз әбігерге салатын түрі бар. Бұл 
«кемпірдің» ләйлісіне к�ніп, кейде 
апта бойы қамалып жататын кездер 
болады. 

Мыса жандәрмен к�лге сүймен са-
лып еді, он екі-он үш метрлік сүймен 
бойлай қоймады. Демек, бұлар жағадан 
алыстап, Ақсудың арнасына жеткен. 
Бұл да болса дәтке қуат. Кері серпіген 
толқын әлсіз болып, шүмекке тартқан 
к�л ағысынан жаңылмаса, ертең сәскеге 
дейін межелі жерге жетуге болады. 

Расында солай болды. Ертеңінде 
сиыр сәскеде бұлар ат айдаушы бала 
шыршырдан дайындаған аққұйрық 
шайды Қутұмсықтың құмайтында 
 сораптап отырды.

Бұл бір айға созылатын қызық 
та қатерлі сапардың басы ғана еді. 
Алда  Жиреннің тесіп�тпесі  мен 
Б о т а м о й ы н н ы ң  ш а т ы ,  и і р і м і 
 жиырма табақты шыр айналдырар 
Кемпірмойын, бір салды т�рт б�ліп 
жүк салдыратын Қызылқия мен Ақарал 
күтіп тұр еді. 

Дегенмен, осының бәрі жан аман 
болса, ?лгейге жетіп, �з-�здеріне 
тиесілі қолақыларын алып, шілденің 
ішіндегі үкімет тойын  тамашалап 
қайтқанда бір күнгідей де болмай ұмыт 
болады.

Шыршырдың шайына қанған сал-
шылар шыжымдап қойған салдарын 
шешіп, қайта мінгенде әлдекім даланы 
жаңғырта:

«Мен салшы, сал айдаған бала жа-
стан...» деп бастай ж�нелді. Умақ-
шумақ болып Қысаңға қарай ж�ң кілген 
салдағылар қосыла кетті.

К�л ән салып барады. Сал ән са-
лып барады. Гүрілдеген, сарылдаған, 
сылдыраған сылқ-сылқ күлген, шылп-
шылп сүйген �зен суы әнге әуен 
қосатындай. 

Аз ғана ауылдан шығып, аз ғана 
�мір лерінде к�п еңбек ететін сал шы-
лардың сал үстіндегі маусымы жалғасып 
барады.

Ержан ЖАУБАЙ

СалСал
Бұлардың застап деп отырғандары 

Сырғалының қос к�лі – Қотан мен 
Қозы к�лінің ортасында орналасқан 
Моңғолияның ең батысындағы №1 
заставасы. Елікті, Қараоба, Сарыбұлақ 
�ңірлерінен құрылысқа керекті 
ағаш дайындайтын салшы ларға жер 
жағдайынан, қардың аз-к�птігінен тіл 
жеткізіп отыратын осы заставадағы 
әскерилер.

Заставадан жүрген-тұрғандар 
арқылы хабар келгенде Қобда басына 
ағаш дайындауға ойдағы салшылар да 
жапа-тармағай аттанады.

Моңғолияның батысындағы қа-
зақ аймағы Баян-?лгей 1941 жылы 
ор наған. Осы аймақтың орталы-
ғының құрылыс жұмысына керекті 
ағаш-материалдарды қаладан 200-
250 шақырым алыстағы таулы-ор-
манды �лке  Сырғалыдан тасыған. 
Ол кезде тікелей тартылған автожол 
болмағандықтан, Сырғалының қос 
к�лінен бастау алып, Баян-?лгей 
қала сын ортасынан б�ліп ағатын 
Қобда �зені пайдаланылды. ?зенмен 
сал арқылы ағаш жеткізуге, әсіресе 
Сыр ғалыға жақын, әрі сол сұмынның 
жеріне қарасты болғандықтан Цэнгэл 
сұмынының азаматтары к�птеп тар-
тылды. 

Ақпан айының аяғы, наурыздың 
басында Цэнгэлден 100 шақырымдай 
жердегі жергілікті халық «Қобда 
басы» атап кеткен Сырғалы �лкесінен 
құрылысқа жарамды б�ренелерді 
кесіп, даярлап, к�л жағасына атпен 
сүйреп әкеліп қоятын болған. Мау-
сым туып, к�лдің мұзы еріп, су молая 
жаңа ғы даярлаған б�ренелерін сал ғып 
байлап, к�ктемгі су тасқынымен ағы-
зып, Баян-?лгей қаласына жеткізетін. 

Цэнгэлдің ең алғашқы салшысы 
– Қазыбай деген кісі. 1938 жылдан 
бастап сал айдаған. 

Бұл �лкеде сал айдау 50 жылға 
жалғасып, 1988 жылдары тоқтады. 
М ұ н а н  к е й і н  б ұ р ы н ғ ы д а й  қ а р 
түспейтіндіктен Қобда �зені де қатты 
тасымайды. 3рі машина-техника да 
молайып кетті.

– Жарықтық, биыл қардың биті 
молынан түскен екен. Мына түрімен 
қанша қалың болса да мына қарды бір 
апта да жатқызбас. 

– Айтпа деймін. Қап-қара болып, 
�ңірді қарала-қожалаққа айнал дырған 
екен. Күйе ғой, бұл дегеніңіз.

Бір апта бұрын Аққолдағы аз ғана 
үйлі салшыларға ?лгейге кетіп бара 
жатқан заставаның бастығы жолай 
соққан болатын. Биыл жайырақ бол-
са да қардың биті қалың түскенін, 
қырда ауа райының жақсы екенін 
жеткізген. Содан азық-түліктерін 
қамдап, белді аттарын әзірлеп, к�рпе-
т�сектерін даярлап, Қобда басына 
аттанған салшылардың Қутұмсықтың 
б�ктеріне жеткен беттері осы.

– Мағауия қарасұр мен Мисыз-
к�кті қарға к�п салмаңдар. Ертең 

«Тамаша»  театры дегенде әр 
қазақтың жүрегі жылып сала 
беретіні рас. Ұстаздары Лұқпан 
Есенов салған сүрлеуді >шірмей, 
жаңа күннің тынысын тақырып етіп 
жүрген, 40 жылға жуық тарихы бар, 
аты аңызға айналған әзіл  отауы 
жаңа жобада жарқырамақ.

К�рерменге апта сайын жол тар-
татын телевизиялық шоуда қағыт-
па қалжың да, ән де, би де болады. 

Шоудың басты кейіпкерлері – Асқар 
Наймантаев, Мұхаметжан Мырзакеев, 
Данагүл Темірсұлтанова, Гүлбаушан 
Тілеубекова, Нұржан  Тутов,  Бауыржан 
Орда,  Саттар   Ерубаев,   Мадина 
Оразқан.

«Тамаша City» телевизиялық шоуы 
«Еуразия» бірінші арнасының эфиріне 
19 ақпаннан бастап, әрбір жексенбі 
сайын сағат 21:50-де  шығып тұрады.

Марат ЖЕКСЕНҰЛЫ

«Тамаша» тарландарының 
тың тартуы 
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АНА ТІЛІ

Махаббат бар-жоғы сегіз əріптен 
құралған жалғыз сөз. Ал осы сөздің ішінде 

қаншалықты күш-қуат бар екенін екінің бірі біле бермейді. Бұл 
жерді аспанға шарықтатып, көк аспанды жерге түсіретін  ғаламат 

күштің иесі.
Үлкен, ұлы махаббат көрінгеннің басына қона беретін қасиет емес екен. Бал 
арасы гүлдің ең əдемісіне, тəттісіне қонғанындай, махаббат та жан-дүниесі 
кіршіксіз, рухы биік жандарда ғана болады. Тіршілікті гүл десек, махаббат 
сол гүлдің нəрі.  Сондықтан да махббат та ақыл-ойы терең, адамгершілігі 

жоғары сатыдағы, махаббатты құрметтей, қадірлей білетін  пен-
делерге таңдап қонатын бақыт екен. Ұлы Абай атамыз: 

«Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар» 
демейтін бе еді!

Ғаділбек МУСИН

ТЫЛСЫМ

Аңыздың айтуынша, Ежелгі Грекияда >те ерте 
кезде бір мүсінші болыпты. Ол  жан басына жоламай, 
күні-түні шеберханасынан шықпапты. 

Оның аты Пигмалион екен. Ол ұзақ жылдар бойы 
Галатея деген қыздың тас мүсінін жасапты. Мүсіннің 
шебер жасалғаны соншалықты, мүсінші �зі қашап 
салған қызға �зі ғашық болып қалыпты. Ол мәрмәр 
Галатея тірі адамға айналса екен деп тілепті. Афроди-
та мүсіншіні аяп, тас мүсінге жан бітіріпті. 

Бәлкім, бұл аңыздың шығуына ежелгі гректер 
т�ңірегіндегі шеберлер қолынан туған мәрмәр 
мүсіндерді кеудесінде жаны бар тірі кісідей ардақ 
тұтқаны себепші болған шығар. 

Баурайында айнадай жарқыраған к>лдері, т>сінде 
елігі мен киігі, арқары мен маралы ойнақтаған К>кше 
жері неткен сәнді еді?

Ал қазіргі экологиялық жағдайы сын к�термес 
қалыпта. Ең бір шұғыл шара қолданатын жай – су 
қорын дұрыс пайдалана білу және қорғау. К�кшетау 
қаласы ауыз суды Шағалалы �зенінен алады. 
Су қоймасындағы тазарту қондырғыларының 
�німсіздігінен тұрғындар да, кәсіпорындар да суға 
зәру. Қазір Қопа к�лінің жағдайы �те ауыр. Суы 
лас, түбін екі жарым метрге дейін жететін қалың 
балдыр басып кеткен. Тереңдігі екі метрге дейін 
таязданған.  

Кей аймақта  «Жүзген» 
а т а й д ы .  Ж а с ы л  > р к е н д і , 
жапырақсыз, бунақ-бунақ бо-
лып >сетін бұталы >сімдік.   

Негізінен Аралдың шығыс 
бетіндегі ш�лді аймақта �седі. 
Дүзгенді  түйелер сүйсіне 
жейді. Жаз шыға гүлдейді. Сол 
кезде қой, ешкіні де ел іші 
жайып алады. Ш�лейт жер 

тұрғындары дүзгенді теріскен, баялыш, шимен 
араластыра �ріп, жағалай сылап, ызғар жел, суық 
�тпейтін қора салуға кеңінен пайдаланады. Сонымен 
қатар түйенің танауына дүзгеннен мұрындық жасаса 
іріңдетпей, таза қалпы ұстайды екен.

Монументтік бейнелеу 
>нері шығармасы ұзақ сақ-
талады, оны мыңдаған адам-
дар к>реді. Сондықтан ол тек 
к>лемі жағынан ғана емес, 
мазмұнымен де ерекшеленіп 
тұрады. 

О л а р  ә д е т т е  т ұ р а қ т ы 
оқи ғалар, қаһармандық ер-
лік, халық аңыздары секіл ді 
маңыз ды тақырыптарға  арна лады. Белгілі мек си-
калық суретші Сикейрос ірі құры лыстарды Мек-
сика революциясы, �з елінің тари хындағы сондай 
мәшһүр оқиғаларды бейнелейтін карти налармен 
безендіреді. Француз суретшісі Фернан Леже бей-
нелеу �нері халыққа кеңінен танымал болу үшін 
монументтік картиналарды үй қабырғаларына 
 салуды ұсынған-ды. 

Монументтік бейнелеу �нері туындылары түрлі-
түрлі болып келеді. Олар – витраждар,  мозаика, 
панно, фрескалар. Мұнда ежелгі Помпей қаласы 
үйлерінің бірінің қабырғасына салынған фресканың 
бір б�лігі к�рсетілген.

Туғаннан-ақ ерттеулі, 
Алба-жұлба шекпені.
Жүргенімен маңқиып,
Аралапты к�п ш�лді.

Қарға ақ емес, тарғақ қара емес, 
Қарға тарғаққа тең емес.

(Түйе)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

...жан бітірген

Сексен көлдің бірі Қопа еді 

Дүзген

Өнер – білім бар жұрттар...

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

ТАБИҒАТ СЫРЫ 

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

Gзгелермен байланыс, со-
ның ішінде алыстағылар мен 
бай ланыс адам атаулының 
>мір  лік қажеттіліктерінің бірі. 
Пош та к>не замандарда пайда 
болған. 

Шыңғыс хан империя сы 
кезінде пәленбай мың ша-
қырымға созылған пошта 
жүйесі жұмыс істеген. Осы 

заманғы Қазақстан аумағында ресми пошта б�-
лімшесі 1860 жылы Верный қаласында ашылған. 
Қазір Қазақстандағы пошта жолының жалпы 
ұзындығы 106 мың шақырымнан астам. Тәуелсіздік 
жылдарында бұл салада бірқатар реформалар 
жүргізілді. 1993 жылы пошта байланысынан электр-
лі байланыс б�лінді. 1995 жылы ол Республикалық 
мемлекеттік пошта байланысы мекемесі болып қайта 
құрылса, 1999 жылдан «Қазпошта» акционерлік 
қоғамы деген атауға ие болды. Оның халыққа 
к�рсететін қызметі сан алуан. 

Байланыс құралы
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 ;зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

ғалым Альфред Нобель. Ол Петер-
бург қаласында қонақтықта бірге 
болған Анна Дерзи атты 17 жастағы 
даниялық сұлу қызға �лердей ғашық 
болады. Кездескен сайын сүйіктісін 
таңғалдыру мақсатында  Альфред 
Шелли мен  Байронды жатқа оқып 
бергенді ұнатады. Ал Аннаның сезімі 
Альфредтің сезіміндей алып-ұшып 
тұрмаса да, әлемге әйгілі ғалым ол 
қызды құлай сүйеді. Тіпті Аннамен 
бірге болатын күндері туралы жоспар 
да құрып қойған болатын. Бірақ Анна 
Нобельді емес, Ламарж деген адам-
ды таңдап, соған тұрмысқа шығады.  
Сүйгенінен айрылған Альфред �з 

А л е к с а н д р  Б л о к т ы ң  � м і р і н д е г і 
қайғылы кезеңдер бұл с�зімізге дәлел 
бола алады. Блоктың жақсы к�ріп, 
ұнатқаны Дмитрий Менделеевтің 
Люба деген қызы екен. Блоктың 
ең танымал шығармаларының к�бі 
 Любамен отасқан жылдары дүниеге 
келіпті. Бірақ сүйіп қосылған жары, 
шығармаларына арқау болған сүйіктісі 
Блоктың жақын досы ақын Андрей 
Белыйға тұрмысқа шығып кетеді.  Сол 
күндерден  бастап, Блоктың �міріндегі 
сәтсіздіктер басталады. Қатты уайымға 
берілген ақын ақырында ішкілікке 
салынып, �мірден түңіледі. Ол үшін 
�мірінің мәні  жоғалған күннен 

к�терген сәтте де екеуі бақытты емес 
еді. ?йткені екеуінің де �з бақай есебі 
болатын. С�йтіп, сезімсіз, түйсікпен 
ғана түсінісіп, жай кездесіп жүрді 
де, ұзаққа созбай үйлене салды. 
Оңашасын қайдам, бірақ к�п к�зінше 
күліп жүретін... Бірақ жанарлары-
нан бақыт ұшқынын байқаған күнім 
болған жоқ. Үйленді, бірақ бір-біріне 
үйренбеді. Тек қана ішкі есептері 
түгенделді. Арада сезім жоқта, қайдан 
бірлік болсын! Міне, түбі жылға да 
жетпей жатып ажырасып тынды. Арада 
не қалды, түк те қалған жоқ. 

Б ұ л  ж е р д е  м ә с е л е   ж а с  п е н 
қарттың, бай мен кедейдің, әдемі мен 

Біреулер ойлайды: тек бір 
к�ргенде ұнап қалған қызды 
кездестірсе  болды,  мен 

ғашық болып қалдым, махаббат деген 
осы екен деп! Шынайы махаббаттың 
 оянуы оңай емес. Махаббаттың ояну 
үдерісіне  биолог ғалымдар айрықша 
түсінік береді. Болашақ жар бола-
тын адамдар кездесе қалса, бірінің 
бойындағы биотолқындар екіншісінің 
денесіндегі к�зге к�рінбейтін мылқау 
гендік клеткаларын оятады екен. 3лгі 
мылқау гендік клеткалар оянғаннан 
кейін жас, жаңа белоктар шығарады. 
Міне, осы себепті, дұрыс табысып, 
бас қосқан жұбайлар к�пке дейін 
қартаймайды. Олардың бойындағы 
қуат-қайраттары арта түседі. Кейбір 
психологтардың айтуынша, шынайы 
махаббат, біреуді �ліп-�шіп сүю – 
ер азаматтың бойындағы бар асыл 
қасиетті оятып, шабытын шалқытып, 
ақыл-парасатын арттырып, талантын 
шыңдайды екен.

Алла тағала он сегіз мың ғаламның 
ішінде тек адам баласына ғана үлкен 
махаббат сезімін бергенге ұқсайды. Ал 
бірін-бірі жақсы к�ру басқа тіршілік 
иелерінде мүлде жоқ деп санайтын 
болсақ, біз қателесеміз. Дегенмен, 
адами ғашық болу, қарапайым тілмен 
айтқанда, бір-біріне �ліп-�шіп ғашық 
болу адамға ғана тән. 

Табиғаттың тылсымына на зар ау-
даратын болсақ, аққу құс тың жұптасып 
тіршілік кешуі, �здеріне тән сезімдерін 
қимыл-әрекеттері арқылы білдіруі 
ерекше сүйіспеншіліктің мақұлықтар 
арасындағы к�рінісі арқылы киелі 
сезімнің бар екендігін дәлелдейді. 
Оған куә – қоғам қайраткері, ақын 
ағамыз Кәкімбек Салықовтың әйгілі 
«Аққу» әнінің шығу тарихы. Автордың 
айтуынша, Мәскеуде жұмыс істеп 
жүрген кезі екен. «...Елге демалысқа 
келдім.  Жаз, шілде айы болатын. 
Күн �те қапырық. К�л басына ба-
рып суға түскім келіп, жағалауға 
жақындағанмын.  Т�ңірек  тып-
тыныш, табиғат маужырап тұр екен. 
Бір мезгілде қалың қамыс арасынан 
жылжи жүзген қос аққуды к�рдім.  
Екеуі де аппақ, сондай сұлу к�рініс. 
Бір мезгілде біреуі қаңқ етті де су 
бетімен қаша ж�нелді. Екінші аққу 
соңынан қуып, жақындағанда бірінші 
аққу тоқтай қалып, қос қанатын жай-
ып жіберіп, екеуі ынтызар адамдарша 
құшақтарын жая ұмтылып, құшақ 
айқастыра, тұра қалып, тұмсықтарын 
түйістіре бір-бірін �біскеніне таң-
тамаша қалып, «япырм-ай, мақұлық-
тар да да махаббат сезімі болады екен-
ау» деген терең ойға қалдым. К�л 
жаға сында біраз демалған соң, үйге 
келгенде су бойында к�ргенімді айтып 
едім, әкем «Еее, балам, ең таза махаб-
бат ақ қуларда болады» деді де қойды.

Арада екі-үш күн �ткеннен кейін 
к�л басына келсем, тып-тыныш. 
Табиғат мүлгіп тұр. Су жағасындағы 
қалың к�корайға біраз аунап жаттым 
да, үйге қайтуға жиналғанымда баяғы 
қалың қамыс арасынан бір зарлы әуен 
шыққандай болды. Бір мезгілде қалың 
қамыс арасынан жылжып жалғыз 
аққу шығып келе жатады, алдыңғы 
к�ргенімдей шалтты емес. Біресе 
тоқтай қалып, сыңсып, жоқтағандай 

Махаббат –МахаббатМахаббат – –
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тұнжырайды, қамығады, әлденені 
жоқтағандай, сыңсып ән салғандай бо-
лады. Құстың жоқтау әніне дала да, к�л 
де, тіпті к�лді к�мкеріп �скен қамыс-
құрақ та қосыла мұңайып, дүние 
теңселіп, бірге жоқтасып тұрғандай 
б о л а д ы .  А д а м н ы ң  ж а н - ж ү й е с і 
түршіккендей к�ріністен түсінгенім, 
жаңағы аққу құс сыңарынан айры-
лып қалған сияқты». Қос аққудың 
сыңарын іздегені, мұңайғаны, жоқтап 
зарлағаны «Аққу» әнінің тууына себеп 
болғанын Кәкімбек Салықов ағамыз 
осылай әңгімелеген екен.

Екі адам бас қосып, тағдырын бір-
біріне сеніп тапсыруы үшін  ғашықтық 
сез ім  ек і  жақтан  б ірдей  болуы 
 керек. Кейбір жас жігіттер шаңырақ 
к�терерде арам оймен, қитұрқы есеп-
пен шешім қабылдай салады. «Мына 
қыздың әкесі д�кей екен, таныстары 
к�п, қолынан келмейтіні жоқ, менің 
болашағыма пайдасы тиер, осы қызға 
үйлене  салайыншы, шынайы  махаббат 
кейін келе жатар» деп ойлайды. «Мата 
даңқымен б�з �тер, әке даңқымен 
қыз �тер» деп кейбір нашар қыздар 
тұрмысқа шығып кетеді.  Осындай 
шешіммен құрылған шаңырақтың 
�мірі ұзаққа бармайды, әрі кетсе 4–5 
жылдың ішінде-ақ  ажырасып кетіп 
жатады.

Шын ғашық болып қосылғандар 
бастарына қандай қиындық түссе 
де т�зеді, тек армандары сол сүйіп 
қосылған адамымен бірге болу. 

Сенің мейлі, қалтаң толы долларың 
болсын, үйің толы алтын мен күмісің 
болсын, болашақ жұбайыңның қолы 
мен мойны гауһар мен алтын болсын, 
ал біріңе-біріңнің махаббат сезімі 
болмаса, бақытты бола алмайсыңдар. 
 Махаббат жоқ жерде, бақыт та жоқ.

Махаббаттың �з қуанышы, шат-
тығы, мұңы мен сыры бар. Ғашық 
болған адам �згелерден ерек ше бо-
лады. Ғашықтық – дерт. Бірақ ол 
дерт жайлы ешкім ештеңе білмейді. 
Махаббаттың қандай дерт екенін тек 
ғашық болған жан ғана біледі. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының пайымдауынша, махаббат 
психикалық ауытқу дертінің бір түрі. 
Яғни ғашық адамның мінез-құлқы 
һәм күнделікті әдеттері �згеріп, еріксіз 
бұзылмалы келеді. 3р аурудың пайда 
болуы мен оның салдары болады. Егер 
бір адамды күні-түні ойлап, к�ңіл 
күйіңіз күрт �згеріп, оны ойыңыздан 
шығармасаңыз, сіз махаббат дертіне 
шалдыққан жансыз. Ал бұл дерттің 
емін сырқаттан басқа ешкім білмейді, 
тек ауруға шалдыққан адам �зін-�зі 
емдеуі керек. 

Қызықты да құпия махаббатты 
бастан кешіргендердің бірі – ұлы  

б�лмесіне қамалып, махаббаттың 
азабын тартады. Тіпті т�сек тартып 
жатып қалады.  Жоғалтқан махаббаты 
оның жүрегінен жыр болып құйылады. 
Қатты күйзеліске ұшыраған Альфред 
сүйгенінің атын атап, сандырақтай 
беретін ауыр науқасқа шалдығады.  
Тіпті бірде жанында отырған әкесін 
танымай қалатын жағдайға жетеді. 
Арада бірнеше күн �ткеннен кейін 
ыстығы қайтып, ауруынан айыққан 
Альфред әкесіне: «3ке, мен әлемге 
әйгілі �нертапқыш боламын. Мені 
бүкіл әлем танитын болады. Сол кезде 
ол қыз қатты �кінетін болады» дейді. 
Нобель �з с�зіне тұрды. 3лемге әйгілі 
танымал химиктің �мірі аңызға ай-
налды. 

Осындай ұлы адамдарды �здеріне 
ғашық етіп, бірақ олармен бас қоспай 
кеткен әйелдер аз емес. Мысалы, 
белгілі ертекші Ганс Андерсеннің 
д а  � м і р і н д е  ш в е д  қ ы з ы  Й е н -
ни Линдтің орны ерекше болған. 
Ғұмырын жалғыздықпен �ткерген 
Ганс Андерсеннің �міріне отыз жа-
сында кезіктірген жап-жас қыз ерекше 
нұр құйды. 3йгілі ертекшінің «Қар 
ханшайымы» деген ертегісі осы швед 
қызына деген махаббатынан туындаған 
екен. Бірақ әнші қыздың  махаббаты  
тек достықпен ғана шектеледі. Ертекші 
Ганстың күйіп-жанған сезіміне Йенни 
бұрқыраған сезіммен жауап бере ал-
мады. Сұлу да сымбатты шведтік ару  
Ганс  Андерсенді тастап, басқа біреуге 
тұрмысқа шығып кетеді. 

Г р у з и я н ы ң  б е л г і л і  а қ ы н ы 
Шота Руставелидің махаббаты да 
аңыз әңгімеге толы.  Грузияның 
 патшайымы  Тамараның орны (та-
рихта  Тамара патшайым деген ат-
пен белгілі) Руставелидің �мірінде 
айрықша болғаны туралы кейбір де-
ректерде айтылып жүр. Шота Руста-
вели �зінің атақты «Жолбарыс терісін 
жамылған батыр» деген поэмасын  
осы Тамара патшайымға арнап жазған 
деседі.  Шота Тамараны бір к�ргеннен 
ғашық болады. Бірақ екеуі қосыла 
алмайды. Шотаның махаббатының 
күштілігі соншалық, тірісінде қолы 
жетпеген ғашығының жанында мәңгі 
болу үшін Палестинаға барып, Тамара 
патшайымның қасында қалуды, яғни 
соның қасынан топырақ бұйыруын 
қалайды. Оның бұл �сиеті орындала-
ды. 

Ғашықтық адам үшін бақыты ғана 
емес, кейде оның сорына айналған 
кездер де болады. Белгілі орыс ақыны 

 бастап, �зінің адамдық болмысымен 
санасуға, ақындық, шығармашылық 
қуатынан күш алуға жігері жетпейді. 
Міне, ғашықтық дертіне шалдыққан 
Блокқа сол кездегі қоғам қайраткері 
М.Горький шетелде емдету үшін к�мек 
қолын ұсынады. Бәрінен бас тартқан 
ақынға дәрігерлер нақты диагноз қоя 
алмайды. Ол қатты күйзеліспен к�з 
жұмады. 

Ұлы адамдардың �міріндегі бақыт 
та, сәттіліктер мен сәтсіздіктер де 
махаббаттан туындағанын к�ріп отыр-
сыздар. Бұл заңдылық әлемге әйгілі 
тұлғалардың ғана басында болған жоқ. 
Қарапайым адамдардың да �мірінде 
махаббаттың орны ерекше. К�рінгенге 
қызығып, ғашық болып қалдым деп 
күйіп-жану дұрыс емес. 

Отбасын құруда асығыстық жаса-
мау керек. «Асығыстық – шай  танның 
ісі» дейді атам қазақ. Баяғыда менің 
бір танысым асы ғыстау үйленді. Біз 
оқуды бітіріп, соған арнап бір отырыс 
жасағанбыз. Сонда танысқандарына 
екі-ақ жұма болған екен. Бір күні 
маған әлгі жолдасым келіп: «Біз Аня 
екеуміз үйленетін болдық» деп қарап 
тұр. Жігіттің есімі Қайрат еді. «Ау, 
Қайреке, танысқандарың кеше емес 
пе, біріңді-бірің жақсы білмейсіңдер 
ғой» деп тоқтау айтып едік, к�нетін 
түрі жоқ. Алпысыншы жылдары сту-
денттерге той жасау түк те қиын емес. 
3рқайсысынан 5-10 сомнан  жинап 
аламыз да, жатақхананың асханасын-
да тойды �ткіземіз де жібереміз! 3лгі 
жұп үйленгендеріне бір жыл толар- 
толмастан «Біз ажырасатын болдық!» 
деп қарап тұр. Ең қызығы, олардың та-
нысуы да, үйленуі де менің к�з алдым-
да �ткен еді. Енді, міне,  ажырасуына 
куәгер болып отырмын.  Неткен 
ғұмыры қысқа бақыт еді десеңші! 
Бақыт дейміз-ау, сол екеуінің шаттана 
қуанғаны есімде жоқ. Тіпті шаңырақ 

к�ріксіздің, б�лек дін �кілдерінің, 
әйтеуір, қалай айтсақ та, бір-біріне тең 
келмейтін, сәйкеспейтін жандардың 
бір–бірімен жұптасуы  ж�нінде болып 
отыр.

Бір қарағанда жүректері д�п соқса, 
бірімен бірі түсініссе, үйлессе, мұнда 
тұрған не бар деп ойларсыз.

Алайда американ ғалымдары 
мұндай некелердің басым б�лігі ажы-
расумен тынып жатқанын байқапты. 
Содан халыққа �зіне лайық, әлеуметтік 
жағдайы да, �зге қырлары да сай жан-
мен отау құруына кеңес беретін еңбек 
жазып шығарыпты.

Кейде жас адамдар жастарының 
айырмашылығына қарамай, отау 
құра салады. Бұл тең емес некелердің 
ішіндегі ең кең таралған түріне жа-
тады. Ғалымдар �зінен тым жастау 
жұбай таңдағандар бақытты шаңырақ 
бола алмайды дейді.  К�біне жас 
қыздар �зінің құрдастарынан г�рі, 
оң-солын таныған, қаржысы мол, 
қалтасы қалың жігіттерге құмар 
келеді.  Алайда оларды ер адамның 
�зінен г�рі, оның қоғамдық мәртебесі 
қызықтырып тұрғанын �здері елеп-
ескере қоймайды. Мұны махаббат деп 
түсінеді. 

Бірақ жас айырмашылығы тым 
алшақ болғанда, олардың бір-бірімен 
түсінісуі тез аяқталып қалады. ?йткені 
әйел орта жасқа жеткенде күйеуі 
кәрі лікке аяқ басатын жасқа жетеді. 
С�йтіп, қарттық ер адамның қауқарын 
алған кезде, әйел �зін керексіз сезіне 
бастайды. «Түсініктері алшақтап, 
аралары суиды» деп түсіндіреді пси-
хологтар. 

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйіні 
болады. Ғалымдардың ұланғайыр 
зерттеген еңбектерін аталарымыз: «тең 
– теңімен, тезек – қабымен» немесе 
«теңін тапса, тегін бер» деп бірауыз 
с�збен түйіндеген.

ТҰСАУКЕСЕР

ЖАҢА ТЕЛЕХИКАЯ – 31 АРНАДА
31 телеарнада 27 ақпаннан бастап «Gшпес махаббат» атты 
түрік телехикаясы к>рсетілмек. Телехикаяға нәзік сезім, 
қатал тағдыр, байлар мен кедейлер «әлемінің» арасындағы 
алшақтық, тағдырдың адамға бір рет беретін бағы тәрізді 
>мірдегі >зекті мәселелер арқау болған. Түркиядағы ең та-
нымал, ең к>п к>рермен жинаған «Gшпес махаббат» (Kara 
sevda) телехикаясын әлемнің әр түкпіріндегі к>рермендер 
шынайылығы, тазалығы, әділдігі, бірегейлігі және 
қайталанбас сюжеті үшін бір к>ргеннен ұнатқан. Ал бұл 
таңғажайып туындының басты р>лдерін – қыз біткеннің ар-
маны, жігіттің серісі Бурак Gзчивит пен нәп-нәзік Неслихан 
Атагүл сомдайды. 

Телехикая �згелерге ұқсамайтын сценарийімен ғана емес, 
детективтік желісімен, ал бәрінен бұрын, талантты актерлерімен, 
кейіпкерлердің бейнесін шынайы суреттеуімен ерекшеленеді. 
Режиссері – бұған дейін бірнеше мелодраманың сценарийін 
жазған Түркияның аты әйгілі режиссері Хилал Сарал. 

К�рсетілім барысында к�рермендерді Түркияның жасыл 
желекке толы алқабы, тарихы терең елдің қарапайым халқының, 
дәулетті әулеттердің �мір салты, жан тебірентер әуендері мен 
тамаша әндері к�рермендерді тәнті қылады.   

Бурак ?зчивит «Сұлтан Сүлеймен» киносында әскер басы 
Бали Бей, «Сары шымшық» туындысында махаббатқа адал 
Кямрян болып танылған және «Кішкентай құпиялар. Стам-
бул сырлары», «Еріксіз күйеу» атты фильмдерде ойнаған. 

Ал «?шпес махаббатта» ол алғашында кедей шахташы бо-
лып, кейіннен басына бақ қонып, дәулетті, табысты адамға 
айналған Кемаль есімді кейіпкердің бейнесін сомдайды. 

Тағдыр Кемалға кенеттен тосын сый жасайды. Ол үріп 
ауызға салғандай Нихан атты сұлу студент қызға ғашық бола-
ды. Нихан да оны бір к�ргеннен ұнатады. Алайда екі ғашық екі 
«әлемнің» �кілі. Бірі – байдың қызы, екіншісі – кедей жігіт. 
Олардың алдында – үлкен таңдау тұрады. Үлкен �мірге қадам 
басу үшін шешім қабылдауға тиіс. 3йткенмен, тағдырдың 
тәлкегімен Кемаль ғашығымен айырылысуға мәжбүр бола-
ды... 

Бұл хикаядан к�рермендер адамның бағы бір сәтте жанып, 
бір сәтте тайып кетуі мүмкін екенін, әлеуметтік теңсіздіктің 
қолыңды жіпсіз байлауы да, күрескер болып қалыптасуға 
ықпал етуі де мүмкін екенін түсінеді. Тағдыр кез келген 
бітпеген оқиғаға нүкте қояды. Бейтаныс жан деп жүргенің 
жақының болып, ал жақыныңды мүлде танымайтын болып 
шығуың да ғажап емес. Сонымен, түріктің бұл телехикаясын 
27 ақпаннан бастап жұмыс күндері 21.00-де тамашалай ала-
сыздар. 

Балым РЫСБЕРГЕН

А
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ҚҰТТЫҚТАУ!

Жүзіңіз жылылықтан әр таймасын,
Қашан да шаттығыңыз ортаймасын, –
Ердің жасы елуге толған кезде
Жаныңыз жақсылықтан қартаймасын.

Жақсылыққа қашан да тұнды ізіңіз,
3рқашан биік болсын жұлдызыңыз.

Ата-анаңыз – Нұрпейіс, Ырысалды,
Аман болсын, тағы да, ұл-қызыңыз.

Қаншама дос-жаранды қолдадыңыз,
Бұл Сіздің бақытты жан болғаныңыз.
Қашан да ердің жасы, бүгінгі күн,
Құтты болсын елуге толғаныңыз.

Тілек білдірушілер: құда-құдағиларыңыз

Әрқашан биік болсын 
жұлдызыңыз!

Қадірлі құдамыз Бауыржан Нұр пейісұлы Сағиевті ердің 
жасы 50-ге келуімен құттықтаймыз! Ләззат жарыңыз бен 
ұзақ >мір жасап, балаларыңыз Медет, Шыңғыс, Санжар 
мен қызыңыз ;демінің бақытын, рахатын к>ріңіздер.

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

Ќуанышым, 
к‰нiм – сен

Рахат НАУРЫЗБАЕВА  

Жан балам

Ұйықта, ұйықта, жан балам,
Ұйқыға әбден қан, балам,
Атаңнан ғибрат ал, балам.
Мектебіңе бар, балам.

Ойна, балам, ойнап ал,
Балалықты тойлап ал.
Ой-өзенге бойлап ал,
Алды-артыңды ойлап ал.

Ғалым болып ал, балам,
Көкке де ұшып бар, балам.
Көктемде ек тал, балам,
Адам болып қал, балам!

Қуанышым, күнім – сен,
Келешегім, үнім – сен.
Өмірімді жалғаған,
Жүрегімнің жыры – сен.

Əлди, бμпе

Әлди, әлди, бөпем-ай,
Өзі көркем екен-ай.
Тәтті ұйқыға батасың,
Ұяңда жылы жатасың.

Ұйықта, ұйықта, жұм көзің,
Анаңның тыңдап жыр сөзін.
Ұйқың қанып тұрасың,
Қыздармен сауық құрасың.

Үлкен жігіт боласың,
Он сегізге толасың.
Ел қорғауға барасың,
Алтын жұлдыз тағасың.

¦йыќта, ±ыйќта
 аппаѓым

Ұйықта, ұйықта, аппағым,
Қуат жина, балпағым.
Ұлы жолға шығарсың,
Көп нәрсені ұғарсың.

Қиындықты жеңесің,
Нұр әлемге енесің.
Береке, бақыт табасың,
Жұлдыз болып жанасың.

Ұлым менің бөрікті-ай,
Ер тұлғалы көрікті-ай.
Сәйгүлікпен шабысы,
Жүзден жүйрік етеді-ай.

Сағат санап өсесің,
Самал желдей есесің.
Ай маңдайлы айбыным,
Арманыңа жетесің!

Бμпенi ояту 

Сағат айтар: дың, дың,
Қалай ұйықтап тұрдың?
Мен түнімен жүрдім.
Сен түсіңде күлдің,

Мен оны да білдім.
Сағат айтар: пай, пай,
Жүрген жерің айқай.
Бас қадамың тәй, тәй,

Дайын әне шәй, шәй.
Ақтөс, болды, қайқай.
Сағат айтар: тық, тық,
Тұр, далаға шық, шық.

Бәрін, бәрін ұқ, ұқ.
Асық ойна ұт, ұт.
Тоқтамаймын: тық, тық.
Сағат айтар: тық, тық,

Тауық айтар: қыт, қыт.
Ойна, секір, шық, шық,
Болсын бәрі құт, құт,
Қуан, әндет, тық, тық.
    

Бесiк жыры

Ақтөс, Ақтөс, үрме сен,
Қатты, қатты жүрме сен.
Айгүліммен екеуміз,
Ұйықтап қалсақ, күлме сен.

Әлди, әлди, бөпем-ай,
Қызыл бесік мекені-ай.
Үлпілдеген үкісі,
Үрдің қызы етеді-ай.

Қызым менің қөрікті-ай,
Ақ шолпылы бөрікті-ай.
Ұйықтап қалып түсінде,
Қызыл алма теріпті-ай.

Ақтөс, Ақтөс, үрме сен,
Бізді іздеп кірме сен.
Оянғанда гүліме,
Қырын қарап жүрме сен.

Әлди, әлди, бөпем-ай,
Қызыл бесік мекені-ай.
Үлпілдеген үкілім,
Үрдің қызы екен-ай.

Т±сау кесу 

Талабың таудай тұлпарым,
Сезімің сергек сұңқарым,
Таланттарды танытып,
Табиғат тұрар бұрқанып.

Әнші, күйші, дарындар,
Болашаққа барыңдар.
Білім – бақыт бастауы,
Бастаудан қуат алыңдар.

Өзіңді-өзің таныңдар,
Білім-нәрге қаныңдар.
Бойыңда өнер-бақытың,
Жемісін теріп алыңдар.

Бала, бала, бала,
Тамашаға қара
Тұсауыңды кесейін,
Қадамыңды сана.

Тақымыңды жаз, бала,
Жүрші, жүрші аз ғана.
Апыл-тапыл басқанға,
Атаң-әжең мәз болар.

Бір, екі, үш,
Ұлы жолға түс.
Ой, тұсауың кесілді,
Енді құстай ұш!

Тамшы, тамшы...

Тамшы, тамшы, там сен, там,
Мен бөпемді ұйықтатам.
Жырымменен тербетіп,
Әнімменен оятам.

Тай жарысқа барамыз,
Шабандоз боп аламыз.
Дәу жігіт боп өсеміз,
Самал желдей есеміз.

Өнерлі де боламыз,
Зерделі де боламыз.
Атажұртты қорғайтын,
Азаматы боламыз.

Тамшы, тамшы, там сен, там,
Табиғатты жайнатып.
Тамшы, тамшы, там сен, там,
Тіршілікті қайнатып.

Былдыр-былдыр 
сμйлейсiњ

Айға қарап билейсің,
Күнге қарап билейсің.
Ай мен күнге ұмтылып,
Былдыр-былдыр сөйлейсің.

Айдан ақыл аласың,
Күннен көрік табасың.
Атаң менен әжеңнің,
Мейіріміне қанасың.

Қанатыңды қаққайсың,
Жұлдызыңды жаққайсың.
Ата-анаңның арманын,
Азамат боп ақтайсың.

Ќазаќтыњ ±лы 
бол!

Ата жолын қудың,
Ат байлар боп тудың.
Бүгін сенің тойың,
Оянып тұр ойың.

Салт-дәстүрді жалғадың,
Орындалды арманың.
Көкеңнен көктедің,
Көгертіп еккенін.

Талаптың тұлпары бол,
Сезімнің сұңқары бол.
Анаңның жүрегі бол,
Өмірлік тірегі бол!

Ойлы бол, бойлы бол,
Мазмұнды тойлы бол.
Жалынды жыры бол,
Қазақтың ұлы бол!

ҚЫЗЫЛОРДА

ШАРААТАМЕКЕН

ӨНЕР

Қазақстанның батыс өңірінің күйшілік, əншілік, жыршылық дəстүрі 
мен əн өнерінде ғасырлар бойғы сыр сақталған. Осы өнер қазынасын 
зерттеп, өткен кезеңдерде өмір сүрген дарын иелерінің əндері мен 
əншілік дəстүрлерін насихаттап, зерттеуге мол үлес қосып келе 
жатқан жас ғалым Бақыт Тұрмағанбетова есімі көпшілікке таныс. 

Оңтүстік Қазақстан облысының 85 жылдық 
мерейтойына орай  мəдениет басқармасының 
ұйытқы болуымен, «Отырар» ғылыми-əмбебап 
кітапханасының қолдауымен  «Аудан-қалалар 
көші – «Отырар» кітапханасында» атты жаңа 
жоба қолға алынғанын естіп, қуанып қалдық. 
Мақсат – жұртшылыққа күншуақты өңіріміздің 
əрбір ауданы мен қаласының тарихын, əдебиеті, 
мəдениеті мен өнерін кеңінен таныстырып, 
насихаттау.  

ЖанашырЖанашыр

Қалың қазақ сүйініп, сүйсінетін...Қалың қазақ сүйініп, сүйсінетін...
ФОТО-ШЕЖІРЕ

?ткен жылы кезінде Қазақстан шопан дары ның 
атасы, «Малшылардың мар шалы», қой �сіру дің 
нағыз майталманы атанған екі мәрте Социалистік 
Еңбек Ері Жазылбек Қуаныш баевтың туғанына 
120 жыл толғанын атап �ткеніміз белгілі.

Бүкіл саналы ғұмыры Мойынқұмның қойын-
қонышын қарак�л қойына тол тыруға арналған, 
ерен еңбегімен ел құр ме тіне б�ленген, жалпақ 
жұртқа жақ қан жақсы ісімен танылған, жарқын 
жүзді Жаз-атамыздың жүріп �ткен жолы, әрине, 
кейінгі ұрпаққа үлкен үлгі, �рісті �неге.

Елі кең, жері кен Мойынқұмым,
Бұл да бір толғандырар тойың бүгін.
Жаз-ата жайыменен бел-белеске,
Тағы айдап апарғандай қойын бүгін.
Шыққан биік шыңың, әне, Сұңқарың,
Талмай талай шапқан еді тұлпарың.
Белін буып, жолың қуып мал баққан,
Шәкіртіңнің �зі-дағы бір қауым.
Басып әнге – «Жазылбекшілер маршына»,
Жалын жастар еріп еді артыңа.
Қалың қазақ сүйініп, сүйсінетін,
Қарап әр кез адамгершіл қалпыңа.
Сексеуілі серейген құмды �лкенің.
Еңбегіңмен �сіріп ең �ркенін,
К�зден шуақ, жүзіңнен нұр т�гіліп,
Қарак�лдің шығардың ең к�ркемін.
Мәңгі кім, тарих �зі сұрыптайды,
Жаз-ата, халқың сені ұмытпайды.
Есімің мен еңбегіңмен �рілген,
Ұлы ісіңді үнемі ұлықтайды! – деп кезінде 

жырға да қосқанбыз. 

Берікбай ҚАДЫҚОВ,
журналист

АЛМАТЫ

Сонымен,  жаңа жобаның шымылдығын 
қасиет дарып, құт қонған Арыс қаласындағы 
орталықтандырылған кітапханалар жүйесі ашты. 
Теміржолдың торабында орналасқан, Ережепбай 
Молдабаев, Бейсен Онтаев, Берген Исаханов, 
Садық Смайылов, Нағи Ілиясов, Иван Журба сынды  
Кеңес  Одағының Батырлары,  3уесхан Салықбаев, 
3бдуәлі Балғынбеков, Сырлыбек Байжанов, Қабжан 
Мұхамеджанов, Боранбек Шүкірбеков секілді  
Социалистік Еңбек Ерлері шыққан   қаланың �кілдері 
ақын-жазушы, кітапханашы, �нерпаздарымен  бірге 
Арыс жайлы сыр шертетін кітаптар мен қол�нер 
бұйымдарының к�рмесін  ұйымдастырыпты. 3сем 
�рнектелген киіз кітапқа салынған  кітаптар топ-
тамасы мен жергілікті ақын-жазушылардың т�л 
туындылары облыстық «Отырар» кітапханасына 
салтанатты жағдайда тапсырылды. Іс-шараны 
Арыс қаласы әкімінің орынбасары Ырысдәулет 
Айтбаев, облыстық «Отырар» кітапханасының ди-
ректоры Күлия Айдарбекова қысқаша құттықтау 
с�з с�йлеп ашты.  Қаламгерлер Еркінбек Тұрысов,  
Нармахан Бегалыұлы  к�гілдір лентаны қиды. 
Ералы 3лімбеков пен Сәуле Меңдіқұлова   арнау-
термелерін  орындады. 

Арай 3лиева мен Нұрсұлтан Отар жүргізген 
әдеби сазды  бағдарламада белгілі жазушы,  драма-
тург Дулат Исабековтің «Мұңлық-Зарлық» пьесасы 
мен «Біз соғысты к�рген жоқпыз» хикаятынан 
шағын сахналық к�рініс қойылды. Бір ғажабы, 
ондағы р�лдерді түгелдей дерлік кітапханашы қыз-
келіншектер орындады. Майлықожаның «О, бір 
дүние жалған» атты термесі мен ақындар  Бекен 
3бдіразақовтың «Бір уыс алтын мен бір уыс тары» 
аңызы, Нәмет Сүлейменовтің «Соғыс ардагерлері», 
Қосжан Мүсіреповтің «Туған жер»  �леңдерін  
Б.3лиханов, Н.Отар мен С.3ли мәнерлеп оқып 
берді. ?нер мектебінің �кілдері «Теміржолшылар 
әні», «Қобызшы қыз», әншілер триосы Арыс туралы 
әндерді, ал кітапханашы қыздар «Кітапханашылар 
жырын» шырқады. Жезтаңдай әнші Жазира Ис-
кенова Садықбек Адамбековтің «Қырманға кел, 
қалқатай» әнін әуелеткенде сүйсінбеген жан 
қалмады. 

;бдісаттар ;ЛІП,
Қазақстан Журналистер және 

халықаралық  Жазушылар 
одақтарының мүшесі

ШЫМКЕНТ

жарық к�рген зерттемелері мен 
баспас�з беттеріндегі мақалалары 
топтастырылған. 

Ғалымның �зінің туған �лкесі 
Атырау мен Жылой �ңірінің 
 музыка мәдениетіне ерекше к�ңіл 
б�лгені қуантады. Бір жағынан 
Мұхит мектебі, ал екінші жағынан 
Маңғыстау мектебінің арасын-
да қалыптасқан �ңіріміздің ән 
мен әншілік дәстүрінің �згеше 
сипаттары ашылып, жылойлық 
�нерпаздар Сақып әнші мен 
Қыздарбай сал туралы тұңғыш 
рет мағлұмат берілді. Жылойдың 
лирикалық әндерінің �зіндік 
болмысы, �рнек нышандары 
мен әуендік екпін-ырғағының 
ерекшеліктеріне мән берілген. 

?лкеміздің ән дәстүріндегі 
�зіндік ерекшеліктерді танудағы 
Бақыт Жолдыбайқызының зерт-
теу еңбегі мен жаңашыл ғылыми 
үрдістерге жасаған қадамын 
Жылойдан шыққан ең жас �нер 
зерттеуші ғалым ретінде жоғары 
бағалап, тек сәттілік тілейміз. 

Сәкен БОЗАЕВ 
Атырау облысы 
Жылой ауданы

 барысында «Рүстем мен Сухроб» 
қойылымының тұсауы кесілді. 
Шара барысында ирандықтардың 
қол�нер, к�ркем сурет к�рмесін 
к�пшілік назарына ұсынылды. 
Онда Қазақ халқының ұлық шай-
ыры Тұрмағамбет Ізтілеуұлының 
қазақ тіліне аударған «Шаһнама» 
атты еңбегі қойылды. 

Гүлнұр ;БІШОВА

«Шахнама» сарыны

Арыс жайлы сыр 
шерткен...

Суретте: белгілі журналист, баспагер Ырым Кененбаев «Лениншіл жас» («Жас Алаш») газетінде қызмет 
істеп жүргенде шалғайдағы ауданға арнайы барып, қазақтың қасиет қонған қара шалының бірі Жазылбек ата 
Қуанышбаевпен емен-жарқын  әңгімелескен еді. Оң жақтағы белгілі фотожурналист, марқұм Қали Тәттібеков. 

Сурет өткен ғасырдың 70-ші жылдарының аяқ кезінде түсірілген. 

Бақыт бүгінге дейін арнайы 
зерттеу нысанына айнала қой-
маған батыс �ңірінің 300-ге жуық 
әндерін ұлттық �нер қалыбында 
т а л д а п ,  ғ ы л ы м и  а й н а л ы м ғ а 
қосуға ұсыныс жа саған бірден-
бір ғалым. Оның зерттеушілік 
жұмыстарының теория  лық және 
практикалық маңы зы арнайы 
ғылыми кеңестерде сарап тама жа-
салып, �з бағасын алған болатын. 
Музыкатану, филология сала-
сында жиналған  материалдарын 
арнайы орта және жоғары оқу 
орындарында «Қазақ музыка 
 фольклоры», «Қазақ музыкасының 
тарихы», «Мәдениеттану» курста-
рын жүргізуге және оқу құралдарын 
дайындауға пайдалануға болатыны 
туралы ұсыныс берілді. 

Зерттеушінің «Ұлттық �нер – 
�міршең қазына» атты ғылыми 
зерттеулер мен мақалалар жинағы 
2013 жылы Алматыда кітап болып 
басылып шықты. Бұл еңбегі �нер 
зерттеушілеріне, ізденушілерге 
және қарапайым оқырмандарға 
арналған таптырмас құрал. Кітапта 
қазақ ұлтымен бірге жасайтын 
ұлттық музыка мәдениетінің сан 
алуан тақырыбына арналған, ән 
мен орындаушылық мәселелеріне 
қатысты ізденістері енгізілген. 
Сонымен қатар жинаққа соңғы 
онжылдықта республикалық және 
халықаралық  конференцияларда 

тілі оқытушылары мен Қыздар 
университетінің оқытушылары, 
студенттері қатысты. 

Шараның шымылдығы алды-
мен университеттегі парсы тілін 
меңгеріп жатқан студенттердің 
дайындауындағы шағын кон-
цертпен ашылды. Иран Ислам 
 Республикасынан келген арнайы 
қонақтардың Фирдаусидің «Шах-
нама» шығармасынан үзінділер 
о қ у ы  к � ң і л д е н  ш ы қ т ы .  К е ш 

Бақыт Тұрмағанбетова – �нер-
тану ғылымының кандидаты.  
Ол Атырау облысы Жылой ау-
даны Құлсары қаласындағы №1 
орта мектептің түлегі. 1992-1996 
жылдары Ақт� бе дегі А.Жұбанов 
атындағы уни верси теттің музы-
ка факультетін бітірді. Мұнан 
соң Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясында 
оқытушы, музыка зерттеушісі 
м а м а н д ы ғ ы н  и г е р д і .  К е й і н 
М.3уезов атындағы әдебиет және 
�нер институтының аспиранту-
расында білімін жалғастырды. 
О с ы н д а  ж ү р і п  қ а з а қ т ы ң  ә н 
ж а н р ы н а  а р н а л ғ а н  ғ ы л ы м и 
еңбегін қорғап шықты. 2010 
жылы дарынды жас ғалымдарға 
арналған мемлекеттік стипен-
дия иегері атанды. Зерт теушінің 
«Қазақстанның Батыс аймағының 
ән мәдениеті» монографиясы 
а к а д е м и к  С . З и м а н о в  а т ы н -
дағы республикалық қоғамдық 
 ғы лымдар саласындағы жас 
ғалым дар еңбектері байқауында 
алтын медальға ие болып, арнайы 
жүл де мен марапатталды. Соны-
мен қатар ТМД елдерінің Мәскеу 
қала сында �ткен жас ғалымдар 
ғылыми еңбектерінің «Дебюттер 
достығы» байқауында «Қайта 
жаңғырту, насихаттау» аталымы 
бойынша арнайы дипломмен 
 марапатталды. 

Қазақ мемлекеттік Қыздар уни-
верси тетінде Иран мәдениетінің 
күні >тті. 

Университетте парсы тілін 
меңгеріп жатқан студенттерді 
тарихы тамырлас Иран елінің 
м ә д е н и е т і м е н  ж а қ ы н ы р а қ 
 таныстыруды мақсат тұтқан шараға 
сол елден келген қонақтар, соны-
мен қатар шығыстанушы ғалымдар, 
Алматы қаласының ЖОО парсы 


