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Бүгінгі санда:

Бабындағы 
бала тағамы

Мемлекеттік тіл 
арнайы заңмен қорғалуы 

керек

Төртжылдықтың 
басты бәсекесі

11-бет

5-бет

12-бет

Астанада отандық және және 
шетелдік суретшілердің қатысуы-
мен «Нұр келбетті Астана» атты 
к�р кемсурет фестивалі �тті. Сурет-
ші лердің қылқаламынан шыққан 63 
туын ды к�рмеге қойылды. 

ҚР Мәдениет және спорт министр-

лігінің ұйымдастыруымен �ткен ша-

раға қатысуға әлемнің 250-ге жуық 

қылқалам шеберлері ұсыныс біл-

дірген. Олардың ішінен отандық 

және АҚШ, Еуропа, Ресей, Брази-

лия, Жапония, Үндістан елдерінен 

келген суретшілер іріктеп алын-

ды. Қатарында Ұлыбританияның 

Корольдік �нер қауымының мүшесі 

Александра  Коннор, Жапонияның 

акварельмен бейнелеу �нерінің 

шебері Акира  Мурата, Бразилиядағы 

 Панамерика �нер мектебінің тәлімгері 

Жизель Улисс, Үндістанның заманауи 

к�ркем�нер шебері Рам Вираньян, 

АҚШ Ұлттық �нер грантының иегері 

Артем Миролевич, Голландияның 

ретроспективалық к�ркем�нер шебері 

Димитрис Воязоглоу, отандық Гүлмира 

Телғозиева, Бақтыгерей  Телеубай, 

Амангелді  Кененбаев,  Нұрбазар 

Қожин, Қайыр Оразғалиев, Айнабек 

Оспанов, Тілеу жан Батанов сынды 

әйгілі сурет шілер де бар. Суретшілер 

қала бойынша экс педицияға шығып, 

к�рікті жер лерін қағазға түсірді. 

Олардың қылқа ла мы нан шыққан 63 

туынды к�рмеге қо йылды. К�рмені бір 

ай бойы тама шалуға болады.

Астананың 20 жылдығына орай 

ұйымдастырылған шараның мақсаты 

– қылқалам шеберлерінің туындысы 

арқылы бас қаланың әсемдігін әлемге 

жан-жақты таныстыру.

Гүлназ ЕСБОЛ

Туған жерге деген ұлттық мақта-

нышты күшейту – отаншылдықты 

арт  тырудың қуатты тетігі. Ал отан-

шыл дық сезім – ұлы істердің  бастауы.  

Адамзат баласының тарих к�шіне 

ілесіп, ғасырлар бойы �мір сүріп келе 

жатқан ұлтымыздың қилы-қилы 

тағдыры мен жүріп �ткен жолын, 

еліміздің тәуелсіздік мұраттары мен 

құндылықтары тұрғысынан зерделеу-

ге бағытталған қазіргі таңда жүзеге 

асырылатын ауқымды жұмыстың бір 

парағы жоғарыда аталған Елбасының 

бағдарламалық мақаласындағы 

тапсырмаларды жүзеге асыру. Бұл 

дегеніміз туған жеріміздің тарихын 

ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді 

бағалау. Халқымызда ата-бабадан 

тіні үзілмей келе жатқан дәстүрлі 

Ата  мекен ұғымын қастерлеген қо-

ғам дық сана орын алғаны белгілі. 

Сайып келгенде, қасиеті де қастерлі 

Ата мекен ұғымы – біз үшін, келер 

ұр пақ үшін де мәңгілік мирас болып 

қалмақ.

Патриотизмнің қайнар бастауы 

орта мектепте туған жердің тари-

хын оқудан к�рініс табуы аса қажет. 

Бүгінгі жаһандану заманын да әрбір 

КӨРМЕ АТАМЕКЕН

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

СӨЗТАНЫМ

ҚА
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Ш
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Биылғы жылға жазылған оқыр-

мандарымызға шынайы риза шы-

лығымызды білдіре отырып, ұлт ба-

сылымы – «Ана тілі» газетіне жазылу 

жыл бойы жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі 

– мемлекеттік тілдің жай-күйі бол-

ғанымен, к�теріп жүрген мәселелері 

ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік 

жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және 

басқа да рухани мәселелер бар. 

Баспас�зге жазылу секілді маңызды 

істі жұртшылықтың қолдау-к�мегінсіз 

жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» 

ел ішінде к�птеп таралуына лайықты 

үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады
БАСПАСӨЗ – 2018

Қылқалам шеберлерінің тартуы ӨЛКЕТАНУ – ЕЛДІ ТАНУ

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

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

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

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

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

жас үшін �з �лкесінің тарихын зерт-

теп білуден қастерлі ештеңе жоқ. 

Қазақ Елінде тұрақты тұратын, 

онда қызмет ететін әрбір азамат 

�зі нің туған жерінің тарихын, онда 

мекендейтін халықтың салт-дәс-

түрін, әдет-ғұрпын, мәдениетін 

жақсы білуі тиіс. Туған �лкемізде 

бабаларымыздың бастан кешкен 

ты ныс-тіршілігі, кешегі �ткен дәуір-

дегі �мір соқпақтары, туған жер 

шежіресінің алтын қорына айналған 

тарихи деректер рухани жаң ғы-

руымызға тың серпіліс беретіндігі 

с�зсіз. 

А т а - б а б а  ш е ж і р е с і н ,  т у ғ а н 

 �л кеміздің «ақтаңдаққа» толы кешегі 

тарихын, �ткен ақиқатын біліп, 

тарихи тұлғалар есімдерін қазіргі 

және болашақ ұрпаққа үлгі ретінде 

жеткізу де мектепте �лкетану пәнінің 

р�лі ерекше болмақ. Иә, жас ұрпақ 

тәрбиесі кімді де болса толғантпай 

қоймайтын мәселе. Ендеше, осы 

бағыттағы тамаша тәрбие құралы бола 

алатын �лкетану жұмысын жер-жерде 

жандандыра түсуді қолға алар мезгіл 

жеткен сияқты. Туған жер тарихы 

жүйелі түрде зерттеу нәтижесінде ғана 

іске асырылады. Gлке тарихын үнемі 

жаңа материалдармен толықтыру 

және оларды �ңдеп, сабақта �тілетін 

бағдарламалық тақырыптармен 

тығыз байланыстыру арқылы ғана 

бұл бағытта оң нәтижелерге жетуге 

болады.

Мектептерде �лкетану жұмыс-

та рының оқушыларға патриоттық 

тәрбие берудегі мүмкіндіктерін 

ү нем і ж ү йел і па й да ла н у он ы ң 

мектептің оқу тәрбие үдерісі мен 

�зіне лайықты орын алуына жағдай 

жасайды, сондай-ақ барлық пән 

мұғалімдерінің �лкетану матери-

алдарын оқыту үдерісіне кездейсоқ 

емес, мақсатты пайдаланып оты-

руына септігін тигізеді. С�йтіп, 

�л кетан у мат ериа л дары оқ ы т у 

үдерісіне эпизодтық пайдаланудан 

мақсатты, жүйелі пайдаланылатын 

материалдарға айналады.

(Жалғасы 3-бетте)

ҒАСЫРЛАР ПЕРНЕСІ
1 шілдеде Ұлттық домбыра күні атап өтіледі1
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ҮКІМЕТ

ҚР Премьер-министрі Б.Сағынтаевтың 
т�рағалығымен �ткен Үкімет отырысында 
биылғы жылдың алғашқы жарты жылдығындағы 
әлеуметтік-экономикалық даму мен республикалық 
бюджеттің атқарылу барысы және т.б мәселелер 
қаралды.

2018 жылдың бірінші жартыжылдығындағы 

әлеуметтік-экономикалық даму мен республикалық 

бюджеттің атқарылу қорытындылары туралы Ұлттық 

экономика министрі Т.Сүлейменов, Қаржы министрі 

Б.Сұлтанов, Ұлттық банк т�рағасы Д.Ақышев баяндап, 

атқарылып отырған жұмыстарға тоқталды.

Мәліметтерге сүйенсек, экономика саласында 

жыл басынан бергі бес айдағы жалпы к�рсеткіште 

�сім байқалады. Ел экономикасына тартылған 

инвестицияның артып, инфляциялық процестердің 

баяулауы ішкі жалпы �німнің 3,9 пайызға жетуіне 

�зінің ықпалын тигізген.  

Инвестициялар және даму министрі Ж.Қасымбек 

ауылдық елді мекендерді ауызсумен қамтудың жаңа 

тетіктерін ұсынды. Елбасы Жолдауында айтылған 

мәселелерге тоқталып, аталған міндеттерді орындау 

үшін «Gңірлерді дамыту» бағдарламасына бірқатар 

�згерістер енгізу қажеттігін алға тартты. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті цифрландыру 

мәселесі бойынша Ұлттық экономика министрі 

Т.Сүлейменов баяндап, «Цифрлы Қазақстан» 

мемлекеттік бағдарламасы аясында атқарылып жатқан 

іс-шаралардың орындалу барысына тоқталды. 

«Атамекен» ҰКП басқарма т�рағасының орынба-

сары Э.Жұмағазиев қалалар мен аудандарда құрылған 

кәсіпкерлерге қызмет к�рсететін орталықтардың 

жұмысын цифрландыру ұсынылатынын, биылдан 

бастап цифрлық сауаттылықты арттыру үшін оқыту 

бағдарламасы іске қосылатынын тілге тиек етті. 

Оның айтуынша, жыл сайын оқытумен 15 мыңнан 

астам кәсіпкер қамтылатын болса, бүгінгі таңда бұл 

бағдарлама бойын ша 7 мыңнан астам адам оқытылды.  

Үкімет басшысы сала басшыларының есебін 

тыңдап, нақты тапсырмалар жүктеді.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

Нақты тапсырмалар 
жүктеді

ПАРЛАМЕНТ

«АЛТЫН ТОБЫЛҒЫ» 
ӘДЕБИЕТ БАЙҚАУЫ

ЖЕҢІМПАЗДАР 
АНЫҚТАЛДЫ

ТАҒАЙЫНДАУЛАР

ЗАҢ ЖОБАСЫ 
ТАЛҚЫЛАНАДЫ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

МАРАПАТ

ОҢ БОЛСЫН!

Астананың 20 жылдығына арналған «Алтын то-
был ғы» әдебиет байқауы басталды. Ол Қазақ стан 
Республикасы Тұңғыш Президенті –  Елбасы Қо-
ры ның бастамасымен жыл сайын дәстүрлі түр де 
�теді. Биылғы сыйақы қоры – 5,5 миллион теңге.

– «Алтын тобылғы» байқауы Президенттің 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» стратегиялық 

мақаласын жүзеге асыруға бағытталған. «Байқаудың 

басты мақсаты – қазіргі  қазақстандық жас 

жазушыларға қолдау к�рсету және ынталандыру. 

Оларға �з есімдерін шығарып және халыққа к�ркем 

шығармаларын таныстыруға үлкен мүмкіндік беру,   

– деді аталған Қордың атқарушы директорының 

орынбасары Сұлтан Айтжанов.

«Алтын тобылғы» сыйлығы «Үздік проза», «Үздік 

поэзия», «Үздік драматургия», «Үздік балаларға 

арналған шығарма» сияқты т�рт номинация бойын-

ша тағайындалады. Qр номинацияның жеңімпазына 

1 миллион теңге сыйақы беріледі. Сонымен қатар 

биылғы жылы «Астананың 20 жылдығына арналған 

үздік шығарма» атты арнайы тақырыптық номи-

нация жарияланды. Оның сыйақысы 1,5 миллион 

теңге к�лемінде белгіленді. Шығармаларды еліміздің 

танымал мәдениет қайраткерлері, ақын-жазушылар 

мен журналистерінен құралған Қазылар алқасы са-

раптайтын болады.

Байқауға еліміздің 18-35 жас аралығындағы 

жас дарындар қатыса алады. Басты ереже – 

шығармалар  бұрын еш жерде жарияланбаған болуы 

керек.  Gтінімдер 2018 жылғы 1 шілде мен 1 қараша 

аралығында қабылданады. Жеңімпаздар желтоқсан 

айында анықталады. Осы уақытқа дейін «Алтын 

тобылғы» еліміздің барлық �ңірлерінен 17 жас 

жазушының атын шығарды. Атап айтқанда, Арай Ер-

таргынова,  Татьяна Кретова,  Мақпал Мыса, Айсұлу 

Qлмаш, Есболат Айдабосын, Мерей Қарт, Алексей 

Варзаев және т.б. Олар ақшалай сыйақымен қатар, 

шығармаларының арнайы басылыммен кітап түрінде 

жарық к�руіне мүмкіндік алды.

Ақпарат және коммуникациялар министрлігі 
ұйымдастырған «Ниет» үздік әлеуметтік бейнеро-
ликтер байқауының жеңімпаздары анықталды.

Байқауға Қазақстанның барлық �ңірлерінен 600-

ден астам сценарий түскен. Оларды режиссер Ақан 

Сатаев, «Қазақстан» ұлттық арнасының Басқарма 

т�рағасы  Ерлан Қарин, «Қазмедиа» медиамектебінің 

жетекшісі Махаббат Есен мен «Хабар» агенттігінің 

басқарма т�рағасы Алан Qжібаев бағалады.

Байқаудың бас жүлдесі алматылық Дмитрий 

 Галабирге бұйырды. Ол бір миллион теңге мен 

 режиссер Ақан Сатаевтың жетекшілігімен әлеуметтік 

бейнеролик түсіру мүмкіндігін жеңіп алды. 

Сыйлықты Ақпарат және байланыс министрі Дәурен 

Абаев табыстап, бір фильмге арқау болатын сюжетті 

екі-үш минуттық роликке сыйдырудың қиын екенін 

айтты. Gз кезегінде режиссер Ақан Сатаев та үздік 

жұмысты бірауыздан таңдағандарын жеткізді.

Екінші орынды Қуаныш Омаров алды. Оған 

соңғы үлгідегі ноутбук табысталды. Үшінші орын 

алған Ринат Тұрғанбековке кәсіби фотокамера 

берілді. 

Мемлекет басшысының Gкімімен Сәуле 

Мұханбедианқызы Айтпаева Қазақстан Республика-

сын дағы Бала құқықтары ж�ніндегі уәкіл қызметіне 

тағайындалды. 

***

Елбасының Gкімімен Арман Qділханұлы 

Жүдебаев Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консер ваториясының ректоры қызметіне тағайын-

далды.

Парламент Сенаты Конституциялық заңнама, 
сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің кеңейтілген отырысында «Қазақстан 
Республикасының кейбір конституциялық 
заңдарына �згерістер мен толықтырулар енгізу 
 туралы» Заң жобасы қаралды. Ол сайлаудың 
тетігін жетілдіруге, оның ішінде жаңа институт-
тарды енгізуге бағытталған.

Жоба бойынша қолданыстағы бірнеше заңдарға 

�згерістер мен толықтырулар енгізіледі. Атап айт-

қанда: «Қазақстан Республикасындағы сайлау 

туралы» Заңға ауылдық округ әкімдерін тікелей 

сайлау ен гізіледі, соған байланысты аумақтық сай-

лау комис сияларына сайлауды ұйымдастыру мен 

�ткiзуге �кiлеттiк берiледі. Оның екі мүшесі �кі-

леттікті кәсіби деңгейде жүзеге асыратын болады. 

Ал партиялық тізімдер бойынша сайлана-

тын мәслихаттардың депутаттарын сайлау үшін 

пропорционалды жүйе құрылады. Округтік сай-

лау комиссиялары таратылады. Жалпы сайлау 

процесіне цифрлау элементтері енгізіледі, оның 

ішінде сайлаушылардың тізімі цифрландырыла-

ды. Халықаралық байқаушыларды аккредиттеудің 

тәртібі белгіленеді. Сайлауалды насихатты электрон-

ды БАҚ-та жүргізу мәселесі реттеледі.

«ҚР Мемлекеттік рәміздері туралы» Заңға да 

түзетулер жасалады. Енді Елтаңбадағы «Қазақстан» 

деген с�з латын әріптерімен жазылатын болады.
қарқынды дамып келе жатқанына 

 назар аударды. Т�рағаның достық, тең 

құқылық, �зара ынтымақтастық және 

мемлекеттік егемендікті құрметтеу 

рухында тату к�ршілік қатынастарды 

дәйекті дамыту ісіндегі жеке үлесін 

жоғары бағалады.

– Сіздің Жібек жолының эконо-

микалық белдеуін қалыптас тыру 

ж�ніндегі баста маңыз ды іске асы-

ру барысында біздің ынты мақ-

тастығымыз нығая түсті, – деді 

Нұрсұлтан Назарбаев.

Қытай мемлекетінің басшысы 

тату к�ршіліктің үлгісіне айналған 

екі жақты ықпалдастықтың жо-

ғары қарқынмен дамып келе жат қа-

нына тоқталып, бірлескен инфра-

құрылымдық бастамаларды, соның 

ішінде «Бір белдеу, бір жол» бағдар-

ламасын іске асыру ісінде �зара сенім 

мен ынтымақ тастықтың нығайғанын 

атап �тті.

– Біз адамзаттың ортақ тағды рын 

қалыптастыру жолында Қазақстанмен 

бірге болуға және адамзаттың жарқын 

болашағы үшін ақыл-ойымыз бен 

к ү ш - ж і г е р і м і з д і  ж ұ м ы л д ы р у ғ а 

дайын быз. Мен Қазақстан-Қытай 

достығының алып кемесін Сізбен 

бірге басқаруға әзірмін, – деді Си 

Цзиньпин.  

Келісс�з барысында Қытай та-

рапы Қазақ станның экологиялық 

тұрғыдан таза ауыл шаруашылығы 

�німін �з нарығына жеткізуге, энер-

гетика саласындағы, мұнай-газ 

кеше ніндегі, сондай-ақ мәдени-

гуманитарлық байланыстар, жаңа 

технологиялар мен цифрландыру 

салаларындағы екі жақты ынтымақ-

тастықты тереңдетуге мүдделілік 

танытты.

Кездесу соңында Қазақстан 

 Пре зиденті Қытай Халық Республи-

касының Т�рағасын Қазақстанға 

ресми сапармен келуге шақырды.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 

Қ ы т а й  Х а л ы қ  Р е с п у б л и к а с ы 

Мемлекеттік кеңесінің Премьері 

Ли Кэцянмен кездесу барысын-

да екі ел арасындағы саяси және 

экономикалық әріптестіктің жаңа 

деңгейге к�терілгеніне тоқталып, 

оның �зара тиімді ынтымақтастықтың 

үлгісі  болуы тиіс екенін айтты. 

 Тараптар арасында энергетика, к�лік 

және ауыл шаруашылығы салалары-

на қатысты �зара ынтымақтастық 

мәселелері талқыланды.

Тұрақты комитет т�рағасы Ли 

Чжаньшу Қытайдың Бүкілқытайлық 

халық �кілдері жиналысының аты-

нан Қазақстан Президентіне ілтипат 

білдіріп, мемлекеттік сапар аясында 

жүргізілген келісс�здердің жемісті 

болғанына тоқталды және солардың 

нәтижелері бойынша қол қойылған 

құжаттар қазіргі кезеңдегі екі жақты 

қатынастардың нақты даму жоспарын 

айқындағанын атап �тті.

Нұрсұлтан Назарбаев екі елдің 

парламен таралық ынтымақтастығы 

мәселелерін  талқылау  сәт інде 

Бүкілқытайлық халық �кілдері 

жиналысының ХІХ съезінде қабыл-

данған және елдегі тұрақтылықты 

қолдауға,  сондай-ақ қойылған 

міндеттердің орындалуына бағыт-

талған шешімнің Қытай үшін тарихи 

маңызды екенін тілге тиек етті. 

Мемлекет басшысы CNPC кор-

бекіту шешімі, 2018-2023 жылдарға 

арналған есірткіге қарсы стратегия-

сын және оны орындау ж�ніндегі іс-

қимыл бағдарламасын бекіту шешімі, 

Азық-түлік қауіпсіздігі бойынша 

ынтымақтастық бағдарламасы жо-

басын әзірлеу ж�ніндегі шешімі, 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

ынтымақтастық тұжырымдамасын 

бекіту туралы шешімі және т.б. 

құжаттар бар. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қытай 

м е м л е к е т і н е  с а п а р ы  ж а й ы н д а 

бұқаралық ақпарат құралдарына 

арналған жиын �ткізіп, екі елдің 

бүкіл қарым-қатынастары тарихында 

мемлекеттер басшылары арасын-

да сенімділік сипатындағы диалог 

орныққанын атап �тті.

– Қытай Халық Республикасының 

Т�рағасы Си Цзиньпинмен бірге 

�зара сенімді және достық қатынас-

тарымызды нығайта береміз. Елде-

ріміз арасында шешімін таппаған 

мәселе жоқ, керісінше, одан әрі даму 

үшін жолымыз ашық, – деді  Мемлекет 

басшысы.

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  � з а р а 

тиімділікті қамтамасыз ету қағидаты 

негізінде  Қазақстанның Қытаймен 

экономикалық ынтымақтастықты 

дамытып келе жатқаны ж�нінде ай-

тылды. Екі жақты қарым-қатынастар 

стратегиялық міндеттер  және 

Қазақстан экономикасын дамытудың 

б а с ы м д ы қ т а р ы  т ұ р ғ ы с ы н а н 

қалыптасып келеді. Атап айтқанда, 

химия �неркәсібіндегі, тау-кен-

металлургия кешеніндегі, машина 

жасау, энергетика, агро�неркәсіп 

кешені және экономиканың басқа 

да салаларындағы индустриалды-

инновациялық жобаларды жүзеге 

асыру к�зделіп отыр. 

Қазақстан Президенті Шанхай 

ынтымақтастық ұйымы аясында 

ұлттық валюталармен �зара есеп 

айырысу ж�нінде ұсыныс білдіргені 

туралы толық әңгімелеп, Қытай 

Халық Республикасының Т�рағасы 

Си Цзиньпинмен болған келісс�здер 

барысына тоқталды.  

– Сенім болған кезде барлық 

мәселе шешіледі. Кез келген жағдайда 

�з еліңнің мүддесін ескеру керек. 

Келісс�з жүргізу қашан да қиын, сол 

себепті бұған мұқият дайындаламын. 

Бұл – халқымның маған жүктеген 

жауапкершілігі, – деді Нұрсұлтан 

 Назарбаев.  

Қытай мемлекетіне іссапары 

барысында Мемлекет басшысы 

Н.Назарбаев Үндістан Премьер-

министрі  Нарендра Модимен, 

Моңғолия Президенті Халтмаа-

гийн Баттулгамен кездесті. Сондай-

ақ Қытай мемлекетінің Циндао 

қаласына арнайы ат басын бұрды. 

Ресми кездесулер екі ел арасының 

жақындай түсуіне және �зара тиімді 

әріптестіктің нығаюына септігін 

тигізетіні айқын. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

Ұлттық код және санамыздың жаңғыруы

Елбасы �з мақаласында ұлтымыздың 

бәсекеге қабілеттілігі туралы жақсы айтты. 

Бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық 

немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса 

сапасы ж�нінен �згелерден ұтымды дүние 

ұсына алуы, сонымен бірге, білім, қызмет, 

зияткерлік �нім немесе сапалы еңбек ресурс-

тары болуы мүмкін екендігіне тоқтала келе, 

болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи 

байлығымен емес, адамдарының бәсекелік 

қабілетімен айқындалатынын жеткізді. Шын 

мәнінде, әр ғасырдың перзенті �зі �мір сүріп 

отырған уақытқа лайық болу керек. Олардың 

қатарында компьютерлік сауаттылық, шет 

тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты фак-

торлар ерекше р�л атқаратыны с�зсіз. 

Gзім білім саласында еңбек етіп келе 

жатқан азамат ретінде «Рухани жаңғыру» 

мақаласындағы әлемдегі  танымал 100 

оқулықтың қазақ тіліне аударылатынын 

руханият саласындағы үлкен жаңалық деп 

бағалар едім. Gйткені бұл студенттер үшін са-

палы білім алуға, әлемдік білім мен ғылымның 

қазыналарынан сусындауға мүмкіндік береді. 

Дүниежүзінде мойындалған оқулықтардың 

ана тілімізге аударылуы оқу-ағарту саласына 

міндетті түрде серпін береді. Бұл оқулықтарды 

тек қана жастар ғана емес, оқытушылар да 

пайдаланып, �здерінің таным-к�кжиектерін 

арттыратыны с�зсіз. Біз к�бінесе мұндай 

пайдалы кітаптарды орыс тілі арқылы ғана 

біліп келгеніміз жасырын емес. Енді оны 

қазақ тілінде оқуға мүмкіндік туып отыр. Бір 

жағынан ана тіліміздің �рісі кеңейеді. Себебі 

әлемге танымал кітаптар қазақ тіліне аударыл-

са, тіліміздің әлеуеті де жоғарылай түседі. Иә, 

мұндай жақсы идея бұрын тек арман болып 

келсе, қазіргі таңда ол біздің елімізде жүзеге 

асырылуда. Gйткені табысты болудың ең 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

іргелі, басты факторы – білім. Жастарымыз 

басымдық беретін межелердің қатарында білім 

әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі 

құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік 

қоятын ұлт қана табысқа жетеді. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақала-

сының назар аудартатын тағы бір тұсы – 

«Туған жер» ұғымы. 

Туған жеріңнің тарихын білу, кіндік қаның 

тамған жерің, �скен ауылыңа, қалаң мен 

�ңіріңе деген сүйіспеншілігіңді арттыру біз 

үшін аса маңызды. Қазақ халқының ұлттық 

болмысы, дүниетанымы, салт-дәстүрі, �зге 

де рухани-мәдени құндылықтары туған жер-

мен, туған елмен тікелей байланысты. Біз 

туған жерімізден рухани күш алып, �мірге 

туған жердің к�зімен қарайтын елміз. 

Qрқайсымыздың жүрегімізде, жан дүниемізде 

туған жерімізге деген құрмет ерекше. Бұл со-

лай болуы да тиіс. Gйткені ата-бабадан мирас 

болып келе жатқан ұлы дала еліндегі тәрбие 

мектебінің негізгі бағдары да – әрбір баланы 

�з елінің ұланы, келешегін ойлар азаматы, күні 

ертең мемлекетінің дамуына сүбелі үлес қосар 

қайраткер ретінде тәрбиелеу. 

Павлодар облысында еліміздің �зге де 

�ңірлері сияқты тарихи жерлер, сол  жерлермен 

байланысты тарихи атаулар �те к�п. Мұны 

айтып отырғаным, Елбасы �з мақаласында: 

«Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы 

мен �зені тарихтан сыр шертеді. Qрбір жер 

атауының т�ркіні туралы талай-талай аңыздар 

мен әңгімелер бар. Qрбір �лкенің халқына 

суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері 

ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. 

Осының бәрін жас ұрпақ біліп �суге тиіс» 

деп атап �ткені белгілі. Демек, осы уақытқа 

дейін туған жер ұғымына к�біне-к�п �сіп-

�нген жеріміз ретінде зер салып келсек, енді 

оны тарихи тұрғыдан тануға, әрбір сайы мен 

қырқасын, тауы мен �зенінің тарихын білуге 

қадам жасауымыз керек. Qсіресе жас тар жағын 

баулып, тәрбиелегеніміз  абзал. Туған жердің 

тарихын білу жастарға не береді? Qрбір �ңірдің 

қалыптасу кезеңдерін қалай оқытуымыз 

керек? Бұл да білім беру саласындағы 

маңызды мәселенің бірі деп ойлаймын. 

 Жасыратыны жоқ, кешегі кеңестік  заманда 

қазақ даласындағы тарихи жерлер, атаулар 

дұрыстап зерттелмеді, ғалымдарымыз  болса 

да, оған кең мүмкіндіктер берілмеді. Қазіргі 

таңда қасиетті Тәуелсіздігіміздің арқасында 

сол бір олқылықтардың  орнын толтыруға жол 

ашылып отыр.  Павлодар �ңіріндегі тарихи ата-

улар кешегі �ткен замандардың айнасы іспетті. 

Gйткені әрбір жер атауы жайдан-жай қойыла 

салмайтыны белгілі. 

Мысалы, Ақназар, Бұғыжыра, Бұрықк�л, 

Д�ңгіл ағаш, Қазыбектің Қарасуы, Қарасарал-

жын, Алабайтал, Алшағыр, Бабайтас, Qйкен, 

Бұланбайк�л, Белсары, Елемесқамыс, Үрлітүп 

және т.б. атаулардың әрқайсымыз тереңдеп 

зерттейтін болсақ, ұлтымыздың бойындағы 

ұлттық кодты ашатын дүниелер. Жер-су атау-

лары – тарихи санамызды қалыптастыратын 

негізгі құндылықтардың бірі де бірегейі. 

Бір с�збен айтқанда, жастарға патриоттық 

тәрбие берудің бір жолы – оларға туған 

жердің қадір-қасиетін танытудан басталады. 

Gйткені Елбасы �з мақаласында орынды атап 

�ткеніндей: «...ұлттық код, ұлттық мәдениет 

сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды». 

Жалпы туған жер ұғымы – терең ұғым. Туған 

жерін, туған ауылын жақсы к�ретін адам ол 

елін де, мемлекетін де құрметтейді, соның жа-

нашыры болады. Біз осындай құндылықтарды 

жастарға үйретіп келеміз. 

Cмірғали БЕГІМТАЕВ, 
С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университеті 
гуманитарлық-педагогикалық 

факультеттің деканы, 
саяси ғылым кандидаты

порациясы директорлар кеңесінің 

т�рағасы Ван Илиньмен кездесу 

барысында компанияның мұнай 

мен газды �ндіру, тасымалдау және 

оны қайта �ңдеу салалары бойын-

ша Қазақстанның негізгі әріптесі 

болып саналатынына тоқталып, бұл 

кәсіпорынның еліміздегі жұмысына 

қанағаттанатынын жеткізді.

Компания басшысы Қазақстан 

Прези дентіне Іскерлік кеңес аясын-

да жүргізілген келісс�здер мен қол 

қойылған келісімшарттар ж�нінде 

баяндады.

Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Назарбаев Қытай 

Халық Республикасының іскер топ-

тар �кілдерімен де кездесті. Онда 

Мемлекет басшысы Қытай Халық 

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

маңызды стратегиялық әріптес-

терінің бірі болып саналатынына 

тоқталып, екі ел арасында тари-

хи тұрғыдан дос тық және сенімді 

қарым-қа ты нас қалыптасқанын 

меңзеді. Қазақстанның мұнай-газ, 

химия және тамақ �неркәсібінде, 

сондай-ақ банк, машина жасау, 

 логистика және басқа да  салаларында 

Қытай капиталының қатысы бар 1200 

кәсіпорын жұмыс істейтінін атап 

�тті.

– Бүгін екі елдің 300-ден астам 

бизнес �кілдері қатысқан Іскерлік 

кеңес �тті. 13 миллиард доллар-

дан астам қаржы к�леміндегі 40-қа 

жуық коммерциялық құжатқа қол 

қойылды. Сонымен қатар индус-

трияландыру және инвестиция 

салаларындағы ынтымақтастық 

 аясында жалпы сомасы 28  миллиард 

доллар к�леміндегі 51 жобаның 

тізімі жасалды, – деді Қазақстан 

Президенті.

Мемлекет басшысы кездесуге 

қатысып отырған кәсіпкерлерге 

Қазақстанның геосаяси тұрғыдан 

ұтымды орналасқаны және осы 

факторға байланысты оның бизнес 

жасаудағы артықшылығы ж�нінде 

айтты.

Кездесу барысында Қытайдың 

жетекші компанияларының �кілдері 

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

бизнестегі байланыстарын орнатуға 

зор мүдделілік танытты.

Нұрсұлтан Назарбаев Шанхай 

ынтымақ тастық ұйымына мүше 

мемлекеттер басшылары кеңесінің 

кеңейтілген құрамдағы отырысына 

қатысты. Мемлекет басшысы және 

ресми делегация мүшелері келе-

шекте атқарылатын �зара іс-қимыл 

мәселелерін талқылап, халықаралық 

және �ңірлік күн тәртібіндегі �зекті 

мәселелер ж�нінде  пікір алмасты. 

Шанхай ынтымақтастық ұйы-

мына мүше мемлекеттер басшы-

лары бас қосқан жиында  бірнеше 

құжаттарға қол қойылып, Циндао 

декларациясы  қабылданды. Олардың 

қатарында ШЫҰ-ға мүше мемлекет-

тер басшылары кеңесінің ШЫҰ-ға 

мүше мемлекеттердің ұзақмерзімді 

т а т у  к � р ш і л і к ,  д о с т ы қ  ж ә н е 

ынтымақтастық туралы шарт ережесін 

жүзеге асырудың 2018-2022 жылдарға 

арналған іс-қимыл жоспарын бекіту 

ж�ніндегі шешімі, 2019-2021 жылдарға 

арналған терроризм, сепаратизм және 

экстремизмге қарсы іс-қимылдағы 

ынтымақтастық бағдарламасын 

І с с а п а р  б а р ы с ы н д а  Қ ы т а й 

Халық Республикасының Т�рағасы 

Си Цзиньпинмен, Қытай Халық 

 Республикасы Мемлекеттік кеңесінің 

Премьері Ли Кэцянмен, Қытай 

Халық Республикасы Бүкілқытайлық 

х а л ы қ  � к і л д е р і н і ң  ж и н а л ы с ы 

Тұрақты комитетінің т�рағасы Ли 

Чжаньшумен, СNPC корпорация-

сы директорлар кеңесінің т�рағасы 

Ван Илиньмен және Қытай Халық 

Республикасының іскер топтар 

�кілдерімен кездесті. 

ҚР Президенті Н.Назарбаев Қытай 

Халық Республикасының Т�рағасы 

Си Цзиньпинмен болған кездесу-

де Қытай тарапына мемлекеттік 

сапармен келуге шақырғаны үшін 

ризашылық білдіріп,  екі  елдің 

арасындағы қарым-қатынастың 

Сенімге негізделген байланыс
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Алматы қаласы ішкі саясат бас қармасы мен «Ел-шежіре» 
қоғамдық қоры ұйымдас ты руы мен Астананың 20 жылдық 
мерейтойына арналған іс-шара �тті. 

Ж.Жабаев атындағы кітапханаға жиналған зиялы 

қауым �кілдері Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы жаңа 

астананың мән-маңызы ж�нінде ой толғады. Еліміздің 

жүрегіне айналған шаһардың кешегісінен бүгінге дейінгі 

бағындырған белестері мен жеткен жетістіктері баяндал-

ды.

Жиынды кіріспе с�зімен ашқан «Ел-шежіре» қоғамдық 

қорының т�рағасы Дәулет Qшімхан бұл таңдаудың дұрыс 

болғанын уақыттың �зі дәлелдеп бергенін тілге тиек 

етіп, жай ғана мейрам емес, үлкен шешім қабылданып, 

жауапкершілік жүгін арқалаған ерекше күн екенін атап 

�тті. 

Аталмыш шараға «Ақиқат»  журналының бас редакторы 

Аманхан Qлім, саясаттанушы, тарих ғылымының докторы 

Qзімбай Ғали, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, та-

рих ғылымының докторы Тәттігүл Қартаева сынды бірқатар 

қоғам қайраткерлері және жастар қатысты.

«Ақиқат» журналының бас редакторы, белгілі 

ақын  Аманхан Qлім с�з алып, Астананы ауыстырудың 

маңыздылығына, Елбасының р�ліне тоқталды. 

–  Президент  мұндай шешімді  экономикалық 

қиындықтар тұсында,  жаңадан Тәуелсіздікке қол жеткізген 

уақытта қабылдады. Gзге мемлекеттер таңғалып, мұндай 

бастамаға күмәнмен қараушылар да болды. Ал біз ортақ 

жүкті жұмыла к�тергеннің арқасында осы күнге жеттік, яғни 

Арқа т�сінде бүкіл әлемге әйгілі болған тамаша қала салдық, 

– деді А.Qлім. 

Саясаттанушы Qзімбай Ғали Астана қаласындағы 

демографиялық ахуалды тілге тиек етті. «Бүгінде Астана-

да бір миллионнан аса тұрғын бар. Ол жақтағы қазақтың 

үлесі Алматыдан жоғары. Бұрындары басқа облыстан 

келгендер Елорданың суығына шыдай алмай, қайта 

к�шіп кететін. Десе де, қазір Астана оңтүстіктен кел-

ген тұрғындардың арқасында қазақыланған. Елбасы 

экономикалық, әлеуметтік саясатты сәтті жүргізіп,  ре-

форманы жандандырып келеді» дей келе, бүгінгідей бейбіт 

�міріміздің, тату-тәтті тірлігіміздің арқасында к�птеген 

табыстарға қол жеткізіп отырғанымызды атап �тті. 

Шараға қатысушы жастар меймандарға сауал қойып, 

тұшымды жауап алды. Аға буын �кілдері бас шаһардың 

қадірін терең сезінуді, оны әрі қарай бірлесе дамытуға мән 

беру керектігіне назар аударды. 

Б.НCЛІБАЕВ

ӘҢГІМЕ 
АРҚАУЫ – АСТАНА

БАСҚОСУ

САПАР

БӘРЕКЕЛДІ!

ӨНЕР

МЕРЕКЕГЕ ОРАЙ

АУДАНДЫҚ МҰРАЖАЙ – 
ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА

МЕРЕЙІ ҮСТЕМ БОЛДЫ

Астана қаласының 20 жылдығына орай 
«Астана – ұлы дала елордасы» атты к�п күн-
дік салт аттылар экспедициясы басталды. 

Экспедиция құрамына 10 адам енген. Олар 

Ақмола, Павлодар, Қарағанды облыстарындағы 

ұлттық парктер: Бұйратау, Баянауыл және 

Қарқаралы арқылы жүріп �теді. Турдың жалпы 

ұзындығы 600 шақырымды құрайды. Қаты-

сушылар бұл жолды он күнде еңсеруді жоспар-

лап отыр. 

Шараның мақсаты – қазақстандықтардың 

патриоттық сезімін нығайтып, Астананың та-

рихи р�лін айшықтау.

Айта кетейік, шара биыл үшінші рет ұйым-

дас тырылып отыр. Алғашқы шеру 2016 жылы 

Қазақ елінің Тәуелсіздігінің 25 жылдығына, 

былтыр халықаралық ЭКСПО к�рмесіне орай 

�ткен болатын.

Батыс Қазақстан облысындағы  Сырым 
Датұлы атындағы музей аудандық 
мұражайлар арасында еліміз бойынша ең 
үздік деп танылып, бас жүлдеге тігілген 1 
миллион теңгені олжалады. 

Қазіргі таңда оның жарты б�лігі аудандық 

мәдениет үйінің ғимаратында орналасқан. Ал 

қалған жәдігерлер Алаш қайраткерлерінің штаб-

пәтері болған тарихи ғимаратта жинақталыпты. 

Мұнда XX ғасырдың басындағы белгілі қоғам 

қайраткерлері Жаһанша Досмұхамедовтың 

�мірінен сыр шертетін деректер және  Халел 

Досмұхамедовтың �з үйінде тұтынған заттары 

қойылған. Qсіресе к�не фарфор ыдыстар мен 

жиһаздар құнды жәдігерлер  санатында. Музейде, 

сондай-ақ даңқты батыр, ел бастаған к�сем, с�з 

бастаған шешен Сырым Датұлының жорықты 

жолдары мен осы �ңірдің тумасы, ақиық ақын 

Қадыр Мырза-Qлінің шығармашылығына 

арналған бұрыштар бар. Жүлде есебінен түскен 

қаржы мұражайды ж�ндеу мен қажетті құрал-

жабдықтар алуға жұмсалады. 

С.Датұлы атындағы тарихи-�лкетану му-

зейінде 500-ге тарта құнды жәдігерлер бар. 

Мұрағат материалдарынан алынған, фотосурет-

тер және заттай жәдігер сақталған.

Қазақстандық пианист Хадиша Оңалбаева 
әлемге әйгілі Карнеги Холлда �нер к�рсетті. 
Ол – АҚШ мұғалімдерінің ұлттық музыка 
лигасының мүшесі, Алабама штатының 
Мобил университеті профессоры және 
 фортепиано факультетінің деканы. 

Талант иесі Нью-Йорк т�рінде �зінің жазған 

туындыларын, Бетховен мен Чайковскийдің 

шығармаларын және қазақтың әсем әуендерін 

орындады. Ахмет Жұбанов атындағы мектеп пен 

Құрманғазы атындағы консерваторияның түлегі 

түрлі халықаралық сайыстардың жеңімпазы. 

Gнер жолындағы білімін шыңдау үшін Жаңа 

Орлеан университетінде магистратура оқып, 

Луизиана штаты университетінде доктор 

дәрежесін алды.

Америка жұртшылығына «Таңғаларлық кер-

без» және «Бірге ойланайық» атты �з туындыла-

рын тарту етті. Осы елде жұмыс істеп жүрген 15 

жыл ішінде Steinway Artist жүлдесін жеңіп, 2017 

жылы Алабама штатының үздік артисі атанды. 

Жер лесіміздің виртуоздық ойынын к�рер-

мендер ерекше қошеметпен қарсы алды. 

(Басы 1-бетте)

Мұның �міршеңдігін �лкетану 

жұмысымен үнемі айналысатын 

мұғалімдер мен мектептердің 

тәжірибесі растап отыр. Gлкетану 

материалдарын сабақта тиімді 

пайдалану үшін оқу шының жас 

ерекшелігін, �тілетін сабақтың 

тақырыбына үйлесімді жерлерін 

және оқушы ларға тартымды, ой 

тастайтындай мәселелерді ескер-

ген ж�н. Бағдарламалық мақа лада 

жатқан кісінің үстіне құдықтың 

жары құлап �лген.

Осы �ңірде �мір сүрген Толмаш 

есімді кейуана �лер алдында бала-

ларына «Мен �лгеннен кейін мына 

ұршықтағы иірген жібімді тарқатып, 

жеткен жеріне мені қойыңдар» деп 

�сиет етіпті. Ол жіп бір үлкен т�беге 

дейін жетіп, кемпірді сол жерге жер-

леген. Содан бері ол бейіт «Толмаш 

бейіті» деп аталады.

Ж а п п а с  р у ы н ы ң  қ а у ы м ы 

« Бай сана». Ол сол рудан шыққан кісі-

нің аты болуы керек. Ол кісі дүние ден 

�ткенде оның бейітін орнат қан жерді 

«Байсана» атап кетсе керек.

Жайықтың бұрынғы арнасымен 

шығысқа қарай жүргенде жағасында 

«Gміршін», «Бақша», «Бұзау суат», 

«К�пқұдық» деген жер атаулары 

бар. Бұл жерлерді Бақсай ауылының 

б а й ы р ғ ы  т ұ р ғ ы н д а р ы  б о л м а -

са, к�пшілік жұрт біле бермейді. 

«Gміршін» – кісінің аты. «Бақша» 

атауы айтып тұрғандай бұл жерге 

соғыстан кейінгі қиын жылдары 

ауыл тұрғындары бау-бақша дақыл-

да рын еккен.

Міне, бұл тұрған жеріміздің ата-

лу тарихына қатысты қысқа ғана 

әңгімелер. Мұны әлі де тереңдей 

зерттей берген абзал. Бұның бәрі 

сайып келгенде, туған жерге деген 

сүйіспеншіліктен – Ұлы дала еліне 

де ген патриоттық сезімге ұласары 

с�зсіз ақиқат.

Аққали АХМЕТ,
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік 
университетінің профессоры, тарих 

ғылымының докторы

ӘДЕБИЕТ

ЖАҚСЫЛЫҚ ПЕН 
ДОСТЫҚ ЖЫРШЫСЫ

Jзбекстанның Термез қаласында қазақ тың 
ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың шығар-
ма шылығына арналған «Жақсылық пен 
достықтың жаршысы» атты әдеби кеш �тті.

Qдеби кешке ақын-жазушылар, ғалымдар, 

әдебиет сүйер қауым, студент жастар мен 

этникалық қазақтар қатысты. Олар Абайдың 

мұрасын зерттеп, қазақ ақынының к�пқырлы 

шығармашылығының жастар арасындағы 

патриоттық сезімді нығайтудағы р�лін с�з етті. 

Шара Gзбекстан Президентінің «Қазақтың 

ұлы ақыны және ойшылы Абай Құнанбаевтың 

шығармашылығын зерделеу және оны насихат-

тау туралы» қаулысының аясында �тті.

Шараны ұйымдастырушы Сурхандарья 

облысының Адиб Собир Термези атындағы 

ақпараттық-кітапханалық орталығының 

жетекшісі М.Абдушукуровтың айтуынша, 

жас тардың Абай шығармашылығына қызығу-

шылық танытуы – қуантарлық жағдай.

Табиғатты 
аялай 

білейік

ШАРА

к�рсетілгендей, жергілікті билік 

«Туған жер» бағдарламасын жи-

нақылықпен және жүйелілікпен 

қолға алуы тиіс. 

...Қасиетті туған жердің – туған 

�лкенің тарихына атүсті қарауға 

болмайды. Мынау күн қақтап үнсіз 

жатқан Ұлы даламызға тіл бітіп 

с�йлеп кетсе, басынан �ткен қуаны-

шы мен қайғысын, қасіретін жыр 

қылып айтар ма, қайтер еді?.. 

 Халқымыздың к�рнекті жазушы-

ларының бірі Ғ.Мүсірепов «Дүниеде 

туған еліңнен артық ел де, жер де 

жоқ» деген екен.

Ендеше, туған жер тарихын білу 

– онда туып-�скен перзенттерінің 

қасиетті парызы. Мен кәсіби та-

рихшы маман ретінде �лке тари-

хына ден қойып, туған жеріміздегі 

жер-су аттарын �зімше зерделеп 

жүретінмін. 

Gлкеміздегі талай тарихи оқиға-

лар �лкеміздің мақтанышы болған 

Ақжайық �зенімен байланысты 

�рбиді. Алуан-алуан шежірені түбіне 

тұндырып жатқан Ақжайық Атырау 

�ңірінің мақтанышы, құт-берекесі, 

тіршілік �зегі. Махамбет Gтемісұлы 

хан жасағынан қуғын к�ріп, тарығып 

жүргенде:    

Айналайын Ақжайық,

Ат салмай �тер күн қайда?

Еңсесі биік Ақорда,

Еңкеймей кірер күн қайда? – деп 

аңсайтын Жайық �зені. 

Бұны казак-орыстар алып, қа зақ-

ты ата қонысынан қуып шыққанда 

Мұрат ақын М�ңкеұлы: 

Еділді келіп алғаны,

Етекке қолды салғаны,

Жайықты келіп алғаны.

ж�нінде А.К.Гейне былай деп жаз-

ды: «Gздерінің тонаушылығы мен 

зорлық-зомбылығы арқылы олар 

қырғыздардың (қазақтар – А.А.) 

бойында бүкіл орыс халқына деген 

�шпенділік орнатты». Жоғарыда 

аталған бекіністер патша үкіметі 

әкімшілігінің қатынас қағаздарында 

жиі аталады. Оның бір ғана мысалы, 

патша үкіметінің шенеунікте рі-

нің жоғарыға жазған хатта рында 

«1804 жылы 26 наурызда Gтеміс 

 Құл маниязұлы мен Жүзбатыр 

Сартұлы беріш руының ауылдарын 

орнынан к�теріп, Топайлы мен Зеле-

ный бекіністерінің маңынан күзетке 

бой бермей Жайықтың Бұхар бетіне 

�туге әрекет жасады» десе, ал екінші 

бір құжатта 1837 жылдың 24 қараша 

күні Орынбор әскери губернаторы 

В.А.Перовскийге подполковник 

К.К.Гекенің Исатай батыр тура-

лы берген рапортында: «Қарақшы 

Тайманұлы шамамен линияға қарсы 

Топайлы, Карманов және Бақсай 

бекіністері арасында жүргендігіне 

күмән жоқ.  . . .Мен қалған от-

рядпен, бір зеңбірекпен Нарын 

құмы шекарасындағы Қаратоқай 

қорығына тоқтадым. Қаратоқай 

қорығы Топайлы бекінісіне қарсы 

линиядан 85 немесе 95 шақырым 

жер» деп жазған (ҚР ОМА 4-Қор, 
1-тізім, 1963-іс, 367-369 п.). 

Ақтоғай ауылының топони-

ми калық атаулары әрқилы болып 

келеді. Мәселен, «Сборный» елді 

меке нінің аталу себебі – Жайық �зе-

ні нің бойындағы «Тополи», «Карма-

ново», «Чуй» (Бақсай) бекеттерінде 

тұрған казак-орыстар жыл сайын 

әскери дайындық (сбор) �ткізіп 

тұрған. Сондықтан бұл жерді «Сбор-

ный пункт», одан қысқартып «Сбор-

ный» деп атаған. Күні бүгін Ақтоғай 

ауылынан Жайық �зені бойымен 

солтүстікке қарай 4-5 шақырым 

жерде сол атаумен қалған «Сбор-

ный» мекені бар.

«Сборный» мекенінің қасында 

жарты шеңбер жасай орналасқан 

«Ойынк�л» деген сай бар. «Сборға» 

жиналған казак-орыстар осы к�лде 

оқу-жаттығуда әскери-соғыс такти-

касын үйренген. Сондықтан жергі-

лікті қазақтар осы жерді «Ойынк�л» 

деп атаған.

Қазан т�ңкерісіне дейін «Топай-

лы» елді мекенінде Орал казакта-

рының соңғы атаманы, генерал-

майор В.С.Толстов тұрған. Бүгінде 

ол тұрған үйдің құландысы жатыр. 

К�не к�з қарттардың айтуына 

қарағанда, мұнда терек ағашы к�п 

болғанға ұқсайды. Орыстар бұл 

жерді «Тополи» десе, қазақтар «То-

пайлы» деп атап кеткен.

Бүгінгі күні бұл ауыл Қазақ 

КСР-нің Қаржы б�лімін басқарған, 

Қазақ елінің Мәскеудегі �кілі болып 

к�п жыл жұмыс жасаған, КСРО 

Жоғарғы Кеңесінің, Қазақ КСР 

Жоғарғы Кеңе  сінің бірнеше дүркін 

депутаты болған мемлекет, қоғам 

қайраткері Gтеш қали Атамбаев аты-

мен аталады.

«Карманово» (қазіргі  атауы 

«Gркен») елді мекенінің солтүстік 

батысында «Алтын қазған» деген 

үлкен т�бе бар. Бұлай аталу себебі 

– байлар құдық қазып су шығару 

үшін «осы жерден алтын шығады» 

деп шыңырау құдық қаздырғанға 

ұқсайды. Бірақ су шықпаған, қазып 

Алдымен, қонақтарға Қазақстан 

Республикасының экология саласы-

ның 30 жылдығына орай  арнайы 

дайын далған сюжет к�рсетілді. Сахна 

т�ріне облыс әкімінің орынбасары 

Мақсат Сқақов к�теріліп, экология 

саласының дамуына қосқан үлесі 

үшін бір топ азаматты Энергетика 

министрлігінің арнайы тапсыры-

сымен мерекелік күнге жасақталған 

«Қазақстан Республикасының эколо-

гия саласына 30 жыл» атты мерекелік 

т�сбелгісімен марапаттады.

Олардың қатарында  профессор 

 Гусман Кенжетаев,  экология сала сы-

ның майталман ардагері  Орынбасар 

Тоғжанов, ауыл шаруашы лығы ғылы-

мының  кандидаты Құбаш Мұсаев, 

Ш.Есенов атындағы университетінде 

«Gндірістік экология» мамандығын 

ашуға негіз болған Еділ Жаңбыршин, 

мамандандырылған табиғат қорғау 

прокурорының орынбасары Смағұл 

Хасниязов, табиғи ресурстар және 

табиғат пайдалануды реттеу басқар ма-

сы басшысының орынбасары Есенқос 

Qділбаев, «Қолдау экология» үкіметтік 

емес ұйымының басшысы Qділбек 

Қозыбақов, «Эко Маңғыстау» үкіметтік 

емес ұйымының жекетшісі Кирилл 

Осин, экология департаментінің 

қызметкерлері Құралай Ташенова, 

Дархан Тенелбаев, Клара Жакупова, 

табиғи ресурстар және табиғат пайдала-

нуды реттеу басқармасының б�лім бас-

шысы Гүлсім Мутанова және «Каспий 

битум», «Казгидромет», «Мемлекеттік 

сараптама» кәсіпорындары мен сала 

ардагерлері бар.   

Сонымен қатар Бауыржан Ниязов, 

Лидия Быстрицкая, Динара Еңсегенге 

ҚР Энергетика Министрлігінің Құрмет 

грамотасы табысталса, Қазыналы 

�лкеміздің �ркендеп-дамуына және ҚР 

гүлденуіне қосқан қажырлы еңбектері 

үшін Маңғыстау облысы әкімінің 

Алғыс хатымен Қажымұрат Хайрушев, 

Гүлім Ұлықбанова, Райхан Демесінова, 

Б е с і м б а й  Б ә й е г л о в ,  Қ а ң ғ а б а й 

Gскінбаев, Қуандық Ізтұрғанов мара-

патталды. 

«Таза болса табиғат – адам болар 

адамзат» тақырыбында облыстық 

отба  сылық үлгідегі балалар ауылының 

тәрбиеленушілері арасында �ткен су-

рет байқауының жеңімпаздары Елена 

Жигмановская, Даниял Муланов және 

Виолета Короткованың еселі еңбектері 

атап �тілді. 

Марапатқа ие болғандардың қа-

тарында 7 жасар Ерболат К�птілеу де 

бар. Ол облыс әкімдігімен жыл сайын 

ұйымдастырылатын сенбілікке �з 

еркімен қатысып, к�пке үлгі боларлық 

жас табиғат жанашыры. Кішкене жа-

сына қарамастан туған �лкесін күл-

қоқыстан тазартуға �зінің сүбелі үлесін 

қосып келеді. Осылайша әрбір сала 

қызметкерінің атқарып жүрген игі 

істері, табиғатты қорғау саласындағы 

маңызды жұмыстары ескерусіз қалмай, 

лайықты бағаланды. 

Gз кезегінде с�з ал ған Маңғыстау 

об лысы экология депар  таменті басшы-

сының міндетін ат қа рушы  Руслан 

Тукенов, тазалық сақ шыларын кәсіби 

мерекелерімен құт тықтап, табиғат 

сұлулығын сақтау, одан ләззат ала 

білу – әрбір азаматтың эко логиялық 

мәдениетінің  басты к�р сеткіші 

екендігін атап �тті. Жер-ананы қорғау 

– адамгершілік борыш,  па расатты 

парыз деген ол, табиғат – адамның 

бойына қуат, к�ңіліне шабыт, сезіміне 

ләззат шапағын шашатын  сұ лулық пен 

әсемдік әлемі, баға жетпес байлығы 

деп ағынан жарылды. 

Айналаны қорғау, �ркендету және 

жақсарту ж�ніндегі әрекеттердің 

м а қ с а т ы  а д а м д а р д ы ң  с а л а у а т -

ты және сенімді ортада �мір сүруін 

қамтамасыз етері с�зсіз. Сонымен  

қатар олардың осы саладағы әрбір 

атқарған жұмыстары қоршаған ортаға 

оң септігін тигізері анық.

Таза табиғи ортада �мір сүруімізді 

қамтамасыз етіп отырған қоршаған 

ортаны қорғау саласы қызметкерлерін 

кәсіби мерекелерімен құттықтай оты-

рып, дендеріне саулық, отбасыларына 

береке тілейміз. 

Кәмшат ІЗБАСАРОВА,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі 

Жағаға қолды салғаны, – деп зар 

т�кті.

Ы ғ ы л м а н  Ш � р е к ұ л ы н ы ң 

 «Исатай-Махамбет» дастанында: 

Түн ортасы болғанда,

Жаманқала аузынан

Қаптаған қолға қарсы �тті,

Жаудан қайтар ер ме еді?!

Алды-артында қамаудан

Аман-есен �ткізіп, 

Сапарын Алла ж�ндеді, – деп 

жырланады, Исатай мен  Махамбет 

бастаған к�теріліс хан мен пат-

ӨЛКЕТАНУ – 
ЕЛДІ ТАНУ

шаның біріккен жасағынан жеңіл-

геннен кейін, жан сақтап ығысқан 

олардың шағын тобы 1837 жылдың 

13 желтоқсанында осы жаңа қатып 

жатқан �зеннен ат пен түйелердің 

аяқтарын буып байлап, мұзға киіз 

т�сеп �ткен екен. Кезінде Исатай-

М а х а м б е т т і ң  « к � п і р і  ж о қ  А қ 

Жайық, атын жалдап �ткен жеріне» 

(Мұрат М�ңкеұлы) ескерткіш белгі 

қойылған.

Облысымыздың қазіргі  Махамбет 

ауданына қарасты Ақтоғай  ауылы 

1981 жылғы 25-ші қараша дағы Қазақ 

КСР Жоғарғы Кеңесі Т�рал қасының 

қаулысы  бойынша құрылған.

Ақтоғай ауылы Жайық �зенінің 

бойынан батысқа қарай 3-4 ша-

қырым қашықтықта орналасқан. 

Ауыл тарихы сонау ХVІІІ ғасырдан 

бастау алатын Бақсай (Чуй) деп 

аталған елді мекенмен тығыз бай-

ланысты. Тарихтан белгілі қазақ 

жер лері алпауыт Ресей империя-

сының отарына айналып Жайық 

�зенінің бойына казак-орыс тар 

мен қарашекпенділері  орналасып, 

Бақсай (Чуй), Карманово, Топай-

лы, Зеленый, Кулагино, Гребен-

щиково, т.б. әскери бекіністері 

салынып, мұздай қаруланған патша 

үкіметінің құлақ кесті құлындай 

болған казак әскери б�лімдерімен 

толықтырылды. Осы аталған ірілі-

уақты бекіністер патша үкіметінің 

Жайық бойын толық отарлауының 

т ірег і  мен  күш -қуаты болды. 

Бекіністерге орналасқан  отарлаушы 

казактар Жайық бойының байлығын 

еміп, еркін талан-таражға салу-

мен және халықты тонаумен ай-

налысты. Казактардың ж�нсіздігі 
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Сондай-ақ мұғалімдердің біліктілігін 

арттыруға және жетілдіруге бағытталған 

қосымша кәсіби білім беру бағдарламалары 

жүр г із ілмек.  Бірнеше бағыт бойын-

ша жұмыс істейтін орталыққа білікті тіл 

 ма ман дары жұмылдырылған. Олар жаңа 

әліп бидің орфографиясы мен орфоэпия-

сын қалыптастыру бағытында арнайы 

сабақтар мен курстар �ткізеді. Жаңа әліпби 

 бойынша оқу-әдістемелік кешен жасалып, 

алдағы уақытта арнайы оқу құралдары да 

жарық к�рмек. Қазіргі күнде оның арнайы 

тұжы рымдамасы бекітіліп, негізгі басым 

бағыттары түзілген.

Жиын барысында Қыздар универси-

те тінің ғалымдары құрастырған латын 

графикасын үйретуге арналған арнайы 

бағ дарлама таныстырылды. Жоба атауы 

– «Латын графикасына �туге байланыс-

ты интерактивті үйретуші бағдарламалар 

жасаудың лингвистикалық негіздері 

мен мультимедиялық технологияла-

ры». Аталған жобаның бағдарламасында 

Android, iOS, Windows платформасындағы 

лингвистикалық с�здік, латын әрпіне ав- Jandar ASAN

томатты түрде аударма жасайтын арнайы 

сайт пен дыбыс және бейне материалда-

рымен сүйемелденген сандық электронды 

оқулықтар бар. Сонымен қатар латын графи-

касын үйрету үшін балаларға арналған ойын 

бағдарламалары мен мобильді қосымшалар 

енгізілген. Ғылыми жаңалық орталықта 

тәжірибеден �теді.

Аталған оқу орнында Елорданың 20 

жылдығына арналған «Астана – Ұлы Дала 

елордасы» атты к�рме ашылды. К�рмеде 

Қыздар университетінің оқытушылары мен 

студенттерінің 30-дан астам картинасы мен 

қол�нер бұйымдары к�пшілік назарына 

ұсынылды. 

Елорданың қалыптасу тарихын қылқалам 

шеберлерінің к�зқарасы тұрғысынан 

дәріптеу, к�пшіліктің бейнелеу �неріне 

к�ркем құндылық тұрғысындағы к�зқарасын 

қалыптастыру және жергілікті суретшілер 

арасында тәжірибе алмасу мақсатын к�здеген 

к�рме жұмысы екі ай қала тұрғындары мен 

қонақтарының назарына ұсынылады. 

Жандар АСАН

Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына қосымша

Қазақстан Республикасы Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен бекітілген

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

Қ а з а қ ш а л а п  т у р а  а й т а р 

болсақ, ғалымдар, қазақ тілінің 

к�сегесін к�гертуге атсалысып 

жүрген  мамандар пікір таласты-

рып, латын әліпбиіне байланысты 

айтысқа түскендей әсер берді. Бұл 

қуанышты жағдай. Gйткені түрлі 

к�зқарас, түрлі ұстаным түптеп 

келгенде ортақ ойға жетелейді.

Латын гарфикасына негіз дел-

ген қазақ әліпбиі емле ереже ле-

рінің тұжырымдамасын таны-

стыруды мақсат еткен конферен-

цияны Мәдениет және спорт 

министрлігі Тілдерді дамыту және 

қоғамдық-саяси жұмыс коми-

тетінің т�рағасы Қуат Бораш 

жүргізді. Ол латын әліпбиіне к�-

шуге байланысты  Елбасы бастама-

сына орай қыруар жұмыстар 

жүргізіліп жатқанын айтып, бұған 

еліміздің жетекші тіл  мамандары 

мен тіл жанашырларының қолдау 

білдіріп отырғанына ризашылық 

білдірді.

Мәдениет және спорт вице-

министрі Ақтоты Райымқұлова 

конференция жұмысын кіріспе 

с�збен ашып, алдымызда ұлттық 

әліпбидің емле ережелерін да-

ярлау,  апробация дан �ткізу, 

жұртшылыққа насихаттау, үйрету, 

түсіндіру жұ мыс тарын ұйым-

дастыру мәселе ле рі тұрға нын, 

конференция қазақ әліпбиі емле 

ережелерінің тұ жы рымдамасын 

талқыға салатынын, Ұлттық ко-

миссия жұмыс топта рының істері 

сараланатынын жеткізді.

Сонымен, тіл  т�ңірегінде 

жүрген аузы дуалы ғалымдар мен 

мамандар негізгі мәселеге к�шті.

Алдымен, А.Байтұрсынұлы 

атын  дағы Тіл білімі институтының 

бас ғылыми қызметкері, филоло-

гия ғылымының докторы Нұргелді 

Уәли  жаңа әліпби емле ереже-

ле рінің тұжырымдамасын таны-

стырды.

– Ұлттық әліпбиді ауыстыру 

рухани жаңғырудың бастамасы. 

Оның санадағы к�рінісі нақты 

іске айналып жатыр. Енді сол 

әліпбиге сай орфографиялық ере-

же болуы керек. Емленің негізгі 

тұжырымдамасы қандай? Qліпби 

түзілген соң ол сол ережелерге 

сай болуы тиіс. Қазақ орфогра-

фиясы туралы қоғамда айтылып, 

кемшіліктері к�рсетіліп жүр. 

ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ  
ЖӘНЕ ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Qуелі әліпби туралы. Бізде 

ұлттық дыбыстық бірлік саны 

қ а н ш а ?  О н ы  к е з і н д е  А х м е т 

 Бай тұр сынұлы дұрыстап ашып 

берді.  Ол тоғыз дауысты, он 

тоғыз дауыс сыз дыбыс. Ұлттық 

 ды быстық қоры мыздың негізі 

осы. Осыған қарап отырсақ, 

жазба тілдің ықпалымен, жаз-

ба тілдің әсерімен Х, В сияқты 

дыбыстар  жа  зуы мызға  енді . 

Дыбыстарымыздың жалпы саны 

32 болса 42 әріптің қа жеті қанша? 

Оның �зі орфография ны ұлттық 

бейнесінен ажыратқан күр делі 

мәселе болып шығады, – деді ол.

П р о ф е с с о р д ы ң  а й т у ы 

 бойын ша, кирилл әліпбиінің 

болмағанын, латын әліпбиіне 

к�шуге байланысты реформаны 

тіл мамандары ойдағыдай жүзеге 

асырып, халыққа жаңа әліпбидің 

лайықты нұсқасын ұсынатынын 

жеткізді.

Мінбеге  А.Байтұрсынұлы 

атын дағы Тіл білімі институтының 

бас ғылыми қызметкері, фило-

логия ғылымының докторы, 

профессор Qлімхан Жүнісбек 

шыққанда  қатысушылардың 

кейбіреулері қызу қолдау білдіріп, 

қозғалақтап қалды. Оның себебі – 

профессордың �зіндік к�зқарасы 

б а р л ы ғ ы ,  ж а ң а  ә л і п б и  е м л е 

ережелерінің тұ жы  рымдамасын 

жасаған профессор Нұргелді 

құрастырғанда бұзылмауы керек 

дейтін бірқатар ойларын ортаға 

салды. С�з ішінде екі дауысты ды-

быс қатар келмейтіні, тасымалдың 

бұзылатын жағдайлары және басқа 

да осындай мәселелерді әбден ой-

ластырып түзетіп алу жайын мы-

салдар келтіре отырып, қадап айт-

ты. «Ұлттық үлгідегі т�л әліпбиге 

сырттан дыбыс кіре алмайды» деді 

ол. – Алдамшы емле қазақ тілінің 

дыбыс құрамын бұзады.

Конференция тізгінін ұстаған 

Мәдениет және спорт министрлігі 

Тілдерді дамыту және қоғамдық-

саяси жұмыс комитетінің т�рағасы 

Қуат Бораш тәжірибелі тіл маман-

д а р ы н ы ң  к � з қ а р а с т а р ы н д а 

Qлемдік ғылым, білім жетістіктері жекелеген ұлтқа 

қызмет етуі үшін, кез келген ғылым-білімнің бастапқы негізі 

ұлттық тілде, яғни білім алушының �з ана тілінде қалануы 

керек. Қазақстан Республикасы �з Тәуелсіздігін жариялап, 

�з алдына дербес егемен ел болғаннан бері мемлекеттік тілді 

дамытуға аса мән беріліп келеді.Тілді �ркендету – баршаның 

ісі. Тіл  – тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ұлтымыздың 

биік тұғыры. Бұл ретте біздің мемлекетіміздің тілге деген 

жанашырлығы басым. 

Кез келген �ркениетті елдің �зінің Туы, Елтаңбасы, 

Qнұраны, шекарасы болатыны секілді, мемлекеттік тілі 

де болады. Демек, мемлекеттік тіл де – мемлекеттің 

негізгі нышандарының бірі.Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050»  Стратегиясы 

– қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты 

 Жолдауында: «Тілге деген к�зқарас, шындап келгенде, 

елге деген к�зқарас екені даусыз. Сондықтан оған бейжай 

қарамаймыз. Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, 

шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесіне к�терілгенде, 

елімізді Қазақ мемлекеті деп атайтын боламыз» деген болатын. 

Тіл – халық қазынасы, ұлттың жаны. Тілдің мәселесі – ұлттың 

мәселесі. Мемлекеттік тілдің мерейін асыру мақсатында 

мемлекеттік қызметте қажырлы жұмыс атқарылуда. Барлық 

шығыс құжаттары мен мемлекеттік мекемелермен хат алмасу 

мемлекеттік тілде жүзеге асырылады. Соның ішінде соңғы 

кезде, сот жүйесінде мемлекеттік тілдің �рісін кеңейтуге, 

оның баптарының жүзеге асырылуының бағдарламаларының 

жасақталғаны, Мемлекет басшысының тіл саясатында дұрыс 

бағыт ұстап, қолдау танытып отырғаны к�пке мәлім. Аталған 

әрекеттердің бастауы, мемлекеттік мекемелерде қазақ тілін 

оқып үйретуді дұрыс жолға қою болып табылатыны с�зсіз.

Мемлекет саясатында жауапты мекеме басшылары тілге деген 

бақылауды ешқашан да босаңсытпауы тиіс. Ең бастысы, тілге 

деген құрмет пен қамқорлық, қолдау к�рсетіліп, оны �мірде 

қолдану мен қорғау �зімізден бастау алу керек. Ал егер �зіміз 

керек етпесек, мемлекеттік тіл кімге керек?  Шынтуайтына 

келгенде, адам қай тілде с�йлесе, сол тілге қызмет етеді. 

Сондықтан мемлекеттік тілді ұлттық идея етіп, сол тілді 

қолданып, сол тілде с�йлеп, елімізге адал қызмет етейік.

Руслан МАХАНОВ,
Аршалы ауданының тілдерді оқыту

 орталығының директоры
Ақмола облысы

Біз ежелден «С�з қадірі – �з қадірім» деп білген халықпыз. 
Сан ғасырлар бойы атадан балаға мұра болып келе жатқан 
осы бір құндылығымызды қазір арзандатып алған жоқпыз 
ба? Jз с�зім �зімдікі деп, оның салмағына, жүйесіне 
қарамай с�йлей беретіндер к�бейіп кетті. Оның себебі неде?

«К�ре-к�ре к�сем боласың, с�йлей-с�йлей шешен 

боласың» дегендей, осы нақыл с�зді тура мағынасында 

түсініп, тиянақты ой мен ұтымды пікір айта алмайтын 

 замандастарымды к�ргенде би-шешендеріміздің қабілеті 

бойымызға дарымай қалған ба деп те ойлаймын. Себебі с�з 

атасы Майқы биден бастап, Т�ле би, Qйтеке би, Қазыбек 

би, Бұқар жырау, Жиембет, Махамбеттердің �ткір де �тімді, 

даналық пен шынайылыққа толы құнды с�здері әлі күнге 

дейін халық  аузында. Олар с�з қадірін білген еді. Ал қазір 

Майқы бидің: «С�здің маңызы кетіп, самалы қалар, С�йтіп, 

ақылы жоқ, санасыздың заманы болар» деп жырлаған заманы 

туып тұр.

«С�з сүйектен �теді» дегенді ұмыттық. Оның маңызы мен 

мәнін жоғалтқандаймыз. Шұбарланған тіліміз жайлы айту, 

тіпті ұят. Мұндайда «Жүйелі с�з жүйесін табады, жүйесіз с�з 

иесін табады» деген с�з ойға оралады. Түйіндеп айтқанда, тіл 

мәдениетіне, с�зімізге жауапты қарасақ екен. 

Ажар ОРЫНБАСАРОВА 

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ОҚЫРМАН ОЙЫ

ӨЗІМІЗДЕН 
БАСТАЙЫҚ

СӨЗ ҚАДІРІ

жасамас бұрын қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесін жасап алуымыз 

керек. Дыбыс саны бекітілмей, 

оны қабылдамай ары қарай жүру 

бекер» деді. Оның айтуынша,  керек 

емес дыбыстардан арылғаннан 

кейін ережені кириллица бой-

ынша түзіп, содан кейін барып 

латынға аудару керек. Себебі, ал-

дымен, кириллица бойынша оны 

�зіміз түсініп алуға тиіспіз. Орфо-

графия мен орфоэпия ны жасаған 

кезде транскрипцияны міндетті 

түрде пайдаланған ж�н. 

Еуразия ұлттық университетінің 

Тіл білімі кафедрасынан келген 

Гүлнар Мамаеваның пікірінше, 

біз �зіміздің т�л 28 дыбыстан тұ-

ратын әліпбиді қабылдасақ қана 

ешкімнің к�леңкесінде қал-

маймыз. Gзге тілден енген с�здерді 

�зіміздің дыбыстық жүйемізге 

салмасақ, онда тағы да тілімізді 

бұрауға тура келеді. Ол, сондай-ақ 

Тіл білімі институтынан шығып 

жатқан с�здіктерді сынға алды.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының директоры, 

филология ғылымының  докторы 

Ерден Қажыбек әдістемелік 

және терминологиялық жұмыс 

топтарының жұмыс барысы ту-

ралы айта келіп, біршама қиын-

дық тарға тіреліп тұрғаны мызды 

жеткізді. «Тіпті ереженің �зін жа-

сау қиынның қиыны. Біз тұ жы-

рым даманы бірден қабыл дайық 

деп отырған жоқпыз, оның негізгі 

мәселелерін, негізгі прин цип терін 

талқыға салып отырмыз» деді ол.

Жарысс�з барысында фи-

лология ғылымының докторы 

 Қыз дархан Рысберген «Ономас ти-

ка лық атауларды латын әліпбиінде 

транслитерациялаудың ғылыми-

практикалық негіздері» туралы, 

филология ғылымының докто-

ры Анар Салқынбай «Жазу және 

ұлттық код: қазақ емлесі жайын-

да», Қазақстан ІТ-компаниялар 

қауымдастығы заңды тұлғалар 

бірлестігінің президенті Нұрлан 

И с и н  « Л а т ы н  ә л і п б и і н  І Т -

саласына енгізу барысы» туралы 

ойларын ортаға салды.

 Түстен кейін орфографиялық 

жұмыс, әдістемелік жұмыс, терми-

но логиялық жұмыс, техни ка лық 

және ақпараттық сүйемелдеу 

ж�нін дегі жұмыс топтары секция-

ларға б�лініп, мәселені түбегейлі 

талқылады.

Конференцияны «Секциялық 

жұмыстардың қорытындысы және 

емле концепциясын бекіту туралы» 

Мәдениет және спорт министрлігі 

Тілдерді дамыту және қоғамдық-

саяси жұмыс комитетінің т�рағасы 

Қуат Бораш, «Жаңа қазақ әліпбиін 

енгізуді ұйымдастыру мәселелері» 

туралы Ш.Шаяхметов атындағы 

«Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығының бас 

директоры, ҚР ҰҒА академигі, 

фило софия ғылымының докторы 

Ғарифолла Есім қорытындылады. 

Жаңа қазақ әліпбиі емле ереже ле-

рінің тұжырымдамасы бойынша 

сұрақтар мен ескертпелер туралы 

профессор Нұргелді Уәли айтып 

шықты.

С�йтіп, Ш.Шаяхметов атында-

ғы «Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығының ұйым-

дастырумен �ткен конференция 

іс барысында жаңа әліпби емле 

ережелерінің тұжырымдамасын 

бас  шылыққа алу керек деген 

шешімге келді.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

үштен бірі біздің ұлттық дыбыс 

қорына сәйкес келмейді. Бұл 

идеологиялық қысымның, саяси 

әрекеттердің әсері, орыс тіліндегі 

терминдер мен с�здерді осылай 

жазу керек, осылай болу керек 

деген талаптың салдары. Ережеміз 

� з г е  т і л д е н  е н г е н  с � з д е р д і 

таңбалаудың ережесіне к�бірек 

айналып кетті. Орфография мыз 

қос тілді болып шықты. Енді 

 осыны қалай түзейміз?  Алдымен, 

іс әліпби түзуден басталады, содан 

кейін ереже түзіледі.  Содан кейін 

түрлі орфографиялық с�здіктер, 

орфоэпиялық с�здіктер бірте-

бірте шығарылып, халықтың 

игілігіне айналуы тиіс. Осы орайда 

к�п қиыншылықтар, ақылдасатын 

шаруалар бар. Gткен тәжі ри беле-

ріміздегі кемшіліктерге жол бер-

меуіміз керек. Міне, тұжы рым дама 

осы мәселені негізге алып отыр.

Н.Уәли осы орайда к�ңіл 

б�летін бірқатар мәселелерді 

ортаға салып, ұсыныстарын айтты. 

Қазақ әліпбиінің негізгі ережелері 

ұлттық тілдің заңдылықтарына 

сәйкес болуы керек. Тәжірибеден, 

сыннан �ткен базалық норма-

лар сақталуы тиіс. Дыбыстық 

қор әлеуеті кеңінен қамтылады. 

О р ф о г р а ф и я л ы қ  е р е ж е л е р 

түзілгенде осындай ұстанымдарға 

иек артылады.

Бұдан кейін А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институ-

т ы  д и р е к  т о р ы н ы ң  о р ы н б а -

сары, филология ғы лымының 

кан дидаты Анар Фазылжанова 

«Жаңа емледегі фонетикалық 

 принцип және қазақ тілі ғылыми 

курсындағы орфоэпияның р�лі» 

туралы баяндама жасап, кирилл 

әліпбиі болсын, қазіргі жаңа 

әліпби болсын А.Байтұрсынұлы 

негіздеген бағыттан ауытқушылық 

Уәли мен кейбір мәселелер бой-

ынша келіспейтіні байқалды. 

Жалпы конференция барысында 

екі профес сордың да к�зқарас 

пікірлерін жақтау шылар бар екен.

Qлімхан Жүнісбек осыған 

дейін әліпбиді қалай талқылап 

келсек, бұл тұжырымдама да солай 

талқылануы керек деп ескертіп 

алды. 

«Емленің әлегі біразға созыла-

тын дүние болып тұр. Біздің әңгіме 

етіп, ортақ пікірге келе алмай 

жүрген таңбамыз мына бесеуі, – 

деп профессор к�рнекі құралдағы 

И, У, Я, Ю, Щ таңбаларын к�рсетті. 

– Бір дыбысты бірнеше таңбамен 

белгілеу әлемдік дәстүрде бар. 

Бір дыбыс пен бірнеше таңбаны 

белгілеу, ол қазақтың маңдайына 

жазылған жай. Біз емле құрас ты-

рамыз, күлкілі ережелер тауып ала-

мыз. Дауыстыдан кейін дауыссыз, 

дауыссыздан кейін дауысты дыбыс 

деп. Олай болмайды. Дыбыс дауы-

сты ма, ол барлық уақытта дауы-

сты, дауыссыз ба, барлық уақытта 

дауыссыз.

Ғалым тұжырымдамаға да 

айтары барын ескертіп, емле 

келіс пей тін тұстар барын еске 

сала келіп, жалпы іс барысын-

да олар ортақ бір тұжырымға 

келетініне сенім білдірді. Оның 

с�зін түйіндегендей, ҚР ҰҒА-ның 

академигі, филология ғылымы-

ның докторы, прфессор Рәбиға 

Сыздықованың бейнебаяндамасы 

жиналған қауымның назарын 

аударды. 

«Qліпби, ең алдымен, әліпбиді 

қабылдайтын, қажет ететін, соны 

пайдаланам дейтін халықтың 

мүддесіне сай болуы керек» деп 

ескертті белгілі ғалым.

 Конференцияда, сондай-ақ 

«Кирилл не гіз ді қазақ әліпбиі 

емле ережесінің тарихы» ту-

ралы Ш.Шаяхметов атындағы 

«Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-

прак тикалық орталығы Орфо-

графия б�лімінің басшысы, фи-

лология ғылымының докторы  

Құралай Күдерина, «Орфоэпия 

және транс крипция мәселелері» 

 туралы  әл-Фараби атындағы 

Қазақ  ұлт тық университетінің 

кафедра  мең герушісі, филология 

ғы лымының кандидаты Съезд 

Ақымбек баяндама жасады.

 Жарысс�зге шыққан азаматтар 

тарихи мәні бар мәселеге бейжай 

қарамай, даярлықпен келгендерін 

білдірді. 

Мәселен, филология ғылымы-

ның кандидаты Болат Қорғанбек 

«Қазақ тілінде У және И деген 

жуан дауысты дыбыс жоқ. Осы 

біздің тілімізді �згертіп жіберді. 

Дыбыс �згергеннен кейін сана, ой 

�згереді. Мәселеге ерекше  назар 

аудару керек» десе, профессор 

Алтынбек Шәріпбаев «Біз әліпби 
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УАҚЫТ АҒЫМЫНАН 
ҚАЛМАСАҚ...

ЖЕТІ ЖҰРТТЫҢ ТІЛІН БІЛ

Тәуелсіздік жылдары мемлекеттік тілді қоғамдық өмірге  ендіру  бағытында 
жүзеге асқан елеулі де нақты жұмыстарды ешкім жоққа шығара алмас. 
Мемлекеттік ұйымдар мен өзін-өзі басқару органдарында қазақ тілі төңірегінде 
психологиялық ахуал қарқыны бәсең болса да, оң өзгеріске бет алды. 
Білім, бұқаралық ақпарат құралдары, мәдениет, өнер, экономика, ғылым, 
саясат, қорғаныс салаларында да елеулі өріс байқалады. Білім жүйесінде 
қазақ мектептерінің саны едәуір артты. Қазақша бірнеше  телеарналар 
ашылып,  терминология саласында жүйелі жұмыстар  жалғасуда. Тіліміз 
басқа тілдерден, Еуропа, әсіресе ағылшын, сондай-ақ араб, түркі тілдерінен 
жаңа сөздермен толықты. Ана тілдік кеңістікте басқа да өзгерістер жоқ емес. 
Дегенмен, қайта құрудан басталған мемлекеттік тілге бетбұрыс егемендікке 
жету мен тәуелсіздікті алу идеяларынан көп ұзай алмады. Сан ғасыр арман 
болып келген азаттық сезім ұлттық рухани бұлақтан суарылмады. Кеңестік 
социалистік интернационализммен уланған ұлтсыздық санамен батыл күрес 
жүрмеді. Құлдық психологиядан арылу үшін шешуші саяси құқықтық қадамдар 
жасалмады. Содан пайда болған еліміздегі этнодемографиялық  ахуал мен 
тілдік  ахуал арасында үлкен қайшылықтар жойылмай, жалғасып келеді. 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ
арнайы заңмен қорғалуы керек

бірден-бір тиімді жолы – мемлекеттік 

тіл туралы арнайы заң қабылдау, 

конституцияға арнайы �згерістер 

ендіру. Мұнсыз ғасырлар қордаланған 

қазақ тілін мүшкіл жағдайынан 

шығару мүмкін емес. Қазір кешегі 

Кеңес одағына қараған, тілдік ахуалда-

ры біздегіден әлдеқайда жақсы ұлттық 

республикалардың барлығы дерлік 

мемлекеттік тіл туралы заң қабылдады. 

Ал солтүстік к�ршіміз Ресей 1991 

жылы Федерация халықтарының 

тілдері, ал 2005 жылы мемлекеттік тіл 

туралы заңдар қабылдады. Бұл жайлар 

бізді қатты ойландыруы қажет.

Мемлекеттік тіл туралы заңның 

керектігі ж�нінде екі пікір болмауы 

керек. Оны тәуелсіздік жылдарындағы 

тәжірибеміз де, әлемдік �ркениетті 

елдердің шындығы да нақты к�рсетіп 

отыр. Кез келген болашағын ойлаған 

мемлекет �з шекарасы шеңберінде к�п 

жылында магистратура мен доктор-

антурада бірнеше тілді оқытатын топ-

тар құрылды. «Туризм» мамандығы 

бойынша білім алушылардың жалпы 

санының 20 пайызы бакалавриатта, 60 

пайызы магистратурада және 100 пайы-

зы PhD докторантурада оқиды.  Qрине, 

к�п тілді оқыту сапасы факультеттің 

кәсібилігіне, оның тілдік деңгейіне де 

тікелей байланысты. 

 Бұл орайда шетелдік жоғары 

оқу орындарында машықтану үшін 

б ірлескен оқу  бағдарламаларын 

құру, қарқынды курстар мен жазғы 

мектептерді  ұйымдастыру қажет. 

Бұл 2014-2020 жылдарға арналған 

Еуропалық Одақтың білім беру, оқыту, 

спорт және жастар саясаты саласындағы 

ж о б а л а р д ы ,  ы н т ы м а қ т а с т ы қ т ы , 

академиялық ұтқырлықты қолдауға 

бағытталған жаңа бағдарламасы. Оның 

негізгі мақсаты – білім беру жүйелерін 

және оқытуды жаңғырту мен тұрақты 

дамытуды одан әрі  насихаттауға 

бағытталған. Университеттің эконо-

мика факультетінде бұл бағдарлама 

бірнеше жыл бойы жүзеге асырылып 

келеді. Атап айтқанда, «Туризм» ка-

федрасында Erasmus + ағылшын тілі 

оқытушылары Испания, Үндістан 

және басқа мемлекеттерде білімдерін 

жетілдіріп қайтты. 

Осылайша,  университеттерде 

к�птілді білім беруді одан әрі жетілдіру 

және дамыту үшін студент тердің тілдік 

оқыту сапасын арттыру, шетелдік 

тәжірибелер бағдар ламалары арқылы 

ағылшын тілін үйрету курстарын 

ұйымдастыру арқылы оқытушылардың 

тілдік дағды ларын жақсарту, с�йлеу-

шілер клубтарын тарату және т.б. 

үрдістер пайда болды. Мұндай тәсілмен 

тек толыққанды к�птілді білім беру 

және оның жоғары білім беру жүйесін 

жаңғыртуға қосқан үлесі туралы айтуға 

болады.

Қорыта айтқанда, к�птілділік – 

бұл шетел тілінде с�йлеу және түсіну 

ғана емес, сонымен қатар әртүрлі 

жағдайларда шет тілдерін қолдану 

мүмкіндігі. Мұғалімдер үшін тек шет 

тілін біліп қана қоймай, сонымен 

қатар авторлық курстардың, ағылшын 

тіліндегі халықаралық рейтингтік басы-

лымдарда ғылыми жарияланымдардың, 

шетелдік тәжірибелердің және т.б. бо-

луы маңызды және қажетті талап болып 

табылады.

Назым ОРАЗБАЕВА,
Л.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің оқытушысы

алмайтын қарак�з ұл қыздарымызға 

үш тілді қатар оқытуға ұмтылып 

отырған әрекеттерді ата-аналар да, 

ұлттық педагогика мен психология-

дан азын-аулақ хабары бар кісілер де 

түсіне алатын емес. Ал жаратылыстану 

пәндерінің бірсыпырасын ағылшын 

тілінде оқытуды ұсынып отырған 

Білім министрлігіне таңғалудан басқа 

не айтуға болады. Сонда қазақтың ұл 

қыздары бұл пәндерді �з ана тілінде 

білмеуі керек пе? Сондай-ақ «триедин-

ство языков» деген ұғымды саясатшыл 

шала қазақтар «үш тұғырлы тіл» деп 

аударып к�пті әлі шатастырып келеді. 

Қандай мемлекетте болмасын оның 

басты тілі мемлекет құраушы ұлттың 

тілі болатыны бесенеден белгілі. 

Оны азын-аулақ оқығандар, мектеп 

к�ргендер білуге тиісті. Парламент-

те бірге болғанымызда Шерағамыз, 

Шерхан Мұртаза «Жыланның ғана 

Бүгінгі таңда к�птілділік елде білім 

беруді жаңғыртудың, оның ішінде 

жоғары білімнің іргелі мәселелерінің 

біріне айналып отыр. Білім беруді 

жаңғырту тетіктері білім беруді дамыту 

үдерісіне жатады, ал ол �з кезегінде 

к�п тілді мәдениетті қалыптастырумен 

тікелей байланысты. 

Қазақстанда үш тілді идеяны алғаш 

рет 2004 жылы Елбасымыз жариялады. 

2006 жылдың қазанында Қазақстан 

халқы Ассамблеясының ХІІ сессия-

сында Нұрсұлтан Назарбаев тағы да 

үш тілде білім біздің балаларымыздың 

болашағы үшін маңызды екенін атап 

�тті. Бұл идея 2007 жылы жалғасын тап-

ты – Елбасымыздың «Жаңа Қазақстан 

жаңа әлемде»  атты Қазақстан халқына 

Жолдауында үш тілді дамытуды, білім 

саласында кезең-кезеңмен іске асыруды 

бастауды ұсынды. 

Тілдерді  оқытуға  байланысты 

мәселелер Қазақстан Республикасының 

Конституциясы, «Тіл туралы» Заңы,  

Қазақстан Республикасының  «Білім 

туралы» Заңы, «Қазақстан Республика-

сында 2001-2010 жылдардағы тілдерді 

қолданудың мемлекеттік бағдарламасы», 

«Қазақстан Республикасының шет тілін 

оқытуды дамыту тұжырымдамасы» 

және тағы басқа құжаттарда к�рініс 

тапқан. Аталған құжаттар к�птілді білім 

берудің р�лі мен орнын айқындайды. 

Сонымен қатар бұл бағдарлы міндет 

Қазақстан Республикасының 2020 

жылға дейінгі Инновациялық даму 

тұжырымдамасында к�рініс тапты. 

ЮНЕСКО-ның «К�птілді білім беру» 

тұжырымдамасына сәйкес,  білім 

беру кем дегенде үш тілде: жергілікті, 

аймақтық немесе ұлттық, сондай-ақ 

халықаралық деңгейде қолданылады. 

Qлемдік білім беру кеңістігін дамы-

тудың қазіргі заманғы үрдістері жоғары 

оқу орындарындағы к�птілді білім беру 

бағдарламаларын одан әрі дамыту және 

жетілдіру міндетін қойып отыр. 

Қазіргі уақытта мұндай келелі 

міндет Л.Н.Гумилев атындағы Еура-

зия ұлттық университетінің эконо-

мика факультетінде  іске асырылуда. 

Экономистер үшін ағылшын тілін 

білу �те маңызды екені айтпаса да 

түсінікті. Gйткені экономика саласын-

да негізінен ағылшын тілінен енген 

терминдер пайдаланылады. Мысалы, 

экономика ғылымының заманауи 

концептуалды аппаратында «капи-

тал», «бизнес», «банк», «маркетинг», 

«туризм» және т.б. сияқты терминдер 

аз емес. Бұдан басқа, қазіргі әлемнің 

жаһандану дәуірінде халықаралық 

экономикалық интеграция үрдістері 

және ағылшын тіліндегі іскерлік 

қарым-қатынастардың кең таралғаны 

белгілі.  Осы және басқа жайларды 

ескере отырып, Л.Н.Гумилев  атындағы 

ЕҰУ-дің  Экономика факультетінде 

мамандар к�птілді оқытуды дамытуға 

ерекше назар аударып келеді. Со-

нымен қатар  «Туризм» кафедра-

сында бір жылдан астам уақыт бойы 

жоғары деңгейлі топтарда полиглоттық 

сабақтар �ткізілді. Ал 2017-2018 оқу 

Q
лемдік  тәжірибеде  сан 

жағынан басым ұлттың тілі 

қолданыста да басым тіл 

болатыны белгілі, оны маман дар үстем 

тіл, басым тіл дейді. Қазақстандағы 

жағдай �згеше, сан жағынан аз 

халықтың, орыс диаспорасының тілі 

басым, үстем болып отыр. Ежел ден 

жердің иесі, елдің иесі қазақ тың ана 

тілі екінші қатардан әсте к�теріле 

алатын емес. 1995 жылғы қабылданған 

Ата Заңның 7-бабының бірінші 

тармағындағы конституциялық 

шешімге сол кездегі елдегі демо-

графия лық жағдайға байланысты 

қабылданған «Мемлекеттік ұйымдарда 

және жергілікті �зін-�зі басқару ор-

гандарында орыс тілі ресми түрде 

қазақ тілімен тең қолданылады» деген 

қайшы құқықтық норманың орында-

луына қатаң бақылау орнатылмаған. 

С о л  с е б е п т е н  « Қ а з а қ с т а н 

Қазақстан Республикасының әрбір 

азаматының парызы» деген ешкімді 

ештеңеге міндеттей қоймайтын 

жалпылама нормалар к�біне қағаз 

жүзінде қалды. «Қазақстан Республи-

касында мемлекеттік тіл және барлық 

басқа тілдер мемлекеттің қорғауында 

б о л а д ы »  д е г е н  с � з д е р м е н  ғ а н а 

шектелгендіктен «Тілді мемлекеттік 

қорғау» атты 23-бап та тиісті жұмыс 

істей алмады. «Тіл туралы» Заңның 

2 3 - б а б ы н д а ғ ы  « Т і л д і ң  д а м у ы 

мемлекеттік тілдің басымдығын және 

ісқағаздарын жүргізуді қазақ тіліне 

кезең-кезеңмен к�шіруді Мемле-

кет тік бағдар ламамен қамтамасыз 

етіледі» деу тіпті қате түсінік бо-

латын. Ешбір елде мемлекеттік 

тіл арнайы бағдарламамен жүзеге 

асы рыл майды. Ал он жыл сайын 

бірінен соң бірі қабылданып жүрген 

бағдарламалардың тиісті нәтижеге 

Республикасындағы мемлекеттік тіл 

– қазақ тілі» деген конституциялық 

қа ғида ілгері жылжуымыздың қуатты 

күшіне айнала алмады. Бірнеше ғасыр  

бойы үстем болып келген, онсыз 

да те геурінді орыс тілі қайтадан іс 

жүзінде мем лекеттік мәртебеге ие 

болып алды. Енді күн делікті �мірде 

орысша жазғанды қазақ шаға, қазақша 

жаз ғанды орысша аударуға мәжбүрміз. 

Бұл қаншама қосымша жұмысқа 

жолықтырып отыр. Мұндай жағдайды 

жіті байқаған Елбасымыз 2006 жылы 

11 мамырда «Ана тілі» газетіне берген 

«Қазақстанның болашағы – қазақ 

тілінде» атты сұхбатында қазақ тілінің 

тағдыры, оның бүгінгі дамуы жайын-

да айта келіп, «Тілдер туралы» Заңды 

қайта қарап, қажет болса замана та-

лабына сай �згерістер енгізу керек» 

деген еді. Бұған тиісті органдардың 

ешқайсысы селт етпеді. 

Қазіргі мамандардың айтуынша, 

Қазақстанда таза қазақша с�йлейтін 

қазақтар к�п емес, негізінен қазақтар 

аралас, қойыртпақ, орыстанған тілде 

с�йлейді, ал оқитындар мен жазатын-

дар одан да аз. Кейбір зерттеушілер 

еліміздегі қазақтардың алпыс пайы-

зы орыс тілінде с�йлейді деп жазып 

жүр. Оны күнделікті �мірден �зіміз 

де к�ріп келеміз. Қалалы жерлердегі 

қазақ мектептерінде оқитын ұл-

қыздарымыз үзіліс кезінде к�біне 

орыс тілінде қарым-қатынас жасайды. 

Qлі де орыс мектептеріне баратын 

қарак�з балаларымыздың саны азай-

май отыр. Орта арнаулы және жоғары 

оқу орындарындағы орыс топтарында 

оқитындардың басым к�пшілігі  – 

�з балаларымыз. Мұның барлығы 

қоғамда мемлекеттік тілдік ортаның 

қалыптаса алмай отырғандығында 

болып отыр. Енді оның себептеріне 

ой жіберіп к�релік. Басты себептің 

бірі – Ата Заңымыздың 93-бабындағы 

«Конституцияның 7-бабын жүзеге 

асыру мақсатында Үкімет, жергілікті 

�кілді және атқарушы органдар, ар-
наулы заңға сәйкес (айрықшалау –

біздікі), Қазақстан Республикасының 

барлық азаматтары мемлекеттік тілді 

еркін әрі тегін меңгеруі үшін қажетті 

ұйымдастырушылық, материалдық 

және техникалық жағдайдың бәрін 

жасауға міндетті» деген ана тіліміз 

үшін аса мәнді конституциялық 

қағида орындалмай қалды. 

Ал мемлекеттік мәртебеге ие 

болған тілдің басқа тілдерге қарағанда 

үстем болуы керек деген әлемдік 

тәжіри бені ескере қоймаған 1997 

жылы қабылданған «Қазақстан 

Республикасындағы Тіл туралы» 

Заңның 4-бабындағы «Мемлекеттік 

тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында 

қоғамдық қатынастардың барлық са-

ласында қолданылатын мемлекеттік 

басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу 

және ісқағаздарын жүргізу тілі» және 

«Қазақстан халқын топтастырудың 

аса маңызды факторы болып табы-

латын мемлекеттік тілді меңгеру – 

қол жеткізе алмай жүргені соған 

дәлел. Және онда мемлекеттік тілдің 

қолданыс аясын дамытуға байланыс-

ты міндетті қағидатты мәселелер 

жоқтың қасы еді. 

Міне, осындай жағдайлар еліміз-

дегі тіл жанашырларын да, бізді де  

қатты ойландырған болатын.  Содан 

2007 жылы Қазақ гуманитарлық 

з а ң  у н и в е р с и т е т і н і ң  б і р  т о п 

ғалымдары: заң ғылымының док-

торы, профессор, жұмыс тобының 

жетекшісі М.С.Нәрікбаев, Қазақстан 

 Республикасы ҰҒА академигі, заң 

ғылымының докторы, профессор 

М.Баймаханов, саяси ғылым док-

торы, профессор Q.Бәкір, фило-

логия ғылымының докторы, про-

ф е с с о р  Ж . Q б у о в ,  ф и л о с о ф и я 

ғылымының докторы, профессор 

А.Айталы «Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік тіл туралы» Заңның жоба-

сын дайындаған болатынбыз. Ол осы 

«Ана тілі» газетінің 2008 жылғы сәуір 

айының 3-і күнгі №14 (903) санында 

және «Қазақ үні» газетінде жариялан-

ды. Заң жобасының Алматы, Астана, 

Ақт�бе, Қызылорда қалаларының оқу 

орындарында тұсаукесерлері �тті, оны 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот 

қызметкерлері, Мәдениет министрлігі 

мақұлдаған еді. Жоба Қазақстан 

 Республикасы Президент әкімшілігі 

мен Үкіметіне ұсынылды. Алайда сол 

кездегі Премьер-министр К.Мәсімов 

2009 жылғы 8 қаңтарда заң жоба-

сы авторларына арналған хатында 

жобаның негізгі мазмұны 2009 жылы 

«Тілдер туралы» Заңға толықтырулар 

енгізілгенде ескерілетін болады деген 

еді. Бірақ Үкімет те, Парламент те бұл 

заңға осы кезге дейін оралған жоқ.

Содан бері де он жылдай уақыт 

�тті. Бұрынғы қайшылықтар күшейе 

түсіп, жаңа қайшылықтар пайда 

болуда. Тіпті осыдан жиырма бір 

жыл бұрын қабылданған, бүгінгі 

қолданыстағы заңның кейбір нор-

малары қазақ тілінің ілгері дамуына 

ашық тұсау бола бастады. Мысалы, 

«Деректемелер мен к�рнекi ақпарат 

тiлi» деген 21-бабында «Мемлекеттiк 

орган дардың м�рлерi мен м�ртаңбала-

рының мәтiнiнде олардың атаулары 

мемлекеттiк тiлде жазылады» делінді 

де, одан кейін «Меншiк нысанына 

қарамастан, ұйымдардың м�рлерiнiң, 

м�ртаңбаларының мәтiнi мемлекеттiк 

тiлде және орыс тiлiнде жазылады», 

сондай-ақ к�рнекi ақпаратты екі тілде 

жазу қажет деген сияқты «мемлекеттік, 

орыс және басқа т ілдерде» деп 

қосақтаулар қазақ тілінің күнделікті 

�мірде қолдануына �ріс бермей отыр. 

Елбасымыздың бүгін ұрпақта-

рымыз үш тілді білуі керек деген 

�сиетіне терең бойлай алмай, ағылшын 

тілін қашан, қалай оқыту керек дегенді 

ойлай алмай, балабақшаның т�рт-бес 

жасар, к�бісі �зінің ана тілінде с�йлей 

екі тілі болады» дейтін еді. Басқа 

тілдер мықты, �ркениетті ұлттық 

т ілге  тұғырланғанда ғана �релі 

бола алады. Бар еңбегін тоғыз тілде 

жазған Мұстафа Шоқайдың 1936 

жылы Берлинде радиодан Түркістан 

жастарының алдында с�йлеген с�зін 

ауызша с�йлеудің ерен үлгісі деуге 

болады. Керемет логикаға құрылған 

әрбір с�з бен с�йлем оқша атылып 

нысанның ондығына д�п тиіп тұр. 

Қазақстан бүгінгі күні тек екі 

ғана емес, үш тілдің: қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінің �зара 

әрекеттестік алаңына айналды. Іс 

жүзінде, қазақ тілі екі әлемдік тілмен 

бәйгеге түсті және бұл бәсекелестік 

күресте ғасырлар қиыншылығын 

к�ріп, әлі еңсесін к�тере алмай келе 

жатқан қазақ тілінің аман қалуы қиын. 

Бүгінгі жаһандану заманында осын-

дай жағдайға тап болған к�птеген 

елдер, оның ішінде Франция, Гер-

мания, Ресейде, тағы басқа жүзден 

аса мемлекет мемлекеттік тіл туралы 

заңдарын қабылдап, ағылшын, басқа 

да тілдер экспансиясынан қорғанатын 

механизмдерін қалыптастыруда. Бізде 

де дүниежүзінің к�птеген басқа елде-

рін дегідей, мемлекеттік тілді мем  ле-

кет тің нақты қорғауы қажет болып 

отыр.

Кезінде Абай айтқандай, «пайда-

сына ортақ болумен» қатар «зарарынан 

қашық болуға» орыстың тілін, оқуын, 

ғылымын білмек керек деген тамаша 

қағидасын жете түсінбегендіктің зар-

дабын бүгін айқын к�ріп отырмыз. 

Сәл әсірелеп айтқанда, еңбектеген 

баладан, еңкейген кәріге дейін жаппай 

ағылшын тілін оқытамыз деп тағы да 

осындай жайға жолықпайық. Асыра 

сілтеу әсте оң нәтижеге жеткізген 

емес. 

Келешегіміз үшін аса маңызды 

латын әліпбиіне к�шу де мемлекеттік 

тіл мәсе лесін батыл шешуді қажет етіп 

отыр. Президентіміз Н.Q.Назарбаев 

латын әліпбиіне к�шумен мемле-

кеттік тіл мәселесі �зінен-�зі шешіл-

мейтіндігін ашық айтты. Сол себепті 

латын әліпбиіне к�шуді мем лекеттік 

тілді меңгерумен тікелей байланыс-

тыру еліміздің тәуелсіздігі жылда-

ры қол жеткізген үлкен байлығын 

– халқымыздың тұтастығын онан 

әрі дамыта, арттыра түсері с�зсіз. 

Qйтпесе, шала қазақ, орыстанған 

қазақ, қириллицалы қазақ, латын 

әліпбилік қазақ болып, т.б. топтарға 

б�лінуіміз ғажап емес. 

Бұл айтылғандарды түйіндей келе, 

отыз жылдай уақытта батыл нәтиже 

бере қоймаған мемлекеттік тілдің 

мәртебесін �з деңгейіне к�теретін 

пәрменді құқықтық нормалар керек 

екенін бұрындары да айтып, жазған 

болатынбыз, бүгінде осы пікірімізді 

қайталағымыз келеді. Осынша уақыт 

болса да еңсесі пәс тілімізді к�терудің 

этносты мәдениеттің әр текті сипаты-

на қарамай, �зінің ұлттық мәдениетін 

қалыптастыруы керек, ол заңды. Онсыз 

келешек күңгірт, бұлыңғыр. Ал ұлттық 

мәдениеттің �зегі – ұлттық тіл, ол – 

халқымыздың тәуелсіздігінің туы да, 

тұғыры да, шыңға шығаратын қуатты 

әлеуметтік құралы да. Біз неғұрлым 

санамыздағы құлдық бұғаудан тезірек 

құтылсақ, соғұрлым тәуелсіздігіміз 

баянды бола түседі. Ғасырлар ба-

сылып келген ұлттық рухымызды 

бүгінгі азат �мірімізге қызмет еткізе 

алсақ, біз ұтамыз, әсте ұтылмаймыз. 

Мемлекеттік тілді еліміздің азаматта-

ры толық меңгергенде, ол қоғамның 

барлық салаларында қолданыс  тауып, 

мемлекеттің ұлтаралық қарым-

қатынас тіліне айналғанда ғана 

Қазақстанда демократия, азаматтық 

қоғам толық қалыптасады. 

О с ы н д а й  с е б е п т е р д е н  о с ы -

д а н  о н  ж ы л д а н  а с т а м  у а қ ы т 

бұрын дайындалған «Қазақстан 

 Республикасы мемлекеттік тіл туралы» 

Заң жобасына бірсыпыра �згерістер 

енгізіліп, бірер бұқаралық ақпарат 

құралдарына ұсынған болатын-

быз. Бұл жоба «Қазақ үні» газетінде 

2018 жылғы 22 мамырдағы санында 

жарық к�рді. Жобада бірінші ке-

зекте мемлекеттік тілді меңгеруді, 

ең алдымен,  қазақтарға қояды. 

Gйткені мемлекет құрушы ұлт, тілдің 

иесі, ежелгі қолдаушысы �з тілін 

меңгермейінше, қоғамда мемлекеттік 

тілдік орта қалыптаспайынша, басқа 

халықтардың тілдік таңдауына ықпал 

жасау мүмкін емес. Сол себепті заң 

жобасын, бір жағынан, азаматтарды �з 

ана тілін, мемлекеттік тілді меңгеруге 

міндеттейді, екінші жағынан, азамат-

тардың тілдік құқын сақтауды құ қық-

тық жағынан қарастырады. Мұнсыз 

қоғамда мемлекеттік тілдік орта 

қалыптаспайды, осындай заң қабыл-

данған жағдайда ғана қазақ тілінің 

болашағын айқын байқаған басқа ұлт 

�кілдері де батыл қозғалысқа түседі. 

Ана тіліміздің қозғаушы күші 

ұлттық сана-сезімімізге байланысты. 

Жылдан астам уақыт жұртшылықтың 

қызу қолдауында және талқылауында 

болып келе жатқан, қоғамымызда 

бағдарламалық бағыт ұстаған  «Рухани 

жаңғыру» ғасырлар бойы езіліп 

келген ұлттық тілге деген сананы 

жаңғыртудан бастау алуы қажет. 

Ұлттық сана мен рухтың күші орасан, 

оның алмайтын қамалы жоқ, шығар 

биігі асқар. 

«Тоқсан с�здің тобықтай түйіні 

бар» дегендей, ана тіліміздің айдары-

нан жел ессін десек, «Мемлекеттік тіл 

туралы» Заң қабылдау қажет. Gйткені 

мемлекеттік тіліміз арнайы заңмен 

қорғауға мұқтаж болып отыр. Қайталап 

айтқымыз келеді: бұл бағытта екі 

түсінік болмауы қажет. Қоғамдағы 

әрбір құбылыстың тоқырар кезі, 

бетбұрыс жасар шағы болады. Шын-

дап келгенде, біз тілдік кеңістіктегі 

шындықтың шегінде тұрмыз.

Мағжан оқулары

БАЙҚАУ

ш е ш і м і м е н  б а с  ж ү л д е  Б а й з а қ 

 ау данындағы №1 мектеп-гимназия-

сы ның мұғалімі Айбол  Сатыбалдиевке 

берілсе, жүлделі бірінші орынға 

Т.Рысқұлов  ауданы Ш.Уәлиханов 

атындағы орта мектептің  10-сынып 

оқушысы Жәнібек Qміреев лайық 

деп танылды. Жүлделі екінші орын 

меркілік Айдана Кәкішеваға, үшінші 

орын қордайлық Аяжан Тілеужанға 

бұйырды.  Сондай-ақ таластық 

Адина Дүйсенбек «К�рермендер 

к � з а й ы м ы » ,  ш у л ы қ  Q й г е р і м 

 Сауытбек «Gлеңге іңкәр» аталымда-

рына ие болды. Аталған басқарманың 

б�лім  басшысы М�лдір  Ахметова 

мен М.Х.Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік университетінің аға 

оқытушысы Балмира  Мырзабаева 

б а й қ а у  ж е ң і м п а з д а р ы  м е н 

жүлдегерлерін диплом және бағалы 

сыйлықтармен марапаттады. Енді бас 

жүлдеге ие болған Айбол  Сатыбалдиев 

алдағы күзде �тетін республикалық 

«Мағжан оқулары» байқауында  облыс 

 намысын қорғайтын болады.

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ

Оның патриоттық жырларын да, 

елдікке, Отаншылдыққа үндейтін 

туындыларының жас ұрпаққа берер 

тағылымы мол. Qрине, жастар ғана 

емес, Мағжан ақын әрқайсымызбен 

замандас. Gйткені ол ғасырдан-ға-

сырға жетіп, рухты жырлары �з оқыр-

манымен сырласа береді.   

Мұның барлығын айтып отырған 

себебіміз, қазір жер-жерде ақын 

мұрасын ұлықтауға арналған шара-

лар басталып-ақ кетті. Осы мақсатта 

Жамбыл облыстық тілдерді дамы-

ту басқармасы мұрындық болуы-

мен облыстық «Мағжан оқулары» 

байқауы ұйымдастырылған болатын. 

Шараның ашылу салтанатында 

Тілдерді дамыту басқармасының 

басшысы Сұлушаш Құрманбекова 

с�з с�йлеп, Мағжанның таусылмас 

мұраларына тоқталып, қатысушы 

үміткерлерге сәттілік тіледі. Оқушы-

лар ақын �леңдерін жатқа оқу, 

әндерін орындау бойынша сайысқа 

түсті. Үміткерлердің ойға жүйріктігі, 

тапқырлығы, �леңінің мазмұны, 

дауыс мәнері, тіл тазалығы, сахна 

мәдениеті ескерілді. 

Сонымен, қазылар алқасының 

Амангелді АЙТАЛЫ,
 фиолсофия ғылымының 

докторы, профессор 

Әбдіжәлел БӘКІР, 
саяси ғылым
докторы, профессор
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Міне, сондай жандардың бірі 

– Ұлы Отан соғысының ардагері, 

«Ұлы Отан соғысы» және Ленин 

ордендерінің иегері, «Қазақ КСР-

ның еңбек сіңірген мектеп мұғалімі», 

Атырау қаласының Құрметті азаматы, 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің про-

фессоры Сабыр Қазыбаев. Осындай 

ұлағатты ұстаздың есімін мәңгі есте 

сақтау үшін �зі дүниеден озғаннан 

кейін Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2003 жылғы 30 мамырдағы 

№497 қаулысымен облыстағы Атырау 

қалалық №1 мектеп-интернатына 

Сабыр Қазыбаевтың есімі берілген 

болатын.

Бірақ... Осы бірақ демекші,  Аты-

рау облысы әкімдігінің 2017 жылғы 

25 шілде №183 «Атырау облысы 

білім беру басқармасының «Сабыр 

Қазыбаев атындағы жетім балалар 

мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған балалар үйі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесін 

тарату туралы» қаулысымен аталған 

мектеп жабылды да, мектеп ғимараты 

жаңадан құрылған дарынды қыздарға 

арналған облыстық мектеп-лицей-

интернатқа берілді. 

Осылайша, бір күнде профессор 

С.Қазыбаев есімі жазылған мектеп 

маңдайшасындағы тақтайша алынып 

тасталды. Мектеп басшысының тап-

сырмасымен мұражайдағы ұстаздың 

барлық заттары мен портреттері от-

басына тапсырылды. Жаңа ашылған 

мектеп-лицей-интернатқа оның 

есімін беру ісі ескерусіз қалды. Себебі 

жаңа құрылған ұжымның мүшелері 

қарсы. Қарсы болғанда, ардагер ұстаз 

есімін арқалаған бұрынғы жетімдер 

үйі  деген с�з олардың имиджін 

түсіреді-мыс. Демек, осы ұжымда 

жасаған ұстаздардың барлығы профес-

сор  Сабыр Қазыбаевты танымайды, 

Ш а р а ғ а  м е р е й т о й  и е с і н і ң 

әріп тестері мен замандастары, 

 мемлекет және қоғам қайраткерлері, 

   ҚР дипломатиялық қызметтің 

 арда герлері, БАҚ �кілдері қатысты.

Жиында Қазақстан Республика-

сы Президенті Архивінің директо-

ры, техника ғылымының докторы, 

профессор Борис Жапаров елшінің 

дипломатия  саласындағы еселі 

еңбек теріне тоқталды. Ол Ақмарал 

Арыстанбекованың 1989-1992 жылдар 

аралығындағы Қазақ КСР Сыртқы 

істер министрі кезіндегі қызметтерін 

тілге тиек етті. Тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдарындағы қиындықтарға қара-

мастан сыртқы істер жұмыстарын 

абыроймен атқара білгенін атап 

�тті.  «Мемлекетіміз үшін сіздің 

атқарған еңбегіңіз айрықша. Біз оны 

бағалаймыз және ұмытпаймыз» деді 

Борис Qлікенұлы.

Академик Аманжол Қошанов 

Ақмарал Арыстанбекованы алғаш қы 

еңбек жолынан танитынын, ғылыми 

ізденіс жолына әрдайым қолдау 

к�рсеткенін айтты. Ғылым мен сая-

сатта �з жолын қалыптастыра білген 

білікті маман кейінгі жастарға үлгі 

екеніне тоқталды.

Ал Ақмарал Арыстанбекова 

білім мен ғылым жолында дұрыс 

бағыт-бағдар к�рсеткен  Аманжол 

Қ о ш а н ұ л ы н а  ш е к с і з  а л ғ ы с ы н 

білдірді.

Аталмыш шарада Сыртқы істер 

білмейді. Атырауда оқымаған болып 

шықты?!

Бұл туралы облыстық ардагер-

лер кеңесі мен ардагердің ұрпақтары 

жазған �тініштерге берілген жауап 

біреу:

«Еліміздегі объектілерге атау беру 

және қайта атау мәселелері «Қазақстан 

Республикасындағы ұйымдарды, 

теміржол станцияларын, әуежайларды, 

сондай-ақ физикалық-географиялық 

объектілерді атау мен қайта атаудың 

және олардың атауларының транс-

крипциясын �згертудің Тәртібін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы 

№281 қаулысына �згерістер енгізу 

туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі 

№395 қаулысына сай реттеліпті. 

А т а л м ы ш  қ а у л ы н ы ң  1 - б � л і м і 

2-тармағының 4-тармақшасында 

объктілерге аса к�рнекті мемлекет 

және қоғам қайраткерлерінің, ғылым, 

мәдениет қайраткерлерінің және 

Қазақстан Республикасы мен әлемдік 

қоғамдастық алдында еңбек сіңірген 

жеке адамдардың есімдерін беруге 

болатындығы к�рсетілген. 

Осылайша, Сабыр Қазыбаевтың 

есімі кірмей қалып отыр.

Бұл әділеттілікке жатпайды. Біздің 

аймақтан сайланған Мәжіліс депу-

таттары Б.Хаменова мен Б.Мамраев 

профессор С.Қазыбаевтың есімін 

Атырау қаласында атаусыз тұрған 

мектептердің біріне беруге ықпал ету 

үшін осы мәселені тиісті орындарға 

жеткізер деп ойлаймын. 

Қылышбай СҮНДЕТҰЛЫ,
Х.Досмұхамедов атындағы Аты-

рау мемлекеттік университетінің аға 
ғылыми қызметкері, тарих ғылымының 

кандидаты, кәсіподақ ұйымының 
т�рағасы

министрлігінің Алматы қаласындағы 

� к і л д і г і н і ң  б а с ш ы с ы  Р у с л а н 

Б�лтіріков мерейтой иесін барша 

әріптестері атынан құттықтады. 

Ұлттық Ғылым Академиясының 

корреспондент-мүшесі  Меруерт 

Q б у с е й і т о в а ,  д и п л о м а т и я л ы қ 

қ ы з   м е т т і ң  а р д а г е р л е р і  Б о л а т 

Ахметғалиев, Болат Хусаинов, Роза 

Саурамбаева қатысып, жылы лебіз-

дерімен б�лісті. 

А . А р ы с  т а н  б е к о в а н ы ң  ж е к е 

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

тарихи-құжаттық к�рме ұсынылып, 

�мір жолы туралы деректі фильм 

к�рсетілді.

Gз кезегінде Ақмарал Хайдар-

қызы Мемлекеттің сыртқы саяси 

қызметінің халықаралық аре на  дағы 

мүддесіне және Қазақстан тари-

хының аса маңызды сәттерінде еңбек 

еткенін мақтанышпен жеткізіп, 

әріптестері  мен жақындарына 

әрдайым қолдау білдіргені үшін 

алғыс айтты. 

А й т а  к е т е й і к ,  А қ м а р а л 

 Арыстан бекова Қазақ КСР Сыртқы 

істер министрінен б�лек, Қазақ стан 

Республикасының Куба Респуб ли-

касындағы Т�тенше және Gкілетті 

Елшісі, Қазақстан Республикасының 

Ф р а н ц и я д а ғ ы  Т � т е н ш е  ж ә н е 

Gкілетті Елшісі тәрізді бірқатар жа-

уапты қызметтерді атқарған.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ 

Ұлағатты ұстаз есімі – 
құрметке лайық

Тәуелсіз Қазақстанның 
тұңғыш елшісі

Шортанбай Қанайұлы өз дәуірінің шындығын 
көркем бейнелеген көрнекті ақын

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Шортанбайдың ақындық �нерінің 

ауызша суырыпсалмалыққа ұштасуына 

шешуші ықпал еткен қасиетті  ме-

кен – Орталық Қазақстан даласы. 

Gмірінің соңына дейінгі к�п жылда-

ры қазіргі Жезқазған облысының Шет 

 ауданы жерінде �тіп, сонда жерленген 

ақынның осы �ңірдегі �нерпаздықтың 

табиғатына да бейімделгені анық, Біржан 

сал және Ақан сері,  Үкілі  Ыбырай 

мен Мәди, Жанақ, Ш�же, Орынбай, 

Кемпірбай және т.б. арқылы �нерпаздар 

шоғырының игі дәстүрі Шортанбай 

ақындығының түрлене, айшықтана 

ажарлауына ықпал еткен.  Жұлдыз 

атаулының бәрі де маңындағы қалың 

шоғырымен ғана к�рікті емес пе?! Қазақ 

әдебиетінің, мәдениетінің аспанындағы 

к�п жұлдыздардың шоғырымен бірге 

к�рінетін Шортанбай – қазақ елінің 

бірнеше аймақтарына тән жыраулық-

ақындық дәстүрді осылайша бойына 

сіңіріп қалыптасқан тұлға.

Қазақ әдебиетінің тарихын құрайтын 

о с ы н д а й  т ұ л ғ а л а р ы н ы ң  а қ ы н д ы қ 

азаматтық, ойшылдық к�зқарастарының 

қалыптасуы – сол ақын тектес белгілі 

бір әдеби мектепті танытатын ерекшелік. 

Шынында да,  Шортанбай – қазақ 

әдебиетінің арғы-бергі тарихындағы 

мұсылмандық философияға негізделген 

білімдар ақындығын халқының қасиетті 

тағдырына арнай білген азаматтық-

ф и л о с о ф и я л ы қ  т о л ғ а н ы с т а р м е н 

дараланған  ақын.  Шортанбайдың 

мұрасы – насихат �лең, терме, арнау, 

жоқтау, айтыс �леңдері, дастан болып 

келеді. Шығармаларын тақырыптық-

мазмұндық,  жанрлық жақтарынан 

бірнеше салаларға б�ліп қарастырамыз. 

Ең бастысы – мұсылмандық қағидаларды 

софылық-ойшылдық әдеби дәстүр ая-

сында жырлаған насихат (үгіт) �леңдері. 

А л а ш т ы ң  а ғ а р т у ш ы  ғ а л ы м ы ,  ұ л т 

ұстазы  Ахмет Байтұрсынұлы «Qдебиет 

танытқыш» кітабында жазба әдебиетті 

«Діндар дәуір», «Ділмар дәуір» деп екіге 

б�леді де, «Діндар дәуір» тарауында 

Шортанбайдың «Билер пара жемеңіз» 

насихат (үгіт) �леңін, «Атамыз Адам 

пайғамбар» термесін мысалға келтіреді. 

Д е м е к ,  Ш о р т а н б а й  м ұ р а с ы  қ а з а қ 

әдебиеттану ғылымының қалыптасу 

тарихында әуелден-ақ басты назарда 

болып келеді. Шортанбайдың мынадай 

насихат (үгіт) �леңдері бар: «Мінеді әділ 

патша алтын таққа», «Адамның жалған 

дүниесі», «Қалықтаған сұңқар ем», т.б. 

Насихат �леңдерінде адамзаттың осынау 

фәни жалғандағы тіршілік тынысын, �мір 

құбылыстарын қат-қабат қайшылықтар 

сипатында жырлайды. Нәпсінің айдауына 

еріп талай-талай қиғаштықтарға ұрынған 

Құдайдың күнәкар пенделерінің рухани 

тазарту жолына түсуіне үгіттейді.

 «Қалықтаған сұңқар ем» насихат �леңі 

– діндарлық-қанағатшылдық ғұмырды 

�сиет ететін жыр. Бұл ақынның наси-

хат айта отырып, қоштасу мазмұнында 

ж ы р л а ғ а н  а р н а у  � л е ң і .  Х а л ы қ қ а 

(«Тыңдаңыз, жұртым, с�зімді»), жастарға 

(«Ендігі туған балалар»), үлкендерге 

(«Үлкендер, саған айтайын») арна-

лып басталатын шумақтарда ақынның 

нағыз гуманистік, азаматтық тұлғасы 

айқындалады. Арнау, қоштасу сарынын-

да шығарылған насихат �леңінде ақын 

адамзатты күнделікті күйбең тірліктегі 

д ү н и е қ о ң ы з д ы қ т а н ,  ұ с а қ т ы қ т а н , 

�зімшілдіктен, күншілдіктен аулақ болуға 

шақырады. Фәни жалғанның ұлылығын 

жасайтын құбылыс – адамдық сұлу 

�мір. Адамдық сұлу �мірдің мазмұнын 

құрайтындар – Құдай жолына адалдық, 

еңбексүйгіштік, жомарттық, мейірімділік, 

қарапайымдылық, қанағатшылдық және 

т.б. қасиеттер. Ақын осындай мазмұнда 

�мір сүруге уағыздай келе, арман еткен 

осы адамдық дағдыларды маңайынан 

толық к�ре алмай жүргендігін айтып 

уайымдайды. Сондықтан да халқының 

жасына-кәрісіне келер күндердегі 

ұрпақтарының азып-тозбауы туралы уағыз 

айтады, болашақ күндерден қауіптенсе де 

үміттене толғанады.

Ақынның шығармаларының бір сала-

сы – термелер. Терме – халықтық тәлім-

тәрбиенің негізі болатын адамгершілік, 

мінез-құлық қағидаларын баламалы, 

салыстырмалы бейнелікпен жырлай-

тын дәстүрлі шығарма. Шортанбайдың 

термелері де қазақы тұрмыстық қарым-

қатынастың табиғи мазмұнындағы 

а с ы л  с а п а л ы  і з г і л і к  ш а п а ғ а т ы н а 

б�ленген қасиеттерді тере, жинақтай 

айта отырып, солардың барлығын да 

мұсылмандық қағидалармен ұштастыра 

жырлайды. Мысалы, Шортанбайдың 

«Бала зары» атты ұзақ термесі – қазақ 

поэзиясындағы мұсылмандық-софылық-

философия тереңдіктерін шынайы та-

ныта алатын кесек туынды. Терменің 

тұтас композициялық құрылысында 

ақын адамзатты жарат қан Адам Ата-

д а н  т а р а ғ а н д а р д ы ң  п и ғ ы л д а р ы н а 

қ а р а й  м ұ с ы л м а н  м е н  к ә п і р  б о -

лып б�лінуі болғанын айтады. Адам-

зат жаратылғаннан бері жақсылық пен 

жамандық арпалыса қайшыласқан 

қарама-қарсылықты құбылыстарға толы 

осынау фәни жалғандағы тіршілік ты-

нысын философиялық ойшылдықпен, 

лирикалық сезімталдықпен жырлай-

ды. Адамдық ғұмырдың реалистік �мір 

шындығымен суарылған тынысын айқын 

бояулармен елестетеді.

«Бала зары» – композициялық 

құрылысы жағынан бірнеше тақырыптық 

б�лімдерден құралатын термелер  жиыны. 

«Атамыз Адам пайғамбар», «Сен де-

мек қисын емес пе?», «Ит жүгіртіп құс 

салған», «Жылқының құты айғыр-ды», 

«Жақсыны жаман к�ре алмас», т.б. 

тақырыптық-мазмұндық дербестікпен 

тұрған термелердің ортақ түйіні  – 

жалпыадамзаттық, гуманистік ойларды 

мағыналы с�здер шоғырымен жеткізу. 

Шортанбай термелерінің фило-

софия лық-гуманистік мазмұны к�бінесе 

дәстүрлі шешендік с�здердің афоризмдік 

оралымдарына тән бейнелікпен де 

�рнектеледі (Шортанбай: толғаулар, 

а й т ы с т а р ,  д а с т а н  /  Қ ұ р а с т ы р ғ а н 

Қ.Мәдібаева, К.Жүністегі. – Алма-

ты: Айқап, 1993. – 79 б.). Бұл терме-

лерде адамгершілік тәрбиесінің асыл 

қағидаларын жеке адам мен қалың 

к�пшілік арасындағы қарым-қатынастар 

мазмұнында жырлайды. Құдайдың, 

пайғамбардың қасиетті дінінің ұлы 

қағидаларын адамгершілік тәрбиесін 

берудегі �зекті желі етеді. Мысалы, 

«Атамыз Адам пайғамбар» термесіндегі 

жолдардың халық к�ңіліне қасиетті 

дінімізді берік ұялатуға ықпалының 

зор болғаны күмәнсіз. Ақын мұсылман 

діні жолының ұлылығын айта келіп, 

адамдық ортадағы пендешілік қарама-

қайшылықтардың сипатын да дәл бей-

нелейді. Осы терменің тұтас мазмұ нынан 

қазақ халқының ежелден қалып тасқан 

табиғи мінез-құлқының бұзыла бастаға-

нынан секем ала жырлаған ақынның ішкі 

жан күйзелістері аңғарылады. Халқын 

әділдікпен басқарған кемеңгерлердің 

орнына сырты бүтін, іші түтін қуыс кеуде-

лердің келіп, елді аздырғанына күйзелген 

ақынның күйініші, мұңы анық естіледі.

Шортанбай шығармашылығының 

бір саласы – толғаулар. Шортанбайдың 

бұн дай шығармалары жыраулық поэзия-

дағыдай дидактикалық-гуманистік ой-

ларды жалпылай айтудан г�рі лирикалық 

тебіреністі, элегиялық мұңлы-шерлі 

романтикалық сағынышты, арманды 

с�здермен �ріледі. Ақынның толғауларын 

ішкі мағыналық сыршылдық саздары-

на қарай шартты түрде «зар замандық 

толғаулары», «болжалдық мазмұнды 

толғаулары», «қоштасу, арнау мазмұнды 

толғаулары» түрлерінде атауға болатын 

секілді.

Суреткер жазушы, ғұлама Мұхтар 

Омарханұлы Qуезов қазақ әдебиетінің 

т а р и х ы н д а ғ ы  с ы н ш ы л ,  о т а н ш ы л 

ақындық мектептің �кілдерін «Зар заман 

ақындары» деп атаған себебін былайша 

түсіндірген еді: «Зар заман деген – XIX 

ғасырда �мір сүрген Шортанбай ақынның 

заман халін айтқан бір �леңінің аты. 

Шортанбайдың �леңі ілгергі, соңғы ірі 

ақындардың барлық күй сарынын бір 

арнаға тұтастырғандай жиынды �лең 

болғандықтан, бүкіл бір дәуірде бір сарын-

мен �лең айтқан ақындардың барлығына 

«Зар заман ақындары» деген ат қойдық» 

(Qуезов М. Qдебиет тарихы. – Алматы: 

Ана тілі, 1991. – 240 бет.; 192-б.).

Шортанбай ақынның «Зар заман» 

толғауы – азаттықты, бостандықты сүйген 

�р мінезді халқымыздың отаршылдық 

бұғауына шырматылып жатқан кездегі 

жанайқайы. Ақын жыры – халық к�ңі-

лі нің айнасы. Жасыл жайлауларынан, 

асқар шыңды тауларынан, орман-тоғайлы 

белестері мен м�лдір �зен, к�лде рінен, 

дінінен – жалпы ұлттық-этнос тық руха-

ни келбетінен айырыла бастаған қазақ 

халқының тап сол XIX ғасыр мен XX 

ғасырдағы шынайы қалпын Шортанбай 

дәл суреттейді. Тарих сах насынан мәңгілік 

жоғалып кетуге бет алған халқының ая-

нышты тағдыры ақын ті лімен қасіретті, 

зарлы жыр болып т�гіледі.

«Зар заман» толғауындағы негізгі желі 

– ақынның отаршылдық зұлматынан 

сескенген қорқынышы, зарлы мұңы. 

Ақынның қорқынышы – отарлық бұғауға 

түскен халқының мәңгіден қалыптасқан 

асыл қасиеттерінен айырыла бастағанына 

қайғыру.  Толғаудың алғашқы жеті 

шоғырының (тирадасының) әрқайсысы 

«Зар заманның» кейінгі  мазмұнын 

тереңдей түсінуге септіг ін тигізер 

жүкті арқалап тұр. Осы алғашқы жеті 

шоғырдың әрқайсысының соңында «Сол 

себептен қорқамын!» деп қайталанатын 

тармақтар арқылы ақын �з түйінін 

 шегелей түседі. Отарлаудың қара бұлты 

к�мкерген Қазақ Елінің азып-тозуының 

басы отбасындағы зайыбының ерінің 

бетіне орынсыз қарсы келуінен, ұлдың, 

қыздың ата-ананы тыңдамауынан, 

тексіздердің, надандардың ел билігіне 

а р а л а с у ы н а н ,  а ғ а й ы н  а р а с ы н ы ң 

күншілдіктен бүлінгенінен басталғанын 

айтады. Бұның бәрі – жат-жұрттың әдет-

дағдыларының әсерінен болған зардап-

тар. Отаршылдықтың сан тармақты шын-

жырларымен шырматылып, кең даласы 

мен асқар тауларынан, м�лдір к�лдерінен, 

асау �зендерінен, орман-тоғайларынан 

айырылып, бірте-бірте қазақы мінез-

құлықтан, тұрмыстық-ұлттық қарым-

қатынастардан да айырыла бастаған 

тағдырымыздың мазмұнын айқын бояу-

лармен суреттейді:

Мынау азған заманда,

Алуан-алуан жан шықты,

Қайыры жоқ бай шықты.

Сауып ішер сүті жоқ,

Мініп к�рер күші жоқ,

Ақша деген мал шықты.

Кедей кайтіп күнін к�рер деп,

Сол себептен қорқамын! 

Қазақ мемлекетін қалыптастырған, 

д е р б е с  х а л ы қ ,  ұ л т  Т ә у е л с і з д і г і н 

қалыптастыру үшін күрескен Керей, 

Жәнібек, Есім, Қасым, Тәуке, Абылай, 

Кенесары сынды хандарымыздың, Т�ле, 

Қазыбек, Qйтеке сынды билеріміздің 

к�семдік, азаматтық, батырлық істерін 

жалғастыратындар жоғалып кетті . 

Отаршылдықтың зымиян саясаты тек 

құлқынын ғана ойлайтын жуан қарын 

тоғышар, марғау, к�ркеуде орысшыл 

әкімсымақтарды тарих  сахнасына 

шығарды. Qрине, бұлар – тарих к�шінің 

уақытша �кілдері. Бірақ тағдырға не 

шара бар? Орысшыл әкімсымақтар 

мен солардың кесірінен жасалған руха-

ни және экономикалық зардаптардың 

халқымызды қазір сергелдеңге салып 

отырғаны – шындық. Бұл жағдай да 

Шортанбайдың назарынан тыс қалмаған-

ды:

Асыл асқан заман-ай,

Ш�п сұйылды жердегі.

Құс таусылды к�лдегі,

Бай таусылды елдегі.

Жалғыз шақпақ симайды,

Кисе қара белдегі.

Діннен, ұлттық әдет-ғұрыптан ажырай 

бастаған қазақтың отаршылдар әкелген 

зиянды дағдыларын тез қабылдаған қалпы 

Шортанбай тілімен былайша бейнеленеді:

Шошқаның етін қақтаған,

Құбылаға бақпаған,

Атасының жанындай,

Арақты ас қып сақтаған...

«Зар заман» толғауының тұтас желісін 

құрап тұрған мәселе – сырттан келген 

отаршыл жұрттың араласуының әсеріне 

тез елігіп азып-тозып бара жатқан қазақ 

халқының трагедиясы, Жандарал, майыр, 

старшын, болыс атты ресейлік патшалық 

ШШ



ANA TILI 7№24 (1438)
14 – 20 маусым
2018 жыл

1942 жылы әкесі Пірмолда кеңес 

армиясы қатарына шақырылып, 

 атасы Байәділ мұны бауырына 

 басты. Тіпті туған шешесі Qзизаға 

да жақындатпады. Анасы да жел 

болып атасының бетіне келген 

емес. Туса да тумағандай болып 

атасының к�зінше жас нәрестесін 

емірене құшақтап сүйе де алмады, 

атын атап еркелете алмады. Де-

генмен, бір жыл �тер-�тпесте қос 

құлыны Пірмолда мен Нұрмолда 

жайлы қаралы хабар алып, к�п 

ұзамай Байәділ атасы қайғыдан 

к�з жұмды. С�йтіп, анасы екеуі 

жекжат пен туыс іздеп, аяқ же-

тер жерді шарлап кетті. Қашан 

шешесінің туған бауыры Нұрылла 

соғыстан оралғанша осылай болды. 

Мамандығы мұғалім Нұрылланың 

айтуымен 1945 жылы Сейілхан 

тоғыз жасында Ворошилов колхо-

зында мектепке барып, 1954 жылы 

Октябрь ауылдық мектебін ойда-

ғыдай бітірді.

Qскер қатарындағы азаматтық 

борышын �теу кезеңі ер жетіп, ат-

жалын тартып мінген,нағыз ерлік 

мектебі болды. 1955-1958 жылдары 

үш  жыл бойы Эстонияның аста-

насы Таллин қаласында әскери 

қызметін абыроймен атқарып, елге 

оралды. Мұнда келісімен Қаратерең 

ауылдық кеңеске жұмыскер ретінде 

қызметке орналасты. Шаруа от-

басынан шыққан бозбала шетсіз-

шексіз  сахарадан сонау алыс 

к�кжиекке к�з тікті. С�йтіп, жас 

жігіт 1965 жылы Ақт�бе мемлекеттік 

медицина институтының емдеу 

факуль тетін табысты бітіріп, Қазалы 

аудандық ауруханаға дәрігер-хирург 

болып жұмысқа кірісті және мұнда 

зейнеткерлікке шыққанға дейін 

табан аудармастан, тапжылмай 

қызмет етті.

Қазалы топырағы Сейілханның 

айтулы азамат болып жетілуіне 

�лшеусіз үлес қосты. Бұл �ңір, со-

нымен бірге аса к�рнекті мемлекет 

қайраткері Самарқанды 40 жыл би-

леген әйгілі Жалаңт�с Баһадүрдің, 

жергілікті халық пір тұтатын атақты 

Жанқожа батырдың дүниеге келген 

жері. Қазалы, сондай-ақ кешегі 

жастардың жалынды жетекшісі 

болған Ғани Мұратбаев, бұлбұл 

әнші Роза Бағланова тәрізді елімізге 

танымал талай азаматтарды �мірге 

әкелді. Міне, осынау қасиетті 

�лкеде Сейілхан Байеділов дәрігер-

хирург ретінде адам жанының ара-

шасы, халқының мақта нышы бола 

білді.

Еңбегіне қарай �нбегі. Асылға 

бағалап, адалынан еңбек етсең, 

абыройың асады. «К�п еңбек 

еткенге бақыт басын иеді» деп 

Леонардо да Винчи жайдан-

жай айтпаған. «Gзіңе сен. Адал 

еңбегіңе сен. Бар бақыттың баста-

уы – еңбек» деген қазақи тағылым 

тағы бар. Бұл қағидаттарды берік 

ұстанған Сейілханның шипалы 

қолынан отыз жылдан астам уақыт 

ішінде талай адам �мірге қайтадан 

оралды. Тіпті ай сайын ондаған 

операция жасаған кездері бол-

ды.  Ауыры да, жеңілі де кездесті. 

Бір ғана мысал. Сыр �зенінің 

�ткел бермес абыржысында, 

сарыағыс айдаған сеңнен сескен-

бей арғы бетке �тіп, сегіз күн бойы 

толғатып, әбден қалжыраған Рәйла 

есімді ананың �зін де, құрсақтағы 

нәрестесін де ажал тырнағынан 

құтқарғанда бүкіл ауыл болып 

алғысын жаудырғанының �зі неге 

тұрады?!

Жалпы Сейілханды �з уақы-

тынан бұрын туған деп айтуға 

келеді. Ол тек жоғары білікті хирург, 

травматолог қана болып қойған 

жоқ. Егер қазіргі кезде жұмыс 

істесе, пластикалық хирургия не-

месе трансплантология саласының 

да білікті маманы болар еді. Себебі 

оның жасаған операцияларынан 

кейін адам денесіндегі пышақ тиген 

орын к�п ұзамай мүлдем білінбей 

кетіп жататын. Бұл тұрғыда ол 

кісінің туған қызы Айнұр былайша 

есіне алады: «Мен 5-сыныпта оқып 

жүргенде жазғы лагерде айналма-

лы әткеншектен құлап, жарақат 

алдым. Мойынымнан аққан қан 

тоқтамағандықтан, мені қас қарая 

жедел жәрдем к�лігімен әуелі үйге, 

сол жерден әкемді киімін киюге 

үлгертпей, тұрған бойында мінгізе 

салып, бірден емханаға алып келді. 

Сонда ғой, операция үстелінде жа-

тып әкемнің ассистентінің: «Сәке, 

Сіздің қолыңыздан ептеп дірілді 

байқаймын, бұрын мұндай жоқ 

еді ғой» деген с�зіне, әкейдің ұяң 

дауыс пен: «Иә, бұл жолы осылай 

күрделі жағдайда қалып тұрмын» 

деп жауап қайтарғанын құлағым 

шалды. Ал операция сәтті �тті, 

кейін оның ізі де қалмады. 

Десек те, ісіне мығым, кәсібіне 

адал Сейілхандай тәжірибелі 

маманның �мірде �кінген сәттері 

де бар. Qсіресе бұл жағдай �з ана-

сына тікелей қатысты. Медицина 

институтын бітіріп келген бетте, 

ол анасының онкология ауруының 

емдеуден �тіп кеткен жағдайында 

екенін біліп, дәрменсіз күй кешеді. 

29 жасында жесір қалып, бар �мірін 

ұлын үлкен азамат етіп �сіруге 

арнаған Qзиза анасын ажалдан 

құтқарып қалмағанына, балалық 

қамқорлығын молынан к�рсете 

алмағанына �кінген  Сейілхан 

�мірінің соңына дейін күйзелумен 

болды. Реті келген тұста бала-

ларына, туған-туысқандарына, 

дос-жарандарына аяулы анасы 

туралы ерекше бір толғаныспен 

естеліктерін айтудан ешқашан 

жалыққан емес.

Сейілхан Пірмолдаұлы жұрттың 

есінде қолының жеңілдігімен ғана 

емес, үнінің ерекшелігімен де 

қалды. «Ұйықтап жатқан жүректі 

ән оятар, Үннің тәтті оралған мәні 

оятар» дейді Абай. Тенор әнші 

ретінде классикалық шығармалар 

мен қазақ әндерін нақышына 

келтіре орындап, дүйім елдің 

қошеметіне б�леніп жүрген жас 

жігіт кезінде Алматы консервато-

риясына шақыру алған болатын, 

алайда мұны Qзиза анасы қолдай 

қоймаған соң, одан бас тартады. 

Дегенмен, табиғи дарынын туған 

жеріне тарту етуден жалықпады. 

Қазалы, Қызылорда, Алматы, Аста-

на қалаларында Сейілхан тамыл-

жыта ән сала жүріп, туған елінде 

«Біздің Ермек Серкебаев» атанып 

кетті.

Сейілханға тән тағы бір қасиет, 

ешкімнен ықпай, қандай жағдайда 

да айтар с�зін іркіп қалмайтын 

қайсар мінезі болатын. Шен-

шекпенге емес, ақыл мен парасатқа 

ғана бас июге тәрбиеленген аза-

мат ешуақытта шындықтың шол-

пан жұлдызынан жаңылған жоқ, 

ешкімнің алдында жалтақтаған 

да, жалпақтаған да емес, �зіне де, 

әріптестеріне де қатаң талап қоя 

білді. Мұндай адамды билік әсте 

жақтыра қоймайды. Сондықтан да 

болуы керек, Сейілхан Байеділовке 

аудандық, облыстық бас дәрігерлік 

лауазымы бұйырмады.  Бірақ 

жерлестерінің, туыстары мен 

жақындарының сүйіспеншілігіне 

б�ленді. Елдің алғысымен қоса 

«Еңбек екпіндісі», «Социалистік 

жарыстың үздігі» белгілері мен 

Денсаулық сақтау министрлігінің, 

аудандық, облыстық денсаулық 

с а қ т а у  б � л і м д е р і н і ң  м а қ т а у 

қағаздарына ие болды.

Ең басты марапат, әрине, ол 

отбасындағы бірлік,  берекелі 

тірлік. Бұл ретте, отбасының шы-

райын келтіріп отырған сүйікті 

жары, жоғары білімді педагог, 

ағылшын тілінің мұғалімі Базаркүл 

Қабылованың алар орны ерекше. 

Үлгілі отбасы жақсылық жасау-

дан, ізгілік к�рсетуден ешқашан 

да аянған емес. «Пейілі кеңнің 

үлесі мол» демекші, бірге �мір 

сүрген қырық жылға жуық уақытта 

Сейілхан мен Базаркүл үш ұл, екі 

қыз тәрбиелеп �сірді. Бүгінде неме-

релер �сіп келеді. С�йтіп, Алланың 

қ а л а у ы м е н  ұ р п а қ  ж а л ғ а с ы п , 

Пірмолда әулеті �суде және �се де 

бермек!

Кенжеболат ЖОЛДЫБАЙ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

ІЗГІЛІК ӨНЕГЕСІ

Ағыбай батырдың екі жүзді қанжарын 

қару еткен жас батыр мал-мүлкін тартып 

алған дұшпанын �лтіреді, кегін алады. 

Жылқысынан жер қайысқан сол батыр 

«Ақжолтай, Ағыбайым – сенің атың» 

деп жар салады. Қалың жылқыдан тоғыз 

тұлпарды ғана таңдаған Ағыбайдан соның 

біреуін «Сауға!» деп Наурызбайдың сұрап 

алғаны жырланады. Кенесары мен На-

урызбай бастаған ұлт-азаттық қозғалысы 

– жер тарпыған тұлпарларға мінген дала 

жауынгерлерінің соғысы. Сондықтан 

дастан оқиғасының сюжеттік байланысы 

да Ағыбай батырдың жорыққа лайық 

тұлпар іздеуінен басталып, оқиғасының 

сюжеттік шешімі де Наурызбай қалаған 

Ақауыз бастаған тоғыз тұлпарды табумен 

аяқталады.

Дастанның бас қаһарманы Ағыбай 

батырдың батырлық, мәрттік-азаматтық 

қасиеттері оқиға барысында к�ріне-

тін серіктері мен жас батыр бейнесі 

арқылы ашылады, дәлелденеді. Соны-

мен қатар ақын дастан оқиғасындағы 

Ағыбай мен жас батырдың достығының, 

ерліктерінің Кенесары мен  Наурызбай 

бастаған ұлы қозғалысқа қосылған 

үлес болғанын байқатады. Ол үлес – 

жорықтағы батырлардың лайықты 

тұлпарлармен қамтамасыз етілгендігі. 

Мысалы, Ағыбайдан сауға сұрап алған 

Наурызбайдың Ақауыз атын суреттеу-

де Шортанбай ақындығының бейнелі 

к�ркем тілді �рнектеріне кездесеміз. 

Дастанның түйіні – халықтың бақыты 

жолындағы қасиетті жорықтарда жүрген 

батырлардың мәңгілік ғұмырлы даңқының 

ұмытылмайтыны. «Ақжолтай батыр» 

дастаны – Шортанбай ақын мұрасында 

жаңа табылған шығармалардың бірі. 

Ақынның мұрасын жинаушылардың, 

зерттеушілердің Шортанбайдың әлі талай 

шығармаларын табуы мүмкін.

Абайтану ғылымының негізін салып 

қалыптастырған ұлы суреткер Мұхтар 

Омарханұлы Qуезов XIX ғасырдағы қазақ 

әдебиетінің сыншыл, сыршыл ақындарын 

әдеби дамуға тән дәстүрлі жалғастықтағы 

біртұтас қалыпта бағалайды. 1933 жылы 

жазған «Шортанбай шығармалары» деген 

мақаласындағы тұжырымдар біздің осы 

пікірімізді айғақтай түседі: «Шортан-

бай шығармалары XIX ғасырдың 60-70 

жылдарында кеп шыққан бір ағынды 

к�рсетеді. Тарихи, қоғамдық жағынан 

алғанда бұл түрдегі әдебиет шығармалары 

XIX ғасырдың алғашқы жарымында 

болған үлгілерден басқаша болып, �згеріп 

кетеді, �з тұсында болған қоғамдық, 

таптық, шаруашылық �згерістердің 

нәтижесі әдебиетте бір Шортанбай 

емес, осының тұстасы болған Мұратты, 

кейінірек қалыптанған Абайды, тағы 

басқаларын да – бұрынғыдан басқаша, 

ерекше сарынмен жырлауға бейімдетеді» 

[9, 280-б.]. Шортанбай – абайтанушы 

Мұхтардың бағалауы бойынша қазақ 

әдебиетінің ұлы тұлғасы Абаймен де са-

рындас, үндес ақын.

Қ о р ы т а  к е л г е н д е  а й т а р ы м ы з , 

 Шортанбай Қанайұлының мұрасы – 

с�з �нері тарихындағы ұлтжандылық 

мазмұнымен бүгінгі ұрпақты тәрбиелейтін 

қымбат қазынамыз. Дінін, тілін, туған 

жерін, ата-мекенін, кең-байтақ Қазақ 

Елін сүйетін әрбір қазақтың Шортанбай 

шығармаларынан сарқылмас қуат алары 

с�зсіз. Шортанбай – қазақ қана емес, 

бүкіл мұсылман дінді Алаш жұртының 

отаршылдық зардаптарынан азып бара 

жатқан ортақ қасіретін жырлаған ақын. 

Бірақ оның зары, мұңы күйгелектікке 

салыну, яки тіршіліктен біржола түңілу 

емес. Ол жұртына Құдайдан, Құраннан, 

пайғамбарымыздан, қасиетті дінімізден 

медет, жәрдем, қуат алуды уағыздай келе, 

ұрпақтарын жігерлікке, күреске ша қы-

рады, болашақтан үміт үзбеуге үндейді:

Жүйрік пенен жорғаңды

Gзің бір мініп жебеле!

Жалаңаш болып жауға шап,

Ажалдан бұрын �лер ме?

Ноқталы басқа бір �лім

Gлмей де адам жүре ме?

Қатын-бала қамы үшін

Қарсы бір шап та, мылтық – құш.

Құр жабырқап жүдеме!

Бұл жолдар – Шортанбай атамыздың 

ұрпақтарын халқының тағдыры үшін 

мәңгілік ұлтжанды сергектікке шақырған 

�сиеті. Ақынның �сиеті – қазақ халқының 

болашағын кешегісі мен бүгінгісінен 

 бастап жатқан қазірг і  ұрпақ үшін 

ескірмейтін мәңгілік ұлы �неге.

Qдебиеттану ғылымымыздың тари-

хын дағы кеңестік кезеңде Дулат, Шортан-

бай, Базар, Шернияз, Мұрат, Шәңгерей, 

Qбубәкір, Бұдабай, Ақмолла және т. б. 

ақындардың феодалдық санадан туған 

ескішіл кертартпа бағыттың �кілдері 

болып бағаланып келгені мәлім. Ал енді 

қазіргі Тәуелсіз мемлекеттің тұғырына 

к�терілген, рухани жаңғырудағы қал-

пы мызда бұлардың шынайы отаншыл 

азаматтық тұлғаларын асыл ойлы шы-

ғармалары арқылы тереңдей оқып, 

жазылған зерттеулерді  де  жаңаша 

жалғастыра беруіміз керек. Отбасылық 

тәрбиеден бастап, бастауыш, орта арнау-

лы, жоғары білім беру орындарында туған 

халқының тағдыры үшін азаматтықпен, 

күрескерлікпен жыр толғаған ақын-

жырауларымыздың мұраларын жан-

жақты тереңдете игерту – парызымыз.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
филология ғылымының 

докторы, профессор

билеу жүйесімен шырмалған қазақтың 

мансапқорлық, күншілдік, бақталастық 

қылықтары асқына келе бас к�терер 

азаматтардың денін ұлт, халық туралы 

ойлаушылық сезімінен жұрдай қылғаны 

мәлім. Ақын зары – қазақтың елдік, ерлік, 

азаматтық, ағайыншылық тұтастығына 

сызат  түскеніне  қайғыру,  ашыну. 

 Шортанбай заманынан бүгінгі күндерге 

дейін сақталған отаршылдық саясатпен 

әбден уланған осы қалпынан қазақ әлі 

арыла алмай келе жатыр. Сондықтан 

Шортанбай жырлаған зар заманның 

сіңіп қалған иіс-қоңысынан арылу үшін 

ақынның толғауындағы мәңгілік күшін 

жоймайтындай с�здерін қайта-қайта еске 

аламыз:

Мынау заман қай заман?

Азулыға бар заман.

Азусызға тар заман.

Тарлығының белгісі,

Бір-бірлерін күндеген,

Жай-жайына жүрмеген...

...Бейшара болған сұм қазақ,

Құтылмастай пәлеге

Асың жұқпас бойыңа, 

Жалмауыз болды ұлығың,

Қазақ еш нанбас с�зіңе!

«Зар заман» толғауының әдебиеті-

мізд ің  тарихындағы үлкен орнын 

белгілеген негізгі ерекшелігі – осындай 

тақырыптық �ткірлігі, елдік, азаматтық 

әуендерінің маңыздылығы. Ал к�ркемдік 

айшықтауларға толы бейнелі тіл �рнектері 

– Шортанбай ақындығы қуаттылығының 

ақындық түйін – тіршіліктегі адамдық 

ғұмырдың �лшеулі екендігін ойлай жүріп, 

Құдай, пайғамбар жолын таза сақтаушы 

адамдардың �зара мейірімділік мазмұнды 

қарым-қатынаста болуы керектігін 

түсіндіру.

Шортанбай мұрасында  Кенесары 

хан мен Наурызбай батырға арналған 

да �леңдер бар. Қарқаралы дуаның 

билеушілері Жамантай мен Құсбек 

т�релердің маңында жүрген  Шортанбай 

Кенесары қозғалысына қатыспаса да 

іштей тілеулес болатын. Жамантай мен 

Құсбектей т�релердің осы қасиетті 

қ о з ғ а л ы с қ а  е р м е г е н і н е   К е н е с а р ы 

іштей қатты мазасызданатын, бірақ 

Сарыарқадағы ақын-жыраулардың 

бәрін де іштей �зіне жақын тұтатын-ды. 

Кенесары Қазақ хандығының сонау 

Асанқайғыдан бастап бергі Бұқарлармен 

қосыла аталатын ұлы тарихында мемлекет 

басқарған хандардың халықтық қолдауға 

ие болуында жыраулардың, ақындардың 

шешуші, беделді орын алатынын жақсы 

біледі. Сондықтан да �зінің ордасындағы 

Нысанбай жыраудан бастап, үлкенді-

кішілі ақын-жырауларды, жыршыларды, 

күйшілерді ерекше қадірлейтін. Бірде 

сапар шегіп келе жатқан Шортанбай 

ақынның тобын Кенесары ханның адам-

дары тоқтатып, оны хан ордасына әкеледі. 

Хан Кеңесінің кезекті бір мәжілісі �ткелі 

жатса керек, Кенесары Хан Кеңесінің 

мүшелері Наурызбай, Шұбыртпалы 

Ағыбай, Қыпшақ Иман Дулатов, би 

екі  ақынның да танысуы, қағысуы 

сипатындағы с�з саптауларын тани-

мыз. Қағысулар – �лең және қара с�з 

араласқан қалыпта қолданылып, ауыз-

ша дәстүрде қалыптасқан айтыстардың 

шағын түрлерінің бірі. Шортанбай мен 

Орынбайдың осы айтысында бір-бірінің 

ел арасындағы абырой-беделдерін, 

атақтарын салыстырып с�йлеуден басқа 

тақырыптар қозғала қоймайды. Елінің, 

аймағының атынан с�йлеу – дәстүрлі 

тәсіл. Екі ақын да ауыл, ағайын арасының 

бүтіндігін, ауызбіршілігін ойлайтын 

азаматтық биік тұлғаларымен к�рінеді. 

Шортанбайдың с�здерінде бейнелік, 

астарлай айту жиі қолданылады. Мыса-

лы, «Gлеңде бір кісідей танысың бар», 

«Барымташы кісідей мол болсын деп», 

«Елімді �зім жоқта қойдай теуіп», «Боз-

бала бәрің тәуір жаманың жоқ» және т.б. 

жолдар айтыстың к�ркемдік жақтарына 

ажар беріп тұр. Шортанбайдың осы 

айтысы хақындағы зерттеуші Ысқақ 

Дүйсенбаевтың пікіріне қосыламыз: 

«...Орынбай тілін батыра түскен шақта, 

Шортанбай да тартынбай азуды басып-

ақ жібереді. Екіншіден, қаруын ұстайды 

да түптеп келгенде шын бет жыртысуға 

бармай жай қақтығысумен аяқтайды» 

(Дүйсенбаев Ы. Ғасырлар сыры. – Алматы: 

Жазушы, 1970. – 192 б. 72-б.). Бұл пікірге 

қосарымыз – осы айтыста Шортанбайды 

биіктетіп, оның айбынын асырып тұрған 

күш – мұсылмандық к�зқарасының 

беріктігі, айқын жырланғандығы. Qдебиет 

дәлелі. Адамдық ірі тұлғалық сипаттар-

ды танытуда жеке с�здердің бейнелілік 

(образдылық) астарларын қалыңдата 

жырлауға к�п мән беріледі:

Qуелгі қорлар зор болды,

Сондағы зорлар қор болды.

Qуелгі байлар жоқ болды,

Сондағы жоқтар тоқ болды... 

Замандық мінез-құлықты суреттеудегі 

теңеулері («Алқымың болды к�нектей», 

«Сүзгісі жоқ шүмектей», «Түндіктерің 

үзіктей», «Жал шайнадың білектей», 

«Туырлығың тұтқыштай», «Үзіктерің 

білектей», «Кетіп едің еліктей» және т. б.) 

халық әдебиетіндегі дәстүрлі бояуларын 

сақтай отыра, ақындық сезім тілімен 

түрлене құбылады.

Шортанбай толғауларының бір 

алуаны болжалдық мазмұнды болып 

келеді. Замандық қайғы-қасіреттің, 

қ и ы н ш ы л ы қ т а р д ы ң  к е ш е г і с і  м е н 

б ү г і н г і с і н  ұ ш т а с т ы р а  ж ы р л а ғ а н 

ақын-жазушылар болашақ күндерді, 

т іпті  ғасырларға тән адамгершілік 

қасиеттер туралы да болжай жырлайды. 

Шортанбайдың «Келер заман сипаты», 

«Бір насихат айтайын» толғаулары – осын-

дай жырлар. Ақын �з халқының болашақ 

ғасырындағы алдынан күтіп тұрған, 

болуы анық шындық құбылыстарды 

анық болжайды. Мыңғырата мал баққан, 

жомарттық,  дарқандық,  туыстық, 

бауырмалдық қасиеттері атадан балаға 

жалғасқан қазақ халқының материалдық 

және рухани жүдеушілікке, күйреуге 

ұшырайтынын нақтылай болжап айта-

ды. Малдың да, жанның да еркін жат 

жұрттықтың билейтіні, алақандай «бет 

қағаз» бен «мандатқа табынатын» заман 

келетіні, қазақ баласының ата-ананы 

сыйламай күнәға бататыны – бәрі де 

зарлы сарынмен жырланады. «Түсі сары, 

к�зі к�к дінсіз келіп» билеген отарлық 

ықпалдың әсерімен болатын қауіпті 

зардаптарды ақынның шошына болжай 

жырлауының шындық шырайы айқын. 

Ақынның болжалдық мазмұнындағы «Бір 

насихат айтайын» толғауында да қазақ 

халқының отарлық құлдық қамытын 

кию салдарынан болатын зиянды зар-

даптар жырланады. Қайырымды байлар 

мен қасиетті т�релердің, шарапатты 

қожалардың енді жоқтығы, қазіргілерінің 

бәрінің де опасыздық, пайдакүнемдік, 

ашк�здік пиғылымен �мір сүретіні, ал 

кедей-кепшіктің азар-ақыретпен �мір 

сүретіні – бәрі де айқын елестетіле айты-

лады. Байдың қайырсыз, кедейдің қадірсіз 

болып азып-тозуының басты себебін 

сырттан келген жатжұрттың отарлық 

билеу салқыны екендігін денесі түршіге, 

күйіне атайды. Ақын «Дұғай сәлем ай-

тайын» атты арнау, қоштасу мазмұнды 

толғау-�леңінде бүкіл мұсылман жұртына 

арнау с�зін айтады. Gзінің тіршіліктегі 

қызықшылықтың сауық-сайранына 

ергеніне, Меккеге де бара алмағанына, 

мұсылманшылық парыздарының кемшін 

орындалғанына �кініш білдіреді. Үлкен 

ақындардың �мірден �терде кейінгі 

ұрпақтарға �сиет айта жыр арнауы – 

әлем халықтарының әдебиеттерінде 

қалыптасқан үлгі. Шортанбай да осы 

�сиет жырында �зі арқылы замандас 

қалың жұртшылықтың діннен ажыраған 

мүшкіл қалпын дәл бейнелей келіп, қазақ 

елінің сол кездегі нар тұлғалары, азамат-

тары Құнанбайды, Шорманның Мұсасын 

және К�пбай, Нұрлан, Қоңыр есімді ел 

ағаларын Меккеге баруға, ағайын-туғанға 

қорған болуға шақырады. Арнау �леңдегі 

Шоқмар Бақтыбаев, Сайдаққожа Оспа-

нов және т.б. кісілер де Жамантай мен 

Құсбек т�релердің аулының адамдарын 

бастаған Шортанбай ақынның с�зін 

тыңдағысы келеді. Сонда Шортанбай 

�зінің мұсылмандық-имандылық жо-

лында жүргенде қан т�гілетін ұрыс-

соғыстарды емес, бейбітшілікті ғана 

тілейтінін білдіреді, бірақ Кенесарының 

�зіне арналған мадақ жырын айтады.

Шортанбайдың «К�з к�рген қазақ 

батыры» («Жұлдыз», № 2. 1992 ж.) жыры 

– Кенесары хан мен Наурызбай батыр 

туралы жоқтау. Жоқтау мазмұнындағы 

толғаныстарда Кенесарының, Наурыз-

байдың халқының Бостандығы, Тәуел-

сіздігі үшін арпалысып, бастарын �лімге 

қиған ерлік, батырлық, мәрттік �негелері 

дәріптеле мақтаныш сезіммен жырлана-

ды. Хан Кене арадан кеткен соң «Орысқа 

қазақ қараған» заман басталып, енді 

Алладан жәрдем тілеумен күн кешкен-

нен басқа амал қалмағанын айтып, ақын 

мұңды, шерлі жырын ағытады.

Шортанбай шығармаларының бір 

саласы – айтыстары. «Шортанбай мен 

Асан бұғы», «Шортанбай мен Орынбай», 

«Шортанбай мен Ш�же» атты к�лемдері 

әркелкі айтыс жырлары – оның осы 

жанрдағы мұраларының үлгілері. Ежелгі 

түркілік мұсылманшылық жазба әдеби 

дәстүрде қалыптасқан Шортанбайдың 

Сарыарқадағы ауызша суырыпсалма 

ақындық �нер табиғатынан мол нәр 

алғаны анық. Сондықтан Шортанбай 

шығармашылығын әңгімелегенде біз 

оның суырыпсалмалық ақындық �нерінің 

де қуаттылығын ұмытпауымыз керек. 

Шортанбайды �з тұстастары аса қадірлеп, 

құрмет тұтқан. Мысалы, Ш�жемен 

болған айтысы сақталмаса да бізге жет-

кен үзіндісінен ақынның адамдықтың ақ 

жолы – Алланың с�зі екендігін дәлелдей 

жырлағанын к�реміз. Сондықтан арқалы 

ақын Ш�женің Шортанбайды пір тұта 

жырлауынан �зіндік мектеп құрған 

ақын тұлғасының биіктігін танимыз. 

 «Шортанбай мен Асанбұғы» – қалжың 

айтысы. Шортанбай мұнда да адамзаттың 

қанағатшылдықпен, қайырымдылықпен 

�мір сүруін, жылтыраған дүние-мүліккке 

қызыққан тойымсыздықтың дозаққа 

апаратынын жырлайды. «Шортанбай 

мен Орынбай» – ақынның бізге жет-

кен к�лемді айтыстарының бірі (Ай-

тыс, Жазушы, 1963, 1-том, 152–156-бет-

тер). Екі ақынның жауаптасуларын 

қосып айтқанда жүз жолдан тұратын 

бұл мұра – түре айтыс. Екі ақын да бір-

бір шумақтан ғана айтып жауаптасады. 

Айтыстың басталуынан аяғына дейінгі 

Шортанбайдың шумақтарында Құдайдың 

адамзатты жаратқанын, мұсылманшылық 

қағидаларын орындаудың қасиетті 

міндеттерін айқындай жырлаушылық 

басым естіледі. Айтыстың мазмұнынан 

тарихында Шортанбай мұрасының ежелгі 

түркілік софылық-гуманистік ойшылдық 

мазмұнындағы әдеби-фольклорлық ізгі 

дәстүрлермен сабақтастыратын осы 

сапалық белгіні енді осылай, кейде 

қайталай, айқындай айтуымыз керек.

Шортанбайдың «Ақжолтай  батыр» 

дастаны – ақын мұрасындағы к�рнекті 

т у ы н д ы .  4 8 2  ж о л д ы қ  б ұ л  д а с т а н-

да қазақ тарихының к�рнекті тұлғасы 

Ш ұ б ы р т п а л ы  А ғ ы б а й  б а т ы р д ы ң 

«Ақжолтай батыр Ағыбай» атану жайы 

жырланады. Дастанның тақырыбы – 

Кенесары хан мен Наурызбай  батыр 

бастаған тарихи кезең шындығын 

жырлау. Идеясы – батырлық, ерлік, 

азаматтық, мәрттік тағылымын таныту. 

Дастанның композициялық құрылысы 

бірнеше салалардан құралады. Алғашқы 

б�лімінде К енесары хан бастаған қазақ 

батырларының жауынгерлік-сарбаздық 

азаматтық тұлғалары бейнеленеді:

Батыры Кенекеңнің �ңшең саңлақ,

Qр елден жүйрік атты алған таңдап.

Арқаның алпыс тарау бойын �рлеп,

Жақсы атпен жігіттері жүрді алшаңдап.

Дұшпанға анталаған ұстатпады,

Кенекең талай шапты, бір шаппады.

Аруақты Кенесары, Наурызбайға,

Жортқанда қарсы келіп, жан батпады 

(Шортанбай: толғаулар, айтыстар, дастан 

/ Құрастырған Қ. Мәдібаева, К. Жүністегі. 

– Алматы: Айқап, 1993. – 79 б.; 55 б.).

Дастанның негізгі композициялық-

сюжеттік желісін құрап тұрған басты 

оқиға – Ағыбай батырдың Кенесары 

әскеріне, �зіне лайықты тұлпар ат іздеуі. 

Батырларына, жауынгерлеріне тек қана 

жүйрік әрі к�нбісті тұлпар мінгізу – 

Кене ханның қолбасшылық мақсаты 

екендігі атап айтылады. Gзіне лайықты 

тұлпар ат іздеген Шұбыртпалы Ағыбай 

батырдың жігіттерін ертіп Күншығыс 

жақтағы Қызылқайнар, Тектұрмас деген 

мекендерге барғанын к�реміз. Дастан 

оқиғасының сюжеттік дамуы – Ағыбай 

батыр мен к�мекшісі ер Таңбай бастаған 

топқа Қызылқайнар жерінде ақсұр атты 

жас жігіттің кездесуі. Ағыбай бастаған 

сегіз батырға кездескен жас жігіттің 

әдепті мінезі, батырлық айбат-сұсы 

бұларды сескендіреді. Ақын Ағыбай мен 

жас батырдың құлан аулағанын, бірігіп 

тамақтанғанын, келесі күн жолбарыспен 

бетпе-бет келгенде оны жас батырдың 

шоқпармен ұрып �лтіргенін әсерлі тілмен 

жырлайды. Жолдастарынан б�ліне, жас 

батырдың жанына оншақты күн ер-

ген Ағыбай батырдың к�ңіл-күйлік, 

сезімдік құбылыстары, толғаныстары 

а р қ ы л ы  б а т ы р л ы қ - а з а м а т т ы қ , 

тұрақтылық мінездің к�п игі істерге 

тірек болатындығы дәріптеледі. Ағыбай 

батырдың жүректілігі, тұрақтылығы – жа-

уыз жиен ағасынан қорлық к�ріп жүрген 

жас батырды ақыры жеңіске жеткізеді. 
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ҰЛТ МҰРАСЫНЫҢ 
жанашыры

 шешен Жалпетекұлы секілді ондаған 

ақындар мен �нер �кілдерінің  �мірі 

мен шығармашылығына байланысты 

зерттеулер бар. Сондай-ақ зерттеуші к�п 

жылдар аса қомақты «Қазақ әдебиетінің 

тарихы» он томдық зерттеулер жинағы 

авторлардың да қатарында іргелі зерттеу-

лер жүргізді.  

Кейін бұл жұмыс жалғасын тауып, 

ғалымның қажырлы еңбегінің арқасында 

Ұйғыр ауданынан шыққан к�рнекті 

ақын, марқұм Нүсіпбек Исахметовтың 

«Ой тамшылары» (2003), «Тұлпардың 

дүбірі» (2006), қоғам қайраткері Қасенхан 

Қасымжановтың «Gткен күнде белгі 

бар...» (2010), еңбек ардагері Күлхан 

Qлбекованың «Сіздерге айтар сырым 

бар...» сияқты шығармалар жинақтары 

жарыққа шығып, ауданнан шыққан 

ардагер-қайраткерлердің есімі бүкіл 

 республика оқырмандарына танылды.   

 Т.Кесімұлы ұрпақ тәрбиелеу ісінде де 

белсенді жұмыстар атқарып, әдісте мелік 

оқулықтар жазып, аудиокітаптар құрас-

тырды. Олардың сапында балабақша мен 

бастауыш сыныптарға арналған «Балаларға 

базарлық» (2009), «Шәкірттерге шашу», 

«Ұрпаққа ұлағат», «Qдебиет әлемінде», 

«Білім – дария» (2010) сияқты балалар 

әдебиетінің аудиокітаптары мен «Қазақтың 

мәдени мұраларын жинаудың бірыңғай 

әдістемесі» (1998, құрастырушылармен 

бірге), «Халық әдебиетін жинау, жүйелеу, 

сақтаудың әдістемелік құралы» (2001, 

2009) сияқты жоғары оқу орындарына 

арналған оқулықтар кездеседі. К�п жылдар 

зерттеушінің жетекшілігімен магистр-

лік, докторлық (PhD) диссертация лар 

қор ғаушы шәкірттерінің дені Жетісу 

ақын дарының, би-шешендерінің, әнші-

жыршыларының, т.б. �нер иелерінің 

шығар машылығына қатысты тақырыптар 

ая сында ғылыми жұмыстармен айналысып 

келеді. 

«Абайтану» саласына да мән беріп, 

ақын ның «Қара с�здер» (2007), 1909 жылы 

Санкт-Петербург қаласында  тұңғыш рет 

жарық к�рген «Қазақ ақыны Ибраһим 

Құнанбай ұғылының �леңі»  (2009) 

жинақ тарының �ңделіп, қайта басылуы-

на араласып, ол туралы «Абай және 

ұлттық идея» (2006), «Абай Құнанбаев. 

Библиографиялық к�рсеткіші (1988-2006 

жж)» (2007), «Абай дәстүрі және қазіргі 

қазақ әдебиеті» (2009), «Абай мұрасы 

– қазақтың ұлттық қазынасы» (2009) 

сынды зерттеу еңбектерді баспаға дайын-

дады.  Осы басылымдарға Абайдың әдеби 

мұраларына қатысты текстологиялық 

зерттеулер жазды.

 Оның шығармашылығында ау-

дарма жұмыстары да кездеседі. Gткен 

дай қала болатынын білдік пе. Тәуел-

сіздігімізді алғаннан кейін еңсе тіктеп, 

т�рткүл дүниеге қазақ дейтін ел бар екенін 

Елордамыз арқылы жақсы таныстыра 

алдық деп ойлаймын. Иә, бір с�збен 

айтқанда, бүгінде бас қаламызға келетін 

туристердің де саны артып отыр.  Туризм 

– ел экономикасына серпін беретін 

қуатты күш. Демек, оның мүмкіндігін 

пайдалануды да ескергеніміз дұрыс. 

Qлбетте, Астана тәрізді шаһарларымыз 

к�п болса, бұл саланың да әлеуеті арта 

түсетіні анық. 

Былтыр «ЭКСПО – 2017»  ха-

лықаралық мамандандырылған к�рмені 

тамашалауға миллиондаған адамдар 

келді. Олардың әрқайсысы Астананың 

ғажайып к�ркіне, сән-салтанатына там-

санып, таңдай қақты. Сонымен қатар 

бас шаһарды дүниеге әкелу арқылы 

Қазақстан дамудың жаңа к�кжиегіне 

қадам басып, серпін алды. Тәуелсіз 

мемлекетіміздің символы ретінде Арқа 

т�сінде бой к�терген сәулетті қала 

әрқайсымыздың к�кейімізде қуаныш 

сез імін  ұялатып,  абы ройы мызды 

асқақтатты. Елбасының ерен еңбегінің 

арқасында Астанамыз құл пырып, жай-

нап келеді. Орман белдеуінің �зі неге 

тұрады?!

Бас қаламыз Астананың 20 жылдық 

ме рейтойына біз де �з үлесімізді қос-

пақпыз.  Атап айтсақ, Ж.Елебеков 

атындағы республикалық эстрада-цирк 

колледжінің студенттері, музыка және 

театр ж�ніндегі майталман мамандары 

Ал маты шаһарының гүлзар алаңдары мен 

концерт залдарында мерекелік кештерден 

шашу шашпақ. Сонымен қатар аталмыш 

оқу ордасының кітапхана фойелерінде 

Астана тарихынан сыр шертетін құжатты-

су ретті к�рме ұйымдастыру жоспар-

ланып отыр. Астананың мерейтойына 

әрқайсымыз мүмкіндігінше үлес қосайық 

дегім келеді. Бұл – барша халықтың тойы. 

Ләззат АСАНОВА,
Ж.Елебеков атындағы республикалық

эстрада-цирк колледжінің
кітапхана меңгерушісі 

Бұл ретте соңғы 20 жылдың к�лемінде 

е л і м і з д і ң ,  с о н д а й - а қ  а л ы с - ж а қ ы н 

мемлекеттердің сирек қорлары мен 

мұрағаттарының негізінде 50 мыңнан 

астам әдеби-мәдени, дерекнамалық, 

қ ұ ж а т т ы қ  қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы  ж и н а п , 

ұлтымыздың руханиятын толықтыруға 

атсалысты. Бұлардың арасында бүгінгі 

Ұйғыр ауданының тарихи бастауы болып 

табылатын Жаркент уезіне, 1934 жылға 

дейін құрамында болған Қарқара ауда-

нына қатысты материалдар да аз емес. 

Сондай-ақ ғалымның 1995 жылы Ұйғыр, 

Райымбек (Нарынқол, Кеген) аудандары-

на, 1998 жылғы ҚР Үкіметінің қолдауымен 

«Халық бірлігі және ұлттық тарих жылы» 

 Алматы облысына (арасында Ұйғыр 

 ауданы да бар) арнайы ұйымдастырылған 

экспедицияларда жинаған материалдары 

мәдени мұраларымыздың қомақты б�лігін 

құрайды. Сонымен қатар 2012-2013 жыл-

дары М.О.Qуезов атындағы Qдебиет және 

�нер институты ұйымдастырған Қытай 

Халық Республикасына және Тәжікстан 

Республикасының Душанбе қаласына  

жасаған экспедицияларда жетекшілік 

қызметін атқарып, ұлттық қолжазба қоры-

мыздың толығуына айрықша үлес қосты.  

Тоқтар Qлбеков елдің сирек қор-

ларында сақталған, сондай-ақ �зі жеке 

жинаған жәдігерлерді жарыққа шығару 

жұмыстарымен де жан-жақты шұғылданып 

келеді. Бүгінгі күнде ғалымның жеке, �зге 

зерттеушілермен бірігіп құрастырған, 

жауапты редактор ретінде жетекшілік 

еткен 150-ге жуық ғылыми жинақтары 

еліміздің барлық кітапханаларындағы 

оқырмандардың, жоғары оқу орында-

ры студенттері мен магистранттардың, 

PhD докторанттардың, ғылыми ортаның 

и г і л і г і н е  а й н а л д ы .  Q с і р е с е  Е л б а-

сы Н.Q.Назарбаевтың бастамасымен 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы 

б о й ы н ш а  ж ү з е г е  а с ы п ,  е л і м і з д і ң 

мәдениетін бүкіл әлемге танытқан «Ба-

балар с�зі» жүз том дық сериясын баспаға 

дайындауға қатысты және құрастырушы 

ғалымдар тобының жетекшілерінің бірі 

болып, оның мерзімінен бір жыл бұрын 

аяқталуына ықпал етті.

Елімізде саналы ғұмырын тек фольк-

лорды зерттеуге, мәтінтануға арнаған  

ғалымдар саны саусақпен санарлық де-

сек, сол санаулы ғалымдардың бірегейі 

– Тоқтар Кесімұлы. Зерттеу нысанасы 

ХІХ ғасырда �мір сүрген ақындардың 

шығармашылығы болғандықтан, оның 

қаламынан «Құланаян Құлмамбет» 

(2004),  «Жетісу ақындары» (2008), 

«Халық әдебиеті  және тарихи жад» 

(2018) монографиялық еңбектері, «Қазақ 

фольклоры текстологиясының кейбір 

ӨНЕР

ЕЛ ЕҢСЕСІ – ЕЛОРДА

Осы орайда Елордадағы ерекше ны-

сандарды тілге тиек етуді ж�н к�рдім. 

Биіктігі 97 метр болатын Бәйтерек – 

Астанадағы ерекше құрылыстардың 

бірі. «Хамелеон» әйнектерінен салынған 

құрылыс алыстан к�з тартады. Қаладағы 

үлкен демалыс орындарының бірі – «Ду-

ман» ойын-сауық кешені, «Қазақстан 

картасы – «Атамекен», «Қазақ елі», 

«Отан Ана» мемориалды кешендері, 

«Хан-шатыр» сауда және ойын-сауық 

орталығы, «Астана-Опера» театры, 

«Бейбітшілік пен келісім сарайы», Аста-

на қаласын екіге б�ліп тұрған әуенді 

субұрқақ бағы қала тұрғындарының ғана 

емес, күллі қазақ елінің мақтанышы. 

Астанада әлемдік сәулет �нерінің небір 

түрлері шоғырланғаны байқалады. 

Ғимараттар әсемдігі жағынан бір-бірінен 

қалысар емес. Жыл сайын аспанға қол 

созған кешендер к�здің жауын алады. 

Бүгінгі қаланы кешегімен салыстыру 

мүмкін емес. 

Qрбір елдің ерекше мақтан етер 

шаһарлары болады. Біз үшін ол, әрине, 

Астанамыз. Тарихқа қарасақ, осын-

Алматыдағы Педиатрия және 
балалар хирургиясы ғылыми 
орталығында озық қондырғылармен 
жабдықталған «Smart School» оқу 
сыныбының таныстырылымы �тті. 
Оқу сыныбын орталық директо-
ры Р.Боранбаева мен «Самсунг» 
компаниясының �кілі А.Гулметова 
ашты. 

Алғашқы болып с�з алған орталық 

директоры Р.Боранбаева балаларға 

қуаныш сыйлаған «Самсунг» компа-

ниясына алғысын айтты. 

– Бұған дейін ем қабылдап жатқан 

балалар барлық пәндер бойынша 

палаталарында білім алса, енді осы 

сыныпта білімдерін жалғастырып 

қана қоймай,  бос уақыттарын 

қызықты да тиімді �ткізетін бола-

ды. Сурет салу, конструктор құрау, 

ағылшын тілін үйрену, дойбы, шах-

мат үйірмелері жұмысын бастайды. 

Бұл �з кезегінде балалардың тезірек 

жазылып, сауығып кетуіне оң әсерін 

тигізеді деп сенеміз, – деді орталық 

директоры. 

Интерактивті тақтамен, эколо-

гиялық таза  жиһаздармен,  осы 

заманға сай білім беру құралдарымен 

жабдықталған оқу сыныбында ба-

лалар математика, тарих, ағылшын 

тілі және т.б. жалпы пәндермен бірге 

шығармашылық жұмыстармен де ай-

налысады. Қатысушыларға арналған 

20 планшет те қойылған. Сондай-ақ 

музыка мен ертегілердің к�мегімен 

терапия сеанстары �ткізіледі. 

Шара  барысында  «Самсунг» 

компа ния сының �кілі Б.Омаров, 

«HelpToday» қоғамдық ұйымының 

жетекшісі Э.Qлиева, ата-аналар аты-

нан мойын қа терлі ісігі диагнозымен 

жатқан 10 жас тағы Qлиманың анасы 

Г.Игенбаева және т.б. с�з с�йлеп, ізгі 

ниет-тілектерін жеткізді. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

ТҰСАУКЕСЕР

Инновациялық сынып ашылды

Бұл – халықтық мереке

�мір салтында айрықша із қалдырған 

тұлғалар, қоғам қайраткерлері, батыр-

қолбасшылар, би-шешендер, ақын-

жыраулар, әнші-жыршылар туралы, 

олардың  �мірі мен шығармашылығына 

қатысты іргелі зерттеулер жазып, рухын 

қайта тірілтті. Ғалымның құрастырған 

ғылыми жинақтарында бүгінге дейін 

ғылыми ортаға  беймәлім болып келген 

осы �ңірге қатысты халық туындылары, 

деректік, құжаттамалық, жылнамалық, 

шежірелік  мәтіндер аса мол жинақталған.   

Елбасы Н.Q.Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласындағы к�рсетілген Ұлттық код, 

Ұлттық сана идеяларының негіздері, 

олардың ұлттық-рухани тамыры халықтың 

ұлттық жадында сақталатын болса, онда 

ауданның, облыстың, бүкіл елдің �ткеніне 

қатысты ғалымның ұзақ жылдар тірнектеп 

жинаған рухани мұраларымыз, оларды 

ой елегінен �ткізіп, саралап-сараптап 

жазған еңбектері қазіргі жас ұрпақты 

қазақ халқының, �зге де ұлттар мен 

ұлыстардың тарихын, мәдениетін, ділін, 

тілін, дінін кең ауқымда оқып-тануына,  

құрмет к�рсетуіне, отансүйгіштік рухта 

тәрбиеленуіне мол мүмкіндіктер беріп, 

Қазақстан халықтарының ынтымақ-бір-

лігін, мемлекетіміздің тұтастығын сақтауға 

зор септігін тигізеді деп есептейміз.

«Адамның адамшылығы – жақсы 

ұстаздан» деп ұлы Абай айтқандай, қатаң 

тәртіп пен шынайылықты серік еткен 

ұстазымыз Тоқтар Кесімұлы шәкірттерінен 

де адалдық пен еңбекқорлықты та-

лап етумен қатар қатаң тәртіпке де 

бағынуды талап етеді.  Жақсы ұстаз 

болуының негізі де сол нағыз ұстаздар 

А.Сейдімбек, Ж.Ысмағұлов, А.Егеубаев, 

С.Қасқабасовтардың тәрбиесін к�ргендігі 

болса керек. Шәкірттеріне білімнің қадір-

қасиетін, қиындығы мен қызығын бір 

адамдай парықтап, парасатты ой тастап 

отырады.

Артқа тастаған бұл жылдар біздің 

ұстазымыз үшін қоғамдық және жемісті 

еңбегінің нағыз кемеліне келген кезең бол-

ды деп есептеуге болады. Ұлтына, халқына 

деген сүйіспеншілік арқылы парасатты да 

рухы биік ізбасарларды тәрбиелеу жолын-

да дарынды ұйымдастырушы қырынан да 

к�рініп келеді. 

Ағалық ардақты асудан асып, ақсақал-

дық мерейлі кезеңге к�теріліп отырған 

ұстазымыз Тоқтар Qлбекке жылдар бойы 

жиған ұлттың інжу-маржанын болашақ 

ұрпаққа жеткізу жолында қаламыңыз 

мұқалмасын, қайратыңыз қайтпасын 

дегіміз келеді. 

 

Насихат МCЗІКЕНҚЫЗЫ

2017 жылдың аяғында тұңғыш рет пар-

сы тілінен тікелей аударылып, басы-

лым к�рген Қожамқұли-бек Балхидың 

(ХVІІ ғ. аяғы мен ХVІІІ ғ. басы) «Тарих-и 

Қ ы п ш а қ и »  а т т ы  е ң б е г і н д е  О р т а 

ғасырлардағы Моғол мемлекеті, Орта 

Азия мен Қазақстан аумағының тарихы, 

онда мекендеген түркі халықтарының, 

әсіресе моңғол, татар, �збек, қазақ, ұйғыр, 

қырғыз, т.б. халықтар туралы мәліметтер 

мол қамтылған. Т.Кесімұлы 1100 бет-

тен тұратын бұл аса құнды жәдігерді 

Тәжікстан елінің мұрағаттарынан  тауып, 

қиындықпен елге әкеліп, аудармашы-

лар тобын басқарып, жарыққа шығуына 

ықпал етті .  Оның ізденісімен елге 

жеткізілген түркі халықтарына ортақ 

тұлғалар А.Ясауи, Q.Науаи, Сәйхали, 

М.Физули, С.Бақырғани, Софы Аллаяр, 

т.б. тұлғалардың оқырмандарға әлі де 

белгісіз туындылары аз емес. 

Тоқтар Кесімұлының ұзақ жылдардағы 

қажырлы еңбегінің негізінде 3 моно-

графия мен 3 зерттеу, 1 оқулық  кітабы, 

300-ге жуық  ғылыми-зерттеу мақалалары 

жазылды. Еңбектерінің негізгі ғылыми 

нысандары қазақ жұрты мен түркітілдес 

халықтардың, туған ел мен атамекені 

Жетісудың тарихына байланысты бо-

лып келеді. Атап айтқанда, жер ұйығы 

Жетісу жерінің тарихында, мәдениетінде, 

мәселелері» (2004), «Кейбір халық әдебиеті 

үлгілерінің салыстырмалы текс тологиясы» 

(авторлармен бірге, 2007), «Ойтамызық» 

сияқты зерттеу кітаптары  туындады. 

Б ұ л  ғ ы л ы м и  е ң б е к т е р д е  б ұ р ы н ғ ы 

 Жаркент уезінде, Қарқара ауданында 

(Ұйғыр ауданының аумағы кірген) �мір 

сүрген Құланаян Құлмамбет, Албан Асан 

Барманбекұлы, Жүсіпбек Шайхисламұлы, 

Шарғын Алғазыұлы,  Мақсұт Додабайұлы, 

С а д ы қ о ж а  М о ш а н ұ л ы ,  Н а қ ы с б е к 

ТАЛАНТТАР 
қамқорлықтан кенде емес 

Қостанай облыстық мәдениет басқармасының 
басшысы Ерлан Қалмақовпен сұхбат

аясында киелі  Қостанай жерінде 

тұңғыш рет республикалық домбы-

рашылар байқауы �ткізіліп, дарынды 

жастарымыздың болашағы айқындалды. 

Жалпы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

�зінің аса �міршең жоба екендігін 

дәлелдеді .  Gзімізд ің  басқармаға 

тікелей қарайтын барлық мәдениет 

мекемелерінде та ным дық-тағылымдық 

жағы мол к�п теген шаралар жүзеге асты.

– Біздің қазақ «Бұлақ к�рсең – 
к�зін аш» дейді. Ел арасында таныла 
алмай жүрген жігіттерімізге әрдайым 
қолдау к�рсетіп келе жатқандарыңызды 
да білеміз. Енді осы жайлы әңгімелеп 
берсеңіз? 

– Иә, шынында да, нағыз дарын 

иелері қалың жұртшылықтың арасында, 

тіпті облыс орталығынан шалғай жатқан 

ауылдарда екендігін жақсы білеміз. 

Сол себептен де қолымыздан келген-

ше оларға қамқорлық жасау біздің 

міндетіміз. Gткен 2017 жыл �ңірдегі 

талант иелері үшін нағыз �рлеу кезеңі 

болды десек орынды. 

Таратып айтар болсақ, былтыр 

облыстағы 19 шығармашылық ұжым 

мен 34 талантты �нер �рендері 24 

халықаралық фестиваль мен байқауларға 

қатысты. Бұл аз емес. Олар �зіміздің 

Қазақстанмен қатар, алыс-жақын ел-

дерге де сапар шекті. Жерлестеріміз 

Ресейдің Санкт-Петербург, Челябі, 

Смоленск, Волгоград, Бреды, Қазан, 

Қорған қалаларында болды. Qлемге та-

нымал Израильдің Ашдод және Реховот 

шаһарларында �нер к�рсетіп, тәуелсіз 

қазақ елінің абыройын асқақтатты. 

Олар үлкен сахналарға шығып қана 

қойған жоқ, мол тәжірибе жинақтады. 

Қостанай бұрыннан �нерде аты 

шық қан �ңір. Республикамыздың 

мәрте бесін к�терген ұлы тұлғалардың 

қатарында біздің даңқты жерлестеріміз 

де жетерлік. 

Сонымен, �ткен жылы қостанайлық 

жарқын дарын иелері 50 жүлделі орынға 

ие болды. Оның 8-і Бас жүлде, ал бірінші 

орынға 18 адам қол жеткізді. Екінші 

және үшінші орынды 12 адам алды. 

Qрине, олардың арасында арнайы 

номинациялар бойынша топ жарғандар 

да аз емес. «Gнерлі �рге жүзеді» демекші, 

к�птеген дарын иелері �здерін жан-

жақты к�рсетуге мүмкіндік алды. 

Gткен жылы рудныйлық жас әнші 

Мейірімхан Назархан  Ресейде ұйым -

дастырылған «Роза ветров – 2017» 

байқауында ерекше дараланып, Қоста-

най ға Бас жүлдені алып келгенде бәріміз 

де қуандық. 

– С�здің реті келгенде, үстіміздегі 
жылы атқарылатын жұмыстарға да 
тоқтала кетсеңіз?

– Жақында ғана Елордамыз Ас-

та наның 20 жылдығын мерекелеу 

ая сында «Асқақ әнім – Астана» деп 

ата латын қалалар мен аудандарда �т-

кізілген шаралардың қорытындысы 

шы ғарылды. Осы ХХХІІ облыстық 

халық шығармашылық фестивалінің 

гала-конце ртінде �з �нерлерімен 

к�пшіліктің  құрметіне  б�ленген 

мәдениет саласының майталмандары 

арнайы жүлделермен  марапатталды. 

Сондай-ақ �ңірдегі кітапханаларда, 

мұражайларда, мәдениет сарайларында 

да жұмыстар жалғасын тауып, ондағы 

білікті мамандар «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының барынша жанда-

на түсуіне �здерінің үлестерін қосып 

жатқандығын ерекше атап �ткім келеді. 

Жақында біраз жылдардан бері 

�ткізіліп келе жатқан халықаралық 

«Алтын микрофон» байқауы да мәресіне 

жетті. Халықаралық деген атқа сай 

болу үшін �зге мемлекеттерден де 

келіп, бақтарын сынаған �нерпаздар 

баршылық. Биыл қатысатындардың 

жасы 7-21 жас аралығында  болды. 

Ресей, Армения және Болгариядан 

талапкерлер �здерінің �нерлерін 

к�рсетті .  Жылдағы қалыптасқан 

дәстүр бойын ша, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, к�рнекті компо-

зитор Кеңес Дүйсекеев әділқазылар 

алқасын басқарды. Мұнда Бас жүлдеге 

ие болған �ренге облыс әкімі нің аты-

нан үш жүз мың теңге к�ле мін де жүлде 

тағайындалды. Басқа да ерекше к�зге 

түскендерге лайықты құрмет к�рсетілді. 

Gткен жылдан бастап, «Қазақ-

стан» ұлттық телеарнасының ұйымдас-

тыруымен «Мен қазақпын» деп ата-

латын дәстүрлі ән-күй жобасы қолға 

алынды. Осы жобада біздің дарынды 

бауырымыз, республикаға белгілі жур-

налист Қыдырбек Қиысхан �зінің дара 

�нерімен елімізге танылды. Ол Нұржан 

Наушабаевтың «К�кен-ай» деп атала-

тын әнін нәшіне келтіріп орындағаны 

к�пшілікке мәлім. 

– Cңгімеңізге рақмет.

Cңгімелескен
 Оразалы ЖАҚСАНОВ

қолдауын айрықша атап �тер едім. 

Білікті басшының жанашырлығының 

арқасында былтыр ауыз толтырып 

айтарлықтай нақты істер атқарылды. 

Біздің саламызға б�лінетін қаражаттың 

да ауқымы �сті. 

Осы арада с�зім нақты болу үшін 

қо лым дағы деректер мен дәйектерге 

сүйенгенім ж�н болар. Мысалы, �ткен 

жылы мәдениет нысандарын күрделі 

және ағымдағы ж�ндеуден �ткізу үшін 

облыстық және жергілікті бюджеттен 

204 миллионнан астам теңге жұмсалды. 

Сондай-ақ мәдениет мекемелерінің 

ма териалдық-техникалық базасын 

нығай туға 370  миллион теңге б�лінді. 

Бұл ал дын дағы жылмен салыстырғанда 

екі есе к�п. 

Qрине, айта берсек, к�ңіл қуан-

тарлық мысалдар жеткілікті. Gткен 

жыл біз үшін есте қалар лықтай болды 

деп толық сеніммен айта аламын. 

Үстіміздегі жылдың т�рт айы да 

артта қалды. Мәдениет саласында 

жан қуантарлық бағдарламалар мен 

жобалар, байқаулар қолға алынып, 

жұртшылық тарапынан алғысқа 

б�леніп жатырмыз. 

– Jткен жылы Мемлекет бас шы-
сының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» деп аталатын аса маңызды 
мақаласы жарық к�ріп, күллі республика 
жұртшылығын бір серпілтіп тастағаны 
белгілі. Осы жайлы да ой-пікіріңізді 
ортаға сала кетсеңіз? 

– Дұрыс айтасыз. Елбасының 

бұл бағдарламалық мақаласы бар-

ша қауымның к�ңілінен шықты. Бір 

жылдың ішінде әлем мойындаған қазақ 

елінде рухыңды к�теріп, мәртебеңді 

асқақтатар шаруалар тындырылды. 

Осы арада пікірім нақты болу үшін 

мәліметтер келтіре кетейін. Қостанай 

облысы Амангелді ауданының Тас-

ты ауылында даңқты бабамыз Кейкі 

батырға кесене тұрғызылды. Оған 

к�р некті мемлекет қайраткерлері, 

– Ерлан Болатұлы,  Қостанай 
�ңірі үшін �ткен жыл қай салада да 
жемісті болды деп айта аламыз. Бүгінгі 
сұхбатымызды былтырғы атқарылған 
игілікті істерден бастасақ. 

– Біздің �ңірімізде жылдан-жылға 

мәдениет саласына деген қамқорлық 

артып келеді. Бұл орайда облыс әкімі 

Архимед Бегежанұлы Мұхамбетовтың 

ақын-жазу шы лар қатысты. Сондай-

а қ  д а ң қ т ы  т ұ л ғ а  н ы ң  қ ұ р м е т і н е 

Арқалық шаһарында республикалық 

ақындар айтысы ұйым   дас тырылды. 

Т о б ы л  � з е н і ң  ж а ғ а л а у ы н д а ғ ы 

Ыбырай  Ал тын   сариннің кесенесі 

жаңғыртылып, к�п  шіліктің тарапынан 

ыстық лебіздер айтылды.

Жоғарыдағы аталған бағдарлама 
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ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Перу республикасының 
астанасы Лима қаласында мың-
даған адам ереуілге шықты. 
Олар тауар бағасының �суі мен 
тұтынушыларға салынатын 
салық құнының шарықтауына 
наразы. 

Ереуілшілер үкіметтің 

қ ы з м е т т е н  к е т у і н  т а л а п 

етті. Қарапайым халықтың 

ұрандатып бастаған наразылық акциясы жап-

пай тәртіпсіздікке ұласты. Ашуға ерік бергендерді 

басу үшін к�з жасаурататын газ бен пиротехни-

ка қолданылды. Жергілікті бұқаралық ақпарат 

құралдарының мәлімдеуінше, ереуілшілер бір 

авток�лікті �ртеп жіберген. Шеру салдарынан зардап 

шеккендер туралы әзірге ешқандай ақпарат жоқ. 

ПЕРУ

Үкіметке наразылық білдірді

Швецияда Рахмат Акилов 
есімді Jзбекстан азаматына 
�мір бойына бас бостандығынан 
айыру туралы үкім шықты. 

Естеріңізге сала кетейік, 

былтыр сәуір айында ол Сток-

гольм қаласында адамды жүк 

к�лігімен жаншып �тіп, 5 адам 

қаза тапқан болатын. Тағы 15 

кісі түрлі деңгейде жарақат 

алды. К�лікте жарылғыш зат болған алайда ол іске 

қосылмады. Жергілікті билік бұл қастандықты 

лаңкестік деп танып, қаск�йді сол уақыттан бері 

қамауда ұстады. Ол кінәсін тұтқындалған күні 

мойындаған. 

Швецияда �мір бойына бас бостандығынан 

айыру уақыты – 18 жыл екенін айта кеткен ж�н. 

Аудандық сот �кілі Рагнар Палмквисттің айтуынша, 

лаңкестің елге келуіне тыйым салынатын к�рінеді. 

Стокгольмның аудандық соты Рахмат Акиловқа 5 

адамды �лтіріп, тағы 119 кісінің �міріне қастандық 

жасамақшы болды және адам �міріне қауіп т�ндірді 

деген айыптармен �мір бойына бас бостандығынан 

айыру туралы үкім шығарды. 

Эфиопия  Эритреямен шекарадағы қақтығысты 
тоқтату ж�нінде келісімге қол қоюға дайын. Бұл туралы 
елдің билеуші саяси күші «Эфиопияның революциялық-
демократиялық фронты» мәлімдеді. 

Екі мемлекет арасындағы саяси қақтығыс 

салдарынан 10 мыңнан аса адам к�з жұмғанын 

айта кету керек. Келісімшарт шекарадағы даулы 

аумақтардың мәртебесін түсіндіреді. Негізі бұл құжат 

екі ел арасындағы жанжалды тоқтату үшін 2000 жылы 

дайындалған. Алайда шекараға қатысты мәселенің 

ушығуына байланысты Эфиопия мен Эритрея ортақ 

шешімге келе алмады. Енді Эфиопия Эритрея билігін 

келісс�з жүргізуге шақырды.

Қырғызстан мемлекеттік экологиялық-техникалық 
инспекцияның талабы бойынша, Ыстықк�л жаға сын-
дағы 18 пансионат пен демалыс үйлері жабылды. 

Тексеру барысында қадағалау органы осы де-

малыс орындарында тазарту құрылғылары мен �рт 

қауіпсіздігі ережелері бұзылғанын анықтаған. Егер 

жақын арада кемшіліктер жойылмаса, пансионаттар 

алдағы жазғы маусымда саяхатшылар қабылдамауы 

мүмкін. 

Пансионаттар, қонақүйлер мен демалыс орын-

дары үшін жалпы қауіпсіздік ережелері бірдей. 

К�птеген талапты қамтитын ережелердің ең 

негізгілері туристер денсаулығы мен демалыс 

аймағының экологиясына қатысты. Ал бақылаушы 

органдардың назарына жиі ілігетіні – тазартқыш 

құрылғылар.

Ыстықк�л ауданы бойынша Мемэкотехинс-

пек циясының инспекторы Нурлан  Джолдошбаев 

Ыстықк�л ауданында барлығы 169 демалыс орны бар 

екенін, олардың әрқайсысы тазартқыш құрылғымен 

жабдықталуы тиіс екенін айтты. Ірі демалыс орында-

ры мен қонақүйлердің к�бісі Кеңес �кіметі кезінен 

келе жатыр, сондықтан тазарту жүйелері де ескірген. 

ШВЕЦИЯ

ЭФИОПИЯ

ҚЫРҒЫЗСТАН

Үкім шықты

Келіссөзге келе ме? 

Ыстықкөлге қамқорлық

Qдебиет пен мәдениет б�лімі үшін алаң 

жоқ. Ондағы жігіттердің алды кітап шығарып, 

әдебиет әлеміне танылып қалған. Жазушы-

лар мен �нерпаздар к�ктемдегі к�л бетінде 

қиқулайтын қаз-үйректей жыртылып айыры-

латын астанадағы авторлар да ылғи ығай мен 

сығай. Тақырыбы жаттанды, тілі қасаңдау 

насихат пен партия тұрмысына қан жүгіртіп, 

жан кіргізу кезек күттірмейтін міндеттердің 

бірі болды. Сондықтан олардың аға әдеби 

қызметкерлері Арыстан мен Рашитті қанат 

астына алып қоян-қолтық жұмыс істеуге тура 

келді. Екеуі де елгезек, еңбекқор, ізденгіш 

жігіттер. Жазғанда тілдің майын тамызып, 

м�лдіретіп жазады. Сол �нерін қорытқан 

мақалаларына да салады. С�йтіп, таптау-

рын соқпақтан шығып, соны із салуға ты-

рысады. Сондықтан к�біне тақырыптарды 

бірге отырып ақылдасып жоспарлаймыз 

да, мақалаларды бірлесе талдап, бірігіп 

талқылаймыз. Qсіресе аударма мақалаларды 

осылай қарау оларға да, �зіме де пайдалы. 

Біріміз білмегенді біріміз білеміз. Соның 

арқасында олар орыс тілінде түскен материал-

ды машинкаға бірден айтып отырып аударуға 

тез жаттықты. Осылай бүкпесіз сырласатын, 

алғаусыз мұңдасатын әріптестерім бірге туған 

бауырымдай болып кетті. Оңашада айтқан 

әңгімелері арқылы бес жыл бірге оқыған 

 достарымен де сырттай танысып үлгердім.

Ұмытпасам,  мың тоғыз жүз  алпыс 

сегізінші жылдың шілдесі болуы керек, бір 

күні Арыстан мен Рашит кабинетіме екі 

езуі екі құлағында жарқылдай күліп кірді. 

Қасында орта бойлы, қою қасты, �ткір к�зді, 

қияпатты қара торы жігіт бар.

– Сәке, сырттай аузымыздан тастамай, 

�зіңізге айтып жүретін досымыз Нұрмахан 

осы азамат. Түркістанда, Жезқазғанда 

аудандық газеттерде басшы қызмет атқарған. 

Алматыға оралатын уақытың жетті деп отыр-

мыз �зіне, – дейді Арыстан.

– Арыстанның аузына с�з тұрмайды енді. 

Бұйымтайыма дейін ақтарып, менен г�рі �з 

ойындағысын айтып жатыр ма, қалай? – деп 

жымиды жаңа таныс нұсқаған орындыққа 

жайғасып жатып.

Qңгіме-дүкеніміз ал дегеннен-ақ жа-

расып, жалғасып жүре берді. Gмір к�ріп 

�ткерілген азамат екені бірден байқалады. 

Оқуын тамамдамай жатып орналасқан 

әдебиет газетіндегі жылы орнын тастап, 

диплом алысымен �мір к�рем, �ндіріс тілін 

үйренем деп ауылға аттанған ол тың игеруге 

де, к�ң қопаруға да атсалысқан сыңайлы. 

Журналистің бес қаруын түгел меңгерген, 

аудандық газетті жалғыз шығарған күндері 

де аз болмаған. Оқығаны да, тоқығаны да бір 

басына жетерлік. Жалпы бес аспап, қайда 

салсаң да, жарып шығар қалам еңбеккері 

екені білініп тұр.

– Кезекті еңбек демалысы болған соң 

ұшқан ұямыз – астанадағы достарды к�ріп, 

аунап-қунап кайтайын деген сапарым еді. 

Достарымыздың бәрі �зіңізді қатты қадірлеп 

арқа тұтады екен. Сосын жүз к�рісіп, та-

нысайын деп келгенім ғой. Qлгі Арыстан 

айтқандай, ыңғайлы орын болса Алматыға 

оралмақ ойым жоқ емес. Оның �зінде де 

жұмыс істеп жүрген орным жіберсе... – деп, 

с�зін ой сала аяқтап, қош айтысты.

Бізде бір жауапты бос орын бар еді. 

Оған �зімізде лайықты азаматтар жетерлік 

болғанмен, к�бі партияда жоқ. Алматыда 

Сарбас АҚТАЕВ,
Қазақстанның еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері

блика жетістіктерін жақсы біледі. Кездесулер-

де еліміздің асқан асулары мен алған биіктерін 

айтқанда тыңдаушылардың аузын аштырып, 

таңдайын қақтырады. Хунгария тарихын да 

тәп-тәуір зерттеген тәрізді. Қыпшақтардың 

Хунгар жеріне қалай келгенін айтқанда 

мадиярлардың �зін таңғалдырады. Жоқ жер-

ден бірдеңе ұйымдастыра коюға да шебер. Үш 

қазақ жігіті бармыз, бірі «Қазақстан пионері» 

газетінің жауапты хатшысы Qміржан Қалиев. 

Туристер лагеріне қонғанда үшеуміз бір 

қосқа жайғасып, арғы-бергіні козғап, әңгіме-

дүкенін қыздырамыз. Қала берді, карта 

ойнаймыз. Qміржан преферанстың білгірі 

екен. Осы жолы ол Нұрмахан екеумізді 

күрделі ойынның қыр-сырына қанықтырып, 

былайынша қара  танытып шығарды. 

Құмар ойындарға құштарлығым жоқ менің 

үйренгенім кейін �рісін таппады да, Нұрмахан 

тәп-тәуір ойнайтындар қатарына қосылды. 

Саяхаттан оралған соң мен «Жетісудің» 

жеті н�міріне әр тарауын ұлы венгр ақыны 

Шандор Петефидің �леңдерінен аударған 

эпиграфтарымен �рнектеп, жол очерктерін 

жарияладым. «Лениншіл» жастың екі-үш 

н�міріне жол әсерлерін Нұрмахан басты. 

Менің жазбаларымда әдеби әсерлер басым 

болса, Нұрмаханның жазғанында саяси са-

рын үстемдеу еді.

Содан бастап Нұрмахан халықаралық 

тақырыптарға жиірек қалам тартатын болды. 

Келесі жылы �з авток�лігімен қасына он 

жасар қызы Гүлназды ертіп, Венгрияға жеке 

саяхат жасап, мадияр ғана емес, чех, словак 

жерлерін аралап бұрынғы жазғандарын жаңа 

деректермен байытып, толықтыра түсті. Араға 

бірер жыл салып Америкаға саяхат жасап, 

жазмыштың бұйрығымен сонау соғыс жыл-

дары мұхит асып кеткен қазақтарды тауып, 

олар жайында ойлантарлық та толған тар лық 

дүниелер жазып, кейін кітап етіп шығарды.

Сусыз тұра алмайтын балық сияқты шын 

журналист те газет-журналсыз тұра алмай-

ды ғой. Нұрмахан да лауазым баспал дағын 

маңсұқ етіп, газет жұмысын аңсап «СҚ»-ға 

(«Егемен Қазақстан») аға әдеби қызметкер 

болып ауысты. Сол тұстағы оның бір сұхбаты 

күні бүгінге дейін есімде. Батылы барып 

әңгімелесу былай тұрсын, бетіне тура қарауға 

былайғы жұрттың батылы бармайтын Бауыр-

жан Момышұлымен сұхбат болатын ол. «Осы-

мен әңгіме тамам. Точка!» деп түйінделетін 

небәрі екі жүз жолдық сол материалда халық 

қаһарманы, хас батыр Баукеңнің бар мінезі, 

с�з саптасы, болмыс-бітімі менмұндалап 

айқын ашылатын-ды. Журналистің шеберлігі 

деген осы. Нұрмаханның қанша кітап 

шығарса да Жазушылар одағының мүшелігіне 

�тпеуінің �зіндік сыры бар сияқты. «Жақсы 

журналист болу қолынан келмейтіндер не 

қилы кезеңдерін қамтитын естеліктерін 

үзбей жариялап, оқырмандарға олжа сал-

ды, ойын да оятты. Екеуінің арасындағы 

риясыз қарым-қатынас аға мен інінің ғана 

емес, әке мен баланың арасындағы алғаусыз 

жанашырлыққа ұласқандай болды. Бертін 

Нұрмахан Жәкеңнің жарық к�рмей жүрген 

үш-т�рт кітабын бастырып, еңбегін қалың 

елге паш етті. Жанкешті жампоз ағаның 100 

жылдық мерейтойын �зі қолға алып, облыс 

басшыларына қолқа салып, кеңінен атап 

�тілуіне мұрындық болды.

Газет жұмысына да ол бірпара жаңалықтар 

енгізіп, жаттандылықтан, бірсарындылықтан 

арылтуға ден қойды. Ой айтып, пікір туды-

ратын публицистикалық толғамдарға жол 

ашып таптаурын директиваға айналып кет-

кен бас мақаланы бермейтін болды. Елдегі 

газет атаулының міндетті девизі болған 

«Барлық елдің пролетарлары, бірігіңдер!» 

деген ұранды жоғары жақтың келісімінсіз-

ақ алып тастап, «Бас кеспек болса да, тіл 

кеспек жоқ» дейтін қазақ даналығымен 

 ауыстырды. Сын мақалалардың уытын арт-

тырып, үлес салмағын молайтты. Газет сы-

нын облыстық деңгейдегі мәжілістерде, тіпті 

обком бюросының �зінде қорғап шығып 

отырды. 

Күллі кеңес кеңістігінде Мемле кеттік 

т�тенше жағдай ж�ніндегі комитет деген 

құрылғанда оған бүкіл елде бірінші қарсы 

шығып �з қолын қойып «Иә, бұл – т�ңкеріс!» 

деп мақала берді. Бұдан артық батылдық, 

бұдан артық батырлық болар ма?! Кім білсін, 

Т�тенше жағдайдың басында президент 

Горбачевтің �зі тұрғанын білгенде, мақала 

бұдан да уытты, бұдан да қуатты болар ма еді, 

қайтер еді. Осы оқиғадан кейін к�п ұзамай ол 

Алматыға оралып, Ақпарат министрлігінің 

ағылшын және қазақ тілдерінде шығатын 

«Қазақстан» газетіне басшылық етті. Құрдас-

тарының «Оразбеков �зі білмейтін тілде де 

газет шығара береді» деп әзілдейтіні осы кез.

О д а н  а р а ғ а  ж ы л  с а л ы п  қ а з а қ  е л і 

баспаларының т�лбасы – «Қазақстанға» ди-

ректор болып тағайындалды. Тоқсаныншы 

жылдардың дағдарыс діңкелеткен алмағайып 

ауыр шағында кітап шығару оңайға түскен 

жоқ. Қызметкерлері айлап-жылдап жалақы 

ала алмай, жан-жаққа кетіп жатты. Қаламақы 

деген жоқтың қасы. Таралым деген тіптен 

т�мен. Мың, мың жарым дана таралым-

нан қанша қаржы түседі? Кітап дүкендері 

жабылып қалған. Басылып шыққан кітап 

кітапханалардың �зіне жетпейді. Кей жылы 

штатты қызметкер дегеннен директор мен 

есепші ғана қалғаны бар. Бірақ «үлкен пышақ 

ұялғаннан �теді» демекші, мемлекеттік 

жоспарға кірген кітаптарды шығару шарт. 

Не керек, зайыбы Qдия екеуі әрі редактор, 

әрі корректор болып міндет үдесінен шығып, 

байырғы баспаны сақтай білді. Сақтап қана 

қоймай, елеулі еңбектер басып шығарды. 

Солардың бірі ағылшынның «Qлеуметтану 

энциклопедиясы». Т�л тілінен орысша 

жолма-жол аударма арқылы қазақ тілінде 

шығарып, сан мың студенттің алғысын алды. 

Оны қазақшалауға қолқа салған соң мен де 

біраз қолғабыс тигіздім. Сұрағанға қол ұшын 

беру қашанғы дәстүр емес пе.

Қазақ «ағайын бір �ліде, бір тіріде» дейді. 

Адамның адамдығы да, азаматтың азаматтығы 

да осындай қысылтаяңда айқындалады. Gз 

басым Нұрмаханның биік адамгершілігіне 

қаламдас,  қадамдас  достары Мақсұт 

Qубәкіров, Тоқтасын Беркімбаев, Рашит 

Рақымбеков �мірден �ткенде тәнті болдым. 

Марқұмдардың ж�нелту жабдықтарының 

бәріне  бастан-аяқ басшылық жасап, 

қолдан атқарды ол. Рашиттің мүрдесін со-

нау Талдықорған түбіндегі Мұқыры ауы-

лына апарып, аудан-аймақ басшыларын 

ұйымдастырып, дарынды жерлестерін калай 

есте қалдырудың жайын да пысықтап кайтты. 

Ал оның алты Алаштың ардақтылары – Нәзір 

Т�реқұлов пен Нұртас Оңдасынов ағаларын 

еске алу шараларын ұйымдастырудағы еңбегі 

�з алдына бір т�бе.

Асылы, Нұрмахан �зім дегенге �кпесін 

суырып, қоң етін кесіп беруге әзір азамат еді. 

Жақын тартып жекжаттасуды, туыстасуды 

іздеп жүретін секілді. Бір кездескенімізде ол:

– Сәке, қанша қашқақтасаныз да құда 

болып шықтық, – деді жымия күліп.

– Қалай?

– Тұңғышым Гүлназ К�кшетаудың 

жігітіне тұрмысқа шықты.

–  І з і - ж о л ы  қ ұ т т ы  б о л ы п ,  а т т а ғ а н 

босағасына бақыт ала барсын. «Құда мың 

жылдық деп отырсыз ғой.  Мың жыл-

да біздің үйден де бір дәм бұйырар» деп 

Қадыр кұрдасым әзілдегендей, сан жылға 

созбай, құйрық-бауыр жесіп арқа-жарқа 

болатын уақыт к�п күттірмес, – деп күлдім. 

Аузыма Құдай салғандай, к�п ұзамай менің 

үлкен ұлым Думан Нұрмаханның тай-

құлындай тебісіп бірге �скен досы әрі жиені, 

Қазақ темір жолының тарланы, құрметті 

теміржолшы Gтелді Жұмановтың қызына 

үйленіп, құдандалығымыз бұрынғыдан да 

беки түсті. Содан бастап ол отбасылық оты-

рыстарда, той-томалақтарда маған құдам деп 

с�з беретін болды.

Тағы бір қызығы, мен зейнет жасынан асып 

«Ақиқат» журналының бас редакторлығын 

тапсырып, құрметті демалысқа шығарда, 

орныма басшылық осы Нұрмаханды лайық 

деп тауып, ұсыныс жасаса, ол: «Сәкең менің 

сыйлас, сырлас досым, әрі құдандалығымыз 

да бар, орнына әдейі күткендей отыра қалу 

ыңғайсыз болады» деп бас тартады. Оның бұл 

қылығын қалай бағалап, қалай түсінуге бола-

ды? Сыйластық па, қимастық па, тектілік пе, 

беттілік пе? Біздіңше, осы әрекетте барлығы 

да бар: Нұрмаханның бүкіл болмыс-бітімі, 

бір бет мінезі, дос-жаранға, ағайын-туғанға 

адал дық... Зайыры, беттілік тектіліктен туса 

керек.

шығармаларын аударатын Бас редакция-

сына қызметке шақырады. Осында ол саяси 

аудармамен бірыңғай шұғылданып, тәржіма 

тәсілдерін терең меңгеріп, білімін байы-

тып, білігін ұштай түседі. Бірер жылдан 

кейін ол ҚазТАГ-тың бас редакторы болып 

жоғарылап, агенттіктің аударма саласына 

басы бүтін жауап беретін басшы болып, 

аудармашылардың талай буынын тәрбиеледі. 

Qдетте бір орында екі-үш жылдан артық 

отырмайтын ол КазТАГ-та табан аудармай 

он жылдан астам �німді еңбек етті. Кейін бас 

директордың орынбасарлығына дейін �сті.

Т а б и ғ а т ы н а н  б і р б е т ,  т у р а с ы н  а й -

тып, туғанына жақпайтын шалт мінезді 

Нұрмаханның тілін мекеме басшылары, 

қадірлі ағалары, қарымды қаламгерлер, 

к�шелі қайраткерлер Кәкімжан Қазыбаев 

пен Жұмағали Ысмағұлов тапты. Кісі деген 

сыйлағанның құлы емес пе, еңбегін бағалап 

бетінен қақпай, еркін к�сіліп жұмыс істеуіне 

мүмкіндік беріп, жағдай жасаған ағалардың 

үмітін ақтауға ол барын салды. Еңбегі 

лайықты бағаланып осында ол Қазақстанның 

еңбек сіңірген мәдениет қайраткері деген 

құрметті атаққа ие болды.

К�зге түсіп жүрген к�рнекті қаламгерге 

зор сенім артып, сексенінші жылдардың орта 

шенінен аса жоғары жақ оны басшы құтайт-

пай жүрген «Орталық Қазақстан» газетіне 

бас редактор етіп жіберді. Дәл осы тұста 

екеуміздің еңбек демалысымыз бір мезгілге 

түйісіп, «Сарыағаш» шипажайында тыны ғып 

жатыр едік. Сәт-сапар тілеп оны Ташкент 

әуежайынан Қарағандыға шығарып салдық.

Қарағандыдағы жылдары Нұрмаханның 

қаламгерлік карымы, кайраткерлік қабілеті 

кемелденіп, ұйымдастырушылық іскерлігі 

бар қырынан бүр жарып, барынша ашылған 

кезең болды. Мен білем менмендігі, �зімшіл 

�рк�кіректігі жоқ, бұра тартып, бұрыс бас-

пайтын, баршаға бірдей қарайтын әділ де, 

адал басшы келісімен ұжымда бұрын етек 

алып кеткен арыз-шағым, домалақ хат деген-

дер сап тыйылды. Жаңа редактор, ең алды-

мен, маңдай терін сыпырып, тынымсыз еңбек 

ететіндерге, тың мәселелер к�теріп, т�гілтіп 

жаза білетіндерге кең жол ашып, бұрынғы 

басшылары жақын жуытпай жүрген ақын-

жазушыларды т�ңірегіне тартты.

Арыстан жүрек арынды ақын, ойындағы-

сын бүкпей, тайсалмай айтатын тасқайрат 

талант Серік Ақсұңқарұлының адуын, 

асау жырларына жасыл к�ше ашты. «Отыз 

жетінің» зобалаң зұлматына ұшырап, елуінші 

жылдардың ортасына дейін қуғын-сүргіннің 

неше атасын бастан кешкен қажырлы 

қаламгер, әйдік әдебиетші, арғы-бергі ел 

тарихын терең білетін, к�зі тірі шежіре 

Жайық Бектұровтың қазақ қоғамының 

партияға �ту деген қияметтің қыл к�пірі 

тәрізді: жиырма жұмысшыға – бір зиялы 

деп, интеллигенттерді кері ысырады да 

отырады. Нұрмаханның бір жақсы жері ау-

дандарда қызмет атқарып партияға ерте �тіп 

алған екен. Осы жағдайларды басшымызға 

баяндап, сол қызметке шақырайық деп 

ризашылығын алған едім, бірақ оның кілті 

обкомда болып шығып, кеңседегі ойды 

комитеттегі парық бұзды. Сонда да сол жылы 

Нұрмахан Оразбеков Жезқазғанмен есеп 

айырысып, республика жастарының бас 

басылымы – «Лениншіл жасқа» келіп б�лім 

бастығы болып орналасты. Келесі жылы 

Қазақстан Орталық Комсомол комитетінің 

б�лім меңгерушісі болып жоғарылады. Жиі 

кездесіп, жылы жүздесіп, жақын араласа 

бастадық. Бірде ол біздің редакцияға келіп 

амандық-саулықтан кейін:

– Жастықтың ауылынан қол үзген жоқсыз 

ғой. Жастармен саяхат жасап қайтуға қалай 

қарайсыз? Комсомол жолдамасымен Вен-

грияны он күн аралап қайтудың сәті түсіп 

тұр. Он бес адамдық туристік топ, жетекшісі 

�зім, – деді.

Кезекті еңбек демалысын алмаған кезім 

еді, оның үстіне В.Лениннің жүз жылдығына 

орай Журналистер одағы ұйымдастырған 

«К�сем жүрген жерлерге саяхат» жорығына 

жазылып тұрып, іліге алмай қамк�ңіл бо-

лып жүрген басым келісе кеттім. С�йтіп, он 

бес қыз-жігіттердің ортасында он күннен 

астам мадияр бауырлардың жерін армансыз 

аралағаным бар.

Gз басым сол сапарда Нұрмаханды бар 

қырынан танып білгендеймін. Кез келгенмен 

тез тіл табысып, еркін с�йлесіп, шапшаң 

шүйіркелесіп кетеді. Саясатқа жетік, респу-

жазушы болып кетеді, не ғылым қуып кетеді» 

деп күлер еді ол. Qзіл болса да осы с�здің 

астарында шындық бар секілді к�рінеді де 

тұрады маған. Осындай ағынан жарыла-

тын адамдығы үшін оны қазақ әдебиетінің 

классиктері, абыздары Qбіш Кекілбаев пен 

Мұхтар Мағауин тең тұтып т�беге к�теретін 

еді.

«СҚ»-дан оны Партия институ тының 

м а р к с и з м - л е н и н и з м  к л а с с и к  т е р і н і ң 

Сингапурдың Сентоза ара-
лында АҚШ президенті Дональд 
Трамп пен Солтүстік Корея бас-
шысы Ким Чен Ын кездесті. 

Кездесу барысында екі 

ел басшылары Корей түбегін 

ядролық қарудан толық арылту 

ж�нінде бірлескен деклара-

ция ға қол қойды. Құжатта пре-

зидент Трамп пен Ким Чен 

Ынның «АҚШ пен Солтүстік Корея арасында жаңа 

қарым-қатынас орнату және Корей түбегінде шынайы 

әрі ұзақ мерзімді бейбітшілік орнату мәселелері бой-

ынша жан-жақты, терең әрі шынайы пікір алмасқаны» 

айтылады. «Президент Трамп Солтүстік Кореяның 

қауіпсіздігіне кепілдік беруге міндеттеме алды, т�раға 

Ким Чен Ын Корей түбегін ядролық қарудан толық 

арылту ұстанымынан таймайтынын растады» делінген 

құжатта. Демек, Сентоза аралындағы «Capella» 

қонақүйі екі елдің арасындағы достықтың дәнекері 

болып, ел есінде қалары с�зсіз.

СИНГАПУР

Декларацияға қол қойды
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кесте б�лек, ол – С.Жұбатырұлының �зіне 

тән �рнек.

Роман бітіміндегі тағы бір ерекшелік – 

тыныс белгілердің де к�ркемдікке қызмет 

етуі. Qрине, бұл ой к�ркем шығармадағы 

эксперссивті-эмоциялық ұғымға қатысты 

емес, бұл – тіпті басқа мәселе. Түрлі тарау 

таңбалар мен тосындау түскен әртүрлі 

жұлдызшалар сол, прозадағы ырғақ пен 

қат-қабат �рілген композицияны к�тере 

қызмет етіп тұр. Тырнақшалар, жақшалар, 

әсіресе к�пнүктелер к�п. Олардан арғы 

ойларды �зің жүлгелей бересің... К�п ой, 

к�п пікір сол жақшалар мен тырнақ ша лар 

ішінде. Бұл, метафизикалық не сюрреалис-

тікке әлем �кілдері, біз жоғарыда тоқталған 

эфемерлі (бірақ күшті) Сайтан Сұрақ, 

Виадос, Татты Қанжар, Қара Шеңгел және 

т.б. факторына сыймай қалған ой ағыны ма 

деген сауал тууы мүмкін. Жоқ, олай емес, 

мұны жазушының �зіндік �рнегі ретінде 

қарау қажет, �йткені қазақ прозасында 

баяндаудың түрлі тәсілдері бар десек те, 

осы романдағыдай кейіпкердің ішкі жан 

дүниесін ашуда бірнеше амал-әдісті қатар 

қолдану кездесе бармейді. 

Үш кітаптан тұратын шығармада бас 

кейіпкер Медет бейнесін арқау ете, к�ркем 

с�з �рмегін т�ккен қаламгер қоғамдық, 

әлеуметтік, тұрмыстық, жағдайлардың 

пәлсапалық, адамгершілік, моральдық, 

ұлттық сипаттарын терең талдауға барып, 

сана-сезімді �зіндік дүниетаным мен 

бейнелі кеңістікке жетелейді. Бас кейіпкер 

кеше Аралды құрбан етушілер сапында 

еді. Бұл – мәселенің бергі жағы, ал арғы 

тереңінде терең сенім қуаты тұр. Gмірзаяға 

кеткен адал күш ол. Кеңес халқының басы-

нан түгел �ткен моралдік жағдай. Аспаннан 

салбырап түсіп, жаңа �мірге келе қалған 

кім бар?.. Тек, адами терең құбылыс, ар 

соты не дейді? Оны кім қалай түсінеді? Ар 

табалдырығының аласа-биіктігі деген не?.. 

Медет �з болмысында әділдік, адалдық 

жоқшысы. Ол адасқақ жолдың құрбаны. 

Бәрін тастап, Аралға, Б�кенге келуі де, 

теңізде �лмек болуы да тығырықтағы 

текті адам жанының арпалысы. «Адасып 

жүріп, ар жоқшысына айналу...» Бұл рәсуа 

�мір, алданған ізгілік, «қайран жаны 

зұлымдыққа шұлғау болған» тағдырдың 

соңғы �мір сәулесі секілді. «Құлжұмырды 

(�ткенді), Gренді (ертеңді) сақтаңдаршы!» 

деген Медет тілегі – осы үміттің соңғы үні. 

Ол жаңа ақиқатқа дабыра-науқан арқылы 

емес, азапты арылу жолымен келген еді. 

Мұнан арғы �мір біртоға жан үшін ашық 

болардай еді. Бірақ... Мойындағы пенделік 

қарыз-қордалар сұрауы тым ауыр... Ең 

 бастысы, биік ар �з-�зіне аяусыз.

Шығарманың стилі жатық, жинақы. 

Ұлттық мінез, болмыс суреттері айшықты. 

Qлем әдебиетінде ойды негізді, деректі, 

дәйекті уәждермен жеткізу, батыл болжам-

дар жасау мысалдары аз емес. Бұл әдебиеттің 

қоғам, адамзат ертеңіне бағыт-бағдар ашу 

миссиясы. Қазіргі к�птеген техникалық, 

ғылыми һәм рухани жетістіктер алдымен 

к�ркем шығармаларда баяндалған мысал 

к�п. Міне, осы үлгі «Абыржы» романында 

да бар. Соның бірі – Ғалам-Кіндікті іздеу. 

Ойлар Сүйінтай-математик пен оның 

«Қара дәптері» арқылы айтылып, санаңа 

салмақ салады, қисынды ойды қозғайды. 

Сүйінтай, Gрен бейнесімен қабат �рілетін 

Ғалам-кіндік жобасы, Топансу оқиғасы, 

Нұх пайғамбар хақындағы жорамал, Арал 

апатының ғарыштық себебін іздеу де 

�з алдына бір пәлсапалық жүйе түзейді. 

Автордың келер ұрпақ бейнесін Gрен мен 

�лі жағалаудағы ақ к�йлекті бала арқылы 

жеткізуі де астарлы. Мәтін астарында 

ел болашағы, ұлт перспективасының 

к�кейкесті мәселелері жатыр.

«Абыржыда» к�п ой бар. Толағай еңбек 

тұр. Қысқа с�зде бәрін қамту мүмкін 

емес. Кей ойды қысқаша, асығыстау 

тұжырдық. К�ркемдік ізденістер мен 

салиқалы ойлардың заман, қоғам пробле-

маларын, Арал, адам тағдырын толғамды 

тоғыстыруы романды ерекше к�ркем 

ырғаққа әкелген. Мақаланы «Тоғыстағы 

тағдырлар толғамы» деп атауымыз да со-

нан. Қазақ пен Арал шындығын бүкіл 

адамзат мәселесі деңгейінде мәлімдеген 

«Абыржы» романы біздің прозамыздың 

үлкен жетістігі екені анық.

Алдажар CБІЛОВ,
филология ғылымының кандидаты, 

ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері

етістігі – әбігерлену, абдыру, сасу, құты 

қашу мағынасында десек, ол осы Арал 

маңы жұртына нақты мәнді зат есім. Кей 

пікірлерде айтылғандай, роман «Кеңес 

�кіметі құлап, саяси жүйе алмасқан, ел жаңа 

жолға бағыт алған тұстағы шындықтарды 

ашуға арналғаны» рас. Дегенмен, бұл 

кітаптың аты мен к�терген жүгінің бір ғана 

қыры. Абыржы – адамдарды ойлануға, 

келер күні мен тіршілігін пайымдауға 

келтіретін кезең; дүниенің сілкініп-�згеру 

уақыты, теңіздің мұз құрсауынан босай 

ИМАН

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

КӨКСАНДЫҚ

Тіршіліктен нем қалды күйретпеген?

Дүниеге нем қалды үйретпеген?

О дүние мен бұ дүние қаһарына,

Мәңгілікті талатпай сүйреп келем.

Мезгіл ішіп масайған мұңға баттым.

Енді �зімді �зімнен ұрламақпын.

Жүрегіме масыл боп, қиялымның 

Мен де ығырын шығарған 

бір қонақпын.

Қасіреттер с�неді, с�нбейді елес,

Gмір сүргің келеді, келмейді емес, 

Бірақ ессіз табиғат еншісіне 

Бұйырмайтын сияқты мендей белес.

(«Сана суреттері», Алматы, «Жазу-

шы» баспасы, 2014 ж, 5-6 б.)

«О дүние мен бұ дүние қаһарына,

Мәңгілікті талатпай сүйреп  келем» 

деп жырлаған Аманғазы ақынның 

тебіренісіне тәнті болмасқа амал жоқ.

Себебі бір мәңгіліктің, бір шек-

сіздіктің бар екенін бәріміз де білеміз. 

Екі дүниенің ортасындағы жарық 

жұлдыздай мәңгілік тақырыбын ақын 

шынайы бейнелейді. Gйткені мәңгілікке 

деген сенім жоғалса, адамзат баласының 

�мірі де кілең сұрақ белгісінен тұрар 

еді. Мәңгіліктің символы Отан, ана, 

махаббат және жер ғаламшарын сақтау. 

Десек те, біз мәңгілікке одан да терең 

мағыналы, арманды к�зқараспен, 

сеніммен қараймыз. Адам жанының 

�лмейтініне сенгіміз келеді. Яғни бізге 

жұмбақ, түсімізге ғана енетін, Алланың 

он сегіз мың ғаламының сәулесіне 

жылынып, нұрына шомылып, фәни 

жалғаннан кейін де адам жанының 

�лмейтініне сену бар. Бұл құбылысты 

әлемнің т�рт құбыласындағы шайырлар 

тынбай жырлап келеді.

К�зімнің нұры әлсіреп,

Қисайып бара жатқанда.

Оянып кеттім қанша рет 

Іліне жаздап қақпанға.

Мезгілдің к�зін қазды мұң –

К�здегі сиқыр шатқалға. 

Жазылып қалды мазмұным 

Шошынып кірпік қаққанда.

Үрейін ұрлап басқаның, 

Тәңірді тағы жасқадым.

Gзімнен қашып, к�зімнен 

Ғұмырды күреп тастадым.

(«Сана суреттері», 27-28 б.)

Тебіреністен туған �лең. Жақсы �лең 

адам жанын жадыратады. 

Ақынның «Сана суреттері» деген 

жаңа кітабын оқып отырып, жаңа бір 

әлем ашқандай болдым. Мен бұрын 

Аманғазыны жазба ақындығымен қатар 

жыраулық �нерді қанаттастыра ұстаған, 

қаламның желі бар, арқалы ақын деп 

танитын едім. Енді «Сана суреттері» 

арқылы поэзияның танымдық, филосо-

фия лық жаңа бір мәнін игерген, �зіндік 

жолы айқын, жаңа бір к�зқарастағы, нені 

жырласа да, кімді жырласа да тереңнен 

толғайтын ақынды к�ріп тұрмын.

Ғайыпта бір ел к�рші отыр,

Тірліктен тайсам әсте мен.

Тәңірдің бәрі – к�рсоқыр,

Тағдырдың бәрі – таскерең.

Тірілдім, 

бірақ, санамнан 

Сырғанап кеткен азаттық,

Шуағымды ұрлап ғаламнан,

Мақтанды мезгіл мазақ қып.

Пәниге енші – еркелік,

Былдырлап шыққан мұң тілі.

Ғалам да кетер �ртеніп,

Лап етіп жансам бір күні.

Күлкілі бәрі,

Күлкілі!..

(«Сана суреттері», 28-29 б.)

 Иә, шынында да, �мірдің �зі де, 

ақынның с�зі де сиқырлы сәулелерге 

толы. Qр ақын дүниеге �мірді �згер те мін 

деп келеді. Дүниенің айғыз-айғыз бетіне 

�зінің қолтаңбасын қалдырады. Сүйеді, 

күйеді, назаланады.

Мадақталады,  марапатталады, 

бақытқа кенеледі. Күйзеліске түседі. 

С�йтіп, дүниеден �терінде шыбын жаны 

мен ең сүйікті досы жүрегін қиғанына 

күлкісі келеді. Бірақ, ол ақын. Ақтық 

демі таусылғанша шындыққа сенеді. 

Жырлай береді .  Тағдырға сенеді . 

Мәңгілікке сенеді.

Фәни дүние мен бақи дүниенің 

арасындағы,  терең тебіреніс  пен 

жүрек лүпіліне ұқсаған, жүрекжарды 

жырларымен селт еткізген талантты 

ақын Аманғазы Кәріпжанның «Сана 

суреттері» атты кітабын оқығанда осын-

дай ой түйдік. Ақын А.Кәріпжан бірнеше 

кітаптардың авторы. Қазақстан Жастар 

одағы сыйлығының иегері. 1986 жылы 

Желтоқсан к�терілісіне қатысып, зардап 

шегіп, қуғын-сүргін к�р ген азаматтарды 

ардақтаумен қатар, �зі де сол к�теріліске 

қатысып, оқудан, комсомол қатарынан 

шы ғарылып, біраз азап шеккен азамат 

ақын. 

 Зайда ЕЛҒОНДИНОВА,
ақын, Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты

ӨМІР 
ӨРНЕКТЕРІ

романы �мірге келген тұста кей оқырман, 

«абайлап отырмаса, оқиға желісінен ай-

рылып қалғандай екенсің» дейтін. Бұл 

заңғар жазушының екі желіні қос �рімде 

қабат �рбітуін қабылдау қиындығынан 

туған еді. Ал «Абыржыға» келер болсақ, 

мұнда екі емес, бірнеше желі қабат тар-

тылады. Барлығы басты тұлға жанында 

жүлгеленіп, бүкіл ой, оқиға ақ құм, Арал 

сортаңы үстінде тоғысып-тарап оты-

рады. Біздің оқырман, к�біне, оқиға 

қуалап, «қолжетімді» сюжет соқпағын 

Екіншіден, романда әдеттегідей ашық 

тартыс, «натуральді» теке-тірес, сюжеттік 

қаржас (яғни анық жақсы-жаман) жоқ, 

қақтығыс-қарсылық с�з астарында. Бас 

кейіпкер Медет М�ңкеұлы тұлғасында 

біраз ішкі желіге бастау, қат-қабат тартыс 

бар, бірақ к�бісі «мен мұндалап» к�зге 

ұрып тұрған жоқ. Бұл оның артта қалған 

отбасымен, Б�кен ауылы тұрғындарымен, 

туыстармен, ұстазы ретінде аталатын 

бұрынғы басшысымен (идеямен) және 

т.б. арасындағы күрделі қатынастар 

қатпарында жүр. Шегіністер мен ішкі 

ой ұштасуы шығарманы психологиялық 

деңгейге к�тереді. 

Үшіншіден, психологиялық бейне леу-

дің тура түрі – кейіпкердің жан дүниесін 

к�ркемдік таным тұрғысынан ашу – яғни 

ішкі с�з, �зді-�зі қағытпа, �зін-�зі саралау 

(самоанализ), ойша елестету, ішкі моно-

лог, еске алу және елестету, т.б. арқылы 

психологиялық талдау мұнда тым терең. 

Ішкі монологтың к�ркемдікке қызметі 

– адам жанының сырт к�зге байқала 

бермейтін ішкі «қоймаларын», құпия-

қалтарыстарын, жұмбақ сырларын шы-

найы да сенімді бейнелей білуде. Бұл сарап 

тәсілі кітапта тым �ткір. Л.Н.Толстой 

шығармашылығында мол кездесетін ішкі 

монологтың к�ркемдік жұрнақтары болып 

табылатын к�пүнділік, екіұдайлық, әр 

дауысты с�з, ішкі диалог, адам ішіндегі 

адам және т.б. дегендерді С.Жұбатырұлы 

�з кестесіне салады. 

Тағы бір жайт: кей ретте болмаса, автор 

кейіпкердің сырт суретін салмайды: с�з 

бар, мінез бар, тағдыр бар, ал тұлғаның бет-

әлпеті, киімі, жүріс-тұрысы оқырман фан-

тазиясына аманат: �зің ұқсат, жан-жағыңа 

қара, �зің таны. К�ретіні к�п замандас 

ойына тағы бір сенім, ал кітапта тағы бір 

�зіндік тәсіл. Осындай баяндау, сюжет 

композиция ерекшелігі – «роман оқуға 

қиын, сюжеттік желілері тым күрделі» де-

ген с�зге сеп екен. Роман композициясы 

мен сюжетінің біз қалыптасқан әдеттегі 

стандарттардан оқшаулау табиғаты рас. 

Иә, роман кей дағдыдан б�лек табиғатты. 

Кемшіліктен г�рі, жетістігі, әлде, кемел 

шеберлікке батыл қол созу, к�ркемдік 

бірегейлікке ұмтылыс дер едік. Сонау 

жылдары Ш.Айтматовтың «Жанпида» 

шиырлағанды жақсы к�реді. Мына жолы 

да оқиға күту болғаны даусыз. Бір себеп, 

С.Жұбатырұлы шығармашылығын білетін 

жұрт оның бұған дейінгі «Алыстағы арал-

дар», «Жасыл сағым», «Тамұқ т�ріндегі 

қазына», «Бумеранг» хикаяттарында талай 

шым-шытырық оқиғаларға қаныққан ғой. 

Ал мына жол басқа: автор негізгі міндетті 

ой иірімі мен ішкі ырғаққа жүктеп, сол 

арқылы бітімі б�лек, құйылысы кесек 

к�ркемдікке келеді. К�ркем шығарма 

�мірді айшықты бейнелеу, яғни �мір 

шындығының к�ркем шындыққа айна-

луы десек, бір ескеретін жайт: �мір тек 

қана ширыққан шым-шытырық оқиғалар 

тізбегінен, «шауып ал, тартып ал» істерден 

тұрмайды. Анығы, қалыпты �мір бай-

ыпты, байырқалы ауанды қалайды. 

Автордың осындай «натуральді» �мірді 

натурализмге ұрындырмай үш кітап бойы 

(әсіресе алғашқы екі кітап) алып жүруі 

– тым тәуекелді тірлік. Міне, стандарт-

тар үрдісін анық тәрк ету бұл! Сонан да, 

ойланбасқа – ауыр, ойланарға – қызық 

дүние.

Иә, шығарма табиғаты қазақ прозасы 

салған сүрдектен б�лектеу. Gзіндік соны 

із. Бұл – тек С.Жұбатырұлына тән жол, 

мұны тек бір жазушы жетістігі ғана емес, 

қазақ к�ркем прозасының соны қадамы 

деп те қараған ж�н. Qрине, әр жазу шының 

�зіндік жол іздеуі, �з к�ркем дік әлемін 

ашуы – шығармашылық қажеттілік. «...

Бізге талантының қуатымен таңдан-

ды ратын, бірақ міндетті түрде әр алуан 

жазу шылар керек. Qдебиеттің ұлылығы, 

терең дігі мен жарқылы ой мен түйсіктің 

әртүрлілігінен туындап жатады. Жерден 

тек қана қара бидай бер немесе тек қана 

қайың �сір деп талап етуге болмайды» 

дейді орыстың аса талантты қаламгері 

Константин  Паустовский. Міне, сол «ой 

мен түйсіктің әр түрлілігінен туындап 

жатқан» бірегейлікті «Абыржы» романы-

нан к�реміз. 

Біз байқаған ерекшеліктер ауқымын 

тізбелеу, к�п к�лем, уақыт қажет ет-

пек, сондықтан �з ойымызды біршама 

дәйектеуге іріктеп алынған мысалдар 

жарар деген ойдамыз. «Абыржы» – теңіз 

жұртына ертеден белгілі, әсіресе балықшы 

қауым үшін т�л с�з, т�л ұғым. «Абыржу» 

бастаған, әлде, алғашқы ызғарда мұздың 

жас сәбидің еңбегіндей былқылдап қатқан 

тұсы, әйтеуір, табиғаттың алмағайып �лара 

кезі; балықшы жұрт абыржыдан аман-есен 

�туімен, ер-азамат әулетті жүдетпей, �з 

міндетін атқара алған-алмағанына есеп 

беретін тұс. Яғни азамат алдындағы сыни 

мезгіл. Міне, осы жайттарды бір арнаға 

тоғыстырған жазушы теңіз бойындағы 

абыржы кезеңді  адамдар жанының 

құбылыстарымен бір �рімде алып, ел 

�міріндегі «абыржы тұс» пен адамзат 

басындағы «абыржы кезең» проблемасын 

адамның табиғат, қоғам, �мір алдындағы 

жауапкершілігі тұрғысынан бейнелейді.

Романдағы бүкіл ойдың, оқиғаның 

бір тайқазанда тоғысатын тұсы, кең 

ауқымда – Арал, ал шағын к�лемде – 

Б�кен ауылы, одан да нақтырақ, ауыл 

жанындағы �рлеуіт құм – Ақшағыл. Мұны 

шығарманың тірек нүктесі деуге де бола-

ды. К�ркемдікке бастар ырғақ, яки, проза 

ырғағы да осы Ақшағылдан басталады. 

«Б�кен. Ақшағыл. Құм етегінде – мына 

�ңкиген �лі толқыннан бытырай қашқан 

шабақтардай шашыраған ауыл үйлері. 

Ентелеген құм тасқынға қасқая қарап, 

шетте жалғыз қалған еңселі ғимарат – 

осы ауылдың мектебі. Бірі – табиғат, 

бірі – адам қолымен жасалған екі биік. 

Олар болмыстың түрлі қисындарымен 

бір-біріне тым тақап кеп, маңдай тіресе 

к і д і р і с т е п  қ а л ғ а н  с и я қ т ы .  Q с і р е с е 

ақ шағыл... Қаңғыбас ұлдың Фудзиі... 

Құлжұмыр-философтың «Кіндікт�бесі». 

Бұл – Б�кен...» (15-б). Мәтіннің �зі айтып 

тұрғандай Ақшағыл – Медеттің Фудзиі, 

Құлжұмырдың Ғалам Кіндігі. Анығы, ар 

сотына түскен жан дүниенің «Гольгофа-

сы»... Gткенін аңсаған кәрі де, �мірден 

теперіш к�рген біреу де, ақын Сағынжан 

да, мектеп бітіруші жастар да осы т�бе ба-

сында тоғысады. Тіпті бас кейіпкер Медет 

теңізде �лсем деген ниеті жүзеге аспай, 

ажалды соққыны да дәл осы Ақшағыл 

басында алады. Роман бетін ашқан осы 

ақ құм үш кітаптың �не-бойын қуалай 

отырып, шығарманың соңғы нүктесін 

қойдырады. Үш томдықтың �рлік тірегі 

сияқты. Осы тұста еске Ш.Айтматовтың 

«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл т�беті» 

түседі. Бірақ романдағы ырғақ, мұндағы 

Жібек жолы – достыққа дәнекер
Алматыда Түркі кеңесіне мүше елдер арасындағы 
туризм саласын дамыту мақсатында қолға алынған 
 «Заманауи Жібек жолы» жобасын жандандыру 
ниетінде Түркі кеңесінің туризм ж�ніндегі жұмыс 
тобының басқосуы болды. 

Оған түркі кеңесіне мүше мемлекеттердің тиісті 

министрлік �кілдері, жұмыс тобының мүшелері және 

бұқаралық ақпарат құралдары �кілдері қатысты. 

Жиынды Түркі кеңесінің Бас хатшысының орын-

басары Gмер Коджаман жүргізді. Оның айтуынша, 

2014 жылы Бодрумда �ткен Түркі кеңесінің саммитінде 

қабылданған шешімге сәйкес Қазақстан, Түркия, 

Қырғызстан мен Qзербайжанның тарихи-мәдени 

мұраларын әлемдік деңгейде насихаттай отырып, 

аталған елдердің туризм саласын дамыту мақсат етілген.

– Халықаралық туризм нарығындағы соңғы үдеріс 

– туристер шет елдердегі мәдени мұраларды тануға 

ұмтылады. Бұл орайда Алматы, Тараз, Шымкент пен 

Түркістандағы тарихи ескерткіштер, Арыстан Баб, 

Ақсақ Темір, Қожа Ахмет Ясауи сияқты әлемге та-

нымал тұлғалар, Орта Азияға тән архитектура жат 

жұрттықтардың қызығушылығын тудыратынына 

сенімдіміз. Біз ұсынатын туристік пакеттің бағасы Еуро-

па мен Америка нарығындағы бағамен салыстырғанда 

едәуір арзан. Туристердің қалтасына салмақ түсірмейтін 

баға қарастырылып жатыр, – деді G.Коджаман.

Туризм жобасын іске асыратын туристік опера-

торлар Түркі Кеңесіне мүше елдердің Туризм және 

Мәдениет министрліктерінің ұсынуымен қабылданған, 

сондықтан әр елді танытуда тек кәсіби мамандар жұмыс 

істейді. 

Түркияның Алматыдағы Бас консулы Рыза Қаған 

Йылмаз: «Заманауи Жібек жолы» жобасы түркі 

елдерінің бір-біріне танылуына, насихатталуына сеп 

болары анық. Жыл сайын 40 миллионға жуық шетелдік 

турист келеді. Туризмнен 2017 жылы мемлекеттік 

бюджетке 37  миллиард доллар кіріс кірді. Туризм 

саласы Түркиямен бірге Қазақстан, Qзербайжан, 

Қырғызстанда да жақсы дамып келе жатыр» дей келе, 

жыл �ткен сайын Түркияны к�руге құштар Қазақстан 

азаматтарының қатары артып келе жатқанын, Түркия 

тарапынан да Қазақ елін тануға ұмтылатындар саны 

�скенін атап �тті. 

 Кастамону қаласы 2018 жылдан бастап Түркі 

әлемінің мәдени астанасы атанғанынан к�пшілік 

хабардар. Туризмді басты кіріс к�зіне айналдырған 

ағайындар 2018 жылды «Туризм жылы» деп атап, аста-

насы етіп Троя қаласын бекітті. 

Жиынға қатысушы жұмысшы топ �кілдері ұсыныс-

пікірлерін білдіріп, «Заманауи Жібек жолы» жобасының 

жұмысына сәттілік тіледі.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

КЕЗДЕСУ

Жақында Алматы қаласындағы Cли-
Мұхаммед мешітінде қуғын-сүргін 
құрбандарына Құран бағышталып, 
ауызашар берілді. 

– Gткен тарихтан сабақ алмай 

болашағыңды бағдарлай алмайсың де-

ген аталы с�з бар. Бүгін қуғын-сүргін 

құрбандарына арнайы Құран бағыштап, 

дұға тіледік. Белгілі кәсіпкер М.Низов 

500 адамға дастарқан жайып, ауызашар 

әрі ас беріп жатыр. «К�п тілегі – к�л». 

Осы к�птің алақан жайып қуғын-сүргін 

және ашаршылықта қайтыс болған 

марқұмдарға дұға жасауы – ораза 

кезіндегі ізгі амалдардың бірі деп санай-

мын. 4 миллионға жуық адам қырылған 

зұлмат кезеңді еске алудың �зі ауыр. 

Сондықтан да «�лі разы болмай – тірі 

байымайды» деген қанатты с�зді еш 

ұмытпауымыз қажет. Бүгінгі бейбіт 

заманға тәубе дей отырып, жастарды 

тарихта болған қасіретті кезеңнен сабақ 

«Қазақ хандығы» сериалының екінші 
маусымы «Қазақ хандығы. Алтын 
тақ» деп аталады. Оны «CentauRus» 
Rustem Abdrashev production» ЖШС 
мен Ш.Айманов атындағы «Қазақ-
фильм» киностудия сы түсіруде. 

Тарихи киноның екінші маусымы 

Қазақ хандығының 1470-1485 жылдар 

аралығындағы ғұмырын қамтиды. Онда 

Жәнібек пен Керейдің Сығанақ қаласы 

үшін Шайбани ұрпақтарымен шайқасы 

к�рсетіледі. 

Сценарийін Смағұл Елубай, Т имур 

Жақсылықов,  Рүстем Qбдірашев 

Ілияс Есенберлиннің «Алмас қылыш» 

романының негізінде жазып шыққан. 

алуға шақыруымыз керек, – дейді 

Qли-Мұхаммед мешітінің наиб имамы 

А.Шамақ.  

Шараға ақын Ы.Дәбей,  журналист 

Қ.Қасымжанұлы, «Mezgil.kz» ин-

тернет-порталының бас редакторы 

Д.Бейсенбекұлы арнайы қонақ бо-

лып қатысып, қуғын-сүргін және 

ашаршылық зардабы жайында ойлары-

мен б�лісті.

Жиналған қауымға ақсақалдар 

кеңесінің т�рағасы Ғ.Маматалиев, 

ұйғыр диаспорасының мүшесі Н.Гараев 

және т.б. рамазан айындағы дұға-

тілектің қабыл болатынын айтып, 

ынтымақ пен береке-бірлікте �мір сүріп 

отырған қазақ елінің болашағының зор 

екенін, әрдайым аспанымыз ашық, 

бейбітшілік заманда емен-жарқын 

жүруге жазсын деген игі тілектерін 

жеткізді. 

Дина ТАЗАБЕКҚЫЗЫ

Фильм режиссері Рүстем Qбдірашев-

тің айтуынша, екінші маусым бірін-

шісімен салыстырғанда әлдеқайда 

қызық  тырақ, динамикасы жағынан 

жылдам болады. Жобаның сәтті шығуы 

үшін 200-ден астам маман жұмыс істеп 

жатыр. Олар түсірілім жұмыстарын 

мамыр айында Алматы облысында 

бастаған. Кейін Оңтүстік Қазақстан 

облысындағы «Иір су»  жайлауы-

на ауысқан. Бүгінгі таңда он серия-

лы фильмнің сегіз сериясы түсірілді. 

Қалған б�лімдері Түркістан мен Таразда, 

«Қазақфильм» павильонын да түсіріледі 

деп жоспарланып отыр.

Cсел САРҚЫТ

Құрбандар еске алынды

Тарихи туынды жалғасуда
Көрнекті ақын 
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ANA TILI

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Күннен к�леңке, жауын-
ша шыннан баспана етіп қолға 
қолшатыр ұстап жүру бұдан 
м ы ң д а ғ а н  ж ы л д а р  б ұ р ы н 
шыққан екен. 

Қолшатыр бір жағынан 

қорғаныш болса, екіншіден, 

оны ұстап жүру тектіліктің 

б ір  белг іс і  деп саналған. 

Египет перғауындары әдетте 

қолшатыр астында отырған қалыпта бейнеленеді. 

Қытайда т�рт «қабатты» қолшатырларды тек патша 

әулеті ғана ұстайтын болған. Алтынмен әдіптеліп, 

асыл тастар орнатылып, зермен к�мкеріліп, гүл немесе 

үкі қауырсыны тағылып әшекейленген. 

Қолшатырдың Еуропаға таралуы анағұрлым 

бертінгі ғасырларда. Мұнда алғашқы қолшатырлар 

былғарыдан тігілген, �те ауыр болғандықтан, 

бекзадалардың күтушілері к�теріп жүретін болған. 

XVIII  ғасырдан бастап күннен сая болатын 

қолшатырлар кеңінен тараған. Оларды жұқа бәтестен, 

шілтермен, гүлмен к�мкеріп әдемілеген. 

Қазіргі үлгідегі қолшатырды алғаш рет ХІХ 

ғасырдың орта тұсында батыс әлемінен шыққан 

ағылшын шебері Г.Фокс ойлап шығарды. 

Қазақстандағы ең үлкен �зен 
Ертістің �зенінің ұзындығы 4248 
шақырым, су айдыны 1643 мың 
шаршы шақырым. Нарынмен 
қоса есептегенде Сырдарияның 
ұзындығы 3019 шақырым. 

Каспий теңізі теңіз дең-

гейінен 28 метр т�мен жатыр. 

Деңгейі жылдан-жылға к� те-

ріліп, суы к�бейіп келе жатқан 

Каспий суын Аралға әкелу үшін 75 метр биіктету 

керек болар еді. Зайсан мен Теңіз к�лдері де теңіз 

деңгейінен үш жүз метрден астам биікте орналасқан. 

Ал Қырғызстандағы Ыстықк�л бұлардан әлдеқайда 

биік. Теңіз деңгейімен салыстырғанда ол 1608 метр 

биікте. Зайсан мен Теңіздің ең терең тұсы 10 метр, 

Балқаштың ең терең жері 26 метр болса, Ыстықк�лдің 

ең терең тұсы 668 метр екен. Ал Каспийдің ең терең 

жерлері 1000 метрден асады. 

Дүниежүзіндегі ең үлкен арал Гренландия аралы, 

оның аумағы 2 миллион 175 мың шаршы шақырым. 

Одан кейінгі орындарда Жаңа Гвинея (829 мың шаршы 

шақырым), Калимантан (742 мың шаршы шақырым) 

және Мадагаскар (590 мың шаршы шақырым) 

аралдары келеді. Бір мемлекетке мекен болып отырған 

Ұлыбритания (230 мың шаршы шақырым), Куба (107 

мың шаршы шақырым) аралдары да дүниежүзіндегі ең 

ірі аралдар деп саналады. 

Қимылдаса қос шебер,

Қыруар-қыруар іс �нер.

Ескекті ескекші еседі,

Ескекші ескекті еседі.

 (Қол)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қарапайым заттар туралы

 Ең үлкен өзен

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Cзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Таяуда кездесіп қалған ардақты 

азамат, қоғам қайраткері, кезінде 

Арқа т�сіндегі Ұлытау ауданына 

басшылық жасаған, қазір Ауыл 

шаруашылығы министрлігіндегі 

ардагерлер кеңесінің мүшесі 

ретінде қоғамдық қызметтерде 

белсенділік танытып жүрген Серік 

Тілеубаев ағамыз осы «Амиранның» 

жұмысымен кеңірек танысып 

қайтуға �тініш жасады. Ол кісінің 

айтуына қарағанда бүгінгі заманның 

талабына сай жұмыс істеп жатқан 

мұндай кәсіпорын елімізде некен-

саяқ. Тіпті жоқтың қасы к�рінеді. 

Бұлай деп жайдан-жай айтылмасы 

анық. Gйткені Секең негізінен ауыл 

шаруашылығының маманы, к�п 

жылдар ауыл шаруашылығы ауда-

нында басшылық қызмет атқарды. 

Бір с�збен айтқанда, малдың да, 

егіннің де жайы оған жақсы таныс. 

Бұл саладағы «алтын» мен «мысты» 

айыра білетін азамат. 

–  G н і м н і ң  с а п а л ы  б о л у ы 

негізінен шикізаттың сапасына 

к�п  байланысты. Менің ойым, 

сіздер «Амиранның» фирмасымен, 

яғни мал �сіріп, сүт �ндіріп отырған 

шаруашылығымен танысса деймін. 

Осының алдында �зім де ол жерде 

болғанмын. Ондағы атқарылып 

ж а т қ а н  і с т е р д і  к � р і п ,  қ а т т ы 

сүйсіндім. Бұл �зі насихаттауға, 

�зге шаруашылықтарға үлгі етіп 

ұсынуға тұратын �негелі іс, – деді 

жол бастаған Серік ағамыз.

Жүйткіген к�ліктің арқасында 

Алматы облысының Талғар ау-

данына қарасты Нұра селолық 

округінің аумағында орын тепкен 

«Амиранның» шаруашылығына да 

келіп жеттік. Бізді шаруашылық 

басшысы, кәсіпорын басшысының 

аграрлық мәселелер ж�ніндегі 

орынбасары Жангелді Qбжаппаров 

жылы жүзбен қарсы алды.

...Жангелдінің кәсіпорында 

жұмыс істей бастағанына үш жыл-

дай болыпты. Gзі де мал шаруашы-

лы ғының маманы емес пе – жаңа 

қызметті де жылдам игергені бай-

қалады. Шаруашылық жұмысын 

бә рімізге де түсінікті етіп баяндап 

берді. 

Қазір фермада 800 бас сауын 

сиыр күтілуде. Олар екі қораға топ-

тастырылған. Бұзауларға арнап 3 

қора салынған. Малдың санитарлық 

аумағы, т�лдеу б�лімі дейтіндер де 

бар. 

Қораларда әр сиырға күтім 

жасалған. Бұл жердің �з ерекшелігі 

бар. Баздың биіктігі – 11 метр. 

Қабырғалары кірпіштен, не бас-

қадай құрылыс  материалдарынан 

жасалынбаған. Жұқа  материал. 

Мұндағылар мұны «перде» дейді 

екен. Перде қыс уақыттарында жабы-

лады. Ал жаз күндері іштегі климатқа 

байланысты ашылып, жабылып 

тұрады. Негізі малдың сергек күйде 

болуы баздағы ауа райына да байла-

нысты. Тазалықтың сақталуының да 

сапалы �нім алуда әсері мол. Міне, 

қораларда осының бәрі ескерілген.

Qр қорада қалдықсыз технология 

жүзеге асырылған. Мәселен, малдың 

тезегі керексіз болып, далаға тастал-

майды. Ол қайта �ңделіп, малдың 

астына т�сеніш ретінде пайдаланы-

лады. Бұл «материал» сиырларды 

инфекциялық аурулардан қорғайды. 

Фермадағы сиырлар Канададан 

әкелінген. Ферма мамандары арнайы 

сол жаққа барып, сүтті мол беретін 

сиырларды таңдап алған. Шет елден 

АҚШ-тың Кентукки шта-
тындағы университеттің Джейм 
Андерсон деген ғалымы жолжел-
кен нің талшықтары қандағы 
холестериннің м�лшерін едәуір 
азайтатынын анықтады. 

Ал холестериннің м�л-

шерін бір процент кемітудің 

�зі жүрек ауруларының ас қыну 

қатерін 2-3 процент азайта-

тынын ескерсек, тиісті диета ұстанып, метамуцил 

ішкен жағдайда жүрек ауруларына шалдығу қатерін 

17-26 процент т�мендетуге болады. 

Бұған қоса айтылатын бір жағдай – тамақтағы 

талшықтардың м�лшерін арттыру үшін қайткенде де 

медициналық дәрі-дәрмек ішу міндетті емес, бұл үшін 

күнделікті тамаққа жемісті, к�к�ністі к�бірек енгізіп, 

рационға сұлы кебегін қосу керек. 

Британияның ғалымдары гемоглобиннің тұрақты 
формасын алып қолдан қан жасаудың маңызды бір 
проблемасын шешті. 

Кембридж университетінен доктор Дуглас 

Лукердің хабарлағанындай, гемоглобиннің екі 

бірлігін қосу нәтижесінде жасанды қан адамның 

денесінде тез ыдыраудан сақталатын болды. 

Бұған дейін гемоглобиннің молекулалары ұзаққа 

бармайтындықтан тәжірибелер сәтсіз болатын. Оның 

үстіне ыдыраудың салдарынан бүйрекке зардап 

келетін. 

Г е н д і к  и н ж е н е р и я  ж о л ы м е н  � з г е р т і л г е н 

ішек бактерияларының к�мегімен алынған жаңа 

субстанция ұзақ тұрады және үйлесімді. Иттерге 

жасалған алғашқы тәжірибелерде бүйрекке жағымсыз 

әсер болғаны байқалған жоқ. Бұған қоса олардың 

гемоглобинді �згерткені сондай, ол клеткаларға 

оттегін кедергісіз беретін болды. К�п ұзамай АҚШ-та 

эксперимент ретінде пациенттерге алғаш рет жасанды 

қан құйылатын болады. Егер бұған қол жетсе, қан құю 

кезінде инфекция алу қатері жойылады. 

Холестеринге қарсы жолжелкен

Жасанды қан

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

МІНЕ, ҚЫЗЫҚ!

раны сақтауға желдеткіштің күші 

жетпей жатса су бүркетін қондырғы 

«іске кіріседі». Сонда дымқыл ауа 

пайда болады. Осы кезде желдеткіш 

ауаны т�мен басып, қора ішін 

салқындатады. 

Автоматтандырылған іске тағы 

бір дәлел.  Тіршілікте кездесіп 

қалатындай, қан алу үшін немесе 

ем-дом жасау үшін малды байлап, 

басын ұстап... әуреге түсіп жатамыз. 

Мұнда ондай әурешілік жоқ. Баздағы 

қондырғы автоматты түрде қосылып, 

малдың басын босатпайды. Мал 

дәрігері болса осындай жағдайда �з 

қызметін алаңсыз атқара береді. 

Сауылған сүт барлық санитарлық 

талаптарға сай болуы керек. Сол 

себепті де микроб, бактериялардан 

ада болу үшін ірі қаралар аптасына 

бірнеше мәрте жуылады. Сауылған 

сүт зертханада тексеруден �теді. 

Сосын барып зауытқа жіберіледі. 

Зауытқа жеткізілгеннен кейін тағы да 

талаптарға сай тексеріледі. 

Ферма малды жемазықпен �здері 

қамтамасыз етіп отыр. Бұл үшін 

2000 гектар жер сатып алынған. 

Бұл �зі ширек ғасыр бойы пайда-

ланылмай жатқан жер екен. Қамыс 

�сіп, батпақтанған... ақырында 

сор топыраққа айналған. Осын-

дай іске жарамсыз деп табылған 

жер ферманың күшімен �ңдеуден 

�ткен. Бұл күнде 2000 гектардың 

1700 гектары суармалы. 570 гектарға 

жоңышқа, 900 гектарға арпа-бидай, 

380 гектарға жүгері егіледі. Ептеген 

соялық, қызылшалық жер де бар. 

Осылардың бәрі араластырылып, 

жемазық ретінде малға беріледі. 

Алқапты суландыруда амери-

к а н  д ы қ  ж а ң б ы р л а т қ ы ш  ж ү й е 

– «Зим матик» пайдаланылады. 

Қон  дырғы сапалы суарумен қа-

тар топырақтағы ылғал деңгейін 

бақылауды және тұқымның қандай 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында жуырда Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінің ректоры Гаухар Алдамбергенованың 
бастамашы болуымен «Бір апта ауылға» атты кәсіби-
танымдық экспедициялық топ ұйымдастырылды.

Оқу орнының ғалымдарынан құралған топ Алматы 

облысындағы қасиетті орындар мен киелі кешендерді 

нақтылау және ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге асыру 

бағытында құрылды. 

Құрамы 10 адамнан жасақталған экспедиция мүшелері 

Елбасының  «Рухани жаңғыру» бағдар ламасын іске асыру 

мақсатында жолға шықты. Педагогика ғылымының кан-

дидаты Г.Абдрасилова жетекшілік жасаған құрам маусым 

айының 6-10 күндері аралығында Алматы облысындағы 

Кербұлақ, Сарқант, Панфилов, Іле және Жамбыл аудан-

дарында болды.

– Кәсіби-танымдық экспедиция барысында аталған 

аймақтардағы тарихи жадымыз бен санамызды қалпына 

келтіру, оларды к�пшілікке кеңінен танымал болуын 

насихаттау міндеті жүктелді. Экспедиция барысын-

да университет ғалымдарының жоғары біліктілігі мен 

ұйымшылдығының арқасында жоспарланған жұмыстар 

�з деңгейінде орындалды. Біз �з т�л тарихымыздың 

негіздерін ғылыми түрде дәйектеп, мәдени-рухани 

құндылықтарымызды жаңаша сараптауға тиіспіз, – дейді 

топ мүшелері.

Сонымен қатар аудандардағы білім беру мекемелерімен 

ынтымақтастық орнату, аймақтағы киелі жерлер бойын-

ша бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге асыру, 

білімді оқушылардың ғылымға деген қызығушылығын 

ояту және оларға кәсіптік бағдар беру сияқты жұмыстар 

атқарылды. Сондай-ақ осы аймақтардағы «Қазақстанның 

100 киелі орындарының» тізіміне кіретін нысандарға және 

к�пшілікке таныла қоймаған киелі, қасиетті орындарға 

экскурсия жасалды. 

Экспедиция мүшелері еліміздің қасиетті жерлерін 

түгендеу, қағазға түсіру ісі жай ғана тізімдеп шығумен 

бітпейтінін айтады.  Gйткені  әлі  де  ашылмаған, 

айқындалмаған тарихи нысандар бар. «Қазақстанның 

түкпір-түкпірін осы тақылеттес арнайы экспедиция-

лар аралап шығуға тиіс. Білікті мамандардан құралған 

экспедициялық топ жұмысының нәтижесінде жас 

ұрпақтың бойында жаңа қазақстандық патриотизм мен 

мемлекетшілдік рухты сіңіру үшін бірқатар жұмыстар 

атқарылуы қажет деген байламға келдік. Олардың 

қатарында қасиетті орындардың тізіміне енбей қалған ны-

сандарды іздеу жұмыстарын одан әрмен жүргізу, аймақтағы 

тарихи тұлғалар туралы жергілікті халықпен бірлескен 

жеке зерттеулер ұйымдастыру және қасиетті киелі орын-

дар туралы толыққанды зерттеу жұмыстары жүргізіліп 

нәтижесін оқулықтарға енгізу сияқты жұмыстар аз емес» 

дейді ғалымдар. 

Қорыта айтқанда, мұндай экспедициялардың ел тану, 

жер тану тұрғысынан алғанда мән-маңызы қашанда зор. 

Тарихи жерлерді аралау, сол �лке немесе аймақ туралы 

табылған тың деректер к�птеген ғылым салаларының да-

муына оң серпін берері анық. 

Жандар АСАН

м�лшерде себілгенін қам тамасыз 

етеді. Шаруашылық мобильді теле-

фон арқылы топырақ тағы ылғалға 

қатысты тұрақты мониторинг 

жүргізіп отырады. Яғни ылғалдың 

артық-кемдігін бақылауға толық 

мүмкіндік бар. Сондай-ақ қанша су, 

электр жұмсалғандығы да белгілі. 

Қорыта айтқанда, суландыруға бай-

ланысты мониторингтің жүргізілуі 

құрал-жабдықтарды үнемдеуге, 

�німділікті арттыруға мүмкіндік 

береді. 

Фермада 110 адам жұмыс істейді. 

Негізінен жастар. Кәсіпорын кадр 

мәселесінде Алматыдағы аграрлық 

университетпен тығыз байланыс 

орнатқан.

– Кәсіпорын басшылығының 

қамқорлығына дән ризамыз, – дейді 

мал дәрігері Ержан Бейімбетов – 

Кәсіпорын есебінен шет елдерде 

білі мімізді жетілдірдік. Мен �зім 

Ресейдің бірқатар кәсіпорындарында 

тәжірибеден �ттім.

Qңгімеге араласқан сүт сауу б�лі-

мінің басшысы Бақтияр Марсулов 

былай деді:

– Қамқорлықтың тағы бір к�рінісі 

– жұмысшы-қызметкерлердің бірі 

 ауырып, дерті асқынып кеткен 

жағдайда ол шет елдердің біріне ем-

деле алады. Бізде әрбір адам бағалы. 

Qр адамның денсаулығы қымбат.

Ферма мүшелері түгелдей пәтер-

мен, үймен қамтамасыз етіл ген. Ол 

үйлер де осы жерде. Пәтер лер 1, 2, 

3, 4 б�лмелі. К�птеген жеңіл діктер 

қарастырылған. Үй жабдық та рын 

(мұздатқыш, теледидар, мебель, т.б.) 

кәсіпорынның �зі сатып алып бер-

ген. Коммуналдық қызметтің т�лемі 

– кәсіпорын мойнында. Демалыс 

б�лмесі де ойластырылған. Үйлердің 

жанында балалар алаңы бар. Қыз-

меткерлер отбасы мүшелерімен үш 

мезгіл тегін тамақтанады. 

Жақын маңнан қолдан ұйым-

д а с  т ы р ы л ғ а н  т о ғ а н д ы  к � р і п , 

таңда нысымызды жасыра алма-

дық. Бұл да ферма еңбеккерлерінің 

жағдайын ойлап, қолға алынған 

іс екен. Амирандықтар осы жерде 

балық аулап, демалыс күндерін сәтті 

�ткізе алады. Біз тілдескен азаматтар 

айтқан қамқорлықтың бұл да бір 

к�рінісі.

Бұл жұмыстарды ұйымдастыру 

оңай емес екені белгілі. Не нәрсе де 

жайдан-жай пайда болмайды. Осы 

ретте «К�з қуанатын игілікті істің ба-

сында кім тұр?», «Қаржы к�зі қайдан 

келіп отыр?» деген сауалдардың 

 туындайтыны жасырын емес. Біздің 

білетініміз, кәсіпорын жұмысын 

жолға қоюда едәуір қаржы жұмсалған. 

Мәселен, зауыт құрылысына 1 млрд 

300 млн теңге жұмсалса, мал �сіретін 

шаруашылықтың жабдықтарына, 

техникаларға, тұқымдық мал алуға 

3,5 млрд теңге б�лінген. Qрине, мем-

лекет тарапынан да қаржылай қолдау 

к�рсетілген.

К е й і н  а н ы қ т а ғ а н ы м ы з д а й , 

 кә  сіп орын құрылтайшысы, кәсіпкер 

Руслан Юн болып шықты. Бұл аза-

мат   тың есімімен к�птен таныс пыз. 

Кезінде «Қазақмыстың» бас бас-

қару шысы ретінде алып �ндіріс 

ошағының аяғынан тік тұрып кетуіне 

елеулі еңбек сіңірді. Іскерлігіне де, 

азаматтығына да, адамгершілігіне де 

жақсы қанықпыз. Ол �зі ұлты кәріс 

болғанымен, �зіміздің елде туып-

�скен азамат. Қазақпен құдалығы 

да бар. 

– Біздің елде миллардерлер жетіп 

артылады. Алайда солардың к�бі 

Руслан секілді халыққа қызмет етуді 

білмейді. Қараңызшы, қанша адам-

ды жұмыспен қамтып отыр? Оның 

үстіне шығарып отырған �німі ел 

үшін �те пайдалы. Менің к�птен 

білетінім, бұл азамат атақ-даңққа 

құмар емес. Мақсаты – елге пайдам 

тисе дейді. 

Серік Тілеубайұлының бұл с�зі 

біздің де к�кейімізді д�п басқандай 

еді. 

Руслан Борисовичтің бұл қолға 

алған іс іне кезінде Елбасы да 

ризалық танытқан. 2010 жылдың 

желтоқсанында кәсіпорынның 

тұсауын кескен Президенттің �зі 

болатын. «Дәл қазір біздің елімізде 

т а п ш ы  б о л ы п  к е л г е н  б а л а л а р 

тағамын шығаратын кәсіпорынды 

іске қосу маңызды. Біз Қазақстанда 

осындай кәсіпорын болғанын 

ә р д а й ы м  м а қ с а т  е т і п  ж ү р м і з . 

Себебі баланың денсаулығына бай-

ланысты мәселе �те к�п. Аллер-

гия, ана сүтінің жетіспеуі және т.б. 

Сіздер бүлдіршіндер үшін үлкен іс 

жасадыңыздар деп ойлаймын» деп 

Елбасы кәсіпорын жұмысына сәт-

сапар тілеген.

Мына жайтты ерекше айтқымыз 

келеді. Фермада қол жұмысын пай-

далану �те аз. Жұмыс үдерістері 

түгелдей автоматтандырылған де-

сек қателесе қоймаймыз. Мәселен, 

ақпараттар «Smart Dairy» және 

«Dairy Comp 305» бағдарламалары 

а р қ ы л ы  б а қ ы л а н а д ы .  « S m a r t 

Dairy» бағдарламасы « Боуматик» 

ж а б д ы ғ ы м е н  б а й л а н ы с т ы .  О л 

сенімді жұмысты, жедел бақылау 

мен мониторингті  қамтамасыз 

ете отырып, маңызды сипаттама-

лар туралы мәліметтерді жинап, 

жеткізеді. «Smart Dairy» сүт сауу 

б�лімінде есептегіштердің, ажы-

р а т у  қ ұ р а л д а р ы н ы ң  ж ұ м ы с ы н 

бақылай алады. Осының арқасында 

басшылық әр сиырға, сүт �ндірісіне 

және қызметкерлер жұмысының 

тиімділігіне баға бере алады. «Dairy 

Comp 305» – есеп ісінің ірі генера-

торы деуге болады. Ол ең күрделі 

жұмыс тізімдері мен есептерді �ңдеп, 

орындап, дайындай алады. 

Сапалы және бәсекеге қабілетті 

�німдерді к�птеп шығару үшін 

әлемдік деңгейдегі сапалы, �німді 

техникалар қажет екені әбден белгілі. 

Инновациялық және озық техни-

ка �ндірістің жоғары деңгейіне 

және тиімділігіне қол жеткізеді. 

Кәсіпорын басшылығы мұны жақсы 

түсінген. Фермадағы техникалар 

қымбаттығына қарамастан Америка-

дан жеткізілген. Шаруашылықтан за-

манауи технологиямен жабдықталған 

«Джон Дир» тракторларын, сеялка-

ларын, рипперлерін, культиваторла-

рын кездестіре аласыз. Бұлардың бәрі 

компьютер бағдарламалары арқылы 

басқарылады. Біз қазір жиі айтатын 

сандық технологияға кәсіпорын 

толық к�шкен деуге болады. 

Кәсіпорын ж�ніндегі  жылы 

лебіздерді ұжым жұмысымен жақсы 

таныс адамдардан жиі ести алар едіңіз. 

Автоматтандырылған жүйенің кең 

орын алғандығынан болар ел ішінде 

кәсіпорынның «Ақылды «Амиран» 

деген қосымша аты да бар. Бұрын 

пайдаланылмаған, азып-тозған жерді 

гүлдендіріп, жоғары к�рсеткішке қол 

жеткізіп отырғандықтан ба, жұмыс 

істеп жатқан жандардың еңбектеріне 

ризашылық танытып, «Сортаңнан 

сүт сауған» деп те к�термелейді екен. 

Кәсіпорын мүшелерінің бүгінгі таңда 

тындырып жатқан істері мұндай 

бағаға әбден лайық. 

Бүгінгі бүлдіршін – елдің ертеңі. 

Олардың ауырмай, дені сау болып 

�суі – мемлекет үшін де маңызды. 

Бұл ретте балаға берілетін тағамның 

орны ерекше. Құнарлы, нәрлі, таза, 

табиғи �нім – денсаулық кепілі. Осы 

салада, ұрпақ қамын ойлап, балаға 

берілетін сапалы тағамды әзірлеуде 

талапқа сай жұмыс істеп жатқан 

«Амиранның» атқарып жатқан істері 

қолдауға да, мақтанышпен айтуға 

да тұрарлық. Бұл шындап келгенде 

елдік іс.

Нұрперзент ДОМБАЙ

БАБЫНДАҒЫ 
БАЛА ТАҒАМЫ

әкелінген сиырлар біздің жақтың 

сиырларына қарағанда сүтті үш есе 

к�бірек береді. Ферма бойынша әр 

сиырдан орта есеппен 28 литр сүт 

сауылады. Бір күнде 20 тоннаға дейін 

сүт жиналады. 

Баздағы ыстық 19 градустан 

жоғары болмауы тиіс. Жергілікті 

жердегі жағдай белгілі, жаз күндері 

ыстықтың м�лшері кей кездері 50 

градусқа дейін барады. Баздағы 

температура 19 градустан жоғары 

болған жағдайда желдеткіштер 

қосылады. Егер қажетті температу-

Ауылға арналған саяхат
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ANA TILI

ҚЫЛҚАЛАМ

Б ә й г е г е  т ү с е р д е  ж е р  т а р п ы п , 

 тыпыр қағып тұрған сәйгүліктердей, 

әр елдің  намысын қорғайтын ұлттық 

құрамалардың ойыншылары жүректері 

дүрсіл қағып ойын алаңына шығуға 

 дайын.   Сейдахмет Бердіқұловтың 

«Ертеңнен  салса кешке озған, еңістен 

салса т�ске озған» дегеніндей, енді бір 

ай бойы сен тұр, мен атайын дейтұғын 

ғаламат футбол ойындарын тамашалай-

тын боламыз.

Осы �ткелі отырған байрақты жа-

рыста қандай елдің командаларынан 

жаңалық (сенсация) күтуге болады деген 

орынды сұрақ туындайды. Иә, ондайда 

Египет құрамасы бірден еске түседі. 

Ливерпульдың сапында жүріп әлем фут-

бол жанкүйерлерінің сүйікті ойыншы-

сына айнала білген мысырлық дарын 

Мұхаммед Салахтың ай мүйізді серкедей 

командасын �рге сүйрейтініне сеніміміз 

зор. Мұхаммед командасымен Ресейге 

келген бойы бірден Грозныйға барып 

тоқтағаны туралы әңгіме әлеуметтік 

желілерде тұр. Мұсылман мемлекетінің 

жаттығу алаңын мұсылман жеріне 

таңдау жасауы таңсық емес. Араб елінің 

 командасына Шешенстанның президенті 

 Рамзан Қадыровтың �зі үлкен құрмет 

жасаған екен. Мысырлық құраманың 

к�пшілігі ораза ұстағандықтан �здерімен 

бірге аспаз бен ас мәзірінің мамандарын 

бірге ала келіпті. Мұхаммед Салахтың 

Реалға қарсы ойында иығынан алған 

жарақаты жазылып қалған сияқты. 

Бұйыртса, маусымның 15 жұлдызында 

Уругвай құрамасына қарсы �тетін ойын-

да талантты футболшының �нерін к�ріп 

қалуымыз әбден мүмкін.

Ендеше, «Т�ртжылдықтың басты 

додасына қанша команда қатысқалы 

СЕРПІН

Астанада �ткен «Қазақстандағы SAP» 
ең ірі бизнес-к�рмеде Универси теттік 
Альянс әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті мен SAP ком-
паниясы арасында меморандумға қол 
қойылды. 

ҚазҰУ базасында еліміздегі кәсіпкер-

лік және экономикалық мәселелерді 

шешуге арналған «SAP Next Gen Labs» 

инновациялық зертханасы ашылмақ. 

Бұл зертхана IT-технология саласында 

оқытушылар мен студенттерді оқытып 

қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

«SAP» академиялық бағдарламасына 

әлемнің 112 елінен 3,7 мыңнан астам 

оқу орны қатысады. Бағдарлама аясын-

да экономика және бизнеске арналған 

цифрлық технологиялар, деректер ба-

засы, блоктау, сараптама, робототех-

ника және т.б. жайында таныстырылу 

�ткізіледі. 

 Университеттің «Жасанды интел-

лект және Big Data» кафедрасының 

меңгерушісі Болатжан Құмалақов бірінші 

кезеңде SAP ұсынатын оқу материалдары 

оқу бағдарламаларына біріктірілетінін 

айтты. «Мемлекет басшысы білім беруді 

жаңа индустрияландыру қажеттілігіне 

бейімдеу және инновациялық шешімдер 

әзірлеушілердің �з экожүйесін дамыту 

міндетін алдымызға қойды. Жобаның 

екінші кезеңінде, яғни жаңа оқу жылын-

да «SAP Next Gen Labs» зертханасында 

нақты бизнес-тапсырмаларды іске асыру 

үшін хаб құрылады» деді ол. 

Айта кетейік, жобалық құрылым 

с т у д е н т т е р д і ң  к ә с і п к е р л і к  ж ә н е 

дизайнерлік дағдыларын дамытуға 

бағытталған. Инновациялық �німдер 

мен шешімдердің прототиптерін әзірлеу 

а р қ ы л ы  э м о ц и о н а л д ы  и н т е л л е к т 

пен ойлаудың жобалық бағдарлауын 

үйретеді ,  ал  тапсырыс берушілер 

қатарына Қазақстандық және басқа да 

компаниялар кіреді.

2018 жылы Қазақстанда тұңғыш рет 

бизнес-ұсыныстарды әзірлеуде «SAP Ко-

дер» байқауы �теді. Аталмыш байқауға 

стартап-жобаларға, инновациялық және 

сандық технологияларға қызығушылар 

қатыса алады. Бұл сандық технологияны 

Қазақстанға енізудегі қосымша драйвер 

болуы тиіс.

Ақнұр АЛДАНОВА

Университет әлеуеті арта түспек

Озил, Тимо Вернердей алпауыт әккі 

ойыншылары атой салған неміс маши-

насына қарсы ойнау әрбір командаға 

бір қиямет екені анық. Ал құрамында 

Неймар, Марсел, Кауьтино, Фермино 

сияқты қазіргі таңда футболды үлкен 

�нер ретінде әлемге танытып жүрген 

Бразилияның аяқ добы шеберлері 

бар команда, �з тарихында 6 рет әлем 

чемпионатының чемпионы атансақ 

деген мақсатпен Ресей жеріне табан 

тіреп отыр. Бұл екі команда да іріктеу 

сындарында сүрініп к�рмеген құрамалар 

болып саналғандықтан бас жүлдеге 

үміттілердің қатарына жататындығы 

с�зсіз. Фонтен, Платини, Кантана, 

 Зидан, Бартез секілді әлем футболының 

жарық жұлдыздарының шоғыры шыққан 

Франция құрамасы да осы жолы жеңісті 

ешкіммен б�ліспейміз  деп жұты-

нып келеді. Олай дейтіндерінің басты 

себебі, команда кіл жас таланттардан 

жасақталған. Бұл команда құрамы да 

жас дарындарға толып тұр. Ал Бук-

мекер лік кеңселер мен к�птеген спорт 

басылымдары Аргентина мен Португа-

лия құрамаларының топ жарып қалуы 

мүмкін екендігін жарыса жазып жатыр. 

Gйткені миуалы бақ ішіндегі дарағы 

сияқты, құрамында Месси мен Роналдо 

сияқты әлемге танымал жұлдыздары бар 

Арген тина мен Португалия құрамалары 

қалайда ақтық сынға дейін жетуге тыры-

сары анық. Qрине, футбол жеке ойын-

шының жырғалаңы емес, коман  далық 

ойын деп алсақ, онда Белгия, Хорватия, 

Сенегал, Уругвай құрама лары да азула-

рын к�рсетуі ғажап емес. Бұл командалар 

да жұлдызды ойын  шы лардан кем емес, 

дегенмен де, ұжым дық ойында алдына 

жан салмауы мүмкін.

Бір әттеген-ай дейтініміз, әрбір �ткен 

футбол спектаклін драмаға айналды-

рып к�рерменнің айызын қандыратын 

ойындарын к�рсетіп келген, әлем 

біріншілігінің 4 дүркін жеңімпазы Италия 

құрамасының айтулы т�ртжылдықтың 

басты додасынан шет қалуы �кінішті. 

Италия �з тарихында алғаш рет 1958 

жылы әлем чемпионатына қатыса алмай 

қалса, енді міне, екінші рет 2018 жылы 

Ресейде �тетін кезекті әлем біріншілігін 

теледидардан ғана к�ріп, қызықтай  ала-

ды. Qйгілі қақпашы Буффонның �зі-

нің соңғы әлем чемпионатына қатыс-

сам дегені арманы іске аспай қалуы да 

жанкүйерлеріне ауыр тигенін білеміз. 

Сондай-ақ Ресейде �тетін әлем чемпио-

натына Голландия, Чили, Гана, Камерун 

сияқты әлем футболында аттары қалған 

құрама командалар қатыса алмайды. Бұл 

командалардың әрқайсысының іріктеу 

ойындарында топтан шыға алмауының 

�з себептері жетіп артылады. Qсіресе Ван 

Бастен, Юхан Кройф, Руд Гуллит секілді 

кезінде аттарынан ат үркетін футбол 

жұлдыздарының ізбасарлары, қазіргі 

таңдағы ұрпақ алмасу арқылы команданы 

бастап шығатын дүлдүл ойыншылардың 

жоқтығынан аянышты халге түскені, 

әрине, ауыр. Арьен Роббен команда-

сын алға тартпақ болғанымен одан еш 

нәтиже шықпады. Жеңіске деген жігері 

жоқ қызғалдақтылар командасы осы-

лайша әлем чемпионатына іліге алмай 

қалды. Дегенмен де, бұл футбол, бұл �мір.

Qрине, доп – домалақ, бас жүлде – біреу. 

Сондықтанда кімнің топ жарарын уақыт 

к�рсете жатар. Алдын ала сәуегейлік жа-

сау дұрыс болмас, десек те командалардың 

ішкі ұлттық чемпионаттарының деңгейі 

мен халықаралық статистикаға жүгіне 

отырып, жоғарыда атап �ткен құрамалар-

дың бас жүлдеге лайықты екенін байқауға 

болады. Хош, сонымен, доп ортаға 

 тасталды, аламан жарыс басталды. Қай 

ұлттық құраманың бағы мен бабы сай 

келіп, бас жүлдені басына к�теретінін 

15 шілдеде к�ретін боламыз. Ендеше, 

к�птен күткен аламан доп додасын бірге 

тамашалайық.

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

Ұлы дала  бояулары
Астанада Қазақстанның экологиялық білім беру 
бағдарламасы аясында «Ұлы дала бояулары» 
атты республикалық балалар мен жас�спірімдер 
арасында �ткізілген байқау �з мәресіне жетті. 

Жобаны Астана қаласындағы Балалар к�ркем -

сурет мектебі – ЮНЕСКО клубы және Қазақ-

стан дағы «Шеврон» компаниясы бірлесіп ұйым-

дас тырды. Байқау Елорданың 20 жылдығына 

орай «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру 

аясында �ткізілді. 

 «Ұлы дала бояулары» негізгі тақырыбының 

ішінде балалар «Менің қаламның тарихи орын-

дары», «Сіз �з қалаңызды 20 жылдан кейін 

қалай елестетесіз?», «Менің халқымның рухани 

мұралары» тақырыптары бойынша сурет сал-

ды. Олар туған табиғаттың сұлулығын,сүйікті 

қаласын, сәулеттік жетістіктерін бейнеледі. 

Оқушылар талабын Қазақстан Республикасы 

Суретшілер одағы мүшелері, �нер қайраткерлері, 

ҚР еңбегі сіңген суретшілерінен тұратын қазылар 

алқасы бағалады. Нәтижесінде, байқауға қатысқан 

200-ден астам суретшінің, 50-і үздік деп танылды. 

Ал 8 бала жүлделі орындармен марапатталды. 

Атап айтсақ, бас жүлдені Д.Ставничая мен 

В.Каварентка иеленсе, жүлделі бірінші орын-

ды О.Беспалова мен А.Паноморенко иеленді. 

Екінші орынды Д.Сейвухина мен Б.Бейсембекова 

�зара б�лісті. Ал үшінші орын М.Қайратова мен 

А.Снелхановаға бұйырды. 

Аталмыш байқауға к�п жылдан бері жас 

ұрпақты экологиялық құндылықтарды құр -

меттеуге, �нер арқылы үйретуге күш салып 

келе жатқан «Шеврон» компаниясы қолдау 

к�рсетті. Ресми �кілі Лейла Айтмұханова бай-

қауға арнап салынған суреттер арқылы балалар 

еліміздің табиғаты мен мәдениетін бейне-

леуге деген қ ұштарлықтарын байқатқанын 

айтты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, 

шараның бірден-бір мақсаты – қатысушыларды 

экологиялық тәрбиелеу, экологиялық мәдениет 

пен экологиялық танымдарын к�теру, бейнелеу 

�нерін насихаттау, �сіп келе жатқан ұрпақтың 

шығармашылық әлеуетін к�теру. Ал балалар 

мен жас�спірімдер осы арқылы қоршаған ор-

таны қорғап, табиғатты сақтап, құрметтеуге 

бейімделеді.

Сондай-ақ байқау аясында бейнелеу және 

декоративті-қолданбалы �нер, мүсін және қыш 

бойынша шеберлік-сыныптар, елорданың әсем де 

салтанатты орындарымен танысу және ҚР Ұлттық 

музейіне, «Мәңгілік ел» салтанатты аркасына ба-

румен экскурсиялар және т.б. қызықты шаралар 

жүзеге асырылды. 

А.МҰСАБЕК

отыр?», «Тартысты кездесулер Ресейдің 

қандай қала, стадиондарында �теді?» 

және «Қандай ұлттық құрама командалар 

бас жүлдеден үмітті?» деген сұрақтарға 

жауап іздеп к�релік. Сонымен, айту-

лы Qлем чемпионатына 32 команда 

қатысады. Тартысқа толы кездесулер 

Ресейдің 11 қаласы мен 12 стадионында 

�теді. Олар: Санкт-Петербург, Москва, 

Сочи, Нижний Новгород, Калинин-

град,  Екатеринбург, Волгоград,  Казань, 

Ростов-на-Дону, Самара, Саранск 

қалалары болса, «Санкт-Петербур», 

«Спартак», «Фишт», «Мордовия-Арена», 

«Лужники», «Калининград», «Самара-

Арена», «Казань Арена», «Ростов-Арена», 

«Нижний Новгород», «Екатеринбург 

Арена» және «Волгоград Арена» стадион-

дары әлем чемпионатының ойындарын 

құшақ жая қарсы алады.

К�рермендер 14 маусымнан 15 

шілдеге дейінгі аралықта �тетін әлем чем-

пионы атағы үшін таласқа түсер әр елдің 

үкілеп қосқан құрама командаларының 

ғаламат ойындарының куәсі бола-

ды. Енді қай елдің командасының бас 

жүлдеге мүмкіндіктері мол екендігі тура-

лы статистикалық сарапқа қарай отырып, 

болжамға жол берсек. Qрине, Qлемнің 

5 дүркін чемпионы Пеле, Гарринчи, 

Ромарио, Роналдо, Рональдиноның 

 отандастары Бразилия мен Беккенбауэр, 

Руминиги, Мюллер, Маттеус, Бирхоф, 

Кан, Клинсман сияқты аттары әйгілі 

ардагерлердің ізін басқан Германия 

құрамаларының бұл мундиалға аутсайдер 

емес басты фаборит к�шбасшы ретінде 

келгені бесенеден белгілі. Qлемдегі ең 

үздік Нойер, Андре Тер Штеген секілді 

қорғаушылары бар, Томас Мюллер, 

Юлиан Дракслер, Марко Ройс, Месут 

ТӨРТЖЫЛДЫҚТЫҢ 
басты бәсекесі МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

К�бінің айтатыны – қызмет к�рсету 

са пасы к�ңілден шықпайды, инфра-

құрылым талапқа сай емес, т.б. Бірақ 

мұндай к�зқарасты ұстанып, шетелге 

демалуға бара беретін болсақ, отандық 

туризмді  �зіміз  қолдамағанда,  кім 

қолдайды? Qрбір азаматтың патриоттық 

ұстанымы осындайда байқалатыны анық. 

Бірақ бұл отандық туризм саласында 

кемшілік жоқ дегенді білдірмейді. Qрине, 

дамытатын тұстар әлі де к�п.

Gз к�зімізбен к�рген мына бір жай-

ды алға тартсақ. Мәселен, осыдан тура 

бір жыл бұрын Алматы облысы Алак�л 

демалыс орнына жол түскен еді. Шынын 

айту керек, Талдықорғанға жеткен соң 

әрі қарай тағы да к�лікпен жүру қиынға 

соқты. Gйткені жолдың �зі сапасыз 

болатын. К�здеген жерге әупірімдеп 

жеткенмен, шарықтап тұрған бағаларға 

кезіктік. Мәселен, ағаштан соғылған 

демалыс үйдің екі кісілік орны тәу лігіне 

26 500 теңге болса, үш кісілік үй – 34 000 

теңге. Ал т�рт кісілігі деңгейіне қарай 

37 000, 39 200, 44 800 және 50 400 теңге 

еді. Бағалардың айырмашылығы, б�л-

медегі қажеттіліктер мен тұрмыстық 

тех никаларға байланысты. Ал бір топ 

адам болып барып, екі жатын б�лмесі, 

қонақ б�л  месі бар үйлерді таңдайтын 

болсаңыз, оған тәулігіне 61 500 тг 

т�лейді екенсіз. Бұл бағаларға тек таңғы 

ас кіреді. Ал түс кі және кешкі асты б�лек 

сатып алу керек... 

Содан кейін шығар, Түркияда кез-

дескен екі қазақтың «Алак�лге ақшаң 

жетпеген соң, осында келдің бе?» деген 

астарлы қалжыңдары ел ішінде желдей 

есіп жүрді. Бірақ одан біздегі сапа да, баға 

да �згеріп кеткені шамалы. 

Шетелге жиі саяхаттайтын блогер 

Динара Болатпен отандық туризм жайын-

да тілдескенімде, ол осы сала арқылы 

экономикасын �ркендетіп отырған ел-

дер туралы айтып �тті. Мұндай елдердің 

қатарына ол Индонезияны, Түркия мен 

Малайзияны жатқызады екен. Себебі 

бұлар мемлекеттің негізгі бюджетін 

құрап отырған табыс к�зі. Бұл жерде 

мейманның тілегі басты орында. Оған са-

палы қызмет ұсынылады. Qртүрлі таңдау 

да к�п. Бір жақсысы, оларда туристік және 

ақпараттық орталықтар жұмыс істейді, 

кім, қай жерге, қалай жететінін оңай біле 

алады. Сонымен қатар аталған елдерде 

халыққа қызмет к�рсететін табиғи орын-

дар, к�рнекі орындар жетерлік. 

Д.Болат шетелдік және отандық 

туризмнің айырмашылығы жер мен 

к�ктей екенін айтады. Себебі бізде жалпы 

жағдайдың �зі жоқ. Қонақ қабылдайтын 

әуежайлардың �зі халықаралық талапқа 

сай келе бермейді, тамақтанатын орын-

дар аз. «Кез келген турист �зінің т�леген 

ақшасына лайықты қызмет алғысы ке-

летіні түсінікті. Оның берер әсері де мол. 

Бұл біздің елде баратын, к� ретін жерлер 

жоқ деген с�з емес, бар. Бірақ қонақты 

дұрыстап қарсы алу, жақсы әсер мен 

оралуына к�ңіл б�лу саясатын ұстан-

бағандықтан, әрине, к�п адам шетелге 

барып демалғанды хош к�реді» дейді. 

Журналист Мұхит Сапарбаев отан-

дық туризм жайында �з ойын былай 

біл дірді: «Қазақстандық демалыс орын-

дары ның ішінде Қапшағайдың ғана жолы 

жақсы. Қалған жерлерге жету қиын. 

Жет кен күннің �зінде т�леген ақшаңа 

лайық қызмет ала алмайсың. Мысалы, 

Түркияға баратын болсаңыз, ол жерде 

бір к�рсетілген бағаға екі жаққа ұшып 

барып келу, жатын орын, тамақтану –

бар лығы кіреді. Үлкен отбасы үшін бұл 

�те қолайлы. Ал бізде мысалы, қара су 

ішсе де, барлық нәрседен ақша алғысы 

келіп тұрады» дейді. Салыстырмалы түрде 

айтсақ, Алматыда орналасқан «Сегіз к�л» 

демалыс орнында бір күн түнеудің �зі 

30 мың теңге. Оған бару-қайту жолды 

есептеңіз. Үш мезгіл тамағыңызды қос-

қанда, мұнда бір адамның �зіне 60-70 мың 

теңге кетеді. 

Иә, туризм жайында айтар �зекті 

мәселелер аз емес. Байқасаңыз, біздің елге 

де шетелдіктер к�п келеді. Бірақ олар ту-

ристер емес. Туристер ел бюджетіне кіріс 

әкеледі. Ал бізге келетін шетелдіктер, 

керісінше, қомақты  табыс тауып кетеді. 

Мәселен, ресейлік әншілер �нер к�р-

сетуге,  шетелдік бизнес тренерлер 

 ш е берлік сағаттарын �ткізуге, �збектер 

құрылыс жұмыстарына, түріктер асхана 

бизнесін д�ңгелетуге келеді. Сәйкесінше, 

біз оларға ақша береміз,  алмаймыз. 

Біздегі туризмнің деңгейі әзірге осындай. 

Отандық туризм саласының гүлденуіне 

мемлекеттік тұрғыдан мән беріліп 

жатқаны белгілі. Кемшіліктер әлі де жоқ 

емес. Десек те, к�ш жүре түзеледі деген 

үмітіміз мол. Ең бастысы, біз отандық 

туризм саласын �зіміз қолдауымыз ке-

рек. Бірақ осы салада қызмет жасайтын 

кәсіпкерлер бағаны тым аспандатпау 

және сапалы қызмет ұсыну жағын жиірек 

ойласа деген тілегіміз бар. 

Ақбота ҚУАТОВА

ОТАНДЫҚ ТУРИЗМ 
НЕГЕ ҚЫМБАТ?


