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Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады
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ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ DANALYQ MA’I’EGI

Jas bala anadan ty’g’anda eki tu’rli minezben ty’ady. 

Birey’i – is’sem, jesem, ui’yqtasam dep turady. Bular 

– ta’nnin’ qumary, bular bolmasa, ta’n jang’a qonaq 

u’i’ bola almai’dy, ha’m o’zi o’spei’di; qy’at tappai’dy. 

Birey’i bilsem eken demeklik. Ne ko’rse sog’an 

talpynyp, jaltyr-jultyr etken bolsa, og’an qyzyg’yp, 

ay’zyna salyp, da’min tatyp qarap, tamag’yna, betine 

basyp qarap, syrnai’-kernei’ bolsa, day’ysyna umtylyp, 

onan erjetin’kiregende i’t u’rse de, mal s’y’lasa da, birey’ 

ku’lse de, birey’ jylasa da tura ju’girip, «ol nemene?», 

«bul nemene?» dep, «ol nege u’i’tedi?», «bul nege 

bu’i’tedi?» dep, ko’zi ko’rgen, qulag’y estigennin’ ba’rin 

surap, tynys’tyq ko’rmei’di. Munyn’ ba’ri – jan qumary, 

bilsem eken, ko’rsem eken; u’i’rensem eken degen.

Du’ni’enin’ ko’ringen ha’m ko’rinbegen syryn 

tu’geldep, en’ bolmasa denelep bilmese, adamdyqtyn’ 

orny bolmai’dy. Ony bilmegen son’ ol jan adam jany 

bolmai’, hai’y’an jany bolady. A’zelde qudai’ tag’ala 

hai’y’annyn’ janynan adamnyn’ janyn iri jaratqan, 

sol a’serin ko’rsetip jaratqany. Sol qy’at jetpegen, mi’ 

tolmag’an essiz bala ku’ndegi «bul nemene, ol nemene?» 

dep bir na’rseni surap bilsem eken degende, ui’qy, 

tamaq ta esimizden s’yg’yp ketetug’yn qumarymyzdy, 

erjetken son’, aqyl kirgende, ornyn tay’yp izdenip, 

kisisin tay’yp suranyp, g’ylym tapqandardyn’ jolyna 

nege salmai’dy ekemiz?

Sol o’ristetip, o’risimizdi uzartyp, qumarlanyp ji’g’an 

qazynamyzdy ko’bei’tsek kerek, bul jannyn’ tamag’y edi. 

Ta’nnen jan artyq edi, ta’ndi jang’a bas urg’yzsakerek 

edi. Joq, biz olai’ qylmadyq, uzaqtai’ s’y’lap, qarg’adai’ 

barqyldap, ay’yldag’y boqtyqtan uzamadyq, jan bizdi jas 

ku’nimizde bi’lep ju’r eken. Erjetken son’, ku’s’ engen 

son’, og’an bi’letpedik. Jandy ta’nge bas urg’yzdyq, es’ 

na’rsege ko’n’ilmenen qaramadyq, ko’zben qaramadyq, 

ko’n’il ai’typ tursa senbedik. Ko’zben ko’rgen na’rsenin’ 

de syrtyn ko’rgenge-aq toi’dyq. Syryn qalai’ bolady dep 

ko’n’ilge salmadyq ony bilmegen kisinin’ nesi ketipti 

dei’miz. Birey’ ai’tsa da, uqpai’myz. Birey’ aqyl ai’tsa: 

«O’z bilgenin’ – o’zin’e, o’z bilgenim – o’zime», 

«kisi aqylymen bai’ bolg’ans’a, o’z aqylyn’men jarly 

bol» degen dei’miz, artyg’yn bilmei’miz, ai’typ tursa 

uqpai’myz.

Ko’kirekte sa’y’le joq, ko’n’ilde senim joq. Qur 

ko’zbenen ko’rgen bizdin’ hai’y’an maldan nemiz 

artyq? Qai’ta bala ku’nimizde jaqsy ekenbiz. Bilsek te, 

bilmesek te, bilsek eken degen adamnyn’ balasy ekenbiz. 

Endi osy ku’nde, hai’y’annan da jamanbyz. Hai’y’an 

bilmei’di, bilemin dep talaspai’dy. Biz tu’k bilmei’miz, 

biz de bilemiz dep nadandyg’ymyzdy bilimdilikke 

bermei’ talasqanda, o’ler-tirilerimizdi bilmei’, ku’re 

tamyrymyzdy adyrai’typ ketemiz.

ABAI’
JETINS’I QARA SO’Z

Бүгінгі санда:

Жүлдеден үміттімін

Ой-өрім

Шоу-бизнес мақсаты 
қаржы табу ғана ма?

8-бет

11-бет

12-бет

Соңғы онжылдықта ғылымға 

б�лінетін қаржы еселеп артты. 

Экономикамыз түзеле бастаған 

2003 жылдан бастап зерттеулерді 

қаржыландыру 4,4 есеге, 2010 

жылдан бері ғылымға арналған 

шығындар 2,3  есеге  �сті .  Бір 

ғана  Үдемелі  индустриялық-

инновациялық даму мемлекеттік 

бағдарламасының (ҮИИДМБ) 

бірін ші бесжылдығы үшін (2010-

2014 жж.) 3,7 трлн теңге қаражат 

б�лінді. Бірақ бастамалар мен 

б а ғ д а р л а м а л а р  д ы ң  к � п т і г і н е 

қарамастан, инновация лық са-

лада қарқынды даму байқал май 

отырғаны шындық. Осы уақыт-

қа дейін «Қазақстанда жасал ған», 

бүкіл халыққа танымал әрі керек ті 

�нім әлі де аз екені белгілі. Оның 

Елбасы ресми сапармен келуге 

шақырғаны үшін АҚШ Президенті 

Д.Трампқа алғысын білдірді . 

Қазақстанның АҚШ-ты сенімді 

серіктес, әлеуетті әріптес санайты-

нын жеткізген Н.Назарбаев алдағы 

уақытта екіжақты қарым-қатынасты 

нығайтудың маңыздылығын атап 

к�рсетті. 

– Сізді президенттік қызме-

тіңіздің бір жылдығымен және 

экономикадағы зор жетістік те-

ріңізбен құттықтаймын.  Қазақ стан 

мен АҚШ арасында әр  дайым 

екіжақты саяси қарым-қатынас 

орнаған. АҚШ тарапы алғаш-

қылардың бірі болып Қазақстанның 

тәуелсіздігін мойындады. Содан 

бергі 26 жыл ішінде екі ел ара-

сындағы байланыс жаңа белеске 

к�терілді. Менің бүгінгі сапарым 

– соның айғағы. Алдағы әңгіме 

барысында екі елге де тиімді мәселе-

лер ді талқылайтынымызға және 

 Қа зақ стан мен АҚШ арасындағы 

эконо микалық әріптестіктің одан 

Астанадағы Ұлттық музейде 
«Руxани жаңғыру» залы ашылды. 
Аталған шара «Қазақстанның киелі 
жерлерінің географиясы» II респуб-
ликалық форумы аясында "тіп 
отыр. 

«Руxани жаңғыру» залында ар-

xео логиялық жәдігерлер, батыр-

билеріміздің жеке заттары және тағы 

басқа тариxи-мәдени мұрамыздың 

құнды деректерін к�руге болады. 

Атап айтқанда, Кенесары xанның 

қылышы, Шоқан Уәлиxановтың 

белбеуі мен тапаншасы, Т�ле би 

тұрған үйдің маңдайшасы, Қанай 

бидің саптыаяғы, Б�генбай батырдың 

құтысы, Аппақ ишанның жайнамазы, 

Құнанбайдың Меккеге киіп барған 
басты себебі  – ғылыми жаңа-

лықтардың �ндіріске енгізілуі т�мен, 

технологиялық жаңалықтарды 

жүзеге асыру тетіктері әлсіз, шағын 

инно вациялық кәсіпкерлік дамы-

май отыр. 

Еліміздегі шағын және орта 

бизне с � з  к ә сі поры н д ары н д а 

жаңа лықтар енгізуге мүдделі емес. 

Цифр  лар ға ж үгінсек, тіркелген 

31077 кәсіпорынның 1743-ін де 

ғана �німдік инновация бар. Яғни 

қазақстан дық кәсіпорындардың 

инно вация лық белсенділігі – 5,6%. 

Салыстыратын болсақ, АҚШ-та 

инно вацияны белсенді қолданатын 

кәсіпорындардың үлесі – 50%, 

Түркияда – 33%, Венгрияда – 47%, 

Эстонияда – 36%. Мұның барлығы 

ғ ы л ы м д ы  б а с қ а р у ғ а ,  ұ й ы м -

тақиясы, Маxамбеттің домбырасы, 

Амангелді Имановтың домбырасы мен 

туы, Ыбырай Алтынсариннің «Шариа-

тул-Ислам» кітабы, Мәшһүр Жүсіптің 

Қ ұ р а н  к і т а б ы ,  М . Б а й ж а н о в т ы ң 

«Мұңлы-Сейіл» қолжазбасы, Аxмет 

Б а й т ұ р с ы н ұ л ы н ы ң  к і т а п т а р ы , 

Міржақып Дулатовтың жеке зат-

тары, Ислам діні туралы арабша 

кітаптар, Бауыржан Момышұлының 

xаттары, Қажымұқан Мұңайтпасов 

туралы материалдар және Сталиннің 

Қажымұқанға жіберген телеграммасы 

да бар. Бұдан б�лек, мультимедиялық 

экрандар арқылы Қазақстанның киелі 

жерлерінің картасына енген тариxи 

нысандармен танысуға болады. 

А.ЖҰМАШЕВ
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КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕМӘДЕНИ МҰРА

дастыруға келіп тірелетіні белгілі. 

^леуметтік зерттеулердің дерек-

тері бойынша, ғылыми-зерттеу 

инсти тут  тарының материалдық-

техни ка лық жарақтандырылуы 

әлі т�мен, ғалымдардың жалақысы 

мардымсыз. Ж ы л сайын жаса-

л ат ы н ғ ы л ы м  т у р а л ы ұ л т т ы қ 

баяндамаға қарағанда 2016 жылы 

е л і м із де ғ ы л ы м и з ер т т еу лер -

ге б�лінетін қаржы 0,17 пайыз-

д ы қ ұ раған. Дам ы ған ел дерде 

бұл к�рсеткіш – 3-тен 4 пайызға 

дейін. Ғы лымға б�лінетін осы 

қар жының қайтарымы да дұрыс 

қадағаланбайды, қаржыны б�луде 

белгілі бір жүйелілік, жоспарлылық 

жоқ. 

Жалғасы 9-бетте

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҚОҢЫРАТТАН 
ЖЕТКЕН ӘН
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Биылғы жылға жазылған 

оқыр мандарымызға шынайы 

р и з а ш ы л ы ғ ы м ы з д ы  б і л д і р е 

отырып, ұлт басылымы – «Ана 

тілі» газетіне жазылу жыл бойы 

жүргізілетінін еске салғымыз 

келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің 

тірегі – мемлекеттік тілдің жай-

күйі болғанымен, к�теріп жүрген 

мәселелері ауқымды. Олардың 

і ш і н д е  ә л е у м е т т і к  ж а ғ д а й , 

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

ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҚТЫ 
НЕГЕ ЖАТЫРҚАЙМЫЗ? 

Құнды жәдігерлер

СЕНІМДІ СЕРІКТЕСТІК СЕРПІНІ
АСТАНА – ВАШИНГТОН:

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
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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

әрі нығая түсетініне сенімдімін, – 

деді Елбасы. 

 Дональд Трамп АҚШ тара-

пы Қазақстанды Орталық Азия 

�ңіріндегі болашағы зор, стра-

тегиялық әріптес деп есеп тейтінін 

м ә л і м д е д і .  О н ы ң  а й т у ы н ш а , 

Қазақстан мен АҚШ арасын дағы 

дип ломатиялық, сауда-эконо ми-

калық қарым-қатынас жаңа сапаға 

ие болып отыр. Ақ үй басшысы 

Қазақстанды �ңірлік бейбітшілік 

пен қауіпсіздіктің шешуші факторы 

ретінде бағалайтынын жеткізді. 

Бұдан кейін мемлекеттер бас-

шылары шағын құрамда келісс�здер 

жүргізді. 

Н.Н а з а р б а е в  пен Д.Тр а м п 

 жур налистерге арналған брифинг 

�т кізіп, кездесудегі талқыланған 

м ә  с е л е л е р м е н  т а н ы с т ы р д ы . 

 Пре зи  дент Н.Назарбаев А қ ү й 

бас шы сына АҚШ-қа шақырып, 

қа зақ стандық делегацияға қонақ-

жай лылық та нытқаны үшін алғыс 

білдірді. 

(Жалғасы 2-бетте)

Айза ИМАМБЕК:
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ANA TILI  

ҮКІМЕТ

ОҢ БОЛСЫН!

БАҒДАР

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
ҚАРАЛДЫ

А.МЫРЗАХМЕТОВ – 
Жамбыл облысының әкімі 

Президенттер Н.Назарбаев пен Д.Трамптың бірлескен мәлімдемесі

ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ АҚШ: 
XXI ғасырдағы кеңейтілген стратегиялық әріптестік 

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ 
ТИІМДІ ЖОЛЫ

Премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың 
т"рағалығымен Үкімет отырысы "тті. Онда 
Жолдауды іске асыру ж"ніндегі жалпыұлттық іс-
шаралар жоспарының жобасы, жекешелендіруді 
жүргізу барысы және т.б. мәселелер қаралды. 

Жекешелендірудің жүргізілу барысы ж�нінде 

Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов 

пен Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов баянда-

ды. Жекешелендіру тақырыбын талқылау бары-

сында Б.Сағынтаев мемлекеттік органдар мен 

холдингтердің басшыларына объектілерді сату 

кестесін сақтау қажеттігі туралы еске салып, оларды 

бе кітілген мерзімдерде �ткізуді тапсырды. Үкімет 

оты рысында, сондай-ақ атаулы әлеуметтік к�мектің 

жаңа форматын енгізу және �зін-�зі жұмыспен 

қам  тығандарды формализациялау шаралары қа-

рас  тырылды. Бұл туралы Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова баян-

дады. Алқалы жиында Елбасының биылғы Жол-

дауын іске асыру бойынша Жалпыұлттық шаралар 

жоспарының жобасы мақұлданды. 

Мемлекет басшысының Жарлығымен Жамбыл 
облысының әкімі болып Асқар Мырзахметов та  ғайын-
далды.

Елбасының тапсырмасы бойынша ҚР Премьер-

министрі Бақытжан Сағынтаев пен Президент 

әкімшілігінің жетекшісі ^ділбек Жақсыбеков 

Жамбыл облысына жұмыс сапарымен барып, облыс 

активіне аймақтың жаңа әкімін таныстырды. 

   АҚОРДА

СЕНІМ ГРАМОТАЛАРЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Жуырда Елбасы Ақордада бірқатар мемлекет-
тердің жаңа елшілерінен сенім грамотала-
рын қабылдады. Рәсім барысында Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа Швеция 
Корольдігінің елшісі Матс Фойер, Куба елшісі 
Эмилио Певида Пупо, Үндістан елшісі Прабхат 
Кумар, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия 
Құрама Корольдігінің елшісі Майкл Джон Гиф-
форд "з елі атынан сенім грамотасын тапсырды.

Президент рәсімге қатысушыларды Қазақстан-

дағы дипломатиялық миссияларының ресми 

түрде бас талуымен құттықтап, олардың жауапты 

әрі мәртебелі қызметтері елдеріміз арасындағы 

ынтымақтастықты жан-жақты дамытуға септесеріне 

сенім білдірді. Елбасы �з с�зінде экономикалық 

б а ғ ы т  е л і м і з д і ң  ш е т е л д і к  ә р і п т е с т е р м е н 

ынтымақтастығының  басты �зегі болып санала-

тынын айтты. Осыған орай, елшілерді елдерінің 

кәсіпорындары мен инвесторларын Қазақстан 

экономикасын индустрияландыруға және цифрлан-

дыруға,  инфрақұрылым бағдарлама ла  рына 

қатысуға шақырды. Сонымен қатар дип ломатия-

лық миссияларын жаңартып отырған әр елмен 

ынтымақтастыққа жеке тоқталды. С�з соңында 

шетелдік дипломаттардың Астанадағы қызметтері 

қызықты әрі жемісті болуына тілектестік білдіріп, 

алдағы жұмыстарына табыс тіледі.

Астанада миграциялық Халыққа қызмет к"рсету 
орталығының, сондай-ақ цифрлы ХҚО-ның 
ресми ашылу салтанаты "тті. Оған Премьер-
министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев, 
Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен 
Абаев қатысты. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

ұсынған «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы арқылы 

азаматтардың сауаттылығын арттыру к�зделіп отыр. 

Жиынға қатысқан Ақпарат және коммуникациялар 

министрі Дәурен Абаев ХҚО-ның тиімді тұстары 

жайлы айтып �тті. Ол �з с�зінде миграциялық және 

цифрлы ХҚО арқылы осы кемшілікті жоюға бола-

тынын жеткізді. 

Астана қаласы ІІД к�ші-қон полициясы бас-

қар масының басшысы Еркетай Тұтқышевтың 

айтуынша, �ткен жылы уақытша тіркеуден 

160 мың шетел азаматы �тіпті, сондай-ақ 11 

мыңы заңсыз жүргендіктен, жауапқа тартылған. 

Ал оның ішінде 1800-і сот шешімі бойынша 

елімізден шығарылыпты. Қазақстанға жұмыс 

істеу  мақсатында  келгендердің  70  пайы-

зы �збекстандықтар екен. Астана қаласының 

А.Иманов к�шесінде орналасқан миграциялық 

ХҚО сағат 09:00-18:30 аралығында үзіліссіз жұмыс 

істейді. Мұнда азаматтардың медициналық тексеріс 

пен дактилоскопиядан �туіне, сақтандыру полисін 

ресімдеуіне, сәйкестендіру н�мірін алуына жағдай 

жасалған. Сондай-ақ азаматтардың цифрлы сауа-

тын ашу мақсатында тегін сабақтар да �ткізіледі. 

Америка Құрама Штаттары, 
Вашингтон қаласы

Президент Дональд Трамп АҚШ пен 

Қазақстан арасындағы кеңейтілген стратегиялық 

ә р і п т е с т і к т і  т а л қ ы л а у  ү ш і н  Қ а з а қ с т а н 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

 Назарбаевты Ақ үйде қабылдады. Президент 

Н.Назарбаев Президент Д.Трампқа қонақжай-

лылығы үшін алғысын білдірді және оны келе-

шекте Қазақстанға сапармен келуге шақырды. 

Екі к�шбасшы Қазақстанның тәуелсіздігін, 

аумақтық тұтастығын және егемендігін, сондай-

ақ жаһандық бейбітшілік пен �ркендеу ісін 

ілгерілетудегі р�лін құптады.  

1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алған 

кезден бастап Қазақстан мен Құрама Штат-

тар арасындағы қарым-қатынастардың даму 

қарқынын мойындай отырып, к�шбасшылар 

саясат пен қауіпсіздік, сауда мен инвестиция-

лар ж�ніндегі ынтымақтастықты, сондай-ақ 

екі ел халықтары арасындағы байланыстарды 

Кеңейтілген стратегиялық әріптестік комиссия-

сы аясында жоғары деңгейдегі тұрақты кездесу-

лер �ткізу арқылы нығайтуға шешім қабылдады. 

Екі мемлекеттің басшылары «C5+1» диалогы 

сияқты �ңірлік ынтымақтастық форматтарын 

пайдалану арқылы Орталық Азиядағы ортақ 

сын-қатерлерге т�теп беруге дайын екендіктері 

туралы мәлімдеді.  Сондай-ақ болашақта 

Ауғанстанның «C5+1» жобаларына қатысуын 

да құптады. Олар Ауғанстандағы шиеленісті 

бейбіт жолмен реттеуге және �ңірдің саяси және 

экономикалық байланыстарының одан әрі да-

муына ықпал ететін бастамаларды ілгерілетуге 

қол жеткіземіз деп шешті. Екі ел к�шбасшылары 

заң үстемдігі мен адам құқықтарын сақтай 

отырып, зорлық-зомбылық экстремизмі мен 

халықаралық терроризмге қарсы тұру үшін 

ынтымақтастықты тереңдетуге әзір екендіктерін 

білдірді. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

К�ШБАСШЫЛЫҚ МҰРАСЫ

Президент Д.Трамп БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесінің 2017-2018 жылдарға сайланған 

мүшесі ретіндегі Қазақстанның жаһандық 

к�шбасшылығын атап �тті. Ол 1992 жылы 

я д р о л ы қ  а р с е н а л ы н а н  � з  е р к і м е н  б а с 

тартқаннан бастап, таратпау ісіне күш са-

лып келе жатқан халықаралық к�шбасшы 

ретіндегі Қазақстанның мұрасын және ядролық 

қауіпсіздік ж�ніндегі қазіргі міндеттемелерін 

күшейтуін, сондай-ақ химиялық қарудың 

таратылуы мен қолданылуына жол бермеу 

шараларын күшейтуді жуырда қолдағанын 

жоғары бағалады. Екі к�шбасшы Корей Халық 

Демократиялық Республикасының ядролық 

және зымырандық бағдарламаларын қоса 

алғанда, жаппай қырып-жоятын қарудың заңсыз 

таралуын айыптады. Екі ел Президенттері 

ядролық байыту технологияларының тара-

лу қаупін азайтуға бағытталған МАГАТЭ-

нің т�мен байытылған уран банкінің таяуда 

Қазақстанда ашылуын құптады. 

�ҢІРЛІК ҚАУІПСІЗДІК

Президент Д.Трамп Ауғанстанға тұрақты 

логистикалық жәрдем беру мен жол ашу, 

сондай-ақ гуманитарлық к�мекті күшейтуге 

үлес  қосу  арқылы АҚШ-тың Оңтүстік 

Азия ж�ніндегі  стратегиясын қолдауға 

Қазақстанның берік бейілдігі үшін Прези-

дент Назарбаевқа ризашылығын білдірді. Екі 

к�шбасшы ауғандардың �з басшылығымен 

және күш-жігерімен жүретін бейбіт про-

цесс қана Ауғанстанға тұрақтылық пен 

қауіпсіздік әкелетінін растады. Президент 

Д.Трамп ауған қауіпсіздік күштерін қолдауға 

арналған Қазақстанның бұған дейінгі қаржылық 

жарналарын атап �тті. Президент  Назарбаев 

ауыртпалықтың әділ б�лінуін мақұлдай отырып, 

Ауғанстанның қауіпсіздік проблемасын шешуге 

қосымша қолдау к�рсетуге әзір екенін тағы да 

растады. Ол, сондай-ақ Ауғанстан әйелдерінің 

жағдайын жақсартуға ерекше назар аудара 

отырып, АҚШ-пен ынтымақтастық аясында 

азаматтық және құқық қорғау мамандықтары 

бойынша Қазақстанда ауғандықтарды даярлау 

бағдарламасын кеңейтуді ұсынды. Екі к�шбасшы 

Ауғанстанның к�лік инфрақұрылымын дамыту 

ж�ніндегі жобаларға Қазақстанның қатысуын 

құптады. Сирияға қатысты, тараптар зорлық-

зомбылық шиеленісінің оң шешім табуына 

қол жеткізуге және БҰҰ қолдауымен Женева 

бейбіт процесі аясында қақтығысты саяси 

жолмен реттеу негізін нығайтуға бағытталған 

дипломатиялық бастамаларды құптады. 

(Басы 1-бетте)

Д.Трамппен телефон арқылы с�йлесуін, 

 Эр-Риядтағы кездесуін және осы сапардың сенім, 

достық және �зара түсіністік туы аясында �тіп 

жатқанын атап к�рсетті. «Сапарымның нәтижесі 

Қазақстан-Америка қарым-қатынасы екі елдің 

игілігіне айналар кеңейтілген стратегиялық 

серіктестік деңгейіне к�теретіндігіне сенімім мол. 

Осыған орай біз бүгін Астана мен Вашингтон 

арасындағы �зара қарым-қа тынастардың жаңа 

дәуірін бастайтын бірлескен саяси мәлімдеме 

 қа былдадық» деді Н.Назарбаев. 

Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ-тың Орталық 

Азия елдерімен «С5+1» форматындағы ынтымақ-

тастығын нығайтуға мүдделі екенін айтты. 

Қазақстан Президенті халықаралық қауіпсіздікті 

нығайтып, қазіргі заманның сын-сынақтары мен 

қауіп-қатерлерін бірлесе еңсеру ісінде Астана мен 

Вашингтонның �зара тиімді ынтымақтастық таны-

тып отырғанын атап �тті. 

– Қазақстан 2001 жылы АҚШ-тың терро-

ризмге қарсы күресін белсенді түрде жақтады, 

қазір де Ауғанстанда жүргізіліп жатқан ауқымды 

жұмыстарға қолдау к�рсетіп отыр. Америка әс-

ке рінің Ауғанстанда болуы – тек АҚШ-тың ғана 

емес, бүкіл әлемнің ісі, – дей келе Нұрсұлтан 

 Назарбаев Ауғанстанға Қазақстан тарапынан 

к�р се тіліп жатқан гуманитарлық к�мек ж�нінде 

айтты. 

Бұдан б�лек, Қазақстан Пре зиденті келісс�здер 

барысында Солтүстік Корея т�ңірегіндегі ахуалға, 

сондай-ақ Вашингтон мен Мәскеу арасындағы 

қатынастардың күрделене түсуіне байланысты 

мәселелер талқыланғанын айтты. «Қазақстан 

дүниежүзіндегі т�ртінші ядролық арсеналдан бас 

тартып, әлемдегі ең ірі сынақ полигонын жапты. 

Ядролық қаруы бар елдерге біз таңдаған жолды 

ұсынуға моральдық құқығымыз бар. Солтүстік 

Кореяның проблемаларын АҚШ, Қытай және 

Ресей елдерінің бірлесе шешкені маңызды» деді 

Қазақстан Президенті. 

АҚШ Президенті екіжақты диалогтың маңыз-

дылығын атап �тіп, екі ел арасындағы ынты-

мақтастықтың стратегиялық маңызына тоқталды. 

– Біз Сізді Ақ үйде қабылдағанымызға 

қуаныштымыз. Елдеріміздің �зара ықпалдастығына 

қатысты маңызды диалог жүргізу мақсатымен 

бүгін бізге келгеніңіз үшін рақмет. Ширек 

ғасырдан астам уақыт бойы АҚШ Қазақстанды 

мықты, егемен әрі тәуелсіз ел, Орталық Азиядағы 

стратегиялық серіктес ретінде қарастырып келеді, 

– деді Дональд Трамп. 

АҚШ Президенті Қазақстан мен АҚШ-тың 

ядролық қаруды таратпау және �ңірлік қауіпсіздікті 

ҚОРҒАНЫС Ж^НЕ ҚАУІПСІЗДІК 

САЛАЛАРЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

Екі мемлекеттің к�шбасшылары �ңірлік 

қауіпсіздікті қолдау үшін ынтымақтастық, �зара 

ықпалдастық, қол жеткізу және логистикалық 

маршруттарды кеңейтуге арналған бірқатар 

келісімдер жасасуға ниет білдіре отырып, 

қорғаныс және қауіпсіздік салаларындағы 

екіжақты қарым-қатынастарды тереңдетуге 

дайын екендіктерін мәлімдеді. Екі к�шбасшы 

Қазақстан Респуб ликасы Қорғаныс министрлігі 

мен АҚШ Қорғаныс министрлігі арасындағы 

әскери ынтымақтастықтың т�ртінші бесжылдық 

жоспарына қол қойылғанын атап �тті. Прези-

денттер интернет арқылы жасалатын электрондық 

коммерция және қылмыс қаупіне қарсы жаһандық 

ынтымақтастыққа негіз болатын Киберқылмыстар 

туралы конвенцияға қосылуға Қазақстанның 

қызығушылығын зерделеуге дайын екендіктерін 

айтты. Мұндай к�пжақты форматтарға қатысу 

халықаралық терроризм мен зорлық-зомбылық 

экстремизміне қарсы күресу үшін құқық қорғау ор-

гандары арасындағы ынтымақтастық пен ақпарат 

алмасуды нығайтатын болады. 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ НЫҒАЙТУ

 Президент Н.Назарбаев және Президент 

Д.Трамп екіжақты сауда мен инвестиция-

ларды ұлғайтуға, екі елде де жұмыс орында-

ры мен мүмкіндіктер ашуға бағытталған әділ 

және �зара тиімді экономикалық әріптестікті 

ілгерілетуге әзірліктерін білдірді. Президент 

Н.Назарбаев Қазақстан экономикасындағы Аме-

рика Құрама Штаттарының жетекші инвестор 

ретіндегі р�лін атап �тті. Президент Д.Трамп ке-

лешекте халықаралық экономикалық ұйымдарға 

қатысудың бұлжымас шарты болып табыла-

тын, Қазақстан тарапынан Дүниежүзілік сауда 

ұйымы аясындағы міндеттемелерді орындаудың, 

ә д і л  е ң б е к  қ а т ы н а с т а р ы н  қ о л д а у д ы ң , 

келісімшарттардың мызғымастығын қамтамасыз 

етудің және зияткерлік меншік құқықтарын 

қорғаудың маңыздылығын атап �тті. Президент 

Д.Трамп Қазақстанның әртараптандырылған 

және инновациялық экономиканы дамыту 

ж�ніндегі �ршіл жоспарларын құптап, АҚШ-тың 

қаржылық даму институттарының Қазақстанға 

инвестициялар тартуға мүдделілігін атап �тті. 

Екі к�шбасшы тұрақты әрі қалыпты сау-

да қатынастарын дамыту үшін заңнамалық 

шараларды қолдайтындықтарын мәлімдеді 

және Қазақстанға бұл мәртебені беру екіжақты 

сауда байланыстарын одан әрі нығайтуға 

жәрдемдесетінін атап �тті. Екі Мемлекет басшы-

лары мұнай-газ, ядролық қаруды таратпау және 

бейбіт ядролық даму салаларын қоса алғандағы 

екіжақты энергетикалық ынтымақтастықтың 

негізгі бағыттарын айқындайтын Энергетика 

саласындағы стратегиялық диалог деңгейін 

к�теруді белгілеп берді. К�шбасшылар цифрлы 

экономика, денсаулық сақтау, коммерциялық 

авиация, қаржы, банк ісі, ауылшаруашылығы 

және ғарышты зерттеу салаларындағы екіжақты 

ынтымақтастықты дамытуға дайын екендіктерін 

білдірді. Президенттер Орталық Азиядағы Сау-

да және инвестициялар ж�ніндегі негіздемелік 

келісімге (TIFA) �здерінің бейілдігін растады 

және Ауғанстанның болашақта TIFA Кеңесінің 

кездесулеріне қатысуын құптады. Қазақстан және 

Құрама Штаттар Қазақстандағы қоршаған ортаға 

т�нетін қауіптерді бағалап, табиғи апаттар қатерін 

азайту үшін ғарыштық технологияларды пайда-

лану саласындағы ынтымақтастықты нығайтуды 

жоспарлап отыр. 

К�шбасшылар, сондай-ақ Қазақстан экономи-

касы үшін қандай да бір оқыс жағдайларды болдыр-

мау мақсатымен санкциялар мәселелері бойын ша 

кеңесіп отыруға ниетті екендіктерін білдірді. 

Соңында Президент Д.Трамп Н.Назарбаевты 

Қазақстанның экономикалық әлеуетін паш еткен, 

аумағында «Астана» халықаралық қаржы орталығы 

орналасатын «ЭКСПО – 2017» к�рмесінің табысты 

�туімен құттықтады. 

АДАМИ �ЛШЕМ

Президенттер адам капиталын дамытуға 

деген ұмтылыс екі елдің жаһандық бәсекеге 

қабілеттілігіне қолдау болатын болашаққа деген 

инвестициялар екенін мақұлдады. К�шбасшылар 

екі ел арасындағы дипломатиялық және консулдық 

байланыстарды кеңейтуді ж�н к�рді. Президент 

Д.Трамп Қазақстанның ағылшын тілін меңгеру 

деңгейін к�теруге бағытталған бастамасын құптап, 

Қазақстан мектептерінде ағылшын тілін оқыту 

бағдарламаларын жетілдіру үшін к�мектесуге 

 дайын екенін білдірді.

нығайту ісіндегі бірлескен күш-жігерін атап �тті. 

Дональд Трамп Ауғанстан мәселесін шешуге 

атсалысқаны үшін Қазақстан Президентіне алғыс 

айтты және Қазақстан сияқты елдермен АҚШ 

ынтымақтастықты нығайта беретінін жеткізді. 

– Қазақстанның 2050 жылға қарай жаһандық 

экономиканың алғашқы отыздығына кіруді жос-

парлап отырғанын Президенттің мәлімдегеніне 

ризамын. Ол Қазақстандағы іскерлік ахуалды жақ-

сарту үшін жұмыс істеуде. Бұл арқылы  Америка 

компаниялары үшін жаңа мүмкіндіктер туып, 

жаңа жұмыс орындары ашылады, – деді АҚШ 

Президенті. 

* * *

Қазақстан Президенті «Шетелдік жеке ин-

вестициялар ж�ніндегі корпорация» (OPIC) 

мемлекеттік агенттігінің президенті Рэй Уошберн-

мен кездесті. Мемлекет басшысы әңгіме бары-

сында инвестиция саласындағы қатынастарды 

нығайтудың және �зара тиімді экономикалық 

жобаларды жүзеге асырудың маңыздылығын атап 

�тті. Рэй Уошберн «ЭКСПО – 2017» к�рмесінен 

алған әсерін б�лісіп, алдағы уақытта Қазақстанның 

«Kazakh Invest» компаниясымен ынтымақтастық 

туралы меморандумға қол қойылатынын тілге 

тиек етті.

Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ-тың Энер-

гетика министрі Рик Перримен кездесуінде 

АҚШ Президенті Дональд Трамппен жүргізілген 

келісс�здер барысында қол жеткізілген нәти же-

лерге тоқталды. Қазақстан мен АҚШ-тың мұнай-

газ саласындағы ынтымақтастығына оң баға беріп, 

Теңіз және Қашаған кен орындарында жүзеге 

асырылып жатқан және «жасыл» энергетиканы 

дамытуға арналған жобалар ж�нінде ой б�лісті. 

АҚШ-тың Энергетика министрі кезде-

суге ризашылығын білдіріп, инвестициялық 

ынтымақтастықты нығайтуға септігін тигізетін 

негізгі факторларды атады. Кездесу соңында та-

раптар мұнай-газ және энергетика салаларындағы 

екіжақты қатынастарды одан әрі дамыту ж�нінде 

пікір алмасты.

* * *

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  А м е р и к а  Қ ұ р а м а 

Штаттарының іскер топтар �кілдерімен кездесті. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен АҚШ ара-

сында орныққан қатынастардың маңыздылығы 

мен стратегиялық сипатына тоқталды. Америка 

Қазақстан экономикасына салынған тікелей 

инвестициялардың к�лемі бойынша екінші орын-

да. Тәуелсіздік жылдары АҚШ компаниялары 

тарапынан Қазақстанға 50 миллиард доллардан 

астам инвестиция құйылды. 2017 жылы екі ел 

арасындағы тауар айналымы 2 миллиард долларға 

жетті. Энергетика, к�лік, инновация, медицина 

және басқа салаларда Америка капиталының 

қатысуымен 500-ден аса компания табысты жұмыс 

істеп келеді. Ірі серіктестер қатарында «Шеврон», 

«Эксон Мобил», «Дженерал Электрик», «Хэлли-

бёртон» және басқа да компаниялар бар. 

Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев  Қазақ станның 

к�лік-транзиттік әлеуетін дамыту үдерісіне 

тоқталып, бизнес жүргізу үшін мемлекет тарапы-

нан жағдай жасауға бағытталған шаралар ж�нінде 

әңгімеледі. Қазақстан экономикасын цифрланды-

ру және �ндіріске инновацияны енгізу барысына 

ерекше назар аударды. 

Кездесу барысында АҚШ-тың іскер топ-

тар �кілдері Қазақстанмен экономикалық 

ынтымақтастықты кеңейтуге зор қызығушылық 

танытты. Мемлекет басшысының ресми сапа-

ры аясында авиация және ғарыштық зерттеу-

лер, мұнай химиясы және ауылшаруашылығы, 

сондай-ақ инфрақұрылымды дамыту саласындағы 

жобаларды жүзеге асыруға бағытталған 7 милли-

ард долларға жуық қаржы к�леміндегі инвести-

ция және сауда-экономикалық ынтымақтастық 

туралы 20-дан астам коммерциялық құжатқа 

қол қойылды. Бұдан б�лек, сапар барысында 3 

үкіметаралық келісім жасалды. 

Мемлекет басшысының АҚШ-қа сапары 

жалғасуда. 

Дина ИМАМБАЕВА
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МАРАПАТ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС 

БӘРЕКЕЛДІ!

 АДАМИ КАПИТАЛ – 
НЕГІЗГІ ҚҰНДЫЛЫҚ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
СЫЙЛЫҚҚА ИЕ БОЛДЫ

ДАЛА САЗЫ  

ҚАЗАҚ АНИМАЦИЯСЫНЫҢ 
МЕРЕЙЛІ БЕЛЕСІ

МЕМЛЕКЕТ МҮДДЕСІ БӘРІНЕН ҚЫМБАТ

ЖҰМЫЛА 
КІРІСУІМІЗ ҚАЖЕТ

ҰЛТТЫҢ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ МАҢЫЗДЫ

БАТЫЛ ҚАДАМДАР КЕЗЕҢІ

ҚР Ұлттық кітапханасының қызметкерлері 
Елбасының биылғы Жолдауын талқылап, 
"зара ой б"лісті. 

Ұ л т т ы қ  к і т а п х а н а н ы ң  д и р е к т о р ы 

 Ж.Сейду манов Жолдаудың «Адами капитал – 

жаңғыру негізі» атты жетінші тармағына тоқтала 

келіп, кітапханалардың басты мақ саты – сапалы 

адами капиталды арттыруға ық пал ету, жоғары 

білімді, жан-жақты ұрпақ қалыптастыруға 

үлес қосу екенін тілге тиек етті. Бұл орайда 

оқырмандарға  ғылыми-техникалық, ғылыми-

танымдық әдебиеттерді ұсынуға, олардың зама-

науи білім алуына барлық мүмкіндіктерді жасау 

қажеттігін атап �тті.  

Жиында Ұлттық кітапханаға қарасты Жастар 

кеңесінің �кілдері де жеке ой-пікірлерін ортаға 

салды. «Біз Елбасының Қазақстан халқына 

Жолдауымен таныстық. Енді к�рсетілген 10 

бағыт-бағдар бойынша жұмыс істеуге күш 

саламыз. Оның ішінде жаңа технологияларды 

дамытуға үлес қосу үшін кітапхана ісінде онлайн 

қызмет к�рсету мен электронды басылымдарға 

басымдық беруді жалғастыратын боламыз» 

деді Жастар кеңесінің т�райымы Айкенже 

Жақсылыққызы.

Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 
ақын Рафаэль Ниязбек 
Түркі әлемі жазушы-
лар және "нерпаздар 
қорының (TÜRKSAV) 
«Түркі әлеміне қызметі 
үшін» халықаралық 
сыйлығының иегері 
атанды.

Аталмыш сыйлық түбі бір түркі жұртының 

�нері мен әдебиетіне елеулі еңбек сіңіріп жүрген 

қайраткерлерді ынталандыру мақса тында 

беріледі. 

Түркі әлемі жазушылар және �нерпаздар 

қорының (TÜ RKSAV) басқарма т�рағасы, жа-

зушы Яхия Акенгин Анкарадағы кеңсесінде 

�ткізген баспас�з мәлихатында «Қазақстанның 

к�рнекті ақыны Рафаэль Ниязбектің түрік 

тіліне аударылған �леңдері бізді ерекше рухтан-

дырды. Поэтикалық тілі шұрайлы, жігерге толы 

жалынды жырлары ұлттық рухымыздың қайта 

оянуына зор үлес қосты» деп атап �тті. 

Атырау облыстық Нұрмұхан Жант"рин 
атындағы филармонияда  26-27 қаңтарда 
«Бақытты елдің ұрпағы» қоғамдық қорының 
ұйымдастыруымен балабақша және 
мектеп жасындағы балаларға арналған 
республикалық байқау "теді. 

Шараның мақсаты – балалар шығарма шы-

лығын дамыту, қазақ халқының рухани-мәдени 

мұрасын насихаттау, дарынды балаларға қолдау 

к�рсету. Байқауға дәстүрлі ән, күй және би 

�нерлерін кәсіби деңгейде орындайтын жас 

�нерпаздар қатысады. Сонымен қатар олардың 

ұстаздары да �зара пікір б�лісіп, тәжірибе ал-

масады. 

Байқау аспапта ойнау, дәстүрлі ән, театр-

ландырылған қойылым, к�ркемс�з оқу, вокал, 

хореография, бейнелеу және қол�нер, Отан, 

туған жер тақырыбына арналған шығарма ата-

лымдары бойынша �теді. Байқауда 3 жастағы 

бүлдіршіндерден бастап, 20 жасқа дейінгі 

жас�спірімдер бақтарын сынай алады. 

Байқаудың қазылар алқасының құрамында 

белгілі �нер қайраткерлері, композитор, ақын, 

әнші, хореограф және педагогтар бар. Қатысуға 

талап білдірушілер 2018 жылдың 21 қаңтарына 

дейін �тініш тапсыруы қажет. 

Биыл қазақ анимациясына 50 жыл то-
лып отыр. Осыған орай «Қазпошта» 
АҚ мерекелік пошталық маркасын, ал 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
банкі «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» 
500 теңгелік ескерткіш-күміс монетасын 
шығарды. 

Кинокадр ретінде жасалған монеталар 925 

сынамалы күмістен жасалған. Номиналдың 

сол және оң жағында ұлттық ою-�рнек 

нақыштары орналасқан. Айта кетейік, осы-

дан 50 жыл бұрын Бүкіл одақ тық Мемлекеттік 

кинематография институтының түлегі, 

суретші ^мен Қай даров к�рермен назарына 

�зінің дипломдық жұмысы – «Қарлығаштың 

құйрығы неге айыр?» атты мультфильмін 

ұсынған болатын. Бұл мультфильм ең алғаш 

1967 жылы Мәскеуде к�рермен назарына 

ұсынылып, жоғары бағасын алды.  Яғни қазақ 

анимациясының негізі сол кезде қаланды десек 

болады. Мыңдаған қазақ балалары жастайы-

нан осы мультфильмді тамашалап �сті. Ұлттық 

анимацияның бастауында тұрған туынды ел 

абыройын асқақтатты. 

 – 2018

ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА КӨКЖИЕГІ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Қазақстан халқына кезекті Жолдауы Т�ртінші 

�неркәсіптік революция жағдайындағы елімізді 

жаңғырту бойынша шаралар бағдарламасын қамтиды.

Елбасымыздың алысты болжаған к�реген сая-

саты нәтижесінде біздің еліміз жоғары белестерді 

бағындырды: Қазақстан 2017 жылы БҰҰ Қауіпсіздік 

кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды, Жаңа жылдан 

бастап біз оған т�ра ға лық етудеміз. ТМД елдері ара-

сында бірінші болып бүкіл әлемдік мамандандырылған 

ЭКСПО к�рмесін �ткіздік.

Президентіміз �зінің Жолдауында бізді қол жеткізген 

биіктерімізде тоқталып қалмауға шақырды және 

к�кейімізде ертеңгі күнге сенімділікті орнықтырды.

Елбасы біздің алдымызға Қазақстанды дамытудың 

және әлемнің 30 дамыған елдерінің қатарына ену 

бойын ша 10 негізгі міндеттерді қойып отыр.

Солардың ішінде сегізінші міндет — «Тиімді 

мемлекеттік басқару» ауқымында «Бір терезе» қағидаты 

бойынша бизнеске мемлекеттік қолдау к�рсету 

үдерістерін цифрландыруды қамтамасыз ету қажет» 

деген міндет алға қойылып, «Мемлекеттік органдардың 

ақпараттық жүйелерінің интеграциясы «бір �тініш» 

қағидаты бойынша жекелеген мемлекеттік қызмет 

к�рсетуден кешенді қызмет к�рсетуге к�шуге мүмкіндік 

беретіндігі» айтылады.

Нұрсұлтан ^бішұлы �зінің Жолдауында күнделікті 

�мірдің ең к�кейкесті деген салаларына назар 

 аудара отырып, ел дамуының неғұрлым маңызды 

бағыттарын ашып к�рсетеді. Бұның �зі мемлекет та-

рапынан қабылданып отырған барлық шаралардың 

қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсартуға, 

еліміздің экономикасын, әлеуметтік саланы дамытуға 

бағытталғанын тағы да бір мәрте к�рсетеді.

Қазақстандық индустрия бәрінен бұрын жаңа 

технологияны енгізудің бастаушысы болуы тиіс. Бізге 

бұған �ндірістік процестерді цифрландыру және 

 заманауи бизнес-модельдерді игеру арқылы еңбек 

�німділігін арттыру есебінен қол жеткізуге болады.

Банк жүйесін сауықтыру, агро�неркәсіп кешенін, 

к�лік және логистикалық инфрақұрылымды дамыту 

есебінен қаржы секторының жұмысын к�бейтуге бай-

ланысты мәселелер де күн тәртібінде тұр.

З а ң  ү с т е м д і г і н  н ы ғ а й т у  ж ә н е  с ы б а й л а с 

жемқорлықпен күреске қатысты жайларға да ерекше 

назар аударылады. Осыған байланысты Мемлекет бас-

шысы мемлекеттік органдарда олардың тұрғындармен 

және бизнеспен �зара әрекетін, сондай-ақ сот және 

құқық қорғау жүйелерінің институционалдық қайта 

құрылымын қамти отырып, процестерді цифрлан-

дыруды қажеттілік деп санайды. Азаматтардың 

конституциялық құқықтары кепілдігін нығайту, құқық 

үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін 

ізгілендіру бойынша жұмыстар күшейтіле түсетін бо-

лады.

Президенттің кезекті Жолдауы елімізді одан әрі 

жаңғыртудың маңызды ынталандырушысы болып 

табылады, сондай-ақ әрбір қазақстандық үшін іс-

әрекетке басшылық ретінде қызмет етеді. Біздің 

елімізде жаңа әлемнің к�ш бастаушылары қатарына 

ену үшін барлық жағдай мен мүмкіндіктер бар. Бұл 

үшін Елбасымыз алдымызға қойып отырған міндеттерді 

шешуге жұмыла кірісуіміз қажет.

^рқашанда Елбасы Жолдауын 

үлкен үмітпен күту біздің әдетімізге 

айналды. ^р Жолдаудан жаңалық 

күтеміз. �йткені ол біздің бір 

жылдық �міріміздің айнасы ғана 

емес, болашағымыздың бағыт-

бағдарын анықтайтын маңызды 

құжат. Бұл жолғы Жолдаудың ж�ні 

б�лек, халықтың күткеніндей бол-

ды. ^сіресе ауылшаруашылығы 

сияқты ақсап жатқан саланың бірі 

туралы жақсы айтылды. Мәселен, 

біз барлық мүмкіндіктер бола тұра 

жылына 17 млн тонна ғана астық 

�ндіретін болсақ бізден шағын 

мемлекеттердің �зі  40-50 млн 

тоннаға дейін астық алады. Ауа райы 

да қатал деген Ұлыбритания 46-47 

млн тонна алады екен. Сондықтан 

осы салаға жаңа технологияларды 

енгізу арқылы жағдайды жақсартуға 

к�ңіл б�лінбек. 

Тағы бір айта кететін жайт, 

банк терден шетелге шығарылатын 

қаражатты бақылауға алу туралы 

Елбасының қатаң түрде тапсы-

руы к�птің к�кейінде жүрген бо-

латын. Жекелеген кәсіпкерлердің, 

ұйымдардың миллиардтап қаржы 

аударуына бұдан былай Ұлттық банк 

және басқа құзыретті органдар тара-

пынан тосқауыл қоятын уақыт жетті. 

Аса үлкен к�лемдегі қаражатты ше-

телге аударуды тоқтату сыбайлас 

жемқорлықтың да жолын кесері 

с�зсіз. Мен мұны к�птен бері айтып 

та келемін. Жолдауда осы мәселенің 

шешімін табуы мені қуантып отыр. 

�йткені мемлекеттің мүддесі басты 

орында тұруға тиіс. 

Ж о л д а у д а  а н а  т і л і м і з д і ң 

мәселесі де назардан тыс қалмаған. 

Осының �зі қазақ тілінің бүгіні мен 

болашағы Мемлекет басшысының 

назарында екендігін аңғартады.

Сонымен, Елбасы �з Жол-

дауында барлық сала бойынша 

нақты тапсырмалар берді, енді 

соның орындалуына баса назар 

аударылуы керек. Оларды жүзеге 

а с ы р у д ы ң  ж о л д а р ы  қ а н д а й , 

түгелдей орындала ма, жоқ орта 

жолда қалып қоя ма,  мұның 

б а р л ы ғ ы  э к о н о м и к а м ы з д ы ң 

дамуы на тікелей әсерін тигізеді. 

Жолдауға к�ңіліміз толды, енді 

осы маңызды құжатта айтылған 

тапсырмалар нақты жүзеге асыры-

латын болса біздің қоғам үлкен бір 

белеске к�терілгелі тұр. 

Елбасының биылғы Жолдауында 

алдағы уақытта атқарылар міндеттер 

нақты айқындалған.

100 нақты қадам – Ұлт жоспа-

рының 60 қадамы қазірдің �зінде 

орындалғаны қуантады. Қалғандары 

ұзақ мерзімге арналғаны белгілі. 

Олар да жоспарлы түрде іске асы-

рылуда.

Жақсы жаңалықтарға �зіміз де 

куәміз. 2017 жылы біздің ел БҰҰ 

Қауіп сіздік Кеңесінің тұрақты емес 

мүшесі болды. Биыл қаңтардан бас-

тап ТМД елде рінің ішінде тұңғыш 

болып БҰҰ Қауіп сіздік кеңесінің 

т�рағасы ретінде жұ мысқа кірістік. 

Бұл еліміз үшін үлкен абырой. Жол-

дауда индустрияландыру, цифрлық 

Қ а з а қ с т а н  б а ғ д а р л а м а л а р ы 

«Т�ртінші �неркәсіптік революция» 

ретінде айғақталған. Осының мәнін 

ұғынуы мыз керек.  

« И н д у с т р и я л а н д ы р у  ж а ң а 

техноло гияларды енгізудің к�шбас-

шысына айналуы тиіс» делінген 

Жолдауда. Мұны іске асыру жол-

дары анық к�рсетілген.   Осы 

реттегі игілікті істің бірі – Астанада 

халықаралық Қаржы орталығының 

�з жұмысын бастауы. Бұл – бүкіл 

әлем, оның ішін де Американың 

�зі де Астананың ха лықаралық 

Қаржы орталығына сенім білдіріп 

отырғандығын білдіреді. Қаржы 

орта лығы Қазақ елінің келешегіне 

зор септігін тигізетіні анық. Түсіне 

біл генге, бұл мемлекетіміздің ерен 

үлкен жетістігі. 

Жолдауда қазақ тілінің мәсе-

лелері  де  қамтылған.  ^сіресе 

орыстілді мектептер үшін қазақ тілін 

оқытудың жаңа әдістемесі әзірленіп 

жатқандығы құптарлық жайт.

2019 жылдың 1 қыркүйегінде 

білім берудің жаңа жобасына 

к�шетініміз айқын  далған. Бұл іс 

2021 жылы аяқтал мақ. Осы ретте 3 

қағиданы ұстанғанымыз ж�н болар 

еді: Мектептің жаны – мұғалім. 

Мұға лімдердің білімін заманға сай 

арт тыру және олардың еңбекақысы 

� р к е  н и е т т і  е л д е р д е г і д е й  � з 

деңгейінде к�терілсе; 

Мектептің басты құралы – 

оқулық. Оқулықты кәсіби маман, �з 

ісінің білгірі жазса және оқулықты 

тексеретін сараптамалық комиссия 

құрылса; 

Жаңартылған мазмұнға сай 

мектеп, ЖОО бағдарламалары 

�ркениетті  елдердег і  ғылыми 

талаптарға сай нақ тыланса. Осы 

үш мәселе қаперге алынса  қа зіргі 

мектеп пен білім беру саласының 

жағдайы дұрыс болары с�зсіз. Жол-

дауда айтылған «Ұлттың әлеуе тін 

арттыру үшін мәдениетіміз бен 

идеологиямызды одан әрі дамытуы-

мыз керек. «Рухани жаңғырудың» 

м ә н - м а ң ы з ы  д а  н а қ  о с ы н д а . 

�зінің тарихын, тілін, мәдениетін 

б ілет ін,  сондай-ақ  заманына 

лайық, шет тілдерін меңгерген, 

озық әрі жаһандық к�зқарасы бар 

қазақстандық біздің қоғамымыздың 

идеалына айналуға тиіс» деген 

талаптарға алып-қосарымыз жоқ. 

Расында да, әлгіндей талаптар 

үдесінен шыққан әрбір отанда-

сымыз Отанымызға адал қызмет 

ететіні анық. 

Жыл сайын Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауын әрбір қазақстандық кемел 

келешекке деген үлкен үмітпен күтеді.  

Міне, қаңтардың алғашқы күндерінде 

Президентіміздің кезекті Жолдауы 

жарияланды. Елбасы мәлімдемесіне 

зер салсақ, Қазақстанымыздың 

Т�ртінші �неркәсіптік революция 

атты жаңа дәуірге – жаңа тарихи 

кезеңге қуатты мемлекет ретінде 

қадам басқанына к�зіміз жете түседі.  

Жолдауда барша қоғам болып 

жұмыла жүзеге асыруға тиіс маңыз-

ды 10 міндет айқын к�рсетілген. 

�йткені бүгінгі таңда �неркәсіпте, 

ақпараттық жүйеде, әлеуметтік  сала-

да, құрылыста, білім беру саласында 

озық технологияларды қолдануға 

байланысты қарқынды �згерістер 

жүріп жатыр. 

Елбасы Жолдауында халықтың 

әлеуметтік жағдайын жақсарту да 

маңызды міндеттердің қатарында 

атап айтылған. Тұрғындарды баспа-

намен қамтамасыз ету үшін құрылыс 

саласын қарқынды дамыту к�зделіп 

отыр. ^рбір қазақстандықтың �з 

баспанасы болуы керек. Сондай-ақ 

әр адамға тиесілі тұрғынжай нор ма-

сының ұлғайтылуы да к�ңі лімізден 

шықты. 

Жолдауда  атап  к�рсет ілген 

тағы бір маңызды мәселе, аудан, 

аймақ, ауылдың �зін-�зі бас қа-

руына мүмкіндік берілуі. Бұл түрлі 

деңгейдегі әкімдердің халық ал-

дындағы жауапкершілігін арттыра 

түсері с�зсіз. 

Жалпы алғанда, Президенттің 

халыққа Жолдауы еліміздің жаңа 

дәуірге – заманауи технологиялар 

дәуіріне к�шуінің маңыздылығын 

айқын к�рсетті.Бұл ретте рухани 

жаңғыру, қоғамдық сананы �згерту, 

индустриялық даму, цифрлан дыру, 

ақылды технологияларға, жасыл 

энергияға к�шу ауқымды міндеттер 

қатарында жалғасын таппақ. Бұл 

міндеттерді  жүзеге асыру үшін 

 отаншыл, батыл және білімді азамат-

тар керек. 

Қазақстан халқы Елбасы баста-

маларын қызу қолдап, алдымызға 

қойылған зор міндеттерді орындауға 

жұмыла кіріседі деген сенімдемін. 

Барлық салада ерік-жігерімізбен ба-

тыл қадамдар жасауға тиіспіз. Бірлік 

пен ынтымақтың, �зара түсіністік 

пен болашаққа сенімнің арқасында 

алынбайтын қамал жоқ. Сонда ғана 

озық елдер қатарында лайықты �мір 

сүретін боламыз. 

Марат ТАҒЫМОВ,
ҚР Парламенті 
Сенатының депутаты

Дулат ИСАБЕКОВ 
жазушы-драматург,

Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері

Айгүл ІСІМАҚОВА,
М.О.Әуезов атындағы 

Әдебиет және өнер 
институтының бас 

ғылыми қызметкері, 
филология 

ғылымының докторы, 
профессор

Насиха КЕНЖИНА, 
 «Нұр Отан» партиясы 

Әуезов аудандық 
филиалының мүшесі,

«Алғабас-Агро» ЖШС 
бас директоры

Белгілі абайтанушы, ғалым, 

ұстаз, ақын, жазушы, драматург, 

әдеби аудармашы, қоғам қайраткері 

Қайым Мұхамедхановқа елордада 

к�ше берілуіне байланысты �ткен 

«Абайдың інісі, Алаштың ірісі» атты 

конференцияда ол ұлтына қызмет 

етудің жоғары үлгісін к�рсеткен 

тағдырлы тұлға туралы осылай 

толғанды. 

Мұхтар ^уезовтің сенімді серігі 

болған Қайымның Абайтанудағы 

еңбегі ұшан-теңіз. Егер ^уезов 

Абайтанудың негізін қаласа, ол 

сол ұлы істі жалғастырып, бүгінге 

жеткізуші. Басына т�нген сан түрлі 

қауіп-қатерге қарамастан адалдығы 

мен әділдігін, ұлтты сүюге деген 

жанқиярлық табандылығын берік 

ұстанған Қайым шын мәнінде нағыз 

қаһармандық атаққа лайық адам. 

Конференцияға қатысушылар бұл 

туралы ойларын қадап айтты. 

 С е м е й д е г і  А б а й  қ о р ы қ -

мұражайының директоры, таны-

мал журналист, жазушы Болат 

Жүнісбеков қызықты дерек айтты. 

Кезінде Абай музейге қазақтың 

салт-дәстүрін к�рсететін 60-тай 

жәдігер тапсырған екен. Бірақ 

к�пшілігі жоғалған. Соларды  тауып, 

қайта жаңғыртып, жәдігерлерді 

тірілткен Қайым Мұхамедханов 

екен. Бүгінде сол жәдігерлердің 

17-сі сақтаулы болса, соның бірі 

Астанадағы ұлттық мұражайда тұр. 

Ол – Абайдың құтысы.

Астанадағы №4 мектептің ди-

ректоры, Қайымның шәкірті Ербол 

Іргебаев та ұстазы туралы жылы лебіз 

білдірді. Ол қайраткер тұлғаның 

құжаттарды сақтауға соншалықты 

ұқыппен қарағанын тілге тиек етті. 

�мірі тартысқа толы болған 

ғалым елуін ші жылдары Семейде 

музейде қызмет етіп жүреді. 1951 

        
  .       

       -
.  «  –      ».   
   ,    .

Алаштың алтын қазығы
ҚҰРМЕТ

жылы «Абайдың ақындық мектебі 

бар ма, жоқ па?» деген тартыс баста-

лады. Белсенділер партиялық мектеп 

қана болуы керек, қайдағы Абайдың 

ақындық мектебі, сол арқылы Алаш 

идеяларын насихаттамақшы деп 

кінә тағады. Абай музейіне тексеріс 

келіп, реакциялық бағыт ұстанған 

деген қорытынды жасалады. Сол 

кездерде музейде Құнанбайға және 

Кенесарыға арналған екі залды 

ұйым дастыруға Қайым ұйтқы болған 

екен.

 Ербол Сіләмұлы Қайымның ай-

дауда жүріп, үйінде қалған 6 баласы-

на �леңмен 27 шумақ хат жазғанын 

жеткізді. Соңғы жағында ол:

Ит боп үріп, мен ешкімді қаппадым,

Қастық жасап кісіге оқ атпадым.

Алтын к�ріп адал жолдан таймадым,

Сұғанақ боп арам астан татпадым.

Мен ешкімнің таласпадым тағына,

Мен ешкімнің қол сұқпадым бағына.

Кең дүние, жолым даңғыл 

деп жүріп,  

Кез болыппын сүрінетін шағыма, 

– деп басындағы халді суреттейді, 

балаларын адал болуға, ешкімнің 

ала жібін аттамауға шақырады.  

Ж и ы н д а  Ғ а р и ф о л л а  Е с і м , 

Сұлтан Оразалин сияқты қоғам 

қайраткер лері, Қайым ның қызы, 

Қ.Мұхамедханов қорының басшы-

сы Дина Мұхамедханова с�з алып, 

Елбасы Н.Назарбаевқа, қала әкім 

^.Исекешовке алғыстарын айта 

келіп, Астанадан к�ше атын беруге 

шешім қабылдаған ономастикалық 

комиссия жұмысына ризашылық 

білдірді. �йткені ел тарихында 

мұндай құрметке лайықты тұлғаның 

бірі с�зсіз – Қайым Мұхамедханов. 

Олар қайраткер, ғалым Қайым-

ның еңбектері әлі де толық зерттел-

мей жатқанын, кейбір құпия тұстар 

әлі ашыла қоймағанын жеткізді.

Жиырма бес жылға жазаланса 

да сын баған, �лгеннен кейін де 

рухы �лмеген Қайым Мұхамедханов 

сияқты арыстың �мірі мен қызметі 

бүгінгі ұрпақ үшін, Отанды, қазақты, 

адамды сүюдің тамаша үлгісі ретінде 

к�рініс береді.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
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Қазақстан Республикасы Президентінің 
2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығымен бекітілген 

Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
OЛІПБИІ Бағдарымыз – 

айқын
Bag’darymyz – 

ai’qyn

Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.^.Назарбаевтың 2018 

жылғы 10 қаңтардағы «Т�ртін ші 

�неркәсіптік революция жағдайын-

дағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

Қазақстан халқына Жолдауындағы 

«Адами капитал – жаңғыру негізі» 

бағытын түсіндіру мақсатында Пав-

лодар облыстық тілдерді дамыту 

ж�ніндегі басқармасының ұйым-

дастыруымен «Қазақ тілі және латын 

графикасы» атты кітап к�рмесі �тті. 

К � р м е г е  к е л у ш і л е р  б і р қ а т а р 

әдебиеттермен танысып, басқарма қо-

рын дағы мемлекеттік тілді мең геруге 

арналған әдістемелік нұсқау лықтар мен 

латын графикасына қа тысты кітаптар, 

газет-журналдар ұсы нылды. Барлығы 

әр жылдары басы лып  шығарылған 100-

ден аса кітапқойылды.

Айта кетейік, жастардың к�пшілігі 

бүгінгі таңда латын әліпбиіне үлкен 

қызығушылық танытып отырғаны 

белгілі. �йткені олардың арасын-

да шет тілін жақсы меңгергендер аз 

емес. Латын әліпбиінің ыңғайлы тұсы 

пернетақтадағы әріптерге негізделіп 

жасалғаны. Қазіргі кезде елімізде 

қазақ тілін латын қарпіне к�шіру 

мәселесі кең тұрғыда қолға алынды. 

Үкімет жанынан құрылған Ұлттық 

комиссия тиісті жұмыстарды атқаруда. 

Бағдарымыз – айқын. Енді жүйелі 

әрі нәтижелі іс керек. ^рқайсымыз 

латын әліпбиіндегі жазуды қолдануға 

үлес қосатын болсақ, ол айналымға 

жылдам-ақ еніп кетері  хақ.  Тек 

ниет пен ықылас керек. Тіліміз де 

тұғырына қонып, мемлекетіміз де 

�сіп-�ркендейді. Латын таңбасымен 

жазылған шығармалар да, кітаптар да 

�мірге келері анық. Тіл аясын кеңейту 

дегеніміз осы. Бір с�збен айтқанда, 

латын әліпбиі қазақ тілінің к�кжиегін 

кеңейтіп, айтарлықтай серпін береді 

деп білемін. 

Рүстем НҰРАЛИН

Qazaqstan Respy’bli’kasynyn’ 

Prezi ’dent i  N.A’ .Nazarbaevtyn’ 

2 0 1 8  j y l g ’ y  1 0  q a n ’ t a r d a g ’ y 

«To’rtins’i o’nerka’siptik revoli’y’si’a 

jag’dai’yndag’y damy’dyn’  jan’a 

mu’mkindikteri» Qazaqstan halqyna 

Jolday’yndag’y «Adami’ kapi’tal – 

jan’g’yry’ negizi» bag’ytyn tu’sindiry’ 

maqsatynda Pavlodar oblystyq tilderdi 

damyty’ jo’nindegi basqarmasynyn’ 

ui’ymdastyry’ymen «Qazaq tili ja’ne 

latyn grafi’kasy» atty kitap ko’rmesi o’tti.

Ko’rmege kely’s’ i ler  birqatar 

a’debi’ettermen tanysyp, basqarma 

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

men’gery’ge arnalg’an a’distemelik 

nusqay’lyqtar men latyn grafi’kasyna 

qatysty kitaptar, gazet-jy’rnaldar 

usynyldy. Barlyg’y a’r jyldary basylyp 

s’yg’arylg’an 100-den asa kitapqoi’yldy.

Ai’ta ketei’ik, jastardyn’ ko’ps’iligi 

bu’gingi tan’da latyn a’lipbi’ine u’lken 

qyzyg’y’s’ylyq tanytyp otyrg’any 

belgili. O’i’tkeni olardyn’ arasynda 

s’et tilin jaqsy men’gergender az emes. 

Latyn a’lipbi’inin’ yn’g’ai’ly tusy 

pernetaqtadag’y a’ripterge negizdelip 

jasalg’any. Qazirgi kezde elimizde 

qazaq tilin latyn qarpine ko’s’iry’ 

ma’selesi ken’ turg’yda qolg’a alyndy. 

U’kimet janynan qurylg’an Ulttyq 

komi’ssi’a ti’isti jumystardy atqary’da. 

Bag’darymyz – ai’qyn. Endi ju’i’eli a’ri 

na’ti’jeli is kerek. A’rqai’symyz latyn 

a’lipbi’indegi jazy’dy qoldany’g’a u’les 

qosatyn bolsaq, ol ai’nalymg’a jyldam-

aq enip keteri haq. Tek ni’et pen yqylas 

kerek. Tilimiz de tug’yryna qonyp, 

memleketimiz de o’sip-o’rkendei’di. 

L a t y n  t a n ’ b a s y m e n  j a z y l g ’ a n 

s’yg’armalar da, kitaptar da o’mirge 

keleri anyq. Til ai’asyn ken’ei’ty’ 

degenimiz osy. Bir so’zben ai’tqanda, 

latyn a’lipbi’i qazaq tilinin’ ko’kji’egin 

ken’ei’tip, ai’tarlyqtai’ serpin beredi dep 

bilemin.

Ru’stem NURALI’N

ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ – 
ЕЛГЕ ҚҰРМЕТ

ЖҰБАЙДЫ 
«ЖОЛДАС» ДЕГЕНІМІЗ 

ҚАЛАЙ?

Бұдан бірнеше жыл бұрын телеарналарда қазақ 

тілінде берілетін бағдарламаларды елу пайыздан 

түсірмеу ж�нінде ұсыныс-пікірлер айтылып, игі баста-

ма бірауыздан қолдау тауып, дұрыс жолға қойылып еді. 

Соның арқасында ана тіліне деген құрмет артып, қазақ 

тілін үйрену шаралары қолға алынды. Қазақ тіліне де-

ген қызығушылық артып �зге ұлт �кілдері тіл үйрететін 

үйірмелерге де к�птеп бара бастады. Балаларын қазақ 

мектептеріне бергендері де болды.  Телеарналарда орыс, 

корей  ұлтының қыздары жүргізушілік қызмет атқарып, 

ел алғысына б�леніп, тіліміздің ілгері басуына елеулі 

үлес қосты. Бірақ осы игі бастамалар, шаралар кейінгі 

уақытта кішкене к�леңкелі беткейде қалып қалды. 

Бүгінде телеарналардағы орыстілді бағдарламалардың 

саны артқан. 

Тәуелсіздік алғалы бері зиялы қауым �кілдерінің ай-

тып келе жатқаны қазақ тілін тұғырынан түсірмей әрбір 

келешек буын �кілдеріне салт-дәстүрімізді, ұлттық 

құндылықтарымызды ана тіліміз арқылы жеткізіп, са-

насына құйып отыру міндет екені айқын. Бұл бағытта 

әлі де к�здеген мақсатымызға жете алмай келеміз. 

Кейбір елдер болса тіл мәселесіне қатаң қарайды. 

С�зім дәлелді болу үшін бір мысал келтіре кетейін. 

Латвия мемлекетінде қала әкімі үлкен бір жиында орыс 

тілінде баяндама жасаған к�рінеді. Осы баяндамасын 

латыш тілінде жасамағаны үшін әкімге с�гіс жарияла-

ныпты. Міне қараңыз, Балтық бойындағы кішкентай 

елдің �зінде тілге деген құрмет ерекше. Ал бізде ше?.. 

Амандасуын қазақша бастап алып, ары қарай орысша 

сайрай ж�нелетіндер к�п. Оған «қой» дейтін де адамның 

табылмағанына іштей қапа боласың. Тағы бір мысал, 

елімізде тұратын америкалық бір азаматша қазақ тілін 

алты ай ішінде үйренгенін айтып, қазақтың дәстүр-

салтына, �неріне қызығушылығын білдірген екен. Бұл 

оқиға к�ңілімізді жадыратып тастағаны шындық. �зге 

ұлт �кілдері �з тілімізге осыншалықты мән беріп жатқан 

кезде, біз неге ана тілімізге немқұрайлы қараймыз?! 

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ
АЛМАТЫ

Жұмыстас әріптестер мен бірге оқитындар да 

бір-біріне жолдас болады. Ал енді осы с�зді �зіңнің 

зайыбыңа, Құдай қосқан қосағыңа қатысты қолдану 

қаншалықты дұрыс? Кеңес Одағы кезінде қалыптасып 

кеткен «товарищ» деген с�з болғаны белгілі.  Ол кезде 

бүкіл 15 республиканың халқы түгелімен бірін-бірі 

жолдас деп атады, бізде де солай қалыптасты. Алайда 

оны орыстардың �зі де қабылдамады. Яғни бұл Кеңес 

заманынан қалған сарқыншақ атау. Ол кезде «Жаңа 

қоғам орнатамыз» деп тектілікті білдіретін «мырза», 

«ханым» деген с�здер қолданыстан шығып, орнына 

«жолдас» с�зі келді. Атам қазақтың «Жақсы с�з, жа-

рым ырыс» дегені осы болса керек. Алла  жақсылықты 

да, жамандықты да адамдардың пиғылына қарай  

беремін деген. �здеріңіз к�ріп отырғандай, «Құдай 

қосқан қосағым» кезінде ешкім ажырасқан жоқ, 

«жолдас» болып едік, ажырасу да к�бейгендей ме, 

қалай?!

Мұхамбеткәрім ҚОЖЫРБАЙҰЛЫ 
Маңғыстау облысы

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЛАТЫН ӘЛІПБИІ
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ал «ғаламтор» бұл – всемирная паутина), адво-

кат – қорғаушы, рецензент – пікір жазғандар, 

кандидат в депутаты – депутаттыққа үміткер, 

студент – білімгер, газет – үнқағаз, үнпарақ, 

радио – үнжария, аэропорт – әуежай (бүкіл 

дүниежүзінде «аэропорт» дейді), авиакасса – 

әуе кассасы (әуенің кассасы бола ма?), бензин 

– жанармай, автомобиль – к�лік (к�ліктің 

аудармасы транспорт), автомобильный завод 

– к�лік зауыты, шампунь – сусабын, сауна 

– хауыз, телеграмма – жеделхат, клавиатура 

– пернетақта, империя – қағанаттық, гараж 

– к�лікжай, капитуляция – тізе бүгу, салют 

– отшашу», т.б. с�здер осылай сауатсыз ауда-

рылып жүр. «Лифт» (саты қалай жедел болады? 

баспалдақ жүрмейді ғой), «адвокат» – тек заң 

дегенге, сақалын бояйды» деген мақал еріксіз 

еске түседі. 

Қазіргі кезде термин с�здерді аударуда 

тіліміздің аясын кеңейтеміз деген желеу-

мен халықаралық терминдердің барлығын 

қазақ тіліне қалай болса солай аударып, тіл 

мәдениетін ұмытып барамыз. Сауатсыз аудар-

машылар к�бейіп барады. Керек десеңіз, орыс 

халқының атақты жазушылары А.С.Пушкин, 

Л.Толстойдың �зі орыс тіліне с�з ендіруде не 

бары 30-40-тай жаңа с�з кіргізген. Ал бізде әрбір 

автор, редактор, аудармашылар с�здерді ойдан 

шығарып, �здерін данышпан санап жаңалық 

ашпақшы. А.Байтұрсынұлы айтпақшы, «тілді 

жұмсай білу, с�зден с�з жасап шығару екінің 

бірінің қолынан келе бермейді», термин жасау – 

к�п ізденісті, шеберлікті қажет ететін, �те күрделі 

жұмыс. Терминологиялық лексикада кездесіп 

отырған қателіктер термин жасаушының тер-

минге қойылатын талаптарды білмеуінен, тілдің 

ішкі мүмкіншілігін дұрыс пайдалана алмауынан, 

ұғымдар жүйесінің �зіндік ерекшелігін ескер-

меуден, тәжірибесіздіктен, сауатсыздығынан 

болып отыр. Мысалы, машина жасау, физика, 

информатика, биология, филология, жараты-

лыстану, т.б. ғылым салаларындағы термин 

с�здерді әр мұғалім, оқытушы �зінше аударып, 

�здерінше термин жасап жүр. Соның салдары-

нан оқушылар мен студенттер оқулықтардағы 

терминдерді түсінбей, сауатсыз мамандар 

қатарының к�беюіне әкеліп жатыр. 

Терминдерді аударуда «жеті рет �лшеп, бір 

рет кесу» қажет, әртүрлі саладағы терминдерді 

сол саланың маманы, ұғымы мен ұлттың тілін 

жетік білетін филолог мамандармен бірлесе 

жұмыс жасап, оларды әбден пысықтап, тіл 

сүзгісінен �ткізуі тиіс. Содан кейін ғана бекіту 

керек. Сонда ғана ол терминнің қолданыс аясы 

да кеңейері анық. Ал бізде бір терминнің бірнеше 

нұсқасы бар. Міне, мемлекеттік тіліміздің 

кері кетуіне бірден-бір себеп, �йткені с�здер 

шатасып жатыр, қарапайым халық қай с�зді 

қолданатынын білмей қалды. Содан барып 

жеңіл жолы орыс тілін таңдауға мәжбүр болуда. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы 

Республикалық терминологиялық комиссиясы 

термин с�здерді бекіткенде с�здердің мән-

мағынасына аса назар аударып, к�п мағыналы 

емес нақты бір с�зге тоқтағаны ж�н.

Терминологиялық комиссия мүшелері 

қоғамдық жұмыс ретінде ғана іс атқарады, олар 

қазақ, орыс тілдерін ғана меңгерген. Кейбір 

комиссия мүшелері біздің қолданып жүрген 

с�здеріміздің түрік, араб, парсы, ағылшын, 

француз тілдерінен енгенін білмейді. Сондықтан 

комиссия мүшелігіне шет тілдерін жақсы 

білетін ғалымдарды қосу керек. Оның үстіне, 

белгілі қазақ тілі мен әдебиетінің академик, 

профессорларының жұмыстары жеке бастары-

нан артылып жатыр. Оларға термин жасаудағы 

еңбегіне ақы т�ленбейді. Комиссия мүшелеріне 

топтап термин с�здерін бір-ақ әкеледі, олар 

негізгі жұмыстары бар болған соң, уақыттары да 

бола бермейді, с�йтіп, асығыс бекітіліп кетеді. 

Осындай шалағайлықтың кесірінен, тілді дамы-

тып, байытудың орнына, тілімізді кедейлендіріп 

жатырмыз.

Сондықтан қоғамдық негізде жұмыс істейтін 

ғалымдар тікелей жауапкершілікті мойын-

дарына алмайды. Менің ұсынысым, Үкімет 

шын мәнінде қазақ тілінің тағдырын ойласа, 

Республикалық терминологиялық комиссия 

мүшелеріне арнайы қаржы б�ліп, жалақы т�леуі 

керек. 

Тілді дамыту процесінде, ешбір тіл �з 

шеңберінде қалып қойған жоқ. ^лемдегі 

дамыған тілдердің барлығы: ағылшын, француз, 

орыс, араб, парсы, қытай және басқалары �зінің 

даму, кеңею жолында жаңадан пайда болған 

ғылым, техника саласында жаңалық ендіруде, 

ат беруде шет тілдерін, с�здерін пайдаланады. 

Қазіргі ақпараттық технология, нанотехнология, 

цифрлық индустрия күн сайын қарыштап келе 

жатқан заманда халықаралық тәжірибе бойын-

ша барлық тілдерде жаңа с�здер пайда болуда. 

Мұндай әлемдік үрдістен қорықпау керек, шет 

тілдерінен келген жұртқа мәлім терминдерді 

пайдаланып, тілімізді дамытуымыз керек. 

АСТАНА

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ТЕРМИНДЕРДІ АУДАРУ

мәселесіне қатысты айтар ой

Сайлау БАТЫРША-ҰЛЫ, 
«Мемлекеттік тіл» қозғалысының 

төрағасы, Еуразия ұлттық 
университетінің профессоры

қызметкерлеріне қатысты болғандықтан ауда-

рылмауы тиіс. «Стипендияны» «шәкіртақы» 

дейді. Ақы жұмыс істеген адамға ғана т�ленеді, 

ал студент жұмыс істемейді. Студентті «білімгер» 

деп аударған да тура емес, �йткені оқыған, 

білімді кісіні «білімгер» деп айтамыз. Жоғарыда 

айтылған шет тілдерінен алынған халыққа 

таныс әлемдік терминдерді сол қалпында 

қалдыру керек. Осы жолмен жүрген ағылшын, 

француз, неміс, испан, орыс, түрік, �збек және 

басқа да тілдер байыған және жақсы дамыған. 

Ал енді адвокатты «қорғаушы» деп аудару қате, 

себебі «қорғаушының» аудармасы «защитник», 

мәселен, «Отан қорғаушы», «қақпа қорғаушы» 

болады. Журналист – жорналшы немесе 

жорналіст, доктор – доқтор, лоқтыр деп ауда-

рып жүргендер бар. «Крем – жақпамай, иісмай, 

медсестра – медбике, кейде мейірбике, гардероб 

– киімжай, киімілгіш, автовокзал – сапаржай, 

бекет» осы с�здердің нақты бір-ақ атауы болу 

керек. Ал шет тілден енген с�здердің барлығын 

қазақшаға аудара беретін болсақ, «әуежай», 

«жағажай», «шайхана», «кофехана» деген с�здегі 

«жай», «хана» с�здері парсы тілінде «орын, үй» 

деген мағынаны береді. «Республика, Консти-

туция, Парламент, Сенат, т.б.» негізінде латын 

тілінен шыққан. Сонда бұл с�здерді де, шетел 

с�здері деп оларды да аудару керек пе? 

Айта берсеңіз, Мәжілістің бір жас депута-

ты мәселені т�тесінен қойып, қазақ тіліндегі 

шетелдің барлық с�зін алып тастау керек деп, 

жалған патриоттыққа басты. Ондай болса, біздің 

қолданып жүрген с�здеріміздің к�пшілігі араб 

тілінен енген с�здер. Мысалы: қалам, дәптер, 

мұсылман, зекет, құран, аруақ, тәпсір, ақыл, 

ғылым, мұғалім, мектеп, саясат, дәреже, иман, 

медресе, арам, хикая, хикмет, мәжіліс, зілзала, 

кітап, емтихан, ғұмыр, табиғат, ақиқат, сапар, 

дұға, ораза, имам, азан, т.б. к�птеген с�здерді 

қалай аударамыз? Осы жерде «бояушы бояушы 
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 Конституциясында мемлекеттік рәміздердің 

атауы орысша «флаг – жалау», «гимн – әнұран» 

деп аударылды. Терминологиялық комиссия 

мүшелері мына с�здердің мағынасына к�ңіл 

б�лмей, «дипломат – мәмілегер», «паспорт – 

т�лқұжат», «соглашение – келісімшарт» деп 

қате бекітіп жіберген. 

Алайда халықаралық тұрғыда бекітілген, 

халық толық пайдаланып жүрген терминдерді 

аудару осы күнге дейін жалғасуда. Соның 

салдарынан к�пшілік бұқаралық ақпарат 

құралдарында қолданылып жүрген с�здер 

жұртқа түсініксіз болды. Ал енді бүгінге дейін 

ресми органдар және БАҚ �кілдері «договор» 

және «соглашение» деген екі с�здің қазақшасы 

бола тұра «договор мен соглашениені – 

келісімшарт» деп бір с�збен қате қолданып жүр. 

Қалыптасқан дипломатиялық терминдер бар, 

«договор – шарт», «соглашение – келісім». 

1995 жылғы 30 тамызда қабылданған ҚР 

 Конституция заңында «гимнді– гимн», «дип-

ломатты – дипломат», «паспортты – паспорт» 

деп қайта қалпына келтірдік. Бірақ радио-теле-

видение, журналистер, саясаткерлер осы күнге 

дейін паспортты «т�лқұжат» деуден танар емес. 

Астанадағы Н.Назарбаев атындағы аэропортта 

«Паспортный контроль» – «Т�лқұжат тексеру» 

деп бүгінгі күнге дейін жазулы тұр. Республика 

Сенатының кіруге рұқсат беретін б�лімінің 

есігінде «Рұқсат беру бюросы» деп жазылған, ал 

жанындағы Мәжілісте «Рұқсатнама бюросы» деп 

жазылып тұр. Бірізділік жоқ. Парламенттің қос 

палатасы әрқайсысы �здерінше аударып алған. 

Тіл мәдениеті осындайдан бұзылады. Бірақ оны 

елеп жатқан Заң шығарушы, Үкімет органдары 

жоқ.  Қазіргі уақытта «музей» с�зін қазақ тілінде 

«мұражай» деп қате аударып жүр. Мен Атырау 

қаласында болғанымда облыстық музейде екі 

түрлі жазуды к�рдім. Сыртында «мұражай», ал 

ішкі жағында «музей» деп жазылып тұр екен. 

Терминнің дұрыс қалыптаспағандығынан, 

мұндай жағдайлар к�п жерлерде кездеседі. 

Алайда «мұражай» с�зі «музей-квартира» с�зінің 

мағынасын береді. Мұражай деп қайраткер 

тұлғаның тұрған үйін музейге айналдырған 

кезде айтуға болады. Халықаралық «музей» 

термині біздің қазақ тіліндегі с�з қолданысына 

еніп кеткен. Енді оны аударудың қажеті жоқ. 

Үлгі ретінде Астана қаласында «Қазақстан 

Республикасының бірінші Президентінің 

музейі», «Қазақстан Республикасының Ұлттық 

музейі» деп тайға таңба басқандай жазылып тұр. 

Біз кейбір терминдердің баламасын табамыз 

деп, керісінше, мағынасын �згертіп жатыр-

мыз. Мысалға, қазақшаға аударылған бірнеше 

халықаралық термин с�здерге назар аударып 

к�рейікші: «телефон – сымтетік, футбол – 

аяқдоп, баскетбол, волейбол – қолдоп,  бильярд 

– тастаяқ, лифт– жеделсаты, интернет – 

ғаламтор (әлемде «интернет» деп қолданылады, 

меңгерген адамдардың �здері орысша оқуға 

мәжбүр болуда. Мәселен, мен министрлікте, 

әкімдіктерде жұмыс істейтін таныстарымнан 

«Сіздер заң, қаулы, жарғы, ережелерді қай тілде 

оқисыздар?» деп сұрағанымда, «әрине, бұрын 

қазақ тілінде оқитынбыз, бірақ орысшадан 

к�п с�здердің аудармасы түсініксіз болған соң, 

орыс тіліндегі нұсқасын оқитын болдық» дейді. 

Бұл сапасыз аудармадан, ойдан шығарылған 

терминдердің себебінен орын алды. Бүгінгі 

таңдағы мәселеміз – жаңа термин жасау емес, 

қазақ тілінде с�йлеп, жаза алмайтын 6-7 пайыз 

қандастарымызды �з ана тіліне үйрету Білім 

және ғылым министрлігінің басты қызметі болу 

керек. Алайда бұл іс �з деңгейінде атқарылмай 

келеді.

^детте тілдегі қандай с�з болсын к�п 

мағыналы болып келеді де, оның мағыналық 

шегі айқын болмай, жылжымалы болады. Ал 

ой-пікірді дәл білдіру үшін с�здің мағынасы 

тұрақты, айқын болу қажет. Термин (латын 

тілінде terminus) – ғылыми ұғымға айқын 

анықтама беретін, оның мағыналық шегін дәл 

к�рсететін с�здер. Терминдер мынадай шарт 

бойынша жасалуы тиіс: термин с�зде бір-ақ 

мағына болу қажет, термин с�зде қосымша, 

ауыспалы мағына болмауы керек және нақты 

заттардың атауы емес, ғылымның аясындағы 

дерексіз ұғымдардың атауы болуы керек. 

Қазақстан Конституциясында «Мемлекеттік 

тіл – қазақ тілі» болып бекітілді. Міне, осы 

заң қабылданғалы, к�птеген істер атқарылып, 

жеткен жетістіктер аз емес. Атап айтар болсақ, 

мемлекеттік тілді қоғамда енгізуге, қолдануға 

және дамытуға бағытталған бағдарламалар 

Үкімет тарапынан қаржыландырылып отыр. 

Қазақ мектептері к�птеп ашылып, универси-

теттерде қазақ топтары к�бейді. Қазақ тілін 

үйрену курстарында мемлекеттік қызметкерлер 

оқытылып, қазақ тілінде с�здіктер шығарылды. 

Мысалы, ҚР Сыртқы істер министрлігі та-

рапынан «Қазақша-ағылшынша-орысша 

дипломатиялық с�здік. Kazakh-english-russian 

diplomatic dictionary. Казахско-англо- русский 

дипломатический словарь», «Орысша-қазақша 

терминологиялық анықтамалық с�здік», «Рус-

ско-казахско-английский дип ломатический 

словарь.  Орысша-қазақша-ағылшынша 

дипломатиялық с�здік.  Russian-kazakh-

english diplomatic dictionary» шықса, басқа да 

министрліктер �з саласында к�птеген с�здіктер 

мен түсініктеме және терминдер жинақтары 

жарық к�рді. 

Сонымен қатар қазақ тілін дамыту ісінде 

терминология мәселесі де күн тәртібіне 

қойылды. Алайда бұл мәселеде біз қаншалықты 

дұрыс қадам жасап отырмыз? Халықаралық 

терминдердің барлығын қазақ ті ліне ауда-

ру қажет пе? Міне, осы тұр ғыдан алғанда 

кемшіліктеріміз жетерлік. Терминдерді жап-

пай аудару арқылы қазақ тілінің �рісін тежеп 

отырғандығымызды мойындау керек. 

Қ а з а қ  ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң  н е -

гізін салған ғалым Ахмет Байтұрсын ұлы 

«терминдерді аударудың қажеті жоқ. Олар-

ды қазақшаға бейімдеп атай салу керек» де-

ген болатын. Мәселен, Түркия мемлекеті 

техникалық с�здерді араб, ағылшын, фран-

цуз, парсы тілдерінен түрікшеге аудармай, 

сол күйінде сақтап, �з тілдеріне бейімдеп 

қолдануда. Соның арқасында түрік тілі бүгінде 

дамыған мәдениет, білім, ғылым, техника тілі 

болып отыр. Ал біз болсақ, әбден қалыптасып, 

санаға сіңген, халыққа түсінікті терминдерді 

жойып, бәрін қазақшалау арқылы к�птеген 

олқылықтарға жол берудеміз. Жаңа терминдерді 

түсінбеудің салдарынан қазақ тілін жақсы 

 –    ,     . 
  ,  ,  ,  

   . 

Til – qai’ elde bolmasyn qasterli, qudiretti ry’hani’ a’ri tari’hi’ qundylyq. Ol 
dostyqtyn’ kilti, yntymaqtastyqtyn’ bastay’y, ulttyn’ jany, urpaqtar arasyndag’y 
sabaqtastyqtyn’ uly jemisi.
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ИТК�ЙЛЕК / ИТЖЕЙДЕ – жаңа туған нәрестеге арнап 

тігілген қырқынан шыққанша киетін ғұрыптық к�йлек.  Жас 

баланың нәзік денесіне батпауы үшін тігістерін сыртына қарата, шетін 

бүкпей, қолмен тепшіп, ж�рмеп тігеді. Итк�йлек кигізудің алуан 

түрлі ырымдық жақтары да бар. ^рбір ауыл, рулас жақын адамдар 

жас сәбиге �здерінше тілек тілеп, Итк�йлекті ырымдап кигізген. 

Алдындағы балалар шетінеп отырған жағдайда жаңа туған 

балаға арналған Итк�йлекті бақытты тұрмыс кешкен, к�п 

жасаған, �сіп-�нген жақын адамның киімінен даяр-

лайды. Бұл �мірге жаңа келген сәбиге ұзақ 

ғұмыр тілегенді білдіреді. 

ИТКӨЙЛЕК

ИТКЕ БАЙЛАНЫСТЫ 
ЫРЫМ-ТЫЙЫМДАР

ССөз сырыөз сыры

ССіз білесіз бе?із білесіз бе?

Бетті дайындаған 
Айгүл OМІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

қаппайды. К�п жағдайда айтақтаумен 

немесе иесіне, �зіне б�тен адам оғаш 

қылықтар к�рсеткенде ғана айбат шеге 

ұмтылатыны болады. Алайда иесі немесе 

отбасы мүшелері жоқ кезде, әсіресе түн 

мезгілінде т�бет ауыл маңына келген 

б�тендер үшін аса қауіпті дүлей күшке 

айналды. Осы жағдайда т�беттің жай кез-

дерде онша байқала бермейтін аса ептілігі 

мен құрыш қайраты оны таптырмайтын 

сақшы етті. �зінің ерекше жүйріктігімен 

және ептілігімен ерекшеленетін аңк�с ит 

– тазы деп аталады. Қазақтың ұғымында 

ең жақсы тазыны – құмай деп атайды. 

Дәстүрлі наным-сенім бойынша құмай 

тазы италақаз деп аталатын мифтік 

құстың жұмыртқасынан пайда болыпты. 

Оның құмай деп аталуы да осы қисынға 

байланысты. Мұндай атау құмай тазының 

ұшқырлығы ұшқан құстай екендігін 

білдіреді. 

Дүрегей иттерге тән нақты тұлға бітімі 

мен мінез-құлқы бола бермейді. Олардың 

арасында т�бетке де, тазыға да ұқсастары, 

сонымен қатар мүлдем �згешелері де 

к�птеп кездеседі. Олардың арасында т�бет 

пен тазыда кездесе бермейтін адамға да, 

малға да қарсы шабуға бейім тұратындары 

және жиі үретіндері кездеседі. Дүрегей 

иттердің арасында дене-бітімі шағындары 

да бар. Сонымен қатар к�бінесе сауда 

байланысы кезінде �зге елдерден және 

қазақ даласына қоныс аударып келген 

орыс келімсектерінен ауысқан иттің �зге 

де тұқымдары тарады. Ондай иттердің дене 

бітімі �те шағын, тапал түрлері кәндек, 

кәнден, итаршы сияқты атаулармен атал-

ды.

Қазақта иттің сырттаны деп дене бітімі 

ірі, саққұлақ, күшті, алғыр, батыл сияқты 

ерен қасиеттерімен ерекшеленетін итті 

атайды. 

Ит – адамның сенімді серігі. ^лем 

ха лықтарында ит адамның серігі, досы, 

жанашыры, к�мекшісі саналады. Қазақы 

ұғым бойынша да жылқымен қатар ит те 

– адалдықтың, достықтың нышаны. Яғни 

адамға ең жақын әрі сенімді серігі болу 

осы екі жануарға ғана тән деп есептелінеді. 

Расында да иесіне шын берілген ит 

қауіп т�нгенде �зін �лімге қиюға дейін 

баратындығы ж�нінде деректер мол 

кездеседі. Шәкәрім Құдайбердіұлының 

«Адамнан артық жәндік жаралмаған» 

дейтін әйгілі �леңінде иттің адам тірші лі-

гіндегі ерекше орны мен маңызы поэти-

калық айшықты тілмен сипатталынады:

Адамнан артық жәндік жаралмаған,

Дейді жұрт: «айуан жоқ иттен жаман».

Бұл туралы менде бір б�тен ой бар,

Анық ұқсаң, айтайын, достым, саған.

Адамның айуаннан айласы мол,

Қит етсе қиянатқа қояды қол.

Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек, –

Бұл т�ртеуін кім қылса, шын адам сол.

Қанеки ондай адам, қай жерде бар?

К�бінің сыртында бал, ішінде зәр.

Жарық алып әлемді араласаң,

Ондай жан неше мыңнан біреу шығар.

^йтпесе �зге адамнан ит ілгері,

Достықты ит ұмытпайды, артық жері.

Қолыңнан сорпа жалап �скен күшік

�лгенше есігіңде жүргендері.

Түнде тыным к�рмейді қораға үріп,

Шарқ ұрады ауылды шолып жүріп.

Кетпейді дәмін татқан досын тастап,

Қуалап анда-санда қойсаң да ұрып.

Тоқтамас �зге ауылға сыйласа да,

Кек қылмас иесі ұрып, қинаса да.

Жүз жылдық дос бір күнде жау болады

К�ңіліне бір қылығың сыймаса да.

Қарызы бар еді деп мойын бұрмас.

Иттің кейде иесіне қарай жүгіруі 

тектен-тек емес. Шынтуайтында бұл 

жайт иттің иесіне қарай келе жатқан 

бәле-жаланы к�ріп, оны хабарлауға 

асыққандығын білдіреді деседі.

Ырымдар. К�шпелі ортада адам-

ның итке деген сан ғасырлық қа-

тынасы, әсіресе ырымдардан к�рініс 

тапты. Т�менде осындай ырымдардың 

ең негізгілері беріліп отыр: 

– иттің ұзақ әрі созып ұлуы не-

месе мезгілсіз уақытта қыңсылауы 

жаманшылықтың нышаны. Ит ұзақ 

ұлыса �лім-жітім, сойқан болады, 

елге бақытсыздық, табиғат апаты (жер 

сілкіну, сел, к�шкін, тасқын, боран) 

келеді деп ырымдап, оны ауылдан 

қуады; 

– иттің үздік-создық, қысқа ұлуы 

жақсылықтың нышаны. �йткені ол 

иесіне жақсы тілеу тілеп жатыр; 

– ит к�кке, яғни аспанға қарап 

үрсе сол үйдің шаңырақ иесіне 

«к�рінеді», яғни, үй иесі �леді дейді. 

Мұндайда кейде итті �лтіріп, «бәле-

жала �з ба сыңмен кетсін» деп жерге 

к�міп, үстін жеті кісі қара таспен 

бастырып тастайды; 

– ит пысқырса жаман ырым сана-

лып, «мұрныңа иіс, мұрныңа иіс» деп 

қайталап айтатын болған. �йткені 

оның мұрны сол үйдің малының 

�летіндігін сезіп тұр дейді; 

– ұзақ жолға шыққан кісіге жолы 

оңғарылсын деп ырымдап итке тоқым 

жабады; 

– баланы қырқынан шығысымен 

атақты адамның (ақын, шешен, ба-

тыр, т.б.) үзеңгісінен �ткізіп алу ғұрпы 

сияқты иттің күшігін де ырымдап бел-

гілі адамдардың үзеңгісінің астынан 

�ткізіп алады; 

– ит ш�п жесе – жақсы ырым 

(«ілгері басқанның иті оттайды, кері 

кеткеннің келіні ұрлық жасайды» де-

ген мақал осыдан шыққан); 

– ауылдан атқа мініп аттанғанда 

артынан ит ере шықса,  қуалап 

зорлықпен кері қайтармайды. Бұл 

жайтты ит иесінің жолы болады, 

сапары оң болады деп жақсылыққа 

жориды; 

Иттің қылығы мен әрекетіне 

қарап күн райын болжау.

– ит қолды-аяққа тоқтамай үріп, 

қыңсылап, айнала жүгіріп, тағат тап-

паса, жер сілкінеді; 

–  и т  и і р і л і п  ж а т с а  н е м е с е 

тұмсығын бауырына тығып ұйықтаса, 

жауын-шашын болады; 

– ит жонынан түлесе, қыс жақсы 

болады, бауырынан түлесе, қыс аяғы 

ұзаққа созылады; 

Иттің адамның түсіне енуін жору.

– егер түсіңде ит к�рсең – адал 

досыңа сәттілік болады;

– жүгірген ит к�рінсе – онда �зің 

жаңа орынға жайғасуға орын іздейсің;

– қара ит түске енсе – дұшпан-

дарыңнан сақтану керек; 

– ақ ит түске кірсе – жақсылықтың 

нышаны, ырыс.

– түске т�рт к�з ит кірсе неме-

се «ақ т�с қара ит» – бұлар «кәпір, 

дұшпандар», олардан сақтанудың 

қамын ойлану керек.

Тыйымдар.

– әйел адамның итке тас лақ-

тыруына болмайды. Бұлай істесе әйел 

қолының берекесі қашады, ырысы 

кетеді, иттің құты ұшады;

– жаңа түскен келін мен аяғы ауыр 

әйел итке кет деп айтуына тыйым 

салынады;

– құда-жекжаттар итше ырылда-

басына қонған құт пен шаңыраққа кел-

ген бақ к�бінесе ит бейнесінде келеді 

екен. Ондай үйге құтпан ит немесе алғыр 

тазы бітеді, ол адамның барлық тілеуін 

жүзеге асырып, мұратына жеткізеді 

деседі. �йткені ит иесінің ырыздығының 

тау сылмауын үнемі тілеп жүреді. К�не 

аңыздардың бірінде иттің адамзаттың 

бір ырыздығы бидайды қалай сақтап 

қалғандығы ж�нінде айтылады. «Басқа 

да жан-жануарлармен бірге Нұх кемесіне 

мінгенде ит аузында тістеген бидай 

сабағымен кетіпті». С�йтіп, ит адамзатты 

аман алып қалыпты. ^рі сақшы, күзетші, 

әрі қамқор иттің к�шпелі ортада ерек-

ше қастерленгендігі соншалықты «итті 

теппе – ырысың кетеді» деген  тыйым да 

сып кетеміз деп бір-бірінен ит, күшік 

алмайды;

– мал сойғанда алдымен үй иелері 

еттен ауыз тимей тұрып қанын итке 

бермейді. Сойылған малдың етіне 

адам ауыз тимей жатып ит иіскеп 

немесе ауыз тиіп қойса, ет «харам-

далды»; 

– атты адамға итті қууға болмай-

ды; 

– итті сабамайды, ұрмайды. Итті 

қорлап, азаптаған адамның басына 

жаманшылық келеді. �йткені ит 

«иесі» �кпелеп, киесі атады;

– ж�нсіз итті �лтіруге болмайды 

(т�ртк�з ит немесе құтырғаны бол-

маса). Ондай адам «иттің қарғысына» 

қалады, ұзақ жасамайды, кедейленіп, 

жарлылыққа, тапшылыққа, жоқшы-

лыққа ұшырайды;

– ит �лтірген мұсылман қажыға 

баратын құқынан айырылады. Ондай 

адам Мекке топырағын басуға тиіс 

емес. 

– итке мініп отыруға болмайды. 

– жаңа туған сәбиге итк�йлек 

кигізіледі. Бұл сәби итжанды болсын 

дегенді ырымдағаны; 

– сәби қырқына толысымен 

итк�йлегін шешіп, оған дәмді ас 

түйіп, иттің мойнына байлап қоя 

береді. Балалар итті қуып жетіп 

ішіне түйілгендерді алып, итжейдені 

иесіне әкеліп тапсырады. Баланың 

итк�йлегін сақтап, жолға, сапарға 

шыққанда �зімен бірге алып жүрсе, 

пәле-жаладан сақтап, жолын ашады, 

«баланың періштесі қағып, аман апа-

рып, есен әкеледі»; 

– жас келін қайын атасына сәлем 

етіп отқа май құйған соң, үлкен үйдің 

итіне етегіне салып ет беріп, сүт жала-

тып, арнайы тілек айтады;

– ұрын барған күйеуге ит ырыл-

датар ғұрпы жасалады. Қалыңдыққа 

келе жатқан күйеу үйге таянғанда 

алдынан шыққан бір әйел жүресінен 

отыра қап ит боп ырылдап, кәде 

алады;

– қуаңшылық жылдары иттің 

үстіне су тамызып, жаңбыр тілеген;

– ит �лген жағдайда аузына май 

салып, к�міп тастайтын болған. 

Қазақта қартайып �лерін білген 

ит алыс қиянға кетіп, к�зден таса 

жерде �летін болғандықтан «Жақсы 

ит �лігін к�рсетпейді» деген мақал 

қалыптасқан. �те алыс, к�з к�ріп, 

құлақ естімеген жер дегенді білдіретін 

«ит арқасы қиянда», «ит �лген жер» 

деген тұрақты с�з орамдары да осы 

жайтқа байланысты қалыптасты;

– күшік алу үшін иесіне кәде 

береді, оны «қарғыбау» тағу деп атай-

ды;

– қазанның әбден тозығы жетсе де 

оны лақтырып тастамай, итке итаяқ 

жасап береді.

– Халықтық ветеринарияда да 

иттің �зіндік орны болды. К�шпелі ор-

тадағы наным-сенім бойынша ит ас-

та ғамға пайдалануға келмейтін арам 

хайуандардың қатарына жатады. Де-

генмен, зәрушілікке байланысты оны 

ем дікке қолдану жиі кездескен. Ит 

және оның түрлі мүшелері жабысқан 

пәле-жалаға, ауруға, жараларға қарсы 

ем-дом ретінде кеңінен қолданылды. 

Жеті қазынаның біріне саналатын 

иттің итаяғынан тілі шықпаған балаға 

су ішкізеді. «Ит жыны» бар бақсылар 

дертті иттің бас сүйегіне к�шірген. 

С�йткенде, иттің «рухы» әртүрлі 

аурудың иелерін қуып шығады екен 

деседі.

Иттің – зілзала, дүлей дауыл, �рт, 

тасқын сияқты апаттарды алдын ала сезе 

алатын ерекше қасиеті де бар. Ит иесін 

ғана емес, оның туыстарын да таниды, 

тіпті иесінің �зі к�рмеген туысын да 

иісінен ажыратады екен деседі. Б�ріге бір 

лақты жем қылып қойғаны үшін күні бойы 

қыңсылап, ас-су ішпей қамыққан, тіпті 

�ліп кеткен иттер ж�нінде аңыз-әңгімелер 

ел ішінде мол сақталған. Сондықтан жақсы 

ит малға да, жанға да серік деген баға 

беріліп, үйдің ырысы делінеді.

Иттердің қолға үйретілуі мезолит 

дәуірінен (б.з.д. 13-7 мыңжылдықтар) бас-

тау алады. Қола дәуірінің кейінгі кезеңін-

де ит те сиыр мен қой тәрізді құрбандыққа 

шалынатын жануарлар санатына ен-

ген. Б.з.д. І мыңжылдықтың ортасында 

Орта Азия мен оған жапсарлас жатқан 

аумақта итті жерлеуге қатысты қазба 

деректері оның бағзыда үлкен культке ие 

болғандығын к�рсетеді. Итке қатысты 

к�не дерек Авестада мол ұшырасады және 

ол кездегі адамдар ең қасиетті деп санаған 

хайуандарды итке теңеген. Айталық, 

құндызды «су иті», кірпіні «тікенекті ит» 

деп атаған. Зороастрлықтардың сенімінде 

ит пәле-жаладан, жын-періден қорғайды. 

Ит жылқы тәрізді �ліктің жанын қияметке 

дейін жеткізетін жәрдемші деп санаған. 

Бағзыда ғұндар �лiктi  жерлегенде 

«аруақты к�кке ертiп шығады» деген сенім 

бойынша иттi де бірге жерлейтін болған. 

К�п жұрттардың мифтерінде ит �лім мен 

�мірдің шекарасы, екі дүние аралығы, 

жан мен тән дәнекері деген сияқты  алуан 

түрлі қисындар кездеседі. Мысалы, иттің 

адамға жақындығы соншалықты, ол 

құйрығымен су сеуіп, адамды тозақ аза-

бынан құтқаруға ұмтылады деседі. К�не 

түркі тайпаларында тарихын, атауын, 

тотемiн б�рімен, барақпен (итпен) байла-

ныстырады. 

Иттің еркегі – т�бет немесе арлан, 

ұрғашысы – қаншық деп аталады. Бірге 

туған күшіктерді – ұялас дейді. Иттің 

дауысын үреді, арсылдайды, ырылдай-

ды, қыңсылайды, ұлиды деп ажыратады. 

Қазақта т�рт к�з, сары аяқ, яғни к�здерінің 

алдында екі ақ дағы, аяғы сарғыш болса 

ондай ит үйге ауыртпалық, қиыншылық 

әкеледі деп асырамаған. Тіпті наурыз 

ғұрпын атқару кезінде кездескен т�ртк�з 

итті �лтіретін болған. 

^уелде ит  адамдардың қоныс-

мекенін күзету қызметін атқарды. Кейін 

мал шаруашылығының, соның ішінде, 

к�шпелі шаруашылық-мәдени типінің 

орнығуына байланысты ит күзетшілікпен 

қатар, бақташылық қызметті қатар 

алып жүрді.  Бұл үрдіс иттің жаңа 

тұқымдарының қалыптасуына алып 

келді. Дәстүрлі қазақы ортада негізгі 

тұқымдар болып саналатын тазы мен 

т�беттің пайда болуын аталмыш жайтпен 

түсіндіруге болады. Оларды сыртқы және 

�зіндік физиологиялық ерекшеліктеріне 

байланысты тықыр жүнді (таз) және 

қалың жүнді (барақ) деп жіктейді. Тықыр 

жүнді иттерге тазы, ал ұзын жүнді барақ 

иттерге т�бет жатады. Сонымен қатар 

қазақта кездесетін аралас тұқымды 

будан иттер – дүрегей деп аталады. 

Қазақы т�бет �зінің ақылдылығымен, 

сабырлылығымен, батылдығымен, 

қайраттылығымен ерекшеленеді. Ол 

жыртқыш аңдарға, әсіресе қасқырға �ш 

болғанмен, орынсыз �ршеленіп ұмтыла 

бермейтін «салқынқанды» хайуан ретінде 

ерекше бағаланады. Қаймықпайтын 

батылдығына қарамастан, иесі тұрғанда 

б�тен адамға мүлдем қауіпсіз, яғни 

оған сес  к�рсете  үргені  болмаса, 

Сол күні-ақ дұшпаныңмен 

болар сырлас.

Бұрынғы жақсылықтың бәрін ұмытып,

Не қылса, бір зияны тимей тұрмас.

�кпелесе не с�зге, немесе асқа,

Жау шығады дос, жақын қарындасқа.

Ит иесін қаппайды құтырса да,

Адамның шын досы жоқ иттен басқа.

...Біреудің асыраулы иті болған,

Күшігінен тамақты берген қолдан.

Сол адамның тап-тату жақын досы

Араз болып кетіпті достық жолдан.

Пәле салып жамандап күнде-күнде

�шігіп, дұшпан болып кеткен мүлде.

Ыза менен күншілдің ойын билеп,

�лтіргелі келіпті айсыз түнде.

Арсылдап иті үрген қараңғыда.

Иесі жер шалады барады да.

Бұғып жатқан дұшпанын к�зі к�рмей,

Итті ұрады бір таяқ алады да.

Қанжар ала жүгірген жауды к�ріп,

Қашады қатты аттанды салады да.

Мына жақтан жүгіріп ит те келіп,

Тастайды әлгі жауын жарады да...

Алаңдамай тыңда да с�зімді тос,

Айтылған с�з емес қой 

қалжыңмен бос.

Дос деп жүрген кісіңнің к�бі дұшпан,

Шын достың – жақсылықты 

ұмытпаған дос.

Иттің адамға адал серік екендігі 

ертедегі мифтерде, дәстүрлі дінмен байла-

нысты аңыз-әңгімелерде ерекше к�рініс 

тапқан. Иттің адамға адалдығының себебі 

қазақ мифінде былайша түсіндіріледі: 

«Жасаған жердің иесін жарату үшін жер 

кіндігінен топырақ алып, бір ер, бір 

әйелдің мүсінін жасап, күнге кептіріп, 

 аузынан үрлеп, жан енгізіпті. Олар ор-

нынан тұрып, �мір тірлігін бастапты... 

Жасаған балшықтан илеп, адам мүсінін 

жасағанда оның кіндігінен ойып тасталған 

бір ш�кім балшықтан итті жаратқан екен. 

Кіндіктегі шұңқыр содан пайда бо-

лыпты. Иттің үнемі адамнан айырылмай, 

қайда барса да, иесінің мал-мүлкін қорып, 

адамға серік болып жүретін себебі сол 

екен». 

Қазақта «ит – үйдің ырысы» деген 

с�з бар. Дәстүрлі ұғым бойынша адам 

қалыптасқан. Тіпті ит болмаса тамақтың 

артығы далаға т�гіліп, обал, ысырап болар 

еді. Бұл хайуанның адам ырыздығының 

сақшысы, сақтаушысы екендігінің тағы 

бір мәні осында дегенге саяды ит туралы 

ел арасында кең тараған тағы бір әңгіме-

аңыздың мазмұны. 

Ит жүгірту – аңшылық және саятшы-

лық та арнайы баулыған иттерді аңға қосу. 

Ит қосу аң аулаудың байырғы әдісі, әрі 

ертеден келе жатқан �нер ретінде белгілі. 

Иттерді аңға �зіндік ерекшеліктеріне 

байланысты баулиды. Қазақта аңға �те 

шапшаң әрі ұшқырлығына байланысты 

к�бінесе тазы иттер үйретілген. Аңға 

баулыған тазы иттердің иіс сезгіштігі 

сезімтал, құлағы сақ және ұшқыр жүйрік 

болып қалыптасады. Тазыны күшік 

кезінен таңдап алып, ұсақ аңдарға салып 

ауыздандырып, із кесуге баулыған. Бүркіт 

баулығандай оны да әртүрлі әрекеттерге 

машықтандырады. Алдымен бұйрыққа 

бойсұнатын етіп жаттықтыру, «жат, тұр, 

отыр, кір, шық, жүгір ұста, алып кел, әкет, 

кейін тұр, таста, есікті аш, жап, қақшы, әне! 

міне!» деген с�здерді ұғынуға және соған 

орай әрекеттенуге тәрбиелейді. Тазыға 

жасынан шикі тамақ бермей, тек пісірген 

тағамдар береді. Піскен тамаққа үйренген 

ит ұстаған аңды �лтіргеннен кейін жемей 

тастап қояды, тіміскілеп, жаман-жұтық 

нәрселерді жемей, таза болып үйренеді. 

Иіс сезгіштігі де артады. Итті кез келген 

адам емес, тек бір адам ғана баулиды. 

Жаңа туған күшік к�зін ашып, бауырын 

к�тергеннен кейін к�рінген нәрсені ұстап, 

домалатып ойнағыш келеді. Сол бастан 

алдына тышқан, сарышұнақ �лтіріп, тастап 

қойса, ырылдап талауға үйренеді. �скен 

соң алдымен жетекке баулып, айтаққа 

дағдыланады. Жетекке үйренген иттер 

тартынбай, не озып кетпей, қатарласып 

жүріп отырады. Кейін бірте-бірте тірі 

нәрсені ұстауға үйретеді. Итті бау аштырып 

үйреткенде тірі қоянның аяғын байлап, 

айтақтап ұстатады. Осыдан кейін итті дәл 

осы тәсілмен түлкіге салады. Алғашқы бау 

ашуы сәтті болған ит келесіде тайсалмай 

тап береді. Ит түлкі ұстап үйренген соң 

аңшыға к�п жеңілдік туады. 

ИТЫРЫЛДАТАР –  қалыңдыққа ұрын келу 

ғұрпында атқарылатын жосынның атауы. Ит тәрізді ырыл-

дау, үру арқылы адамды б�геп, тек кәдесін алғаннан кейін ғана 

жолын босататын ғұрып. Ертеде ұрын келген күйеуді қалыңдықтың 

жеңгелері түрлі ғұрыптар атқарып, кәде-сыйлықтарын алғаннан 

кейін ғана жолықтыратын болған. Мұндай кезде қалыңдығы отырған 

үйге беттеген күйеу жігіттің алдына бір әйел итке ұқсап ырылдап  жатып 

алады. «Ырылдап» жатқан әйелге жолын босату үшін тиісті кәдесі – 

 итырылдатарды берген соң ғана күйеу үйге қарай �те алатын болған. 

Кейбір аймақта бұл ғұрып үйге кіргеннен кейін орындалады. Жатар 

алдында бір кемпір т�сек жанынан итше ырылдап немесе үріп жатып 

алып, күйеу итырылдатар кәдесін бергеннен кейін ғана орнынан 

тұрып кетеді. Сонымен қатар итырылдатар кәдесін алу үшін 

кейбір аймақта күйеудің алдынан ит жетектеген бала-

лар шығатын болған. Жалпы бұл кәде итті үй мен 

иесінің қорғаушысына балануға байланы-

сты орындалатын ғұрып болса 

керек. 

ҒҰРЫП АТАУЫ
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Сарыбай би он бес жасар баламен үш 

рет билік айтар кезде ақылдасып, жеке 

ой-пікірін біледі. 

Ақыры Лепсі �зенінің жағасында 

жаз айында бүкіл иісі Үйсін-Найман бас 

қосқан жиында Сарыбай Айдосұлы – 

Жетісудың т�бе биі былай депті: 

–Мынау Сәттібек Ниязбек баласы 

– менің жанымда үш жыл жүріп, билік 

айтудың жай-жапсарын, ж�н-жосығын 

әбден біліп алған, оқыған-тоқығаны к�п 

к�мекшім болды. Енді, міне, он алтыға 

шығайын деп отырған Сәттібекті дуалы 

ауызды әділ би болатындығына бек сеніп, 

Сіздерге таныстырып отырмын. Оны 

бала демей, Сәттібек демей, «Сәке» деп 

атаңдар. Ел-жұрттың қамын жейтін, ата-

дан нағыз ұл болып туған оған ақ батамды 

беремін! – деп бәріне қол жайғызып, оң 

батасын беріпті. 

Содан бері Сәттібекті ел «Сәке», 

«Сәке» десіп т�рге шығарып, т�релік 

айтқызып, жас та болса абыз ақсақалдай 

тауып айтар шешендігіне, тура айтар 

к�семдігіне тәнті болыпты. Содан Сәке 

атанып кетіпті.

***

^йгілі Сұраншы батыр Іле бойына 

келген 20 казак орыстарды суға түсіп 

жатқан жерінен күтпеген жерден басып 

ұстап, тұтқындап Үлкенсазға алып кетіпті. 

Ел-жұрты «Олжа аламыз» деп солай 

ағылыпты. Олжа деп тұтқындарды сұрап 

алып, Жібек жолында ары-бері �ткен 

кіреші-керуеншілерге сатып жібереді 

екен.

Сарыбай би мен Сәке екеуі мұны 

естісімен солай асығыс жолға шығыпты. 

Жол-ж�некей екеуі ақылдасып, кеңесіп 

бір тоқтамға келіпті. 

Талаптының тақымы тасқа шеге 

қағады емес пе!

Ү л к е н с а з ғ а  ж е т і с і м е н  С а р ы б а й 

қасында Сәкені алып Сұраншы батырмен 

үшеуі ұзақ с�йлеседі. «Бұл орыстарды 

маған бер. Қара топандай бұлармен жаула-

сып, кектенсек түбіміз жақсы болмайды» 

деп батырды әзер к�ндіреді. 

Сарыбай би күнде бір сиыр сойып 

беріп, әлгі қолға түскен жиырма орысты 

б�лек күтеді. Жиырма шақты күн Сәке де 

орыстармен әбден араласып, зерек жігіт 

орысша үйрене бастады, бауыр басып 

қалады. «Іленің арғы бетінде зеңбіректері 

бар мұздай қаруланған қалың орыстар 

келе жатыр» деген хабарды естіп, Сарыбай 

тұтқындағы казактарды тұтас �з киімін 

кигізіп, қарсы алуға аттанады. 

Бұлар жеткенде барабанын дүңкіл де-

тіп, кернейлеткен орыс солдаттары бергі 

бетке �тіп, бекініс жасап, зеңбіректерін 

оқтап, әзірейілдей дайындалыпты. 

Сонда Сарыбай қасына Сәкені алып, 

тұтқындағы арасында бір офицері бар үш 

казакты ертіп, қасқайып қарсы барыпты. 

Аналар аң-таң дүрбімен қарап тұрыпты. 

Үш казак орыстарға жетісімен жылап 

к�рісіп, енді дереу Сарыбай мен Сәкені 

к�рсетіп, істеген жақсылықтарын айтып-

ты.

Сарыбай да қосынына қайта келіп 

қалған 17 тұтқын орысты және олардың 

түйеге артылған бүкіл қару-жарағын 

әкеліп түгел тапсырыпты. 

Орыс ұлықтары бұларды Қапалға алып 

жүріп, ерекше күтіп, сый-сияпат беріп 

қайтарыпты. Сарыбай Айдосұлының 

бұл игі ісін дереу Орынборға генерал-

губернаторға тәптіштеп жазып жіберіпті. 

Міне, содан бастап Сарыбай Айдосұлы 

қазақ даласына кеңінен еніп келе жатқан 

патша ұлықтарымен етене араласып, 

айтқанын �ткізетін әйгілі биге айналады. 

– Не тілегіңіз бар, бәрін орындаймыз, 

– дегенде, бытырап тарап кеткен Екей елін 

жинап, �з жеріне қоныстандыруды сұраған 

екен. Сарыбай би осы к�регендігі мен 

қайрат-жігерінің арқасында жан-жақтан 

іздеп, сұрап жүріп жиырма бір ата Екей 

елін жинап, Алатау б�к те ріне к�шіріп 

әкеп, жер кесіп беріп қоныстандырады. 

Сарыбай би – Жетісудағы т�рт т�бе 

бидің біреуі еді. Ол кездері Жетісуға 

Аяг�зден Ыстықк�л, Таласқа дейінгі 

алқап түгел қарайтын. Тайторы Сәке 

 Сарыбай бидің сенімді серігі, оң қолы 

 болып, қасында жүріп, к�п үйренеді. 

***

Сәке нағыз жігіт шағында Сұраншы 

батыр сарбаздарымен бірге Ұзынағаш 

шайқасына қатысып, қоқандықтарды 

орыстармен бірге қуып соғысып Тоқмақ, 

Меркі, Сайрамға дейін бірге барады. 

Сұраншы Сайрамда жау қолынан 

қайтыс болғанда, одан әрі кек алып олар-

ды Ташкенттен де қуып шығып, бүкіл 

оңтүстікті азат етіп қайтуға қатысты. 

Бұл майдан жорығы Сәкені к�п есейтті, 

талай-талай елі мен жері үшін құрбан 

болған замандастарын жерлеп тұрып, 

жауларына деген кегі қатайды. Жасынан 

қоқан бектерінің істеген небір зұлымдық, 

қоқан-лоқыларын к�ріп-естіп �скен ол 

бұл жорықта Сұраншыдай айбынды батыр 

ағасынан, к�птеген баһадүр боздақ бауыр, 

достарынан айырылып қайтты. Соңғы 

демі үзілгенше сол ел-жұрты үшін шейіт 

болғандарға арнап үнемі құран бағыштап, 

дұға оқып отыратын болды. 

***

Жасынан ауызы дуалы айтулы би 

Сарыбай Айдосұлы 1890 жылы к�кек 

 айында қайтыс болып, келесі жылы жазда 

Үлкенсазда алты Алашқа сауын айтқан 

атақты асы беріледі. 

Ендiгi бiр келелi әңгiме – Сарыбайдың 

асына Майк�т ақынның келуi және оның 

Жетiсудың жетпiс жетi игi жақсыларына 

сәлем берген атақты �леңi, ел-жұртқа 

к�ңiл айтқан жыры хақында болмақшы.

Қ а з а қ с т а н н ы ң  х а л ы қ  а қ ы н ы , 

тоқсанның т�рiне  келген ^сiмхан 

Қосбасаров бұл ж�нiнде былай деген едi:

– Атақты Сарыбайдың асынан 

бiр жыл бұрын Жетiсудағы Сәт болыс 

Майк�тке асқа келер-келмесiн, келсе, 

Жетiсудың барша саңлақтарына �леңмен 

сәлем беруге қалай екенiн сұрап хат 

жазады. К�п ұзамай-ақ Майк�ттен бұл 

ықыласты қабыл алатыны, асқа келсе 

сәлем беруге дайын екендiгi туралы жауап 

хат та келедi.

– Бұл хатты жазу себебiм, екi жаққа 

пайдалы iс болайын деп тұр. Сондықтан 

мен үшiн ғана емес, �зiң үшiн де керек. 

Аста мынадан бастап мынадан аяқтайсың 

айтатыныңды. Бегзадалығы, байлық 

мырзалығы мынадай. Ата тегi мен қазiргi 

ел арасындағы беделi мынадай, – деп тiзiп 

екiншi хатты және жiбередi.

Майк�т қорқор тартатын, �те сыпайы, 

киiмдi талғап киетiн талғампаз, оқуы 

жетiк, бiлiмдар ақын болған. Руы – Ысты.

Сонымен, атақты Сарыбайдың асына 

жиналған бүкiл игi жақсылар алдында 

�леңмен сәлем беретiн оңтайлы сәттi 

тосқан Майк�т, атқұмар қазақ сәйгүлiгiн 

күтетiн бәйге т�рде Сәт болыстың айтуы 

бойынша жұптап келген �леңiн бастап кеп 

жiбередi: 

Ойлап ем ауыл жақтан келейiн деп,

Сәлемiн пайғамбардың берейiн деп.

Жиынын Сарыекемнiң есiткен соң,

Отырмын бiраз �лең т�гейiн деп.

Шәрiмiз ^улиеата, Меркiде едi,

�леңге молда Майк�т еркiн едi.

Жиынын Сарыекемнiң есiткен соң,

Бұл Майк�т сонша жерден жетiп едi.

Қорғасын ауырындай салмақтары,

Бабамның к�тере г�р, аруақтары.

Жүрмiсiң есен-аман, күйлi-жайлы,

Отырған Жетiсудың саңлақтары?

�лдi деп Сарыбай би хабар барды,

Туғандар ол жақтағы хабарланды.

Бесбайдың аманбысың, Аршабегi,

Бұл жақта Шапыраштының қарак�гi.

Шынжыры жетi атаңның үзiлмеген,

Майк�ттiң әдейi iздеп келген жерi.

Сәкесi Тайторының аманбысың,

Сен-дағы қатарыңнан озған жансың.

Жүзiңдi жақсы ағалар к�ргеннен соң,

С�йлейдi алдарыңда бұлбұл құсың, 

– деп бүкіл Жетісудың игі жақсыларына 

�леңмен сәлем береді, әрқайсысының игі 

істерін айтады. 

 �леңді саралап отырған Жаныс Сәт 

болыс Майк�т �лең-жырын аяқтағанда 

қасқа мен жайсаңдардың ортасынан кер-

бездене к�теріліп:

– О с ы н д а  о т ы р ғ а н  Ж е т і с у д ы ң 

саңлақтары! Мені жалғыз атты жарлы Сәт 

дейді. Қараша үйім бар. Жаңбыр жауса, 

тамшы сорғалап тұрады. Аздаған дәулетім 

бар. Ол да осы тілегі түзу ағайынның 

достығы арқасында құралған, сол достық 

үшін жиналған. Алыстан ат арылтып 

кеп қапсың ақын. «Орамал тонға жара-

маса да, жолға жарайды» деген, мынау 

сәлеміңе атағаным. Ауылға жүріп, түстеніп 

аттанарсың, – дейді де, салмақты сабыр-

мен ғана жүз теңгені ортаға тастай сала-

ды. Сонда бір қойдың бағасы отыз тиын 

тұрады екен.

Сәттің әуелден қолы ашықтығын 

білгенмен, мынадай орасан мырзалық жа-

сайды деп қапелімде ешкім ойламаса ке-

рек. Айқым руының дәулеттісі Тоқшабай 

тұрып: – Мына қызыңды ұрайын Сәт 

бір қылықты қылды-ау, – деп күбір ете 

түссе, оның қасында отырған Тілеуғабыл 

Үсенбай болыс: – Қылықты қылды деген-

ше, шу түсірді демейсің бе, – деп орнынан 

тұрып кетіпті.

Мырзалықтан мырзалық асырмаса, 

қазақ қазақ болған ба? Айқым Тоқшабай 

�з жігітін дауыстап шақырып алып, елдің 

к�зінше:

–Қара нардың үстіне қара кілем  жауып, 

Майк�ттің алдына тоғыз тарт. �зі үйден 

шай ішіп, жеңгелерінің мырзалығын к�ріп 

аттанар, – дейді. Мұны естіген байлар мен 

бектер қайтіп шыдап отырсын. Мырзабек 

Құдайберген қызба мінезді адам екен:

– ̂ лгіге айт, сары айғырдың үйірін ай-

дап әкелсін. Майк�ттің сәлеміне  тартуым, 

– депті.

Сонда Тайторы Сәке дүйім жұрттың 

алдына шығып:

– Сарыбай би ағаның батасын алып, 

к�п жақсылығын к�ріп едім. Майк�т 

аға сізді ауылыма арнайы шақырамын, 

келіп қонақ болыңыз. �зіңізге ішіндегі 

жиһазымен бір үй және бір үйір жылқы 

беремін, – депті. 

Бұл асты Қосай шешен басқарып, 

айтқандарын жазып, хатқа түсіріп алып-

ты. Сәке Қосай шешенге к�мектесіп, ас 

біткенше тік тұрып қызмет етіпті. 

 Майк�т �лгенше былай деп айтып 

жүріпті: «Сарыбай тірлігінде де мырза еді, 

асында да маған мол олжа әкелді. Қызыр 

қонған, қыдыр шалған қасиетті қызыл 

жолбарысты би ғой ол».

Бұл астағы ат бәйгесiне 300-ден аса 

жүйрiк қосылды. Аспанқораның арғы бетi, 

К�кт�беде с�ре белгiлендi. Қорым тастар 

жиналған «Сарыбай с�ресi» бұл жайлауда 

әлi тұр. 

Бәйге аттары Жауырдан, қазiргi 

Қасым бек ауылынан жiберiлiп, сол 

К�кт�беде күтiп алынған. 

С�реге бiрiншi болып Сарыбайдың 

Бозтанауы келе жатқанын к�рiп, қырғыз 

манабы Шәбден айғай салыпты:

– Оу, к�зің тіріңде Сарыеке, бас 

бәйгенi қашан бересiң дегенде, «Менiң 

асымда аласың» дегенiң қайда? Аруақ! 

Аруақ! Аруақ! – деп үш рет айғай салғанда 

с�реге қырық құлаштай ғана қалған 

Сарыбайдың Бозтанау жүйрiгi сиырдың 

сияқты жуандар �здеріне зорлық істеп 

қоныстарын алып қояды. Сол қонысты 

Сәке айтысып жүріп алады.

Сол Сәкенің ағасы Садырбек деген кісі 

�ліп, соған ас береді, қонақ алады, даяшы 

болып қызмет істейді.

Осы аста Жамбыл Сәкенің қасына 

еріп Садырбекті жоқтап жыршылық етеді. 

Асқа қырғыз Шәбден, дүнгеннен Бұлар 

батыр келіпті. Қасына кару-жарағы бар он 

жасауыл ертіп, әнші, жыршымен келіпті.

– Садырбекке ат шапты,

Суықт�бе бауырында.

Кырғыз, қазақ бас қосты,

Сәке болыс аулында.

Қатарлап үйді тіктіріп,

Қамбалап қазан қайнаттың.

Желілеп бие байлаттың.

Сауын айтып ас беріп,

Ақындарды сайраттың, – деп жырлаған 

Жамбыл осы аста. Бұл жырды бізге айтқан 

– Мұстафа Д�ненұлы деген кісі. Ол қазір 

Қоғамшыл колхозында, жасы 1944 жылы 

56-да. «Бұл аста мен 13-14 шамасында 

едім» дейді. Бұл аста Жамбылдан басқа да 

к�п ақын болды, бірақ Жамбылды Сәке 

�те қадірлеп �з қасында ұстайды. Және 

алыстан келетін сый кісілердің алдынан 

Жамбыл барып жыр айтып, әкеліп түсіріп 

отырды дейді.

Бұл асқа аса б�лек салтанатпен келген 

кісі Сәкенің Райым деген інісінің Ырғайты 

еліне (бұл Дулат елі бұрын Пішпекке 

қараған ел) ұзатқан Гүлшаш деген қызы 

болыпты. Қыздың барған жері де аса бай 

жер болса керек. Күйеуі Ұрақ Ноғайбай 

баласы деген �те сері жігіт екен. Асқа 

келгенде Гүлшаш қасына екі қыз, 8 жігіт 

ертіп, �зге елден б�лек келген.

Екі қыз бен Гүлшаш үшеуі к�мірдей 

үш қара к�к арғымақ мініп келген. Ал сегіз 

жігіт бір түсті ылғи ала аяққара ат мініп 

келген. Сегіз жігіттің басына кигендері 

сары мақпалмен тыстаған қара бұйра 

б�рік, үстеріне қара мақпалдан бешпет 

киген.

Гүлшаш �зі басына шеттігін маржан-

мен желбіршектеген аққұндыз салып, 

шашының ұшына ылғи ақ меруерт тізіп, 

сексен тал ғып �ріп, үлде мен бүлде киіп 

және бастарына қолшатыр ұстап кепті.

Гүлшаштың алдынан түстік жерден 

шығып жыр айтып алып келген. Оған да 

барып жыр айтқан Жамбыл болған.

Жамбылдың осы аста айтқан жыры 

ел аузында жатталып, әсіресе Тайторы 

сияқты аз ел Мырзабек, Кәшкелерден 

теңдік алдың деген жерге �те арқаланып 

және Гүлшаштын сәнді келісін келістіріп 

айтуы елге ұнайды. Ас 8 күнге созылыпты. 

Екі күндей балуан күресі болып қырғыз, 

қазақ болып күресіп, бас палуан сол 

 Тайторы руының �зінен шыққан  Дарыбай 

Шымырбай баласы шығып, сайысқа 

қырғыздан Тістеуікпен сайысып, қазақтан 

тағы Тайторының �зінен Оразалы деген 

шығып, о да Тістеуікті түсіріпті.

Қасқарау руынан келген атақты 

Ноғайбайдың күрең аты бас бәйгені алып-

ты. Қалған бар бәйгені ас берген рудың 

�здері алғанына Тайторы руы аса ырым 

етіп қуанса керек.

Сонда жасы 80-ге  келіп калған 

 Салтанат деген бәйбіше (Қоржымбай 

 деген кісінің әйелі):

«Телекең мен Жүзекең,

Сәкеге жақын ақылды.

Қай уақытта да рухани жетілу 

ү ш і н  ә д е б и  ш ы ғ а р м а л а р д ы 

к�п оқыған абзал. Себебі әрбір 

автордың туындысында тары-

дай болса да пәлсапа ның жата-

тыны анық. Түйсінген жанға аз 

да болса ақыл қосады. �кінішке 

қарай, XXI ғасырда әдебиетке де-

ген құлықсыздық кең етек жайды. 

^рине, оны қоғамның құбылуына 

сілтеп, іштей тон пішіп, әлеуметтік 

желілердің әлегі деуімізге де бола-

ды. Алайда мақсаты айқын адамға 

алынбайтын қамал жоқ. 

«Мақсат» дегеннен туындайды. 

Бірде жақын досым: «Сендер тым 

қазақисыңдар, қалай осы әдеби 

с�йлейсіңдер» деп қызығушылық 

танытпасы бар ма? ^лгі жер-

де бірнеше кітапты оқуға кеңес 

бердім. Мемлекеттік қызметкердің 

қолы босай бермейтінін білсем де, 

тапсырманы үйіп-т�ктім. Айтқан 

әңгімем тым ауыр тисе керек, басы 

салбырап кеткен-ді. Арада біраз күн 

�ткенде, оқығанын не оқымағанын 

б і л е й і н  д е п  х а б а р л а с т ы м . 

Телефонның ар жағында Қадыр 

Мырзалиевтің �леңін жатқа соғып 

тұр. Екі аптада үш жазушының 

кітабын оқып тастапты. Міне, 

ғажап!  ^сілі ,  заң саласының 

қызметкері әдебиетке әуестенбеуші 

еді. Мына жігіттің табандылығына 

расымен де таңғалдым. Жұмыстың 

қарбаластығына қарамай, күніне 

50 бетті парақтайтын к�рінеді. 

С�йлеу мәдениеті де ж�нге келген 

сыңайлы. Негізінде к�п оқитындар 

қандай кітаптан не оқығанын аса 

саралап жатпауы мүмкін. Деген-

мен, оқып-білгендері санасында 

там-тұмдап болса да сәулеленіп, 

жарығын шашып тұрады. Ондағы 

мәліметтер адамның жадында 

жүйелі түрде сақталмаса да кей-

де зердедегі  жайттар еркінен 

тыс адамның к�кейіне н�сердей 

құйылатын кездері болады. 

Меніңше, баланы тәрбиелеу 

үшін адамгершілік үлгісі, ақыл-ой 

даналығы қажет. Сонымен қатар 

қарапайым ата-ана рухани асыл 

мұрамен суарылған жан-жақты 

білімдар болуы тиіс. Шындығында, 

оқымысты жанның миына оқыған 

сайын к�п мәлімет құдды таспаға 

басылғандай жазыла береді. Зерде-

де сақталған осы құпия таспа мен 

таспадағы мағлұматтардың пайдаға 

асуы тікелей к�п оқуға байланы-

сты. 

Кейде  қай кітапты оқудың 

тиімді екенін біле алмай дал бола-

ды. ^р бетін оқта-текте ақтарып, 

қызық жайтты іздейді.  Содан 

соң еріншектің күйін кешеді. 

 Немесе әр нәрсені бір сылтау-

ратады.  Ақиқатында шындап 

кіріссек,  мойынға  жабысқан 

кержалқаулықты алысқа қуып, 

оның орнына кітап құшақтап 

отырған ізгілікті отырғызып қоюға 

болады. ^рине, ол әр адамның �з 

еркіндегі дүние. Тек соған бетбұру 

керек. Жасампаз оқымысты Жан 

Мольер жария қылғандай «кітаби 

даналықтан ақымақтың топастығы 

екі есе танылады». Бір білетінім, 

білімсізге парасаттың түсқағазын 

желімдеп жапсырғанымен бәрібір 

де жасанды сүлде болып шығады.  

Қалай болғанда да, біз бәріміз 

бір заманның ұрпағымыз әрі бір 

арбаның үстінде келе жатырмыз. 

Қазақта «к�п жасағаннан емес, 

к�пті к�ргеннен сұра» дейтін тәмсіл 

бар. К�пті к�рген адам қашанда к�п 

оқиды. Сондықтан ақыл сұраған 

болашақтың алдында қызармаудың 

орайлы жолын іздеген ж�н. Ал ол 

жолды тек кітаптан ғана таба ала-

мыз.

Мұхтар КҮМІСБЕК

КІТАП ОЙЛЫЛЫҚҚА
 ЖЕТЕЛЕЙДІ
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ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

МОМЫШ БҰЛАҒЫ
Алатаудың етегінде орналасқан 

Момыш бұлағына талай рет 

респуб ликадан, облыстан келген 

басшылар барып, Мыңбұлақтың 

тамаша табиғатына сүйсініп, саф 

таза ауасын тамсана жұтып, бал 

татыр бұлағынан су ішті. Сол арада 

Аманжол Дүрәліұлы демеушілердің 

күшімен жасатқан бас жоспарын 

к�рсеткенде: «Ғажап стела. Бұл 

жерді туристік орталыққа айнал-

дыру керек. Тамаша жер, керемет 

к�рініс. Қарияның мына жобасы 

іске асса зиярат жасауға келетіндер 

к�п болады. Мұны міндетті түрде 

жүзеге асыру керек» десті. Бірақ 

мәселе  қаржыға  т ірелгенде, 

солардың дені сылтау айтып: «Жер 

жекенікі. Бюджет қаржысына 

сала алмаймыз.  Алдымен жерді 

жергілікті әкімдіктің меншігіне 

алу керек» деп, мәселе кейінге 

шегеріле берген-ді. 

Дегенмен, А.Дүрәліұлы алған 

бетінен танбады. Бұл тығырықтан 

да жол таба білді. Жан-жаққа хат 

жазып, қақпаған есігі, аттамаған 

табалдырығы қалмады. С�йтіп 

жүріп, аумағы екі гектарды алып 

жатқан жерді, егесі,  Талапты 

а у ы л ы н ы ң  т ұ р ғ ы н ы  М а қ а н 

Сәрсеқұловтан басқа жерге айыр-

бастап алды. Жерге мемлекеттік 

акт іс ін  жасатып,  Мыңбұлақ 

ауылдық округінің меншігіне 

�ткізді. Сол күні бізден келіп 

сүйінші де сұрады. 

– Сүйінші, – деді есіктен кіріп 

келген Аманжол аға баяғысынша 

дауысын к�тере жарқылдап.   – 

Мені құттықтауларыңа болады. 

Мен ақыр түбінде жеңіске жеттім. 

Жердің к�к қағазын алдым. 

Біз құтты болсын айттық. Ол 

кісі ағынан жарылды.

– К�к қағазды ала  салып, 

Б а у к е ң  н і ң  к е л і н і  З е й н е п 

Ахметоваға қоңы рау соғып сүйінші 

сұрадым. З.Ахметова қуанып, там 

салу үшін жер ала алмай жүргенін 

айтып, таңданысын жасыра ал-

май, «Сүйіншіңді түйіп қойдым, 

барғанда ала барамын» деді .  

 Аудан әкімі Бақтияр К�пбосынов 

«к�ктемде бұлақтың айналасы-

на тал егейік. Сол кезде қоршап 

та берерміз» деп мені қуантып 

тастады. ^рі менің жобама біраз 

�згерістер енгізіп, жолды түзеп 

қайта салайық, бастау басына б�гет 

тұрғызайық деген ұсыныстарын 

жеткізді. ^кімге шын риза болып 

шығып келе жатқан бетім еді, – 

деді. 

«Баукеңе стела тұр ғызуды 

б а с т а с а ң ы з  а й т ы ң ы з .  Б і з 

қолымыздан келгенше құры-

лысына демеушілік к�рсетеміз 

дейтін елімізге бел гілі азамат-

тар к�п. Солардың қатарында 

ұстаз, академик, бауыржантану-

шы Мекемтас Мырзахметов те 

бар» деген Аманжол Дүрәліұлы, 

бұл істі «Баукеңнің рухы үшін, 

аруақтардың разылығы үшін, 

А л л а  ү ш і н  ж а с а д ы м .  Е н д і г і 

іс ұрпақтардың еншісінде» деп 

әңгімесін аяқтады.

Б а с т ы  ж ұ м ы с т ы  ^ б е к е ң 

аяқтап беріп отыр. Енді қалғаны 

к�ппен бітетін тірлік. Алла нәсіп 

етсе, алдағы жылдарда (мүмкін 

Баукеңнің 110 жылдығына қарай) 

Баукеңнің кіндік қаны тамған 

 М о м ы ш  б ұ л а ғ ы н ы ң  б а с ы н а 

биіктігі к�кпен таласқан стела 

тұрғызылуы бек мүмкін.

Марат ҚҰЛИБАЕВ

Жамбыл облысы

Жуалы ауданы
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.        12  . 
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жапасына тайып жығылып, тұра ал-

май қалыпты. Бiрiншi болып Шәбден 

манаптың Қарақасқа жүйрiгi келген. Бас 

бәйгеге алдына атан түйе бастатқан т�рт 

түлiк малдың әрқайсысынан тоғыздан 

және тайтұяқ сары алтын берiптi.

Міне, осы бәйгеде Сәкенің екі жүйрігі 

қатарласып екінші, үшінші болып келіпті.

Елу атқа бәйге берiлiптi, ең соңғы 

елуiншi болып келгенге тана бұйырыпты. 

Жалпы бұл �ңiрде бұған дейiн осындай 

ұлан-асыр ас, бәйге берiлмептi.

Сәке осы бәйгеде алған олжаны түге-

лімен Тайторы еліне тұтас б�ліп бергенін 

ел әлі күнге дейін аңыз қылып айтады. 

***

Сүйінбайдың мына бір ауыз �леңі 

Сәкені ерекше бағалайтынын танытады. 

Ұл тумас Тайторының Сәкесіндей, 

Ақ нардың тіп-тік біткен �ркешіндей. 

Қатарынан мойны озық, с�зі дәмді,

Мың қойды жалғыз бастар серке-

сіндей, – деп Сүйінбай ақын Сәкенің ел 

үшін істеген шапағатты істеріне сүйсініп 

жырына қосыпты. 

Жамбыл атамыздың Сәке Ниязбек ұлы-

ның қадір-қасиетін ерекше бағалайтынын 

Сапарғали Бегалиннің мына жазбасынан 

анық к�руге болады:

«Жамбылдың Шапырашты, Дулат 

табынан түсіп тағы бір к�зге к�рінгені 

Тайторы руынан шыққан Сәке деген кісі 

�те қадірлі адам болады. Сәкенің �зі бо-

лыс болып, бұрын бытырап кеткен аз ата 

Тайторының басын қосып, Жиренайғыр 

�зеніне әкеліп орналастырыпты. Тегінде, 

ол жер �здерінің ата қонысы екен. Есқожа 

руынан шыққан Мырзабек, Кәшке 
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ертеден аралас-құралас болған сыралғы 

достары екен. Азаттық жолындағы күрес 

бұларды одан сайын жақындатса керек. 

К�терілісшілер к�п қарумен қаруланған 

патша әскеріне  т�теп бере  алмай 

жеңілген соң, ел үркіп, Шеттік тауына 

қарай қашады. Сәкені қасындағы інісі 

Иманқұлдың баласы Керімбек пен ағасы 

Сәдірмектің баласын қашырып жіберіп, 

�зі ұсталып қалса керек. Сәкенің қол-

аяғын байлап, Қарғалыға қамап алып 

келеді. Сонда Тайторы елі оны жоқтап: 

Тайторы жылда шығар жайлауына, 

Тұрады үш жүз құлын байлауына.

Бас болған Тайторыға қайран Сәке, 

Приставтың кеттің бе айдауында, – 

деп күңіреніпті. 

Сәке атамыз патша түрмесінде жа-

тып азапталғанда, Бекболат секілді: 

«К�терілісті басқарған да, ұйымдастырған 

да �зім» деп айтқан с�зінен қайтпай оты-

рып алыпты. С�йтіп, к�п мехнат шексе 

керек. Сәке атамыздың болыстық м�рі 

қолында екен. Соны түрме бастығына 

к�рсетіп: «Соңғы тілегім болсын, маған 

жұма намазын мешітке барып оқуға 

рұқсат бер» деп сұрапты. Содан орыс 

солдаттарының айдауымен мешітке 

барған соң: «Жаратқан Ием, маған ақ �лім 

бер» деп жалбарыныпты. Сол заматта-ақ 

тілегі қабыл болып, намаз оқып біткенде 

бақилық болыпты. Мешіт имамы та-

тар Рахматулла қасында болып, осы-

ны �з к�зімен к�рген екен. Сәке осы 

мешітте дүние салған жетінші адам бо-

лыпты. Бұл әңгімені Сәкенің сүйегін 

алуға Жабдықбай інісі Мұстапаға айтқан 

екен деп к�нек�з қариялар Мырзамәди, 

Тәжібай, ^бдіқайым, Олжабайлар ай-

тып отыратын. Сәке болыстың сүйегін 

Жабдықбай мен Шалабай ат арбамен 

әкелген соң, ел-жұрты оны туған жері 

Суықт�бе бауырына арулап қойыпты». 

Еліміз егемендік алғаннан кейін ел-

жұрты, ұрпақтары Сәке болысқа арнап ас 

беріп, күмбезін тұрғызды. Алматыдағы бір 

к�шеге Сәке батыр есімі берілді.

Сәке болыс осы �лкеде асыл тұқымды 

жылқылар �сірген, жүйрік ұстаған, жақсы 

тұлпар к�рсе сатып алмай қоймайды 

екен. Кеңес �кіметі орнағаннан кейін 

Сәке болыстың мың жарым жылқысын 

алып, 1918 жылы Дегерес жылқы зауы-

тын құрған.  Осы �лкедегі  Қырбай 

сал, Құдайберген бай сол Сәке берген 

асыл тұқымды арғымақтарды баптап 

мінген. Сәке болыстың к�зі тірісінде 

де, кейін де ол �сірген жүйріктерінің 

тұқымдары қырғыз-қазақта бас бәйгені 

бермейтін сәйгүліктер болыпты. Тайторы 

елінде ат десе жанын беретін атбегілер, 

к�кпаршылар әлі күнге дейін к�п. Қара 

с�зге ұста шешен, дауға түссе к�сем, досқа 

берік мырзалығымен аты шыққан Сәке 

�зендерден тоспа жасап бел-белеске арық 

тартып, су шығарып, егіншілік кәсіпке 

елін үйреткен. 

***

Сәке болыстың ерен еңбегі – жан-

жаққа тарыдай шашырап кеткен елін 

атақонысына жинап, әл-ауқатына к�мек-

тесіп, үлкен жеке болыс еткендігі жалпақ 

жұртқа аңыз болып тұрады. 

Сәке болыс ғұмыр бойы елім, жерім 

деп �ткен ер. Сарыбай бимен бірге бүкіл 

шапыраштының сыртқа кеткен аға йын-

дарын жинап, Алатау б�ктеріне к�шіріп 

әкеліпті. 

^сіресе аз түтін Тайторының қанатын 

жаздырып, басқа аталармен теңестіріп, ел 

алдына шығарған осы Сәке. 

Ақылман дана, еліне пана болған Сәке 

Ниязбекұлының артында аңыз, ғибрат 

болып қалған билік с�здері, шешендігі, 

к�семдігі, әділдігі бүгінгі ұрпаққа да үлгі, 

�неге. �ршіл рухтан �лмес дана туады. 

Сәке былай деп айтқан екен: 

Белің бүгілсе де елің бүгілмесін, 

Ер-азаматтан жұртың түңілмесін.

Іргесі берікті жау да, дау да алмайды,

Ағайын араздығы ешуақ білінбесін. 

***

Елге ел қосылса – құт,

Елден ел айырылса – жұт. 

�зіңнің жақын ағайыныңды,

Ақ патшадай күт!

Елді ер теңестіреді,

Осыны есіңе тұт. 

***

Ұлтарақтай болса да,

Ата-қоныс жер қымбат.

Ат т�беліндей болса да,

Туып-�скен ел қымбат.

Араздассаң – кетпейтін,

Айтқанды екі етпейтін,

Артық істі с�кпейтін,

Ағайын, туған ел қымбат,

Бауырларым, сен қымбат!

Жұмабай Тәжібаев, Талғат Кәдірұлы 

деген текті  ұрпақтары Сәке болыс 

 Нияз бек ұлы жайлы архивке кіріп, фото-

су реттерін тапты, деректер жинастырды. 

Тайторы Сәке болыстың есімі мен 

игілікті ісін ел есінде қалдыруда әлі 

атқарылар істер к�п-ақ. 

***

Ел тұтқасы болған Сәке Ниязбекұлы-

ның туғанына 175 жыл толып отыр. Осыған 

орай ел-жұрты, ұрпақтары Сәкенің ел 

үшін атқарған игілікті істерін бүгінгі 

ұрпаққа жеткізу жолында игі шаралар 

белгілеуде. 

Елім, жерім деген ардақты тұлға Сәке 

Ниязбекұлы есімі ел есінде мәңгілік 

сақталатыны хақ. 

Нағашыбек ҚАПАЛБЕКҰЛЫ, 
жазушы

 

Сонымен қатар еліміздегі «Элек -

тронды үкімет» порталы аясын-

да Халыққа қызмет к�рсету орта-

лықтарында енгізіліп жатқан к�п теген 

жаңашылдықтар аз емес.   Соңғы кезде 

қолданыс тауып жатқан жаңа шыл-

дықтың бірі ретінде нәресте дүниеге 

келгенде оның туу туралы куәлігін ұялы 

телефонмен sms-хабарлама жолдау 

арқылы рәсімдеуге болады. Босанатын 

ана перинаталды орталыққа түскеннен 

кейін оның «M-gov» базасында бар-

жоқтығы нақтыланады. Туу туралы 

куәлікті алу үшін  баланың атын, тегін, 

әкесінің атын жазу қажет. Сондай-ақ 

баланы тіркеу үшін АХАТ б�лімшесі 

к�р сетіледі. ^рі қарай нәрестені бала-

бақ ша кезегіне тіркеу, бала тууына 

бай ланысты берілетін жәрдемақыны 

рә сімдеу шаралары да жасалады. Бүл-

діршіннің кезекке тіркелгені, жәр-

дем ақы туралы хабарлама да ұялы 

теле фон иесіне sms-хабарлама арқылы 

жолданады. Айта кетейік, Алматы 

қаласы Жетісу ауданына қарасты 

№1 және №2 Халыққа қызмет к�р-

сету департаменттерінің аудандық 

б� лім дерінде де тұрғындарға қызмет 

к�р сетудің мұндай түрі қолданысқа 

енгізілді. 

Эльзира БАЙГЕЛОВА

ҚЫЗМЕТТІҢ 
ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ МАҢЫЗДЫ
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БАҒДАР

бір түн түнеп, әңгімесін жазып алған 

едім. Ол қарияның баласы Тұрсынбай 

Бірімқұлов та Тайторы және одан тараған 

ардақты азаматтары жайлы к�п біледі, 

естіп-білгендерін кітап етіп шығарды. 

Тұрсынбай ағамен де ағалы-інілі болып, 

жақсы сыйласып к�п әңгімелесеміз.

Міне, осы кісілер Сәке жайлы, оның 

қалай болыс болғаны туралы жырдай ғып 

әңгімелейтін.

Сәкенің ел басқару ісіне араласып, 

атқа мінуі отыз жасында Күншығыс 

Қастек болысына старшындыққа сай-

лан ған уақыттан басталады. ^ділдігі мен, 

қарапайым халыққа деген қам қорлығымен 

бірден-ақ к�зге түскен ол к�п ұзамай ел 

алдында зор дәрежеге ие болып, құрметке 

б�ленген.

Сәкенің жас кезінде Тайторы елі он 

бес-жиырма жылдай уақыт �з алдына 

болыс болуға қолы жетпей, Мырзабек-

Кәшке еліне қараған екен. Кісіге қараған-

ның күні белгілі емес пе?! Осының сал-

дарынан, кейбір кеудемсоқ, озбыр билер 

Тайторы балаларына тісін батырып, к�п 

қиындық к�рсетсе керек. 

Бұлар жайлы Мәлік Кішібай деген аза-

мат мынандай деректер келтіреді:

– Тайторы болысын құрған атақты 

Сәке болыс. Сәке Ниязбекұлы Күнбатыс 

Қ а с т е к  б о л ы с ы н ы ң  б а с қ а р у ш ы с ы 

 Аршабек Бесбайұлымен сыйлас, к�ңілі 

жақын дос болған. Екеуі бірде Күнбатыс 

Қастек болысын екіге б�ліп басқарған ж�н 

болар деп шешіпті. Орысқа қараған  заман 

ғой, оязсыз түк бітпейтін болған соң, 

Аршабектің інісі Шалғымбайдан ақыл 

сұрапты. Шалғымбай орысша оқыған, 

сауатты кісі екен. �зі Верный қаласында, 

ояздың тілмашы болыпты. Сонда ол: 

«Патша үкіметінің заңы бойынша, 460 

түтіннен кем болса болыс құруға рұқсат 

жоқ» депті. Содан Сәке, ыдырап жүрген 

Тайторыны жинау үшін Текестің арғы 

бетінде �мір сүріп жатқан Тайторының бір 

атасы – Асан балаларына арнайы барып, 

к�шіріп әкелген екен. Кейін оның үстіне 

Қошқар мен Қасқарау Енем балаларын 

қосып түтін санын толтырыпты. С�йтіп, 

Сәке 1897 жылы жаңадан құрылған Тай-

торы болысына болыс болыпты.

***

Қырғыздың атақты Жантай ханының 

баласы Шәбден манап бірде Сәке болысты 

кекетпек болып дүйім елдің алдында: 

– Сәке қанша балаңыз бар? – депті.

– Құдайға шүкір �сіп-�ніп жатырмыз. 

Тайторының бар баласы менің балам. 

Тайторы балалары �з алдына бір б�лек бо-

лыс болды. Үш �зеніміз бар, ел де, мал да 

судың тұнығын ішіп, жырғап жүр, – депті. 

Шәбден үндемей отырып қалыпты. 

Қырғыз-қазақ дауында орыстың үлкен 

ұлықтары араласып, Сәке болыс бар 

комиссия шығып, Шу �зенінің бергі 

бетіндегі жердің бәрін қазақтарға картаға 

салып, кесіп беріпті. Шудың арғы бетіне 

к�шкен қырғыздар Алатаудың күнгейінде 

құлдырай аққан үш �зенді, к�корай шал-

ғынды жайлауын аңсап, қанша қуда ланса 

да үлгіге түскен жері қазақтарға беріліпті. 

Шу жағалай Дәулет, Бәйтелі, Жәпек, 

Қаумен балалары к�шіп барыпты. 

Бұлардың барлығы да әйгілі Қарасай 

батырдың тас жұтқан жаужүрек батыр 

да батыл ұрпақтары. Олар Шудан бері 

тышқан да �ткізбей, әуелі қырғыздарға 

түсіріп, жеке үйге күтіп, ерекше сый-

сияпат жасады. Мақышпен �мірінің 

соңына дейін сыйласып, жақын жегжат, 

айырылмас дос болып кетті. 

***

Ал 1916 жылғы ұлт-азаттық к�терілісі 

кезінде Тайторы Сәке Ниязбекұлы ақ 

сақалы желбіреп, к�зінен алты тарам жасы 

ағып, ел жұртының алдында тебірене, 

егіле с�йледі, ақсақалдық абыздық ірілік 

танытты. 

–Біз бірде-бір жанды соғысқа бер-

мейміз. Тірі болсам жеріміз бір, �лсек 

к� ріміз бір ел-жұртыммен қашанда бір-

гемін, – деді ақалтеке айғырының мой -

нын қаздай иілтіп, үстіне ақ шапан киіп, 

алғашқы күннен ауыл-ауылды аралап 

кетті. 

Жан-жақтан дүрліккен, үріккен жұрт 

қатты сасқанда ел бастар адамдары-

на қарайды. Бүкіл Қараарша, Шиен, 

Бұғымүйіз, Бесмойнақ ақсақалдары Сәке 

шаңырағына жиналып, мәжіліс құрды. 

«Үшқоңырда Бекболат ^шекеұлы 

қол жинап, �ліспей беріспейміз дегендер 

осында жетсін» деген хабар ду ете түсті. 

Сәке сайдың тасындай жігіттерді бар 

қару-жарақ, мініс аттарымен топтап, �зі 

бастап Үшқоңырға аттанды. 

Үшқоңырда жиналған жұрт  Бекболат 

^шекеұлы ақсақалды ақ киізге отырғызып, 

хан к�терді. 

Үшқоңырға келіп, Бекболат ^ше ке-

ұлын құшақтап тұрып Сәке былай депті: 

– Беке! Ұлтарақтай болса да – ата 

қоныс жер қымбат. Ат т�беліндей болса 

да туып-�скен ел қымбат. Мұндай кезде 

тыныш жата алмадым. Міне, 300 жігітке 

кебінін кигізіп, �зімнің асыл тұқымды 

жылқыларымнан ұстап мінгізіп, бір сапқа 

тұрғызып, алып келдім. Еліміз үшін жан 

қисақ к�ріміз бір, жеңіп шықсақ шығар 

 тауымыз бір деп қол астыңа келіп отыр-

мыз – дегенде Бекболат батыр тебіреніп 

кетіпті: 

Сені Сәке – дана дейді,

Ел-жұртына пана дейді. 

Жауға салса батырымсың,

Дауға салса ақылымсың.

Елі үшін жанын тіккен,

Асыл ер жақынымсың.

Сәке болыс, Сәке би, Сәке батыр 

деген даңқың бар. Соңында қарақұрым 

тыңдайтын халқың бар. Ер айтса – ел 

айтқаны, елдің қамын жеп айтқаны. От 

ішінде туғандар �рттен қорықпайды. 

Қайран асыл ерлерім қырандай ұшып кел-

ген екенсіңдер ғой. Жау жеңетін жігітті – 

жарағынан танисың. Дау жеңетін жігітті – 

талабынан танисың. ^не Жамбыл жырау, 

Үмбетәлі ақындар күндіз-түні ат үстінен 

түспей жырларын айтып, жігіттерді шар-

болаттай шыңдап, қайрады. Қордайда 

^ли батыр қол бастапты,  Қарқара 

түгел к�теріліпті. Белің бүгілсе де елің 

бүгілмесін. Кел қасыма оң жағыма отыр. 

Кеңесіп-пішер ақылдасар жайттар к�п, – 

деп жанына әкеп отырғызады.

Қастектегі Тілеу, Жарылғапты бастап, 

Сатай К�бегенов, Екей балаларын жинап 

Мақыш Райымбекұлы келіп қосылды. 

Сай ішінде ұсталар қылыш, найза жасауға 

кірісті, жігіттер соғыс �нерін үйрене баста-

ды. Беймағлұм аласапыран қиын-қыстау 

күндер жылдай созылып �тіп жатты. 

***

Хамза қажы Екейбаев деген шежіре 

^лімқұл Жамбыловтарды ертіп,  Бекболат 

^шекеев және оның серіктерін дарға 

асқан Боралдай жотасына әдейі барып, 

құрбан шалып, құран оқытты. 

Келер жылы Қарғалыдағы Сәт мешітін 

күрделі ж�ндеуден �ткізіп, қайта ашы-

луына орай �ткізілген салтанатта мен 

баяндама жасадым. Жетісудағы бұл к�не 

мешітті ж�ндеткен к�птеген игі істердің 

басы-қасында жүретін асыл азамат Қайрат 

Сатыбалдыұлы еді. 

Жаныс Сәт Бекболат батырдың 

ақылшысы, кезінде болыс болған айту-

лы тұлға. Қарғалыдағы осы мешітті �зі 

салдырған дәулетті жан болған. 

Міне, Бекболат ^шекеұлы мен Сәт 

 болыспен бірге Сәке де к�теріліске бастан-

аяқ қатысады. 

К � т е р і л і с ш і л е р  с а т қ ы н д а р д ы ң 

кесірінен жеңіліске ұшырайды. Біразы 

қырғыз  асып,  Қытайға  ж�ңкіледі . 

 Бекболат батыр мұздай қаруланған патша 

әскеріне жалғыз қасқайып келіп: 

– Бәрін жасаған мен. Жігіттердің 

еш қайсысының жазығы жоқ. Мені жаза-

лаңдар, басқаларға тимеңдер, – деген ғой. 

Алдап қолға түскен батырды тоғыз 

серігімен Боралдайда дарға асады, тау-

тасты тіміскілеп бәрін қойдай айдап, 

абақтыға қамады, қаншасын атады.

Сәке де Қырғызға, Қытайға кетіп 

қалуына болатын еді, жоқ �з еркімен 

тұтқынға түседі. Шахворостың Қарғалы-

дағы шұға комбинатының қоймасын 

абақты жасап, ұсталған к�терілісшілерді 

сонда қамай берген. Сатқындардың айтуы 

бойынша басшы, белсенділерді Верныйға 

күзетпен жаяу айдаған. 

Сәке болысты да осында қамап, сұрақ-

қа алып, Верныйға айдаймыз дегенде:

– Сәт мешітінде құран оқып шығайын. 

Соған рұқсат беріңдер, – деген ғой. 

Орыстың тілмашы Сәке ақсақалды 

бұрыннан таниды екен, казактарға айтып 

түсіндіріп, рұқсат алып береді. 

Жетпіс бес жастағы ел абызы, Тайторы 

елін жинап, «Тайторының бар баласы – 

менің балам» деп �ткен ер Сәке мешітте 

құбылаға қарап құран оқи бастайды. 

Бүкіл �з еліндегі о дүниелік болғандар-

дың рухына, күні кешегі к�теріліс кезінде 

шейіт болған боздақтарды атай келіп, 

еліне болашақта бірлік, құт, жақсылық 

тілеп, білегін к�теріп, бетін сипап, дұға-

сын бітіреді. 

Күзетіп тұрған патшаның екі солдаты-

на қарап:

– Мені туған еліме жерлесін! – де-

ген бойы қисайып, жантая кетіп, жүріп 

кетіпті. 

Сәке болыс Сәт мешітінде – Құдайдың 

құттыхана үйінде осылай мәңгілікке к�з 

жұмыпты. 

Абыр-сабыр болған патша жендеттері 

оны �тірік �ліп қалды ма деп теуіп, 

сілкілеп әуре-сарсаңға түсіпті. Қайран 

асыл азаматтың денесін ағайын-туғандары 

алып, қастерлеп Суықт�бе тауының 

б�ктеріне апарып жерлепті.

Тұрсынбай Бірімқұлов аға бұл жай-

лы былай дейді: «Сәке атамыз 1916 

жылғы ұлт-азаттық к�теріліске бел-

сене қатысқан, Жетісу жерінде оны 

басқарған Бекболат ^шекейұлы, Сатай 

К�бегенұлы, Мақыш Райымбекұлы сын-

ды ерлерге сенімді серік, берік сүйеніш 

болған ерлердің бірі. Соңғы екеуі оның 

Бақыт мектепті бітірген соң ел 

қатарлы институтқа құжат тапсырды, 

бірақ оқуға түсе алмады. Артын-

ша Есік қаласындағы неміс тілін 

үйрететін курсқа жазылады. Жұмыс 

істей жүріп Алматы педагогикалық 

шет тілдер институтына сырттай 

оқуға түседі. Кейін екі жылдық жо-

ғары педагогикалық курсты да үздік 

аяқтайды. 

Алғашқы еңбек жолын ауылда 

неміс тілі пәнінің мұғалімі болудан 

бастаған Бақыт Жатқанбайқызы 

кейін Абылай хан атындағы әлем 

тілдер университетінің кафедра 

меңге ру шісі, неміс тілі факультетінің 

деканы болды. Қазақстандағы неміс 

тілі мұғалімдері ұлттық одағының 

т� райымы дәрежесіне к�терілді. 

Нәти жесінде 2007 жылы университет 

жанынан ашылған  педагогикалық 

шет тілдер колледжін басқарып, 

оны біртіндеп аяғынан тік тұрғызды.  

К�ргені к�п, түйгені мол тәжірибелі  

ұстаз колледждің �сіп-�ркендеуіне 

бар күш-жігерін жұмсады. 

2015 жылы педагогикалық шет 

тілдер колледжі Алматы колледж-

дерінің арасында к�ш бастап, 

 Қазақ стан Республикасы «Бизнес-

рейтинг» ұлттық компаниясының  

«Сапа к�шбасшысы» сертификатына 

ие болды. Ал Швейцарияның білім 

ми нистрлігі Бақыт Жатқанбайқызын 

арнайы шақыртып «Білім, кемең-

герлік, тәжірибе» үшін берілетін «Ал-

тын үкі» марапатын берсе, «Ең үздік 

оқу орны» сертификатын  Женевадан 

алды.  

Иә, колледж мұғалімдері шәкірт-

теріне терең білім беру жолдарын 

із денуден жалықпайды. Оған басшы-

ның жаңалыққа құштарлығы, мықты 

маман болуы, іскер адамдарды 

маңайына тартып, жағдайларын жа-

сай отырып, қатаң талап қоя білуі де 

басты себеп болса керек. Сондықтан 

болар �з жобаларымен білім сайыста-

рында озып шыққан ұстаздар қатары 

жылдан-жылға к�бейіп келеді. Бұған 

бір-екі мысал келтірсек те жеткілікті. 

Мәселен, тарих пәнінің колледжде 

ағылшын тілінде оқытылуы не месе 

мұражайларға барып сабақ �ткізу 

жағдайлары елімізді, жерімізді, 

танымал тұлғаларымызды әлемге 

таныстырудың бірден-бір тиімді 

жолы екеніне күмәніміз жоқ. Бақыт 

Жатқанбайқызы, әсіресе «Анаға 

құр мет» мұражайына жетекшілік 

жасауда әрдайым белсенділік таны-

тады. 

Осы күнге дейін Алматы об-
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мектебінің оқушыларын мұражайға 

шақырып, жергілікті халықтың ғана 

емес, дүниежүзінің мәдениетін, тари-

хын білуге деген қызығушылықтарын 

оятуға ықпалын тигізді. �зге әлемді 

танып біле бастағанда ғана оны �з 

еліңмен салыстыруға мүмкіндік бола-

ды, кем-кетікті қайткенде толтыруға 

болады деп адам ойлана алады. 

Жұмыс жағдайымен немесе 

жазғы демалыс кезінде шет елдерге 

қы дырып немесе саяхаттап к�п 

шығатын бұл кісінің �мірде к�ргені, 

түйгені к�п. Солардың бәрін �скелең 

ұрпаққа айтып беруден еш жалық-

пайды. Осы орайда �ткен жылы 

колледждің жүз студентін қасына 

ертіп, Ресейдің Псков облысына ба-

рып, тәжірибе жинақтап қайтқанын 

айтсақ та жеткілікті. Студенттерді 

қо ғамдық, қайырымдылық шара-

лар ға араластырудың бұл да бір 

таптырмас амалы. Қазақтың қайсар 

қыздарының мәңгілік мекеніне 

барып тағзым етуі, тың мәліметтер 

жинау, Монаководағы бауырластар 

зиратына гүл шоқтарын қойып, 

Новосокольниканың Насва қала-

сындағы қазақстандықтар ор натқан 

^лияның жаңа монументін к�ріп та-

машалау, М.Мәметованың 90 жыл-

дығына арналған салтанатқа қатысу, 

соңында елге бағалы жәді герлерді 

алып қайтудың �з і  ұлтжанды 

адамның белгісі емес пе?   

Бүгінгі күні бауырларының бәрі 

де ел құрметіне б�ленсе, адалдық 

пен мейір імді  �мірлік  қағида 

етіп ұстанса, осылардың бәрінде 

қанында туа бітті педагогтік қасиет 

бар Бақыт Жатқанбайқызының 

жанкешті еңбегі дер едік. Арты-

нан ерген бауырларының бәрі 

де оқыды, нәтижесінде �мірден 

�з  орын дарын тапты.   Інілері 

 туралы айтсақ,  Ақылбек ауыл 

шаруашылығы саласының мама-

ны, ғалым, Алик заң саласында, 

Мұхтар кәсіпкер. Сіңлілері: Назгүл 

Ұлттық қауіпсіздік саласында, Рима 

тамақ �неркәсібінде, Гүлнәр био-

логия ғылымының кандидаты, 

Алматы мемлекеттік технология 

университетінің оқытушысы, ғалым, 

Алтай музыка саласының маманы 

болып қажырлы еңбек етті. Бүгінде 

олардың бәрі де  зейнеткер.

Бақыт Шпекбаеваның қызы 

Анар к�ші-қон полициясының б�-

лім меңгерушісі, полиция подпол-

ков  нигі. Немерелері де к�ңілден 

шығады. Бірі студент, тағы бірі мек-

теп оқытушысы. Осының бәрі үлкен 

қуаныш, зор жетістік.

Салтанат ҚАЖЫКЕН

ҰСТАЗ 
ҰЛАҒАТЫ

    ,  
   

 ,  
   

 ,  50 
    

  
   . 

Сол үшеуің бір тұрсаң,

Ит қаппайды тақымды,– депті. Бұл 

Салтанат айтқан с�з де күні бүгін мәтел 

болып қалыпты. �стіп тату тұрсаңдар, бар 

бәйге �зіңдікі болады дегені болса керек. 

Салтанат ж�нінде ел аузында к�п әңгіме 

бар к�рінеді. Осы Салтанат сол ағасы 

�ліп, басын к�термей жатқанында Сәкеге 

айтқан к�ңілі мынау екен:

Аққу ұшып к�лге кетті.

Ақ сұңқар ұшып ш�лге кетті.

Балаңызға, батыр Сәке, қайғырма,

Бәріміз баратұғын ж�нге кетті.

Қайың едің, қайыспа,

Болат едің, майыспа.

Арғымақ болдың ардақты,

Тай, құнанмен енді жарыспа! – депті. 

Бұл аста үлгілі с�з болып, Сәкеге ел 

 Салтанат бәйбіше айтқандай деп тоқтау 

айтыпты, мен де сондықтан қосып отыр-

мын». (С.Бегалин. «Жамбыл». Алматы, 

Жалын. 73-74 беттер).

 Сәкенің болыс болуы жайлы ел 

 аузында да, мемлекеттік мұрағатта да де-

ректер жеткілікті. Тәуелсіздік алғаннан 

кейін ел-жұрты Сәке Ниязбекұлы жай-

лы іздене, зерттей бастады ғой. Сәке 

болысқа,  Шымырбай әулиеге арналған 

және Тайторы бабаға ескерткіш тұрғызған 

астарды ел-жұрты басқарып беруді маған 

сеніп тапсырып еді. Қоғамшыл ауылында 

Бірімқұл деген арғы-бергі тарих-шежірені 

к�п білетін ақсақалдың үйіне баяғыда 

аудандық газетте істеп жүрген кезімде 

анда-мұнда барымта жасап, күш к�рсетіп 

қояды екен. 

– Атасы да, әкесі де, панасы да бо-

лып жүрген Сәке болысы бар Тайторы 

бақыт нұры жауған ел екен. Балаларыңыз 

�сіп-�ніп, к�бейе берсін Сәкежан, – деп 

Шәбден манап батасын беріпті. 

***

Қырғыздың атақты ақыны Тоқтағұл 

Сатылғановты жалалап, соттатып, Сібірге 

каторгаға жіберді. �ршіл рухты ақын сол 

каторгадан қашып келіп, еліне бара алмай 

Жамбылдың жанында алты ай паналайды. 

Сонда Жамбыл Тоқтағұлды ертіп апарып 

Сәкеге аманаттап, тапсырыпты. Тоқтағұл 

ақынды бес ай бағып күтіп, қырғыз ма-

наптарымен келісіп, еліне аман-есен 

қайтарыпты. 

***

Шәбден манаптың әкесі – Жантай 

ханға 1912 жылы қырғыздар ұлан-асыр ас 

берді. 

О с ы  а с қ а  Ж а м б ы л ,  Ү м б е т ә л і 

Кәрібайұлы, Мақыш Райымбекұлы секілді 

ақындар, дәулеті мен сәулеті шалқыған 

Мырзабек Құдайберген мен Тайторы Сәке 

болыс барды. 

Сәке болыс осы аста бастан-аяқ 

қатысып, Қордайдан келген әнші ақын 

Кенен ^зірбайұлы, қырғыздың бұлбұл 

ақыны Тоқтағұл Сатылғанов және басқа да 

атақтары Алатаудың күнгей-теріскейінен 

асып кеткен талай марқасқа адамдарының 

�нерін тамашалап, әңгіме-дүкен құрды. 

М а қ ы ш  Р а й ы м б е к ұ л ы  б а л у а н 

қырғыздың Тістеуік сайыскерін жер 

қаптырып жеңгенде Қордайдағы Мәми 

болыс екеуі балуанды қолтықтап аттан 

к�ңіл, дария жыр білетін, �з ауылында 

зәулім мешіт салған асыл ақсақалдың жа-

нында к�п жүріп, сыр сандық ағамыздың 

талай әңгіме жырларын жазып алған едім. 

Хамза аға бірде мені ауылына шақырып 

алып: 

– Түсіме Бекболат батыр кірді . 

Аруақты да атақты кісі ғой, азаттық деп 

мына Үшқоңырға ту тіккен ақсақал жайлы 

зерттеп, жазып әкелші, – деп тілек айтты. 

Ол кезде музей директорымын, қасыма 

екі ғылыми қызметкер алып, мемлекеттік 

архивке бардым. Архив директоры Марат 

Хасанаев деген Мәскеуде білім алған �те 

білімдар әрі кішіпейіл жан екен. Бізге 

1916 жылғы Жетісудағы ұлт-азаттық 

к�терілісі жайлы бүкіл құжаттарды қарап 

шығуға рұқсат берді. Біз бір айдай ар-

хивте болып, Бекболат ^шекеев және ол 

бастаған Үшқоңырдағы к�теріліс жайлы 

мол мағлұмат, деректер жинап алдық. 

Хамза аға екеуміз «1 май» тұрғындары 

атынан бұл ауылға Бекболат есімін беруді 

сұрап хат жаздық. 

Бұл хатты Астанаға, сол кездегі Мемле-

кеттік хатшы, жазушы ^біш Кекілбаевқа 

�з қолыммен апарып бердім. 

«Егемен Қазақстан» газетінде Үш-

қоңыр к�терілісі жайлы мақалам жария-

ланды.

Ақыры Алматы облысы Қарасай ау-

даны «1 май» ауылына Бекболат есімі 

берілді. 

Хамза қажы «Бекболат» деген обелиск 

белгі орнатты, ауылда үлкен конферен-

ция �ткізді. Он киіз үй тігіп, Бекболат 

^шекеевке арнап ас берді. 

Марат Хасанаев, Хамза Екейбаев, 



8 №3 (1417)
18 – 24 қаңтар 

2018 жыл
ANA TILI  

    
  . 

    . 
-  , -   
, «  »  

  , 
,   

. 
   

  , 
    ,  

 ,   
  .

    
   ... 

1971    
  , 

   
   

-    
    

 .   
    

 .  -
    

 .   
   

    
  .  
   .

 

БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫ – 
БАСТЫ НАЗАРДА

Сыйдың сүбелісі – өмір

 ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

ОЙ-ӨРІМ

«Жас Алаш») газетіне мен туралы 

«Ұлытау қызы» деген к�лемді очеркін 

жариялады. Кейін сол очерк  Фариза 

а п а й ы м н ы ң  « Қ ы з - ғ ұ м ы р »  а т т ы 

кітабына, кейін менің алғашқы «таны-

су хатым», жаңағы очерк 2004 жылы 

Астанада басылып шыққан ақынның 

10 томдық шығармалар жинағына да 

енді. 

1989 жылдың желтоқсан  айында 

Фариза апай мүшел жасқа  толып, 

с о ғ а н  ш а қ ы р д ы .  Р е с п у б л и к а 

Жоғарғы Кеңесінің депутаты Гүлбану 

Сүлейменова, «Егінді» совхозының 

директоры Бітімбай Бекмағанбетов 

д е г е н  а ғ а м ы з ,  а у д а н д ы қ  п а р т и я 

комитетінің бірінші хатшысы Сағадат 

Дүйсебеков жұмыстан босай алмайтын 

болған соң жұбайы Күлпаш Хафизқызы 

қатарымызға қосылды. Осы құрамда 

үлкен делегация Алматыға бардық. 

Желтоқсан айының ауа райы жайсыздау 

болып, біз отырған ұшақ мезгілінен кеш-

теу қонды. Дегенмен, той енді басталып 

жатқан сәтте біз де жеттік.

Алматыда тұратын және республи-

ка мыздың түкпір-түкпірінен к�птеген 

ақын-жазушылар шақырылған екен. 

^бділдә Тәжібаев, ^біш Кекілбаев, т.б. 

не керек �ңкей халқымыздың бетке 

бірге жүріп, дастарқандас, дәмдес болған 

сәттерімді зор мақтаныш тұтамын. 

«Менің пірім Сүйінбай, с�з с�й ле-

мен сыйынбай» демеп пе еді Жамбыл 

бабамыз. Сондай-ақ менің осы �мірде 

пір тұтар, идеалым Фариза апай. 

 Ақын Фариза, апа Фариза мен үшін 

ерекше жан еді ғой... Мені бау райтыны, 

танысу хат жазуыма да себеп болғаны – 

�леңдері, поэзиясы. �з басым Факеңнің 

�леңдерін оқып �скендігімнен бе, 

әйтеуір ерекше к�ремін, қатты құрмет 

тұтамын. Бізді осыншама жыл байланы-

стырып жүрген де �леңнің киелі құдіреті 

болар деп ойлаймын. �леңдеріне талдау 

жасап, пікірталас тудырмақ емеспін. 

Алайда үлкен сүйінішпен айтарым, 

Факеңнің �леңдері сенің айтқың кел-

ген ойды жыр жолдарына тұсап бере 

салады. Қара с�збен шұбалтып, жеріне 

жеткізе алмайтын жерлерді Фариза 

апай 2-3 шумаққа сыйғызып, барша 

қазақ қыздарының ойын білдіретініне 

қайран қаламын. «^ннің де естісі бар, 

есері бар» деп Абай атамыз айтқандай 

ақыннның да ақыны болады емес пе? 

Апайдың жанында жүрген шақтарда, 

ол кісінің ақындығына ғана таңырқап 

қоймайтынмын.. .  Адам гершілігі, 

шыншылдығы, әділдігі де тәнті ететін. 

       
   «  – !» 

     
      

      
     

 .

Бір күні қолыма қалам алып, ха-

тымды «танысу хат» деп бастағаным әлі 

есімде. «Қазақтың ақын қыздарының 

ішінде... Фариза апай, мен үшін дара-

сыз, �леңдеріңіздің оттылығы, қуатты 

сезіміңіз мені тәнті етті. Сіз мен сияқты 

қазақ қыздарының булыққан сырла-

рын д�п басып, �леңге к�шіргендейсіз» 

деп, жақынырақ таныспақ ниетім ба-

рын жасырмай жаздым. 

О л  ж ы л д а р ы  Ф а р и з а  а п а й 

 «Қа зақ стан пионері» газетінің редак-

торы еді, сол мекенжайға хатымды 

салып жібердім. Шынын айтқанда, 

Факеңнің �леңдерінен ерекше әсер 

алғандығымнан, хат жазып жүрмін ғой. 

Бірақ имандай шыным, жауап жазады 

деп ойлағаным жоқ.

К�п кешікпей Алматыдан атақ-

абыройы зор апайдың �зінен жауап 

хат алдым. Қыруар шаруалар арасынан 

уақыт тауып, шалғай бір түкпірдегі 

қазақ ауылына, қарапайым оқырман 

қызға хат жазуы, мен үшін тосын жайт 

болды.

Фариза апай �з хатында былай депті: 

«Айналайын Рақыш, сенің хатыңды 

алдым. Бізге, яғни редакциямызға, 

жеке �зіме де күніне 200-ге тарта хат 

келіп түседі. Сол күнделікті келіп 

жатқан хаттардың бәріне бірдей  жауап 

жазу мүмкін емес. Алайда сенің хатың 

шыншылдығымен есімде қалып,  жауап 

жазбауды �зіме күнә санап, жауап хат 

жазып отырмын» дей келе, «менің жас 

шамамды, оқушымын ба, студентпін 

бе, кім екенімді, �зің жайлы неге 

жазбағансың» деп сұраған екен. 

Жауап хат алармын деген ойым 

болмағанымен, жауап келгеніне қатты 

қуандым. Фариза апайдың алғашқы 

жауап хаты әлі күнге �зімде сақтаулы. 

Бірақ �зімнің хатымның к�шірмесі 

де, түпнұсқасы да қолымда қалмапты, 

бірден поштаға салып жібердім ғой.  

Апай 1986 жылы Жезқазған об-

лыс тық кітапқұмарлар қоғамының 

шақыртуымен Жезқазған қаласына 

келгенде, қаладан қайтып кетпей, 

«Ұлытауға, Рақышқа баруым керек» 

деп, ат басын арнайы бұрғызыпты... 

Ал 1989 жылы Ұлытау ауданының 

құрылғанына 50 жыл толу салтана-

тына орай үлкен мерекелі іс-шара 

ұйымдастырылды. Ақын апамызды 

сыйлы қонақ ретінде аудан тойына 

шақырдық. Бұл тойға апай жолсерік 

етіп қасына Мағира Қожахметованы 

(ол уақытта Мағира «Қазақстан 

әйелдері» журналы редакторының 

орынбасары болатын) ертіп келді. 

Фариза  апай құралақан келген 

жоқ, «Ұлытауым» атты �леңін жа-

зып әкелген екен. Онымен танысқан 

жергілікті  композитор Жағыпар 

^лімханов ән жазды. Алғаш рет бұл 

әнді Мұрат ^бдуалиев деген азамат 

(ол жылдары Ұлытау аудандық ком-

сомол комитетінің бірінші хатшысы 

еді) сол үлкен салтанатта орындады. 

Бұл той Фариза апайдың біздің елмен, 

аудан азаматтарымен қоян-қолтық, 

жақынырақ «тонның ішкі бауындай» 

араласып кетуіне де себеп болды. Со-

нымен қатар Ұлытау халқының есінде 

қалған үлкен оқиға еді. Осы тойда 

түсірілген киносюжеттің (бейне таспа) 

бір данасы әлі күнге �зімде ең қымбат 

қазына ретінде сақтаулы. �йткені 

онда Фариза апайымның бейнесі бар. 

Ал к�шірмесін Ұлытаудың музейіне 

табыстадым. 

Осы сапарынан соң құрметті 

қонағымыз «Лениншіл жас» (қазіргі 

1994 жылы Жезқазған �ңірінде  Сәкен 

Сейфуллиннің 100 жылдығы дүркіреп 

атап �тілді. ̂ ншілер мен күйшілер �нері, 

ақындар айтысы, жыр мүшәйрасы, 

балуандар  күресі... мерейтойдың шы-

райын келтірді. Жан-жақтан қонақтар 

да к�п келді. Солардың ішінде атақты 

партизан Қасым Қайсенов  те бар еді. 

Тәуелсіздікті алғанымызға үш жылдай 

ғана болған кез ғой. Сол шақтағы Қасым 

ағаның бір айтқаны есімізде қалыпты: 

«Бұл тойдың басы. Енді елімізде той к�п 

болады» деп еді.

^улие адам ғой. Содан бері қуа ныш-

тойлардың талайын бастан �ткеріп жа-

тырмыз. Лайым жал ғаса бергей.

Батыр ағамыздың басынан түрлі 

жайттар �ткені белгілі. Жарықтық, сол 

кездің �зінде-ақ Тәуелсіздіктің бағасын, 

орнын сезіп тұр екен ғой.

***

 Ұлтараздықты тудырғысы келген 

кейбіреулер бұрындары  «^ділдік жоқ. 

Барлық  жауапты орындарда  қазақтар 

отыр. Бізді �сірмейді, к�термейді» 

дейтін. Жай сылтау ғой бұл. «Тисе те-

рекке, тимесе бұтаққа» дегеннің кері. 

Ұлтына қарай емес, әркім біліктілігіне, 

біліміне, қабілетіне қарай қызмет атқа-

ратыны белгілі. Бірақ сонда да осын-

дайлардың аузын  жабу керек болды ғой 

деймін. Ассамблея құрылды. Депутаттар 

қатарын �зге ұлт �кілдері толықтырды. 

Нег із і  Қазақстанда  ұлт  мәсе-

лесінің к�терілуіне негіз жоқ. Қазақ 

– бейбіт,  бауырмал халық. Ол  ешкімді 

б�тенсімейді,  жат к�рмейді. Ең басты-

сы, �згелер бұл қазақтың жері екендігін, 

елдің негізін қалаған қазақ екендігін  

сезінулері тиіс. Қазақтың мүддесіне 

нұсқан келмесе Қазақстан �ркендеп, 

гүлдене береді. 

***

Бір таныс ағамыз: «Айтатын да рың: 

бірлік болсын, тыныштық болсын». 

Құлағымыз әбден жауыр болды» дейді. 

^рине, бұл кісі қателеседі. Елді бірлікке, 

татулыққа шақырғанның несі ерсі? 

Қайта осылай айтып жүрген адамдарды 

құрметтейік, т�бемізге к�терейік. Бірлік, 

ел бірлігі – бұл жай с�з емес. Ұлы, 

қастерлі с�з. Ол айналып келгенде біздің 

ұлттық идеямыз, бар тілегіміздің, жылы 

с�зіміздің тобықтай түйіні.

***

Кейбір бауырларымыздың тілдің 

қадір-қасиетін түсінбейтіндері �кін-

діреді. Тіл құрыса ұлттылығың да, 

елдігің де бірге �шеді. Осыны сезін-

бейтініміз қалай? Біреулерге бәрібір ме 

деп қаласың. Ел, ұлт деген ұғымдарға 

бас қатырмайтын секілді. Дәл, осылай 

болса, бұл – сұмдық!

 ***

Т а ң е р т е ң г і л і к  ж ұ м ы с қ а  к е л е 

жатқанбыз.  Желтоқсан к�шесінің бойы-

нан ашық та жарқын �збек әуенін естіп 

қалдық. Дауыс жақындағанда байқадық 

– к�ше сыпыратын �збек жігіті қолында 

сыпырғышы, т�ңіректі басына к�теріп 

әндетіп келеді. 

  �з қазағымыз есімізге түсті. �зге 

елдің к�шесінде осылай ән шырқап жүре 

алар ма еді? 

« H e l p  T o d a y »  қ о ғ а м д ы қ  қ о р ы 

мен Педиатрия және балалар хирур-

гиясы ғылыми орталығының ұйым -

д а с  т ы р у ы м е н  � т к е н  ш а р а ғ а 

«KazDesignProduction» компаниясы ның 

продю сері А.^білдаев, Алматы қаласы 

Прокуратурасының аға прокуроры 

Г.Жанбекова, Педиатрия және бала-

лар хирургиясы ғылыми орталығының 

директоры Р.Боранбаева, «Help Today» 

қоғамдық қорының т�райымы Э.^лиева 

және орталықтың онколог дәрігерлері 

мен емделушілер қатысты. 

Елімізде балалардағы онкологиялық 

ауруларды емдейтін екі ірі орталық 

бар. Оның бірі – Педиатрия және ба-

лалар хирургиясы ғылыми орталығы 

болса, екіншісі – Астанадағы «Ана мен 

бала» орталығы. Ауыр жағдайдағы ба-

лалар к�бінесе Педиатрия орталығында 

емделеді. 

Шара барысында Педиатрия және 

балалар хирургиясы ғылыми орта лы-

ғының директоры Р.Боранбаева елі мізде 

орта есеппен жылына 500-ден астам 

бала ауыр дертке ұшырап, ақ ха лат-

тыларға жүгінетінін, былтыр 558 бала 

онкологиялық ауруларға шалдыққанын, 

оның 230-ы лейкоз, яғни ақ қан ау-

руы екендігін атап �тіп, бұл лейкоз 

ауруы әлем бойынша алдыңғы орында 

тұрғандығын жеткізді. 

    
i i ii i i

ұстар біртуар азаматтары мен азаматша-

лары, туған-туыс, дос-жарандары да бар. 

Фариза апайдың туған күніне, 50 

жасқа толуына арналған кешті Серік 

^бдірахманов пен Зейнолла Қабдолов 

жүргізіп отырды.

Атап �терлік бір жайт, Фариза апай 

сол кеште бізді жиналған қауымға, 

айрықша, жеке таныстырып, алғашқы 

құттықтау с�з кезегін де ұлытаулықтарға 

берді...

Хат арқылы танысумен басталған 

менің жеке байланысым Фариза апай 

екеумізді туған бауырдай етіп жіберді.

1991 жылы Ұлытауда, жерлесіміз, 

публицист жауынгер, жазушы  Баубек 

Бұлқышев пен белгілі қаламгер, жазу-

шы Мұқан Иманжановтың 75 жылдық 

мерейтойына да Қазақстан Жазушы-

лар одағының мерекелік комиссия-

сы құрамымен бірге Фариза апай да 

келді. Бұл жолы апай қасына Алмагүл 

сіңлімізді де ерте келген еді.

1992 жылы Торғай облысы басшы-

ларының шақыруымен наурыз айында 

Арқалық қаласына келмекші болып, 

бір күні Фариза апай маған телефон 

шалды. «Рақыш, Алматыдан қасыма 

ертіп баратын адамның қисыны келмей 

тұр. Арқалық Ұлытауға жақын емес пе, 

сен сол жақтан келсең қалай болады, 

маған жолсерік болып» деген ұсыныс 

айтты. Наурыздың 11-14 аралығында 

Торғай облысында  Фариза апаймен 

бірге кездесу кештеріне қатысқаным 

күні бүгінгідей к�з алдымда. Арқалық 

қаласындағы жоғары және арнаулы 

орта оқу орнының студенттерімен, 

Амантоғай, Аманкелді,  Жанкелді 

аудандарының халқымен кезде-

су �ткізіп, ел ішінде болып қайттық. 

Сонда Факең үнемі әйел-апалардың, 

қыз-келіншектердің тұрмыс-тіршілігін 

тәптіштеп сұрап, аудан, облыс бас-

шыларына осы топтағы адамдарға 

қамқорлық, жағдай жасауды айрықша 

тапсыратын.

Фариза апайдың қазақ қыздарының 

бойынан бір жақсылық к�рсе, к�пке 

жариялауға асығатын қасиетін де талай 

байқадым.

Елі еркелеткен ақын апамыздың 

ерлердің, әкім-қаралардың мысын 

басатын �рлігі де, �зіне жарасатын 

«тентектігі» де халықтың к�з алдын-

да. Сондай біртуар талантты жанмен 

тіл табысып, қаншама жылдар бойы, 

ол кісі бақилық болып, бұл дүниеден 

�ткенше, сыйласып, апалы-сіңлі, тіптен 

қатар құрбыдай араласып кеттім десем 

де артық айтқандығым емес. Фариза 

апайыммен бірнеше мәрте кездесіп, 

Қ а й - й - д а . . .  � з  т о п ы р а ғ ы н д а 

жүріп, қазақша с�йлеуге арланатын 

қандастарымыз да бар емес пе? Күлесің 

бе, жылайсың ба?!

***

К�шеде, кейде қоғамдық к�лікте 

отыздың о жақ, бұ жағындағы жас қазақ 

келіншектерінің кішкентай ларымен 

орысша с�йлесіп тұрғанын  байқап 

қаламыз. Ішің удай ашиды. Бес-алты жа-

сар балаға обал. ̂ лден басқа тілде с�йлеп 

жатса қайтіп ол ертеңдері «толық» қазақ 

бола алады? 

Балада кінә жоқ, кемшілік ата-

анасында. Демек, тағы бір орыстілді 

қандасымыз �сіп келе жатыр деген с�з.

Қазақта «уызынан жару»  деген с�з 

бар. Қазақ баласы шыр етіп  дүниеге 

келгеннен қазақы тәрбие к�рмесе, 

қазақ с�зін естімесе ол қалай қазақ 

болып �седі? Баланың анасына да 

таңырқаймыз. Кешегі кеңес шекпенінен 

шыққан адам емес. «Неге орысша 

с�йлемейсің?»  деген с�зді естіген жоқ. 

Тәуелсіздік жылдарында хат таныған, 

мектепке барған, оқыған азаматша. 

Бұған не деуге болады?

 ***

Сыйлықтың түрі к�п. ^лемдік, 

мемлекеттік... бірақ солардың ішін дегі 

ең үлкен сыйлық, сыйлық тың сү белісі 

– �мір. Алла тағаланың саған – �мірді, 

жарық дүниені сыйлауы. 

***

Бір газеттің бетінен «Ақырзаман 

болғанша, аман сақта...» деген тақы-

рыпты оқып, шошып кеттік. «Болғанша» 

дегеніне қарағанда бейнебір болатын 

секілді. Жаман дық ты шақырғанымыз 

несі? Ақыр заман бола ма, болмай ма 

– оның бізге қажеті қанша. Жақсы с�з  

айт сақ қайтеді. «Жақсы с�з – жарым 

ырыс» демей ме  халқымыз.

***

Жақсының абыройын т�гіп, атын 

шы ғарғысы келетін арам ниеттілер де 

бар.

***

Ажалдан асқан мерген жоқ. Одан 

қашып құтылу мүмкін емес. ^йтеуір бір 

күні «мұрттай ұшырады».

***

Жауыңның да �зіңмен деңгейлес 

болғаны жақсы. Артықтау болып жатса 

тіпті �кпе жоқ. Намыс үшін барыңды 

саласың. Ал �зіңнен т�мен, әлсіздеу 

болса – �кініш. Ондайлармен алысып, 

абырой таппайсың. 

***

Ер-аға – Ержұман  Смайылдың бас-

шылық қасиеті, біліктілігі, азаматтығы, 

адамгершілігі жайлы к�п жазуға бо-

лады. Нағыз газет жұмысына берілген 

жан. Ол кісіге кезінде түрлі жауапты, 

қаржысы да молырақ қызметтер ұсы -

нылды. Бірақ «Егеменін» тастаған емес. 

Бұдан не аңғаруға болар еді? Ұжым ға де-

ген сүйіспеншілік, ең бастысы – тұрақ-

тылық.  Осының �зі үйренетін �неге. 

***

Рәш апа телефон шалды. Қаза-

лыда Кеңес Одағының Батыры Үрмәш 

Түктібаевтың 100 жылды ғы на орай үлкен 

шара �тпек. Оның соңы ат бәйгесіне 

Аурудың бұл түрі к�п жағдайда 

нәресте �мірге келе салысымен немесе 

үш жасқа дейінгі уақытта анықталса, 

онко логиялық аурулардың жартысы 

туабітті және гендік болатындығына 

да назар аударылды. Бір қуантарлығы, 

а р н а й ы  б а ғ д а р л а м а  ж а с а л ы п , 

 ауруды дәл анықтайтын диагности-

ка жақсарғандықтан соңғы кезде 

қатерлі ісік дерегі азайған. Сондай-ақ 

 Педиатрия орталығында 2012 жылдан 

бастап ең күрделі заманауи жоғары тех-

нология әдісі – трансплантация әдісі 

қолданылып келеді. 

Үш жылдан бері қайырымдылық 

істермен айналысып келе жатқан «Help 

Today» қоғамдық қорының т�райымы 

Э.^лиева жоба аясында түсірілген әлеу-

меттік роликтің басты мақсаты – қо-

ғамдағы ауыр сырқатты жеңуге бола-

тын дығын, ең бастысы, ата-ана мен 

баланы тағдырдың жазуына мойымауға 

ша қырып, басқа түскен ауыртпалықты 

жеңе білуге үндеу десе, Алматы қаласы 

Прокуратурасының аға прокуроры 

Г.Жанбекова әлеуметтік жобаның емде-

лу шілерге үміт отын жағатындығын тілге 

тиек етіп, балалардың дерттен құлан-

таза айығып кетулеріне тілектестігін 

білдірді. 

Аталған орталықта жылға жуық 

уақыт емделген, үш жарым жасында 

Фариза  апайдың ақындығы мен 

қайраткерлігінен б�лек адами қасиеті, 

бауырмалдығы, қамқоршылдығы 

ешкімге ұқсамайтын. Сондай-ақ талай 

отырыстарда бірге болғанда: домбыра 

шертіп, ән салатынына да куә болдым. 

Халық әні «К�кк�белекті» домбыраға 

қосып, тамылжыта шырқайтын. Ісса-

парлар мен түрлі шығармашылық кез-

десулерде басынан кешкен қызықты 

оқиғаларын әңгімелеп отырушы еді. 

Фариза апайым – барша қазақ қыз-

дарына �неге болар тұлға десем артық 

айтқандығым емес. 

«Ұлытауда еңбекке, бейнетке толы 

�мір бар. Арманы биік, жолы бұ ра-

лаң, жаны адал адамдар бар. Қара-

пайым, қайырымды, кедей адамдар 

бар. Олар құлазып жатқан қасиетті 

ай мағымыздың тіршілік тамырын 

жал ғастырып жүр. Атақ үшін, жақсы 

к�ріну үшін емес, Ел мен Ардың ал-

дындағы перзенттік парыздарын �теуде. 

Солардың бірі – Рақыш Нәшкен қызы 

Ыдырысова» деген Фариза апамның 

«Ұлытау қызы» деген жазбасындағы 

жолдарды оқығанда бір жа ғынан мерей-

ленем, бір жағынан толқимын. Осынау 

біртуар ғажайып жан  мен кездестірген 

Алла тағалаға риза шы лығымды білдіріп, 

шүкіршілік етемін. 

Мүдде ортақтығы, ой-пікір бірлігі, 

�мірге,  айналаға,  іс-әрекеттерге 

к�зқарасымыздың бірлігі шығар бізді 

табыстырып,  байланысымыздың 

үзілмей келгені деп ойлаймын.

...�мірден �тпес адам бар ма?.. 2014 

жылы қаңтардың қаһарлы аязында бар-

ша қазақтың АПА-сы атанған асыл 

жан – ФАКЕҢ �мірден �тті. Қазақтың 

Фаризасының қазасын естігенде, 

қабырғам қайысып, жүрегім қарс айы-

рылып, қос жанарымнан аққан жасқа ие 

бола алмай, қатты күйзеліп қалдым... Бұл 

жаманатты хабарға еш сенгім келмейді... 

Ұлы жаратушының кесіміне қолдан не 

келеді... Ажалға ара тұруға ешкімнің де 

дәрмені жоқ. Қазақ үшін Факең ғасырда 

бір-ақ рет дүниеге келетін жан деп 

есептеймін. Жетпіс т�рт жас ғұмырында 

ел-жұртының алақанында болып, туған 

еліне адал қызмет етті.  Апатайым, 

артыңызда қалған тірілердің қолынан бар 

келері, �зіңізге арнап Құран бағыштап, 

бейіт басына барып зираят ету... Пейіште 

нұрың шалқысын, апатайым!!! 

Рақыш НOШКЕНҚЫЗЫ,
Қазақстан Республикасы 

Білім беру ісінің үздігі

ЖЕЗҚАЗҒАН

жалғасады екен. 

–  А у д а н н а н  х а б а р л а с т ы .  А т 

бәйгесінде Дәуірханның атында жүлде 

бар екен. Жүлде қоры 200 мың теңге. 

Осы қаржыны апарып, тапсырады 

екенмін. Қуанып кеттім. Қуанышым 

қойныма сыймай, �зіңе хабарласып 

жатқаным ғой... 

Даусынан аңғарылады – апам мәз. 

Бұл жерде ол кісінің ақшаға басы ауы-

рып  тұрған жоқ. 200 мың түгілі, миллион 

беруге де кет әрі емес. Оның жүрегі жа-

рылардай шаттанып тұрғаны – марқұм 

болған жарының аты аталғандығы. 

 Басты қуаныш сыры – осы! 

Шіркін, қазақтың әйелдері-ай. Ерін  

пайғамбардай  құрметтеп, сыйлаған 

аналарымыз-ай. Сендерден қалай 

айналмассың, қалай сүйсінбессің! Сон-

дай аяулы ана лар дың бірі – Рәш апа.

А п а м ы з д ы ң  ж ұ б а й ы  Д ә у і р х а н 

 Айдаров белгілі мемлекет қайраткері. 

Кезінде Қызылорда облыстық  пар-

тия комитетінің хатшысы болды, 

республиканың «Білім» қоғамына 

басшылық жасады. 

Рәш апа Дәукең �мірден �ткеннен 

кейін кітаптарын шығаруға атсалысты, 

бірге тұрған үйлерінде ес керткіш-тақта 

орнатылуына бас -к�з болды. Ендігі 

арманы туған же рінде к�ше аты берілсе 

дейді. 

Осы атқарылған жұмыстардан 

аңғарылатыны – бұл кісі ағамыздың 

атын әйгілесем, елге танытсам демейді. 

Ондайдан аулақ. Жарына деген сіз бен 

біз түсіне қоймайтын ыстық ықылас, 

сүйіспеншілік бар. �згесін айтпа ғанда, 

Дәуірхан ағамыздың аты атал ған ның �зі-

қуаныштың да,  сыйдың да к�кесі. 

Таңырқанасың, сүйсінесің.

***

Аста отырмыз. К�рші үстелде �зге 

үлкен кісілермен қатар ардагер жур-

налист Киікбай Изетов те жайғасқан. 

Үстеліміз қатар болғандықтан с�йлеген 

с�здеріміз анық естіледі.

Ағамыз кейінгі кездері к�зінен 

қиындық к�ріп жүргендіктен баласын 

қасына ертіп жүреді. Бала болғанда 

елудің о жақ, бұ жағындағы азамат.

Бір кезде с�з кезегі Киекеңе берілді. 

Ағамыз орнынан тұрды. Отырып с�йлей 

берсе де болатын еді. Біздің осы ойы-

мызды сезгендей жанындағы ұлы: «Оты-

ра беріңіз» деп жатыр.

– Болмайды. Халықты сыйлау керек, 

– деп ақырын үн қатқан Киікбай аға 

с�зін бастап кетті. 

Шіркін, адамдық, к�ргендік!

***

  Интернет, әлеуметтік желілер... 

қоғам үшін қажет дүниелер. Алайда 

осы құндылықтарды әлдекімдердің 

біреулердің беделін түсіріп, ар-на-

мысына тию үшін пайдаланатындары 

жаныңа батады.

***

Сахна т�рінде тұрып әңгіме соғатын 

әншілер бар. ^ншіге әңгіме айтқан 

жараспайды. ^нші әнімен, �нерімен 

сәнді.

 Нұрперзент ДОМБАЙ

лимфобласталық лейкозға шалдыққан, 

алты жастағы Ақерке Асылбектің ана-

сы, Жамбыл �ңірінен келген Нұргүл 

Ма некеева ауыл, аудан, облыс тан 

сенім артып осы орталыққа арнайы 

кел гендігін, бүгінде үмітінің ақтал ған-

дығын қуанышпен жеткізіп,  Педиатрия 

орталығының білікті дәрігерлеріне 

�зінің аналық лебізін жеткізді. «Бірін-

шіден, ата-ана уайым-қайғыға түспей, 

мықты болуы керек. Бізге бұл тұрғыда 

орталықтың мамандары да, психолог-

тары да к�мектесті» дейді Н.Манекеева. 

Таныстырылымы �ткен екі әлеу-

меттік ролик жобаға қолдау білдір-

ген «Business TV» мен «KazDesign 

Production» продюссерлік компания-

ларының к�мегімен жасалған. Үміт 

сыйлайтын, �мірге құштарлық беретін 

әлеуметтік роликтерді қоғамдық орын-

дарда шығаруға Алматы қаласы Проку-

ратурасы атсалысқалы отыр. 

«Мен – жеңімпазбын!» қайырым-

дылық жобасы – қатерлі дерттің алдын 

алуға болатынын, ерте анықтау мен дер 

уақытында қаралудың маңыздылығын, 

ауыр сырқатқа шалдыққан балалар мен 

олардың ата-аналарына сенім ұялатып, 

сауығып кетуіне ықпал ететін, бастысы 

үміттерін үзбеуге шақыратын жоба. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Жаңа айдар
Жаңа айдар



ANA TILI 9№3 (1417)
18 – 24 қаңтар 
2018 жыл

 

Еуропада киіз үйге сұраныс 
к"п. Бірі қонақ қабылдап пай-
да тапса, бірі оны баспана 
ретінде пайдаланып келеді. Ал 
бельгиялық оқушылар ішіне 
пеш орнатылған киіз үйде 
сабақ оқып жүр. 

Бельгияның астанасы 

Брюссельден 90 шақырым 

қашықтықта орналасқан Жев 

қаласында аумағы 50 шаршы метр, диаметрі 8 метр 

болатын киіз үй тігілген. Онда бастауыш сынып 

оқушылары білім алуда. 

Мектеп директоры Кристин Питонстың ай-

туын ша, киіз үйде оқушылар �здерін жайлы 

сезінеді екен. «Мектебіміз тар болған еді. Ойлана 

келе, киіз үйге к�шейік деген ұсыныс жасадым. 

Себебі жазда �зім осы үйді к�ріп, таңғалғанмын. 

�те жайлы әрі шығынды аса к�п қажет етпейді. 

Қазір оқушылар бұл үйге үйреніп кеткені сонша, 

�здерін жайлы сезінеді» дейді мектеп директоры.

арасында да кездеседі екен. Бұл енді 

адам факторына қатысты мәселе.  

Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ 

технопаркі қабырғасында жүзеге 

асырылған нақты жобаларға келсек, 

«Инокс ЛТД» кәсіпорнын айтуға 

болады. Олар жаңа технологияның 

к�мегімен экологиялық таза мате-

риалдардан машина жабдықтарын 

жасаумен айналысады. Қазір олар-

дың �німдері шетелге де танымал, 

мәселен, испаниялық «Тальго»  

зауыты кейбір б�лшектерін со-

лардан сатып алады. Тағы бір сәтті 

жоба – желдеткіш қондырғы, ол 

құ рамында йод бар теңіз ауасын 

жа сайды. Кәдімгі кондиционер-

ге қара ғанда ол мүлдем зиянсыз. 

Қазір бұл қондырғылар  Назарбаев 

универси  тет інде  қолданысқа 

енгізілген. 

Еліміздегі технопарктерде осын-

дай табыспен жүзеге асырылған  

жекелеген жобалар бар. Бірақ олар 

шетелге экспортқа шығарылмақ 

түгілі, отандық нарықты да тол-

тыра алмай отыр. Ол үшін цех-

тар ашып, �ндірістік қуатқа шығу 

керек,  қаржы салу  керек,  ол 

�німдерге сұраныс болуы керек. 

^йтпесе олар нарық қыспағына 

т�теп бере алмайды. К�пшілік 

ғылымға салынған қаржы бірден 

пайда әкелмейтінін түсінбейді, 

мәселен, іргелі ғылымға салған 

қаржы тек 15-20 жылдан кейін, ал 

қолданбалы ғылым – 5-15 жылдан 

кейін нәтиже . Ірі бизнесмен-

дер болса әлі аяғынан нық тұрмаған 

жобаға қаржы салып, тәуекелге 

барғысы келмейді, бұдан г�рі ше-

телде сақтағанды артық к�реді. 

лар дың жолындағы әкімшілік 

кедергілерді  азайту,  сыбайлас 

жемқорлықпен күресті күшейту, 

т а н ы м а л  к ә с і п к е р л е р д і  Ж О О 

оқытушыларының құрамына тар-

ту, ғылыми-зерттеу ұйымдары мен 

холдингтер қызметінің ашықтығы, 

ғалымдарға лайықты жалақы т�леу, 

жас ғалымдарды ынталандыру, 

инновациялық �нім шығаратын 

кәсіпорындарды қолдау (салық, 

т.б.  жеңілдіктер) оңды нәтиже 

берері  анық.  �нертап  қыш тар 

мен кәсіпорындар ең алдымен 

к�пшілікке арналған инновация-

лық �німдер шығаруды ұлғайтуға 

тиіс. Арзан, пайдалы және халыққа 

керекті �німге сұраныс та жоғары. 

Бұл ретте шетелдік тәжіри-

бенің жақсы жақтарын алуға да 

болады. Мәселен, Қытай техно-

логия лық даму бойынша соңғы 

10 жылда АҚШ-тан кейінгі 2-ші 

орынға шықты. Пекиннің праг-

мати калық техно-ұлтшыл сая-

саты «экономикалық чемпион-

дар» аталатын ірі компанияларды 

қолдау арқылы ұлттық �неркәсіпті 

д а м ы т ы п  о т ы р .  ^ л е м н і ң  і р і 

компанияларының тізіміне соңғы 

жылдары  Қытайдың 70 компа-

ниясы кірді, ал 2002 жылы олар 

небәрі 11 болған. Уақыт лебін жіті 

сезінген к�ршілеріміз бұл қадамға 

тегін барып отырған жоқ. �йткені 

индустрияландыру тек әлеуметтік-

экономикалық жоспар емес, оның 

саяси, ұлттық қауіпсіздік, елдің 

болашағы сияқты аса маңызды  

астарлары бар. Мұнайдың бағасы 

ары-бері ауытқып, күнде құбылған 

кезеңде білектің күшімен жерді 

қазып, қопарып, кенді  далаға 

шығара бермей, жұрт сияқты ақыл-

оймен, парасатпен ақша табуға 

к�шуіміз керек.   

Алдымызда дамыған 30 елдің 

қатарына қосылу міндеті тұр. 

^леуметтік мәселелердің шешімін 

табу, халықтың әл-ауқатының 

к�терілуі  де экономикалық �сімге 

тікелей байланысты. Таяу уақытта, 

сарапшылардың пікірінше, да-

мушы елдердің 5%-ы ғана озық 

елдердің қатарына қосыла ала-

ды. Демек, экономикасы «қуып 

жетуші» сипаттағы Қазақстанды 

алда қатаң бәсеке күтіп тұр – 

ғылымды �ндіріспен ұштастырып, 

жаңа инновацияға ие болу. 

Дина ИМАМБАЕВА

 

Альпі тауының Швейца-
рия дағы б"лігі  қар құр-
сауында қалды. Соңғы күн-
дері мұнда ақ ұлпа әдет-
тегіден екі есеге к"п жауған. 

Салдарынан сырғанауға 

арналған Церматт дема-

лыс орнынан 13 мың адам 

шыға алмай қалды. Ауа 

райының қолайсыздығына 

байланыс ты  әуелі авток�лік жолдары жабылған 

еді. Кейін теміржол қатынасы да тоқтады. Оның 

үстіне демалыс орны жарықтан ажыратылды. 

Саяхатшылардың кейбірі қар к�шкіні жүруі 

мүмкін қауіпті аймақта қалған. Оларды эвакуа-

циялау үшін тікұшақтар жіберіліп жатыр. 

Синоптиктердің айтуынша, қарлы ауа 

райы әлі бірнеше күн жалғасуы мүмкін. Альпі 

тауының Италиядағы б�лігінде де жағдай осыған 

ұқсас. Қарлы боран салдарынан мектеп пен 

балабақшалар жұмысын уақытша тоқтатып, кей 

елді мекендерге қатынайтын жолдар жабылған. 

Сондай-ақ қаланың орталығымен байланыс 

үзілген.

А
сықпай тұрып, мектебіне жиналды. 

Пердені ысырып, терезеден қалаға 

к�з салып еді, аппақ мамықтай ақ 

к�рпеге орап, далаға қар жауып қалыпты. 

Шыңылтыр аяз да тұрған сияқты. Терезе 

қырау. «Шіркін, мынау неткен аппақ дүние!  

– деп ойлады ішінен, – Қандай керемет! 

Шексіз, шетсіз дала аппақ болып, аспанмен 

ұштасып жатыр. Т�белеріне ақ қардан к�рпе 

жамылып алған үйлер де иіндерінен су кеткен 

жандардай маужырасып ақ тұр. Тал терек-

ке ұшып қонған қара қарғалар. Екі жүзден 

астам түтіні бар осы бір шағын ауылдың сырт 

к�рінісі дәл қазіргі сәтте тура бір Суриковтың 

суретіндей. Осы маң даладағы шағын ауылға 

келін болып түсіп, шаңырақ к�тергеніне 30 

жылдай болса, �зінің осы ауыл мектебінде 

қызмет жасап жатқанына да табаны күректей 

ширек ғасыр. Уақыт неткен тез еді! «Япыр-ай, 

– деді ол іштей, – Мен де жарты ғасыр �мірді 

еңсеріп тастағаным ба?!»

Ол тізбектелген к�п ойдың жетегінде 

жүріп, жуынып, киініп, далаға шыққанын да 

байқамай қалды. Жай аяңдап, �зінің сүйікті 

мектебіне қарай беттеді. Қалың ой құша-

ғында, тағы да сол алда �тетін сабағы жайлы...

^ңгімемізге арқау болып отырған сонау 

Шығыс Қазақстан облысы Аяг�з ауданы 

Мәдениет ауылы Е.Рахмадиев атындағы 

орта мектептің жоғары санатты география 

пәнінің мұғалімі, «Лидер образования» ал-

тын медалінің иегері Айгүл Сайынқызы 

Вена қаласында Үкіметке 
қарсы наразылық шарасы "тті. 
Оған студенттер, зейнеткер-
лер мен солшыл ұйымдардың 
"кілдері, барлығын қосқанда 
20 мыңдай ереуілші қатысты. 

Ел үкіметіне ұлтшыл пар-

тия ның �кілдері келе тініне 

наразылық білдірген топ 

барлық еуропалық ел дерді 

жаңа министрлер кабинетіне бойкот жария лауға 

шақырды. 

Күзгі сайлауда жеңіске жеткен консерватор-

лар үшінші орындағы ұлтшылдармен коалиция 

құрғандығы желтоқсан айында белгілі болған-

ды. Екі партияның басшылары да к�ші-қон 

заңнамасын қатаңдатып, шеттен келгендерге 

жәрдемақы беруді тоқтатуға уәде берді.

 Oзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

БАТЫС ЕУРОПА

ОРТАЛЫҚ ЕУРОПА

Қар құрсауында қалды

Ереуілге шықты

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Болгария алдағы 6 айда Еуроодаққа т"ра ғалық 
етеді. Т"рағалықтың басталуына орай ел аста-
насы София қаласында салтанатты шара ұйым-
дастырылды. 

Оған Еуроодақтың негізгі үш институтының 

басшылығы қатысты. Яғни Еурокомиссия бас-

шысы Жан-Клод Юнкер, Еуропалық кеңес 

т�рағасы Дональд Туск және Еуропарламент 

спикері  Антонио Таяни бар. Шара барысын-

да с�з алған Болгария президенті елді Шығыс 

пен Батысты байланыстырып тұрған к�пір 

екенін атап �тті.  Румен Радев: «Еуропалық 

одақ қиын сәттерді  бастан �ткеріп жатқан 

тұста т�рағалық етіп отырмыз. Ең бастысы, 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету. К�ші-қон және 

терроризм мәселесінде Еуроодақтағы ықпалды 

к�ршілерімен тығыз қарым-қатынас орнатуымыз 

қажет» деді. 

Айта кетейік, алдағы жарты жылда Софияда 

300-ден астам ресми шара �теді. Оның 30-ына 

 Еуропа елдерінің басшылары қатыспақ. Оған қоса 

Ұлыбританияның Еуроодақтан шығу процесіне 

Болгария арағайындық жасайды. Сонымен қатар 

Еуроодақтың алдағы жеті жылдық, яғни 2021 мен 

2027 жылдарға арналған қаржысын жоспарлаудың 

жобасы әзірленбек.

БЕЛЬГИЯ

БОЛГАРИЯ

Киіз үйде сабақ өтеді

Еуроодаққа төрағалық етеді

(Басы 1-бетте)

Мәселен,  ғылыми-зерттеу 

 институттары атқаратын жобаларға 

арналған қаражат жыл басында 

емес, әбден күз болғанда келіп 

түседі. Жыл бойы атқарылатын 

жұмыстың қаржысын бірнеше 

айда жанталаса игеруге кіріскен  

ғалымнан қандай сапа, қандай 

қомақты нәтиже күтуге болады? 

Ғылымды басқару жүйесіндегі 

кемшіліктер мен шенеуніктердің 

шалалығы осындай олқылықтарға 

әкеп отыр. Мемлекет қаражатының 

тиімді жұмсалуына жауапсыз қарау 

қолданыстағы мониторинг жасау 

жүйесінің де тиімсіздігін к�рсетеді. 

Инновациялық даму дегеніміз 

– жасампаздық, жаңа және пайда-

лы �нім шығару. Оны шығаратын, 

ұсынады. Бұл гранттар ғылыми 

әзірлемелерді коммерциялауға 

арналған. Гранттық қаржыландыру 

әртүрлі   ұйымдар арқылы беріледі. 

Олар – Индустрия және даму 

министрлігі, Білім және ғылым 

министрлігі, Технологиялық даму 

ж�ніндегі ұлттық агенттік (ТДҰА) 

және т.б. 

Технопарк директоры Қ.Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ технопаркі 

�зін-�зі ақтап отырғанын айтады. 

«Бізде базалық қаржыландыру жоқ. 

Негізгі кіріс к�зі – инноваторларға, 

кәсіпкерлерге түрлі қызметтер 

к�рсету»  дейді  ол .  Мәселен, 

к�птеген ғалымдар �з �нертабысын 

қалай патенттеу керек екенін 

білмейді. Міне, технопарктер мен 

бизнес-инкубаторлар осы жағынан 

консультациялық к�мек к�рсетеді, 

ҰСТАНЫМЫ БЕРІК 
АУЫЛ ҰСТАЗЫ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Соның салдарынан Қазақстанда 

жекеменшік секторының ғылымды 

қаржыландыруы 10%-дан аспай 

отыр. Ал дамыған елдерде 60% 

ғылыми әзірленімдерді жекеменшік 

компаниялар қаржыландырады. 

Біздегідей мемлекетке ғана арқа 

сүйеу оларда жоқ.  

Елімізде ғылыми-зерттеу және 

т ә ж і р и б е л і к - к о н с т р у к т о р л ы қ 

жұмыстармен (ҒЗТКЖ) айналы-

сатын мамандардың саны мен 

сапасы да күн тәртібінде тұрған 

�зекті мәселенің бірі. Қазіргі таңда 

Қазақстанда 383  ғылыми ұйым бар 

және оларда 17421 маман-зерттеуші 

еңбек етуде. Тағы да салыстыра-

тын болсақ, Германияда 4 млн-ға 

тарта адам, Жапонияда 5 млн адам 

ҒЗТКЖ-да жұмыс істейді. АҚШ-

та 2016 жылы 304 мыңнан астам  

�нертабысқа патент алынған, сонда 

күніне 800 �нертабыстан келеді. Ал 

Қазақстанда �нертабысқа берілген 

�тінімдер к�леміне келетін болсақ, 

2014 жылы – 2012,  2015 жылы – 

1503, 2016 жылы – 1221 �нертабысқа 

тиісті құжат берілген. 

Қ а л ы п т а с қ а н  ж а ғ д а й ғ а  з е р 

салсақ, қазақстандық экономи каның 

инновациялық сипат алуы үшін к�п 

жұмыс істеу қажеттігі айқын к�рінеді. 

^сіресе еркін нарық пен заң үстемдік 

алмай мемлекет қаражатының 

қайтарымы болуы екіталай. Ғылым 

мен �ндірістің арасындағы байла-

ныс «Идея – әзірлеме – үлгі – дай-

ын �нім – �ткізу нарығы» тізбегі 

бір тұтас жүйемен жұмыс істегенде 

ғана күшейеді. Бұл ретте индустрия-

л а н д ы р у  б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң 

ашықтығын к�теру, инноватор-
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ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҚТЫ 
НЕГЕ ЖАТЫРҚАЙМЫЗ? 
о й л а п  т а б а т ы н  –  ғ а л ы м д а р , 

 конструкторлар, технологтар. 

Нақты қолданысқа енгізілген жаңа 

идея ғана инновацияға айналады. 

Дамыған елдерде �нертапқыштарға, 

шағын фирмаларға техникалық 

жаңалықтарды қаржылан дыру-

ға к�мек к�рсетіледі. Мысалы, 

АҚШ-та жүз шақты жұмыс шы-

сы бар шағын фирмалар мың да -

ған жұмысшы істейтін ірі кор-

порацияларға қарағанда 20 есе 

артық жаңа �нім береді екен. 

�йткені шағын бизнес тұтынушы 

үшін бәсекеге түсуге икемді. 

Мұндай фирмалар мен компа-

ниялар бастамашыл, озық ойлы 

қызметкерлеріне жағдай жасай-

ды. Яғни инновациялық даму мен 

ғылыми-техникалық әлеует �зара 

тығыз байланысты. ^рине, біз де 

жаңашыл ғалымдарға зәру емеспіз. 

^рбір салада озық идеяларымен 

дараланған білікті мамандар к�птеп 

саналады. Бірақ идея бар жерде оны 

іске асыру бар. Мәселе осы  ғылыми 

идеяны коммерцияландыруда, яғни 

ақыл-ойдың жемісін дайын �німге 

айналдыруда. 

Осы мақсатпен елімізде к�пте ген 

технопарктер, бизнес-инкубатор-

лар құрылғаны белгілі. Солардың 

бірі – Қ.Сәтбаев атын дағы Қазақ 

ұ л т т ы қ  т е х н и к а л ы қ  з е р т т е у 

университетінің технопаркі. Тех-

нопарк директоры Қанат  Алтыбай 

«Технопарктердің басты міндеті 

– ғалымдар мен кәсіпорындардың 

арасын байланыстыру. Қ.Сәтбаев 

атындағы Қазақ ұлттық техникалық 

зерттеу уни верси тетінің технопаркі 

2004 жылы құрылған. Технопарк 27 

инно вация лық жобаны іске асы-

рып, оның 11-і коммерцияланды. 

Яғни инноваторлар �ндіріс орнын 

ашып, жұмыс орындарын құрды, 

жаңа �німдерін �ндіре бастады. 

Олар с�йтіп шағын және орта биз-

нес субъектісі ретінде бюджет-

ке салық т�лейді, кіріс келтіреді. 

Міне, технопарктер осы қызметпен 

айналысады» деп түсіндірді. 

К�бінесе �нертапқыштардың 

идеялары болғанмен, оны іске асы-

рып �ндіріске енгізуге қаражаты 

жоқ. Сондықтан мемлекет гранттар 

ақыл-кеңес береді. «Біздің алды-

мыздан жылына 120-140 ғалым 

�теді» дейді директор.  Сондай-

ақ бұл к�мектің барлығы тегін 

к�рсетіледі. Оның ішінде �тінішті 

қалай жазу керек, қайда бару керек, 

интеллектуалдық меншік институ-

тына жүгінудің реті қандай, т.с.с. 

Содан кейін барып олар �з идея сына 

патент алады. Патент �з �німдерін 

сатқан кезде басқалар оны пайда-

ланып кетпеуі үшін керек. Хош, 

патент  алынды, ары қарай не істеу 

керек? 1-ші жолы – �з қаражатына 

сол �німді �ндіретін кәсіпорын ашу. 

2-ші жолы – БҒМ немесе ТДҰА 

АҚ , т.б. даму институттарының 

грантына ұсыну. Тағы бір жолы – 

инвестор табу. Кез келген инвестор 

сіздің �нертабысыңызға патент бар 

ма деп сұрайды. Содан кейін ғана 

келіссе іске кіріседі.  

Технопарктердің  жанында 

�нертабыстарды сынақтан �ткізуге 

арналған зертханалар жұмыс істейді. 

ҚазҰТЗУ технопаркінде, мәселен, 

тек тау-кен металлургиясы бойын-

ша зертханалар бар. Наноматериал-

дар зертханасы нанозерттеулер 

жүргізеді, полимерлер технология-

сы зертханасы полимерлер бойын-

ша жұмыс істейді. Яғни мұндағы 

зертханалар университеттің про-

филіне сәйкестендірілген.  

Патент алынған кейінгі �нерта-

быс тың тағдыры не болмақ, сол  

жаңалық күйінде қалып қоймай 

ма деген сұраққа Қанат ^диханұлы 

технопарк жаңа идеяны зерттеу, 

кеңес беру, құжаттарын реттеу, 

сынақтан �ткізу сатыларымен ғана 

шектелетінін жеткізді. Берілген 

грант жетпей қалуы да мүмкін, 

ондай жағдайда қалған қаражатты 

�нертапқыштың �зі табуы керек. 

Ал ғылыми жаңалық �ндіріске енуге 

дейін қанша уақыт керек дегенге 

келсек, бұл идеяның �зіне байла-

нысты. Мәселен, ІТ саласындағы 

технологияны енгізуге бір апта да 

жетеді. «Бірақ оны ұрлап алу оңай. 

�нертапқыш қажетті құжаттарын 

рәсімдеп жүргенде тың идеядан 

к�зді ашып-жұмғанша айрылып 

қалуы мүмкін» дейді директор. Он-

дай суық қолдылар сарапшылардың 
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^ділханова еді. Ол осыдан елу жыл бұрын 

20 қаңтарда әсем қала Алматыда ұстаздар 

отбасында дүниеге келген. «^ке к�рген оқ 

жонар, шеше к�рген тон пішер» демекші, 

ол әдебиеттен сабақ беретін анасының 

жолын қуды. Айгүл Алматыдағы Қыздар 

педагогикалық институтының География 

факультетіне оқуға түсіп, ойдағыдай тәмамдап 

шығады. 1995 жылдан Е.Рахмадиев атындағы 

орта мектеп мұғалімі. 

^детте оқушы бойынa шынaйы білім-

білік дaғдылaрын дaрытып, зердесіне ғылым 

негіздерін тоқытатын ұстaз. Aйгүл Сaйынқызы 

жаңалыққа жаны құмар, ізденгіштік қасиеті 

жоғары осындай ұстаздардың санатынан. 

Ұстаз еңбегінің �лшемі – оның шәкірттерінің 

жетістігі. Ауыл мектебінде география пәніне 

деген қызығушылық оқушылар арасында 

жыл санап �сіп келеді десек онда білікті 

ұстаз А.^ділханованың үлесі зор. Мәселен, 

^.Сералиев, Г.Байгелдина, Ш.Мәрлен, 

Р.Мұрат, С.Тегісбекова, Ж.Жұмаханова, 

тағы басқалар олимпиаданың әр жылдардағы 

жеңімпаздары. Олардың біразы бүгінде ұстаз 

жолын қуып, осы салада қызмет етуде. Нақты 

айтсақ, ^.Сералиев Қыздар педагогикалық 

университетінде дәріс берсе, А.Жақыпбекова, 

Ұ.Бекболат, М.Құрманғалиева география 

пәнінің мұғалімдері,  �здері шәкірттер 

тәрбиелеуде.

Білікті ұстаз Айгүл қашанда білім беру-

мен қатар шәкірт бойында ғылымға деген 

құштарлық оятуға күш салады. Соның айғағы 

А.Қауымбекова ұсынған «Жергілікті жердің 

топырағы, оның экономикалық маңызы» 

атты ғылыми жоба жүлделі II орын алып, 

облыстық сайыста Алғыс хатпен марапат-

талса, Д.Қыдырхан, А.Б�лектің «Жергілікті 

жердің су к�здері» атты ауданда қорғаған 

ғылыми жобалары II, III орындарды иеленді. 

Пән кәбинеті мұғалімнің ғылыми зертхана-

сы. Ұстаз пән кабинетін күнделікті сабаққа 

қажетті к�рнекі құралдармен жабдықтауға 

баса  назар аударады. Мұғалім �з тәжірибесімен 

б�лісу мақсатында республикалық, облыстық 

баспас�зге сабақ түрлерін үнемі ұсынып 

 отырады. 

Ұстаз еңбегі �з бағасын алуда. Атап айт-

қанда, әр жылдары облыстық, аудандық білім 

б�лімінің және Білім және ғылым қызмет-

керлері облыстық кәсіподақ кеңесінің Құрмет 

грамоталарымен марапатталды, «Білім сала-

сының к�шбасшысы» алтын медалінің иегері. 

Ол бүгінде үш қыздың анасы. Сүйген жары 

Игілік екеуі шаруашы лық тарын д�ңгелетіп 

ауылда біреуден ілгері, біреуден кейін ғұмыр 

кешіп жатыр. �з ісінің білгір маманы, сыйлы 

ұстаз ретінде шәкірттері мен ата-ана, мектеп 

ұжымының құрметіне б�ленген Айгүлдің 

ауылдағы ұстанымы б�лек те берік жан.

Омархан БАЙТАРАЛ

Шығыс Қазақстан облысы

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 

басылым дардың еңбек ұжымдары «Қазақ газеттері» ЖШС-

ның Ақт�бе облысындағы �кілі, белгілі журналист Жанғабыл 

Қабақбаевқа інісі, М.Тынышпаев атындағы Қазақ к�лік және 

коммуникациялар академиясының кафедра меңгерушісі, 

 физика-математика ғылымының докторы, профессор 

Сәтбай Жұмағалиұлы ҚАБАҚБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл 

айтады.

 «Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-

лымдардың еңбек ұжымдары белгілі ақын, «Ана тілі» газетінің 

бұрынғы қызметкері Болат Шарахымбайға інісі 

Талғат ЖҰМЫНҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.
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ос томдықтың бірінші кітабы 

тарихи тақырыптарды �зек ет-

кен «Дала хикаяларымен» ба-

сталады. Солардың алғашқысы – XIX 

ғасырдағы Кіші жүз қазақтары ұлт-азаттық 

к�терілісінің басшысы Жанқожа батырдың 

бейнесі сомдалған «К�кжал» хикаясы. 

Жанқожа Нұрмұхамедұлы (1795-1859 жж.) 

– Қоқан мен Хиуа хан дықтарының езгісіне, 

сондай-ақ Ресей патшалығының отаулау 

саясатына қарсы күресіп �ткен, қазақ ұлт-

азаттық к�терілістерінің бастауында тұрған 

үлкен тарихи тұлғалардың бірі. Автор 

мұнда елі мен жерінің азаттығы жолында, 

он жеті жасында, белі бекімей жатып-

ақ атой сап атқа қонған, содан бастап 

қолынан қылышы мен найзасы түспеген, 

�мір бойы жауымен жағаласып �ткен дала 

батыры ғұмырының соңғы кезеңдерін, шау 

тартқан шағындағы тіршілік мезеттерін 

суреттейді. Тіршілік заңы бойынша, жұмыр 

 басты пенде ретінде «жұлқынған қуаты 

кеміп, азуы мұқалғанымен, сүйегі семіп, 

қаны суығанымен», батыр боп жаралған 

адамның айбары басылып, рухы аласармақ 

емес, �йткені ол – сүйекке, қанға  біткен 

қасиет, жарық дүниеге қалай келсе, солай 

боп �тері хақ. Хикая да Жанқожа батыр осы 

тұрғыда – осы тұғырда бейнеленеді. Ол 

ғұмыр жолының соңғы нүктесі жақындап 

келе жатқанын санасымен түйсінгенімен, 

«елді еркіндікке бастаған батыр екені 

есіне түскенде, ширығады, ар мен  намыс 

баяғыша сілкінеді». Бұл – кәрілікке бел 

 алдырмайын, қайткенде тіршіліктің жа-

лына жармасып қалайын деген пенде-

уи пиғылдан емес, халқы мен жерінің 

болашағына, алдағы күніне алаңдап, 

к�кейін жегідей жеген ойлардан туған 

ширығу мен сілкініс еді.  Батыр «тоқым 

т�сеніп, ер жастанған ерулі күндерден 

сүйекке сіңген әдеті» бойын ша кеш-

ке қарай ерттеліп, үй іргесінде тұратын 

Бозшұбар сәйгүлігінің беліне аяқ артқанда, 

«жылқының иісі кең  сарайын ашып, жана-

рына ұшқын ұялайды, ұйып тұрған буында-

ры бырт-бырт үзіліп, білегіне күш бітеді». 

Қас батыр мен текті жылқы жануарының  

рухтары осылайша бірігіп, астасып, 

біртұтас алапат күшке айналады. Бұл – 

ішкі рух қуаты, атадан балаға жалғасып, 

болашақ ұрпақтың қанына сіңіп, бойына 

дари берер жойқын күш-қуат. Біздің іздеп 

жүрген ұлттық кодымыз да осы болар. 

Санамен сараласақ, хикаяттан біз осыны 

аңғарамыз, автордың Жанқожа батыр 

бейнесін сомдағандағы айтар ойы, діттеген 

мақсаты да осы екені анық.

Хикаяда Жанқожа батырдың �зекті 

пен де ретінде �ткен �міріне к�з жі-

беріп, ой қорытуы, жорық жолдарын 

еске алып, серіппедей ширығуы кейіп-

кердің ішкі монологы арқылы баянда-

лады. Хиуалықтармен күресте қазақтың 

қарсы тұра алар күш-қайратына күмән 

келтіріп, сенімсіздік танытып, орыстың 

мылтығынан да қорқып-үркіп,  әрі �з 

б а с  п а й д а с ы н ,  б и л і г і н  к ү ш е й т у д і 

ойлағандықтан, олардың қолтығына кіруге 

бекінген Арынғазы сияқты сұлтандардың 

ұсынысын қабыл алмай, ат құйрығын 

үзісуі оның жерді, ата-қонысты қорғау 

мақсатына біржола бел буғанының 

белгісі еді. Арынғазы сұлтанмен жолы екі 

айырылғанда, батыр: «Қарақан басымның 

қарекетімен жүрмей, елімнің жаппар 

иесі боп ер жастанып жүргендегі жүрек 

қалауымның жан рақаты – ешкімнің етегін 

сүзбей, �з құқым �зімде, кіріптар бол-

май, кеудемді кере тірлік кешкен осынау 

қалпыма не жетсін» деп ой түйеді. Үш жүз 

жыл бойы отарлық езгіге қарсы күрескен, 

тәуелсіз ел болуға ұмтылып, сол жолда 

мың �ліп, мың тірілген халқымыздың ұлы 

арман-аңсары, сан ғасырлар бойғы азаттық 

күресінің идеясы Жанқожа батырдың 

осы бір түйінді с�здерінде к�рініс тапқан 

деуге болады. Ұлт азаттығын к�ксеген 

жаңа тұрпатты күрестердің қозғаушы 

күшіне айналған бұл идея кешегі Алаш 

арыстарының жанқиярлық қарекеттеріне, 

бергі Желтоқсан к�терілісіне ұласып, 

ақыр соңында қазақ елінің азаттығына 

алып келгені  шындық. Жанқожа батыр 

образының астарында осындай қатпарлы  

ойлар жатыр.

Жанқожа батыр тіршіліктен татар дәмі 

таусылар күнінің жақын қалғанын ойлай 

жүріп, ажалының кәріліктен емес, жаудан 

болатынын сезеді. «Ажалың жау қолынан... 

жау қолынан...» деген жымысқы ой сана-

сына сан мәрте оралады. Ақыры, «Батыр, 

жау қаптап келеді!» деген хабармен бірге 

ол күн де келіп жетті. Жаудың іздегені 

�зі екенін бірден түсінген ол, ел-жұртын 

босқа қанға б�ктірмеуді ойлап, соңына 

ешкімді ертпеді. Бес қаруын сайланып, 

ажалын жалғыз �зі қарсы алуға шықты. 

С�йтіп, к�кжал тұрпатты батыр �мір бойы 

жағаласып �ткен орыс пен хиуалықтардың 

емес, �з қандастарының қолынан, т�бе 

басында малдасын құрып, намаз оқып 

отырған сабырлы кейіпте ажал құшты. �з 

биігінде к�з жұмды. Жанқожа батырдың 

�лімді қасқая қарсы алуы, қарша жауған 

жебелердің денесіне дарымай, тайып, 

кері құлауы, сауытының жарқылдап от 

шашуы, батыр тұлғасының батып бара 

жатқан күн шапағымен зорайып к�рінуі 

кешкі табиғат суреттерімен астастырыла, 

шебер берілген. Ұясына қонған күнмен 

бірге батырдың да тірліктегі күні с�нді. 

Алайда күні с�нгенмен, артына  шашар 

жарық сәулесі �шкен жоқ. Хикаяда бұл 

сәт былайша суреттеледі: «Таң жарығы 

шалқалап аспанға қарап, қимылсыз жатқан 

батырдың ақсауытына түскенде, ұп-ұзын 

сәулелер ұшқындай шашырап жарқыл 

салды». 

Жанқожа батырдың �з қандастарының 

қолынан қаза табуы – тарихи шындық. 

Патша �кіметінің әскери әкімшілігі 

Жанқожаның к�зін құрту үшін Елікей 

Қасымов бастаған арнаулы жазалаушы 

отряд жібереді.  Батырдың ғұмырының 

ның кейіпкері – Жанқожа батырдың 

үзеңгілес жолдасы, қарулас серігі болған, 

 онымен талай жорық жылдарын бастан 

бірге �ткерген атақты Ақтан Ақайұлы 

 (1770-1854 жж.). Олар халқын езгіден азат 

етуде бір жеңнен – қол, бір жағадан бас 

шығарып, бір мақсат жолына жұдырықтай 

жұмыла біледі. Хикая да суреттелгендей, 

Ақтан батыр Сыр бойы қазақтарынан 

алым-салық жинауға Хиуа хандығы 

қойған Бабажан наибтың бекінісі – 

Бесқаланы аларда үлкен ерлік к�рсеткен-

ді. Хиуалықтардың бетін қайтарғаннан 

кейін екі батыр орыс отаршылдарына 

қарсы  тізе қосып  бірге атқа қонады, 

бір-біріне демеу, сүйеніш бола отырып, 

білек жалғастырып, бірлесіп әрекет етеді. 

Хикаяда Ақтан батыр «сақал-мұртын 

ақ шалса да, ескек т�сі әлі еңкеймеген, 

қимылы қунақ», ойы ширақ адам ретінде 

бейнеленеді. Жанқожа  сияқты, оның 

да к�кейін адами, пенделік қарабайыр 

тілектер емес, халық болашағына, ел 

мүддесіне қатысты үлкен ойлар мазалай-

ды. Жастайынан басын бәйгеге тіккен 

ол жер қойнына кіргенше күрескерлік 

мақсат-мұратынан еш айнымайтын кесек 

тұлғалы батыр боп �теді. Халықтың айту-

ынша, оның жауға аттанарда �зімен ілесіп 

бірге жүретін ақшулан бұлты болған екен. 

Жорық жолдарында т�бесіне үйіріліп, 

рух беріп  отыратын ақшулан бұлт ба-

тыр бейнесін одан әрі айқындап, аша 

түседі. Батырдың шынайы портретін бе-

руде автордың оның кескін-кейпін табиғат 

құбылысымен астастыра суреттеуінен 

қоршаған ортамен, болмыспен  етене �мір 

сүріп, Тәңірге тәу еткен қазақы таным-

түсінікті аңғарасыз. Хикая соңында қос 

отаршыл орысқа қарсы қайтадан атқа 

қонып, «К�рінбейтін адамның» маңына 

топтасады. 

Сапура Мәтенқызы – Н.Бекмаханова-

ның еңбегімен қатар, «Қазақ КСР-нің 

ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі та-

рихы» кітабы арқылы ғылыми қауымға 

біршама таныс  болғанымен, қалың оқыр-

ман қауымға жеткілікті түрде таныла 

қой маған тұлға. Ж.Дәуренбековтің хикая-

сында ол тарихи тұлғадан к�ркем образ 

дәрежесіне к�теріліп,  алғаш рет әдеби 

айналымға түсіп отыр. Жазушы хикаяны 

тарау-тарауларға б�ліп, әрқайсысына 

мән-мазмұнына сай атау беру арқылы 

Сапураның  күрес жолына түсіп, ер-аза-

матша соңынан елді ертуін, с�йтіп, ұлт-

азаттық қозғалыстың үлкен бір күшіне 

айналуын  жіліктеп суреттейді.  

Ерлік пен батырлық –  еркек кіндікті 

атаулының да бәрінің бірдей  пешенесіне 

жазыла бермейтін қасиет. Иә, шынын-

да, жаратылысы елден ерекше болмаса, 

заты нәзік жан атпалдай ер-азаматтарды 

с�зіне ұйытып, соңынан ерте алар ма?! 

К�ктемірдің портретін жазушы былайша 

сипаттайды: «Отырысы оқшау. Омырауы 

�р, қос иығы тіп-тік... Тік қараған жа-

нардан жарқ еткен нұрлы ұшқын жанды 

қариды. ...Осы ұшқында адамның мы-

сын басар �рлікке толы қайсарлықтың 

құшыры жатқанын, тауаны қайтып, 

жасыған к�ңілді тасқайраққа салған сапы-

дай жанып-жанып жібергенде жарқылдай 

шашырап, жанар жасқар шоғы барын 

Қасайтүрік осы ілкі сәтте сезінді. 

Пенде баласының қос қарашығында 

жатқан осыншалық қасиетті енді 

бетпе-бет к�рді. К�кіректен к�ктей 

айқындап тұр. Ал Сапура – шын мәнінде 

даланың жалын атқан Жанна д’Аркі. 

Тұмар (Томирис), Бопай, Айтолқын, 

Гауһар ханымдар сияқты, ел басына күн 

туғанда ерлермен бірге атқа қонған, жүрегі 

ұлтым, халқым деп соққан, рухы биік, азат 

�мірді аңсаған қазақ қыздарының бірі. 

Аруларымыздың бойына қанмен дарыған 

осы қасиеттер кешегі Ұлы Отан соғысы 

кезіндегі ^лия, Мәншүк, Хиуаз, бертінгі 

Желтоқсан к�терілісіндегі Ләззат, Сәбира, 

Кенжегүл, т.б. ерлік істерінен жарқырай 

к�рінді. 

Қорыта айтқанда, дәстүрлі эпикалық 

проза үлгісінде жазылған «Дала хикая-

ларындағы» негізгі идея –  азаттық сүйгіш, 

жаужүрек дала ерлерінің сом да кесек 

бейнелері арқылы ерлік дәстүрді, ұлттық 

рухты ұлықтап, биіктете түсу, оны жас 

ұрпақтың бойына дарытып, жаны да, 

тәні де қазақы, елін сүйетін патриот 

жеткіншектер  тәрбиелеуге үндеу. Бұл 

қазақ жұрты үшін жаһандану дәуірінде  

тілін, дінін, ділін, ұлттық болмыс-бітімін 

адалдық пен жағымпаздық, мансапқорлық 

пен еңбексүйгіштік, батылдық пен қор-

қақтық қасиеттердің �зара тартысы 

арқылы ашылады. Аталмыш әңгімелердегі 

қаламгер идеясы адамның қайткенде де 

адам болып қалуын к�ксейтін  мәңгілік 

арман-аңсарларға  саяды.

«Ақеспе» әңгімесінде автор қаладан 

ауылға келген Кәменнің ойы арқылы туған 

жердің қасиетімен киесі туралы �зіндік 

түйін-тұжырым жасайды: «Осындай жер 

жылуын сезінбеген жан жер басып жүрмін 

деп кеудесін қаға алмас. Қағуға қақысы 

жоқ... Бәсе десе... адамдардың біріне-бірі 

суық болуы туған жерінің ыстық құмын 

ұмытқаннан екен ғой...»

«Ауыл таңы» – қаймағы бұзылмаған 

табиғат суреттерінің к�ркем полотнодағы  

к�рінісі  іспетті .  «Күннің шашақты 

кірпігінен шашылған сәулелер, сабақтарын 

қозғап, бастарын к�терген гүлдер, құстар 

мен жәндіктердің құйқылжыған үні, 

аспанда селт етпей қатып қалған қасқыр-

бұлт, қоян-бұлт, арыстан-бұлт, бота-

бұлттар» – табиғаттың барша тамашасы 

қаз-қалпында қағаз бетіне қона кеткен. 

Жазушы армандағандай, «шіркін, осы сәт 

қылқалам ұшына ілінсе, осы сәт нотаға 

түссе», бүтін бір �нер шығармасына айна-

лып шыға келер еді. 

Е
кінші томға  енген «Қызыл 

баспақ», «Украинаға к�мек», 

« Ү м і т » ,  « Қ а р ғ ы с » ,  « К ү л ә й 

кемпір» әңгімелері мен «Соңғы вагон» 

повесі Ұлы Отан соғысы кезіндегі ауыл 

адамдарының �мірін арқау еткен. Жазу-

шы, үміт пен сенім құшағында күн кешіп, 

басқа түскен ауыртпалықты к�тере білген, 

�здерінің аузынан жырып, майданға, 

к�рші республикаларға к�мек қолын 

созған  ауыл жандарының мейірімділігі 

мен т�зімділігін, жанкешті тірліктерін,  

�мір ерте есейткен балалардың қам-

қарекеттерін шебер суреттейді.

«Бір нәзік сәуле» повесіндегі қарт май-

дангер Сәду етікші мен оқушы Кәкінтай 

арасындағы достық қатынас баяндалады. 

Жас жеткіншек айналасындағы басқа 

адамдардан, �з қатарластарынан  г�рі, 

с�здері жарасып, ойлары қабыса кететін 

Сәду етікшіні б�лекше к�ріп, соған іш 

тартады. Шыншылдық пен адалдықты ту 

еткен, жалғандыққа, к�лгірлікке жаны қас 

Сәду қарт екеуінің араларында бір тарты-

лыс күші орнайды. Ол келе-келе баланың 

ең бір қадірлі адамына айналады. Ол 

к�ңілін толқытқан сан сұрауларға Сәдудің 

әңгімелерінен жауап, дәйек тапқандай 

болады. Кәрі солдат бойындағы адалдық, 

шыншылдық, ізгілік қасиеттер оны тәнті 

етіп, жүрегіне берік ұялайды. Отқа оранған 

Отанды қорғап қалған осындай кісілердің 

адалдығы екеніне иланады. Сәду етікшінің 

адамгершілік мектебінен тәлім алған  жас 

балғын «Тіршілік атаулының бәрі күн 

нұрынан жаралса, ал жақсылық атаулының 

бәрі жан нұрынан жаралғанына» ден 

қояды.  Қарт майдангер қарапайым 

�негелері арқылы осылайша бала жанына 

адамгершіліктің нәзік сәулесін сіңіріп, 

ұрығын сеуіп кетті. Кәкінтайдың алдағы 

соқтықпалы, соқпақты �мір жолында осы 

�лшемдер биігінен табылатынына, одан 

еш айнымасына шүбәсіз сенесіз, соған 

қуанасыз. 

Қос томдықтағы «Пенделер пешенесі» 

топтамасын жазу шы ның �мірден к�рген-

түйген ойларының түйіні, �зіндік фи-

лософиясы деуге болады. �мірдің бір 

сәттік к�ріністерінен, м�лтек сырларынан 

құралған алақандай әңгімелерде үлкен 

шығармаға арқау боларлық келелі де 

келісті ой-тұжырымдар  айтылады.

Жақау Дәуренбеков – журналист, 

жазушы, баспагер ретінде үш саланың 

тізгінін қатар ұстап келе жатқан кемел 

шығармашыл тұлға. Және де тәлімгер 

тұлға. Оның «Лениншіл жас» газетінде 

қызмет істеген шақта қаламынан туған 

дүниелерінің 70-80 жылдардағы бүтін бір 

ұрпақтың рухани �суіне, жазуға икемі 

барлардың журналистикаға келуіне әсері 

мол болғаны анық. Бертінде баспагерлік 

қызметке ауысқанда, соның ішінде 

республикалық «�нер» баспасы бас 

редакторының орынбасары міндетін 

атқарған кезде талай жасты редакторлық 

мамандыққа баулып, баспа �нерінің 

қыр-сырына  қанықтырды.  Жақау 

ағаның баспагерлік үлкен мектебінен 

�ткен жанның бірі – менмін. Ол жоғары 

кәсіби біліктілігі, �з ісіне деген асқан 

жауапкершілігі, принципшілдігі, та-

лап қойғыштығы арқылы бізді қазақ 

с�зінің қадір-қасиетін түсінуге, сынын 

бұзбауға, оған мейлінше адал болуға, 

тиянақтылыққа,  жауапкершілікке, 

еңбекқорлыққа  үйретті. Ағадан бойымызға 

сіңірген тағылым мен тәжірибенің жемісі 

бізге әлі күнге дейін азық болып, баспа 

ісіне қал-қадерімізше қызмет етіп жүрміз.

Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе 

алуы на орай 90-жылдары құрылған «Ана 

тілі» баспасының алғашқы күнінен басшы-

сы болған ол халқымыздың мәдени-рухани 

�міріне, тіліміздің орнығып, қолданыс 

аясының кеңейе түсуіне қажетті к�птеген 

бағалы кітаптар шығарып, сол мақсат жо-

лына зор үлес қосып  келеді.

Қарымды қаламгер, қазақ с�з �нерінің 

майталманы, менің үлкен ұстазым – 

Жақау ағаға шығармашылық табыс, ұзақ 

ғұмыр тілей отырып, ел  мүддесіне, ұлттық 

мұраттарға қызмет ете беріңіз демекпін.

Балжан ХАБДИНА, 
баспа және полиграфия 

ісінің қайраткері

соңғы күндері туралы кезінде Ресей 

зерттеушісі Л.Мейер де жазып қалдырған. 

Автор хикаяда осы тарихи оқиғаны негізге 

ала отырып, қарақан басының қамынан 

ұлттық мүддені жоғары қоя білген қазақ 

батырының кесек болмыс-бітімі мен сом 

табиғатын, азаматтық асқақ ұстанымын 

тартымды да нанымды бейнелейді.  

Түйіндей келгенде, «К�кжал» хикая-

сы – қазақ ұлт-азаттық к�терілісін тағы 

бір қырынан ашып к�рсеткен, танымдық, 

тәрбиелік тұрғыда атқарар жүгі романға 

бергісіз, айтар ойы салмақты тарихи 

к�ркем дүние. 

К
ітаптағы келесі «Асау» хикаясы-

ның кейіпкері – адам емес, 

арғымақ ат. Бұл – жан алысып, 

жан беріскен сұрапыл шайқас к�ріністерін 

бар бояу палитрасымен кино кадрла-

рындай к�з алдыңа жайып салатын, ішкі 

динамикасы буырқанысты, тұлпардың 

тұяқ алысындай қуатты серпінге құрылған 

шығарма. Оқиға барысы, дамуы адам 

баласының ойран-топырынан иесін алып 

шықпақ болып жанталасқан тұлпардың 

әрекеті, жан ышқынысы арқылы беріледі. 

Адам мен адам арасындағы жантүршігерлік 

айқасты, �мір мен �лім арпалысын тегіне 

біткен түйсігімен түсінген арғымақ мерт 

болған иесінің �лі денесін жауға тастамай, 

ұрыс даласынан алып шығады. Соңынан 

қаумалай қуған қуғыншылардан қашқан 

арғымақтың «тұяғының ұшына астасып 

кеткен жер мен аспан әрең тиіп, әрең тиіп 

зыр айналды». Бұл ретте «Қобыланды 

батыр» жырындағы «Құбылып Бурыл 

гуледі, Тіктеп тиген тұяғы, К�лденең 

жатқан к�к тасты, Саз балшықтай иледі» 

деген теңеу ойға оралып, аттың шабысын 

суреттеудегі бейнелеу құралдарының 

аталмыш эпоспен параллельдігі ерекше 

сүйсінтеді. Бұл к�ркемдік тәсіл жазушы 

с�зінің образдылық күш-қуатын, оның 

суреткерлік шеберлігін мойындатады. 

Хикая соңында «иесінің аруақ намысы-

нан қуат алған арғымақ алды жарға барып 

ұласар ұлан жазықта ағындаған аппақ 

арынға, арыннан – елеске, елестен ақ 

сағымға айналып» кете барады. 

^лем әдебиетінде Дж.Лондонның «Ақ 

азуы», Л.Толстойдың ит туралы «Булька» 

атты әңгімелер топтамасы, М.^уезовтің 

«К�ксерегі» тәрізді жан-жануарлар �міріне, 

олардың адамдармен арақатынасына 

құрылған шығармалар баршылық. Ал қазақ 

әдебиетінде, әсіресе батырлар жырларында  

ер қанаты –  тұлпарлар батырлардың жан 

серігі, адал досы есебінде үнемі қатар жүріп, 

қатар сипатталады. Қара с�збен жазылған 

бұл хикая да солардың заңды жалғасы, 

бір үзігі іспеттес. Оны халқымызды тарих 

к�шіндегі талай сұрапыл сыннан аман 

алып �ткен, жанымен жаны бір жаралған 

қазанаттарға қойылған әдеби ескерткіштің 

қатарына  жатқызуға әбден болады. Саны 

аз қазаққа жылқы малына тән дәл осындай 

тектілік, асаулық, тарпаңдық қажет-ақ. 

Дәуренбековтің «Асауы» сияқты ойлы 

шығарманы оқығанда,  тарихи даму 

үдерісінде мәңгілік серігі болған, қазақты 

қазақ қылған жылқыны ұлттық эмблема 

еткеніміз дұрыс па деген ойға кетесің.

Кітаптағы «Үзеңгі дос» хикаясы-

батыр  жері мен елінің амандығын, сол 

жолдағы �шпес ұрандарын ұрпақтарына 

аманат етіп, тілек тілейді, болашаққа 

үміт артады. Т�бемізден ақшулан бұлттар 

к�шпесін, бәлкім, олар кешегі Ақтан мен 

Жанқожа сияқты батыр бабаларымыздың 

желеп-жебеп жүрер рухы болар. Рухы биік 

елді жау алмайды. Хикая идеясы осыны 

меңзейді.

Бірінші томдағы дала хикаяларының 

ішінде  «К�ктемір» атты роман-хикаяның 

алар орны б�лек. Оған тарихта «К�ктемір» 

немесе «К�рінбейтін адам» есімімен мәлім 

болған қазақ қызы Сапура Мәтенқызының 

күрес жолындағы �мірі арқау болған.

XVIII ғасырдағы Емельян Пугачев 

бастаған Шаруалар к�терілісіне отарлық 

езгіге наразы қазақтардың да белсене 

қатысқаны тарихтан мәлім. Шаруалар 

соғысындағы аса бір жарқын кезең – 

Орынборды қоршауға алған шақ бола-

тын. Империяның Азиядағы ірі тірегі 

болып табылатын күшті бекініс-қамалды 

к�терілісшілер жарты жылға жуық қамауда 

ұстаған. Орынборды шабуылдағанда 

да, оны ұзақ мерзім қоршауда ұстап 

тұрғанда да қазақ жасақтарының �зіндік 

үлесі болғаны  мәлім. Тарихи дерек-

тер бойынша, Пугачев армиясындағы 

қазақтардың саны 6 мыңға жеткен.  Ұдайы 

ат үстінде жүріп, жақсы жарақтанған 

қазақ жасақтары  Пугачев армиясының 

үлкен әскері құрамына атты жауынгер-

лер ретінде енді. Алайда 1774 жылғы 24 

тамызда Пугачев армиясы Царицынның  

шығысында тас-талқан болып жеңілді. 

Пугачев Еділден �тіп, бәлкім, қазақ арасы-

на сіңіп кетуді к�здеген де болуы ықтимал, 

далаға қашты. Бірақ оны �з үзеңгілестері 

ұстап берді. Дегенмен, қозғалыс к�теріліс 

басшысының �лтірілуімен тоқтай қалған 

жоқ, бүліншілік толқындары бұрқ-бұрқ 

етіп, жазға дейін созылды.  Пугачев 

ықпалымен Кіші жүз ішінде �рістеген 

қозғалыс  Жем �зенінен Шыңғыстау 

�зеніне дейінгі және Орынбор шекаралық 

шебімен түйісетін аумақты қамтыды.  

Қазақтарды тым еркінсіп кетті деп есепте-

ген патша әкімшілігі қазақ даласына жаза-

лаушы әскерлерін үйіп-т�гіп, 1775 жылдың 

жазында қозғалыс ошақтарын  басып-

жаныштады. Орыс әкімшілігі  қозғалыс 

ошақтарын бастық деп санағанымен, 

қазақ ру-тайпаларының арасында Ресейге 

қарсы толқулар толастамады. 1775 жылдың 

соңына қарай Кіші жүзде �зін Пугачевтің 

мұрагерімін деп жариялаған «К�ктемір» 

(немесе «К�рінбейтін адам») туралы аңыз 

таралады. Ол Үшінші Петр император  

қайтып оралады, сол себепті де күресті 

тоқтатпауымыз қажет деген үндеу тастай-

ды. Осы мәселеге қатысты зерттеу жазған 

ғалым Н.Бекмаханова �зінің «К�рінбейтін 

адам туралы аңыз» еңбегінде бұл лақап 

есімнің артында Табын тайпасының �кілі 

Мәтеннің 22 жасар Сапар (Сапура) атты 

қызы тұрғандығын атап �теді. Қарапайым 

халық «к�рінбейтін адамды» теңдесі 

жоқ күштің иесі, ерекше таңғаларлық 

қасиеттері бар адам ретінде елестетті. 

Ресей тарапынан 1775 жылы жүргізілген 

жазалаушы жасақтар жорықтарынан  

жапа шеккен ру-тайпалардың жігіттері 

�тер құдірет осындай-ақ болар!»  

К�ктемір  есімі 1775 жылдың соңы 

м е н  1 7 7 6  ж ы л д ы ң  а л ғ а ш қ ы  ж а р т ы 

жылдығында Кіші жүзге ғана емес, оған 

к�ршілес аудандарға тарайды. Е.Пугачев 

к�терілісінің қайталануынан қорыққан 

Орынбор губернаторы И.Рейнсдорп Кіші 

жүзде қалыптасқан қатерлі жағдайды 

реттеу ж�нінде Нұралы ханға хат жол-

дайды. Алайда бұл уақыттағы жағдай 

ханның бақылауынан шығып кеткен 

болатын. Жоғарыда к�рсетілген уақыт 

аралығында қазақтардың он мыңға жуық 

адамы бар үлкен жасақтары Қобданың 

жоғарғы ағысында, Гурьев пен Кула-

гин бекіністерінің аралығында және 

Шыңғырлау �зені бойында шоғырланған 

еді. Олар алдын ала әзірленген жоспарла-

ры бойынша Орынбор шебінің бойында 

орналасқан бекіністер мен форпостарға ша-

буылдар жасады. Сонымен қатар қазақ ру-

тайпаларынан құралған жасақтар Жоғарғы 

Жайық, Қызыл, Таналық, Ор бекіністеріне 

шабуылдар ұйымдастырып, Ильинск 

және Елек қорғанысы қамалдарын алуға 

бірнеше рет әрекеттенді.

Нұралы ханның тапсырмасымен кел-

ген інісі Ералының алдында Сапура хан 

қаһарынан қорықпайтынын білдіріп, 

 айылын да жимай, сұлтанмен тең дәрежеде 

с�йлесіп, орып-орып с�йлеп, тайсалмай 

жауап береді. Алған бетінен таймайтынын, 

жолынан қайтпайтынын айтады.

Д
ерекк�здерде кезіккен мәлімет-

терге қарағанда, бұл жасақтар 

Табын, Тама, Шекті, Байбақты, 

Кердері,  Ш�ме кей тәрізді тайпалар 

�кілдерінен құрал ған. Бұл қозғалыстың 

үлкен сипат ала бастағандығын байқаған 

Орынбор әкімшілігі арнайы әскери күштер 

б�лсе, Нұралы хан �зінің н�керлеріне 

«К�рін бейтін адамды» �лтіріп, ауылын 

 шауып алыңдар деген бұйрық береді. Батыр 

қыз күштің тең еместігін біле тұра к�зжұм-

байлыққа бару күнә екенін біледі. Губерна-

тор да, хан да К�ктемірден емес, халықтан 

қорқатынын, ендеше, халық нақақтан 

күймеуі тиіс, батырлардың тағдырлары 

әманда қысқа, ал халық мәңгілік, бар жаза-

ны �зім к�теріп, �зім ала кетуім керек деген 

ой түйеді. Бұны келешекте күресер ұрпаққа 

ғұмыр сыйлау үшін де керек деп ұғынады. 

С�йтіп, �зінің барлаушылары арқылы 

істің қалай белең алғандығын байқаған 

Сапура, бүгінгі халқын болашақ үшін 

сақтап қалмақ ниетпен, шағын жасағын 

бастап, ауылын Қобда бойынан Қиылдың 

жағасына к�шіреді. Ойы – ел бастар ер де 

осы халықтан туар деген арман еді. Хикая-

сын автор: «Күркіреген күннің жауыны 

болады, күркіреген елдің дауылы болады!» 

деп аяқтайды. Ресейдің басқыншылық 

саясатына қарсы бағытталған «К�ктемір» 

немесе «К�рінбейтін адам» қозғалысы 

Пугачев басшылығымен �ткен шаруа-

лар к�терілісінің қазақ даласындағы 

соңғы ұшқыны болғанымен, бұдан кейін 

екі ғасырға созылар қазақ ұлт-азаттық 

қозғалыстарының бастау к�здерінің бірі, 

біздің бүгінгі тәуелсіздігіміздің іргетасы 

екені даусыз. Мұны автордың: «Дауыл! Ол 

дауыл соқты! Оның жаңғырығы қазақ да-

ласында талай жаңғырықты!» деген с�здері 

сақтай отырып, мәңгілікке бет түзеген �мір 

к�шін дербес ел ретінде  жалғастырудың 

бірден-бір кепілі болмақ. 

Жазушының екі томдығына енген 

басқа повестері мен әңгімелері де қазақ 

�міріне, соның ішінде ауыл тіршілігіне 

арналған. Бұл туындыларда суреттелетін 

ауылға тән қоңырқай тірлік ырғағы, 

а д а м д а р ы н ы ң  б і р - б і р і м е н  қ а р ы м -

қатынастары, ондағы қалыптасқан �зіндік 

орта, адами қатынастар �лшемі, адам-

дар характерлері бірі-бірін толықтыра 

отырып, ауыл әлемін – �зінше үлкен 

б і р  к е ң і с т і к  к � р і н і с і н  к � з  а л д ы ң а 

 жайып салады. ^р повесть, әр әңгіме 

қарапайым оқиға желісімен �рби келе, 

мәңгілік құндылықтар – адамгершілік, 

адалдық, имандылық мәселелерін алға 

тартады. ^ңгімелердегі оқиғалар шебер 

композициялық құрылымға, к�ркем сурет-

теулерге құрылған, жылы юморға да бай. 

Ауыл адамдарының табиғи мінездері мен 

әрекеттері жаныңды жылылыққа б�леп, 

сүйсіндіреді, еріксіз езу тартқызады. 

Бірінші томдағы «Жұмақтың кілті» 

повесіне қазақ үшін аса қастерлі ұғым – 

қара шаңырақтың киесі мен қасиеті арқау 

болған. Жазушы әке мен бала арасындағы 

қ а р ы м - қ а т ы н а с  а р қ ы л ы  ұ р п а қ т а р 

арасындағы үзілген байланысты, соған орай 

мәнінен айрылған бүгінгі тыныс-тіршілік 

ауанын суреттейді. Қаладағы қу тіршіліктің 

заңына бағынып, қағынан жеріген құлан 

сияқты туған топырақтан, әке мен анасы-

нан алшақтап кеткен Сардарбек әл үстінде 

жатқан әкесіне жетудің орнына, шақырып 

қойған қонағының жағдайымен әуре бола-

ды. Ол үшін �зіне �мір сыйлаған әкесінің 

дүниеден к�шерде аузына су тамызып, 

жанында болудан г�рі,  күнк�рісіне, 

мансабына аса қажетті қонағын күткен 

әлдеқайда артық. Жалғыз бұл ғана емес, бір 

кіндіктен �рбіген інілерінің де ой-ниеттері 

күнделікті бас қамынан туған пенделік 

қарекеттерден аспайды. Екі арада шырыл-

дап жүрген – тек қарындасы ғана. ^кесі 

айтпақшы, қайда екенін білмесе де, бала-

лары жанығып жұмақтың кілтін іздеуде. 

Ал «к�не дәуірдің ең соңғы жұқанағы» 

қара шал ешкімге илікпейді, айналаға �з 

�лшемімен қарап, �з ақылымен, �з фило-

софиясымен ғана �мір сүреді. Қарияның 

ұғымынша,  жұмақ дегеніміз – �з үйі, �лең 

т�сегі, әр шаңырақтың киесі болады, ол 

иесіз қалмауы тиіс. Алайда жаны жат боп 

кеткен бала мұны түсінер ме?! «К�ңілінің 

түкпірінде қасиетті тұмардай сақтап кел-

ген қара шаңырақтың қасиетті кілтінің 

ешкімге керексіздігін сезінген шал сазарып 

үнсіз қалды...»  Ата салты мен дәстүрінен, 

ұлттық тамырдан қол үзіп, қазақы болмы-

сынан ажырап, басқа кейіпке еніп бара 

жатқан ұрпақ тағдырын автор осылайша 

күйзеле баяндайды.

«Хрусталь», «Ауыл к�леміндегі т�тенше 

оқиға», «Анау», «Елекбай екінші», «К�ңіл», 

«Керек адам», «Ситуация», «�мірсерік», 

«Қоңыраудың тілі», «Сырт к�з», «Уақытша 

міндет», т.б. әңгімелер кісілік �лшемдерін, 

адами құндылықтарды әспеттеуімен 

бағалы. Ауыл адамдарының сан қилы 

мінездері, кісілік келбеттері адамгершілік 

пен аярлық, шыншылдық пен жалғандық, 

,

р-азаматтарды 

ерте алар ма?!

зушы былайша 

шау. Омырауы 

к қараған жа-

ұшқын жанды 

адамның мы-

қайсарлықтың 

аны қайтып, 

қа салған сапы-

нде жарқылдай 

шоғы барын 

те сезінді. 

ашығында 

етті енді 

н к�ктей 

қ қ ұр ү д у д у р д

тілін, дінін, ділін, ұлттық болмыс-бітімін 

 .     - .     -
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Баламен сырласа білейік Асық ату үйірмесі

  –     

Ұлы сарқыраманы алғаш 
к"рген бельгиялық азамат Луи 
Хеккенен еді. Оның сол сәт ша-
расыздықтан таңырқаған жана-
рын к"зге елестетудің "зі қиын. 

К е й і н  ә л г і  а з а м а т т ы ң 

сарқырама жасын анықтағысы 

келген әрекетінен түк шыққан 

жоқ. Тек �ткен ғасырдың 

ортасында ағылшын геологы 

Чарлз Лайель бір Ниагара сарқырамасының жасын 

шамамен 35 мың жыл деп жариялады. Сарқырама 

ернеуі қазір қатаң ғылыми есепке алынған. �йткені 

аса қуатты құлама судың да жыл санап к�лемі кеміп 

барады. Табиғаттың осынау бір ғажап дүниесін туған 

қалпында сақтау үшін сан қилы шаралар жасалып 

жатыр.

Заманында жарғақ құлағы жастыққа тимей, жаугер-
ші лікпен күн "ткізген Наполеон халқы бүгінде әлемнің 
ең жалқау тұр ғындары атанып отыр. 

Париждегі экономикалық ынтымақтастық және 

даму ұйымының (OECD) маман дары осындай 

қ о р ы т ы н д ы ғ а  к е л д і .  ^ л е м н і ң  1 8  м е м л е к е т і 

арасында арнайы жүргізілген зерттеудің нәтижесі 

француздардың Жер бетіндегі тәулігіне 9 сағат, 

яғни ең к�п ұйықтайтын халық екенін к�рсеткен. 

Бұдан кейінгі орындар 8,5 және 8 сағат ұйықтайтын 

америкалықтар мен испандықтардың үлесінде. 

Сарапшылар француздардың аз еңбектеніп, к�п тамақ 

жейтінін де анықтады. Сондай-ақ олар асыққанды 

қаламай, керісінше, емін-еркін к�ңіл к�тергенді 

ұнатады екен. Мамандардың айтуынша, осы себепті де 

Францияда жылдам қызмет к�рсету мейрамханалары 

желісі дамымаған.

Сүтқоректілердің ішіндегі 
ең биігі керік. Оның бойының 
биіктігі 4,8-5,8 метрге дейін 
жетед і .  Жайылым кез інде 
мойнын 7 метрге дейін соза 
алады. 

Салмағы орта есеппен 

750  кел і  тартады.  �те  аз 

ұйықтайды. Жүрегі минутына 

60 литр қан айдайды. Бізге 

сырттай бірдей к�рінгенмен, мамандардың айтуы 

бойынша, керіктердің түр-түсі бір-біріне мүлдем 

ұқсамайды. 

�з денесіне қарағанда дүниедегі ең күшті ағаш 

қоңызы болып саналады. Ол �з денесінен 850 есе ауыр 

ағаш жаңқасын к�теріп әкете алады. Егер бұл күшті 

пілге шақтасақ онда ол эскадрондық миноносецті 

к�тере алар еді. 

 Күндіз де жүреді, 

 Түнде де жүреді, 

 Аяғы жоқ, қолы жоқ, 

 Не жүрген жолы жоқ. 

 Ол не, кім біледі? 

Жауынменен жер к�герер, 

Жер к�герсе, ел кенелер. 

Ел кенелсе, теңгелетер, 

Теңгелілер теңкенелер.

(Сағат)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Ниагара сарқырамасы

Француздар жалқау болғаны ма?

Кім несімен озық?

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР 

ҚЫЗЫҚ ЕКЕН

ЕҢ...ЕҢ...

Қай елде ең к"п сағаттық 
б е л д е у  б а р  д е г е н  о р ы н д ы 
сұрақ туындайтыны ақиқат. 
Сағаттық белдеудің к"п болуы 
жер к" ле міне, со  нымен қоса 
географиялық орналасуына да 
тығыз байла нысты. 

Мәселен, солтүстік пен 

оңтүстік полюсте меридиандар 

түйісетіндіктен, географиялық 

сағат белдеуінде айырмашылық жоқ. Дегенмен, 

адамзат баласы қолдан жасаған, Гринвич бойынша 

бүкіләлемдік сағат жүйесі жүреді деуге болады. 

Мәселен, Оңтүстік полюсте орналасқан Амундсен-

Скотт деп аталатын америкалық-антарктидалық 

стансы Жаңа Зеландияның сағат белдеуіне жатады. 

�йткені стансыға әуе рейстері қатынайды. Жалпы 

экваторлық бойында орналасқан, яғни шығыстан 

батысқа қарай созылып жатқан мемлекетте сағат 

белдеуі к�п болады. Қазақстанның шығысынан 

батысы 3 000 шақырымға созылатындықтан, 

географиялық 3 сағат белдеуі бар. Алайда әртүрлі 

себептерге байланысты қазір елімізде небәрі 2 ғана 

сағат белдеуі ғана қалған. Бір қызығы Қазақстаннан 

жер к�лемі бойынша 3 есе үлкен Бразилияда да 

еліміздегідей небәрі 2 сағаттық қана айырмашылық 

бар екен.  Оның бірден бір  себебі  Бразилия 

территориясы солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып 

жатқандығында болса керек. Жалпы ең к�п сағаттық 

белдеу – Ресейде, онда 9 сағаттық белдеу (2010 жылдың 

28 наурызына дейін 11 сағаттық белдеу болған) бар. 

Сондай-ақ Канадада – 6, АҚШ-та – 6, Данияның 

Гренландия автономиялық территориясында – 4, 

Австралия, Мексика, Индонезия және Кирибатиде – 

3, Моңғолия, Испания, Конго және микронезияда – 2 

сағаттық белдеу құрайды. 

Елімізде қанша сағат белдеуі бар?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Oзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

рух қалыптастыратын музыка әлеміне 

ши жүгіріп, �нердегі үрдіс бұзылады. 

Оны айтасыз, бүгінде әнді қарас�збен 

айтатындар пайда болды. ^н мәтіні 

сын к�термейді. Ол туралы жақында 

«Ана тілі» газетінде жазылды. Оған 

алып, қосарымыз жоқ. Реті келгенде 

айтайық, осыдан біраз уақыт бұрын 

бір басылымда «Кино деген ең ал-

дымен бизнес» атты мақала жарық 

к�рді. Осы мақаланы оқып отырып 

біздің ойлағанымыз – музыкадағыдай 

кино �нері де «индустрияға» айналған 

екен. «Кино – алдымен бизнес» де-

ген ойын мақала авторы «киноинду-

стрия» �нерінің дамуымен түсіндіреді 

және байланыстырады. Жалпы �нерді 

техникалық жағынан қамтамасыз 

етіп, оны дамыту бар да, оның шығар-

машылық қадір-қасиетін арттыра-

тын құндылықтар бар. Кейбіреулер 

осы бір-біріне қарама-қайшы екі 

ендіктегі айырмашылықты білмейді. 

Музыканы немесе киноны техни-

камен жабдықтайды, ал оны әуелі 

Алла, сосын табиғат беретін қасиетпен 

жаңылыстырмау керек. Жалпы қай 

�нер болсын, ол – алдымен ел-жұрттың 

кескін-келбеті, мазмұн-мәні, рухани-

мәдени болмысы мен бүгінгі уақытпен 

үндескен тыныс-тіршілігі, әдет-ғұрпы, 

салт-сана сезімнің к�рінісі. Сондықтан 

музыка да, кино да – ешқандай биз-

нес емес. Ал ол автор мырзаның ай-

тып отырғаны – мәдениетті алып-

сатардың с�зі. Яғни �нердегі �зіңнің 

кем  немесе бейталанттылығыңды 

блокбастер («К�шпенділер» фильмі 

– соның нақты мысалы) секілді ұғым-

түсініктермен бүркемелеу. Ондай 

киноның да, музыканың да ғұмыры 

қысқа.

Музыкатанушы Г.Никишев рок 

және поп музыка ж�нінде �зінің ойла-

рын: «Медицинскими исследованиями 

установлено, что громкая ритмическая 

музыка вызывает резонам клеточных 

структур организма. Возникает «звуко-

вое опьянение», по субъективным ошу-

щениям аналогичное одурманиванию 

наркотикам или алкоголем. Более того, 

при постоянно слушании этой музыки 

развивается наркотический эффект, 

Міне, осындай музыканы даң-дұң, 

у-шуға айналдырып, құ лақ жарғағыңды 

жарып жіберіп, миыңызды ашыта-

тын «қазіргі музыканы» тыңдағанда, 

айдалаға қашып кеткің келеді. Олардың 

кең етек алғаны соншалықты кез 

келген алыс ауылдағы және алып 

қаладағы  к�лік жүргізушілер �здерінің 

радиоқабылдағыштары мен магни-

тофондарын барынша қосып қойып, 

қоғамдық орынды «музыка базарына» 

айналдырып жіберетінін қайтерсің. 

Ал мейрамхана мен кафелердегі 

демалуға барған ел-жұрттың бір-бірінің 

әңгімесін естірмейтіндей етіп у-шуға 

б�леп жіберетін музыка туралы �зінше 

б�лек әңгіме қозғау керек. Бұлар – 

әлдебіреулер үшін музыка, музыка 

болғанда жаңаша етек алған рок немесе 

поп-музыка. Ж�н-жосығына қарап 

тілге тиек етсек, кезінде Малайзия 

�кіметі қоғамдық орындарда даңғаза 

музыкаға тыйым салған. Ал біздің 

Үкімет болса экономиканы алға тар-

тып, тобырлық музыканың зияндығын 

елеп-ескермейді. Жалпы бұзылған 

экономиканы түзеу оңай, ал аяқасты 

етілген рухты қайта қалпына келтіру – 

қияметтің қайымы.

Қоғам әлеуметтік-моральдық 

дағдарысқа ұшырағанда, болмаса 

ұшырауға бет алғанда алдымен жас-

тары бүлінеді. Оны ел-жұрт бұзар 

 саясаткерлер мен миссионерлер жақсы 

пайдалана біледі. Бір кезде басшылар 

коммунистік, социалистік моральды 

алға тартып кейбір �нердегі келеңсіз 

жайларға жол бермейтін болса, бүгінде 

ол ой мен ерік еркіндігін, сондай-ақ 

с�з бостандығын барынша малда-

нып, олардың асығы алшысынан түсіп 

тұрған жайы бар.

Жалпы рок-музыка, шоу-бизнес 

– ешқандай заңмен қудаланбайтын, 

ешкім тыйым салмайтын «есірткінің» 

бір түрі. Ол – қара нәсілділердің  діни-

наным сенімдерін насихаттайтын ән-

күйлерден �рген құбылыс. Сонымен 

бірге онда мистикалық әдеп-ғұрыптың 

пұтқа табынушылық рәсімдерінен 

бастау алып, қан қоздыратын, сезім 

қатқылдандыратын, сондай-ақ адам-

ды ақыл-естен айыратын қадір-

қасиетінің барлығы да тағы белгілі. 

Мұндай рок және поп музыка ал-

дымен адамның физиологиялық 

(адам ағзасы), эмоциялық (к�ңіл-

күй), интеллектуалдық (ақыл-ес, 

психология, сана-сезім) және ру-

хани адами-моральдық болмысына 

әсер етеді. ^сіресе олар әлі де болса 

�мірлік ұстанымы мен к�зқарастары 

қалыптаспаған жастарға ерекше 

ықпалын тигізеді. Оларды «музыкалық 

е с і р т к і »  д е п  а т а у ы н ы ң  � з і н д е 

идеологиялық және медициналық мән 

бар. Құлақ тұндырар у-шу жас адам 

бойындағы сезімталдықты �лтіріп, 

рухани керең етеді де, жүйке ауруына 

ұшыратады.

С�йтіп, рок-мәдениет атауымен 

�мірге тобырлық �нер келді. Соның 

басты к�рсеткішінің негізі – дыбыс 

жазу және дыбыс шығарушы, сосын, 

дыбыс күшейткіш жан-жақты жетілген 

техника. Оның арты бүгінде шоу-биз-

неске айналды. Яғни ол адам сана-

сезімінің тазалығына кері әсер ететін 

«рухани индустрия» қалыптастырды. 

С�йтіп, �ркениет басталған тұстан 

«мәдениет шегінедіге» саятын қағида 

іске асып, классикалық музыканың 

басына қатер т�нді. Соңдықтан бүгінде 

саз әлемінде кім, сосын не к�п де-

ген сауал алдымызға жиі-жиі тартыла 

береді. ^рине, «эстрада жұлдызы» 

әндеріне онда ешқандай орын жоқ. 

Болуы мүмкін емес те. �йткені олар 

үшін ұлттық қадір-қасиеттегі кез кел-

ген әуен мен саз қатерлі. Себебі олар 

– тұтынушылар. Ал тұтынушылардың 

Отанға және туған ел-жұртқа деген 

сана-сезім мен болмыс-бітімдері нарық 

талап-тілектері және бағыт-бағдарында 

қалыптасып, жалаң с�зге айналады. 

Олардың ұлтшылдарды жек к�ретіні 

де сондықтан. Ұлттың жадын �шіріп, 

сана-сезімін улайтын бірден-бір жол-

ды таңдаған тұтынушылардың басты 

құралы сол – Рок және Поп.

Бұл – ұлттың ән �неріне 

берілген үлкен соққы. 

Қ а з і р  ә й г і л і  ә н ш і 

Қайрат Байбосынов-

ты жұтып қойғысы 

келіп жүргендер 

де, сол шоу-биз-

н е с  � к і л д е р і . 

Олар үшін ұлттық 

�нер архаизмге 

айналған сияқты 

болады да тұрады. 

Қ а з а қ с т а н д а ғ ы 

телерадиоарналардың 

тұтынушылық қуатының 

негізін қалаушылар да сол шоу-

бизнесті насихаттаушылар. Тіпті «шля-

гер» атанып жүрген с�з тіркесінің �зі 

XVIII ғасырда Австрия мен Америка 

саудагерлерінің сауда-саттық және 

�здерінің тауарларын жақсы бағамен 

�ткізген кездегі пайдаланатын қарым-

қатынастарындағы ұғым-түсініктен 

�рген с�з. Олар үшін ұлттық музыка де-

ген ұғымның болмауының да сыры сон-

да. Сондықтан мәдениеттегі ең қауіпті 

нәрсе – сауда-саттыққа негізделген 

�нердің ұлт арасында кең етек алуы.

Шоу-бизнестің мақсаты – қаржы 

табу. С�йтіп, олар киелі де қасиетті 

музыканы «�тімді мүлікке» айналдыра-

ды. «Музыка – мүлік» басталған тұстан 

тыңдарманның, әсіресе жастардың 

э с т е т и к а л ы қ - э т и к а л ы қ  т а л ғ а м -

таразысы бұзылып, «қояншық» ауруға 

ұрынған жандай күй кешеді. Жалпы 

тынымсыз дене қозғалысы ән сазын 

бұзып, әнші даусының жасандылығына 

ұрындырады. Міне, осы тұстан ұлттық 

Бүгінде «Айшылық алыс жерлерден, 
жылдам хабар алғызған» деген ұлт 
ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің 
болжамы жүзеге асып отырғанына 
куәміз. Ғаламтордан ақпараттың қай 
түрін іздесеңіз де табарыңыз анық. 

Иә, оның пайдасын да к�ріп жүргеніміз 

рас, ал екінші жағына к�з жүгірткенде 

қынжыларлық тұстары аз емес. Мәселен, 

�ткен жылы балалардың әлеуметтік 

желіде құрылған бір топтың шырмауына 

түскенін естідік. Құқық қорғау орган-

дары қызметкерлерінің арқасында ғана 

олар құрықталып, заң алдында жауап 

беруге мәжбүр болды. «Бұған не себеп?» 

дейтін болсақ, к�бінесе балалардың ата-ана 

 назарынан тыс қалуы, рухани жалғыздығы 

себеп болады. Мұндағы біздің айтпағымыз,  

жұмысбастылықпен немесе үй шаруасы-

нан қолымыз тимей, сәбиге к�ңіл б�ле 

бермейміз. ^рбір бала, жас�спірім �зінің 

қиналған шағында, қуанған  кезінде сы-

рын айтып, мұңын тыңдайтын, бірге 

 шаттанатын адамды іздейді. Ал ересек-

тер оларға рухани тірек болудың орны-

на, материалдық дүниеге к�бірек к�ңіл 

б�летініміз жасырын емес. «Балам, қоя 

тұршы, мен жұмыс жасап отырмын. Егер 

табыс таппасақ сені кім асырайды?» деген 

сылтаулар сәби сананың сағын сындырып, 

меселін қайтаратыны �кінішті-ақ. Тым 

болмағанда, шамалы уақыт б�ліп, ұлымыз 

бен қызымызды не қын жылтатынын, 

қандай нәрсе қуанышқа б�лей тінін біле 

жүрсек, артықтық етпесі кәміл. Ата-анадан 

қолдау таппаған бала �зін түсінетін орта 

іздейтіні белгілі. Осындай сәтте әртүрлі 

пиғылдағы адамдардың ықпалына түсіп 

қалмасына кім кепіл?! Сондықтан мұндай 

келеңсіздіктерге жол бермеген дұрыс.  

«Ауырып ем іздегенше,  ауырмайтын жол 

ізде» деген халық даналығын ұмытпайық. 

Күн сайын біраз уақытымызды қиып 

баламыздың жан дүниесіне үңілейік, оны 

мазалап жүрген сауалға бірігіп жауап 

іздейік, олардың араласатын ортасын танып 

жүрген ләзім. «Ұлың �ссе, ұлы жақсымен, 

қызың �ссе қызы жақсымен қоңсы бол» 

деген емес пе қазақ атамыз.  

Ұрпақ – ұлт болашағы. Олай болса, 

ұлттық құндылықтарды дәріптейтін, елдік 

салт пен санаға сергек қарайтын, ана 

тілін �гейсітпейтін ұрпақ �сіру – ата-баба 

алдындағы борышымыз.  

Лунара МҰҚАНТАЕВА,
Қарак"л мектеп-балабақшасының 

тәрбиешісі 
Батыс Қазақстан облысы

 АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Қытай елінің Ганьсу "лкесі Ақсай-қазақ 
автономиялық ауданында қазақтың асық ату 
ұлттық ойынын үйрету үйірмесі ашылды. 

«ҚХР-ның Ганьсу �лкесі Ақсай-қазақ автономия-

лық ауданындағы «Армантау» мәдени бірлестігі 

жергілікті Мәдениет және спорт ж�ніндегі орта-

лықпен бірлесе отырып асық атуды үйрету үйірмесін 

ашты. Қазақ ойынының осы түрін кеңінен тарату 

Қытайдағы Уичат (WeChat мессенджері) желісі 

арқылы жүргізіледі» дейді «Армантау» мәдени бірлес-

тігінің жетекшісі Марқаба Мәлікұлы.  

Салтанатты ашылу рәсіміне автономиялық 

ауданның басшылығы және жас�спірімдер қатысты. 

Еске сала кетсек, Ақсай-қазақ автономиялық ауда-

нында 3 мыңға жуық қазақ мекендейді, ал Шыңжаң-

Ұйғыр автономиялық �лкесінде 1 миллион нан астам 

қазақ диаспорасы тұрады. 

Балым РЫСБЕРГЕН
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появляются аномалии в характере чело-

века, растет число нервно-психических 

заболеваний, резко ухудшается слух» 

деп білдіреді. Шынында да, кейбір 

кезде құлақтарына музыка тыңдайтын 

тетікті (наушник) тығып алып, айна-

ласындағылардың барлығын ұмытып 

отырған жастардың аяқ-қолдарымен 

бірге бастары селкілдеп отырғанын 

к�ргенде Никишев мырзаның с�зінің 

растығына к�з жеткізесің. Бұл жүйке-

психологиялық аурудың бірден-бір 

к�рінісі емес пе?

Жалпы жастарымызды осындай ес 

тандырып, сана-сезімнен айыра жадын 

�шіріп, жанын жабайыландыратын му-

зыкадан арашалайтын заң қабылдайтын 

уақыт жеткен сияқты. Оның негізгі бір 

тармақтарында қоғамдық орындарда 

қойылатын музыканың, онда демалып 

отырған адамдардың мазасын алмауы 

керектігі баса к�рсетілуі тиіс. Сонда 

ғана жастарымызды теріс жолға түсуден 

сақтап қаламыз. Мейрамханалар мен 

кафелерде ұлттың болсын, адам жанын 

тәрбиелейтін классикалық музыкаға 

жол ашатын басты-басты шараларды 

да іске асыру елдің мәдени �міріне 

ықпал ететін саладағы қызметкерлерді 

ойландыруы тиіс. Солай етсек қана, 

біз шын мағынасындағы �ркениетті де 

мәдениетті елдің қатарына қосыламыз. 

Бүгінде радио және телеарналардағы 

жоспарсыз беріліп жататын «жабайы 

музыканы» да ж�нге қоятын уақыт 

жетті.

^рине, олар бүгінде Қазақстанның 

радио және телеарналарында, сондай-

ақ күнделікті қатынас құралы санала-

тын авток�ліктер, алып қалалардағы 

мейрамхана мен кафелер, оны айта-

сыз, алыс-жақын облыс және  аудан 

деңгейіндегі мәдениет орындарын-

да ешқандай заңмен қудаланып, 

тыйым салынбайтын дәрежеде да-

мып отыр. Біздің қасіретіміз де сон-

да. Аталғандай «жабайы музыкаға» 

келгенде  немқұрайдылық таны-

тып, жалпақшешейлік к�рсетеміз. 

Сол арқылы болашақ ұрпағымыздың 

қаншамасының сана-сезімі мен адами-

моральдық қасиетін бұзып жүргенімізді 

ескермейміз. Ұлтты сүю – қазақ боп, 

қазақ тілінде с�йлеу ғана емес, оның 

ең басты к�рсеткіші бойымыздағы 

немқұрайдылықтан арылу. Сонда 

ғана біз Еуропа елдері кемсіте-кеміте 

қарайтын «үшінші әлем» атауынан 

құтылып, шын мағынасындағы тәуелсіз 

мемлекеттер санатына қосыламыз. 

Ол үшін тәрбиелеудегі �нердің, оның 

ішінде музыканың ерекше екенін жан-

жақты түсінуге тиіспіз.

Аманхан OЛІМҰЛЫ

әншісымақты «эстрада жұлдызына» 

айналдыруға болады. Бұл – қазіргі 

т ілмен айтқанда,  компьютерден 

 дауысты «сорып» алу. С�йтіп, �зіңді-

�зің жасанды әнші санатына қосу. 

Сосын, фонограммаға құлақ тігіп, 

соның «жетегінде» жүре бер. Бірақ 

ол «жетектегі тазы аң алмайтынның» 

кері ғана болып қалады деп жүрген 

ешбір продюсер жоқ. Қазіргі теле-

радио арналарынан беріліп жүрген 

«Фабрика звезд», «Народный артист» 

хабарлары – соның айғағы. Шоу-

бизнестің қатерлілігі де сонда. Ол 

талап-талғам бұзады. Музы-

ка сазы мен қозғалысы 

қатқылданып, ол сах-

нада жын-ойнаққа 

айналады.

О л  т у р а л ы 

кез інде  Амери-

к а н ы ң  м у з ы к а 

зерттеушісі Пол 

Уинтер: «Корни 

у  рок-н-ролла и 

у джаза одни – оба 

восходят к выражению 

негритянской души. Но 

джаз – это поиск музыкаль-

ный, а рок-н-ролл больше связан 

с так называемой «сексуальной ре-

волюцией». В «роке» музыкальная 

основа не так важна» деген. Осынау 

с�здің жаны бар. Шынында да, бүгінде 

«Диско-бар» атанып жүрген кафелер 

мен мейрамханаларға барса, �здерінің 

қайда және кімдермен отырғанын 

ұ м ы т ы п  к е т і п ,  р о к  ж ә н е  п о п -

музыканың ырғағына бар жан-тәнімен 

қосыла, денесі мен сезіміне ие бола 

алмай есірткі шегіп алғандай к�ңіл-

күйге түсетіндерін білмей қалатын 

жастарымыз аз ба?! Сондықтан да 

сырт к�зге олар музыка ретінде зиян-

сыз к�рінгенмен, ол – есірткі. Қазіргі 

жастардың рухани азғындауы да осын-

дайдан.  Мысалы, бізде хабарлары тара-

тылатын орыс радиосын алыңыз. Онда 

Қазақстан немесе Қазақ тарихы туралы 

еш уақытта ештеңе айтылмайды. Ол 

тек қана сол рок және поп-музыкамен 

бірге Еуропа, содан соң орыс әуендерін 

ғана береді. Қазақтың сазды да сырлы 
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Жалпы 
жастарымызды 

осындай ес тандырып, 
сана-сезімнен айыра жадын 

өшіріп, жанын жабайыланды-
ратын музыкадан арашалайтын 

заң қабылдайтын уақыт жет-
кен сияқты. Бүгінде радио және 

телеарналардағы жоспарсыз 
беріліп жататын «жабайы 

 музыканы» да жөнге 
қоятын уақыт жетті.

атанған әнші мен поп-ұжымдар к�п. 

Оларды дайындап сахнаға, сондай-ақ 

телерадиоарналарға шығару оңайға 

айналды. Тек, қалта толы қаржың мен 

байланысың болсын. Мұндай жағдайда 

с�зсіз талант екінші кезекке шеге-

ріледі. Бұл – �нерге жолдан қосылған 

дилетанттарға жасыл к�ше ашылды 

деген с�з.

Дыбыс жазу және дыбыс шығару, 

сосын, дыбыс күшейткіш, одан да 

жақсысы компьютер арқылы кез 

келген дауысты реттеп, кез келген 
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«АНА ТІЛІНІҢ» ГАЛЕРЕЯСЫНАН

Болат ТҰРҒЫНБАЙ – суретші. 
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, ҚР көркемсурет 
академиясының академигі, 

профессор, Мәдениет 
саласының үздігі. 1981 жылы 

Ә.Қастеев атындағы Шымкент 
көркемсурет училищесін, 

1989 жылы Т.Жүргенов 
атындағы Мемлекеттік театр 

және көркемсурет институтын 
тәмамдаған. Еңбек жолын 

жалпы білім беретін орта 
мектепте сызу және сурет 

пәні мұғалімі болып бастаған. 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясында 

оқытушы, «Кескіндеме» 
кафедрасының меңгерушісі 

қызметін атқарды. «Ұштасу», 
«Сезім», «Самұрық», «Әзел»,  

т.б. жеке шығармашылық 
көрмелері өтті. 

Айза ИМАМБЕК:

«Бабалар» 
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ANA TILI

– Айза Евфратқызы, Оңтүстік Ко-
реяда "тетін XXIII қысқы Олимпиадаға 
дайындығыңыз қалай? 

– Дайындығым жақсы. Қысқы Олим-

пиада ойындарына алғаш рет қатыс-

пақ шымын. Осы жылы Олимпиаданың 

жабылу салтанаты да туған күніммен 

тұспа-тұс келіп тұр. Сондықтан туған 

күніме ерекше сый жасағым келеді. 

Мен 2017 жылдан бастап Санкт-

Петербургтегі жаттықтырушы Алексей 

Мишеннің қарамағында жаттығу жа-

садым. Бапкерімнің нұсқауымен жаз 

бойы Мәскеудегі спорттық жиындарға 

да қатыстым. �кінішке қарай, биылдан 

бастап Санкт-Петербургте �тетін жаттығу 

жиынына бара алмадым. Оған дайындық 

кезіндегі алған жарақатым себеп болды. 

Қысқы олимпиадаға Алматы қаласында 

дайындалып жатырмыз. Жасыратыны 

жоқ, Қысқы Универсиада ойындары 

�тпестен бұрын елімізде спорттық ке-

шендер, жаттығатын алаңдар аз бол-

ды. ^р жерде жаттығу жасадық. Қазіргі 

кезде спортшылар үшін барлық жағдай 

қарастырылған. Бүгінде «Алматы арена» 

мен «Халық арена» қысқы спорт түрінен 

жарысқа қатысатын спортшылардың 

сүйікті орнына айналды. Мұз айдынының 

сапасы да керемет. Уақытымыздың 

к�п б�лігі аталған екі кешенде �туде. 

Құрамадағы қыз-жігіттермен жаттығу жа-

сап жатырмын. Олар Жансая ^діханова, 

Вероника Шевелева, Алана Тоқтарова 

және де Артур Панихин. Барлығы да 

еліміздегі үздік мәнерлеп сырғанаушылар. 

Болашақта олимпиада ойындарында ел 

намысын қорғайтын спортшылар. 

Олимпиаданың ашылуына қатыса ал-

майтын болдым. Керісінше, сол уақытты 

ұтымды пайдаланып Алматы қаласында 

тыңғылықты жаттығу жұмысын жасай-

мын. Оңтүстік Корея еліне 19-шы ақпан 

күні барамыз. 

– Қысқы Олимпиада ойындарына 
алғаш рет қатыспақшы екенсіз. Қандай 
сезімдесіз? 

– Олимпиадаға қатысу әрбір спорт-

шының арманы. Бұл орайда менің жолым 

болды деп айтса болады. �йткені мен 

осы маусымда жарақатыма байланысты 

к�п жарыстарға қатыса алмадым. Бірақ 

соған қарамастан былтырғы маусымнан 

керек ұпайларды еншілеп Олимпиадаға 

баруға жолдама алдым. Т�рткүл әлем к�з 

тіккен дүбірлі додада ел сенімін ақтап, 

үздіктердің қатарынан к�ріну – ең үлкен 

жетістік. Сол үшін уақы тымның к�п 

б�лігін жаттығу алаңында �ткізудемін. 

Қазақ станның атын әлемге танытып, к�к 

Туы мызды к�кте желбірету үшін жарыс 

жо лында сәтті �нер к�рсетуге тырыса-

мын. �з мүмкіндігімді толық к�рсетемін 

деп ойлаймын. 

Мәнерлеп сырғанаушылар арасынан 

Ақырын жылжып Ай батып,

Аспанда әлсіз іріп нұр.

Қаңтарға қылып қайратын,

Таңғы аяз бетті тіліп тұр.

Құмайдай к�зін  жаңа ашқан,

Таратып таңнан әр хабар.

Ақ қырау т�гіп ағаштан,

Асығыс ұшты қарғалар.

Таңда оян, мейлі түнде оян,

^р сәтің тұрса сынақта.

Қорадан шығып бір қоян,

Жұлдыздай ақты жыраққа.

Шілтерін ашты шығыстың,

К�к бояу к�лкіп қарға әппақ.

болашақта Талдықорған �ңірінің тумасы 

Алана Тоқтаровадан үлкен үміт күтемін. 

14 жаста болса да �те талантты спортшы. 

Ер балалардан Артур Панихин да елімізде 

�тетін жарыстарда �зін жақсы қырынан 

к�рсетіп жүр. 

– Басты қарсыластарыңыз кімдер? 
– Менің ең басты қарсыласым – 

�зім. Жарыста осал қарсылас болмайды. 

Олардың бәрі де мықты спортшылар. �з 

елінің мақтаныштары, �з елінің үздіктері. 

Сондықтан мені мен жарыс жолына 

шығатын қыз-жігіттерді б�ле-жарғым 

келмейді. Тек �зіңнің мықтылығыңды 

дәлелдеу арқылы қарсыласыңды жеңе 

аласың деп ойлаймын. Спортшы жа-

рыстарда шыңдалады. Бірде жеңіледі, 

бірде жеңістің биік тұғырынан к�рінеді. 

Жеңілісінен сабақ алып, �з қателіктерімен 

жұмыс жасаған спортшы ғана жақсы 

жетістіктерге қол жеткізеді. Сол себепті 

мен әрдайым �зімді шыңдап, спорттық 

қабілетімді одан сайын жетілдіруге ты-

рысамын. 

– Алға қойған мақсат-жоспарла-
рыңызбен б"ліссеңіз...

– Қазіргі кездегі басты мақсатым 

– қысқы Олимпиада ойындарынан жүл-

демен оралу. Ал �зге жарыстарды уақыты 

келгенде к�ре жатармыз. 

– Біздің спортшылардан не күтесің? 
Алдыңғы жетістіктерімізді жаңартып, 
жақсы жетістіктерге жете аламыз ба?

– Біздің барлық спортшыларымыз да 

мықты. Олардың әрқайсысы осы Олим-

пиададан жүлде алсам деген ізгі мақсатпен 

жарыс жолына аттанбақшы. Егер бақтары 

мен баптары келіссе, �зінің қабілеттерін 

толық к�рсете алса ел қоржынына жүлде 

салуға кез келген спортшының қауқары 

жетеді. Халқымыз Денис Теннен үлкен 

үміт күтеді. Элизабет Тұрсынбаеваның да 

жарысқа деген дайындығы жақсы. Хок-

кейшілеріміз де жүлдегерлер қатарынан 

к�рінеді деп ойлаймын. Менің жақын 

құрбыларым Жанбота Алдабергенова мен 

Жібек Арапбаева  да үздіктер қатарында. 

 Биатлоннан Виш невская да алтыннан 

алқа тағар спортшылардың тізімінде. 

Жалпы біздің спортшыларымыздың 

XXIII қысқы Олимпиада ойындары на 

дайындығы �те жоғары деп айтса болады. 

Oңгімелескен
 Абылайхан ЖҰМАШЕВ

От жаққан үйден тік ұшты,

К�к түтін к�кке будақтап.  

Айрылып едік байқамай,

Отыз жыл қазір �тті ағып.

Отыр-ау қазір қалқам-ай,

�зге бір үйде от жағып.

Есіне түсіп әлдене,

Кешірім бәлкім сұрады.

Қара шал әппақ сәждеге, 

Сақалын тірей құлады.

Жалына таңның жармасып, 

Күнә мен Сауап – ескі дау. 

Дәурен-ай, күн-түн алмасып,

Біздің де бастан �ттің-ау!

Мырзан КЕНЖЕБАЙ

Кітаптың таныстырылымына арнал-

ған жиынды ҚР еңбек сіңірген қайрат-

кері, сықақшы К�пен ^мірбек жүргізіп 

отырды.

Жазушы, ҚР Мемлекеттік сыйлы ғы-

ның лауреаты ^нес Сараев романның 

к�терген мәселесі ғаламдық маңызы бар 

тақырып екенін айта келіп: «Қалам герді 

құр мақтай бермейік, одан оған пай-

да болмайды. Кітап туралы айтың дар, 

кемшілігі болса к�рсетіңдер, ақиқа тын 

жеткізіңдер. К�ңілжықпастық жаса-

маңдар, шын автор сондайды күтеді» 

деген ағалық жүрекжарды пікіріне 

жиналған қаламгерлер мен оқырман 

қауым құлақ қойғандай. 

Дегенмен, «Жер үстінде де жұмақ 

бардың» салмақты дүние екенін аузы 

дуалы біраз жазушылар тілге тиек 

етті. Солардың бірі – ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, белгілі қаламгер 

Қажығали Мұхамбетқалиев.

ТҰСАУКЕСЕР

БӘРЕКЕЛДІ!

ЖҮЛДЕДЕН ҮМІТТІМІН

АҚ ҚЫРАУ ТӨГІП АҒАШТАН...

«Жер үстінде де жұмақ бар»

«Қазақ күресі» клубы ашылды

«Бұған дейін «^н салуға әлі ерте» 

романы жазушылардың жақсы лебізіне 

ие болған Қуаныш ініміздің бұл 

шығармасы сол романның сабақтасқан 

жалғасы іспетті. �йткені романдағы 

оқиғалар, адамдардің мінез-құлқы, 

экологиялық жағдайлар сол Арал 

маңындағы, Т�ретам мен Байқоңыр 

айлағы т�ңірегіндегі тіршіліктің ты-

нысын сездіреді. Жазушы сол �ңірдің 

тумасы болғаннан кейін �зі білетін, 

жастайынан к�ріп, к�ңіл сүзгісінен 

�ткізіп, біте қайнасқан нәрселерді жа-

Бұл орайда ұлттық спортымыз-

ды дамыту үшін елімізде қазақ 

күресінен әлі де к�птеген іргелі 

істерді атқару міндеті тұрғаны анық. 

Солардың бірі спорт ғимараттарын 

к�птеп ашып, жас ұрпақтың т�л 

күресімізге сүйіспеншілігін арт-

тыру.  

Жуырда Шымкент қаласында 

қазақ күресінің клубы ашы лып, 

қала тұрғын да рын бір қуантты. 

Аталған нысанды салып, үйір-

менің ашылуына зор үлесін қос-

қан оңтүстік �ңірге  танымал 

құрылысшы, ардақты азамат, 

«ҒимратҚұрылыс»-1 ЖШС ком-

пания сының басшысы, кезінде 

қазақ күресі мен еркін күрестен 

об лыстық, республикалық, Бүкіл-

одақ тық жекпе-жектерде топ 

жарып, бірнеше дүркін чемпион 

атанған ардагер балуан Абдуәзиз 

зады. Бұл �те жақсы. «Жер үстінде де 

жұмақ бар» несімен ерекше дегенде, 

мен оның материалды толық игергенін 

айтар едім.

Романның басты кейіпкері – оқыған, 

тоқыған, к�зі ашық азамат К�бейсін �зі 

�сіп-�нген, маңдай терін т�ккен туған 

жеріне жаны ашып, шеттен келіп, 

шекеден осқырына қарайтындардың 

әрекетіне күйінетін, соққыға жығылса 

да бетінен қайтпайтын қайсар азамат. 

Соны тұлғалық деңгейге к�терген» 

деп романның �зге де ерекшеліктеріне 

Давидбеков. Ел игілігі үшін тұсауы 

кесіліп отырған қазақ күресі 

клубының ашылуына Дүниежүзі-

лік қазақ күресі федерациясы-

ның президенті Ислам ^бішев 

пен Дүниежүзілік қазақ күресі 

федерациясының вице-президенті 

Серік Түкеев мырзалар арнайы 

қатысты. Аталған іс-шара кезінде 

іскер басшы, қазақ күресін �рге 

сүйреп жүрген ұлттық күресіміздің 

жанашыры Ислам ^бішев қазақ 

күресінің болашағы жайында �зінің 

жүрекжарды ұсыныс-пікірлерін де 

айтып �тті.

Қазақ күресінен бүгінгі таңда 

7 ^лем, 11 Азия, 3 Еуропа чем-

пионаттары және 3 ^лем кубогі 

�тті. 40-тан астам елде қазақ күресі 

федерациялары жұмыс жасауда. 

�ткен жылы ел спорты тарихын-

да тұңғыш рет Ашхабадта Азия 

тоқталды. Жазушы Марат Мәжитов 

«Алған объектіні білу бар, зерттеу бар. 

Соған �зіндік к�зқарас таныту, үн 

қосу бар. Міне, осы –Қуанышқа тән 

нәрсе» десе, белгілі журналист Ержұман 

Смайыл кітапқа топтастырылған 

әңгімелерінде �мірдің сан алуан 

нәзік иірімдерін тап басатын жазушы 

шеберлігін айта кетті:

 «Қуаныш әдемі бір теңеулер таба-

ды... Аралдың құмын жұмыртқаның 

сары уызына теңеп суреттейтін жері 

бар. Зибагүл деген қыздың �зі �скен 

құмға деген құмарлығы керемет. 

Қоларбада отырып, соның бәрін су-

ретке түсіріп жүріп бәйге алады. �мірге 

деген сүйіспеншілікті оятады» деді ол.

Бұдан кейін Қазақстан Жастар 

одағы сыйлығының иегері Жарылқап 

Бейсенбайұлы, филология ғылымының 

докторы Бауыржан Омаров, сыншы 

Амангелді Кеңшілікұлы және басқалар 

Қуаныш Жиенбай романының тәлімді, 

тәрбиелік тұстары, жазушының �мірлік 

ұстанымы туралы ойларын ортаға сал-

ды.

Бір с�збен айтқанда, қазақ әдебиетін 

тағы бір ауқымды дүние толықтырды. 

Қазақтың қасіретіне айналған экология 

мәселесі, ел тағдыры ешкімді де бей-

жай қалдырмаса керек.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

ойындарының бағдарламасына 

қазақ күресі 3 салмақ дәрежесі 

бойынша еніп, барша қазақ елін 

қуанышқа б�легені есімізде. 

2016 жылы қазақ күресінен Аф-

рика және пан Америка чемпио-

наттары ұйымдастырылып, Ұлттық 

күресіміз әлем халқы қызығып 

қарайтын спорт түріне айналып 

келеді. Осылайша, �ткен жылда 

қазақ күресі елеулі жетістіктермен 

жылды қорытындылады. Соның 

барлығы дерлік, ұлттық күресіміз 

десе ішкен асын жерге қоятын, 

�з ісіне асқан жауапкершілікпен 

қараған білгір де білікті маман-

дардың елеулі еңбектерінің жемісі. 

Оңтүстік Қазақстан �ңірінде 

тұңғыш рет ашылып отырған ай-

тулы клуб, әйгілі балуан  Балуан 

Шолақтың есімімен аталады. 

Алдағы уақытта бұл мектептен 

 Балуан Шолақтай аты дарабоз ба-

луандар шығып, қазақ елінің намы-

сын әлемдік сайыстарда абырой-

мен қорғайды деген үмітіміз мол. 

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

O.Қастеев атындағы ҚР Мемлекеттік 
"нер музейінде Амангелді Кененбаевтың 
«Сұлут"бе» атты жеке к"рмесі ашылды. 
К"рмеге қылқалам шеберінің әр жылдардағы 
67 шығар масы қойылған. Суретшінің туған 
жеріне арналған табиғат бояуларына толы 
туын дылардан тұрады. 

Суретшінің академиялық мәнердегі шығар-

малары туған елінің тағдырын к�пфигу ралы 

композициялар арқылы білдіреді. Суретші пей-

заждарында қанық, тығыз түстер ашық бояу-

лармен үйлеседі. Туынды фактурасында қыл-

қалам шеберінің табиғаттың �тпелі күйлеріне 

қызығушылығы сезіледі. Табиғатта жұмыс істеуге 

деген құлшынысы сиқырлы әсерге толы, жылы 

және суық түстердің жарқылы іспетті «Жер ана», 

«Сары Су» сияқты композицияларға айналды. 

Амангелді Кененбаев туындыларында қазақ 

жерінің к�рінісі шебер бейнеленген. �йткені 

қылқалам шеберінің жан дүниесі әрдайым туған 

жерімен тыныстайды. 

Светлана К_БЖАНОВА, 
 к"рме жетекшісі

КӨРМЕ   

СҰЛУТӨБЕ
бояулары


