
ANA TILI
www.anatili.kz e-mail :  anati l i_gazetі@mail .ruwww.twitter.com/anati l ikzwww.facebook.com/anati l ikaz

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№31 (1445)
 2 – 8 тамыз 

2018 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ

B l m- ylym ú renbekke talap qylýshylar a áýel 
b lmek kerek. Talapty  óz n  b raz sharttary bar. 
Olardy b lmek kerek. Olardy b lme , zdegenmen 
tabylmas.

Áýel – b l m- ylym tabyls, dún en  b r qyzyqty 
nárses ne de kerek bolar ed  dep zdemeske kerek. Any  
úsh n b l m- ylymny  óz ne ana qumar, yntyq bolyp, b r 

ana b lmekt kt  óz n dáýlet b lse  ám ár b lmegen d  
b lgen ýaqytta kó lde b r rahat huzýr has l1 bolady. Sol rahat 
b lgen d  ber k ustap, b lmegen d  ta y da sonda  b lmes 
eken dep úm ttengen qumar, mahabbat pa da bolady. Sonda 
árb r est gen d , kórgen d  kó l  jaqsy u yp, anyq óz 
sýret men shke ja astyryp alady.

Eger d n kó l  ózge nársede bolsa, b l m- ylymdy 
b raq so an sebep qana qylmaq úsh n ú rense , onda  b l mge 
kó l n  me r m , asyrap al an sheshe n  me r m  sek ld  
bolady. Adam kó l  shyn me rlense, b l m- ylymny  óz  de 
me rlened , tez rek qol a túsed . Shala me r shala ba qa dy.

Ek nsh  – ylymdy ú rengende, aq qat maqsatpen b lmek 
úsh n ú renbek kerek. Bahassqa bola ú renbe, azyraq bahas 
kó l d  pysyqtandyrmaq úsh n zalal da emes, kób rek bahas 
adamdy túzemek túg l, buzady. Any  sebeb  árb r bahasshyl 
adam haqty shy armaq úsh n ana bahas qylma dy, je bek 
úsh n bahas qylady. Onda  bahas hasýdsh l kt 2  zora tady, 
adamshylyqty zora tpa dy. Bálk m aza tady. Jáne maqsaty 

ylymda y maqsat bolma dy, adamdy shatastyryp, jal an 
sózge jend rmeksh  bolady. Munda  q al óz  de buzyqtarda 
bolady. Júz týra jolda ylardy shatastyrýshy k s  b r q syq 
jolda y k s n  túzetken k s den sada a kets n! Bahas – óz  
de ylymny  b r joly, b raq o an h rslaný3 jarama dy. Eger 
h rslansa, óz sóz msh l ýrýrlyq4 maqtanshaqtyq, hús dsh l k 
bo yn je se, onda  k s  adam bo yna qorlyq kelt retu yn 
ót r kten de, ósekten de, ursyp-tóbelesýden de qashyq 
bolma dy. Úsh nsh  – ár haq qatqa tyrysyp jd aty men 
kóz  jetse, sony tut, ólse  a rylma! Egerde onda  b lgend g  
óz d  je e almasa, k mge pul bolady? Óz  qurmettemegen 
nársege bótennen qa t p qurmet kútes ?

Tórt nsh  – b l m- ylymdy kóbe týge ek  qarý bar 
adamny  sh nde: b r  – mulahaza5  ek nsh  – muhafaza6. Bul 
ek  qýatty zora tý ja at nde7 bolmaq kerek. Bular zora ma , 

ylym zora ma dy. Bes nsh  – osy sózd  on to yzynshy 
babynda jazyl an aqyl kesel  degen tórt nárse bar. Sodan 
qashyq bolý kerek. Sony  sh nde ýa ymsyz sal yrtyq degen 
b r nárse bar, z n ar8, janym, so an bek saq bol, ás rese! Áýel 
qudany , ek nsh  – halyqty , úsh nsh  – dáýlett , tórt nsh  – 

bratty  bes nsh  – aqyldy , ardy  bár n  dushpany ol. Ar 
bar jerde bular bolma dy.

Altynshy – ylymdy, aqyldy saqta tu yn m nez degen 
saýaty bar. Sol m nez buzylmasyn! Kórse qyzarlyqpen, 
je ld kpen, a b reýd  orynsyz sóz ne, a b r kez kelgen 
qyzyqqa sha qalyp qala berse , m nezd  ber kt g  buzylady. 
Onan so  oqyp ú ren p te pa da joq. Qo ar a ornyjoq bol an 
so , olardy qa da saqta sy ? Qylam degen n qylarlyq, turam 
degen nde turarlyq, m nezde az yrylma tyn aqyldy, ardy 
saqtarlyq ber kt g , qa raty bar bolsyn? Bul b r aqyl úsh n, 
ar úsh n bolsyn!

 
1Tynyshtyq, rahatshylyq
2Kúndeý, kúndeýsh l kt

3Ashqaraqtaný, qoma a laný, sara  bolý
4Menmend k, r l k
5O lasý, p k r alysý

6Saqtaý, qor aý
7Barlyq kúsht  jumsaý, tyrysý

8Qala da á teý r

OTYZ EK NSH  QARA SÓZ
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Бүгінгі санда:

Желтоқсан - 175

Аятхан

Қасқасу – қылқалам 
шеберлерінің қағанаты 

8-бет

9-бет

12-бет

  – Болат Жұмабекұлы, 
Павлодар облысына әкім бо-
лып тағайындалғаныңызға да 
екі  жылдан астам уақыт болып 
қалды, осы уақытта атқарған 
ж ұ м ы с ы ң ы з ғ а  � з і ң і з д і ң 
к�ңіліңіз тола ма?

–  Мен бір сұхбатымда 

айтқан едім, халық игілігі 

үшін қызмет ету – үлкен 

абырой.  Жауапкершілігі де 

жоғары. Сондықтан менің 

ә к і м  р е т і н д е  а т қ а р ғ а н 

жұмысыма бірінші кезекте 

халықтың к#ңілі толуы ке-

рек. Халықтың бағасынан 

Еліміздің �ндірісті 
аймақтарының бірі 
саналатын Павлодар 
облысы жылдан-жылға 
дамып, �ркендеп 
келеді. Аймақта 
жүзеге асырылып 
жатқан әлеуметтік-
экономикалық жобалар аз 
емес. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясындағы 
мәдени іс-шаралардың 
да мән-маңызы ерекше 
деп айтуымызға болады. 
*ңірдегі игі жаңалықтар 
ж�нінде Павлодар 
облысының әкімі Болат 
Бақауовпен «Қазақ 
газеттері» ЖШС-ның 
�кілі, белгілі журналист 
Ғалым Омарханов 
сұхбаттасқан болатын. 
Аталған сұхбатты 
назарларыңызға ұсынып 
отырмыз. 

«ӨҢІРДІҢ  
ӨРКЕНДЕУІНЕ 
МҮМКІНДІК МОЛ»

Болашағын ойлайтын 
елдің баласы ең 
әуелі тарихқа 
жанашырлық 
танытса керек... Ата 
тарихымызды, сол 
тарихтан ойып алған 
біртуар тұлғаларды 
хатқа басып, тасқа 
таңбаласақ Тәуелсіз 
Қазақстанның жаңа 
қалыптасып келе 
жатқан ұрпағы 
алдындағы ең үлкен 
сауап болары 
даусыз.

Заманында Қапал 
қала болатын. Қапал 
қаласында атақты 
Біләл Сүлейұлы 
дүниеге келген-ді. Су-
ретте көрсетілген бір 
кездегі көрікті үйде 
Фатима Ғабитова 
дүниеге келіп, сол 
шаңырақта тұрған 
еді. Биыл Біләлдің 
мерейтойы (125 жыл), 
ешкім үндемеді. 
Павлодар облысы 
Сұлтанмахмұттың, 
Қызылжар өңірі 
Мағжанның 125 
жылдығын дүркіретіп 
өткізді…

Архивтерден Біләл Сүлей-

ұлы мен Фатимаға қатысты мол 

қазынаны тау ып отырмын, 

бірақ оларды алуға еш қаражат 

т а п п а д ы м .  К і т а п  қ ы л ы п 

шығармақшы едім... 

Ф а т и м а  а н а м ы з д ы ң 

Мұхтар *уезов, Ілияс Жан-

с ү г і р о в  с ы н д ы  А л а ш т ы ң 

әйгілі тұлғаларымен тағдыр 

табыстырғанын ек інің бірі 

біледі. Басынан небір зобалаң-

дарды #ткерген қайсар қыздың 

қаһармандығын бүгінгі менің 

замандастарым бі лсе керек 

еді... 

О с ы  м ә с е л е  б о й ы н -

ш а  қ а л т а л ы  а з а м а т т а р ғ а 

# т і н і ш а й т ы п, ар т ы н да ғ ы 

қ ұнды мұра ларды жарыққа 

шығармаққа ниеттеніп едім... 

Болмады. Бойымызда талап, 

қабілет болғанымен, қалта-

мыз тесік. Қайтейік... «3зіңде 

жоқ болса, әкең де жат» деген 

осы.

Суреттегі үй бірнеше жыл 

бұ ры н Фат и ма анам ызды ң 

м узейі болған, бүгінгі ха лі 

а д а м к# р г і с і з .. .  О с ы ү й д і 

сақтаса, мұражай қылып, оған 

жер жаннаты – Жетісудың 

тұғырлы тұлғаларына қатысты 

архив мұраларын жинастыр-

са, қандай орайлы іс болар 

ед і...  Ға л ы м ы, ж а зу ш ысы-

мен бай ланысқа т үспейті н 

жергілікті билік #кілдерінің 

«қызметі» к#ңіл қуантпай тұр!

Мем леке т басш ысы т а-

ри х ы м ыз д ы т а н у ғ а кезең-

кезеңімен тамаша мүмкіндік 

туғызды. «Рухани жаңғыру» 

ба ғд арл а м а сы ау қ ы м ы н д а 

жүзеге асуы тиіс елдік шаруа-

ның бірі осы болар еді, амал 

жоқ. 

Қайтпек керек?

Елдос ТОҚТАРБАЙ

ФАТИМАНЫҢ ҮЙІ

артық баға жоқ.  Екіншіден, 

Елбасы Нұрсұлтан *бішұлы 

Назарбаев Қазақстандағы 

іргелі #ңірлердің бірі – Пав-

л о д а р  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і 

қызметін үлкен сенім ар-

тып жүктегендіктен, аянып 

қалмай, сол сенімнің үдесінен 

шығу – парыз.

– Елбасы  осы жақында 
ғана  Ертістің Павлодар �ңірін-
де жұмыс сапарымен  болды. 
Қандай баға берді?

–  М е м л е к е т  б а с ш ы -

сы ел игілігі үшін жасалып 

жатқан жұмыстармен та-

нысты, қарапайым еңбек 

адамдарымен жүздесіп, ой 

б#лісті. 3ңірді #ркендетудің 

мүмкіндіктері мол екенін, 

и н в е с т о р л а р д ы ң  к # п т е п 

келуіне қолайлы аймақ екенін 

баса айтты. Индустрияланды-

ру бағдарламасына, орта және 

шағын бизнеске ерекше назар 

аудару керектігін қаперімізге 

тағы бір рет салды.  

Жалпы әкім болып қызмет-

ке кіріскен 2016 жыл Павлодар 

облысы үшін табысты болды. 

*сіресе, әлеуметтік саладағы 

жағымды жаңалықтар жұртшы-

л ы қ т ы ң  ж а д ы н а н  ш ы ғ а 

қоймас. Біздің облыс  үшін де 

балабақша ең бір #зекті мәселе 

болатын. Осыны шешудің 

жолдары мен мүмкіндіктерін 

іздестірдік. Нәтижесінде Ақсуда 

«Нұрлы жол» бағдарламасы 

а я с ы н д а  2 8 0  о р ы н д ы қ 

«Айналайын» балабақшасы 

а ш ы л с а ,  Е к і б а с т ұ з д а 

мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестік шеңберінде ERG 

компаниясының қаржысына 

255 балдырғанға арналған 

« Б а л а п а н »  б а л а б а қ ш а с ы 

пайдалануға берілді. Қазіргі 

таңда сәбилерді балабақшамен 

қамту мәселесі біздің #ңірде 100 

пайыз шешілді. 

Мектеп мәселесі біздің об-

лыста толық шешілген. Қалада 

болсын, ауылда болсын ата-

аналардың алаңдауына еш 

негіз жоқ, барлық жағдай бар. 

Негізі Павлодар облысында 

соңғы жылдары әлеуметтік 

жағдайды жақсартуға ерекше 

к#ңіл б#ліне бастады. Бұл – 

Елбасының тікелей тапсырма-

сы. Оны ойдағыдай орындауға 

бізде мүмкіндік жеткілікті. 

Мәселен, Екібастұзды алайық, 

облыстағы #ндірісі #ркендеген 

қалалардың бірі. Екібастұз 

қаласында медициналық клас-

тер жақсы дамыған. Қалалық 

емханалар заманауи құрал-

жабдықтармен қамтамасыз 

етілді. *сіресе, науқастың 

жағдайын анықтап, оған дұрыс 

ем-дом қабылдау үшін аса 

қажетті магнитті-резонансты 

томограф сатып алынды. 

(Жалғасы 4-бетте)

Болат БАҚАУОВ, Павлодар облысының әкімі:Азаматты 
жылы  с�з  шират-
пайды,  қатты  сын 

ширатады

Мұхтар  
�УЕЗОВ

Биылғы жылға жазылған оқыр мандарымызға шынайы 

риза шы лығымызды білдіре 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 бол ғанымен, 

к#теріп жүрген мәселелері ау қымды. Олардың ішінде 

әлеуметтік жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және басқа да 

рухани мәселелер бар. 

Баспас#зге жазылу секілді маңызды істі жұртшы лықтың 

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

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

ҚАЗПОШТА



2 №31 (1445) 2 – 8 тамыз 2018 жыл

na tili

ҚЫЗЫЛ  ЖАҒАНЫҢ  
ҚҰНЫ  ҚАНША?

МӘҢГІЛІК ЕЛ БАСТАУЫ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЕРЕЖЕЛЕР СЫНАҚТАН ӨТУДЕ

Бүгінде полицияның қызметіне, 
жалпы Ішкі істер министрлігінің 

жұмысына наразылардың қатары 
к�п. 9йгілі спортшы Денис 

Теннің тал түсте ұрлықшылардың 
қолынан қаза табуы, оның ізін ала 

болған бірқатар жантүршігерлік 
оқиғалар бұл мәселені ушықтыра 

түсті. Құқықтық статистика 
комитетінің ақпаратына сүйенсек, 
заң бұзушылық жыл сайын азайып 

келеді. Мәселен, ағымдағы 
жылдың алғашқы алты айында 135 

355 қылмыс тіркелсе, бұрын бұл 
к�рсеткіш 149 436 болған екен. 
Яғни 9,4%-ға кеміген. Аса ауыр 

қылмыс 1069-дан 1051-ге азайған. 
Сандар осылай с�йлейді. Бірақ 

тереңірек үңілсек, жағдай басқаша: 
осы тіркелген қылмыстардың 
қазіргі таңда тек 34%-ы ғана 

ашылған. Оның ішінде ең к�п 
таралғаны – ұрлық. Ол барлық 

тіркелген қылмыстың 65,2%-
ын құрайды. Соның тек 28,3%-

ында ғана ұрлықшы анықталған. 
Жалпы статистикаға к�з жүгірте 

келе түйгеніміз: құқық қорғау 
саласының �кілдері осы ұрлық-
қарлық пен жалған ақша жасау 

сынды экономикалық қылмыстарды 
зерттеуде әлсіздік танытып отыр. 
Бұлардың ашылу к�рсеткіші �те 

т�мен.
Ресми мәлімет тіркелген қылмыстың 

азайғанын айтып, позитив нәтиже 
к�рсеткенімен, қоғамда неге нега-

тив пікір �ршіп келеді? Мың күнде 
сынбаған ш�лмек неге бір күнде сын-

ды? Полицияның қызметіне қандай 
баға беруге болады? Ішкі істер сала-
сына реформа жасау керек пе? Осы 
сауалдарды еліміздің жоғары шенді 

генералдарына, қайраткерлеріне 
жолдадық.

Ким СЕРІКБАЙ, 
ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері, әскери 
ғылым докторы, 
профессор:

– Полиция қызме-

т ін  атқарып жатыр, 

бірақ бұрынғы мили-

ция жұмы-сын жақсы 

і с т е й т і н  е д і .  М а я к о в с к и й д і ң  « М о я 

милиция меня бережет» деген с#зі бар. 

Қазіргі азаматтар «Менің полициям мені 

сақтайды» деп айта алмайды. Денис Тенге 

қиянат жасаған жігіттер осындай қылмысты 

бұрын Астанада жасаған екен. Неге ол істі 

жауып тастады? Неге тергеу жүргізіп, оны 

отырғызып қоймады? Бәлкім, сонда Денис 

аман қалар ма еді? Осыдан кейін қалай 

полицияның жұмысына к#ңілің толады? 

Ана жігіттерге мезгілінде шара қолданып, 

әділдікпен мәселені шешпей босатып 

жіберген адамдар спортшының #ліміне 

тікелей жауапты, кінәлі. Осы жағдайдан 

кейін к#пшілік министрді орнынан алу 

керек деп айтып жатыр. Негізі заңды 

күшейту керек. Қазіргі заманда к#п мәселе 

заңға байланысты болып отыр. Құранда 

да, Библияда да кісі #лтірген адамның 

#мір сүруге қақысы жоқ. Біз батысқа 

еліктейміз деп, осы мәселені босатып 

алдық. Демократияның ақсақалы АҚШ 

деп айтамыз. Сол АҚШ-тың 48 штатында 

кісі #лтірген адамды #лім жазасына кеседі. 

Егер заңда осындай мәселе болмаса, қазіргі 

сана-сезім бұзылып бара жатқан уақытта 

біздің жағдайымыз қиын болады. Себебі 

адам әртүрлі. Біреу жасаған ісінен сабақ 

алса, екіншісі тіпті #кінбейді де. 13 жастағы 

қыз баланы зорлап, айуандықпен #лтірген 

адамды түрмеге отырғызып қойыпты. Оған 

біздің т#леген салығымыздан тамақ береді. 

Бұл не деген масқара? Заңды қайта қарап, 

күшейту керек. Ондайларға #лім жазасын 

енгізу керек. 3ткенде қоғамдық кеңестің 

жиналысын теледидардан к#рдім. Жақсы-

жақсы с#здер айтып жатыр, бірақ заңды 

#згерту мәселесін к#термеді. 

9зімбай ҒАЛИ, 
саясаттанушы:

– Полиция қызме-

тіне к#ңілім толмайды. 

3 з і м  о т с т а в к а д а ғ ы 

п о л к о в н и к п і н . 

Б і р д е  а в т о б у с т а 

планшетімді ұрлатып 

а л д ы м .  П о л и ц и я ғ а 

арызды қазақ тілінде жазып берсем, 

қабылдамады. «Біз бұл тілді түсінбейміз» 

деді. Екі-үш сағат тәжікелесіп тұрғанда, 

ж о ғ а л ғ а н  з а т т ы ң  і з і  с у ы п  к е т т і . 

Табылмады. «Police» – «мемлекет» деген 

с#з. Мемлекеттің адамдары мемлекеттік 

тілді білмейді. Мысалы, Ресейде орысша 

білмесең, кетпен шабуға да мүмкіндік 

ала алмайсың. Азаматтық бермейді. Ал 

бізде үлкен лауазымды қызметкерлер 

қазақша с#йлемейді, дер кезінде арызды 

қабылдамайды. Сол арада қылмыскер бой 

тасалап үлгереді. Менің ойымша, Ішкі 

істер министрлігінің жұмысы ашығырақ 

болуы керек. Егер бір заң бұзушылық болса, 

комиссия құрылып, іс жедел қарастырылуы 

тиіс. Прокуратураның жұмысы к#бірек 

қадағалануы керек.

Рахман АЛШАНОВ, 
Алматы қаласы 
Қоғамдық кеңесінің 
т!рағасы:

–  П о л и ц и я н ы ң 

қ ы з м е т і н е  к # ң і л і м 

толмайды. Қылмыстың 

а ш ы л у  к # р с е т к і ш і 

т # м е н .  К е й б і р 

ұрлықтар – 1%, кейбіреуі 10-12% ғана 

ашылады. Бұл – #те т#мен нәтиже. Сосын 

қызметкерлердің сапасы т#мен. Тұрақты 

кадр жоқ. Келеді-кетеді, келеді-кетеді. 

Сол себепті ішкі істер саласына реформа 

керек. Қазір комиссия соған ұсыныстарды 

жинақтап, жұмыс істеп жатыр. Мысалы, 

жол полициясы мен аула полициясын 

б#луді ұсынып отырмыз. Милицияның 

ішінде жүргізуші, күзетшілер сынды 

#здеріне қатысы шамалы қызметкерлер 

к#п. Олардың бәрі офицер шенін алып, 

45 жасында зейнетке шығады. Азаматтық 

міндет атқаратындар да аз емес. Содан 

полицияның негізгі жұмысына к#ңіл аз 

б#лінеді. Қаражат та, уақыт та шашылып 

жатыр. «102» телефон желісіне қосылу 

мүмкін емес. 3те ұзақ уақыт алады. Осының 

бәрін реттеу керек. 

Рүстем Қайдаров, 
«Генералдар кеңесі» 
республикалық 
қоғамдық бірлестігі 
т!ралқасының 
т!рағасы:

– Бұрын ұрлық-

ш ы л а р  м е н  ұ с а қ -

т ү й е к  қ ы л м ы с қ а 

баратындардың барлығы милицияда 

т і р к е у д е  т ұ р а т ы н ,  р е ц и д и в и с т е р 

қамалатын.  Қаз ір  ондай жоқ.  Ұсақ 

қ ы л м ы с т ы  о н  р е т  ж а с а ғ а н д а р  д а 

қамалмайды. Полиция ондай адамды т#рт 

сағаттан артық ұстай алмайды. Мәселен, 

Денис Тенді #лтірген адам Астанада ғана 

емес, Алматыда екі рет қолға түссе де, 

бостандықта жүрді. Қазіргі заң бойынша 

солай. Ұрылар бостандықта жүре береді. 

Ұсталса, айыппұл т#лейді. Оған полицияның 

да, басқаның да құзыры жүрмейді. 

Ауылдағылар жұмыс іздеп қалаға 

келеді. Ал жұмыспен қамту орталығы 

тіркеу талап етеді. Сосын олар неше 

түрлі қылмысқа барады. Сол себепті 

келеңсіздіктерге бір министрлік қана 

жауапты деген дұрыс емес. Бар мәселе 

заңда. Заңдардың олқы тұстарын қанша 

жазып к#рсетсек те, к#ңіл б#ліп жатқан 

жан жоқ. К#ңіл б#лмеудің түп-тамыры 

жемқорлықта жатыр.  Мысалы, Ішкі 

і с т е р  б а с қ а р м а л а р ы н ы ң  б а с ш ы с ы н 

әкім тағайындайды. Бұл не сұмдық? Ол 

түбінде жақсылыққа әкелмейді. Себебі 

қазір бәріне құда-жекжат, дос, туыс, т.б. 

ие болуда. Оларға жол ашық. Ал адал 

адамдарға жол жабық. Полицияның 

қауқарсыздығының бір ұшы осында. 

Тәуелсіздік алған жылдардан бері 

полиция мен Ұлттық Ұланда қызмет 

еткен бір мыңдай жауынгер қаза тапқан. 

Екі мыңға жуығы жарақат алып, мүгедек 

болған. Ішкі істер қызметкерлерінің 

реабилитация орталығы жоқ. Оларды 

жергілікті емханаларға тіркеді. Онда кезек 

к#п. Сонда күні-түні жұмыста жүрген 

полиция қай уақытта медициналық 

к#мек алуға  барады? Осыны ешкім 

ойлап жатқан жоқ. Ал бастарына күн 

туғанда құқық қорғау қызметкерлері 

туралы түрлі пікір айтады. А.Суворовтың 

«Путь к сердцу солдата лежит через его 

желудок» деген с#зі  бар.  Сарбаздың 

барлық әлеуметтік жағдайы жасалса, ол 

Отаны мен халқына адал еңбек етеді. 

Қазіргі таңда полицияда мыңдаған орын 

бос тұр. Себебі олардың еңбекақысы 60 

мың теңгеден басталып, капитан шеніне 

жеткенде 100 мың теңгеге к#бейеді. 

Жоғары білімді кәсіби мамандардың 

п о л и ц и я д а н  к е т у і н і ң  б а с т ы  с е б е б і 

осында. Полиция басшыларын әкімдер 

тағайындағанымен, оларға тұрғын үй 

беріп,  жағдайын жасап жатқан жоқ. 

Дәл қазіргі таңда полицейлердің к#бі 

үйсіз. Бала-шағасын бағу үшін амалсыз 

к#лденең табысқа барады. Сондықтан 

полицейлердің еңбекақысын к#теру 

керек.  Құқық қорғау органдарының 

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

жасалмай,  бұл  мәселе  шешілмейді . 

Қазір полицияда да, тергеу саласында 

да кәсіби маман жоқ. Кеңес үкіметі 

ыдырағаннан кейін министрдің тергеу 

ж#ніндегі орынбасары болдым. Сонда 

бір тергеушіде он іс  болса,  к#п деп 

санайтынбыз. Қазір жүздеген іс бар. 

Тергеуші оның бәрін оқып үлгермейді. 

Осы себепті, жүйені #згерту керек. 

Жуырда Қасым-Жомарт Тоқаевқа 

қ а б ы л д а н ы п  ж а т қ а н  з а ң д а р д ы ң 

олқылығын жан-жақты к#рсетіп, біздің 

пікірімізді тыңдауды сұрап хат жаздым. 

Парламентке де бардым. Ондағылар: 

«Бұл біздің емес, Мәслихаттың жұмысы, 

Мәжілістің жұмысы» деп, бір-біріне 

сілтейді. Депутаттар халықтың шынайы 

тұрмыс жағдайынан хабарсыз. Осыған 

қарнымыз ашады. Генералдар жиылып, 

#ткір мәселелерді талқылауын қалаймыз.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІШАРА

БҮГІНГІНІҢ САУАЛЫ

Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласының 
шыққанына жылға жуықтады. Мақалада 
халқымыздың рухани құндылығын 
қалыпқа түсіру, түгендеу, саралау, соны-
мен бірге заман талабына сай тура жолға 
қою турасындағы бағыттар айқындалған. 
Ауданымызда осы бағыттарды жүзеге 
асыру мақсатында түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырылып отырады. 

«Рухани жаңғыру» кабинеті – соның 

бір  к#рініс і .  Мұнда таяу  жылдардағы 

міндеттерді  жүзеге асыру үшін «Туған 

жер» бағдарламасы, «Қазақстанның киелі 

жерлерінің географиясы», «Қазақстандағы 

100 жаңа есім» және  т.б. жобалар бойынша 

жұмыстар атқарылуда. 

Жуырда  Ақмола облысы әкімінің орынба-

сары Айна Мүсірәлімова аудандағы бірқатар 

нысандарды аралап, Елбасының «Болашаққа 

бағдар:  рухани жаңғыру» мақаласы аясында 

ашылған кабинетпен танысты.  

Алпауыт 30 елдің қатарына ену үшін 

бізге экономикалық қуатты, саяси сауат-

ты болу жеткіліксіз.  Оған  қол  жеткізу  

үшін  рухани жаңғырып, қазақи ұлттық 

болмыс ты сақтауымыз керек. Жастарды қазақ 

халқының ұлттық дәстүрлі құндылықтары 

негізінде тәрбиелеу үшін ашылған бұл рухани 

орталықтың бүгінгі ұрпаққа берері мол.  

Руслан МАХАНОВ,
Аршалы ауданының 

Тілдерді оқыту орталығының директоры

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі 
Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитеті, Шайсұлтан Шаяхметов 
атындағы «Тіл-Қазына»ұлттық ғылыми-
практикалық орталығы республикамыздың 
�ңірлерінде латын графикасына негізделген 
жаңа емле ережелері жобасын сынамадан 
�ткізу жұмыстарын жалғастыруда.

Бүгін Қарағанды мемлекеттік меди-

циналық университетінде Ш.Шаях-ме-тов 

атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығының атқарушы ди-

ректоры ЕрболТлешов, директордың орын-

басары Лиза Есбосынова, *дістемелік 

б#лімнің басшысы Сабира Сапина және 

аталған орталықтың мамандары сауалнама 

жүргізді.

Оған Абай, Саран, Теміртау, Шахтинск 

қалаларындағы барлық басқармалар, де-

партаменттер,  әкімдік қызметкерлері, 

оқыту орталықтарының оқытушылары мен 

әдіскерлері,  жоғары оқу орындарының 

студенттері – жалпы саны 250-ге жуық адам 

қатысты.

Сынаққа қатысқан қауым жаңа әліпбидің 

жобасына зор қызығушылық танытып, шара 

соңында #зара пікір алмасты. 

Жамал С9РСЕНОВА

Үш жыл бұрын ата-анамның пәтерін тонап кетті. Отбасының кәуапқа кетуін күткен. 

Екі есік, олардың біреуі – сапалы темір есік, құлыптар, күзетілетіні туралы хабарлама, 

подъездегі камера – ешбірі оларды тоқтатпаған, бәрінен #тіп кетіпті. Үйден тек ақша мен 

алтындарды алған – оңай алып кетуге болатын заттарды. Ненің қайда жатқанын шамалап 

білген. Биік с#релерді орындықсыз-ақ ақтарған. Ноутбуктер, кәсіби фотоаппарат пен ұялы 

телефон к#зге к#рінетін жерде жатса да, алмапты. 

Шамамен жарты сағаттан соң учаскелік полиция келді де сегізінші қабаттағы тұрғындардан 

бірінші қабаттан күдікті адамдарды байқаған-байқамағандарын сұрады. 

Бір-бір жарым сағаттан кейін тергеушілер келді. Жұмыс к#п, ал олар – барлық Бостандық 

ауданы үшін жалғыз. Бәрін асығыс қарады, с#релерді к#рді, саусақ іздерін алды. Ізіне түсуге 

жақын екендерін айтты: «екі немесе үш ұзын бойлы азиат, кәсіби, он шақты пәтерде болған. 

Бірақ бүгін-ертең оларды тауып қаламыз, шыдаңдар». 

Бір-екі аптадан соң аудандық ішкі істер б#ліміне шақырды. Тонаушыны тауыпты – 

толықтау келген аласа бойлы студент. Қалаға оқуға келген. Дәлел ретінде қалтасынан 

анамның құны к#к тиынға татымайтын к#шірме сырғасын тауыпты. Басқа бес пәтердің де 

дәлелдері шықты. Ал тонаушы деген баланың бет-аузы жара, кінәсін мойындап, #кінді. 

Тергеу тәжірибесінде студент ештеңені есіне түсіре алмады: пәтердің қайда болғанын, нені 

қалай ашып, қайдан нені алғанын. Еш-те-ңе-ні. Кем дегенде тағы бір пәтердегі тәжірибеде 

де дәл солай есіне түсіре алмағаны айдан анық. 

Сот #тті, жігітті кінәлі деп тауып, бірнеше жылға соттады. Ал бір айдан соң амнистиямен 

босатып жіберді.

Дмитрий РОХЛИН
«Требуем реформу МВД РК» тобынан

P.S. 
Иә, қоғам қатыгезденіп барады. Күн сайын БАҚ-та 
бір адамның қылмыскер қолынан қаза тапқаны туралы 
ақпарат шығады. Кейде бір емес, бірнешеуінің бес күн 
жалғаннан �з ажалынан ерте аттанғанын естиміз. Денис 

Теннің қазасынан кейін к�пшілік бұл жағдайға бей-жай қарай алмайтын күйге жетті. 
Facebook әлеуметтік желісінде «ҚР ІІМ реформа талап етеміз» деген топ пайда 
болды. Оған қазір 11 мыңнан астам адам мүше. Бұл сан күн санап к�бейіп келеді. 
Құқық қорғау саласы мамандарының қызметіне наразы жандар #реформаҚРІІМ, 
#ҚРІІМәрекетсіздігі деген хэштегпен �з хикаяларын б�лісіп жатыр... Гүлшат 
Нұрпеисова деген белсенді ІІМ реформасын талап ететіндерді к�ліктің оң жақ айна-
сына қызыл күрең лента тағып жүруге шақырды... Ал тыңдар құлақ болса, қанеки?

9сел САРҚЫТ
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«ҚАЗАҚ ДЕП МҰҢҒА 
БАТТЫМ МЕН...» 

ҰЛТҚА ҚЫЗМЕТ ЕТУ – 
ПЕРЗЕНТТІК БОРЫШ

– Моңғолияның Баян-*лгий 
аймағынан оралған бетіңіз екен. Ол 
жақтан алған әсеріңіз қалай? 

– Бұл менің Моңғолияға бұл 

алғашқы баруым емес. Бұған дейін 

де түрлі-түрлі жағдаятпен 4-5 рет 

болдым. Былтыр ақын жігіттер: 

Ұлықбек Есдәулет,  Қазыбек Иса, 

Жүкел Қамай, Ғалым Қалибектермен 

д ү н и е ж ү з і  п о э з и я  к о н г р е с і н е 

қатысқан едік. Онда Бішкек арқылы 

ұшақпен Ұланбатырға барған бола-

тынбыз. Оның алдында да Есенғали 

Раушановпен бірге барған кезім 

болған. Ол кезде Баян-3лгийге ап-

тасына бір рет ұшақ қатынап тұрған 

еді. *уелі Баян-3лгийге ұшып, со-

сын Ұланбатырға сапар шегіп едік. 

Осы жолғы сапарымызда о дүниелік 

сапарға аттанып кетті, тарихшы 

ғалым Ислам Қабышұлы ағамыз 

бізді Күлтегіннің, Тонык#ктің басы-

на апарып қайтқан болатын. Ақын 

Мұрат Пұшатайұлы секілді аймаңдай 

азаматтардың бар кезі болатын. Ел 

тұтас отырған заман еді, қазір басқа 

Баян-3лгий, #згерген Баян-3лгий. 

Кітапханада менің мерейтойыма 

арналған кездесу #тті. Сол жердегі 

зиялы қауым #кілдерінің біразының 

басы қосылды. 

Қазір ондағы ел су тасқынының 

астында қалды. 583 үйді су алып кет-

кен. Десе де, жалпы халықтың к#ңіл-

күйі, жағдайы жаман емес екен. Мен 

таулы аймақтарды біраз араладым. 

Ценгэл деген ауданның 80 жылдық 

мерейтойына қатыстым. Жалпы, 

ондағы барлық аудандардың 90-80 

жылдық мерейтойлары аталып #тіп 

жатыр екен. Бір апта машинаның 

ішінде жүрдім. Қатты әсерлендім. 

Жалпы мен #зім қатты әсерленгіш 

адаммын. Күнделікті күйбең тірлік-

тен бір уақ алыс кетіп, #зіңмен #зің 

оңаша қалғанның #зі адамды бір 

серпілтіп тастайды. Жол адамды 

тәрбиелейді. 3зіңе #зің есеп бересің. 

Осы сапарымда сонау замандағы 

қазақтың тазалығын, адалдығын 

алып оралдым. Биік шың-құздардың 

ортасында отырған Жаубай ақсақал 

мен оның қойдай қоңыр тірлігінің 

тұтқасы – бәйбішесімен әңгімелестім. 

3те білімді, даланың дарқан, бекзат 

жандары екен. Оқымаған кітабы 

жоқ, білмейтін білімі жоқ. Бірақ осы 

қазақы тірліктен #зге бақты іздемеген, 

іздеуді мұрат та тұтпаған. Сонау бала 

кезіме қайта оралғандай күй кештім. 

–  М ұ қ а ғ а л и  М а қ а т а е в т ы ң 
«Алпысқа келдіңіздер,  Бәрін де 
к�рдіңіздер, Бәріне к�ндіңіздер, 
Алпысқа келсек екен енді біздер...» 
деген �лең жолы бар ғой... Сол секілді 
алпыс жастың белесінде �мірден не 
түйдіңіз?

– Бала кезімде алпыс деген сон-

дай бір ұзақ жас деп ойлаушы едім. 

Намаздыгер, намазшамда сап етіп 

алпысқа келе қалғанымызға аң-

таңбыз. Дегенмен, #мірдің соңғы 20 

жылын спирттік ішімдіксіз, саналы 

түрде #ткіздім. Ойлануға уақыт бол-

ды. 3мірімді сараптауға, ұлтқа қызмет 

етуге талпындым. Мемлекетшіл 

болуға, жастарымызды мемлекетшіл 

рухта тәрбиелеуге атсалыстым. 3мір 

бойы #зімді #зім түзетіп келе жатыр-

мын. Түрлі қызметтерге талаптанған 

да жоқпын, ешкім тартқан да жоқ. 

Сол себепті де #з бетіммен жур-

нал шығардым. Сегіз жылдан бері 

үздіксіз этнографиялық «Дәстүр» 

журналын шығарып келемін. 

– Этнографиялық журнал шығаруға 
не түрткі болды?

–  Ақпарат саласын зерттеп к#рдім, 

сонда байқағаным салт-дәстүр тура-

лы әңгімелер #те аз айтылады екен. 

Сол себепті де осы саламен түбегейлі 

айналысуды мақсат еттім. «Дәстүр» 

атты 4 томдық этнографиялық 

кітабымды шығардым. Осы этно-

графия мәселесімен 10 жыл бойы 

айналыстым. Арасында #лең жаздым 

#леңді ешуақытта тастамадым. *деби 

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

Талантты ақын, 

қаламгер, халықаралық 

«Алаш» әдеби сыйлығының лау-

реаты, к#пшілік сүйіп тыңдайтын 

ғажайып әндердің с#зін жазған, «Дәстүр» 

этнографиялық ІV томдық кітаптың, 

«Мұстафа Шоқай жолымен» деректі фильмінің 

авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері Қасымхан 

Бегмановпен арадағы әңгімеміз 

ақындық жолдың шиырлы сүрлеуі 

және Мұстафа Шоқайдың #мірі 

жайында #рбіді. 

майданның ортасынан #ттім. 3леңге 

келу тарихым да қызық. Бір қызға 

#лердей ғашық болдым. Ол поэзия-

ны сүйеді екен. Сол қызға ұнау үшін 

#леңге мойын бұрдым. С#йтсем, 

қызға ғашық болу ештеңе емес екен, 

жылдар #те келе бұл махаббат елге, 

Отанға деген махаббатқа ұласты. 

Алғашқы жыр жинағым студент 

кезімде жарық к#рді. Айтпақшы, 

осы жолғы Баян-3лгийден тапқан 

үлкен олжамның бірі – сол алғашқы 

жыр жинағым «Бастау» атты кітабым. 

Бұл кітапты Қазақстанның кітап 

дүкендерінен таппай жүр едім. 

Сондағы бір кездесуде бір ақсақал 

әкеп берді. 3леңдерімді жатқа оқиды 

екен. Бұл да менің к#ңілімді бір 

серпілтіп тастады. Мұқағалиша 

айтсақ: «Сен менің к#терілген еңсем 

бе едің?» деп тағы бір жасап қалдым. 

– Жаңа бір с�зіңізде «ұлтқа қызмет 
ету» туралы айтып қалдыңыз ғой. 
Жалпы сіздің түсінігіңізде «ұлтқа 
қызмет ету» дегеніміз не? Мысалы, 
қарапайым еңбек адамы бар, «ұлтқа 
қызмет ету» туралы ойланбайды да. 
Бірақ ол да белгілі бір деңгейде ұлттың 
дамуына үлес қосып жатыр...

– Жасаған еңбегін ешкімге 

бұлдамай, қарапайым ғана еңбек 

еткендердің барлығының ұлттың 

дамуына қосатын үлесі бар. Бір от-

басы дені сау, жаны сау бір сәбиді 

тәрбиелеп #сірсе,  ол да ұлтты 

дамытуға қосып жатқан ерен еңбек. 

Марқұм Мақаш Тәтімовтің демогра-

фия жайлы жарғақ құлағы жастыққа 

тимей, зар қаққанын құлаққа ілген 

ешкім болмады. Шын мәнісінде 

ол кісінің шырылдауы бекер емес. 

Мына ұлан-ғайыр даланы игеру үшін 

адам керек. *йтпесе, асхана мен 

дәретхананың ортасында, қамсыз, 

жайлы #мірді әркім сүре алады. Бірақ 

Отан алдындағы перзенттік парызды 

ойлау – ұлтқа қызмет етудің негізгі 

бастауы болар еді. 

– Ғашықтық ақындыққа бастады 
дейсіз, бірақ Политехникалық ин-
ситутта білім алыпсыз. Инженерлік 
білімді әдейі таңдадыңыз ба, жоқ 
кездейсоқтық па?

– 1975 жылы ауылдан білім іздеп 

Алматыға келгенімдегі алғашқы 

мақсатым Журналистика маманды-

ғына оқуға түсу еді. Бірақ жазған-

сызғандарымның болмағаны себепті 

мені журфак қабылдамай қойды. 

Ауылға қайтқым келмеді. Бірге келген 

бес-алты баланың барлығы политехқа 

тапсырып жатты. Сонда оқып жүріп 

алғашқы кітабым жарық к#рді. Де-

генмен, сол политехті бітіргенім к#п 

жағдайда алдымнан шығып қалады. 

Жұрт журналистік білімім жоқ екенін 

бетіме жиі басады. 

МҰСТАФАТАНУДА *НУАР 

*ЛІМЖАНОВТЫҢ ЕҢБЕГІ ЕРЕН

– Бір кездері «Мұстафа Шоқай 
жолымен» деген ғылыми экспедиция 

ұйымдастырдыңыз... Бұл экспедиция-
ны ұйымдастыруға не түрткі болды? 

– Мұстафа Шоқайдың туған жері 

Наршоқыдан бастап, Берлинге дейін 

жүріп #ткен жолы бойынша жүріп 

#ттік. Мұстафа Шоқайдың #мір 

жолы мені қатты қайран қалдырды. 

Оның жеке тұлғасына Совет Үкіметі 

кезінде қара күйе к#бірек жағылды. 

Оны тануға ұмтылып к#ріп едім, 

қайраткердің басты мақсаты, сол 

қазаққа, ұлтқа қызмет етуден бас-

т а л ы п т ы .  « Ү л к е н  Т ү р к і с т а н » 

и д е я с ы н ы ң  ж е т е г і н д е  қ ұ р ғ а н 

«Қоқан хандығының» тарихы да әлі 

терең зерттеліп болған жоқ. Серік 

Шәкібаевтың «Үлкен Түркістанның 

күйреуі» атты кітабында Мұстафа 

Шоқай туралы деректер бар. Бірақ 

онда автор Мұстафа Шоқайды 

оқырманға сатқын, фашистердің қол 

шоқпары ретінде к#рсетеді. Аталған 

романдағы деректер кеңестік идео-

логия тұрғысынан жазылғандықтан 

ба, к#бінде жалған әрі берілген баға 

әдейі қолдан ұйымдастырылған. 

Қазақстанда Михаил Горбачевтің 

қайта құруы кезінде алашордашылар 

мен Алаш қайраткерлерін ақтап алу 

үрдісі жүріп жатқан тұста, Мұстафа 

Шоқайды ақтап алуға және оның 

тұлғасына терең үңілуге к#п ешкімнің 

батылы бармайды. Серік Шәкібаевтан 

кейін Мұстафа Шоқай тақырыбына 

қалам тербеген жазушы Бейбіт 

Қойшыбаев ағамыз болды. Оның 

мақаласы «Ана тілі» газетіне 1990 

жылы басылды. Бейбіт Қойшыбаев 

бұл мақаласында Мұстафа Шоқай 

тұлғасын ақтауға тырыспайды әрі #те 

сақтықпен қалам тербейді. Десе де, 

тоңның жібіп, сеңнің қозғалуына 

осы мақаланың #зі к#п септік тигізді. 

Бейбіт Қойшыбаевтың Мұстафа 

Шоқай туралы екінші мақаласы 

осыдан алты ай #ткеннен кейін, 

1990 жылдың қарашасында «Қазақ 

әдебиетінде» басылды. 

Одан кейін 1991 жылы Қазақ 

елінің тәуелсіздігін жариялауға аз 

қалған уақытта  *нуар *лімжановтың 

«Мұстафа Шоқай, ол кім?» деген 

к#лемді мақаласы тағы да «Қазақ 

әдебиеті» газетінде жарияланды. 

*нуар *лімжанов бұл мақаласында 

Мұстафа Шоқайды толық ақтауға 

және деректерді еш бұрмалаусыз 

нақты беруге тырысады. Бұдан 

кейін оның тұлғасы шын халықтық 

қаһарман ретінде қалыптаса бастай-

ды. 

– 9нуар 9лімжановтың мақаласына 
қатысты Серік Шәкібаевтың қарсы 
уәждері болған екен. «Қазақ әдебиеті» 
газеті екі жазушының да пікірлерін 
қатар беріп, Мұстафа Шоқай туралы 
қайшылықты пікірлерді �рбіткен екен. 
Серік Шәкібаев �мірінің соңына дейін 
�з дегенінен қайтпаған екен. Оның 
романының кейіпкерлері жайында не 
айтасыз? 

– Мысалы, Батыс Қазақстанда 

туған Тілеумағамбет деген адам-

ды обер лейтенант *лихан Ағаев 

деп алды. Мақсат Тәжімұратов 

«Алашорда отряды» деген керемет 

мақала жазды. Осы мақаласында 

Тілеумағамбеттің кім екендіг і 

т о л ы ғ ы м е н  б а я н д а л а д ы .  С о л 

Тәжімұратты Баку сапарына қостым. 

Сонда екеуіміз бір апта бойы Баку-

ды аралап, мұсылманнан шыққан 

тұңғыш генерал Зейнел-Ғабиден 

Тағаевтың (Тагиевт ің)  үйінде 

болдық. Сол Тагиевтің дүние-мүлкін 

тәркілеп, фабрикасын алып жатып, 

қызылдардың «Сіздің фабрикаңыз 

енді В.И.Лениннің атымен ата-

лады» деп  айтатыны бар. Сонда 

ол ұзақ ойланып тұрып, «Менің 

компаньондарымның арасында он-

дай адам жоқ еді» депті. Зейнел-

Ғабиден Тагиев *зірбайжанның 

жетім балаларына меценаттық 

жасап, 20-дай баласын оқытып-

тоқытқан екен. Сол балалардың 

бірі *зірбайжанның І хатшысы бо-

лып келіп, әлгі Тагиевті #з ауылына 

аттандырып, репрессиядан аман 

алып қалған екен. Сол қария ұзақ 

жасап, бақытты #мір кешіпті. Біздің 

Алаш қайраткерлері «Қазақ» газетін 

шығарғанда, демеушілік жасаған 

адам. 

О с ы  м а қ а л а л а р д а н  б а с т а п , 

Мұстафа Шоқай туралы қаншама 

еңбекті қарадым. Оның тұлғасын тану 

үшін терең сүңгіген сайын, қаншама 

сауал туындады десеңізші. Сол 

сауалдардың к#бі жауапсыз қалды. 

Кейбір тарихшыларымыз Мұстафа 

Шоқайдың жары Мариям Шоқайды 

мұсылман дінін қабылдаған деп 

сипаттайды. Мен Мариям Шоқайдың 

бейіті жатқан Францияның Шелль 

қаласында болдым. Мария Шоқай 

қайтыс боларынан бұрын басына 

қоятын құлпытасты #зі тапсырған 

екен. Сонда оның туған жылы бар, 

қайтыс болған жылы жазылмаған. 

Қ ұ л п ы т а с ы н д а  к р е с т  б е л г і с і 

таңбаланған.  Осы деректің #зі 

Мариям Шоқайдың мұсылман дінін 

қабылдамағандығынан хабар береді. 

М ұ с т а ф а  Ш о қ а й  қ а й т ы с 

болғаннан кейін оның қырқында 

М а р и я м  Ш о қ а й  П а р и ж д е г і 

мұсылмандар мешітінде арнайы 

жиын #ткізген. Мен экспедиция 

мүшелерімен бірге Мариям Шоқай 

естелігінде айтатын осы мешітке 

бардым. Парижде 1922-1926 жылдар 

іргетасы қаланған екі мешіттің үлкені 

осы мешіт екен. Қысқасы, Мариям 

Шоқайдың күнделігінде айтылатын 

жерлердің бәрін к#рдім. Мұстафа 

Шоқайдың бейітінің басында бір 

бағаннан басқа ештеңе жоқ. «Үлкен 

Түркістан» мемлекетін құрушының 

о с ы л а й  е л е у с і з  ғ а н а  ж а т қ а н ы 

жанымды қынжылтты. 

– Мұстафа Шоқай экспедици-

ясын ұйымдастыруда алға қойған 
мақсатыңыз қаншалықты орындалды, 
қаншалықты �зін-�зі ақтады?

– Ең бірінші,  мәселе сотқа 

дейін жетті. Мен Мұстафа Шоқай 

экспедициясының аясында деректі 

фильм түсірдім. Білім және ғылым 

министрлігі  бұл фильмді тарих 

пәнінен қосымша электронды 

оқулық ретінде мақұлдады. Қазір 

Мұстафа Шоқайды танимын, білемін 

деген адамдарға ол ашық ресурс 

арқылы қолжетімді. Онда туған 

жері Наршоқыдан бастап Берлинге 

дейін жүріп #ткен жолын сипаттай-

ды. Ортадағы Тбилиси, Кутаиси, 

Батуми, Баку – Мұстафа Шоқай 

тоқтаған жерлердің бәріндегі та-

рихты с#йлетуге тырыстық. Бірінші 

мақсаттың орындалғаны осы. Жас 

ұрпақтың бойына мемлекетшілдік 

с а н а н ы  о с ы л а й  д а р ы т п а с а қ , 

қалай дарытамыз? Мен мектеп 

қабырғасындағы балаларға #мірді 

осылай сүруге де болады дегенді үлгі 

ретінде ұсындым. Отанды, ұлтты 

сүюдің үлгісі. 

– Мұстафа Шоқайға қатысты сот 
процесіне дейін жеттім дедіңіз....

– Жоғарыдағы деректі фильмнің 

тұсаукесерін 3скеменде #ткізген 

едім. Осы тұсаукесерді #ткізген соң  

он күннен кейін «Флеш» деген га-

зетте Сергей Михеев, Данилевский 

дегендердің «Как черное стано-

вится белым» деген тақырыппен 

мақалалары жарық к#рді.  Осы 

мақалада «Қасымхан Бегманов атты 

біреу фашист, сатқын Мұстафа 

Шоқай туралы «Мұстафа Шоқай жо-

лымен» деген деректі фильм түсірген 

екен. Окоптың бір жағында Гитлердің 

ж а н д а й ш а б ы  М ұ с т а ф а  Ш о қ а й 

тұрғанда, екінші жағында біздің ата-

бабаларымыз тұрды» деген мәтіндер 

болды. Осы мәтін менің қытығыма 

тиді. С#йтіп, соттасуға мәжбүр бол-

дым. «Күреңбел» деген кітабымда 

Мұстафа Шоқайға арналған «Шерлі 

Түркістан» деген поэмам бар. Осы 

поэмамда 3скемен қалалық Т#ленді 

Қасымов деген соттың Мұстафа 

Шоқайды «фашист, сатқын» де-

ген шешім шығарғаны жайлы да 

баяндаймын. Кейін облыстық сот-

та жеңіске жетіп, 100 мың теңге 

моральдық шығын #ндіріп алғаным 

бар. Ал жоғарыда аты аталған жур-

налистер қазақ халқынан кешірім 

сұрауға мәжбүр болды. 

– Жалпы Қазақстан тәуелсіздік 
алғалы 30 жыл болса да, тарихқа 
КСРО-ның  к�зімен қарау  әлі �згерген 
жоқ. Алаш қайраткерлерін бағалау, 
Мұстафа Шоқайдың тұлғасына деген 
�згеше к�зқарас әлі қалыптасқан жоқ. 
Мен Франциядан келген Яшар Дініш 
деген кісімен осы Мұстафа Шоқай 
туралы бір әңгіме �ткізген едім. Сонда 
осы Алматыда бір мектептің Мұстафа 
Шоқайдың атына беріліп, бірақ әлі 
күнге бекітілмегендігін айтып еді. 
Дегенмен, Мұстафа Шоқайдың әдемі 
ескерткіші Қызылорда қаласында 
бой к�терді. Сатыпалды Нарымбетов 
Мұстафа Шоқай туралы к�ркем 
фильм түсірді. Басқа да жұмыстар 
атқарылып жатыр. Десе де, сіздің 
ойыңызша, тарихқа �згеше к�зқарас, 
тәуелсіз к�зқарас бізде қалыптасып 
үлгерді ме? 

– Мен жалпы пышақтың жүзінде 

жүрген адаммын. Сол себепті де, 

тарихқа деген тәуелсіз к#зқарас 

қ а л ы п т а с п а д ы  д е с е м ,  т а ғ ы  д а 

қателесіп кетермін. Бұл тақырыпқа 

т е р е ң д е п  б а р м а й - а қ  қ о я й ы н . 

Мұстафа Шоқай туралы деректі 

фильмімнің тұсаукесерінде Қабдеш 

Жұмаділовтің айтқан бір с#зі бар 

еді: «Мұндай жұмысты ақындар 

атқаруы керек екен. Олар жанын 

салады» деген. Мен #зімнің алған 

объектімді зерттедім. Кейбір та-

рихшылармен айтыстым. Қазір 

солардың кейбірі дүниеден #тіп кетті. 

Тарих ғылымының докторының 

соңынан екі ай жүріп сұхбат алуға 

әрең к#ндіріп, камераға жазып алған 

едім. Сол кісі маған звондап тұр: 

«Қасымхан, ана сұхбатты деректі 

фильміңе пайдаланатын болсаң, мен 

сені сотқа беремін» дейді. Амал жоқ, 

пайдаланбауға тура келді. Ең соңғы 

сәтте с#йтіп сатып кеткендігі бар. 

Мұстафа Шоқайға қарсылар әлі бар. 

Оның тұлғасын тану, оған жағылған 

жала мен күйе толық аршылды деп 

айта алмаймын.

БЕСІК ПЕН БЕЙІТ АРАСЫНДА 
*МІРДІ БАҒАМДАЙ АЛДЫҚ ПА?

–  Б і з д е  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
адамдарының басын қосатын Жа-
зушылар одағы деген киелі мекен 
бар. Одақ тұсында бұл мекеннің 
атағынан ат үркетін, жазушылардың 
беделі сұмдық еді. Жақында сол 
Одақта кезекті құрылтай болды. Осы 
құрылтай тұсында елдіктің, ұлттың 
с�зін с�йлейді деген зиялыларымыздың 
шынайы бет-бейнесі к�рінді. Меніңше, 
біздің жазушыларымыз елдің, ұлттың 
с�зін айтар тұста бұғып қалады да, 
пендеуи, рулық мәселелер к�терілгенде 
�ре түрегеледі. Біздің зиялы қауым 
�зінің ел алдындағы миссиясын қалай 
атқарып жүр? 

– К#п адамдар жазушылық 

дегенді атақ алумен шатастырады. 

Ақындық деген – қасірет, ақындық 

деген – бақытсыздық. Мен #те 

бақытсыз адаммын. Себебі халықтың 

жағдайын, зиялы қауымның бүгінгі 

бет-бейнесін к#ріп отырып, #зімді 

қалай бақыттымын дей аламын. Біз 

#те қиын кезеңде, жауапты кезеңде 

#мір сүріп отырмыз. Осыны к#п 

адамдар түсіне бермейді. Шаханов 

бекер шырылдап жүрген жоқ. Менің 

ағаларымның бойында бекзаттық 

бар еді. Олар Жұмекен Нәжімеденов, 

Жұматай Жақыпбаев, Кеңшілік 

Мырзабеков секілді к#ше ақындары 

еді. Менің «К#ше ақындары» деген 

#леңім бар. Мен де к#ше ақынымын, 

аудитория к#рмегенмін. Ақынның 

баянсыз бақ пен жалған атақтан г#рі 

бесік пен бейіт арасындағы #мірді 

бағамдай білуі дұрыс болар еді. Бірақ 

оны к#п жастар түсіне бермейді. 

– 9ңгімеңізге рахмет! 

9ңгімелескен 
Есенгүл К9ПҚЫЗЫ

Белгілі этнограф Жағда Бабалықұлымен сұхбаттасып тұрған сәт
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Кешегі кеңестік кезеңде талай жыл 

сынақ #ткізілген Семей ядролық по-

лигоны Павлодар облысының Май 

ауданымен шектес. Елбасының бас-

тамасымен полигон жабылғанымен, 

сынақтардың зардабы жазыла қойған 

жоқ.  Халықтың денсаулығынан 

артық ештеңе жоқ. Аудан орталығы 

– К#кт#бе ауылында мүмкіндігі 

шектеулі жандарды оңалтуға арналған 

30 орындық орталық ашылды. Ондағы 

медициналық құрал-жабдықтардың 

бәрі заманауи.  

Павлодар облысында  аутизм 

дертіне шалдыққан балалар да аз емес. 

Сол балалардың аналары арнайы 

орталық ашу ж#нінде #тініш айтқан 

болатын. Сол орталық  демеушілердің 

к#мегімен ашылды. Айта берсек, 

қалада болсын, ауылда болсын, осын-

дай игі істер #те к#п. Оның бәрін тізіп 

айта берудің қажеті жоқ шығар.*рине, 

мұнымен тоқтап қалу ойымызда жоқ. 

3йткені әлеуметтік салаға ұдайы назар 

аудару қажет екенін жақсы түсінеміз. 

Сондықтан бұл мақсаттағы жоспарлы 

жұмыстар жалғаса береді.

–  Ж е р - ж а һ а н д ы  ш а р п ы ғ а н 
экономикалық дағдарыстың салқыны 
Павлодардың �ндіріс орындарына тиген 
жоқ па? Қиындықтан шығудың жолда-
рын қарастырдыңыздар ма?

 –  С а л қ ы н ы  т и д і .  Б і р а қ 

б і р  қ у а н ы ш т ы с ы  –  б і р д е - б і р 

кәсіпорынның жабылуына жол берген 

жоқпыз. Атап айтатын болсақ, дер 

кезінде қолға алынған іс-шаралардың 

нәтижесінде, «Бозшак#л» кен байыту 

комбинаты толық қуаттылық деңгейіне 

жетіп, #ндіріс к#лемі айтарлықтай арт-

ты. Металлургия, мұнай, машина жа-

сау кәсіпорындары жұмысты қалыпты 

арнаға түсірді. Екібастұздағы электр 

станцияларының негізгі тұтынушысы 

– Ресей. Олар дағдарысты сылтаура-

тып, электр қуатын алуды азайтқан 

еді. Жедел іс-шаралардың арқасында 

электр энергиясын #ндіру к#лемі арт-

ты. Қазір Екібастұздың электр стан-

циялары экспорт ауқымын кеңейте 

беруді басты мақсат етіп отыр. 

Екібастұз қаласында орналасқан 

« П р о м м а ш к о м п л е к т »  ж ә н е 

«Қазақстан вагон жасау компания-

сы» серіктестіктері қарқынды жұмыс 

жасап, теміржол кластерін дамытып 

келеді. Қазақстан вагон жасау ком-

паниясы қазіргі кезде екі ауысыммен 

жұмыс істесе, алдағы уақытта т#рт 

ауысымдық жұмыс кестесіне шығып, 

тәулік бойы демалыссыз жұмыс істеуге 

құлшынып отыр. 

Сонымен қатар Екібастұздағы 

іргел і  кәс іпорындардың б ір і  – 

«Богатырь-К#мір» отын #ндірісін 1,6 

пайызға арттырды. 

«Павлодар» арнайы экономикалық 

аймағында соңғы жылдардың #зінде 

1000-нан астам жаңа жұмыс орны 

ашылды. Ондағы бес кәсіпорын 20 

млрд теңгенің #німін #ндірді. Мемле-

кет басшысы Индустрияландырудың 

е к і н ш і  б е с ж ы л д ы ғ ы н  л а й ы қ т ы 

орындауға байланысты #ңірлерге де 

нақты тапсырмалар жүктеген бола-

тын. Соңғы жылдардың #зінде Ин-

дустрияландыру картасы аясында 

жаңадан 9 #ндіріс орны пайдалануға 

берілді. Биыл да бірнеше жоба жүзеге 

асты. Осының бәрі – аймақтың 

инфрақұрылымын дамытып, #ңірге 

инвестицияны молырақ тартуға 

қолайлы жағдай. Қазір Павлодар облы-

сында индустрияландыру картасының 

екінші бесжылдығы шеңберінде 40-қа 

жуық жоба қолға алынды. Осының 

нәтижесінде 8412 жаңа жұмыс орны 

ашылатын болады.

–  Мемлекет басшысы  шағын 
және орта бизнесті дамыту арқылы 
экономикалық �сімге қол жеткізуге 
болатынын ұдайы айтып келеді. Пав-
лодар облысында осы бағыттағы 
бағдарламаның орындалуы ойдағыдай 
ма?

–  Қазіргі кезде облыстағы шағын 

және орта бизнес субъектілерінің 

қатары 6,5 пайызға, олар #ндіретін 

#нім 1,5 пайызға артты. Ауылдық 

аймақтарда  да шағын және орта 

бизнесті  дамытуға айрықша на-

зар аударылып отыр. Қазір облыс 

экономикасында олардың үлесі – 

20 пайыз. Елбасы оны 50 пайызға 

жеткізу ж#нінде тапсырма берген 

болатын. Жақын уақытта оған да қол 

жеткіземіз деген мақсат бар. 3йткені 

шағын және орта бизнесті дамытудың 

мүмкіндігі жеткілікті. Кәсіпкерлерге 

барлық жағдай жасалды. Бір ғана 

мысал. Шағын және орта бизнес 

субъектілерін несиелендіру ж#ніндегі 

#ңірлік «Сарыарқа» бағдарламасы 

қолға алынған болатын. Оны жүзеге 

асыру үшін жергілікті бюджет пен 

«Даму» қорынан 500 млн теңге б#лінді. 

Оның 70 пайызы ауылдық жерлерде 

Болат БАҚАУОВ, 
Павлодар облысының әкімі:

кәсіпкерлікті дамытуға бағытталды. 

Сонымен бірге  «Жұмыспен қамту 

жол картасы – 2020» бағдарламасы 

аясында несие алып, #з кәсібін ашып,  

табысқа жетіп жатқан кәсіпкерлердің 

қатары жылдан-жылға артып келеді. 

Бұл #те қуанышты жағдай. Мемлекет-

ке алақан жайып, к#зі жәудіреп к#мек 

күтіп отыратындардың қатары к#п 

кеміді. Қазір кәсібін ашып, тұрмысын 

түзеймін деп ниеттенген адамға мем-

лекет тарапынан барлық қолдау бар. 

Осыны жете түсініп, тірлік жасап 

жатқан павлодарлықтар #те к#п. Қазір 

жұмысқа қабілетті әрбір үшінші облыс 

тұрғыны кәсіпкерлікпен айналысады.  

«Бизнестің жол картасы – 2020» 

бағдарламасы бизнесті дамытуға жол 

ашып отырғанын атап #туіміз керек. 

Осы бағдарлама қолға алынған сәттен 

бастап 2 мыңнан астам павлодарлық 

кәсіпкер мемлекеттің қолдауына ие 

болды.  

Облыста кәсіпкерлік мәселелері 

ж#ніндегі #ңірлік үйлестіру кеңесі бар. 

Олардың жұмысының нәтижесінде 

312 жоба мақұлданып, 21 825,4 млн 

теңге несие берілді. Биылғы  жылы 

да Кәсіпкерлік мәселелері ж#ніндегі 

кеңесте бірнеше жоба қаралып, 

қажетті қаржылай к#мек жасалды.

– Бизнес дегеніміз – алыс-беріс, 
барыс-келіс, алыс-жақын шет мемле-
кеттермен тығыз экономикалық қарым-
қатынас орнату. Бұл үшін даңғыл жол-
дар салынды. Павлодарда Орталық 
Азиядағы ең ұзын к�пір ашылды. Оның 
да �ңірдегі бизнесті �ркендетуге үлкен 
септігі тиетін шығар?

 – Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

орай ашылған бұл к#пір «Орталық-

Ш ы ғ ы с »  а в т о д ә л і з і н і ң  н е г і з г і 

күретамыры іспетті. Оның ашылуына 

Елбасының #зі қатысты. К#пірдің 

ең басты тиімділігі еліміздің орталық 

б#лігін шығыс және солтүстік об-

лыстармен, Ресей Федерациясының 

аймақтарымен байланыстырады. Бұл 

к#пір шағын қалаларды #ркендетудің  

мемлекеттік бағдарламасы бойын-

ша  Павлодар-Ақсу агломерация-

сын дамытуға, облыс орталығындағы 

к # ш е л е р д е  к # л і к  қ о з ғ а л ы с ы н 

жеңілдетіп, шығыс және солтүстік 

бағытта жүретін транзиттік к#ліктерді 

қаланың сыртымен #ткізуге мүмкіндік 

беріп отыр. Қаламыздың ауасын лас-

тайтын к#лік түтіні деңгейін азайтты. 

2017 жылы республикалық маңызы 

бар автомобиль жолдарын ж#ндеуге 

1 100,0 млн теңге к#лемінде қаражат 

б # л і н д і .  Ж о л д а р д ы ң  ж а ғ д а й ы н 

бақылауда ұстап, ж#ндеу жұмыстарын 

«Қазақавтожол» республикалық 

мемлекеттік кәсіпорнының облыстық 

филиалы жүргізеді.

– Болат Жұмабекұлы,  Сізд ің 
әкім ретінде ең басты назар аудара-
тын мәселеңіздің бірі –  инвестиция 
екенін жақсы білеміз. Осы бағыттағы 
жұмыстың нәтижесі қандай?

–Бұл Мемлекет басшысының 

барлық деңгейдегі әкімдерге жүктеген 

маңызды тапсырмасы.  3йткені ин-

вестиция – еліміздің экономикасын 

дамытудың негізгі к#зі. 

Инвестиция дегеніміз – игілік. 

Сондықтан сол игіліктен бас тарт-

пауымыз керек. Біз инвесторларды 

мейлінше қызықтыра білуіміз керек. 

Олар  қолында бар қаражатын  еш 

алаңсыз біздің елдің экономикасы-

на құйғаны ж#н.  Бұл дегеніңіз – 

болашаққа жұмсалған қаржы. Олар 

үшін барлық мүмкіндік бар. Инве-

стор тарту үшін шетелге барудың 

қажеті жоқ. Олардың ортасын білу 

керек, қажетті ақпаратты жеткізе 

білген ж#н. Егер к#здері анық жет-

се, олар болашағы зор жобаларды 

қаржыландыруға #здері құлшыныс 

білдіреді. Соңғы бір жылдың #зінде 

облысқа 500 млрд теңге инвестиция 

тартылды. Алдағы үш жылда инве-

стиция к#лемі 975,5 млрд теңгені 

құрайтын 27 жобаны жүзеге асыруды 

к#здеп отырмыз. Соның арқасында 

қосымша 6 мың жаңа жұмыс орны 

ашылады. 

 –  «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» 
бағдарламалары – халықты баспа-
намен қамтамасыз етудің ең қолайлы 
мүмкіндігі. Осы бағдарламаларға бай-
ланысты облыста жаңа м�лтек аудандар 
қанат жайды.

– 2016 жылы құрылысы басталған 

«Сарыарқа» м#лтек ауданында #ткен 

жылы 11 тоғыз қабатты үй тұрғындарға 

берілсе, биылғы жылдың соңына дейін 

9 к#пқабатты үй пайдалануға беріледі. 

«Достық» м#лтек ауданында да жаңа 

құрылыс қарқын алды. «Нұрлы жол» 

бағдарламасы бойынша тұрғындарды 

таза ауыз сумен қамту, инженерлік-

коммуникациялық инфрақұрылымдар 

тарту бағытындағы жобалар да табыс-

ты жүзеге асырылып келеді.

О б л ы с т а  і с к е  қ о с ы л ғ а н  ү й 

құрылысы комбинаты бұл салаға 

тың серпін бергенін айта кету керек. 

Сондай-ақ тұрғын үй құрылысына 

#ңірдегі ірі кәсіпорындар да атсалыса 

бастады.

Павлодар қаласының Бас жоспа-

рына сәйкес қазіргі Саяжай шағын 

а у д а н ы н ы ң  о ң т ү с т і к  б # л і г і н д е 

«Достық» шағын ауданы құрылды. 

Жаңа шағын ауданда 3220 пәтерді 

құрайтын  к#п қабатты үйлер, 2 

балабақша, 1 мектеп және 1 емхана 

салынады деп жоспарланып отыр.  

– Павлодар �ңірі ауыл шаруашылығы 
үшін де �те қолайлы. Мал және егін 
шаруашылығының ахуалы қандай? Т�рт 
түлікті асылдандыру бағытында қандай 
�згерістер бар? 

– Мал шаруашылығын  мемлекеттік 

қолдау жылдан-жылға жақсарып  

келеді. 3ткен жылы агро#неркәсіп 

үшін 16,2 млрд теңге б#лінген болатын. 

3ңірдің мал шаруашылығын дамытуға 

республикалық бюджеттен 1,3 млрд 

тенге, облыс бюджетінен  2,6 млрд 

теңге б#лінді. 53 инвестициялық жоба 

жүзеге асты. Оның қаржылық м#лшері 

– 13,5 млрд теңге. Осының арқасында 

500-ден аса жұмыс орны ашылды. 

Шынын айтқанда, 2017 жыл Павлодар 

облысының  ауыл шаруашылығы үшін 

#те қолайлы болды. 

А у ы л д ы қ  е л д і м е к е н д е р д е 

кәсіпкерлікті #ркендетіп, тұрғындарды 

жұмыспен қамтудың бірден-бір 

жолы – кооператив. Шашыраңқы 

шаруа қожалықтарынан г#рі, қуатты 

кооперативтің аясына топтасу –  

олардың жұмысының алға басуы-

на басты кепіл. Қазіргі уақытта 110 

ауылшаруашылық кооператив жұмыс 

істейді.

О б л ы с т а  а с ы л  т ұ қ ы м д ы  м а л 

#сірумен айналысатын 56 шаруа 

қожалығы бар. Соның ішінде етті 

бағыттағы 32,6 мың бас ІҚМ #сіруімен 

38 қожалық айналысады және сүтті 

бағыттағы 19,1 мың бас ІҚМ #сіруімен 

18 шаруашылық айналысады. Олар 

симментал, ангус, әулиек#л және гере-

форд  асыл тұқымды қара мал #сіреді. 

Айталық, Баянауыл ауданындағы 

«Жайма МТС» серіктестігі  сиыр 

түлігінің 3 тұқымын #сіреді. «Бо-

лат», «Дәнекер» шаруа қожалықтары 

мен «Ертіс» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі де асыл тұқымды мал 

түлігін #сірумен айналысады. Қазіргі 

сәтте  асыл тұқымды мал #сіруге 

жан-жақты мемлекеттік  қолдау бар. 

Егін шаруашылығымен айналысып 

отырған диқандардың да соңғы жыл-

дары қол жеткізген табыстары жақсы.

–  Павлодар облысында туризмді 
дамыту қажеттігін ұдайы айтып келесіз. 
Айтып ғана қоймай,  �зіңіз бас бо-
лып, нақты жұмыстар жасала баста-
ды. Білгіміз келгені – Маралды к�лі 
маңында демалыс аймағын ашу, Баяна-
уыл ауданында туризм кластерін құру, 
жалпы Павлодар облысында туризмді 
дамыту қай деңгейде? 

Баянауыл – табиғаты тамаша #лке 

ғана емес, сонымен бірге тарихқа 

бай #лке. Оны сол қалпында сақтап, 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру қажет. 

Жалпы Баянауылды аспан астындағы 

ашық мұражайға айналдырсақ деген 

ниет бар. Менің ойымша, ол күн де 

алыс емес. 

Баянауылда  тек жазғы ғана емес, 

қысқы демалыс ұйымдастырылса, де-

малушылар  мен туристердің к#птеп 

келетіні с#зсіз. Бұл ретте Баянауыл 

мемлекеттік ұлттық паркін дамыту #те 

маңызды. Сондықтан осы парктың 

бас жоспарын  жасау басты мақсат 

болды. Жазғы уақытта Баянауыл 

туристік аймағында демалысқа байла-

нысты тұрақты мониторинг жүргізілді. 

Себебі Жасыбай және Сабындык#л 

к#лдерінің маңында ж#н-жосықсыз, 

ретсіз салынған демалыс үйлері аз емес 

болатын. Кезінде жаз мезгілінде  екі-

үш ай болса да пайда табу мақсатында 

салына берген ғой. Соның бәрі ретке 

келтірілді. Ұлттық парктің аумағында 

40 демалыс үйі ашылды, оның 2-еуі – 

балалар сауықтыру лагері. 

 Мәшһүр Жүсіп К#пейұлының 

Баянауылдағы кесенесіне алыс-

жақыннан тәу етіп келетіндер жыл 

он екі ай үзілмейді. Туристер де к#п. 

Алыс тан ат арылтып келген қонақтар 

үшін ең басты мәселе – қонақжай бо-

латын. Осыны ескере отырып, кесене 

жанынан мәдени-қонақ үй кешені 

ашылды. Бұл да халық үшін жасалған 

игі іс деп мақтанышпен айтуға болады.

Қ а з і р г і  у а қ ы т т а  Б а я н а у ы л 

ауданының аумағында 19 туристік 

бағдар бар. Бір ғана Жасыбай орман 

шаруашылығы аумағында саяхатшы-

ларды қызықтыратын  археологиялық 

ескерткіш 60-тан астам. Міне, осындай 

тарихи орындарды Баянауылға кел-

ген туристер тамашалап, танысқысы 

келеді. Ол үшін арнайы бағдарлар 

к#рмесі кезінде  #ңірдің мәдениет 

мекемелері  52 мәдени-бұқаралық 

іс-шара #ткізді. Елордамыз Астана-

да  Павлодар облысының мәдениет 

күндері табысты #тті. «Болашақтың 

э н е р г и я с ы »  т а қ ы р ы б ы н д а  д а 

к#пшілікті қызықтыратын жұмыстар 

бар болғандықтан, к#рме барысында 

к#рсетілді. 

Шетелдік қонақтар үшін Пав-

лодар облысында 5 бірдей туристік 

бағдар жасалды. Саяхатшыларды 

қызықтырып, тамсандыратындай 

тамаша табиғатымыз бен бірегей 

ескерткіштерімізді к#рсетудің сәті 

түсті. 

Ең бастысы, «ЭКСПО – 2017»  

халықаралық к#рмесінен Павлодар 

облысы үшін  20-ға жуық жоба таңдап 

алдық. Атап айтқанда, «К#гілдір 

к#мір» атты поляк технологиясы. 

Бұл технология к#мірдің жылуын 

тиімді пайдаланып, қоршаған ортаға 

шығарылатын зиянды қалдықтарды 

азайтуға мүмкіндік береді. Ал Успен 

ауданында «Галицкое» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі жел энергиясы  

қондырғысын орнатуда. 

–  Туристерді Павлодар �ңірінің та-
маша табиғаты да қызықтыратыны ай-
дан анық. 9сіресе қалың қарағайлы ор-

ман алқаптарын к�здің қарашығындай 
сақтау, оны орынсыз отау мен тілсіз 
жаудан қорғау қажет екенін �зіңіз де 
жақсы түсінесіз. 

– Иә, Павлодар #ңірінде #ндіріс 

орындары к#п шоғырланғандықтан,  

қоршаған ортаны қорғауға ерекше 

мән беруге тура келеді. Ауа тазалығын 

сақтау үшін #те маңызды орман 

алқаптарының оталып немесе #ртке 

оранбауын соңғы уақытта қатаң 

қадағалауға алдық. Аймақта аса сирек 

кездесетін жолақты қарағайлы орман 

және табиғаты сұлу Баянауыл ұлттық 

табиғи паркі бар. «Ертіс орманы» 

мемлекеттік табиғи резерватында 

орманның ауқымы – 277,9 мың гек-

тар. Баянауыл мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркінде – 68,4 мың гектар. 

С#зіңіздің жаны бар, баға жетпес ор-

ман алқаптары қайсыбір жылдары бас-

к#з жоқ оталды, #ртке оранды. Оны 

қайтадан қалпына келтіру оңай емес. 

Жүздеген жыл қажет. Қазір «Ертіс 

жасалып, мамандар даярланды. Сәтін 

салса, алдағы уақытта Баянауылға 

келетін демалушылар мен туристердің 

қатары артатыны с#зсіз.

М а р а л д ы  к # л і н і ң   с у ы  ш и -

палы, балшығы дертке дауа. Егер 

оның маңында инфрақұрылымды 

дамытсақ, қазақстандықтар ғана емес, 

басқа да мемлекеттерден туристердің 

к#птеп келетіні анық. Ең керегі 

тұщы су болатын. Сондықтан ұңғыма 

бұрғылап, су тарттық. К#лге бара-

тын жол ж#нделді. К#лдің суы мен 

жағасындағы балшықтың құрамын 

зерттеу жұмыстары жүргізілді. Марал-

ды к#лін туристік аймаққа айналдыру 

үшін әлі де к#п жұмыс атқару қажет. 

Бұл – қолдан келетін тірлік. Жұмыс 

жоспарға сәйкес жүзеге асып жатыр.

– Туризм дегеннен шығады, «ЭКС-
ПО – 2017» халықаралық к�рмесі 
кезінде  туристерді Павлодар облысына 
к�птеп тарту үшін арнайы бағдарлама 
жасалғанынан хабардармыз. Жалпы, 
Қазақстанды жалпақ әлемге тағы бір 
танытқан осы к�рменің табысты �туіне 
Павлодар облысы да лайықты үлес қоса 
білді ғой...

–  «ЭКСПО – 2017» халықаралық 

орманы» резерватында 2 жылға дейін 

ағаш кесуге тыйым салынды. 

– Б о л а т  Ж ұ м а б е к ұ л ы ,  С і з д і ң 
әңгімеңізден Павлодар �ңіріндегі 
жағымды жаңалықтардан  хабардар 
болдық. Бұл игілікті істердің барлығы 
к�птің к�мегімен жүзеге асып жатқаны 
анық. 9йтсе де павлодарлықтарға айтар 
тілегіңіз де жоқ емес шығар...

 – Павлодарлықтар Елбасының, 

мемлекеттің саясатын жақсы түсініп 

отыр. Дегенмен, әр тұрғын #зі туып-

#скен жеріне қолдан келгенше к#мек 

берсе, #ңірдің әлеуметтік-тұрмыстық 

жағдайы қазіргіден де жақсы болар 

еді.  *ркімнің туған жері үшін мектеп, 

балабақша немесе спорт алаңын салуға 

мүмкіндігі  жетпейтін шығар. Бірақ 

әркім #з туған ауылы мен ауданының, 

қаласының   тазалығы мен к#ркеюі 

үшін  үлесін қоса алады ғой. Сол 

күндерге жетейік.

  – Мазмұнды да әсерлі әңгімеңізге 

рахмет! Қызметіңіздің жемісті бола 

беруіне тілектеспіз!

– Сұхбатыңызға рахмет! 

Сұхбаттасқан
Ғалым ОМАРХАНОВ
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КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕ

МИНИСТРЛІК САЙТЫН АШТЫҢ БА, 
ҚАТЕЛЕРДІ КӨРДІҢ БЕ?

Бірінші ашқанымыз – Ішкі істер 

министрлігінің ресми сайты. Алғашқы 

бетінде қазақ және орыс тіліндегі 

ақпараттар аралас жүр.  Орысша 

б#лімінде бұлай емес. Онда қазақ тілді 

мәтін жоқ... «Балалар айдарына» #ттік. 

Мұнда қауіпсіздік ережелеріне байла-

нысты құнды мағлұматтар жинақталған. 

Тек қазақ тілінде #те сауатсыз жа-

зылыпты. Мәселен, «Есіртіге масаю 

белгілері. Есірткі тұтынудың жалпы 

белгілері» деген ақпаратта «Мінез-құлық 
белгілері: қасында болып жатқандарға 
барған сайын мән аудармау» деген жол 

бар. «Мән бермеу», «К#ңіл аудармау» 

деген тіркес бар, бірақ «мән аудармау» 

дегенді бірінші рет естіп отырмыз. «Ай-

наласында болып жатқан жағдайларға 

қызығушылығының азаюы,  мән 

бермеу» болса керек. Ақпараттың 

тақырыбы да қате. «Есіртіге» деп жа-

зыпты. «К» түсіп қалғаны анық. Жалпы 

алғанда, әріптің түсіп қалуы, артық 

әріптің жазылып кетуі #те жиі кездеседі. 

«Балаларға арналған жадынаманы» 

аштық. ІІМ-не қарасты Астана қаласы 

Т#тенше жағдайлар департаменті 

әзірлеген. Мына с#йлемге назар 

аударыңыз: «Мамандар "рт шыққан 
жерді қарап, қайта "рт шығуына қауіп 
жоқтығын анықтайды. Бірақ, "рт 
с"ндіру командасын жайдан жай, ойнап 
немесе қызығушылықтан шақыртатын 
болса, бұл құтқаршылардың күштерін 
т"тенше жағдайлар болып жатқан 
жерден ауытқып қана қоймай, ойнаған 
балаға немесе оның ата-анасына 
жағымсыз нәтиже болуы мүмкін». 
Аударма екені тайға таңба басқандай 

анық. «Мамандар #рт шыққан жерді 

қарап, жағдайдың қайталану қаупі 

жоқ екеніне к#з жеткізеді. Бірақ #рт 

с#ндіру тобын жайдан-жай, ойнап 

немесе қызық үшін шақыруға бол-

майды. Себебі олардың к#мегі басқа 

жерде керек болуы мүмкін. Мұндай 

жағдайда шақырған адам жауапқа тар-

тылады» деп жазса, түсініктірек болар 

ма еді? Айта кетейік, осы жадынамада 

«Тіл сақшысы» айдарының 
�ткен шығарылымында бір ғана 
Сыртқы істер министрлігінің 
сайтына шолу жасап, сауатсыз 
аудармаларға тоқталған бола-
тынбыз. Осы жолы басқа да 
министрліктердің сайтын қарап 
отырып, бұл жағдайдың бәріне 
ортақ екенін аңғардық.

мәтін қалай болса солай, абзацтарға 

б#лінбей, бірыңғай жазыла салған. 

Ал орысшасында әр жол #з орнында 

тұр. Түсінікті. Қазақшасына жеткілікті 

к#ңіл б#лінбегені #кінішті. 

«Жол «ұстаулары» туралы» де-

ген б#лімде де осы жағдай. «Жол 

ұстаулары» деп отырғаны – орысша 

«дорожные ловушки»-дің аударма-

сы. «...жол апатынан жарақат алатын 

балалардың 95%-ын қайталанатын жол 

торлары деп аталатын жағдайларда 

авток#ліктердің қағып кетіп отырғаны 

мәлім». «Қайталанатын жол торлары» 

деген не? Орысша бетіне #ттік. Ол да – 

сол «ловушки» с#зінің аудармасы екен. 

«Судағы қауіпсіздік ережелер» («і» 

әрпі түсіп қалған) деген жадынамаға да 

осы белгілер тән. «Қоршау белгісінен 

әрі жүзімеңіз», «3тіп бара жатырған 

катердің, қайықтың астынан жүзіп 

#тпеңіз» деген с#йлемдер 

– соның дәлелі. Кейінгі 

кезде «жатқан» дегенді 

«жатырған» деп жазу 

белең алған. Бұл – еліміз-

дің батыс #ңіріне тән 

диалект. Ауызекі тілде 

« о т ы р ғ а н » ,  « т ұ р ғ а н » 

с#здеріне ұқсатып ай-

тылса да, «жатқан» болып 

жазылады. 

Осы айдарда әкім-

шілік полиция комитеті 

әзірлеген «3зіңді сек-

суалдық зорлық-зомбы-

лықтан қалай қорғау керек» деген жас-

#спірімдер мен олардың ата-аналары-

на арналған құжат бар. 3те пайдалы 

ақпарат қамтылған. Мұнда да әріптік 

қателер мен қисынсыз с#йлемдер 

#ріп жүр: «отбаснан тыс жерден», 

«бұрынғы рұқсат оларға болашақтағы 
қылыққа міндеттемейді», «базбалалар», 
«к#лікті тәуекелдеп тоқтатпаңыз, сізді 

бейтаныс адамдар жетк3з3п салуына 

келіспеңіз», «жетелсаты», «сізд34 
достарыңыз болуға рұқсат етпейді, сізді 
тексереді, қарым-қатынастың ізілуін 
қабылдамайды», «к"мектесңіздер», 
«очылай істеуге мін-детті», «ренжету-

ші-лер», «мәселе-лерден қытылу-ға 
к"мектесу», «қадір-қасеті сезімі», 
«зрлықшылды» және тағы да басқа. 

Барлық министрліктердің сайтын-

да осындай қателер к#п. Мәселен, 

Білім және ғылым министрлігінің 

«Мектепке дейінгі және орта білім» 

деген бір ғана бетінің мысалдарын 

алайық. «Жиынтық бағалау бойынша 

жиі қойылатын сұрақтарға жауп», «кри-

териалды бағалау бойнша хат», «2016-

2019 жылдарға арналған Қазақстан 

Республикасының ғылым мен білімді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасын 

мектепке дейінгі тәрбие мен білім»... 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министр-лігінің сайтындағы «2018 жы-
л5ы 1 мамырда5ы жа5дай бойынша», 
«447 адам оқудя аяқтады», «халыктың 
к"ші-қон саласындағы қызметтері» 

тәрізді қателер мен «Оқуды еңбек 

нарығында сұранысқа ие дағдылар мен 

білімдерді алуды қажет ететін барлық 

жұмыссыздар, #зін-#зі жұмыспен 

қамтығандар #те алады», «Ауыл және 

орман шаруашылығының моторлан-

дырылған операторлары» сынды қате 

құрылған с#йлемдерден к#з сүрінеді. 

Жалпы қазақша контентке жауапты 

мамандардың немқұрайдылығы ма, 

әлде сауатсыздық дейміз бе, барлық 

сайттарда осыған ұқсас жағдайлар жиі 

кездеседі. Қазақша қате жазылу былай 

тұрсын, кейбіреуінде тіпті қазақша 

ақпарат та жоқ. Мәселен, Ұлттық эко-

номика министрлігінің жаңа Салық 

к о д е к с і н е  б а й л а н ы с т ы  ж а с а ғ а н 

презентацияларының тақырыбы 

қазақ тілінде болғанымен, ішіндегі 

мәтіні орыс тілінде ғана салынған. 

Бәлкім, орыс тілінде ғана жасалған 

болуы да мүмкін. Сонда тек қазақша 

түсінетіндер кодекс жобасымен қалай 

танысады? Енгізілген #згерістер ту-

ралы қайдан біледі? Неге сайттардың 

орысша бетінде мұндай қателер жоқ? 

Қазақтілді оқырман мұның бәріне неге 

к#з жұма қарауы тиіс? Бітпейтін сауал. 

Жауап біреу – тіл мәртебесіне, сол тілде 

с#йлейтіндерге жүрдім-бардым қарау. 

Бұл келеңсіздікпен бірге күреспесек, 

тамырын тереңге жайып кетер түрі бар. 

Қазақ тілі – қарашығым! Хат жазы-
ңыздар! Ортақ іске бірге жұмылайық!

9сел САРҚЫТ
«Ана  тілі»

БАЛА ӨМІРІ БӘРІНЕН ҚЫМБАТ

Бұған нақты бір себеп бар деп айтуға 

да келмейтін шығар, оның әртүрлі се-

беп-салдары болуы мүмкін. Сондықтан 

әрбір ата-ана ұл-қызының бойындағы, 

мінезіндегі ерекшеліктерге абай болып, 

бақылауды қолдан шығарып алмағаны 

ж#н.

Осы бір қоғам дертіне айналған 

к е с е л м е н  к ү р е с у д і  м а қ с а т  т ұ т қ а н 

Түркістан облыстық денсаулық сақтау 

басқармасы «Жас#спірімдер арасында 

аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын 

алу» деген тақырыпта д#ңгелек үстел  

ұйымдастырған болатын. Денсаулық 

сақтау басқармасының т#рағалығымен 

#ткен жиынға Білім басқармасы мен 

Отбасы, балалар және жастар істері 

ж#ніндегі басқарма #кілдері, педагог-пси-

хологтар, дәрігер-мамандар қатысып, #з 

к#кейінде жүрген ойларын, қордаланған 

мәселелерді к#птің талқысына салды. 

Мақсат – қаршадай қарак#здерді к#зге 

к#рінбейтін қатерден арашалап алу.

Қазақстан Республикасы Премьер-

министрінің бұйрығына сәйкес, Түркістан 

облысында жас#спірімдер арасындағы 

суицидтің алдын алу ж#ніндегі жоба-

ны кезең-кезеңімен жүргізу к#зделген. 

Жобаның мақсаты – кәмелет  жа-

сына толмаған балалардың ата-ана-

ларымен ағарту жұмыстарын жүргізу, 

дағдарыс кезеңіндегі жас#спірімдерге 

психологиялық к#мек к#рсету, жергілікті 

Жап-жас өскіндердің өз жанына қастандық жасауы жиілеп 
барады. Қазір бұл мәселе бойынша алаңдамайтын, жүрегіне 
қорқыныш ұяламайтын ата-ана кемде-кем. «Қоғамның өзгеруіне 
байланысты», мүмкін «интернет кінәлі» деп, бір ғана құбылысты 
немесе себептің шығу тарихын қазбаламай, алдын алу қажет.

психолог мамандардың білімін жетілдіру. 

Бүгінде осындай бағдарламалар еліміздің 

15 облысында жүзеге асырыла бастады.

Кәмелеттік жасқа толмағандар ара-

сында суицидтің орын алуы бойынша об-

лысымыз сегізінші орында тұр. Ақмола, 

Батыс Қазақстан және Ақт#бе облыстары 

к#ш бастаса, Қызылорда облысы бұл 

к#рсеткіш бойынша соңғы қатарда. Ма-

мандардан жасақталған топ жуырда осы 

#ңірге арнайы барып, тәжірибе алмасып 

қайтты.

«Соңғы мәлімет бойынша, облыс-

та 15-17 жас аралығындағы кәмелетке 

толмағандардың суицид к#рсеткіші 

100 мың тұрғынға шаққанда 15,02-ге 

жеткен. Бұл к#рсеткіш #ткен жылмен 

салыстырғанда біршама т#мен. «Ана 

мен бала денсаулығын қорғау» б#лімінің 

ұйымдастыруымен «Жол картасы» 

енгізіліп, жас#спірімдер арасындағы 

ведомствоаралық аутодеструктивті мінез-

құлықтың алдын алу бойынша «тәуекел 

топтағы» кәмелетке толмағандарға к#мек 

к#рсету алгоритмі жасалып жатыр. 

Бағдарламаның негізінде алдағы уақытта 

емханалардағы психолог мамандарды 

оқыту қолға алынбақ» деді облыстық 

Денсаулық сақтау басқармасының бас-

шысы М.Егізбаев.

2 0 1 8 - 2 0 2 0  ж ы л д а р ғ а  а р н а л ғ а н 

кәмелеттік жасқа толмағандар арасында 

суицидтердің алдын алу ж#ніндегі іс-

қимылдың ведомствоаралық жоспары 

облыстық  Денсаулық сақтау, Білім, 

Отбасы, балалар және жастар істері 

ж#ніндегі басқармаларымен бірлесіп 

атқарылатын болады.

 *рине, басқармалар тарапынан 

кешенді алдын алу шаралары жүргізіледі. 

Дей тұрғанмен, суицидтің пайда бо-

луы мен оның түрлеріне де зер салып 

зерттейтін болсақ, ол екі түрлі болады 

екен. Шынайы және жалған суицид. Шы-

найы түрі – #з жанына қастандық жасау 

үшін алдын ала жоспарланған әрекет. 

Жалған түрі – осындай жолмен #зіне 

қоғамның назарын аудару.

Б а л а л а р  м е н  ж а с # с п і р і м д е р 

а р а с ы н д а ғ ы  с у и ц и д т і ң  к # п т е г е н 

себептері бар. Оның басты себептерінің 

бірі – отбасындағы қарым-қатынас. 

Яғни ата-ана мен баланың ортасындағы 

және отбасы мүшелері арасындағы 

қ а р ы м - қ а т ы н а с т ы ң  д ұ р ы с  ж о л ғ а 

қойылмауы.

К#п жағдайда бала ата-анасымен не-

месе бауырларымен келісімге келе алмай 

жатады, арадағы түсіністік жоғалады. Тіл 

табысу да қиындай түседі. Сондықтан бала 

осындай #мірден шаршап, тығырықтан 

шығудың бірден-бір жолы ретінде осы 

жолды таңдауы мүмкін.

Жуырда облысқа қарасты барлық 

емхана бас дәрігерлерінің қатысуымен 

«Кәмелетке толмағандар арасындағы 

суицидтің алдын алу» тақырыбында 

д#ңгелек үстел #тті. Бұл басқосуды 

Түркістан облыстық Денсаулық сақтау 

басқармасы мен «Bіlіm foundatіon» 

қоғамдық қоры ұйымдастырды.

К е л е л і  к е з д е с у д е  о с ы  б а ғ ы т т а 

дәрігерлерді арнайы оқытудан #ткізу 

мәселелері қарастырылды. Бір ғана 

мысал, жас#спірімдерге дер кезінде 

қажетті к#мек беру үшін қала бойын-

ша 351 дәрігер арнайы оқудан #тетін 

б о л д ы .  « Ж а с # с п і р і м д е р  а р а с ы н д а 

денсаулық және #мірлік дағдыларды 

қалыптастыру және суицидтің ал-

дын алу»  бағдарламасы Шымкент 

қаласында биылғы жылдың наурыз 

айынан бастап қолға алынған бола-

тын. Бағдарлама бойынша Шымкент  

қаласында орналасқан мектептер мен 

колледждердің педагог-психологта-

ры арнайы оқытудан #тті.  Мамандар 

күйзелісте жүрген балаларды анықтап, 

оларға дер кезінде к#мек беру #те 

маңызды мәселе екенін айтады. Себебі 

суицид – ол психикаға ауыр әсер ететін 

дерт. Мұндай кеселді дер уақытында 

анықтап, ауыздықтау үшін мамандарды 

оқытып, даярлау – қоғамдық денсаулық 

негізі саналады. *рі, осы бастаманы 

#ңірдің барлық аудан, қалаларындағы 

денсаулық сақтау мекемелерінде жүзеге 

асыру қажет-ақ.

Жыл басынан бері Түркістан облы-

сында жас#спірімдер арасында 25 суицид 

оқиғасы орын алған. Оның 12-сі #ліммен 

аяқталыпты. Бұл туралы денсаулық сақтау 

саласының мамандары мәлімдеді.

3кінішке қарай, жеткіншектердің 

# з - # з і н е  қ о л  с а л у  д е р е к т е р і н і ң 

к#біс і  #ліммен аяқталуда.  Деген-

мен, алдын алу шараларын жүргізу 

үшін Білім,  Денсаулық сондай-ақ 

Отбасы, балалар және жас тар істері 

ж#ніндегі басқармаларының #кілдері 

жас#спірімдер суицидімен бірлесіп 

жұмыс істеуге уағдаласып отыр.

Жас#спірімдер арасындағы суи-

цидпен күресу үшін біздің маман-

дар қызылордалық әріптестерінің 

тәжірибесіне сүйенбек. Осыған дейін 

бір бағытта жұмыс істеп, алайда бірлесе 

күш біріктірмеген тараптар алдымен 

аутодеструктивті мінез-құлықты балалар-

ды анықтап алмақ.

С а л а  м а м а н д а р ы н ы ң  е с е б і н е 

қарағанда, жергілікті мектептерде орта-

ша есеппен 3 мыңдай оқушы білім алады. 

Алайда, онда жұмыс істейтін психолог-

тар небәрі екеу ғана. Дені сырттай білім 

алған. Басқарма #кілдері штаттық бірлікті 

к#бейтпесе, кешенді жұмыстан да нәтиже 

шықпауы мүмкін деп алаңдайды.

Айта кетейік, былтыр жас#спірімдер 

арасында суицид оқиғаларының 100-

ден аса дерегі тіркеліпті. Оның жар-

тысына жуығы #ліммен аяқталған. Ал 

жыл басынан бері тіркелген 25 суицид 

деректерінің тең жартысы орны толмас 

қайғылы оқиғалармен аяқталған. Психо-

логтар зерттей келе #з-#зіне қол жұмсауға 

себеп болатын 100-ден аса факторларды 

анықтапты. Алайда, к#п жағдайларда 

суицид себептері ашылмай қалады дейді 

мамандар.

Жеткіншектер арасындағы мұндай 

келеңсіздіктің алдын алу үшін үш бірдей 

басқарма «Жол картасы» жобасы ая-

сында күш біріктіруге уағдаласып отыр. 

Қоян-қолтық жұмыс істейтін мамандар 

жеткіншектер арасындағы суицидке 

тосқауыл қоюға қаншалықты қауқар та-

ныта алатыны уақыт еншісінде.

3зін керексіз сезіну, үмітсіздік, 

еліктеушілік, науқас, зорлық-зомбы-

лыққа ұшырау баланың психологиясы-

на ең ауыр соққылар болып саналады. 

Жаны күйзелген, тәні жараланған ба-

лада басқа шығар жол жоқтай к#рінеді. 

Алға қарай қадам баса алмай қалады. 

Мұндай жағдайда да психологтардың 

к#мегі қажет. Ал ата-ана – баланың ең 

басты қорғанышы. Ендеше, балаңыздың 

ең бірінші қорғаушысы #здеріңізсіздер, 

ата-аналар!  

Нұрбақ ЕДІГЕ
Түркістан облысы
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ТАРИХИ ФОТО 
ЖӘНЕ САН ТҮРЛІ 
ТАҒДЫРЛАР

Күндердің күнінде осы жұмысты 

қолға алып, *мірғали Досмаханұлына 

хабарластым. *мірғали ағамыз осы 

жылдың қыркүйек айында Қызылорда 

облысының әкімі Қ.К#шербаевтың 

Сырдария #зенінің сол жағалауына 

1925 жылы астана Ақмешітке ауысқан 

кезде #кімет үйі болған ғимаратты 

фотосы бойынша жаңадан салдырып, 

«Қызылорда тарихы мұражайының» 

ашылатынын айтты. Сол мұражайға осы 

фотоны ілу жоспарланғанын, #кінішке 

қарай, фотодағы тарихи тұлғаларды 

анықтаудың мүмкін болмай отырғанын 

жеткізді. «Фото Қазақстанның Орталық 

мемлекеттік мұрағатынан 1967 жылы 

алынды» деген дүдәмал дерек келтірді. 

Маған фотоның сканерден #ткізілген 

нұсқасы жіберілген екен. 

О с ы  м ә л і м е т т е р д е н  к е й і н 

Қазақстан Республикасының Орталық 

мемлекеттік мұрағатына және ҚР 

Президентінің мұрағатына барып, бұл 

фотоның ол мұрағаттарда жоқ екеніне 

к#з жеткіздім. Бір с#збен айтқанда, 

виньетка түпнұсқасының қайда екені 

белгісіз. Ал Қызылорда мұражайындағы 

маған жіберілген к#шірме сапа-

сыз жасалғандықтан, адамдардың 

фотосының астындағы жазуларды оқу 

мүмкін болмай шықты. 

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы 

«Қазақ АКСР #кіметінің мүшелері» 

деген анықтамалықты құрастыру бары-

сында осы кезеңге қатысты к#птеген 

тарихи фотоларды к#ріп, тұлғалардың 

к # б і н  ж а т қ а  т а н и т ы н д ы қ т а н , 

фотодағы Ж.Мыңбаев, А.Оразбаева, 

С . С ә д у а қ а с ұ л ы ,  А . К е н ж и н , 

Н . Н ұ р м а қ о в ,  Ұ . Қ ұ л ы м б е т о в , 

*.*лібеков, С.Есқараев, М.Шамов, 

* . Ж а н г е л д и н ,  Н . А р ы қ о в а , 

М.Атаниязовтарды бірден таныдым. 

Қалған 15 адамды анықтау міндеті тұрды. 

Оны анықтау үшін 1925 жылы 15-19 

сәуір күндері Ақмешіт қаласында #ткен 

Кеңестердің бүкілқазақтық бесінші 

съезінен кейін #ткен V сайланған 

Қазақ Орталық Атқару Комитетінің 

1-сессия сында сайланған ҚазОАК 

Т#ралқасы мен Қазақ Халық комиссар-

лары кеңесінің құрамын қолға алдық. 

Содан кейін, жеке мұрағатымызға 

жинақталған сол адамдардың фото-

ларымен жеті түн салыстыру арқылы 

қалған адамдарды анықтадық. Тек 

қана, Ұ.Құлымбетовтың екі жағында 

орналасқан фотолардағы адамдарды 

анықтау мүмкін болмады. 

Аты-ж#ні белгісіз болып тұрған екі 

адамды анықтау үшін, И.Крутулин, 

А.Рахлин,  С.Хренов,  И.Игенов, 

Ф.Базинский, А.Тұрсынов, А.Першин 

сияқты тұлғалардың жеке істерінен 

фотоларын тауып, солармен салысты-

ру жұмысын жүргізу қажет. 3кінішке 

қарай, *.Д.К#шекбаев бізді қатты 

асықтырғандықтан, ондай жұмысты 

ж ү р г і з у  м ү м к і н  б о л м а д ы .  Т і п т і , 

асықтырмаған күннің #зінде, жоғарыда 

аты аталған екі мұрағаттың қорларын 

сақтау б#лімдерінде с#ре ауыстыру және 

ж#ндеу жұмыстарының жүріп жатуына 

орай, жеке қорларды күзге дейін қарау 

мүмкін емес екен.

Осы бір тарихи виньетканың жа-

салу уақытын да анықтауға тыры-

сып к#рдік. Анықтағанымыз, бұл 

виньетка 1925 жылдың 12-18 қазаны 

аралығында дайын болған. Себебі 1925 

ж. 12 қазанда РК(б)П Қаз#лкеком бю-

Тамылжыған маусым 
айының тамаша 
күндерінің бірінде ұстазым 
әрі пікірлес тарихшы ағам 
Ордалы Қоңыратбаев 
телефон шалып, 
Қызылорда облысы 
бойынша мұражайлардың 
кеңесшісі 
Көшекбаев Әмірғали 
Досмаханұлының 
хабарласып, өздері «1925 
жылғы Қазақ АКСР-нің 
Қызылордадағы Үкімет 
басшылары» деп атаған 
фотоны жіберіп, оны 
анықтауға көмектесуді 
өтінгенін жеткізді. Өзі 
ары қарап, бері қарап 
фотодағы кісілердің екі-
үшеуінен басқасын тани 
алмағанын айтты. «Сен 
қарап көрші» деп өтініш 
жасады. Мен бұл сәтте 
ауылда жүрген едім. 
Қалаға келген соң да бұл 
жұмысқа уақыт болмай 
біраз жүрдім.

Серікбол ХАСАН:
– 3ткенде бізде жиналыс болды. Мына с#здерді қағазға түртіп 

алыппын...

Контент, хостинг, алгоритм, таргетинг, конверсия, лид, трафик, 

платформа, хештег, брендинг, сео, сториз, дискрипшн, бэклинг, под-

каст, лонгрид, лайфстайл...

Егер деймін де, кешегі Сейдахмет Бердіқұлов, Камал Смайыловтар 

тіріліп келіп, біздің жиналысқа қатысса, «Сендер шынымен 

журналиссіңдер ме?» деп таңғалатын шығар, а? Айналдырған 

оншақты жылда #мірі атын естімеген терминдер кірді. Енді бір он 

жылда жағдайымыз қалай болады екен?

Ришат АСҚАРБЕКҰЛЫ:
– Алматыда Тимирязев к#шесімен БРТ желісі жүзеге асады 

деп отырмыз. Сол к#шенің бойында тұрғандықтан, қалай болар 

екен деп, аса алаңдаулымыз. Бәрін қопарып жатыр. Құрылыс 

қыркүйектің ортасына дейін жалғасады деп ескертті. Енді жобаға 

назар салатын болсақ... Бір бағыттағы екі жолақтың біреуімен тек 

автобус жүреді. Бір жолақ қалған жеңіл, жүк, арнайы мақсаттағы 

к#ліктерге қалады.

1. Егер жол-к#лік оқиғасы орын алса немесе автомобиль бұзылып 

қалса, артында келе жатқан к#ліктердің қозғалысы қалай реттеледі?

2. Жол бойындағы банк, дүкен, #зге де қызмет к#рсету орындары-

на тоқтау үшін к#лікті қаңтаратын орын қарастырылмайтыны белгілі. 

«Кармандар» болмайды. Автотұрақ атымен жоқ.

3. Алматының қарлы күндері к#шені тазалайтын теxникалар қай 

жолға қойылады екен. Ол кезде к#лік қозғалысы тоқтай ма?

4. Ертелі-кеш к#лік кептелісін елестетудің #зі қорқынышты. 

Себебі бұл к#ше – әдетте к#лік к#п қатынайтын бағыттың бірі. 

5.  3рт с#ндіру, жедел жәрдем, қылмыс орнына асыққан 

полицияның жолы қайда?

6. Қаладағы ең үлкен оқу орны КазГУ-де осы к#шенің бойында.

Жобаның осы сияқты айта берсең, миға қонымсыз тұстары к#п. 

Халықтың 40 пайызы жеке к#ліктен бас тартып, автобусқа отырады 

деген қиялға #з басым сенбеймін.

Берік СҰЛТАН:
– Америкада жүргенімізге екі ай болды. Сіздерге аз-кем 

осындағы тірліктеріміз туралы айтып кетейін. Екі ай бұрын 

«орындалмаса елге қайтамыз» деп #зімізге нақты мақсат қойған 

болатынбыз. Қарызға ақша алып, ұштық та кеттік. Бүгін, міне, 

Аллаға шүкір, батыр ұлдарыңыз Жәнібек *лімханұлы әлемге әйгілі 

промоутер Боб Аруммен, яғни Top Rank промоутерлік компани-

ясымен келісімшартқа отырғанын білесіздер. Бұл компанияда 

Жәнібек жалғыз әрі тұңғыш қазақ. Осылайша тарихи оқиға орын 

алды. Одан соң Тайсонды жаттықтырған, Гаттиді чемпион қылған 

бапкер Бадди МакГирд жаттықтырушысы болды. Ал менеджері 

Ломаченко, Усик пен Ковалевтей чемпиондардың менеджері Эгис 

Климас. Осылайша Жәнібек #те жоғары деңгейде еш қиналмай 

жаттығу жұмыстарын жасап, Америкадағы дебютына дайындалып 

жатыр. Бұрынғы Жәнібек жоқ қазір. Енді рингке бұрынғы панчер 

Жәнібектен үш есе күшті Жәнібек шығады. Бұл с#зім еш асыра 

мақтау с#з емес. Себебі Баддидің дайындағанын к#рсеңіздер ғой. 

Отқа да, суға да салып шыңдап жатыр қазақ алдаспанын. Жәнібектің 

алғашқы жекпе-жегін қазақстандық арналардың бірі к#рсетеді. 

Қазір келісс#здер жүргізіліп жатыр. Жәнібектің елде жанкүйері #те 

к#п. Бұйыртса, ортаға алтын к#пір болатын телеарнаны жақында 

жазамын. Командамыздағы жаңалықтар осы. Елден ұшарда қойған 

мақсатымыз толық орындалды, шүкір. Енді тағы бір мақсат – ол 

тезірек әлем чемпионы болу. Оның да ауылы алыс емес. Жеңісті 

күндеріміз к#п болсын!  

Боксер – Жәнібек *лімханұлы

Промоутер – Боб Арум

Менеджер – Эгис Климас

Тренер – Бадди МакГирд

PR менеджер – Берік Сұлтан

Катмен – Расс Анбер

Оралхан Д9УІТ:

Н-А-Н...

*лі есімде... Студент кезім. Қаланың шет жағында тұратын 

ағамның үйіндемін... Жарықтың жанғанынан #шіп тұрған кезі к#п. 

Үй де суық сияқты ма? 

К#рші б#лмеде ағам шамның жарығымен кішкентай қызына 

әліппе оқытып жатыр. Ұйқысы кеп отыр ма, әлде шынында ұқпай 

ма, әйтеуір кішкентай қыздың оқуға деген ықыласы жоқ. *ріптерді 

қайта-қайта шатастырады. Екі-үш әріптің басын құрастырып оқи 

алмайды. 

Ағам жарылайын деп әрең шыдап отыр. Негізі ол кісі бала 

тәрбиесіне #те қатал. Ашуы келсе, қолына түскен затпен жіберіп 

ұратыны бар. Бір кезде әріптеп «Н-а-н» деген с#зді оқыды. «Не с#з 

болды?» деді ағам. Кішкентай қыз к#зі бақырайып ештеңе айта ал-

мады. 

– «Н-а-н...» Не с#з болды, айтсай...

Ағам тіптен қатулана бастады. Қарындасым мыңқ-мыңқ етіп тағы 

ештеңе айта алмады.

– Осы с#зді де білмейсің бе? Жейтін нәрсе ғой... Айтсай енді... 

«Н-а-н...» Не с#з болды?

Жейтін нәрсе дегеннен кейін қарындасым аздап ойланып қалды. 

С#йтті де, «Н-а-н...» деп әріптеп тағы бір оқып алды да:

– «Ет» болды, – деді аузын толтырып.

Соның алдында ғана ағам қайын жұртынан соғымға ет аламын деп 

барып, ақыр аяғында адам к#бейіп кетіп, ет жетпей қалып, үйге қатты 

ашуланып келген бар еді. Ашуын кімнен аларын білмей, қайта-қайта 

жеңгемізге тиісіп с#йлеп, к#пке дейін бұрқылдап жүрген болатын.

Қарындасым «Ет» болды» дегенде ағам «Мә, саған ет...» деп, 

қызын кітаппен жіберіп ұрды. 

– Үйде ет жоқ кезде қандай етті айтып отырсың, а?.. – деп 

кішкентай қызға дүрсе қоя берді.

– Түй, сен де бір... Зорға дегенде қойдырып, әкең енді ұмытты 

ма дегенде, қайтадан есіне түсіріп, сен де бір бәле болдың ғой, – деп 

мына жақтан жеңгем шыр ете қалды.

Сонымен, үйде қайтадан айғай-шу. Айналдырған екі-үш әріп әрең 

дегенде басылған дауды қайта қозғап жіберді.

Балама әріп үйретіп отырып, осы оқиға еріксіз есіме түсіп 

кеткені...

росы *леуметтік қамсыздандыру хал-

комы Д.Хангереевті #лкелік деңгейдегі 

шаруашылық жұмысқа жібере оты-

рып,  *.Жангелдинді  *леуметтік 

қамсыздандыру халкомы ретінде пай-

далану туралы қаулы қабылдаған бо-

латын. *.Жангелдиннің Қазхалком 

құрамында тұруы осыны к#рсетеді. Ал 

Д.Хангереевтің фотосы жоқ. Сондай-

ақ 1925 жылы 19-сәуір күні ҚазОАК 

Т#ралқасының мүшелігіне кандидат 

болып сайланған Арықова Нағима 

Ыдырысқызының виньеткада тұруы 

да осыны к#рсетеді. Ол 1925 жылы 6-9 

қазан күндері Қызылорда қаласында 

#ткен 5-сайланған Қазаткомның 2-сес-

сиясында Қазатком мүшесі болып 

ауыстырылған.

Енді, біздің осы пікірімізге виньет-

када 1925 жылдың жазында Мәскеуге 

кетіп, содан қайтып Қазақстанға кел-

меген В.Нанейшвилидің тұруы қайшы 

келіп тұр. 1925 жылдың 18 қазаны 

күні Қазақстанға Ф.И.Голощекин 

Қаз#лкеком хатшысы болып келген 

болатын. Мұны былай түсіндіруге 

болады.  1925  жылдың 6-9  қазан 

күндері Қызылорда қаласында #ткен 

5-сайланған Қазаткомның 2-сессиясы 

Қазақ АКСР-нің 5 жылдық мерейтойы-

на арналып #тті. Бұл виньетка осы 

мерекеге орай дайындалған болуы ке-

рек. В.Нанейшвилидің Қазақстаннан 

к е т і п ,  о р н ы н а  Ф . Г о л о щ е к и н н і ң 

келуі БКП(б) ОК Саяси бюросының 

мәжілісінде 18 тамыз күні шешіліп 

қойғанымен, бұл шешім Қазақстан 

басшылығына мәлім болмауы мүмкін 

немесе әлі  оның келмеуіне орай 

В.Нанейшвили фотосы қойылса ке-

рек. Себебі виньетканың жоғарғы 

қатарында тұрған тұлғалар түгелдей 

ҚазОАК Т#ралқасының мүшелері. 

Ал екінші және үшінші қатардағылар 

(Н.Арықовадан басқалары) түгелдей 

Қазхалком мүшелері. 

Біз бұл мақаланы барынша қысқа 

жазуға тырыстық. Сондықтан осымен 

доғардық. 

Тұлғалардың аты-ж�ні (солдан оңға 
қарай):

1. Сәдуақасов Смағұл Сәдуақасұлы 

(1900-1933) – БКП(б) Қаз#лкеком 

Бюросының мүшелігіне кандидат, 

1925 ж. қаңтарынан «Еңбекші қазақ» 

газетінің редакторы, 18 ақпанынан 

(10 ақпан күні РКП(б) Қаз#лкеком 

Бюросының мәжілісінде бекітілді) 

Ағарту халкомы (1927 ж. 2-науры-

зына дейін), 19 сәуірінен ҚазОАК 

Президиумының мүшесі. ҚазОАК 

құрамына 3-рет сайланып отыр. 

2. Бұл фотодағы тұлғаны Құрамысов 
Ізмұхан Мұқашұлы (1896-25.ІІ.1938) 

болар деп шамалап тұрмын. *лі де 

нақтылау қажет. І.М.Құрамысов – 1924 

ж. 11 қарашасынан БКОК Қазақ бюросы 

т#рағасының мәдени жұмыстар бойын-

ша орынбасары. ҚазОАК құрамына 

2-рет сайланып отыр. 

3. Оразбаева Алма Ділмұхамедқызы 

(28.ХІІ.1898-1.IV.1948) – 1924 ж. 

мамырынан 1925 ж. желтоқсанына 

д е й і н  Р К П ( б )  Қ ы р о б к о м ы н ы ң 

( к е й і н ,  Қ ы р # л к е к о м ы н ы ң  ж ә н е 

Қаз#лкекомының) *йелдер б#лімінің 

меңгерушісі және 1925 ж. 19 сәуірінен 

ҚазОАК Президиумының мүшесі. 

ҚазОАК құрамына 3-рет сайланып 

отыр. 1926 жылы И.Каширинмен ота-

сып, Алмарев атты ұлы болған. 

4. Бекімбетов *тенияз Досанұлы 

(1896-?) – ҚазОАК т#рағасының орын-

басары. ҚАО-да туған, қарақалпақ.

5. Мыңбаев Жалау Мыңбайұлы 

(1892-26.ХІ.1929) – 1925 ж. 19 сәуірінен 

бастап ҚазОАК т#рағасы (РКП(б) 

Қаз#лкеком Бюросының 1925 ж. 7 

сәуірде #ткен мәжілісінде т#раға бо-

латыны шешілді). ҚазОАК құрамына 

3-рет сайланып отыр.

6 .  Н а н е й ш в и л и  В и к т о р 
И в а н о в и ч  ( 1 8 7 8 - 2 1 . 0 3 . 1 9 4 0 )  – 

1924 ж. 12-қыркүйегінен РКП(б) 

Қаз#лкекомының хатшысы, 1925 ж. 27 

наурызынан бірінші хатшысы.

7. Аралбаев Бегайдар Жант�реұлы 

(ХІ.1896-1949(50) – 1925 ж. 19 сәуірінен 

ҚазОАК хатшысы және ҚазОАК 

Президиумының мүшесі. 

8.  Каширин  Иван  Дмитриевич 

(1890-1937) – ҚазОАК т#рағасының 

орынбасары және КСРО БМСБ-ның 

Қазақстан бойынша #кілетті #кілі, 

РКП(б) Қаз#лкеком Бюросының 

мүшесі. ҚазОАК құрамына 2-рет сай-

ланып отыр.

9. Мәмбеев Сәдуақас Сағындықұлы 

(1898-1959) – 1925 ж. 19 сәуірінен *ділет 

халкомы. 

1 0 .  Т ә т і м о в  М ұ х а м е д ғ а л и 
Қойшыбайұлы (1894-28.ІІ.1938) – 1924 

ж. 1 желтоқсанынан Еңбек халкомы. 

11. Кочетов Владимир Николаевич 
(1893-?) – 1924 ж. 12 сәуірінен КСРО 

Сыртқы сауда халкоматының Қазақстан 

бойынша #кілетті #кілі. 

12. Кенжин Аспандияр Кенжеұлы 

(1887-26.ІІ.1938) – 1924 ж. 1 сәуірінен 

Ішкі сауда халкомы. ҚазОАК құрамына 

3-рет сайланып отыр.

13. Нұрмақов Нығмет Нұрмақұлы 

(25.ІV.1895-27.ІХ.1937) – 1924 ж. 11 

қарашасынан Қазхалком т#рағасы 

және Қазатком Т#ралқасының мүшесі. 

ҚазОАК құрамына 5-рет сайланып 

отыр. 

14. Серғазиев Абылай Серғазыұлы 

(1896-ХІ.1937) – 1925 ж. 18 ақпанынан 

Қазхалком т#рағасының бірінші орын-

басары және Мемжоском т#рағасы. 

15. Маймин Исидор Борисович 

(V.1897-10.VI.1938) – 1923 ж. 4 мау-

сымынан 1926 ж. мамырына дейін 

ҚАКСР Қаржы халкомы – РКФСР 

Қаржы халкоматының ҚАКСР бойын-

ша #кілетті #кілі. ҚазОАК құрамына 

2-рет сайланып отыр. 

16. Шелыхманов Иван Павлович 

(1892-?) – 1923 ж. 27 ақпанынан Қазақ 

#лкесінің әскери комиссары. 

17. Анықтай алмадық (С.Ш.).

1 8 .  Қ ұ л ы м б е т о в  Ұ з а қ б а й 
Желдірбайұлы  (1891-25.ІІ.1938) – 

1925 ж. 3 наурызынан Қазақ ХШОК 

т#рағасы. ҚазОАК құрамына 2-рет сай-

ланып отыр. 

19. Анықтай алмадық.

20. 9лібеков 9лиасқар Меңдиярұлы 

(1893-1937) – 1924 ж. 27 ақпанынан 

Жер-су халкомы. ҚазОАК құрамына 

5-рет сайланып отыр. 

21. Панин Николай Николаевич 

(1877-1955) –1923 ж. қазанынан 1925 

ж. 19 сәуіріне дейін ҚАКСР Ағарту 

халкомының орынбасары. 1925 ж. 19 

сәуірінен ЖШИ халкомы және ҚазОАК 

Президиумының мүшесі. 1925 жылы 

желтоқсан айында БКП(б) ОК қарауына 

жіберілді. 

22. Есқараев Сүлейман Есқараұлы 

(1897-25.ІІ.1938) – 1925 ж. 19 сәуірінен 

Ішкі істер халкомы. 

23. Шамов Михаил Сергеевич (1887-

1938) – 1920 ж. 15 ақпанынан Денсаулық 

сақтау халкомы. ҚазОАК құрамына 

5-рет сайланып отыр.

24. Жангелдин 9ліби Тоқжанұлы 

– 1925 ж. 12 қазанынан *леуметтік 

қамсыздандыру халкомы. 

25. Арықова Нағима Ыдырысқызы 

– 19-сәуірден ҚазОАК Т#ралқасының 

мүшелігіне кандидат. 1925 жылы 6-9 

қазан күндері Қызылорда қаласында 

#ткен 5-сайланған Қазаткомның 2-сес-

сиясында Қазатком мүшесі болып 

ауыстырылды. БКП(б) Қаз#лкеком 

әйелдері арасындағы жұмыс ж#ніндегі 

б#лім меңгерушісі.

26. Атаниязов Мырзағұл Атаниязұлы 

(23.ІІ.1899-1945) – 1925 ж. 19 сәуірінен 

Қазақ Жоғарғы Сотының т#рағасы. 

ҚазОАК құрамына 4-рет сайланып 

отыр. 

27. Боярский (Шимшелевич) Яков 
Иосифович  (1890-?) – 1924 ж.  11 

қарашасынан БКОК (Бүкілодақтың 

кәсіподақтарының орталық кеңесі) 

Қыроблбюросының, 1925 ж. Қазақ 

кәсіподақтары кеңесінің т#рағасы және 

ҚазОАК Президиумының мүшесі. 

Сәбит ШІЛДЕБАЙ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті, 

Тәрбие, әлеуметтік жұмыстар 
және жастар саясаты ж�ніндегі 

департаментінің директоры, тарих 
ғылымының кандидаты

Қызыл паровозды күтіп алу. 1925 ж.

1925 жылғы Қазақ АКСР-нің Кызылордадағы Үкімет басшылары
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Бір к�ргенге де, күнде к�рісіп, 
қоян-қолтық жүргендерге де мінезі 
қатаң, кірпияз, суықтау болатын. 
Сырттай, әрине. Ал ішкі жан дүниесі, 
жүрегі ше? Ол б�лек әңгіме. *зекең 
ән салатын. Нақышымен, бабы-
мен, нәзік иіріммен (9нді жүрекпен 
орындайтындардың қатыгез, қасаң, 
кіді болуы әсте мүмкін емес). Ашық 
даусы ашаң да келбетті тұлғасына 
сай әсерлі де жағымды, сазды бола-
тын. *зі беріле орындайтын (білетін) 
әндерден мүкіс жібермейтін. Бірақ 
оның әнін тыңдағандар, естігендер 
к�п болмаса керек. *йткені *зекеңнің 
әнін тыңдадың ба дегенге ілкіде бірді-
екілілер ғана «иә» деп бас изейді. 
Заңды. Ғұмырынша ат үстінде жүрді. 
Ат үстінде болғанда, партия, комсо-
мол, Кеңес жұмыстарында. К�біне 
басшылық қызмет атқарды. Сонан соң 
ән шырқауға уақыт, мүмкіндік бола 
бере ме? Ал, біз...

Кезінде күн сайын тыңдайтынбыз. 3ткен 

ғасырдың 1952 жылғы қыркүйек айынан... 

Оңтүстіктегі Келес ауданының маңдайына 

жазған жалғыз орта мектепте мұғалімдік еңбек 

жолын бастап, ұзамай аудандық комсомол 

комитетіне нұсқаушы боп ауысқанға дейін 

(иә, нұсқаушы).

Естелік айтқанның бір  томпақтау жері 

еріксіз «мен» қосылады. Бізге де с#йтпеске 

әдді жоқ. Лажсыздан (құдай кешірер), әрине.

Болашақ қоғам қайраткері, қазақ #нері 

мен мәдениетінің дамуы, #сіп-#ркендеуіне 

бір кісідей еңбек сіңіріп, #лшеусіз үлес қосқан 

3зекең, 3збекәлі Жәнібеков «Ленин жолы» 

орта мектебіне жоғарыда к#рсетілген (1952) 

уақытта – Қазақ университетін бітірген 

Сейдемат Батаев екеуі – жолдамамен келді. 

Қатарласа қол ұстасып. Батаев әдебиетші, 

Жәнібеков география пәнінің мұғалімі. 

Жалғыз орта мектеп болса да, білікті ұстаз-

мұғалімдер жетіспейтін. Бірақ сол жылы 

Алматыдан Бақтыбаев, Орынша К#кебаева, 

Шымкенттен математик Дарқанбаев атты 

жоғары білімді мұғалімдер де келіп, мектептің 

әжептәуір шырайы кірген-ді.

*сіресе қазақ әдебиеті мен география 

пәндерінің айы оңынан туды. Бір емес, екі 

мұғалімнен. Бақтыбаевтың мамандығы да 

әдебиетші. К#кебаева ЖенПИ-дің география 

факультетінің түлегі. Cондықтан Сейдемат 

Батаев жоғары кластарға әдебиеттен дәріс 

беріп, география 3зекең емес, К#кебаеваға 

бұйырды. 3зекең т#мендеу кластарға сабақ 

беріп жүрді. Арагідік 9-сыныпта оқитын 

біздерге басқа мұғалімнің орнына тарихтан 

сабақ жүргізеді. Шынын айтқанда, сабақ 

кезінде студенттік жылдардағы бастан #ткен 

қызық-шыжықтарын аузының суы құрып, 

тамсана айтатын К#кебаевадан г#рі гео-

графиядан 3збекәлі сабақ берсе деп к#бірек 

армандаймыз.  Жасы жиырмадан жаңа 

асқан сымбатты жігіттің с#з с#йлеуі, жүріс-

тұрысының ж#ні б#лек. Қатал еді дейтініміз 

кейін, ол шақта барынша ашық-жарқын, 

қарапайым, к#здері күлімдеп, кімді болса 

да биязы мінезімен бірден баурап алатын. 

Ешкімге жекімейді, ұрыспайды, сәл іліп-

шалып, кекесін білдіретіні болмаса...

К#рнекті қоғам және мемлекет қайраткері 

3зекеңді бүгінде ұстаз санайтындар аз емес. 

Ал ол біздің мектептегі ұстазымыз-тын. Ұстаз 

боп табыстық, ұстаз боп есте қалды. Мәңгіге. 

Қай жағынан да.

Сейдемат Батаев екеуі мектепке жақын 

каналдың арғы бетінде біреудің бір б#лмелі 

пәтерін жалдап тұрды (талай барғанбыз). 

Жұптары жазылмайтын. Сейдемат аласа, 

3зекең одан едәуір ұзын бойлы-тын. Ал-

матыдан келгендіктен шығар, екеуі де – 

мектептің сәні, к#ркі, мақтанышы. Мектеп 

– Сафура Сейдуәлиқызы, жаңар-
тылған білім беру мазмұнының оқушы-
лардың білім деңгейіне ықпалы қандай? 

– Білімді игеру жолындағы білім 

алушының #зіндік әрекеті, шағын 

зерттеулері, ойлауы алдыңғы орынға 

ш ы қ т ы. Ж а ңар т ы л ғ а н ма зм ұ н да 

оқытылған 1,2,5,7-сыныптардағы білім 

сапасын #ткен оқу жылдарындағы 

сәйкес сыныптармен салыстырмалы 

түрде қарағанда, биылғы оқу жетістігі 

әлдеқайда жоғары. Оқушылардың #з 

ойларын дәлелдеу, сыни пікір айту, 

бірін-бірі толықтыру дағдылары анық 

к#рінеді. 

– Критериа л ды баға лау ж үйесі 
қаншалықты тиімді? 

–  Е г е р  м е к т е п т і  « д а м ы т у -

шы», «ынта ландырушы» позиция-

сынан қарастырсақ, критериа лды 

бағалаудың тиімділігі жоғары. Бұған 

дейінгі бағалау жүйесінде баланың 

қызығушылығын мүлдем жоғалтпау 

үшін «2» бағасын к#п қоймайтын 

Сафура Т*ЛЕКТЕГІ, 
Астана қаласындағы №76 мектеп-
лицейінің директоры

Білім мазмұнын жаңарту – білімнің қолданбалы маңызын арттыруға бағытталған 
өзгеріс. Жаңартылған сипатта берілетін білім 1-сыныптан 11-сыныпқа дейін белгілі 
бір тақырып шеңберінде мазмұнды кеңейту, бірнеше пәнге ортақ тақырыптарды 
белгілеу принципімен іске асады. Сонымен қатар білімді игерту, оқыту, оқу 
процестеріне жаңа көзқарас және жаңаша әдіс-тәсілдер қалыптасты. Осы орайда 
Астана қаласындағы №76 мектеп-лицейінің директоры Сафура ТӨЛЕКТЕГІМЕН 
жаңартылған білім беру мазмұнының оқушылардың білім деңгейіне ықпалы туралы 
азды-көпті әңгімелескен едік.

БІЛІМНІҢ ЖАҢАРҒАНЫ – ЗАМАННЫҢ ДАМЫҒАНЫ 

едік. Ол «2»-нің «сұрауы» болатын. 

Сон да й-а қ «5» дег ен ба ғ а н ы т ек 

#те жоғары деңгей дегі жетістік ке 

қоятынбыз. Сонда балалардың оқу 

жетістігі к#бінесе «3» пен «4» арқылы 

бағаланатын. Оның #зінде мұғалімнің 

шешімі маңызды болатын, тапсыр-

маны мұға лім қай деңгейде та лап 

етсе, баға да соған тәуелді еді. Қазіргі 

ж ү йеде к ү н дел і к т і саба қ тарда ғ ы 

қалыптастырушы тапсырмалардың 

сауатты, сапалы жүргізілуі – жиынтық 

бағалауда оқушының жоғары ұпай 

жинауына кепілдік. Қалыптастырушы 

т а псы рм а л ард а ғ ы оқ у әр еке т і не 

икемделген оқушы жиынтық тап-

сырмаларды сәтті орындайды. Со-

нымен қатар, нақты критерийлер, әр 

қадамды сипаттайтын дескрипторлар 

да оқушының еңбегін нақты бағалауға 

мүмкіндік жасайды. Менің түсінігімде 

мектеп «рейтинг алаңы» емес, дамыту-

шы, ынталандырушы кеңістік болуы 

шарт. Сондықтан келесі сыныпқа 

к#шпей қа лу, «2» а лу мәселесінен 

қорықпай, әр баланы #з мүмкіндігіне 

сай дамытуға қызмет жасау керек. 

– Сіз басқарып отырған мектеп 
мұғалімдері мен ата-аналар BilimLand 
жүйесін толық меңгерді ме? Цифрлық 
технологияларды меңгеру мұғалімдерге 
қиындық тудырмады ма?

– Х Х І ғ асы р. Ц ифрл ы қ әлем. 

Ақпараттық кеңістік. Ендеше, зама-

науи #мірдегі әрбір азамат заманауи 

талаптарға сай болуы керек. Біздің 

мек т еп-л и цей і м із де «Bi l i m L and» 

ресурстық орталығы бар. Мұғалімдер 

бағдарламаға сәйкес порталда бар ре-

сурстарды қолданады, сол үлгілер бой-

ынша #здері де ресурстар әзірлейді. 

Оқ у ш ы лар ға да, ата-ана лар ға да 

қолдануға кеңес береміз. 

Мек теп-л и цей дег і барл ы қ оқ у 

к аби не т т ері  и н т ерне т жел ісі мен 

және интерактивті құрылғылармен 

қамтамасыз етілмегендіктен, кедергі 

бар. Кейбір мұғалімдер ресурстарды 

интернет желісіне қолжетімді оқу 

кабинеттерінде, әдістемелік кабинет-

те, кітапханада орналасқан компью-

терлер арқылы жүктеп алады, #зара 

кабинеттер алмасу арқылы қолданады. 

Астана қаласының Білім басқармасы 

2018 жылдың соңына дейін барлық 

мектептерді 100% кеңжолақты ин-

тернет желісімен және компьютерлік 

техникамен қамтамасыз етуді жоспар-

лап отыр. Мұғалім дерге осы жағдай 

жасалса, білім берудегі цифрландыру 

к#п нәрсені жеңілдетеді. 

Электронды ж ур на лдың, элек -

тронды оқулықтың енгізілуі – мек-

теп үшін де, ата-аналар үшін де #те 

тиімді #згеріс. Биылғы 1-сыныпқа 

оқушыларды қабылдау да тек элек-

тронды жүйеде іске асуда. 

– Мектеп бағдарламасына «Робото-
техниканың» қосылуына к�зқарасыңыз 

қандай? Ашылған кабинеттер «музей» 
болып қалуы мүмкін деген пікірлер ай-
тылып жүр. Сіз қалай ойлайсыз? 

– «Робототехника» курсы факу-

ль тативтік курс ретінде енгізілген. 

«Информатика» пәнінің мазмұнына 

енгізілсе, тиімдірек болар еді. Себебі 

«Информатика» пәнінің мазмұны ерте 

жастан ақпараттық кеңістікте еркін 

шарлап ж үрген қазірг і оқ у шы лар 

үшін қызықсыз. Кейбір тақырыптар 

қ а з і р г і  к ү н і  м а ң ы з ы н  ж о й ғ а н 

да ш ы ғар. Бұ л пән н і ң ма зм ұ н ы н 

осын дай IT са ласын дағы әлем дік 

жаңа лықтармен толықтыру қажет 

деп есептеймін. «Робототех ника» 

кабинеттері «музей» болып қалады» 

деген кәсіби маман тапшылығы бар 

жердегі әңгіме шығар. Ондай каби-

нетке қол жеткізсек, оқушылардың 

#здері де қарап отырмас.Негізі, қала 

мектептерінде цифрландыру, робо-

тотех ника мәселесі бойынша к#п 

кедерг і  б ол маса да,  ша л ғ а й да ғ ы 

ауыл мектептерінде жағдай басқаша. 

С он д ы қ т а н ау д а н д ы қ ,  ау ы л д ы қ 

мектеп директорларына әкімдіктер 

арқы лы осы мәселені шеш у ге бас 

қатыру керек болады. 

Менің директор ретін де басты 

ұ с т а н ы м ы м :  «Мек т еп т і ң  и е с і  – 

оқушы». Мұғалімдерге де, қосалқы 

жұмыскерлерге де, ата-аналарға да 

осы қағиданы «байлап бердім». *р 

оқушы мектепке қуанышпен келіп, 

бақытты болып кетуі керек. Сон-

да ғана оқу жетістігі артады. 3зінің 

мек т е бі н де  қ ұ рме т ке ие  б о л ғ а н 

оқушы #зін-#зі қ ұрметтейтін аза-

мат болып қалыптасады. Танымдық 

қабілетінің сәл жеткіліксіздігі, мінез-

құлқында басқалардан ерекшеліктің 

болуы оқушының кемшілігі емес. Сол 

ерекшеліктерімен қабылдай отырып, 

дамытуымыз керек. 

– Ата-аналар, оқушылар тарапы-
нан білім жүйесіне байланысты, мек-
теп жұмысына қатысты сын-пікірлер, 
ұсыныстар айтыла ма?

– Мү мк ін діг іміз келген, бі л ім 

беру қ ызметін рет тейтін заң дық-

құқықтық та лаптар шеңберіндегі, 

басқаларға кедергі келтірмейтін ұсы-

ныстарды қолдаймын. Оқ у шы лар 

тарапынан асханадағы тамақтандыру, 

спорт залдың жетіспеушілігі, сабақ 

кестесіндегі сабақтардың қойылуы, 

түрлі шаралар ұйымдастыру бойынша 

ұсыныстар к#п болады. Ата-аналар 

тарапынан ұжымдық саяхат, қосымша 

с а б а қ т а р ұ й ы м д а с т ы ру,  а рн а й ы 

мамандардың шеберлік сағаттарын 

ұйымдастыру сияқты ұсыныстар бо-

лады. 

– 9ңгімеңізге рахмет!

9ңгімелескен
 Аяжан МАХАМБЕТҚЫЗЫ

Еңбек жолын бізге сабақ беруден бастаған ағайымыз 
3збекәлі Жәнібеков туралы м!лтек сыр

директоры – Ташкенттегі САГУ-ді бітірген, 

майдангер офицер – Омар Есімов те оларға 

жақсы қарады-ау деймін, бірінші тоқсан 

аяқталысымен Сейдематты оқу ісі ж#ніндегі 

орынбасар (завуч) етті, ал 3зекең...

*уелі әншілігіне қалай куә болдық, сол 

ж#нінде. Ол кезде к#ркем#нерпаздар үйірмесі 

дейтін болатын. Мұндай үйірме аталмыш 

мектепте 3зекеңнің келуімен байланысты 

ұйымдастырылды (оған дейін иісі де жоқ-

тын). Үйірмеге лайықты ұл-қыздарды  3зекең 

#зі іріктеді. *н  салатын, би билейтін, домбы-

ра, мандалин тартатын дегендей. Мандалинді 

еңіретіп тартатын біз пақыр да санға іліктік.

Үйірме жұмысы түстен кейінгі сабақ 

аяқталған соң – бір-екі сағаттан кейін баста-

лады. 3зекең домбыра тарт дейді – тартылады, 

мандалин ойна дейді – ойналады, ән шырқа 

дейді – шырқалады. Ешбірі ұнамайды.  3зекең 

басын шайқайды. Онан соң #зі кіріседі. «Ал 

жақсылап үйреніңдер!» деп әнге басады. «Біліп 

қойыңдар, мен музыка аспабының ешбірінде 

ойнамаймын, бірақ ән шырқай білемін» деп 

бір қояды. Алдымен к#теріңкі дауыспен: 

«Ахмет Жұбанов. «Ақ к#гершін!» – деп әннің 

атын жариялайды, «Ел тілегін алып ұш» 

дейтін қайырмасына келгенде даусы барынша 

к#теріңкі, жарқын естіледі. Онан соң екінші, 

үшінші ән... бірнешеуін шырқайды. Ішінде 

халық әндері де бар. «*пит#к» секілді. Музы-

када сүйемелдеусіз, жеке #зі айтады.

– Үйрендіңдер ме? – дейді.

– Үйрендік.

– Онда ертең сендер айтасыңдар, 

жақсылап дайындалыңдар.

Ертеңіне кезек-кезек ән айтқызады. 

3ңшең құймақұлақ, #нерге құмар ұл-қыздар 

қамшы салдырмай орындайды. 3зекең риза 

болады, жайраң қағады. Кейбіреуді арқадан 

қағады.

Кейде үйірме жұмысы ұзаққа созылып, 

қараңғы түсіп кетеді. Ондайда 3зекең жақын 

жердегі пәтеріне барып, лып-лып етіп әрең 

жанатын май шам (шырақ) әкеледі. Кейде 

біз ілесе барамыз. Ертеңгі сабаққа әзірленіп 

отырған (серігі) Сейдемат Батаев 3зекеңе 

ежірейе қарайды да, басын бір шайқап, ке-

реуетке қисая кетеді (қараңғы б#лмеде басқа 

не істесін). «Ұйықта!» деп қояды 3зекең оған. 

Кейде үйірмеге Батаев та келеді.

Біз де онша қара жаяу емеспіз. Екі-үш 

бала билеуге лайық орысша музыканы манда-

линде қосыла ойнаймыз. 3зекең қыздарға би 

үйретеді. Үйреткенде, бойжете бастаған 9-10 

кластың қыздарын белінен қапсыра құшақтап, 

алақандай б#лме ішінде шыр айнала д#ңгелейді. 

Ересектеу балалардың бет-ауыздары тыржиып, 

#ң-түстері бұзыла бастайды...

*не, сол үйірме уақыт #те келе т#рт аяқтан 

тең басып, айтулы ұжымға айналды. 3зекең 

оны қайда жүрсе де к#зінен таса етпей, назарда 

ұстады. Аудандық, облыстық, республикалық 

байқауларға қатысып, жеңімпаз атан-

ды. К#рікті де к#ркем, даусы ғажап Роза 

3зенбаева деген қыз (3зекең үйреткен) «Ақ 

к#гершін» әнімен Алматыға барып жүлдегер 

болып оралды.

Неге екенін қайдам, 3зекең бір балаға 

#збекше барабан (дойра) қақтырып, әнге 

сүйемел жасатып қоятын.

– 3збектер барабанға нота жазады, соны 

да біліп қойыңдар, – дейтіні есте.

Осылайша уақыт #тіп жатты. Бірінші 

тоқсан аяқталысымен Сейдемат Батаев мектеп 

директорының оқу ісі ж#ніндегі орынбасары 

болды (дедік). Осы кездерде жоғары кластарға 

географиядан сабақ беретін (ол да ЖенПИ 

бітіріп сол жылы келген) Орынша К#кебаева 

бір түнде к#рші ауданның жігітіне қашып 

кетіп, орны босады. Енді 3зекең келеді деп 

тағатсыздана күттік. Бірақ, келмеді. Орыс 

тілін жақсы білгені үшін аудандық комсомол 

комитетіне кетті деп естідік. Нұсқаушы болып. 

Осымен оның біз оқитын мектептегі қызметі 

бітті.

Ол кездегі партиялық тәртіп бойынша 

іскер кадрлар сатылап #сетін. 3зекең де 

нұсқаушы, б#лім меңгерушісі, үшінші, екінші, 

бірінші хатшы болып біртіндеп жоғарылады. 

Одан (ауданнан) Шымкент облыстық комсо-

мол комитетінің үшінші хатшылығына сай-

ланды. Одан бірінші, одан Қазақстан орталық 

комсомол комитетіне бірінші хатшы болып, 

айды аспаннан бір-ақ шығарды. Келестіктер 

тақияларын аспанға атып, т#белері к#кке жете 

қуанды.

3збекәлі Жәнібеков келестіктердің 

жүрегінде терең із қалдырды. Сонда бір-

бірінсіз қазаны қайнамайтын қаншама 

жолдас, достар тапты. Аудандық комсомол 

«*пит#к», «*упілдек», «Маусымжан». Пах, 

шіркін!

1964 жылы соған дейін бір жылдан 

астам «Лениншіл жас» газетінде істеп, одан 

Сарыағаштың аудандық газетінде еңбек ет-

кен мен Алматыға келіп, «Мәдениет және 

тұрмыс» журналына орналасқанымда, 3зекең 

Орталық комсомол комитетінде бірінші 

хатшы еді. *рине, арнайы барғаным жоқ. 

Олай ету мүмкін еместей к#рінетін. Оның 

үстіне, 3зекеңнің «д#кей» болған соң қатты 

«#згергені» жайлы әңгімелер құлаққа жетіп 

жататын. Бірақ күстәналау, #сектеу, жамандау 

емес-ті, әзіл-қалжың түрінде.

Ол кезде 3зекеңнің Алматыға ауысқанына 

к#п болмаған (дедік). Бірінші болған соң 

пәтер алып, к#шіп келеді. Ізін ала ағайын-

туыс, жекжат-жұрағат, жора-жолдаста-

ры құтты болсын айтып, бірінен соң бірі 

олар да ағылып келіп тұратын болса керек.  

Солардың бірі – менімен орта мектепті бірге 

бітірген (Қалихан апайдың інісі) Ерғали 

Нұрмағамбетовтің 3зекеңді сонау Келестен 

үш-т#рт жігіт боп құттықтап келгені жайлы 

айтылатын бір әңгіме былай: «Ерғали онда 

совхозда инженер-механик, екі-үш жолда-

сымен Алматыға барып, пойыздан түскен 

бойда бірден жездесінің үйіне соғыпты. Барса, 

жездесі үйде жоқ. Күн демалыс. Мезгіл қыс. 

Қайда десе, әпкесі (Қалихан апай) «Е, ол дема-

лысты біле ме, кеңсесіне кеткен» депті. Ерғали 

бастаған жігіттер жақын жердегі (қазіргі Сей-

фуллин даңғылының бойы) Орталық комсо-

мол комитетіне барады да, сырт киімдерін 

шешпестен, бірден баса-к#ктей 3зекеңнің 

кабинетіне кіреді. Оларға табалдырықтан ат-

тар-аттамастан т#рде отырған 3зекең түсін су-

ыта қарап: «*й, неменеге шұбырып жүрсіңдер, 

барыңдар үйге, мен ертеңгі пленумға дайын-

далып жатырмын, б#гет жасамаңдар!» деп 

сәлемдерін де алмай, қуып шығыпты» деп 

Келестің қу тілді жігіттері айтатын. Құрдас-

құрбылары Ерғалидың жездесін құттықтауға 

барғаны туралы осылай дейтін де, жамырай 

күлісетін. Кейін Ерғали марқұмнан «Сол рас 

па еді» дегенімде, «Рас, рас, одан да зорын 

к#ргенбіз» деп жымыңдайтын.

комитетіне – 3зекеңнің орнына – әуелі 

Лениншіл Рүстемов, одан соң Тазабек 

Есенов бірінші хатшы боп сайланды. Жылдар 

#ткенде Лениншіл Рүстемов Оқу министрінің 

орынбасары, ректор, профессор дәрежесіне 

к#терілсе, Тазабек Есенов аупарткомда екінші 

хатшы, Киров аудандық атқару комитетінің 

председателі болды. Үшеуі араларынан қыл 

#тпестей жақын дос, мұңдас, сырлас еді. 

Бүгінде Келес ауданының орталығы – Абай 

селосына кіреберістегі орта мектеп 3збекәлі 

Жәнібековтің есімімен аталады.

3зекең Келесте жүргенде үйленді. Сол 

ауданда соғыстан бұрын Шиелі жақтан 

к#шіп келген Нұрмағамбетовтер әулеті бо-

латын. *лмағамбет Нұрмағамбетов ұзақ жыл 

аудандық оқу б#лімін басқарды. Одан үлкен 

Рысмахан Нұрмағамбетов сауда саласында 

қызмет атқарды. Рысмаханның ұлы Ерғалимен 

орта мектепті бірге бітірдік. Ұзақ жыл совхозда 

директор боп, зейнетке шыққан соң дүниеден 

озды. Міне, 3зекең сол Нұрмағамбетовтердің 

қарындасы Қалихан апайға үйленгенін сырт-

тай естідік. Кейін (Алматыда) жақын таны-

сып, аз-кем аралас-құралас болдық. Қалихан 

апамыз зейнеткер, бала-шаға, үрім-бұтағына 

қамқоршы. 3кінішке қарай, хабарласа ал-

маймыз.

Айтқандай, 3зекеңнің мектептен ком-

сомол комитетіне ауысқан соң бір кезекті 

мерекелік концертте  сахнадан бірнеше халық 

әнін шырқағаны сирек құбылыс іспетті еді. 

Бұл – мінез. 3зекеңнің мінезі. Кәкір-

сәкірсіз, таза, табиғи мінез. 3зіне тән. Қалихан 

апайдың ағасы *лмағамбет Нұрмағамбетовтің 

орта мектепті бізден үш-т#рт жыл бұрын 

бітірген тұңғыш ұлы Асхат Алматыдағы тау-

кен институтын бітірген соң қалада қалып 

қойды. Яғни 3зекең мен Қалихан апай 

Алматыға қоныс аударғанда Асхат осында 

болатын. Үйлі-баранды. Кейін мен 10 м#лтек 

ауданнан пәтер алып, 66 автобуспен жұмысқа 

барғанда, ара-тұра Асхатты кезіктіріп жүрдім. 

Ол орталықтағы қызмет орнына 1 м#лтек ау-

даннан қатынайды екен.

– Неге алыста тұрасың? – деймін.

– Жақын жерден пәтерді кім береді?

– Жездең бірінші секретарь, әпермей ме?

– Ой, ол ондайға жоқ қой, – дейді мінезі 

шадырлау Асхат саңқ етіп. – Ол: машина 

керек пе, айт. Қонаққа келесің бе, кел, 

бізді де шақыр. Бірақ басқа ештеңе деме. 

3з жолыңды #зің тап» деп айтады. Жездей 

сондай адам. 

*не, сол Асхат (3зекеңнің әйелінің туған 

бауыры) кейін орталықтан үш б#лмелі пәтерді 

әрең алып, #мірден озғанша сонда тұрды.

3зекеңнің Торғай облысында парт-

ком хатшысы, Орталық комитетте б#лім 

меңгерушісі болғанын жұрт (бізсіз де) біледі. 

Біраз жыл Мәдениет министрінің орынбасары 

болды. Министрлік органы – «Мәдениет және 

тұрмыс» журналында алқа мүшесі боп, жолы-

мыз басқашарақ түйісетін сәт жетті. Арамыз 

жақын. Бас редактордың орынбасары (жауап-

ты хатшы) ретінде мені жиі шақырады. Қашан 

болмасын, жүрегім лүпілдеп, жасқаныңқырап 

барамын. Алғаш кездескенде (оқушы кездегі 

әдетпен) «Ағай, мені танисыз ба?!» дедім 

тәуекелге басып.

Ол езуіне мысқыл үйіріле бетіме күлімсірей 

қарады да: «Неге танымаймын!» деп аты-

ж#німді сақ еткізді. «Мандалинді әлі тартасың 

ба?» деді. «Қойып кеттім, ұмыттым, қазір тарта 

алмаймын» дедім. «Бәрі солай, – деді. – Қазір 

мандалин тартатын ешкімді к#рмеймін».

Кейінгі жолыққанның бәрінде с#зді аман-

саулық сұраспай жатып, бірден жұмыстан бас-

тайды. Телефонда да сол. Және  болар-болмасқа 

дауыс к#теріп, үрсып тастайтын кезі жиі.

Бастығына еліктей ме, немене, алдындағы 

хатшы қыз да үнемі қабағын қарс түйіп, сыз-

данып отырады, с#з саптасынан бұйрық лебі 

еседі. Бірде телефонда:

– 3збекәлі Жәнібековке келіңіз, – деді 

әй-шәй жоқ.

Жетіп бардым. 3зекең бір #зі екен. «Мы-

наны тез тындыр» деп бір парақ қағаз берді. 

Қарасам, #зінің аты-ж#ні, қызметі, жұмыс 

телефоны жазылыпты. «Визитка жасатып, 

ертең әкеліп бер!» деді қысқа қайырып.

Басқа болмаса да, визитка жасату бізге 

қиын емес. Тамыр-таныстықты пайдаланып, 

сол күні жасаттым да, ертеңіне алып бардым 

(бір бума). 3зекең біреуін алып, ары-бері 

қарады да, бұлқан-талқан ашуланды. «Бұл 

не? Қайда қарадың? Осылай жасай ма екен? 

Тексермейсің бе?» деп қуырып барады.

– 3зіңіз қалай жаса дедіңіз, солай жасал-

ды, ағай, – деймін мүләйімсіп.

– Мен бұлай жаса деген жоқпын!

Абырой болғанда, кеше #з қолымен жа-

зып, үлгісін сызып берген қағазын қалтама 

сала барған едім. Алдым да к#рсеттім.

– І...ім! – деді бірден жуасып. – Мейлі, 

онда мен тағы сызып  берейін, Соны қайта 

жасат. Мынау бәрібір болмайды. Қанша сом?

– Ол жағы кейін, – дедім (батылданып).

– Сені шығындандыруға болмайды, – деп 

күлімсіреді.

Осы жолы мен де бір жеңілдеп, #з-#зіме 

риза болғандай күй кештім. 3йткені бұл 

қызмет бабына байланысты ресми тапсырма 

емес, #зімсінген аманат еді. 

Мәдениет министрінің орынбасары боп 

жүргенде бір жолы дастархан басында (Қалихан 

апай да бар) желпіне, серпіле шырқаған 

әндерін тыңдап, тағы да бір желпінгеніміз бар. 

Кіл халық әндері. Баяғы дауыс, ырғақ, мәнер, 

нәзік иірім, сезімталдық. Бірінші ән – жаны 

сүйе орындайтын «*пит#к». Онан соң басқа 

халық әндері...

Неге екенін қайдам, маған оның қоғамдық-

саяси, мемлекеттік істері (қайраткерлігі) бір 

т#бе де, әншілігі бір т#бе секілді к#рінеді де 

тұрады. Иә, ол ең алдымен әнші еді...

3 з е к е ң м е н  а қ ы р ғ ы  р е т  –  ж а қ ы н 

ағайынбыз, бірақ отыз жылдай арамыз алыс-

тап, таяуда табыстық дейтін – белгілі жазушы 

Еркінбай *кімқұлов жайған дастархан ба-

сында дәм-тұздас болдық. Ауру жеңе бастаған 

ғазиз жан шаршаңқырап, қалжырап отырды. 

«Бұдан әрі отыра алмаймын, қайтамын» деген 

соң, Қалаубек Тұрсынқұлов екеуіміз тысқа 

қолтықтап шығып, к#лікке отырғыздық, 

қоштастық. Соңғы к#рісу...

«Қайтыс болды» деген хабарды естісімен 

үйіне бардық. Жетісай аупарткомының 

бірінші хатшысы (туған құдам) Сыпақұл 

Малдыбеков келіп үлгерген екен, ым жасап 

шақырған соң қасына барып отырдым...

Алматы жұртшылығы 3зекеңмен *уезов 

атындағы театрда қоштасып, сол жерден 

кіндік қаны тамған жерге шығарып салды. 

Арыстанбабтан топырақ бұйырды...

Қайран 3зекең, қайран ағатай, ардақты 

ағай, ұстаз! Енді ойласақ, бізден т#рт-бес 

жас үлкен екенсіз-ау. Нұрыңыз пейіште 

шалқысын!

Зәкір АСАБАЕВ

ОЛ
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Алматыға жол түсіп, №43 
пойызға билет алдық. Билет алу 
үшін әдеттегідей теміржол 
вокзалының кассасына емес, 
терминалға жүгінген едік. Терми-
нал түймешігін басып, мемлекеттік 
тілдегі қызметті таңдасақ та, 
алған билетіміздегі мәлімет үш 
тілде жазылған екен. Қош алдық. 
«Қазақстан азаматтарына үш тілді 
үйрету мақсаты болар» дедік. 
Бірақ, билеттегі жазуды к�зімізбен 
шолып �ткенде, к�ңіліміз су сеп-
кендей басылды. 

Шет тілі болғандықтан ағылшын-
ша жазылған бір-екі ауыз с#з туралы 
ештеңе айта алмадық. «Алдымен #з 
ана тіліміздегі с#здің сауатты жазы-
луына к#ңіл б#ліп алайық» дедік. 
Орыс тілінде жазылған с#здер мен с#з 
тіркестерін жазуда мін жоқ, ал 
мемлекеттік тілдегі жазу сауатсыз, 
қалай болса солай жазылған. 

Тасымалдаушының атауы да «ТОО 
ТУРКСИБ АСТАНА» екен. Бұл тасы-
малдаушы серіктестік #з атауын 
мемлекеттік тілде жазуға болмас па 
еді? Қазақстанның *ділет органдары 
қазақ атауларының қазақ тілі орфо-
графиясы негізінде жазылуына к#ңіл 
б#лмейді. К#птің к#зіне жиі түсетін 
және ел аузында жүретін мемлекеттік 
тілдегі атаулардың #зге тіл орфогра-
фиясы негізінде жазылуы ұрпақ 
тәрбиесіне зиянын тигізіп-ақ келеді. 
Бір кездері ұн қабынан «УЛАН» 
ЖШС-і деген с#зді де к#ргенбіз. Енді 
«Улы дала» халқы болмай тұрғанда 

«ҚАЗАҚША НҰСҚАСЫ САУАТТЫ ЖАЗЫЛСЫН!» 
ДЕГЕН ТАЛАП ҚОЙЫЛУ КЕРЕК 

-    
¦  

Елдің бәрі бірдей газет-журналға жазыла бермейді. К#пшілігі аялдамаларда 

автобус күтіп тұрғанда сол маңдағы киоскілерден газет ала салады. *йтеуір, 

халықтың арасында болған соң к#птеген адамдар оқитын дүниелерін алады. Бұл 

бір жағы жақсы. Халықтың рухани байлығына қызмет етеді. Ата-анасынан к#ріп 

баласы да қызығып, оқиды. Қазір, жасыратыны жоқ, к#п балалар смартфонға, 

компьютерге үңіледі. Одан қандай пайда бар? Рухани байиды деп айта алмас 

едім. Адамды рухани байытатын нәрсе – кітап, газет-журнал. Соның пайдасын 

к#пшілігіміз ескермей жүрміз. Газет қазір ешкімге керек еместей болып бара 

жатыр. 3ркениетті, дамудың ең жоғарғы сатысында тұрған елдердің #зі газет-

журналдардан бас тартпай келе жатқанда, біздікі не жорық? Біз әлі ол дәрежеге 

жете қойған жоқпыз. Жеткеннің #зінде газет-журналдардан бас тартуға болмай-

ды. Себебі халықтың санасын #сіріп, сауатталығын арттыратын, ақыл-ойын 

кемелдендіретін нәрсенің бірден бірі де осы газет-журналдар емес пе? Бірақ біздің 

елімізде бұл туралы ойлап, бас қатырып жүрген шенділерді к#рмейсің.

Байзолла К*ШКІНБАЕВ

Осы бізде қоқыс �ңдеудің жайы қалай 
екен? Мені бұл мәселе үнемі мазалайды. 
Шетелдерде аталған технология жолға 
қойылған деп естиміз. Қоқысқа тасталған 
заттарды �ңдеуге жіберіп, пайдаға асырып, 
кәдеге жаратады. Мәселен, үлкен қалаларда 
күн сайын мыңдаған тонна қоқыс қала сыр-
тына шығарылады. Бірақ олар қайта �ңдеуге 
жіберіле ме? 9лде сол тасталған күйі қала ма? 
Табиғаттың жағдайын бір сәт ойлайтын болсақ, 
�зіміз күнделікті қолданып жүрген полиэтилен 
пакеттерінен келетін зиян к�п дегенді естиміз. Кейбір 
елдер мұндай пакеттерді аз қолдануға кірісіп жатыр.

Қазіргі балалар бірінші сыныптың табалдырығынан орысша 
с�йлеп аттайды. Қостанайдағы және басқа қалалардағы білім 
ұяларына бас сұқсаңыз, қазақ мектебі шәкірттерінің барлығы 
дерлік үзілісте шүлдірлеп жүреді. Бұлар ауызша сабақтарға 
қалай жауап береді деп ойлаймын. Бұл жерде жүз пайыз мектеп 
мұғалімдері кінәлі деуден аулақпын, әрине. Басты кінәрат ата-
анада екені даусыз.

Райымбек дейтін киелі  мекеннен небір дүлдүлдер шыққаны 
баршаға мәлім. Ауызы дуалы ақын да, күміс көмей әнші мен 
күйшілер де шыққан бұл өңірден.  Сол Райымбек ауданы-
на қарасты Сарыжаз ауылында Мәдениет үйі жоқ. Ауыл 
орталығындағы 1956 жылы салынған мәдениет ошағының әбден 
тозығы жеткен. Қабырғалары қақырап, едендері ескірген... Соңғы 
рет жөндеу жұмыстары қашан жүргізілгені де есте жоқ.   Қысы 
қатты, жазы салқын ауылда жауын-шашын жиі болады.  

Дүкендерде оның орнын алмастыратын дүниелер ойлап табылуда. Бұл 

тұрғыдан келгенде біздің елімізде не жасалып жатыр? Меніңше, отандық 

ғылым салалары #мірмен байланысты нәрселерге к#бірек назар аударуы керек. 

Табиғатты сақтау үшін қоқыстарды барынша азайтуды қарастарығанымыз аб-

зал. Ал ол үшін, әрине, #ңдеу технологияларын ендіріп, әр қаладан зауыттар 

салынуы керек. Сонда ғана жағдай дұрысталады. Күн сайын үйімнің жанындағы 

аузы-мұрнынан шығып жататын қоқыс жәшіктерін к#ргенде осындай ой 

кешемін. Қоқыс шығаратын машиналар оларды алып кетіп, жай ғана шығарып 

тастағаннан мәселе шешілмейді ғой. 

Еркін БЕКҰЛЫ

Менің к#ршімнің 8-сыныпты тәмамдаған  Никита деген 

баласы бар. №10 қазақ мектебінің оқушысы. Сол бала аулада 

жүздесіп қалғанда қазақша  сәлемдеседі, ал қазақ балғындары 

«Здравствуйте!» дейді. Мұндай  ыңғайсыз һәм  келеңсіз 

жағдайлар  аз  болған  жоқ...

Осыдан  біраз  жыл  бұрын немерем  екеуіміз Қостанай-Астана 

бағытындағы  пойызда  кетіп  бара  жатқанбыз. Жанымызға 

жетпістің шамасындағы ақсақал келіп жайғасты. Екеуіміздің 

қазақша әңгіме айтып  отырғанымызды  к#ріп:  «Мына бала кіп-

кішкентай болып қазақша біледі ғой»   деп таңғалды.  Бұл с#з 

маған  ауыр тиді. Қазақтың қазақша с#йлегеніне қазақ тамсана-

тын күн  де  болады  екен... 

Теледидарда жұмыс істеген жылдары дін тақырыбында 

бағдарлама әзірлеп,  қонақ ретінде ақ жаулықты әжені сұхбатқа 

шақырдым. Түсірілім соңында  хабардың  алдағы  дүйсенбі  күні  

эфирге  шығатынын айттым.  *же  түсінбей  қалды.  «Орысша-

сы  қалай?»  деп сұрады.  Амал жоқ, жауап бердім...  Біз  кейде 

қазақша сауатты  с#йлей алмайсыңдар  деп жастарға #кпелейміз. 

Жетпістегі әженің тірлігі  осы  болса,  жастарға  не  деп кінә  

артамыз?  

Жақында Қостанайдың  қоғамдық автобустарының  

бірінде  келе жатқанмын. Кезекті аялдамадан А.Байтұрсынұлы 

атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің байырғы 

оқытушыларының бірі мінді.  Мені к#ре сала  орысшалап  хәлімді  

сұрады. Үнсіз қалмадым.  Университеттің оқытушысы, жастар 

тәлімгерінің  орысша с#йлегені ұят екенін  айттым.  «Шыным-

ды айтсам, маған қазақ тілі керек емес»  деді  ол.  Аузыма құм 

құйылды...

Тағы  бірде  бес қазақ  азаматының  жалғыз орыс жігітімен 

«шүлдірлеп» тұрғанын байқадым. Сырттарынан  қарап  тұрған  

мені  байқаған  басқа ұлт #кілі қазақша: «Мына інілеріңіздің 

бесеуі де #з тілін білмейді»  деді.  Жалпы #зге ұлт #кілдерінің 

мемлекеттік тілімізді тез игеріп, экрандардан, мәжілістерден 

сайрап жүргенінен қандас қыз-жігіттер қашан үлгі алар екен?

Шынымды айтсам, шала қазақтардан шаршап жүрмін...

Нағашыбай МҰҚАТОВ,
Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, ақын

ҚОСТАНАЙ

С#зіміз дәлелді болу үшін сондай 

сауатсыздыққа жол берген екі-үш мысалды 

келтірейік: 

1) «1927 жылы Семейде түсірілген су-

рет. Қаумалай кемпірлер мен әйелдердің 

жиналғанына қарағанда баланың тұсаукесер 

рәсімі болуы кәдік» (Kazakh.tv).

2) «Бұл т#белеске қатысушылардың сту-

денттер болуы кәдік» (Tengrinews).

3) «Ол еркек әйтпесе әйел болуы кәдік, 

Автобус аялдамасында тұрып, мың сан ойдың құрсауынан шыға алмай әрнені ойлай 
бердім.

  

Ойыма балалық шағым орала кетті. Қыздардың кенжесі болғаннан кейін мені әжем 

ерекше жақсы к#ретін. Тіпті әкемнің әжем #мірден #ткен соң, оның басына орнатқан 

құлпытасқа кенже қызының, яғни, менің есімімді жазуы бекерден-бекер емес. Бірде 

еркелігімнен болар, шатырдың үстінен құлап түсіп, аяғымды оңдырмай жаралап 

алғаным есімде. «Еркенің к#зі жасты» демей ме, жүгіріп әжеме бардым. Қан жуса аяғым-

ды сүйіп отырып: «Балапаным-ау, аяғыңды шалыс баспашы, қалай ғана құлап қалдың?!. 

Бұл бірінші һәм соңғы құлағаның болсын» деп мені құшақтап, егіліп жылады. Бүгінде 

#мірдің қандай да бір қиындығына тап болсам, «құламауым керек, жыламауым керек» 

деп #з-#зімді қамшылаймын. Мінекей, бір-ақ ауыз жылы с#здің құдіреті қандай? 

Балалық шағыма қиялдың қанатында самғай ұшып, сан ойлар құшағынан шыға ал-

май тұрғаным #зіме ғана мәлім.  Жан-жағыма бажайлай қарасам,  мен секілді қоғамдық 

к#лік күтіп тұрғандардың қарасы қалың. Біреу тосыннан келіп, к#зімді байлап, қапсыра 

құшақтай алмасы бар ма? С#йтсем, құрбым Гүлдерай екен. Бетімнен шолп-шолп сүйіп, 

құшағына қысып, жіберетін емес. Мені жылдар бойы к#рмеген сияқты. Тау қозғалса да бір 

қалыпта тұратын сабырлы мінезімнен бе, жалпаңдау маған әуелден жат. Бәлкім, осының 

салдары ма кім білсін, жаныма жақын құрбыларымның к#бі жайдарлы, ашық мінезді. 

 – Сені сондай қатты сағынып қалдым. Қыр гүліндей құлпырған қызға мына к#йлек 

қалай жарасқан десеңізші! – дейді ол ағынан жарылып.  Ізет танытып, үнсіз жымидым. 

«Жақсы с#з жарым ырыс» деген, әсіресе, әйел затына жылы с#з майдай жаққан ғой.  

3мірдегі қас-қағым сәтті болсын, кез-келген оқиғаны #зімше саралауды ұнататын 

ғадетім бар-ды. Оңашада отырып ойласам, сол күнгі кездесуден кейін менің күні бойы 

к#ңілім к#теріңкі болғанға ұқсайды. Осы орайда, бір-ақ ауыз жылы с#збен жаныңды 

жадырататын, жүрегімен сағына білетін, жанындай жақсы к#ріп сыйлайтын, кездесуге 

асық жандардың болғаны қандай ғанибет деген ой түйдім!

Иә, рас #мір – #ткінші, ғұмыр – ғайып. Осы с#зді жиі айтамыз. Алайда бір-бірімізге 

жылы с#з айтуға келгенде сараңбыз. Бір ғана мысал. Таяуда редакцияға сексенді 

алқымдаған бір ата келді. Жеті баланың әкесі қамк#ңіл қарияның қазіргі күйі #те ая-

нышты.  «Орта жолда атың... #лмесін» деген бар ғой. «Кезінде аяулы жарымның к#зі 

тірісінде бағасын білмедім, бір ауыз жылы с#зді айтпаған да екенмін. Қабағымды аңдып, 

қамқорлық құшағына б#леген жан жарымның қадірін енді білдім. Кезінде мәңгі жас 

болып жүретіндей к#рдім ғой #зімді. Енді балалар мені қайтсін» дейді жылап.  

Жан баласына жақсылық тілей білу де – #нер. *леуметтік желі арқылы жылы 

лебіздерін елге арнап жататын жүрегі кең адамдарға тәнті болатынымыз рас. Ғұмыр жо-

лымыз бақытқа кенелсін десек, әсіресе, жақын адамдарға к#ңіл б#ле білу керек екен. Ең 

бастысы ниет дұрыс болсын. Дұрыс жоспарлай білсең, уақыт та адамға тәуелді.   

Ұлмекен ТЫНЫШТЫҚҚЫЗЫ
К3КШЕТАУ

Ауа райы сәл бұзылса,  ғимараттың шұрық тесік шатырынан  

жаңбыр тамшылап,   айырылған еденінен сыз #теді. Терезелері  

де жарамсыз.  Қыстың аязды күндері жылуға зәру әкімшілік 

қызметкерлері бір б#лмені ғана  тоқ пешпен жылытып, жұмыс 

істеуге мәжбүр. Бұл жерде ескірген болса да, елді мәдениеттен 

алыстатпай жиын, шаралар #тіп тұрады.  Десе де, ғимараттың 

орын санының аздығы тағы бар.  Ауыл халқы жиналса ,Мәдениет 

үйі лықа толады, тыныс алатын ауа да болмай қалады. Тіпті кейде 

т#бесі құлап кете ме деп те үрейленесің. 

Ауылда #скен жас таланттарды #нерге баулуға жағдайдың 

жоқтығы кез келген ауыл тұрғынының жанына батады.  Жаңа 

мәдениет ошағы салынса тұрғындар рухани тұрғыдан дами түсер 

еді,  әттең.  Түрлі бағыттағы үйірмелер ашылып, талабы зор 

жеткіншектерді тәрбиелеуге үлкен  үлес қосылары с#зсіз.    

 Қазақстанды  #зге елдермен теңестіріп, озық мәдениеттегі 

ұлтқа айналдыру  үшін  әрбір ауылға, елдімекендерге мәдениет 

ошақтары, кітапханалар ауадай қажет. Шынтуайтына келгенде, 

елімізді дамыту ауылды к#ркейтіп, еңсесін к#теруден басталмақ.  

Ендеше,  ақ жағалы ағаларымыз  мұңымызды ескереді деп 

сенеміз. Ауылдағы ағайынның тілегі – осы. 

Дидар 9БДІР9СІЛ
Алматы облысы

Райымбек ауданы 

Сарыжаз ауылы

Алматыда соңғы жылдары қала келбетін жақсартуға байланысты к�птеген 
шаралар жасалуда. К�шелер, ғимараттардың маңы абаттандырылып, жаяу 
жүргіншілерге жүретін жерлер к�беюде. Қала келбетін жаңғыртқан дұрыс. 9сем 
қала Алматымыз әдемі болып, жайнап тұруы керек. Тұмса табиғаты бар шаһардың 
к�ркі де соған сай болғаны абзал. Бұл тұрғыдан алғанда қала әкімдігінің баста-
маларын қолдаймын. Бірақ ортаға салатын мәселе аз емес. Оның бірі – газет 
киоскілеріне қатысты (киоскінің аудармасын дүңгіршек деп аударыпты, бірақ 
бұл с�з маған онша ұнамайды). К�шелердің к�п жерінен газет сататын киоскілер 
алынып тасталды. Дәстүрлі басылымдарды оқып үйреніп қалған басымыз кейде 
газет сатып алатын жер таба алмай сандалып қаламыз. Газет киоскілерін алғаннан 
кейін оның орнына бір балама нәрсе жасалуы керек еді ғой. Сол біздің қалада қолға 
алынбай келеді. Газет-журнал сататын арнайы орындар неге ашпасқа? Жарайды, 
к�шке к�ркін бұзады десек, супермаркеттердің ішінен бе немесе басқа жерлерден 
бе, әйтеуір, бір ретін табу керек. 

есімізді жисақ қайтеді? *лде, 
мемлекеттік тілдегі атауды бұрмалап 
тіркеуге мүдделі біреулер бар. Орыс 
тілінің орфографиясымен жазғысы 
келсе, орысша атауларды таңдамай 
ма? Қазақ с#здерін орыс тілі ережесі-
мен жазғаннан не ұтамыз? Мәселен, 
еліміздің футбол командаларының 
ресми тіркелген атаулары: «Тобол», 
«Иртыш», «Есиль» т.т. екен. Оларды 
«Тобыл», «Ертіс», «Есіл» деп #зімізді 
#зіміз алдап жүрміз, #зге жұртқа 
күлкі болдық. Бұл елдің алдында 
үнемі «жалт-жұлт» етіп жүрген атау-
лар #зге тіл ережесімен жазылған. 
Бұлар жас ұрпақтың мемлекеттік 
тілге деген теріс к#зқарасын 
қалыптастырмай ма? Халқымыздың 
ана тілін менсінбеуге, тіл тағдырына 
немқұрайды қарауға «шақырып» 
тұрған жоқ па? 

Терминал арқылы билет сату 
мәселесіне қайта оралсақ. Бұл іске 

жауапты адамдар билеттегі қазақша 
с#здердің, с#йлемдердің жазылуына 
жүрдім-бардым қарағаны соқырға 
таяқ ұстатқандай к#рініп тұр. Тіпті, 
қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәрте-
бесіне де пысқырмаған ба дерсіз. 
Қазақ тіліндегі с#здерді, с#йлемдерді, 
мәтіндерді сауатсыз жазу мемле-
кеттік тілдің қадірін кетіру үшін 
қасақана жасалған іс сияқты к#рінеді 
екен. Еліміз бойынша осындай сауат-
сыз жазулар #те к#п. *р қалада, аудан 
орталықтарында, әр ауыл мен 
кәсіпорында, к#шелерде, сауда орын-
дарында т.б. бар. Ол туралы жазып та 
жүрміз, сынап та жүрміз, бірақ 
түпкілікті #згеріс байқалмайды. 

Кейбір кеңселерде: «Мемлекеттік 
тілге аудара сал. Прокуратура тексер-
генде, «қазақша нұсқасы жоқ» демесе 
болды» дейді, бірақ: «Қазақша 
нұсқасы сауатты жазылған болсын!» 
деген талап қоймайды. Қазақ тілі – 

кеңседегі аудармашының тілі ғана 
болғандықтан, мәтіннің қазақша 
түсінікті болуына к#ңіл б#лінбейді. 
Мәтінді с#збе-с#з аудару талабы 
қойылады. Құжатты тек прокуратура-
ның тексерісіне арнап қазақ тіліне 
аударған кеңселерде мемлекеттік 
тілдегі құжаттар папкасы тексеріске 
дейін ашылмайды да, сол күйі тап-
таза болып жата береді. 

Енді қайттік? Парламенттен пәр-
мен, не Үкімет Қаулы күтеміз. Қазақ 
халқының ана тілінде сауатсыз жазу 
– елдің намысына тию, мемлекеттік 
тілді қорлау! Кириллицамен жиырма 
бес жылдан бері сауатты жаза алма-
сақ, латын әрпіне қалай к#шеміз? 
Сауатсыз жазудың «к#кесін» сонда 
к#реміз бе? 

Т�лен РАМАЗАНҰЛЫ 
Қостанай облысы 
Қарабалық ауданы 

Бір танысымның 

баласының тілі кеш шықты. *здері 

біраз әуре-сарсаңға түсіп, әжептәуір 

қиналды. Мектеп жасына жеткен баланың тілі 

к"пке дейін шықпай жүргеніне ата-анасының, туған-

туыстарының мазасы кетті. Логопедтердің к"мегіне 

жүгініп, баланың тілі шыға бастады. Бірақ орысша. Неге? 

*йткені логопед маман орыстілді. Қазақша маман табу мұңға ай-

налды. Қарап тұрсақ, елімізде бұл мәселе "зекті екен. Тілі кеш 

шығатын қаншама балалар бар. Мәселенің к"кейкесті болатын себебі, ол  

баланың тілін шығаратын маманның "зі қай тілде с"йлейді? Егер ол орыс-

ша с"йлесе, әлбетте баланың тілі де орысша шығады. Себебі тілді 

жаттықтыруға арналған с"здердің бәрі "зге тілде айтылады емес пе? Қазақ 

тілін дамытамыз дейміз. Дамытқанда бұл мәселеге кешенді түрде қарап, 

қарапайым логопед мамандардың санын к"бейтуіміз керек. Қазақ тілін 

жетік меңгерген, "з жұмысын жақсы білетін, кәсіби түрде қызмет к"рсете 

алатын мамандарды даярлауға назар аударымыз қажет. Ондай мамандар 

мүлде жоқ деуден аулақпын. Танысымның тәжірибесіне қарап айтып 

отырмын. Сондай-ақ, айтайын дегенім, к"птеген балалардың тілі кеш 

шығады, дикциясы дұрыс қалыптаспай жатады. Соның барлығына ло-

гопед мамандардың к"мегі керек. Баланың тілі ана тілінде шығу 

үшін, ана тілінде таза с"йлеуді үйрену үшін де мықты логопед 

мамандардың к"п болғаны артық болмайды. *йткені бұл – 

шын мәнінде толғандыратын мәселе. 

Айбар БАҚОВ
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«КӘДІКТІ» 
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Тарихты зерттеуге, ұлттық та-

нымды кеңейтуге бірден бір серпін 

беретін нәрсе археология сала-

сы екені белгілі. Құдайға шүкір, 

елімізде археологтар  к#птеген 

қазба жұмыстарын жүргізіп, 

құнды мәліметтер тауып келеді. 

Таңғаласыз, Қазақстан аумағында 

ежелгі дәуірдегі мәдениет пен 

#ркениеттің ұшқындары кездесіп, 

табылып жатады. «Алтын адамды» 

айтпағанның #зінде одан бері де 

қаншама материалдық жәдігерлер 

ел назарына ұсынылды. Осы рет-

те мені толғандыратын бір сауал 

бар. Археологиялық қазба орында-

рын сақтау мәселесі қалай? Қазба 

жұмыстары жүргізілгеннен кейін ол 

жер аспан астында ашықтан ашық 

күйі қала бере ме? К#п жағдайда 

солай сияқты. 3йткені қазба 

жұмыстары жүргізілген жерді қайта 

жауып, оны қамқорлап жүргендерді 

к#рмейсің. Ғылыми-зерттеу 

жасалғаннан кейін ол ешкімге ке-

рек болмай қалатындай. Асылында, 

мұндай жерлерге жанашырлықпен 

қарағанымыз абзал. Неге? 3йткені 

қайткенмен дәуірлер, ғасырлар бойы 

сақталып келген киелі орындар ғой. 

Демек, оның тағдырына бейжай 

қарауға болмайды. Реті келіп жатса, 

сол жерді тарихи орынға айналды-

рып, белгілі бір ескерткіш тұрғызып, 

туристік орталыққа айналдырсақ. 

Қалаға жақын аймақтар болса, ке-

шен салып, музей ретінде қолдансақ, 

ғанибет емес пе? Мемлекеттік, 

үкіметтік деңгейден осы мәселеге на-

зар аударылса, дұрыс болар еді. Осы 

жайтты газет арқылы к#пшіліктің 

қаперіне жеткізсем деп едім.

Айдос МАРАТ  

  ‡ I ?
«Кәдік» с�зі туралы с�йлесек. 

Осы күнгі кейбір журналистер, тіпті 
әдебиетшілердің �зі осы с�здің мағынасын 
ұқпай ма, әлде, ел жазып жатыр ғой деп 
дүрмекке ілесе ме, «кәдікті» «мүмкін» деген 
с�здің синонимі ретінде пайдаланып жүр, 
әрине, бұл – сауатсыздық!

олар компьютерді пайдалануы мүмкін...» 

(Мәдениет порталы).

Ал енді «кәдіктің» мағынасы қандай 

екен, «Қазақ тілінің түсіндірме с#здігіне» 

(Алматы, «Дайк-Пресс», 2008) жүгінелік:

«Кәдік: 1. Күмән, шүбә, күдік. 2. Қауіп-

қатер» (370-бет).

Хәкім Абайдың «Күлембайға» деген 

#леңінде де осы «кәдік» с#зі кезедеседі. 

Ақын қандай мағынада қолданыпты, 

оқылық:

«К#рсеттім деймін, ымдаймын,

Кәдік қылар жерімді».

Ш ә к ә р і м  д е  « Қ а з а қ »  г а з е т і н д е 

(18-н#мір): 

«Біздің «Қазақ» газеті шыққан соң 

«Айқап» журналын тастап кете ме деп кәдік 

к#ремін» (дерек М.Дулатұлы «Алты томдық 

шығармалар жинағы», Алматы, «Мектеп», 

2013, 161-бет), - деп жазады.

«Кәдік» с#зінің «мүмкін» с#зінің орны-

на жүрмейтіндігі осы дәлелдерде-ақ к#рініп 

тұрған жоқ па?! Біз келтірген дәлелдер аз да 

болса, жеткілікті деп ойлаймыз. Ендеше, әр 

с#зді қалай болса солай емес, #з орнымен 

қолданайық дегіміз келеді, ағайын.

Бауыржан БЕРІКҰЛЫ
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Күйшілік-домбырашылық мектеп-

тердің шежіресін түзгенде, сол мектептің 

басында тұрған, ең озық талант ретінде 

танылған күйші-домбырашының нақты 

кімнен үйренгенін кейінгілер дәл айтып 

бере алмағандықтан, әдетте біз оның ата 

тек шежіресіне жүгінеміз. 3йткені пси-

холог ғалымдар «#нер атаулы к#бінесе 

тұқым, тек қуалайды, басқаша айтқанда, 

қан арқылы атадан балаға беріліп отыра-

ды» дейді.

Күйшілік-домбырашылықтың тек-

те, қанда болуы аз, сол қандағы #нердің 

сыртқа шығуына себепкер болатын орта, 

яғни құлақ түретін, к#ңіл аударатын, 

зейін қоятын, бір с#збен айтқанда, күйді 

аңсайтын, күй ырғағын қажетсінетін ру-

хани алқаман керек. Қазақ жағдайында 

ондай рухани алқаман – ең әуелі отбасы, 

қоныстас туған-туыстары, ауыл-аймағы.

*детте қазақтың бір ауылында бір 

тайпаның, бір рудың, бір атаның балалары 

бірге #мір сүрген. Солардың тікелей атса-

лысуымен, текте бар күйшілік-домбыра-

шылық мектеп сол ортада қалыптасқан.

М ы с а л ы ,  М е р г е н б а й  ә у л е т і н д е 

күйшілік-домбырашылық мәртебелі #нер 

деңгейіне к#терілген.  Мергенбай бала-

ларын үйіне жинап алып, бір күй тартып, 

домбырасын ұсынады екен. Қайсысы 

бұлжытпай дұрыс тартып шығады, со-

ларды ғана бір-бірімен жарыстырып, күй 

тартыстырып #згелерінен  кімнің қалай  

тартқанын сұрайтын болған. *ке алдында 

Шашы етегіне түскен қараторы сұлу қызды 

қолтықтап енді есікке бет алып, кірейін 

деп тұрған жерінен, жеңінен тартып #зіме 

қаратып алдым да: 

– Аятхан аға, сізді әпкеңіз шақырып 

жатыр, біздің үйде. «Домбырасын тастама-

сын» деді, – дедім.

– Қай әпкем? – деп жымия сұрақты 

пішінмен еңкейе қарады. Менің к#зім 

оның қасындағы қызға түсті. Таныдым. 

*жі атамның қызы – Гүлсімхан әпкем. 

Ол да мені к#ре сала ұялып теріс айналып 

кетті. Аятхан мені тастай бере әпкемнің 

соңынан жүгірді. *пкемді к#п ұзатпай 

қуып жеткенде,  мен де жақындай бере не 

істерімді білмей орнымда тұрып қалдым. 

Ал әпкемнің бота к#зі жәутеңдеп, маған 

бір жалт қарап алып, Аятханға үрейлене үн 

қатып жатыр. Ауылдың кешкі таза ауасы 

қаттырақ айтылған с#зді менің қалқан 

құлағыма анық жеткізіп тұр.

Аятхан:

– Не болды? – дейді.

Гүлсімхан:

– Ұят болды, – дейді.

– Кімнен? – дейді Аятхан.

– Інімнен, – дейді Гүлсімхан.

– Одан неге ұяласың?

– Сенімен киноға келгенімді айтып 

барса, үйдің іші «Бесіктен белі шықпай 

жатып жігітпен жүреді» деп ойлайды ғой.

– Е, білсін. Сен бастауыш сыныптың 

оқушысы емессің, мектеп бітіресің, бой-

жеткен қызсың.

– Сен де мектеп оқушысысың. Жарай-

ды. Інім күтіп тұр, бар, – деп Гүлсімхан 

миятеееем, қуатеееем, құлдығееем! – деп 

әуендете кемсеңдеп Аятханды мойнынан 

тартып отырғызып алды да, құшағына 

құшырлана қысты. Мейірі қанғанша ша-

шынан иіскеп отырып алды, к#зін жұмды. 

Жұмылған к#здің қиығындағы әжім ара-

сынан бір м#лдір тамшы м#лтілдеп сырғып 

барып домалап түскенде ғана босатты.

– Мынау –  менің Омархан бауырым-

ның баласы. Бекмұханбеттің немересі. 

Мергенбай атамның ш#бересі.  Мен 

Бекмұханбеттің бауыры Нұрмұханбеттің 

қызымын. Мергенбай атамның  дом-

бырасы осы Бекмұханбет әулетінде деп 

естіп едім. 3згелеріне толық дарыды 

ма, дарымады ма, бір Алла біледі. Бірақ 

домбыра ұстамайтындары жоқтың қасы 

еді. Тоз-тозымыз шықты ғой, айрандай 

ұйып отырған ел едік... «Бекмұханбеттің 

немересі осы ауылға келіпті» дегенді есті-

гелі ұйықтай алмадым. *кемнің домбы-

расының үні құлағымнан кетпей қойды... 

Айман апа әнші еді. *ңгімесінің соңын 

әнге ұластырып жіберді. Айнала отырған 

кемпірлер де, келіншектер де, тіпті еркек-

тер де қосылды. Осылардың бәріне әдейі 

біреу күнде-күнде репетиция жасап үйретіп 

қойған секілді. Дауыстары бір к#мейден 

шығып жатқандай. *ннің мәтінін бәрі 

жатқа біледі. Жаңылмай айтады:

Қарқара, елдің жайлауы-ай

3мірдің бар ма байлауы-ай! – деп бір 

қайырып алады да, Айман апа тағы да 

ашық дауысымен әуелетіп кетеді. Оған 

ілесе #згелер де дауыс қосады. 

Алқалаған, 

*н қалаған, 

Қарқарадан 

Қызығым тарқамаған-ай!

*н әуелеп барып басылғанда, Айман 

апа:

– Аят, айналайын, домбыра тартшы, 

– деді.

Аятхан домбырасының құлақ күйін 

келтіріп алды да, Құрманғазының «Балбы-

рауынын» жүйткітіп ала ж#нелді. Манадан 

Айман апаның сағыныштан толқыған 

к#ңіліне қосылып еңселерін т#мен салған 

ел еңкейген басын к#терді.Жанарла-

ры жайтаңдап жан-жағына қарап, ор-

нынан к#теріліп кеткісі келгендей сер-

гек к#ңілмен «ой, пәлі!» десті. Аятхан 

енді  Құрманғазының «Адайын» дүркірете 

ж#нелді. Жаңа ғана еңсесін тіктеген ел 

есіне әлдене түскендей елеңдесіп, домбы-

рашыдан бір аттан күткендей сергексіп 

кеткен.

– Ой, саусағыңнан айналайын, – деді 

біреу. Айман апа үнсіз. Басын т#мен салған 

күйі іштен тынған. Аятхан енді Қазанғаптың 

«К#ңілашарын» дүбірлете құйқылжытты. 

Одан соң Дәулеткерейдің «Бұлбұлын» 

бүлкілдетті. Айман апа «О, дүние, шіркін!»  

деп к#кірегі қарс айырыла күрсінді. Аятхан 

бұдан кейін домбырасының құлақ күйін 

#згертті де, Тәттімбеттің «Саржайлауын» 

былқылдатты. Жұрт үн-түнсіз тыңдады. 

Қозғалған ешкім жоқ. Бәрі де кірпік қақпай 

ұйып қалған. К#ңілдері Қарқарадан әрі 

асып, Шалк#денің шалғынын аралап кет-

кендей. Кейбірі қиялымен Мыңжылқыдан 

асқақтап, Хантәңірдің шыңына шығандап 

кеткен. Мазасызданып отырған тек Айман 

апа ғана. Біресе оңға, біресе солға қарап, 

әлдекімді іздегендей, біреуді шақырғысы 

келгендей к#зі шатынап, қабағы шыты-

лып кетті. Күй тоқтағанда барып сабасына 

түсіп:

– Мектебіңдегі үйірмеңнен үйренген-

сің ғой... Мұның бәрін күн сайын кере-

гедегі қара қобдишадан естимін. Ести 

алмай жүргенім – атаңның күйлері. 

Домбыраның тақтайын сабалай бермей, 

солардан бірдеме қалды ма сенде, тарт-

шы, – деді. Аятхан әдемі жымиды. Онысы 

«түсіндім, #зімнің де күткенім сол еді» 

дегені болса керек. Қасы т#ңкеріле иіліп, 

тіп-тік кірпіктері т#мен түсіп, кербездене 

кеудесін тіктеп:

–  * к е м  О м а р х а н н ы ң  ү й р е т к е н 

күйлері... – деп үнсіз т#мен қарады. 

«*кемнің үйреткен күйлері» дегені 

бұған дейін тартқан күйлері ме, әлде 

енді тартқалы отырған күйлері ме, бұл 

жағын жұртқа жұмбақ күйінде қалдырып, 

домбырасының құлағын басқа бұрауға 

түсірді. Т#ңіректі тылсым тыныштық би-

леп алған сәтте Аятханның кімнің күйінен 

бастарын білмей отырғанын сезе қойған 

Айман апа:

– Алла тағалам саусағыңа салғанын 

тарт, – деді.

Үйдің ішін иін тіресе отырған қонақтар 

емес, жалғыз Айман апа билеп алған. 

Соның ғана тынысы сезіліп, соның 

ғана үні естіліп тұрғандай. Мен білгелі 

бүгіліп жүретін, ешкімге дауыс шығарып 

қатты с#йлемейтін, тек жиын-тойда ғана 

шарықтата ән салып, жұртты аузына 

қаратып алатын момын кемпір осы кеш-

те тақта отырған ханшайымдай асқақ, 

тәкаппар, #ктем, адуын, айбарлы, ажарлы 

да. *пкесінің арқасы қозып отырғанын 

Аятхан сезді білем, ол да қанаттанып ашық 

үнімен:

« М ы н а у  ә к е м  О м а р х а н н ы ң 

«Қаражорғасы» деді де бір соны күйді 

күмбірлете ж#нелді.  Шындығында, 

алдыңғы тартылған күйлерден сарыны 

мүлдем б#лек, екпіні адуынды  емес, 

салмақты, ашулы емес жайдары, жайсаң, 

жайбарақат. Жаз жайлауды жайқаған 

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

құйматұяқтары жұмыр жерді  оңға, 

солға иіріп жатқандай біркелкі бүлкіл 

отырғандарды да бір-бір жорғаға мінгізіп 

қойғандай,  олар да жорғалаң ырғақпен 

бірге тербеліп  отыр.

– Е. Е...е... – деп Айман апа қозғалақтап 

қалды. Аятхан жіпсіп алған. Су т#гілмес 

қаражорғасы бәйгеден келгендей жайдары.

«Мынау Ыбырайымхан атамның «Сай-

ра, бұлбұлы» деді. Жұрт құлаққа ұрған 

танадай тым-тырыс. Аятханның оң қол 

саусақтары домбыра шанағына тимейді 

тіпті. Тек ұштарымен қос ішекті сипай іліп, 

тырнақтың сыртымен сүйкімді ғана сүйкей 

#тіп, майдалап тартқан сайын домбыра  да  

жаны енді ғана  жай тапқандай бұлбұлша 

сайрап ала ж#нелді. Сол қол саусақтары 

домбыра мойнында ойнақшып жүр. *р 

пернені дәл, анық басады, Кейде жалғыз 

саусақтың ұшы бір пернені езіп жіберердей 

орнында нығарлай қозғалақтап барып 

әрі аунап кетеді. Екі ішектің ортасында 

жүрген делдал саусақтар әр дыбысты  пер-

нелер арқылы бір-біріне  жалғастырып 

әлек. Күй тоқтамай ешкім с#йлемеді. Тіпті 

қошеметтеп жібергісі келгенде  де әдеп 

сақтап, жақсы лепес шығарып қана қояды. 

С#зді бұл жолы тек Айман апа ғана айтуы 

керек секілді.

– Ыбырайымхан Бекмұхамбеттің 

күйлерін айнытпай тартады. Домбырашы-

лығы күйшіліг інен озық.  Омархан 

Нұрмұханбетті айнытпай салады. Бірақ 

оның домбырашылығынан күйшілігі ба-

сым еді. Іздеуші, сұраушысы жоқ сорлы-ай 

десеңші... Айман апа терең тыныс алып 

үнсіз қалды бір сәтке. 

Айман апа айтып отырған күйшілер 

– Мергенбайдың балалары. Басқа ба-

лалары да домбыра ұстаған. Бірақ күй 

# н е р і н і ң  к # ж и е г і н  к е ң е й т к е н д е р 

және биікке к#тере кейінгі ұрпаққа 

ұластырғандар – осылар.Мергенбайдың 

күйшілігі мен домбырашылығы бала-

лары Бекмұханбетке, Нұрмұханбетке, 

Қожақанға, Ыбырайымханға, немерелері 

Омарханға, Меңдекеге, Сауқынбекке, 

ш#бересі мына отырған Аятханға дарыған, 

қонған. Тағы бір аңғарылған нәрсе – бұл 

#ңірде домбырашыны күйшіден жоғары 

қояды. «Домбырашы» деп отырғаны қазіргі 

орыс тілімен айтқанда, «исполнитель».

Тікелей аударсақ  – «орындаушы», 

бірақ қазақ  ұғымында «орындаушы» 

дегеннің күй #неріне үш қайнаса сор-

пасы қосылмайтын да мағынасы  бар.  

Сондықтан қазақ домбыраға, күйге келген-

де «орындаушы» деген с#зді қолданбапты. 

Айман апаның ажырата айтып отырғаны 

мынадай: Домбырашы – #зіне дейінгі күйді 

бұлжытпай тартып, сол қалпында кейінгіге 

қалдырушы, яғни  алдыңғы буынның күй 

аманатын кейінгі буынға бүтін күйінше 

жеткізуші. Егер бір жерін бұзып алса, 

онда аманатқа қиянат жасаған болып 

есептеледі де, оның домбырашылығына ел 

күмәнмен қарап, ендігәрі «домбырашы» 

деп дәріптемейді. Күйші – #з жанынан күй 

шығарып тартушы. Еуропа тілімен айтсақ, 

композитор, #з тілімізбен айтсақ, сазгер. 

Жанынан күй шығарып тарту қабілеті 

жоғары болғандықтан, ол к#ңіл күйінің 

ауанына қарай бір дыбыс артық қосып, 

не кем алып тартуға толық құқы бар. 

Алла тағала ерекше жаратқан осы дарын 

иелерінің шығармаларының, яғни қазақ 

күйінің алтын қорындағы бірнеше мың 

күйдің ұрпаққа жетуі – осы домбырашылар 

арқылы ғасырлар бойы жүзеге асқан ұлы 

құбылыс. 

Айман апаның «іздеуші, сұраушысы 

жоқ сорлы-ай десеңші...» деп күйзеле 

күйініп отырғанының астарында кеңес 

үкіметінің сыңаржақ саясатына реніш 

жатыр еді. Ол ренжімей қайтсін. Арғы 

атасы Мергенбай қалмақтармен атамекен 

жерінің, елінің азаттығы үшін сан мәрте 

соғыс ашып, қорғап баққан еді, қалмақтың 

азабы аз болғандай Ресей патшалығының 

отарлық ойраны атақонысынан айырды. 

Оған  наразы болып к#теріліске шықты. 

Ақыры қырғын мен сүргінге т#теп бере 

алмай, 1916 жылы қазіргі Қытай жеріндегі 

бұрынғы атақонысына ауды. Одан «жаңа 

#кімет орнады, жақсылық жасайды» де-

ген соң, 1917 жылы әулетімен босып 

бері #тіп келіп, енді ес жиямын ба де-

генде кеңес үкіметі 1929-30 жылдары  

келеңсіз кесапатқа итермелеп, тағы да 

әулетімен Қытай асуға мәжбүрледі. Үнемі 

қуғын  мен сүргін, босу мен қашу, азап 

пен мазақ дес бермей, арманда кетіп еді. 

Ұрпақтары жиырмасыншы ғасырдың 

елуінші жылдарының соңы  мен алпы-

сыншы жылдардың басында атамекенім 

деп арып-ашып келгенде, кеңес үкіметі 

тентіретіп жіберді. Бірін сайға, бірін қырға 

жіберді. Текті ұрпақ бірін-бірі іздеп жүріп, 

енді-енді тауып жатқан секілді. Бүгінгі 

оқиға да соның бір айғағы дерлік.

Айман апа үнсіздіктен соң:

–  А т а с ы н ы ң  # н е р і  м ы н а  А я т қ а 

қоныпты. Аман бол, айналайын, – деп 

разы к#ңілін салмақты жеткізді. Аятхан 

иығын бір қомдап қойды. Қасын керді. 

Бір нәрсе айтарда немесе бастарда осылай 

қасын керіп алатын әдеті болса керек. 

Оны #зі байқай ма, байқамай ма, әлде 

елге сүйкімді к#рінгісі келе ме , жоқ «мен 

бастаймын енді» деген белгісі ме, әйтеуір 

ол қасын керсе, жұрт құлақ түре қалады. 

Осындай ым-ишарасымен де  мына  ортаға 

жаңа ғана келген жас жігіт бүкіл айналасын 

түгел  билеп алған.

«Мынау Нұрмұханбет атамның «Арма-

ны» деп бір ұзақ күйге ауысты.

Күй баяу басталып бірте-бірте алысқа 

ұзап  бара жатты.  Отырғандар еңсесін 

т#мен салып, терең бір ойға шома оты-

рып тыңдады. Естеріне қай-жайдағы 

қиракезік замандар түсті ме, әлде орасан 

опат әкелген оқиғалар келді ме, әйтеуір 

бәрі де бір кісідей ш#гіп алған. Тіпті к#п 

нәрсеге иліге бермейтін, т#рде отырған 

Сабырбек атам да, Мамырбек атам да  

кеуделерін кере терең бір демалды. Күй 

бірде сарнайды, бірде зарлайды, бірде 

#ксиді, енді бірде ыңырсиды, тағы бірде 

аттандап ала ж#неледі. Бұл Нұрмұханбеттің 

ғана арманы емес, осы отырғандардың 

бәрінің арманындай естілген күй ешкімді 

еркіне жібермеді. Есеңгіретіп тастады. 

Мына отырған үлкендердің бәрі де кешегі 

он алтының ойранын, жиырма тоғыз-

отыздың қуғыны мен сүргінін, отыз екінің 

аштығын, қырқыншы жылдар  қырғынын, 

елу алты-алпыс екінің азабын к#ргендер. 

Бәрінің де  саналарының түкпірінде 

ешқандай бостандық к#рмей келе жатқан 

жан дүниесінің азаттыққа деген аңсары аһ 

ұрып жатыр еді. 

– Ой, айналайын Аятым, миятым, 

қуатым, ата-бабаңды қайта тірілттің-

ай бүгін, шырағым, саусағынан бал 

тамған балапаным, – деп құшағын жайды 

отырған күйі. – Келші бері, жарқыраған 

маңдайыңнан иіскейін,  – деді  иегі 

кемсеңдеп.  Отырғандар Айман апам-

мен бірге кемсеңдеп  жатқандай иектері 

бүлкілдеді, біздің үйдің шаңырағы да терең  

күрсінгендей  болды.

СОҢЫ
Ол жерде отырғандардың бірде-бірі 

сол түні Аятханнан кейін домбыра ұстаған 

жоқ. Жұрттың құлағында Аяттың тартқан 

күйлері қалды.

Сол кеште бас қосқандардың бәрі 

де атақты Мергенбайдан тараған күйші 

ұрпақты к#ру үшін, бұрынғыдан қалған 

күйлерді тыңдау үшін жиналғанын мен 

бала да болсам түсіндім. Енді-енді ой-

лап қарасам, бұл #ңірде күй шығару, 

күй тарту, күй тыңдау дәстүрлері бір-

бірімен сабақтаса қалыптасқан екен. Біздің 

үйде болған сол  Мергенбай ш#бересі, 

Бекмұханбет немересі, Омархан баласы 

Аятханмен жүздесу күй тыңдау дәстүрінің 

ерекше к#рінісі ретінде менің санамда 

мәңгі сақталып қалды.

Сонда бұл #лкеде күй шығару, күй 

тарту дәстүрлерінің ерекше тамыр жай-

ып #сіп-#ркендеуіне ықпал жасайтын 

негізгі күш – күй тыңдау мәдениеті екен. 

Тыңдаушылық мәдениеті қалыптаспаған 

ортада, күйшілік те, домбырашылық та 

жетімнің күйін кешеді. Қазақ «тыңдамаса 

с#з – жетім» дейді. Шындығында, құлақ 

түрмесе, күй де жетім. Осы тұста күй 

мұрасын зерттеуші Ақселеу Сейдімбектің: 

«... *рбір музыкалық аспапты белгілі бір 

ортада тыңдау дәстүрі, түсіну дәстүрі бо-

лады. Мұндай дәстүр музыкалық аспап 

пен тыңдаушы арасына дәнекер болатын 

ортақ «тіл» қалыптастырады. Ол «тілге» 

бойы үйренбеген, құлағы қанықпаған 

тыңдаушы музыкалық аспаптың дыбы-

сына ұйымайды. Мұндайда сол аспапта 

тартылатын күйді түсіну тіпті мүмкін емес» 

деген пікірі (А.Сейдімбек. «Қазақтың күй 

#нері», Астана, «Күлтегін», 2002) #те орын-

ды айтылған.

Ж о ғ а р ы д а ғ ы  м ы с а л д а р ғ а  қ а р а п 

күйшілік-домбырашылық #нер мектебі 

бір әулеттің ғана к#геніне байланып қалған 

екен деген ұғым тумауы керек. Ауылы ара-

ласып, қойы қораласып жатқан елдер бір-

бірімен #нер де алмасқан. Мысалы, Қожеке 

мектебінің күйлерін  Мергенбай әулеті де, 

Сыбанқұл шәкірттері де, Б#лтірік айна-

ласы да тартады. Бұл #ңірде Б#лтіріктің 

«*н күйі», «Терме күйі», «Жыр күйі» деген 

аттармен тараған шығармаларын тарт-

пайтын домбырашы жоқ. Бірінікін-бірі  

байытып, толықтырып, ұрпақтан-ұрпаққа 

сабақтастырып отырған. Сонымен қатар 

дәулескер күйшілер #з балаларына, үрім-

бұтағына ғана үйретіп қоймаған. Ел ішінен 

суырылып шығып, домбыраны #мірлік 

жансерік етуді мақсат еткен #нерпаздарды 

да бауырына тартып баулыған. Мысалы, 

Сыбанқұл Қалбасұлы (1865-1945 ж.ж.) ел 

ішінен шыққан күйші Шіде Т#лендіұлына 

(1880-1955ж.ж.) үйретсе, Шідеден Жұмаділ 

Жантайұлы (1906ж-..?.) тәлім алған, 

ал Жұмаділден Омархан Керімқұлұлы 

күйшілікті іліп әкеткен.Тіпті к#рші 

қырғыз елінің комузшыларының да озық 

шығармаларын #зінің т#л туындысындай  

(мысалы, қырғыз Асанәлінің күйлері) 

тарта беретіндігі күйшілік-домбырашылық 

#нердің белгілі бір әулет қалыптастырған 

мектеп аясымен шектеліп қалмайтынын 

дәлелдесе керек.

Қазақ күй #нерінің Жетісу #ңіріне 

тараған, оның ішінде Мұқағали туып-

#скен #ңірде бүгінге дейін тамырын 

жайып, мәуесін әуелеткен күйшілік-

домбырашылықтың бес мектебі бар. Олар: 

Қожеке мектебі, Сыбанқұл мектебі, Мер-

генбай мектебі, Б#лтірік мектебі, Талас-

бай-Елемес мектебі. 

Аятхан осы мектептерді тел емген және 

бүкіл қазақ даласының барлық күйшілік 

мектептерінің #негесін үйренген ерекше 

дарынды тұлға еді. Ол да еленбеген күйі 

#мірден ерте озып кетті. Енді жоғарыда 

а т а л ғ а н  к ү й ш і л і к - д о м б ы р а ш ы л ы қ 

мектептердің әрқайсысын жеке-жеке 

зерттеу – уақыт күттірмейтін сауапты да 

#негелі іс. 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ,
�нер зерттеуші,

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті 

журналистика факультетінің деканы

#тірік айтпайтын ұлдар ұнаған-ұнамағанын 

жасырмай ашық айтқан. С#йтіп, Мерген-

бай #з әулетінде күйшілік-домбырашылық 

#нердің тудырушыларын, жеткізушілерін, 

тыңдаушыларын және сыншыларын   

тәрбиелеп, баулып отырған. Сондықтан да 

тоғыз әйел алған оның кіндігінен тараған 

отыз ұл-қыздың бәрі де күй #нерін киелі 

санап, домбыраның үніне немкетті құлақ 

түруді білмеген. Күйді тыңдай білудің #зі 

биік #нер деп бағаланғандықтан да бұл 

әулетте, яғни Мергенбай тұқымында а)

күй шығарушылар; ә)күй тартушылар; 

б)күй тыңдаушылар; в)күй сынаушы-

лар тәрбиеленіп шыққан. Бұл атадан 

әкеге, әкеден балаға, баладан немереге 

сабақтасып отыратын үзілмейтін дәстүрге 

айналған.

Қожеке Назарұлы әулетінде де дәл 

осындай күйшілік-домбырашылық дәстүр 

қалыптасқан. Қожекені #лім жазасына 

кесіп, ақтық с#зін айтқызар  сәтте ол 

домбырасын алдыртыпты да, соңғы күйін 

тартып бола бере ұлы Рақышқа ұсыныпты. 

Рақыш әкесі тартқан күйді басынан ба-

стап қайта шертіп келіп, жеткен жерінен 

әрі қарай дамыта тартып, аяқтамаған 

күйі #з ұлына беріпті. Ұлы  атасының да, 

әкесінің де тартқанын бұлжытпай қайталап 

беріп, желісін үзбей әрі қарай #з жанынан 

күй ырғағын жалғастырып әкеткенде, 

тыңдап тұрған жұрттың бәрі жылапты. 

Сол сәтте Қожеке: «Иә, аруақ!» деп орны-

нан қарғып тұрыпты. К#зінен от шашып:  

«Бабам *лмеректің күйі Құрман атамның 

шаңырағында қалып еді, менімен бірге 

кете ме деп едім, жалғасқан екен ғой! Алла 

қазір алып кетсе де арманым жоқ» депті.

ОРТАСЫ
Бала күнімде #зім куә болған бір оқиға 

осы тұста ойыма оралды.

Сымдай тартылған сұңғақ денесін 

үнемі тік ұстап жүретін, қайратты шашы 

да, қасы да қап-қара, ұзын кірпіктері 

түп-түзу, ылғи ұшқын атып тұратын 

қарашығынан мейірім шуағы шашылған, 

күнге күйген сүйкімді реңі к#з тартпай 

қоймайтын жас жігіт ауыл адамдарының 

назарын #зіне бірден аударып алған бола-

тын. «Жігіт» деп отырған себебім, ол бой 

жағынан да, ой жағынан да, #нерпаздық 

жағынан да #з құралпыластарынан оқ 

бойы озық екендігін жүріс-тұрысы, істеген 

ісі, с#йлеген с#зімен де дәлелдеп үлгерген. 

Оны бұл мінез-құлқына қарап жұрт боз-

бала деп айта алмайтын да, ересек ретінде 

қабылдайтын. Ауылға ол келгелі елдің 

аузында есімі жүрді. Сұлу қыздар сұқтана 

қарады. Жасық жігіттер маңына шендей 

алмады. Бұзақылар арандатудың амалын 

таппады. Үлкендер #з қатарына тарта бас-

тады.

Бір күні шешем ошаққа от салып жа-

тып мені қасына шақырып алды да:

– Мектепте 10-сыныпта Бекмұхамбет-

тің немересі, Омарханның ұлы Аятхан 

деген домбырашы бала бар. Соны тауып ал 

да, үйге ертіп кел. « *пкеңіз шақырып жа-

тыр» де. Домбырасын тастамасын, – деді.

Мен ел мақтаған жігітке етене жақын-

дайтыныма қуанып, құстай ұштым. Аят-

ханды мектептен таба алмадым. Тұратын 

үйіне бардым. Жоқ. К#шелерді арала-

дым. Жоқ. Содан кейін клубқа бардым. 

әпкем бұрылды да клубқа емес, үйіне 

қарай жүре берді. Аятхан соңынан тағы да 

жүгіре ме деп ем, үйтпеді. *пкемнің арты-

нан қарап  біраз тұрды да, кері бұрылып 

қасыма келді. Жанарынан от жылтылдап, 

мейірлене қарап еді, қарашығының ай-

наласына су толып кеткендей м#лтілдеді.  

Мен булығып жылағалы тұр екен деп ой-

ладым. С#йтсем, оның к#зі үнемі с#йтіп 

тұрады екен.

– Баста,  – деді. Мен бұрылып жүріп 

бер-дім. Соңымнан келеді. Озып кетпейді. 

Жаныма да жақындамайды. Жолдың пат-

шасы менмін. Сол патшалығыма таласпай-

ын деген ниетпен адымын қысқартып келе 

жатқанын сезіп келемін. Мен екі ғашықты 

екі кештің ортасында екі жаққа әдейі  айы-

рып жібергендей #зімді кінәлі сезініп, 

үн шығара алмай келемін.  Манағы «қай 

әпкем?» деген сұрағына жауапты естігісі 

келмей әрең келе жатқандай да к#рінді. 

Бірақ үйіне жақындағанымда кідіріп ем, ол: 

– *пкеме мен керекпін бе, домбырам 

керек пе екен? – деді. Қай әпкесі екенін 

айта алмай абдырып тұрсам,  бұған бәрібір, 

сірә.

Дауысы сәл бәсеңдеп: 

– *пкем мені емес, аталарының 

күйін сағынған ғой, – деді.  Деді де  

ағасы *скерханның үйіне кіріп домбы-

расын алып шықты. Менің білуімше, 

*скерхан аға да күй шертеді. 3зі мате-

матик. Мектептің ең мақтаулы мұғалімі. 

Есімі елдің аузынан түспейтін ерекше 

жаратылған жан. Мен «Аталарының 

күйін сағынса, *скерхан ағаны неге 

шақырмады екен? Аятханның ағасы ғой 

ол»» деп ойладым да оны  айтуға батылым 

бармады. Аятхан маған мектеп оқушысы 

емес, үлкен адам болып к#рінді. 3зге 

жоғары кластағы ағалар келсін-келмесін 

әйтеуір бірдемені айта беруші еді. Ола-

рын #здеріне ж#н к#рініп, #здерінше мәз 

болатын. Мына Аятхан #те салмақты, са-

бырлы, бір қалыпты екен. Үйге келгенше 

үндеген жоқ. Қақпаға жақындағанда оның 

алдынан шешем екпіндей басып, жедел 

адымдап келіп  құшағына алып, бауыры-

на қысты. «Е-е-е» дедім ішімнен, «менің 

шешем мұның әпкесі екен ғой...» Аятхан 

ұзын. Домбырасын қолын соза маған 

бере салды да, #зі де шешемді құшырлана 

құшақтады. Шешем еңкейген беттен 

ш#пілдетіп сүйіп жатыр. Қолы Аятханның 

мойнында, әрең жіберді. Шешем іштей  

солқылдап, даусын шығара алмай, ын-

дынымен тұншығып келеді. Пысылдап 

барып есікке жақындағанда орамалының 

ұшымен к#зін сүртіп дым болмағандай 

Аятханның соңынан ерді.  Үйге кірдік. 

Үй тола адам. Туған-туыс, жекжат-жұрат, 

к#рші-қолаң.

– Ассалаумағалейкүм!

– Уағалейкумассалам...

Аятхан сол жақтан бастап отырған-

дардан еркек-әйел демей қатар-қатар 

шетінен қол алысып амандасып келіп, 

т#рде отырған Айман апаның алдына ба-

рып еді, ол кісі құшағын жайған күйі дауыс 

салып жіберді:

–  Алтынымның сынығееее!,

Бастауымның тұнығееее!

Тұлпарымның тұяғееее,

Ақ ордамның шырағееее,

Аманбысың, айналайын Аятееем, 

Мергенбай Ерденеұлы Нұрмұханбет Мергенбайұлы Ыбырайымхан Мергенбайұлы Омархан Бекмұханбетұлы Меңдеке Нұрмұханбетұлы Сауқынбек Ыбырайымханұлы Аятхан Омарханұлы



10 №31 (1445) 2 – 8 тамыз 2018 жыл

na tiliРУХАНИЯТ

СОФИЯ БЕРКАНА
Осы әйелді к!рген сайын суреттен,

Қайта-қайта қала берем күйреп мен. 
Мұңсыз, мінсіз болмысына тым нәзік,

Үнсіз ғана тамсануды үйреткен!

Осы әйелді к!рген сайын жап-жарық,
3з-!зімнен қайта-қайта ақталып.

Бар ойымды ең әдемі с!здермен,
Айта салғым кеп тұрады ақтарып!

Осы әйел шыға келсе жарқ етіп,
Кетеді ғой ақсүйектік нарқы !тіп!

Жамалынан жұпар аңқып тұратын,
Жамалардай жаһандағы бар кетік. 

Осы әйелді к!рген сайын суреттен,
Мұң-зарымды қала берем илеп мен. 

Бар әлемді аяғына жығылған, 
Кірпігінің ұшыменен сүйреткен!

ILLE DIXIT*
Сол Алматы...

сол терезе сұр, к!не...
Неге жазу керек сынды бірдеңе?

Неге !лтіру керек сияқты біреуді? 
Неге түсу керек сияқты түрмеге?

Неге ішу керек сияқты уды бар?
Неге сонша жиіркенішті ұлылар?

Неге к!зге к!рінбейді аяулы   
Тау басында жатқан аноу сірі қар?

Мынау адам...
ана к!лік бұрылған...

Сонда бәрі осындай ма бұрыннан?
Неге жаным жатырқайды барлығын,

Жүз жылдан соң қайтқан ұлдай 
Ұрымнан?

Неге сонша таусылдым?
Неге маған бәрі-бәрі жау сынды?
PS...тірісінде естімесін бір адам 

Түн ішінде қалып қойған даусымды. 

          * Ол айтты  (латынша)

***
Бір болғанмен ұлысы 

Бір-бірімен ешкімнің жоқ жұмысы:
3з бетінше күн к!реді патшасы, 

3з бетінше күн к!реді ұрысы. 

Жоқтай алмай жоғын бар,
3з бетінше күн к!реді момындар.
3з бетінше күн к!реді ауылдар,  

Шұрық тесік басып қалған жолын қар.  

К!рмесе де с!йлеп кер, 
Күн к!рсетпей бейнетті ерге 

кей бектер... 
3з бетінше күн к!реді олигарх, 

3з бетінше күн к!реді зейнеткер!

Бір болғанмен ұлысы,
Бей-берекет шашылған бір ырысы –

Дәурен БЕРІКҚАЖЫҰЛЫ

ПОЭЗИЯ

Бәтуасыз елден тағы бақ іздеп,
Баз бір бейбақ сенделеді түн іші...

Құрысын!

***
...бәріміз !лген күн болды...

Қан аралас топырағыңды гүл к!мді. 
Сұрақ толы, 

шырақ толы шаршыға
Аң-таң болып кіп-кішкентай ұл келді.

Бала тұрды түк түсінбей жанары,
Ана тұрды қояйын деп бір белгі.

...ту сыртымда еп-ересек біреулер 
сылқ-сылқ күліп үлгерді. 

***
Сені күткен түн қандай керім еді: 

К!з алдымда құс жолы керіледі. 
К!ктем исі аңқыған к!к т!сінде, 
К!рінбейтін жұлдыздар к!рінеді!

Сені күткен түн қандай к!ркем еді:
Алып-ұшып жан дүнием !ртенеді! 
Ешкімде жоқ сендегі ерке қылық, 

Ессіз етіп жіберді ерте мені.

Сені күткен түн қандай тылсым еді:
Ойға шомып таулардың тұр сілемі. 
Бірге жанған жүректі к!ріп тұрып, 

Гүлге қонған к!белек күрсінеді!

Кейіпкерің шыққан сайын кейкиіп, 
Онсыз-дағы қан жұтумен келем мен!

Бар-ау демей бізден-дағы басқалар, 
Ойнадыңдар !міріммен оспадар. 

Құлай-құлай қирап барлық қабырғам, 
Шыдай-шыдай жүрек бір күн тас болар!

Осылайша құйылғанда миға қан,
Шыр-шыр еткен жаным шықпай...

қиналам! 
Сонан кейін жатып алып ішемін,

Тағдырымды құшақтап ап қираған!

Шу-шұрқан ғып іші пысқан бар елді, 
Сүйемін деп айта берме сен енді.

Қаншалықты жақсы к!рсем !лімді, 
Соншалықты жек к!ремін !леңді!

***
3тпейтін сияқты мына түн, 

Кеппейтін сияқты мына жас – 
Дамылсыз дірілдеп тұратын 

Сәуірдің жаңбыры аралас!

Атпайтын сияқты таң бүгін, 
Жақпайтын сияқты от үміт – 
Мендегі жарықтың барлығын 

Үлгерген !лтіріп!

Жанымдай сүйетін !ле-дүр, 
Бейкүнә ғұмырды ұрлаған – 

Жендет пенен жемір к!п. 

Небір ойға тұншығып, 
Тар кеңсеге бір кіресің, бір шығып.

Түсініксіз бұл !мірді мен үшін, 
Біреу әйтеу жүр сүріп. 

***
Маған десе петиция жаз арлы ағам,

Министрдің түкіргені бар маған!
Оған қымбат – Президенттің қабағы, 

Оған қымбат – ақшасы бар оңбаған!

3мірінде жаны жылап к!рмеген,
Қайтеді олар к!к аттыны к!лденең!

Ұқпайды олар шыр-шыр еткен ұлтыңды,
Шықпайды олар қоңыр салқын б!лмеден. 

Гүр-гүр еткен дауысымен ықтырып, 
Үйренген ол шігіңді де бүк қылып. 

Жаны қалмай есеп беріп жандайшап,
Жандаралдар қол соғады тік тұрып. 

Қаншалықты қақса-дағы зар қоғам,
Министрдің түкіргені бар маған!

Кешке жақын бір тал қылы қисаймай,
Сұхбат беріп отыратын арнадан. 

К!ресіні к!рдім осы қор елден, 
Деп күрсініп қояр тағы тереңнен. 

Ақтайды оны алып-ұшып Премьер, 

ЖАҢА КІТАП

ДӘСТҮР

«ҚҰЛАҒЫҢА ТАҚҚАНЫҢ 
КҮМІС СЫРҒА...»

«БІР ҚАЙЫРЫ БАР ДҮНИЕ»

Дәстүрі мен діні біте қайнасқан қазақ халқы барлық дүниеге 
ұлттық таным тұрғысынан мән берген. К�рер к�зге әдемі 
әшекейдің �зі екі түрлі қызмет атқарған. Бірі – адамның ажарын 
ашып, сән-салтанатын келістіру, екіншісі – оның ерекшелігінен 
хабар беретін мән-мағыналық қызметі. Мұны айтып отырған 
себебіміз, бүгінгі таңда қыз балаға сырға тағуда жас ерекшелігі 
сақтала бермейтінін байқап жүрміз.

Ұлттық кітапханада Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында Қазақстанның Түркиядағы 
елшілігінің дипломаты, Қазақстан 
Жастар одағы «Серпер» сыйлығының 
лауреаты, халықаралық Жамбыл 
сыйлығының иегері Мәлік 
Отарбаевтың «Бір қайыры бар 
дүние» атты эсселер жинағының 
таныстырылымы �тті.

Жиынды жүргізген белгілі ақын, 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 

Дәулетбек Байтұрсынұлы автордың бұл 

еңбегі «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

мен Астананың 20 жылдық мерейтойына 

тартуы екенін тілге тиек етті.  

Екі елдің арасындағы береке-бірлік 

пен ынтымақты нығайтуда талмай еңбек 

етіп, үнемі ізденісте жүретін, С.Аронұлы, 

Ш.Мұртаза, Н.Оразалин, Р.Отарбаев, 

Т.Медетбек, Р.Ниязбек, Е.Жақыпбектің 

кітаптарын түрік тіліне аударып, Ю.Эмре, 

Р.Н.Гүнтекин, Х.Танер сынды түрік ақын-

жазушыларын қазақ тілінде с#йлеткен 

қаламгердің кітабының таныстырылымы-

на оқырман қауым к#п жиналды. 

Алғашқы с#зді Ұлттық кітапхана 

директоры Ж.Сейдуманов алып, кітап 

Сырға – қыз-келіншектердің құлаққа тағатын сәндік әшекей 

бұйымы. Мәселен, құлағында сырғасы жоқ қыз бен сырға таққан қыздың 

к#ркемдік, әсемдік жағынан айырмашылығы екі түрлі. Содан да болар 

ата-ана қызының құлағына сырға тағуға асық болады. Бұл туралы Studex 

кәсіби құлақ тесу құрал-жабдықтарын шығаратын орталықтың маман-

дары айтты. «К#птеген ата-аналар балаларының құлағын ертерек тескісі 

келеді. Біз ең алдымен, балалардың негізгі екпелерін алатын уақытты 

күтуіне немесе баланың #зі сырға тағудың не екенін түсінетін жасқа 

жеткенде тесуге кеңес береміз. Құлақ тесер алдында ата-аналарға бала-

ларымен с#йлесіп алуларын ұсынамыз. 3йткені қатты қорқып, жылап 

тұрған балалардың құлағын тесуге болады, бірақ баланың эмоционал-

ды жағдайына байланысты ауруы мүмкін. Ал #здерін сабырлы ұстаған 

балалардың құлағы ешқандай машақатсыз жазылып кетеді» дейді олар.

Бұл пікірді балалар дәрігері қуаттайды. «Сырғалық #те сезімтал бо-

лады. Онда к#птеген жүйке талшықтары мен қылтамырлар орналасқан. 

Олар басқа ағзалармен байланысып жатыр. Одан б#лек, баланың құлағын 

ес білмейтін кезде тестірсе, ол сырғаны тартып қалып, сырғалығын 

жырып жіберуі мүмкін. Сол себепті құлақты бала мектепке барар ал-

дында, яғни 5-6 жасында тескен ж#н. Оның #зінде алдын ала қанның 

ұйығыштығын тексеріп алу керек. Кейде қан тоқтамай қоятын жағдайлар 

болады» дейді Алматыдағы №5 қалалық клиникалық аурухананың педи-

атры Сандуғаш Құрманалина. 

Десек те, арамызда қыздарының құлағын ерте тестіргендер де бар. 

Солардың бірі – Жансая Байғожина. Ол алты айлық қызының құлағына 

сырға тағыпты. «Бірде Instagram желісінен жаңа туған нәрестенің құлағын 

тесіп сырға таққанын к#рдім. Біздің қызымыздың да құлағын тестіру 

туралы ой келді. Жолдасыма айтып едім, ол әлі кішкентай деп, тоқтау 

салды. Қызым бес айдан асқанда, бұл ойымды енеме айттым. Ол кісі 

келісімін берді. С#йтіп, алты айымызда салонға барып, құлағын арнайы 

құрылғымен тестірдік. Басында медициналық сырға тақты. Бір айдан соң 

оны #зіміздің сырғамызға ауыстырдық. Қызым сырғасын қайта-қайта 

ұстап, тартып, мазасыздана ма деп ойлап едім, ондай қиындықтар болған 

жоқ. Тек киіміне ілініп қала беретін. Сол кезде жыласа, әкесі: «Бекер ерте 

тестірдік, кішкене #сіп, есін білгенде тесу керек еді» дейтін. Бірақ #се келе 

қызым үйреніп кетті. Қазір құлағында жалт-жұлт еткен сырғасы бар. Кез 

келген адамның к#зі бірінші соған түседі» дейді жас ана. 

Ал к#пті к#рген әже Ақерке Оразова қыз баланың құлағын 6-7 жасын-

да тесу керек екенін айтады. «Біздің кезімізде қыз жеті жасқа толған соң, 

сырғалығын екі жағынан тарымен уқалап, жанын кетіріп, инемен тесетін. 

Оған жіп #ткізіп қоятын. Қазір кішкентай бүлдіршіндердің құлағын тесіп 

қоятын болыпты. Ол дұрыс емес. Себебі ер бала үшін сүндетке отырғызу 

қандай мәнге ие болса, қыздың құлағын тесіп, сырға тағу да сондай мәнді 

білдіреді. Ол – қыздың бой түзеп, ертеңгі келін атанатын күнге дайындық 

жасауды бастайтын кезеңі. *улеттің апа-әжелері оған енді сырғалы қыз 

атанғанын айтып, білгенімен б#лісіп, үй шаруашылығына бейімдей 

бастайды. «Қызға қырық үйден тыю» деген с#з осы уақыттан бастап ай-

тылады» дейді қария.

Осы жерде «бұрын қыздың құлағын балдырған шақтан #ткенде тес-

кен қазақ қазір неге ол ғұрпынан ажырап қалды?» деген сауал туады. 

Оның жауабы біздің #ткенімізде екен. Кеңес үкіметінің солақай сая-

саты сырғаға да салқынын тигізіпті. Мұны Дина Қойшыбайқызымен 

тілдескенде аңғардық. «Біз Кеңес одағы кезінде #мір сүрдік қой. Ол кезде 

құлақ тесуге деген к#зқарас жақсы болған жоқ. Тек діни жоралғы ретінде 

қарастырылатын. Оқушы кезімізде де, университетте оқыған кезде де 

«барлық адам бірдей болуы керек» деген талап қойылды. Моншақ, сырға, 

түйреуіш тағуға болмайтын. Бірдей киінетінбіз. Шаш үлгіміз де ұқсас 

болатын. Сондықтан 50 жасқа дейін құлағымды тескен жоқпын. Кейін 

мерейлі жасқа толғанда қыздарым сырға әкеліп, тақты. 3зім екі қыз 

тәрбиеледім, екеуінің де құлағын тестірген жоқпын. 3здері бой жеткен 

соң, қалаға оқуға барғанда сән к#ріп, тестіріп келді. Қарсы болмадым» 

деді Д.Қойшыбайқызы. 

Сырға тағу – жай ғана сән емес. Оған қатысты халқымыздың #зіндік 

таным-түсінігі, ырым-тыйымдары да бар. Мәселен, халық арасында 

сырғаның құлақты #сек-аяңнан, әдепсіз с#зден тыятыны туралы сенім 

қалыптасқан. «Құлағыңа алтын сырға» деп қажет емес мәліметті құлаққа 

ілмеу керек екенін ескерткен. Дегенмен бүгінде бұл с#з осыған қарама-

қарсы мағынада, «назарға ал», «тыңда» деген мәнде қолданылып жүр. 

Сондай-ақ ертеде қай үйдің бой жетіп отырған қызы болса, керегеге, 

кілемге, бақанға сырға іліп қоятын болған. Бұл келген қонақтарға үйде 

қыз бар екенін, ата-анасы әлі ешкіммен құда болмағанын білдіреді. 

Естеріңізде болса, «Ер Т#стік» ертегісінде осы туралы айтылады. Ерназар 

тоғыз ұлын бір үйдің тоғыз қызына үйлендіргісі келіп, ел арасын кезетін 

тұсы бар. Бір үйге келгенде керегеде ілулі тұрған сегіз сырғаны к#ріп, 

біреуі жетпегеніне қапаланады. Сонда үйдің бәйбішесі «Сегіз қызым – 

бір т#бе, Кенжекейім – бір т#бе» деп тұсбақанда ілулі тұрған тағы бір 

сырғаны алып келеді. Бұл жоғарыда айтқан с#зімізді қуаттай түссе керек. 

3кінішке қарай, осындай ұлттық ғұрыптарымыз ұмыт қалып барады...

9сел САРҚЫТ

авторының шығармашылығына тоқ-

талды. Белгілі ақын Р.Ниязбек еңбекте 

#мірдің боямасыз болмысы бейнеленгенін 

с#з етсе, жазушы, драматург А.Ашири 

қаламгердің ұлттар әдебиетіне қосып 

жүрген еңбегін жоғары бағалады. 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері 

Т.Медетбек: «Мәлік Отарбаев шағын 

әңгіме-эсселерімен адам бойындағы ізгі 

қасиеттерді, имандылықты, ізгілікті, 

инабаттылықты айта отырып, қоғамда 

болып жатқан келеңсіз құбылыстарды 

сынайды. Жалғыз Қазақстан емес, 

әлем елдеріндегі жағымсыз әрекеттерді, 

керексіз мінез-құлықтарды сарапқа са-

лып, сонымен бірге адам мен адамның 

үйлесімділігі, жарасымдылығы жайлы 

айтып келе жатқан ойлы азамат. Оның 

ең басты қасиеті – түрік тілін #те жақсы 

меңгергені. Екі елдің жақындасуына 

үлкен ықпал етіп жүрген мұндай жас-

тар #те сирек» десе, ақын-жазушы  

Н.Қуантайұлы: «Мәлік – үш тілді еркін 

меңгерген жазушы. Аудармашы ғана емес, 

Осман дәуіріндегі, Ататүрік заманындағы 

түрік тарихын жақсы білетін шежіреші, 

тарихшы. Оның жазушы-аудармашы 

ретінде шығармаларын оқып отырып, 

бойында бірнеше қасиет дарыған та-

лантты қаламгер екенін байқадық. «Бір 

қайыры бар дүние» эсселер жинағында 

шығыстың к#не сарындарын, Осман 

заманын, мұсылмандық кезеңдерді 

қазіргі уақытпен салыстыра отырып, ой 

түйіндейді. Мұндай қадамға екінің бірі 

бара бермейді. Осындай жақсы дүниелер 

жазу үшін шығыс тарихынан, Осман 

дәуірінен, мұсылмандық #ркениеттен 

хабары болуы керек. Қаламгер бұл салада 

қай жағынан болсын, қамшы салдыр-

майтын бес аспап маман» деген пікірін 

білдірді. 

Жиын барысында қоғам қайраткерлері 

Ш.Беркімбаева, Н.Алпамысова, А.Осман, 

З.Асабаев, Н.Қапалбекұлы, Қ.Түменбай, 

Н.Ақыш, Д.Ысқақ, *.Қайырбеков, 

Б.Шахан, Н.Ораз, Ж.Табын және т.б. с#з 

с#йлеп, ой-пікірлерімен б#лісті. 

3з кезегінде с#з алған М.Отарбаев 

кітап атауының шығу тарихына тоқталды. 

«Біз  – Тәуелсіздік  жылдарының 

ұрпағымыз. Бала кезімізден тәуелсіздік 

ж ы л д а р ы н ы ң  қ а л ы п т а с у ы н а  д а , 

90-жылдардың қиындықтарына да куә 

болдық. Тәуелсіздік тұғырының беки 

түсуіне осы басқосудағы барша қоғам 

қайраткерлері аянбай атсалысты, үлес 

қосты. Қазіргі таңда сол қиындықтарды 

еңсерген еңбектің  жемісін к#ріп отыр-

мыз. Астананың 20 жылдығы, т.б. мұның 

барлығы Тәуелсіздіктің арқасында қол 

жеткізген қуаныш. Яғни бүгінгі жеңісіміз 

– кешегі #ткен қиындықтардың жемісі. 

3мірдегі сол қиындықтардың #зінде 

де бір қайыры бар екендігі к#рінеді. 

Кітаптың «Бір қайыры бар дүние» деген 

атауы міне, осы ойдан туындады. Қазақта 

ақылы дария даналардың, қазыналы 

қариялардың жастарға ақ батасын беретін 

жақсы дәстүрі бар. К#здеген мұратым 

тек қана кітап шығару емес,  осы кітап 

арқылы к#пті к#рген ақсақалдардың 

ақ батасын алу еді» дей келе, жиынға 

қатысқан аға буын #кілдеріне, жастарға 

ризашылығын білдіріп, алғыс айтты. 

Жиын соңы әдемі әнге ұласты. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

¤Ç Æ‡ÐÅÃ Ì ÅÌÅÑ 
ÌÛÍÀÓ Ê¤ÒÅÐÃÅÍ...

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары Серіктестіктің 

Бас есепшісі Гүлмира Амангелдіге анасы

Бикамал Т*ЛЕГЕНОВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к#ңіл айтады

***
Ар-ұжданы ақ қардай аппақ елім, 
Бар кезінде сен кімді ақтап едің? 

Тілің жеткен жерінше қарғап-сілеп, 
Ит-терімді басыма қапта менің. 

Күллі менің күнәмді айпаралап, 
Дал-дұл етіп арымды тапта менің!

Шыр-шыр еткен жанымнан түк 
қалдырма,

Шыға алмай жүрген бір шаққа менің. 
Айыра алмай қалма тек салдақыны 

Бетпақтықпен жасырған сатпақ !ңін. 
Киіп алып киелі к!ңіліңді,

Ие болған аяулы атқа тегін. 
Жолым түзу болғанмен, ж!нім түзу,

Қолым тегі жеткен жоқ баққа менің. 
Қалмасыншы айтылмай тек ештеңе, 

Алмасыншы ешкімді ақтап !лім!

***
Маған теліп оған жазған !леңді, 
Сор басымды қыла берме қор енді! 

Мені алдап болғандығың аздай-ақ,
Адастырып болдың әбден бар елді.

Салма менің суретімді !леңмен, 
Мен емеспін ол бақытқа кенелген.

Күтпейтін сияқты мені !мір, 
Бітпейтін сияқты бір жара!

КҮЗГІ ЭТЮД
Біреудің к!ріп ұрлығын, 

Біреудің к!ріп құлдығын. 
Күнімен к!гі қабарып, 

Алматы жылап тұр бүгін! 

3мірдің к!ріп сұмдығын,
3мірдің к!ріп шындығын. 

Түнімен шашы ағарып 
Ішінен ғана тынды кім?

***
Jлдеқашан !ліп қалған екем мен, 
3з жүрегім емес мынау к!терген. 

Ұятты ойлап, баяғыдай арды ойлап, 
Тер шықпайды шекемнен. 

Келіп қалған т!теннен, 
Зауал сынды б!тен мінез, б!тен рең...

Осынау бір болмысым мен дәлдүріш, 
Дүн-дүнияға сыймай, шіркін, кетем мен. 

Баяғыдай к!ңіл жоқ. 
Тот жеп қойған отырасың темір боп. 

Жаныңды үңгіп, !лмесіңе қоймайды, 

Мақтайды оны мақалалар т!ленген. 
Күнің түсіп бара қалсаң кімсің дер,  

Сақтайды оны қаны сұйық күншілдер.
Шындық осы – қалса-дағы қу басым. 
Сұмдық осы – қалса-дағы құр сүлдер!

ЭМИЛИ ДИКИНСОННАН 
Сан құбылған жоталардың түр-түсі,

Үйге кірген қызыл сәуле күлкісі.
Таң шапағы шартарапқа шашылған,

Қараңғылық қара жерге асылған.
Жалқын түсті жанып кеткен жапырақ,
Сарғыш тартқан беткей менен атырап.

Jйнек бетін ұрғылаған шыбын мен
3рмекші анау !рмек тоқып жүгірген.
Қораз даусы тыныштықты үркіткен,

Тіл біткеннен маңғаз маусым 
гүл күткен.

Тоғай жақтан талып жеткен 
балта үні,

Топырақ иісі қауып кеткен аңқаны.
Мынау дыбыс, ең ақыры түс те бұл –

Тіл ұшына ілінбеген іс небір 
(Күдікпенен қарамаңыз бұған, Сіз)

Қайта бәрі жаңғырады 
күмәнсіз!
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ОРДАСЫОРДАСЫ

Қазақстанның Халық жазушысы, Мемлекеттік және тәуелсіз «Тарлан» сыйлығының 
иегері, қазақтың көрнекті ақыны Қадыр Мырза Әлі туған жерге арнаған өлеңдерінің 
бірінде:

«Қайда жүрсем, сен менің арымдасың,
Рухымда, жадымда, қанымдасың» деп толғанған еді. Шынымен де, ғұмырының 

денін Алматыда өткізгенмен, шайырдың Жайықпен байланысы бір сәтке 
үзілмегеніне өмірі дәлел, өлеңі дәлел. Қазақ руханиятына жанашыр тұлғалардың 
бірі – Қырымбек Елеуұлы облыс әкімі болып тұрған кезінде Жайық өңірінің 
жақсы-жайсаңдары қамқорлықты көп көрді. Әкім қарт Алатаудың бөктерінде 
алшаң басып, қадірі қазақ еліне тұтас жеткен шағында абыройдың шыңына 
малдас құрып жайғасқан Қадыр ақынға жайлы баспана дайындап, туған 
жеріне шақырып, құрмет көрсеткен болатын. Бұл күнде ақынның өзі жоқ болса 
да, көзіндей боп Оралда «Қадыр үйі», «Қадырсарай» атанған Қадыр Мырза Әлі 
атындағы облыстық мәдениет және өнер орталығы халыққа қалтқысыз қызмет 
көрсетіп келеді.  Орталық 2015 жылы Қадыр Мырза Әлінің 80 жылдығына 
орай пайдалануға беріліп, Батыс Қазақстан облысында ақынның еңселі 
ескерткіші ашылған болатын.  Бұл облыстың ғана емес, республиканың ру-
хани өміріндегі айрықша жаңалық болды. Өзге өңірлерде әзірге баламасы 
жоқ  орталықтың ашылуы батыс өңірі ғана емес, барша қазақ елінің 
рухани өміріне үлкен серпіліс әкелді. 

Бұл #нер ошағы #лкеміздегі ең ірі 

мәдени мекеме болып есептелінеді.

Ғимараттың жалпы к#лемі – 3960,7 шар-

шы метрді құрайды. Мұнда 150 орындық 

концерт залы, ақынның мемориалдық 

кабинеті, конференцзалы, к#рме залы, 

1125 орындық амфитеатр, кітапхана және 

Қазақстан Жазушылар, Суретшілер, Ком-

позиторлар одақтарының БҚО филиалда-

ры орналасқан.

Мәдениет және #нер орталығының 

ашылуы халықтық тойға ұласты. Батыс 

Қазақстан облысының сол кездегі әкімі, 

#нер мен руханияттың үлкен қолдаушысы 

Нұрлан Ноғаевтың жанкешті еңбегімен 

салынған орталықтың ашылуына Қадыр 

ақынның жары мен балалары, немерелері, 

елге танымал ақын-жазушылар қатысты. 

Қазақстанның Еңбек Ері, Халық жазу-

шысы *біш Кекілбаев, мемлекет және 

қоғам қайраткері 3мірбек Байгелді, сол 

тұстағы Қазақстан Жазушылар одағы 

басқармасының т#рағасы, Сенат депу-

таты, ақын Нұрлан Оразалин, ақын, ҚР 

Еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық 

«Алаш» сыйлығының иегері  Серік 

Тұрғынбекұлы құрметті қонақ ретінде ар-

найы келіп, елдік іске #здерінің лайықты 

бағаларын берген болатын.

Алматыдан Қадыр ақынның жеке 

кітапхана қорындағы 7000-нан астам 

кітаптың 6767-сы Оралға жеткізіліп, 

тұтынған заттары қымбат мұра ретінде 

орталықтың мұражайына қойылды.

Бұл жер сонымен бірге Ақ Жайық 

# ң і р і н е н  ш ы қ қ а н  қ а л а м г е р л е р д і ң 

екінші үйіне айналған десек те болады. 

Мұражайда Қ.Жұмалиев, Қ.Аманжолов, 

Т.Жароков, С.Сейітов сынды ақын-

жазушылардың еңбектерімен, жеке затта-

рымен танысу мүмкіндігі бар. Орталықта 

РУХАНИЯТРУХАНИЯТ
белгілі ақын, журналист, Орал қаласының 

Құрметті азаматы Жанғали Нәбиуллиннің 

оқырман б#лмесі жұмыс істейді.

Орталық жылдың басында шаралар-

ды  жыр мерекесімен бастайды. Себебі 

қаңтар айының 5 жұлдызы – Қадыр Мыр-

за *лінің дүниеге келген күні. Бұл күні 

«Қазыналы Қадыр әлемі» атты ашық 

есік күні аясында таңнан кешке дейін 

ақынның құрметіне арналған бірнеше 

Қазақстан ақын-жыршылар одағының 

мүшесі С.Бисенғалиев, Т.Таймасұлы, 

Е.Бимұханов, Е.Ахметов, Ү.Елеубайқызы, 

М . Ш ү й і н ш ә л и е в а ,  Т . * л і п қ а л и е в , 

Ш . Қ ұ р м а н а л и н а ,  М . Б е р д ә л і , 

З.Сисенғалиев, т.б. ақындар #ңіріміздің 

маңдайалды #нер иелері орталықтың кон-

церт залында Жайық жұртшылығымен 

жүздесіп,  мазмұнды әңгімелерімен 

б#лісіп, кітаптарының тұсаукесерін жасап, 

жырларын оқып, к#рермендерге рухани 

азық сыйлай білді.

Ж е р г і л і к т і  т а л ғ а м п а з 

оқырманның талғамына сай қазіргі 

таңда сұранысқа ие әдебиет, 

мәдениет #кілдерімен де кез-

десулер ұйымдастырылып 

тұрады. К#рнекті қаламгер 

С.Досанов, қоғам және #нер 

қайраткері Б.Тілеуханов, 

белгілі ақындар Қ.Бегманов, 

Д . К ә п ұ л ы ,  Б . Б а б а ш , 

* . Д ә у л е т б а е в а л а р д ы ң 

кездесу кештерінен алған 

ә с е р л е р і н  Ж а й ы қ т а ғ ы 

оқырман әлі айтып жүр.

Оралда #лең #лке-

сіне жасқана қадам 

басып келе жатса да, 

с#здерінің жаны, 

к#здерінің 

ж а л ы н ы 

бар жастар 

қаулап #сіп 

келеді. Соларға жігер беріп, шабытына 

қанат бітіру мақсатында «Жастықтың жа-

лын жырлары» айдарымен Қадырдың 

мемориалдық кабинетінде жұма сайын жыр 

мәжілістері #ткізіліп келеді. Еркін форматта 

#ткен жыр сағаттарында жастар жырларын 

оқиды, #зара пікір алмасып, сыр-сұхбаттар 

жүргізеді. Сол арқылы жастардың әдеби 

ортасы қалыптасып келеді.

Алашорда қайраткері  Жаһанша 

Досмұхамедовтің құрметіне арналған 

«Ұлықтауға лайық ұлт зиялысы» атты 

облыстық жыр мүшәйрасы және еліміздің 

жүрегі – Астананың асқақ айбынын, 

әлем халықтарының назарын #зіне 

аудартқан «Халықаралық ЭКСПО – 2017» 

к#рмесін жырға қосу мақсатында Астана 

күні мерекесі қарсаңында «Қадыр жолы-

мен...» жобасы аясында «Алаштың бағы 

шара ұйымдастырылады.

Жыл бойы әдебиет пен мәдениетке 

еңбек сіңірген ақын-жазушылар, мәдениет 

ардагерлерінің шығармашылық кештері 

ұйымдастырылып, мәдени ошақ #нердің 

рухани ордасына айналды.

Атап айтсақ, ақын, ұстаз, ҚР білім 

беру ісінің үздігі Д.Мұштанова, мәдениет 

саласының ардагері Г.Т#легенқызы, 

# л к е т а н у ш ы  С . Т а н а б а е в а ,  а қ ы н , 

9ЛЕМДЕ Д9РІЛІК *СІМДІКТЕР 
ТУРАЛЫ ҚАНДАЙ ТАРИХИ 

ДЕРЕКТЕР БАР?

Емдік ш#птерді адамзат баласы 

ежелден-ақ қажетіне жаратқаны туралы 

деректер әлемнің әр түкпірінде кездеседі. 

Мәселен, дәрілік #сімдікті емге пай-

далану туралы алғашқы мәліметтер 

е ж е л г і  А с с и р и я д а  т а б ы л ғ а н  қ ы ш 

тақтайшаларға жазылған. 3з дәуірінде 

қолданылған 200-ден астам #сімдікке 

сипаттама берген ежелгі грек дәрігері 

Гиппократ «#сімдіктің қай б#лігі болса 

да пайдалы, оларды ауруды емдеуде 

кеңінен қолдануға болады» деген. Ал Рим 

дәрігері Гален тұңғыш рет науқастарды 

#сімдіктің қайнатындысымен, шырыны-

– Азаттық!» атты республикалық ақындар 

айтысы #ткізілді.

2016 жылы Қазақстан Суретшілер 

Одағының БҚО филиалымен бірлесіп ай 

сайын облысымыздағы он екі ауданның 

суретшілер мен қол#нершілері туындылары-

нан жасақталған к#рме ұйымдастырылып, 

жыл соңында қорытындыланып, әр ау-

даннан шыққан үздіктер марапатталды. 

К#ршілес Атырау, Ақт#бе облыстарының да 

суретшілерінің арнайы к#рмелері қойылып, 

туындылары жұрт назарына ұсынылды.

«Қадыр жолымен. . .» ,  «Ауылдан 

сәлем», «Ауылдағы ардақтылар», «Елеулі 

есімдер», «Жарқ етіп с#нген бір жұлдыз» 

жобалары қолға алынып, жүзеге асуда.

Жобалармен жұмыстану барысы жақсы 

нәтижелер беруде. Мысалы, «Ауылдан 

сәлем» жобасының мақсаты – ауыл халқы 

мен қалалықтардың рухани байланысын 

нығайту. Таланттар мен дарындардың 

алтын бесігі – ауыл ұл-қыздарының 

#нерін кеңінен насихаттап, елге к#рсету  

– жобаның ерекшелігі мен жаңашылдығы. 

Жоба барысында #нердің алтын қазығы 

– ауылда танылмай жүрген талассыз 

таланттардың мол екендігіне куә болдық.

 Орталық жанынан «Қадыр жолымен..» 

жобасы аясында жүз пайыз Қадыр Мырза 

*лінің шығармашылығын насихаттай-

тын «Дала дидары» атты к#шпелі #нер 

ұжымы құрылып, шалғай жатқан ауыл 

тұрғындарына аяқтай барып, құрылған 

ұжым құрамындағы #нерпаздар ақын 

#леңдерін оқып, с#зіне жазылған әндерді 

шырқап, халықты рухани сусындатып 

келеді.    Концерттік бағдарлама барысын-

да Қадыр Мырза *лінің қанатты с#здері, 

ғибратты әңгімелері, қағытпа қалжыңдары 

к#рерменнің к#ңілінен шығып, ұлы тұлға 

туралы естеліктер де айтылады.

Ақжайық, Қарат#бе, Теректі, Сырым, 

Зеленов, Б#рлі, Шыңғырлау ауданда-

рында және к#ршілес Атырау, Ақт#бе 

облысының орталығы мен  бірқатар аудан-

дарында #нерлерін к#рсетіп, к#рермендер 

оң бағасын берді. К#шпелі #нер ұжымы 

күні  кеше ғана  Астана мен Алма-

ты қаласында #нер сапарымен болып, 

ағайынның ақ алғысын арқалап қайтты.

Ақпарат дәуірінің #ркендеген шағында 

мәдениет ошағы заман талабынан шыға 

біліп, ұйымдастырылған шараларды дер 

шағында к#пшілікке хабарлап отыра-

ды. *рбір шаралардың #ту барысы мен 

қорытындысын дәл уақытында әлеуметтік 

желілерге жариялап, тыныс-тіршілікті 

жеткізуден кеш қалмайды.

Осы орайда, облыстық мәдениет және 

#нер орталығының жеке сайты ашылып 

(kadyrcentr.kz), жаңалықтардан б#лек 

Қадыр туралы мағлұматтар жинақталды. 

Фейсбук парақшасында «Қадыр қазынасы» 

айдарымен Қадыр Мырза *лінің #леңдері, 

қалжыңдары, ғибратнамалары, сондай-

ақ ақын хақындағы пікірлер күн сайын 

жарияланып келеді. Бұл бастама желі 

қолданушылары тарапынан қолдауға ие 

болып, оң пікірлер айтылды.

Бүгінде Орал қаласының ең басты 

мәдени шараларын, мерекелік салтанат-

тарды Қадыр орталығы орналасқан алаңда 

#ткізу үрдіске айналуда. Салтанат сарайы 

мен Неке сарайы орналасқан жаңа алаңға 

10 мың адам еркін сияды.

Батыс Қазақстан облысының әкімі 

Алтай К#лгіновтың бұл орталыққа деген 

к#зқарасы мен қол дауы алаб#тен. Аймақ 

басшысы Қадыр шығармашылығын 

алыстағы  ауыл-аймақтарға насихат-

тау үшін шетелдік шағын автобуспен 

қамтамасыз етіп, сахна сәнін келтіріп 

тұратын  LED экран алуға қолдау к#рсетті.

3ңір басшысыныңы қпалымен қаланың 

5-м#лтек ауданы «Қадыр Мырза *лі 

ауданы» деп ресми атау алды. Орталық 

ғимараты жанындағы автобус аялдамасы 

да ақын атымен аталады.

Күнделікті тірлігі қалың бұқарамен 

тығыз байланысты Қадыр орталығында 

қазір де қызу тірлік жалғасын табуда. Қолға 

алған істер жалғасады, жаңа жоспарлар да 

жетерлік. 3нер ошағы үш жыл ішінде 

тұрақты к#рермендерін қалыптастырды. 

Алыстан-жақыннан арнайы келетіндердің 

қарасы азайған емес. Қадыр орталығының 

к#рермендері мәдени шараны  тамаша-

лап қана қоймай, шара соңында ойла-

рын ортаға салып,  #зіндік ұсыныстарын 

білдіріп жатады. Бұл да болса, халықтың 

#нер ошағына деген жақындығын, ыстық 

ықыласын, екеуара біріккен жұмыстың 

нәтижесін к#рсетсе  керек.

Бауыржан ХАЛИОЛЛА,
Батыс Қазақстан облыстық Қадыр 

Мырза 9лі атындағы мәдениет және �нер 
орталығының директоры

ДЕНСАУЛЫҚ

ЕЛІМІЗДЕ ДӘРІ ӨНДІРІСІ 
ҚАШАН ДАМИДЫ?

Қазақ елінің тауы мен даласын-
да, �зені мен к�лінің жағасында 
ғылыми түрде тіркелген 6 
мыңнан аса �сімдік �седі. Соның 
жартысының, яғни 3 мыңнан 
астамының биологиялық құрамы 
зерттеліп, дәрілік қасиеті бар екені 
анықталған. Мұның сыртында 
еліміздегі ботаникалық бақтардың 
ғалымдары әлемнің әр түкпірінен 
елімізде �спейтін �сімдіктерді 
алып келіп, жерсіңдіріп �сіруде. 
Ал дәрі-дәрмектің 50 пайызы 
дәрілік ш�птерден жасалатынын 
ескерсек, бізде әлемдегі емдік 
ш�птердің бәрі бар деп есептеуге 
негіз бар. Ендеше, еліміздің дәрі 
нарығында отандық �німдер неге 
27 пайызын ғана иеленіп отыр? 
Бұл к�рсеткішті ең болмағанда 
50 пайызға жеткізуге не кедергі? 
Мәселені шешу ж�нінде ҚР 
Президенті Н.Назарбаев Үкімет 
алдына қандай тапсырмалар 
қойды? Олар қалай орында-
луда? Сансыз сұраққа жауап 
іздеп, журналистік зерттеу жасап 
к�релік.

мен, тұнбасымен, ұнтағымен және одан 

жасалған дәрімен емдеген. Орыстың 

к#рнекті биолог ғалымы П.С.Массагетов 

1921 жылы Қазақстанның шығыс және 

оңтүстік-шығыс #лкелерін аралап, 

дәрілік #сімдіктер туралы құнды дерек-

тер жинап, «3сімдік әлеміне саяхат» атты 

кітабын жазған. Ал египеттіктер алоэ, 

қараған, анис, зығыр, к#кнәр, жалбыз, 

тал, арша тәрізді #сімдіктердің шипалық 

қасиетін ежелден біліп, пайдаланған. 

4 мың жыл бұрын үндістандықтар 

760 дәрілік #сімдікті халық емінде 

қолданса, Қытайда дәрілік #сімдіктер 

ж#ніндегі алғашқы кітап 5 мың жыл 

бұрын жазылған. Қазақ даласындағы 

дәрілік #сімдіктердің қасиеті туралы 

әл-Фараби бабамыз #з еңбектерінде 

жазса, 3тейбойдақ, Ырғызбайдай аңызға 

айналған емшілердің ш#п дәрілерді 

қолданып, талай батырлар мен хандардың 

дертіне дауа тапқанын ел аузындағы 

әңгімелерден білеміз. 3сімдіктерден 

дәрі дайындайтын к#зі қарақты адамдар 

ел ішінде бүгінгі таңда да бар. Ал соңғы 

жылдары дамыған елдерде сырқаттанған 

адамдардың к#бісі табиғи жолмен алынған 

дәрілерді к#бірек қолдана бастағаны рес-

ми мәліметтерде айтылып жүр. Мәселен, 

Жапонияда табиғи жолмен алынған 

дәрілерді тұтыну 15 пайызға артқан. Ал 

біздегі жағдай қандай?

ОТАНДЫҚ Д9РІ *НДІРІСІН 50 
ПАЙЫЗҒА ҚАШАН ЖЕТКІЗЕМІЗ?

Ресми деректерге сүйенсек, елімізде 

қолданыстағы дәрілердің 80-88 пайызы 

шетелдерден тасымалданады екен. Ал, 

дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

әрбір елде отандық #німнің үлесі 25 

пайыздан кем болмауы керектігін айта-

ды. Олай болмаған жағдайда био және 

фармакологиялық терроризм қаупі 

т#нуі ықтимал к#рінеді. Біздегі жағдайға 

қарасақ, қауіптің т#ніп тұрғанын анық 

аңғарамыз. Қауіптің т#нгені сол – #ткен 

жылдың соңы мен осы жылдың басында 

қант диабеті, бүйрек, жүрек аурулары 

секілді дерттерге шалдыққан, дәрігерлік 

есепте тұратын науқастар тұрақты 

тұтынатын дәрілер жетіспей, еліміздің 

біраз аймақтарында шу шыққаны есте. 

Дәл қазіргі таңда дәріханаларға кірсек, 

с#реде самсап тұрған Ресей, Үндістан, 

Швейцария,  Германия елдерінде 

#ндірілген шырындар, антибиотиктер, 

#зге де дәрілер к#зге түседі. Себебі дәрі 

#ндірісі – әлемде қару-жарақ сатудан 

кейінгі ең табысты бизнес. Сондықтан 

да дамыған елдер осы бизнеске бәс 

тігуге бейім. Деректерге жүгінсек, от-

андастарымыз жылына 120-130 миллион 

теңгеге шетелдің жасанды дәрілерін 

сатып алады екен. Мамандар олардың 

к#бінің құрамында химиялық заттар ба-

сым болғандықтан, адам ағзасының бір 

жеріне пайдасы тигенімен, екінші жерін 

зақымдап кететінін айтады. Ендеше, 

жоғарыда айтқан қаупіміз шындыққа 

айналып отыр емес пе?..

Бұл мәселені химия ғылымының 

д о к т о р ы  Х а к і м  С у е р б а е в  с е к і л д і 

ғалымдарымыз бен сарапшы-маман 

Дәурен Арын бұрын да к#теріп, жур-

налистер қауымы дабыл қағып, ел 

Үкіметінің назарын аудартқан еді. 

С#йтіп, «2010-2014 жылдарға арналған 

фармацевтика #ндірісін дамыту туралы» 

бағдарлама қабылданған. Ол бойынша 

елімізде 12 шағын зауыт салып, дәрі 

#ндірісін 50 пайызға жеткізу к#зделген 

болатын. Алайда, жобаланған межеден 

т#рт жыл асып кетсе де 50 пайыздық 

к#рсеткішке жете  алмай келеміз . 

Кейбір деректерге қарағанда отандық 

дәрі #ндірісі тұтынып жүрген дәріміздің 

27 пайызына ғана жеткен. Ал бұрынғы 

Кеңес Одағы кезінде дәрі #неркәсiбiне 

арналған #сiмдiк шикiзатының 80 пай-

ыздан астамы Қазақстан мен Орталық 

Азияда дайындалыпты. Ел Үкіметі 

уақтысында жұмыс істеп тұрған сол 

жүйені сақтап қалмауы салдарынан 

бүгінде шетелдің дәрісіне тәуелді болып 

отырмыз. Сарапшы мамандар бұл ретте 

отандық дәрігерлердің патриоттығы 

да  к#п мәселені  шешетінін айта-

ды. Мәселен, «Химфарм» АҚ бауыр 

мен #т жолдары ауруларын емдейтін 

«Урсодекс» деген дәріні  #ндіреді. 

Ал  бұл дәрінің «Урсафальк», «Урса-

сан» деген шетелдік баламалары бар. 

Отандық дәрі шетелдік нұсқасынан 

арзандау. Соған қарамастан дәрігерлер 

науқастарға шетелдік дәріні к#бірек 

ұ с ы н а т ы н ы  а н ы қ т а л ғ а н .  С е б е б і н 

сұрағанда,  «шетелдік фармкомпа-

ниялар #ндіретін дәрілердің сапасы 

жақсы әрі тиімді» дегенді алға тартқан. 

Бұл жағдай «Мукалтин» дәрісінде де 

қайталанған.  Дәрігерлер Украина 

мен Ресейден шығатын «мукалтинді» 

отандық #німнен артық санайды 

екен. Сарапшылар оның себебін де 

анықтаған. Біздің дәрігерлер шетелдік 

фармкомпаниялардың дәрі #ткізгендері 

ү ш і н  т # л е й т і н  қ а р ж ы с ы н  п а й д а 

к#ретіні белгілі болған. Сондықтан 

Денсаулық сақтау министрі бұл бағытта 

дәрігерлермен де  жұмыс жүргізу і 

қажет. Отандық #нім #ндірушілерді 

қолдай отырып, олардың шетелдік 

әріптестерімен бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға үлес қосатынын әрбір отан-

дасымыз түйсінгені ж#н.

Жақында ғана жарық к#рген дерекке 

жүгінсек, 2018 жылы ел тұрғындарын 

тегін дәрімен қамтамасыз етуге 200,2 

миллиард теңге қаржы б#лініп, #ткен 

жылға қарағанда к#рсеткіш 38 пайызға 

артыпты. Енді осы қаржының к#бі 

отандық дәрі #ндірушілеріне бағытталса 

оларды нақты қолдау болары анық.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
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Қасқасу топырағы қылқалам 
шеберлерінің «отаны» десе деген-
дей. Олай айтуымыздың да мәнісі 
бар. Бір ғана КСРО Суретшілер 
одағының 12 мүшесі тұмса табиғатты 
Төле би ауданының Қасқасуынан 
шыққан. Еуропаның қайта өрлеу 
дәуірлеріндегі Италияның ескі 
шаһарлары қаншама қалыпқа 
сыймаған суретшілерді тудырса, 
қайсар қазақ даласының осынау 
құйқалы пұшпағы де соншама да-
рындар сыйлаған. 

Осы бір «брендімізді» кәдеге жаратып, алыс-

жақын шетелдерге танытуды алғашқылардың 

бірі болып Түркістан облысының әкімі 

Жансейіт Түймебаев қолға алды. 

Күні кеше жыл басы *з Наурызда киелі 

Қазығұрт тауының етегінде Ұлт К#шбасшысы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы 

тапсырмаларға орай, әр ауданның әлеуметтік 

жағдайы мен табиғат ерекшелігін ескере оты-

рып, ай сайын бір іс-шара #ткізуді дәстүрге 

айналдыруды айтқан болатын. 

Қазығұрт ауданында «Наурыз Қазығұрттан 

басталады» атты керемет мерекеден соң, 

Түркістан облысының әкімі Түймебаевтың ба-

стамасымен Түлкібас ауданындағы қызғалдақ 

құлпырып #сетін әйгілі  Шұбайқызыл 

шоқысында «Қызғалдақ фестивалі» #ткізілді. 

Ал мамыр айында Ордабасы ауданында 

«Ордабасы – ел жүрегі ,  жер кіндіг і» , 

«Ордабасыға оралу: Береке басы – бірлік» 

атты тақырыптарда ауқымды шара, «Туған 

жерге тағзым: Ордабасы к#ктемі» деген атпен 

жастар форумы ұйымдастырылды.

 Мамыражай маусымда Бәйдібек баба 

топырағында желіге құлын байлатып, құлық 

биенің қымызын сапырған «Қымызмұрындық» 

фестивалі болды. 

Ал, міне, шіліңгір шілдеде Т#ле би жерінде 

халықаралық #нер фестивалі түңілігін түріп, 

халықаралық, республикалық дәрежедегі 

суретшілердің басын қосты.

«Т#ле би топырағынан кім шықты?» деп 

тарих парақтарын ақтарар болсақ, кескіндемелік 

туындылары кезінде  Бүкілодақтық  және  

халықаралық к#рмелерге қойылған үлкен 

талант иесі  Бексейіт Түлкиев, ҚР Суретшілер 

одағының мүшесі, «Мәдениет қайраткері», 

Құрмет белгісінің иегері Мұрат Қалқабаевты 

жерлестері әрдайым мақтанышпен еске алып 

отырады. Жалпы табиғаты келісті ауданнан 

шыққан танымал суретшілердің тізімі осымен 

шектеліп қалмасы анық. Сондықтан жыл 

сайын қылқалам шеберлерінің Т#ле би 

ауданында жиналып, пленэр #ткізуі #нердегі 

дәстүр сабақтастығы болып саналмақ.

Аптаға созылған «Kaskasu» халықаралық 

суретшілер пленэрі әдемі қорытындыланды. 

3лкенің табиғатын кенепке кестелеген 

суретшілердің еңбегі к#рмеге қойылды. Жұрт 

тамсанды. Тамашалады. Сүйсінді. Шараның 

салтанатты жабылу рәсіміне облыс әкімі 

Жансейіт Түймебаев арнайы қатысып, пле-

нэрге ат арытып келген қылқалам шеберлерін 

марапаттады.

Аймақ басшысы суретшілердің жемісті 

еңбектерін тамашалап,  #нер иелеріне 

шығармашылық табыс тіледі.

«Бұл шараға әлемнің әр түкпірінен келген 

атақты суретшілердің туындылары Түркістан 

облысының к#ркемсурет қорын толықтыруға 

#з септігін тигізері с#зсіз. Халықаралық 

деңгейдегі белгілі қылқалам шеберлерінің 

осы апталықтағы шығырмашылық ізденісінен 

құнды #нер туындысы табылады деп се-

нем. Аталған шараны ұйымдастырудың 

негізгі мақсаты – Түркістан #ңірінің #зіндік 

табиғи географиялық ерекшеліктерін және 

к#з тартарлық орындарын бейнелейтін 

халықаралық деңгейдегі #нер шығармаларын 

жасап, оларды әлемдік деңгейде таныту, сол 

арқылы туризмді дамытуға үлес қосу» деген 

Жансейіт Қансейітұлы шетелдік қылқалам 

шеберлеріне алғыс білдірді.

 Айта кетерлігі, халықаралық суретшілер 

пленэрі 22-27 шілде аралығында облыс 

әкімдігінің бастамасымен, облыстық Мәдениет 

және тілдерді дамыту басқармасының, Т#ле 

би ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен 

#ткізілді. Симпозиумға Түркия, Қырғызстан, 

Ресей, 3збекстан, *зербайжан елдерінен және 

республикамыздың Астана, Алматы, Орал, 

Ақт#бе, Атырау, Павлодар, Қарағанды, Тараз 

қалаларынан келген, сондай-ақ Түркістан 

облысының арнайы білімі бар 24 кәсіби 

суретшісі қатысты.

Олар бір жеті ішінде Түркістан, Т#ле би, 

Созақ, Бәйдібек, Отырар, Ордабасы, Мақтарал, 

Жетісай, Сарыағаш, Шардара аудандарындағы 

тарихи-мәдени орындарда болып, к#ріністерді 

қағаз бетіне түсірді.

 Шараның мақсаты – еліміздің салт-

д ә с т ү р і н ,  ә д е п - ғ ұ р п ы н ,  ғ а с ы р л а р д а н 

сыр шерткен қасиетті мәдени-сәулеттік 

ескерткіштерді, тарихи орындар мен ұлттық 

#нерімізді, тамаша табиғатымызды на-

сихаттау. Сондай-ақ түркі тілдес елдердің 

еңбек сіңірген #нер қайраткерлері, талантты 

қылқалам шеберлерімен кескіндеме саласы 

бойынша #зара тәжірибе алмасуды жүзеге 

асыру. Негізі бір, тілегі ортақ түркі жұртының 

халықтар арасындағы достық байланыстарын 

нығайта отырып, туризмді дамытуға үлес 

қосу.

Жиынның соңы Нұрлан 3нербаев, Гүлнар 

Сиқымбаева сынды #ңірден түлеп ұшқан 

эстрада саңлақтарының қатысуымен #ткен 

концерттік бағдарламаға ұласты.

 Нұрбақ ЕДІГЕ
Түркістан облысы

Т#леби ауданы

Қазір еліміздің әрбір өңірінде 
«Ұлы дала рухы» фестивалінің ая-
сында ұлттық спорттың бірнеше 
түрінен жарыстар өткізіліп жатқаны 
белгілі. Ел ордасы – Астананың 
20 жылдық мерейтойында Аста-
на қаласында салтанатты түрде 
ашылған іс-шара, яғни ұлттық 
спорт түрлерінің «Ұлы дала рухы» 
фестивалі күздің алғашқы айын-
да тәмам болады. Ақтық сайыс 
Астанада өтіп, жеңімпаздарға 
жүлделер табыс етіледі. Біз осы ай-
тулы шараның ұйымдастырушысы 
– «Ұлттық және ат спорты түрлері 
орталығы» РМҚК туралы мәлімет 
бермекпіз. Елімізде ұлттық спорттың 
байрағын желбіретіп жүрген 
түрлі мекемелердің ішінде бұл 
орталықтың да орны ерекше. 

Алғашында Алматы облысында «Ат 

спорты түрлерінен республикалық ба-

лалар мен жас#спірімдер спорт мектебі» 

ретінде жұмыс атқарып, 2016 жылғы 9 

желтоқсандағы Үкіметтің қаулысымен  

«Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» 

РМҚК болып #згертіліп, Астана қаласына 

қоныс аударды.   

Орталықта 11 спорт түрі бар. Атап ай-

тар болсақ,Ұлттық спорт түрлері: қазақ 

күресі, тоғызқұмалақ, саятшылық, к#кпар, 

бәйге, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, 

сондай-ақ олимпиадалық ат спорты түрлері: 

үшсайыс, конкур, мәнерлеп жүру. Қазіргі 

таңда орталықта 13 білікті жаттықтырушы, 

республиканың жастар құрамасына енетін 

212 спортшы бар. Орталыққа еліміздің жастар 

құрамасының мүшелері және республикалық, 

халықаралық жарыстарда к#зге түскен спорт-

шылар қабылданатынын да айта кету керек.

«Ұлттық және ат  спорты түрлері 

о р т а л ы ғ ы н ы ң »  а л ғ а ш қ ы  қ а д а м ы  

«ЭКСПО-2017» халықаралық маманданды-

рылған к#рмесінің ашылуына сәйкес келіп, 

мекеме былтыр осы уақытта к#птеген ша-

ралар #ткізді. Оның ішінде к#рме аясында  

ұйымдастырылған к#кпардан тұңғыш әлем 

чемпионатын,  дәл осы к#рменің құрметіне     

ұйымдастырылған аударыспақтан  *лем 

кубогы үшін ірі жарысты,  республикалық 

турнирлерді атап #туге болады. Сондай-

ақ былтыр орталықтың спортшылары 36  

республикалық және халықаралық жары-

старда бақ сынап, 56 алтын, 52 күміс, 49 

қола медаль иеленді. Бұл да – орталық үшін 

үлкен жетістік. Жалпы, құрылғанына бір 

жыл ғана болса да ұлттық спорттың шын 

жанашырына, насихатшысына айналып 

үлгерген «Ұлттық және ат спорты түрлері 

орталығы» жайындағы негізгі әңгіме әлі алда 

деп ойлаймыз. Тек БАҚ-тарда жария болған 

«Ұлы дала рухының» ұйымдастырушысы 

туралы бірер с#з айтуды парыз деп білдік. 

Айтуған Д9УЛЕТ

ҚАСҚАСУ – ҚЫЛҚАЛАМ 
ШЕБЕРЛЕРІНІҢ ҚАҒАНАТЫ

ҰЛТТЫҚ СПОРТТЫҢ НАСИХАТШЫСЫ

КӨҢІЛАШАР

Теориялық тұрғыдан 
алғанда атмосфераның 
жоғарғы қабаттарында 
космостан келетін метеор 
б�лшектерімен қақтығысып 
қалудың азды-к�пті қаупі бар, 
ал атмосфераның т�менгі, 
қалың қабатында олар әдетте 
жанып кетеді. Дегенмен, кос-
мос кораблінің мұндай жағдайға тап болу ықтималдылығы тым аз. 

Осы заманғы дыбыстан жылдам ұшақтардың ұшу #ресінде – 

20 шақырым шамасында ара-тұра күн активтілігінің к#рінуіне 

байланысты радиация деңгейінің артуы байқалуы мүмкін. Осын-

дай активтілік жағдайында пайда болатын «протон н#серлері» 

– бүтіндей бір комплексті жойқын космос б#лшектері – гамма-

сәулелер, альфа-б#лшектер, электрондар мен нейрондар – 

стратосфера самолеттерінің экипажы мен жолаушыларының 

денсаулығына қатер т#ндіруі мүмкін. Халықаралық стандарт 

рұқсат еткен деңгейдегі бір жолғы сәулеленуге соқтыратын күшті 

жарқыл сирек – шамамен жылына бір рет болады, ал қауіпсіз, 

рұқсат етілген бір жолғы сәулеленуге соқтыратын бірқалыпты 

жарық одан екі есе к#п болып тұрады.  

Мойыныңа ас құрал,

Ас құралды, қасқыр ал. 

Ала алмасаң қасқырды,

Зар қақсатып, қас қылар. 

Қай елде, қай жерде болсын жер-
су, елді-мекен, қала аттары белгілі бір 
себептермен қойылатыны белгілі. 9сіресе 
елі мен жерін қастерлейтін халық оның 
атауына ерекше мән береді. Осы орайда әр 
елдің астаналарының атаулары мағынасын 
бағамдап к�рейік.

Бір жұрттар астанасына айбын бергенді 

ұнатады. Ирак елі Бағдадты – құдай 

берген, Пәкістан Исламабадты – ислам қаласы, сингапурліктер 

Сингапурын – арыстан айбынды қала, моңғолдар Ұлан-Баторын 

– қызыл батыр, мысырлықтар Каирды – жеңімпаз (әл-Қаһира, 

яғни жеңіс жұлдызы дегеннен шыққан) деп мақтан етеді.

Астаналарын бейбітшілік пен ынтымаққа үндеп атаған 

мемлекеттердің мысалына Бирманы (Рангун – араздықтың 

ақыры), Танзанияны (Дар-эс-Салам – бейбітшілік айлағы), 

Боливияны (Ла-пас – бейбітшілік) атаймыз. 

Адам кәсібіне байланысты аталған астаналарға Данияның 

Копенгаген (сауда айлағы), Панаманың Панама (балықшылар 

қаласы), Австралияның Канберра (жиын орны) сай келеді. 

Үкілеп ат қойған астаналар #з алдында. Эфиоптар бас қаласын 

Аддис-Абеба – жаңа гүл, аргентиналықтар Буэнос-Айрес – самал 

жел, еврейлер Тель-Авив – к#ктем тау деп сүйсінеді. 

Біраз мемлекеттердің астаналары жергілікті жердің сипатына 

қарай аталған. 3збектердің Ташкент – тас қала, Швецияның 

Стокгольм – к#пірлі қала, Ұлыбританияның (Англия) 

Лондон – к#л жағасындағы қорған, Бельгияның Брюссель – 

батпақты қоныс, Люксембургтің Люксембург – шағын бекініс, 

Индонезияның Джакарта – берік қамал, Нидерландының 

(Голландия) Амстердам – #зендегі б#гет, Малайзияның 

Куала-Лумпур – ылай саға, Ирландияның Дублин – қара су, 

Норвегияның Осло – тамаша тоғай, Вьетнамның Ханой – #зен 

аралық деген мағынаны білдіреді.     

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

Атмосфераның 
жоғарғы қабаттары

Астана атаулары

ТАБИҒАТ СЫРЫ 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

9зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Трематодтар класына жататын құрттардың к�пшілігі адам мен 
жануарларда паразитті тіршілік етеді. Трематод грек с�зі, оның 
қазақша баламасы «сорғыштары бар» деген с�з. Бұл класқа жататын 
жәндіктерді сорғыш құрттар деп атайды. 

Сорғыш құрттар класында шистозоматид деп аталатын ерекше 

құрттар тобы бар. Шистозоматид тұқымдас құрттардың негізгі белгілері: 

ең алдымен олар дара жынысты болып келеді. Бір қызығы еркегі мен 

ұрғашысы үнемі бірге болады. Трематодтың шистозоматид деп аталуы 

да сондықтан, яғни шисто – қосарланған, зома – дене, сонда бұл 

құрттар тұқымдасын қосарланған денелілер десе де болады. Бұлардың 

бірге тіршілік етуінде де ерекшелік бар. Еркегінің бауыры денесін 

бойлай тілік сай сияқты болады да, ұрғашысы сол сайға орналасады. 

Ұрғашысы еркегінен едәуір ұзын болады. Дара жыныстылық 

трематодтарда сирек байқалатын құбылыс.

Екіншіден, шистозоматидтер к#п жұмыртқаламайды. Оларда бір 

ғана ірі жұмыртқа болады. Жұмыртқаның бір жақ ұшында қылтанағы 

бар, сол қылтанағының к#мегімен иесінің денесін тесіп сыртқа 

шығады. *детте трематодтар – жұмыртқаны к#п салатын құрттар.

Үшіншіден, шистозоматидтер қанда паразитті тіршілік етеді. Бұл 

құбылыс та сорғыш құрттарда сирек кездеседі.    

Қауіпті құрттар
ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ

АТАДӘСТҮР

К#здерімен арбасып,

Қолдарымен жармасып.

Асқан айла #нері,

Ең күштісі жеңеді.

(Палуан)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ


