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�ріптестер Каспий теңізінің 
құқықтық мәртебесін  анықтау 
мәселесін жиырма жылдан астам 
уақыт талқылап келгені белгілі. 
Сондықтан да бес мемлекет бас-
шылары бұл маңызды Саммитке 
тыңғылықты дайындықпен келген. 
«Каспий бестігі» мемлекеттерінің бас-
шылары бас қосқан жиын еліміз үшін 
атқарылған игі істің бірі. 

Бесінші  Каспий саммитінің 
пленарлық отырысында бірінші болып 
с#з алған Н.Назарбаев президенттерді 
Каспий теңізі жағалауында қарсы 
алғанына қуанышты екенін айтты. 
Сондай-ақ Каспий саммиті мен мем-
лекет басшыларының кездесуі Ка-
спий теңізінің халықаралық күнімен 
сәйкес келгенін атап #тті.

– Бүгінде Каспий маңы елдерінің 
әлеуеті зор және қарқынды дамып 
келе жатыр. Біздің елдеріміздегі 
тұрғындардың жалпы саны – 240 мил-

лион. Осының бәрі Каспийге қатысты 
мәселелер кешенін бірлесіп шешу 
қажеттігін туғызды. Бұған дейін #ткен 
Каспий саммиттерінің р#лі ерекше. 
Олар осы келісс#з үдерісіне қажетті 
саяси серпіліс әкелді және қайшы 
ұстанымдар бойынша келісімге қол 
жеткізілді. Каспий #ңірі тарихының 
бірегей әрі мәдениеті алуан түрлі, 
мұнда адам ресурстары мол және бай 
табиғи қор шоғырланған. Сондай-
ақ теңіздің географиялық тұрғыдан 

тиімді орналасуының арқасында зор 
геосаяси маңызға ие болып отыр, – 
деді Мемлекет басшысы.

Н.Назарбаевтің айтуынша, Кон-
венция Каспий теңізінің суын, түбін, 
қазба байлықтарын, табиғи ресурста-
ры мен әуе кеңістігін қоса алғанда, 
Каспийге қатысты тараптардың 
құқықтары мен міндеттерін реттей-
тін негізгі жан-жақты құжат бо-
лып саналады. Сонымен қатар 
Мемлекет басшысы Каспий маңы 

елдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету, т#тенше жағдайлардың ал-
дын алу және оларды болдырмау, 
әскери қызметтер мәселелеріне 
айрықша назар аударды. Бұл рет-
те Елбасы «Каспий теңізінің са-
яси тұрғыдан тұрақсыз аймаққа 
жақындығы қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету  мақсатында Каспий маңы 
мемлекет-терінің #зара тиімді әрі 
нақты іс-қимылдарды пысықтауын 
талап ететінін атап #тті. Осыған орай 

әскери қызмет саласындағы сенім 
шаралары үшін бесжақты келісім жа-
сауды ұсынатынын, инвестициялық 
ықпалдастықты одан әрі дамытып, 
энергетикалық және геологиялық 
барлау  саласындағы жобалар-
ды жүзеге асыру үшін Конвенция 
мен қол қойылатын құжаттардың 
мүмкіндіктерін толық к#лемде пай-
далану қажеттігіне баса мән берді.

(Жалғасы 2-бетте)

БЕС ЕЛГЕ ҚҰТ 
БОЛҒАН КАСПИЙ

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 
ішін де к#птеп таралуына лайықты үлес қосады деген 
сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

Қазіргі уақытта еліміздің 
сыртқы саяси мекемесі мен 
мемлекетімізде тіркелген 
шетелдік дипломатиялық 
корпус арасындағы құжат 
айналымы мемлекеттік тілде 
жүзеге асып келеді. Сондай-
ақ халықаралық шарттар 
тараптардың #зара келісуі 
бойынша шет тілдерде және 
Қазақстанның мемлекет-
тік тілінде жасалады. Кей-
де шетелдік әріптестеріміз 
емлеміздегі ала-құлалық 
мәселелерін реттеу ж#нінде 
#з #тініштерін білдіріп жа-
тады. Рас, бұл мәселенің 
әлі де шешілмеген тұстары 
кейінгі кезге дейін екіжақ-
ты және к#пжақты халық-
аралық шарттар  жасасу 
кезінде біршама мәселелер 
тудырғаны жасырын емес. 

Алғашқы кезеңде стиль-
дің, терминдердің, емле 
ережелерінің ала-құла лы-

«АНА ТІЛІНЕ» 
жыл бойы жазылуға болады

Бәрі де адамзатты 
өзгерткісі келеді, 
бірақ өзін өзгерту 
жайлы ойлайтын-
дар сирек. 

Лев ТОЛСТОЙ

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

ғына байланысты респуб-
ликамыздың құзырлы ор-
гандары халықаралық келі-
сімдердің қазақ тіліндегі 
мәтіндеріне сан мәрте #з-
геріс жасап келді. Мұндай 
олқылық к#п елде кездесе 
бермейтіндіктен, екіжақты 
келісімдерге қайта-қайта 
#згерістер мен түзетулер 
енгізу әдеті шетелдік әріп-
тестердің түсінбестігін ту-
дырғаны заңды да. Бірнеше 
жыл бұрын қытайлықтар 
#здері қазақ тілінде әзірле-
ген келісімшарттың қазақ 
тіліндегі мәтіні қазақ тілі 
орфографиясы мен термин 
жүйесіне сәйкес жазылғанына 
қарамастан, Қазақстан тара-
пының кейбір с#здерді түзе-
туіне таңданыс білдіргені бар. 

Ауқымды тұрғыдан қара-
ғанда, мұндай кілтипанды 
шешу мақсатында ҚР �ділет 
министрлігі құзырындағы 

Заңнама институты жа-
нынан Лингвистикалық 
орталық құрылып, жұмыс 
істей бастағандығы еліміздің 
дүниежүзілік  аренадағы 
жағымды имиджін ілгері-
летуде маңызды қадам бол-
ды. Халықаралық шарт-
тардың мемлекеттік тілдегі 
м ә т і н д е р і н д е  к е з д е с і п 
қалатын емлелік, стильдік 
келіспеушіліктерді реттеп, 
мемлекеттік қызмет құ-
жаттарындағы лингвис-ти-
калық процестерді біріз-
ділікке түсіруде осы мекеме 
үлкен р#л атқарып отыр-
ғанын атап #туге тиіспіз.

Дегенмен, мәселе толық 

шешілді деп айтуға әлі ерте. 
Оның басты себептерінің 
бірі – мемлекет тілінің ау-
дарма тілі  ретінде орыс 
тілінің к#леңкесінде қалып 
отырғандығында. Мәселен, 
үш тәржімашы бір мәтінді 
үш түрлі аударуы мүмкін 
екендігін ескерсек, аудармаға 
қатысты түйткілдердің кез-
десіп отыратыны заңды құ-
былыс. Сондықтан ресми 
құ жаттарды, халықаралық 
шарттар мен құқықтық нор-
мативтік актілерді алдымен 
мемлекеттік тілде әзірлеп, 
қабылдау қажет деп санаймыз. 

(Жалғасы 4-бетте)
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Jurtty  bár  b led  ótetu ynyn jáne ól m únem  
qarta typ kelme tu ynnyn, b r al andy qa ta 
j berme tu ynyn. Qazaq osy an da, amal joq, 
nanady, anyq óz o yna, aqylyna teksert p nanba dy. 
Jáne ámmany jaratqan quda  bar, ah rette suraý 
alady, jamandyqqa jaz yrady, jaqsylyqqa jaryl a dy, 
jaz yrýy da, jaryl aýy da pende s ne uqsama dy, 
beg rek eseps z q naýy da bar, beg rek eseps z 
jet st rý  de bar dep, bár ne – send k de d . Joq, 
onysyna men senbe m n. Olar send m dese de, 
anyq aq qat kóz  jet p, den qo yp, u yp senbe d . 
Ol ekeý ne anyq sengen k s  ýa ym o lap ne kerek? 
Osy ekeý ne la yqty jaqsylyqty ózder  de zdep 
taba bered . Eger de osy ekeý ne buldyr sen p 
otyrsa, end  nege send re alamyz. Ony qa t p túzete 
alamyz? Olardy musylman dep, qala sha many bar 

o  de m z. K mde k m ah rette de, dún eden de 
qor bolma myn dese, b lmek kerek: esh adamny   
kó l nde ek  qýanysh b rde  bolma dy, ek  yntyq 
qumarlyq b rde  bolma dy, ek  qorqynysh, ek  qa y 
– olar da b rde  bolma dy. Munda  ek  nársen  b rde  
bolady dep a tý a múmk n emes. Ola  bol anda qa  
adamny  kó l nde dún e qa ysy, dún e qýanyshy 
ah ret qa ysynan, ah ret qýanyshynan artyq bolsa – 
musylman emes.end  o lap qara  ber, b zd  qazaq 
ta musylman eken.

Eger de ek  nárse bolsa, b r  ah retke kerekt , b r  
osy dún ede kerekt , b r n alsa, b r  t me tu yn bolsa, 
sonda b reý ah retke kerekt n  alma , ek nsh  kez 
kelgende alarmyn dep, joq, eger kez bolma tu yn 
bolsa, ke  quda  óz  kensh l kpen kesh red -da y, 
myna kez  kel p tur anda muny j ber p bolmas dep, 
dún ege kerekt n  alsa, end  ol k s  janyn berse, 
ah rett  dún ege satqanym joq dep, naný a bola ma? 

(Jal  asy 5-bette)

ABAI
OTYZ TÓRT NSH  

QARA SÓZ

DANALYQ MÁ IEGI

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ
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(Басы 1-бетте)

Н.Назарбаев с#з соңында әріптес-
теріне, барлық елдің басшыларына, 
сон дай-ақ Конвенцияны әзірлеген 
арнайы жұмыс тобына #те маңызды 
жұмыс атқарғаны үшін ризашылығын 
б і л д і р д і .  « С і з д е р  б о л м а с а ң ы з д а р 
бүгінгі жетістікке жетпес едік. Ақтау 
сам митінің қорытындылары арқылы 
Каспий теңізіндегі  жан-жақты іс-
қимылдарымызды ілгерілетуге үлес 
қосылатын болады» деді Елбасы.

С о н ы м е н  қ а т а р  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаев Каспий теңізі бойынша 
ын  ты мақтастықты одан әрі дамыту 
ж#нінде бірқатар қосымша шаралар-
ды, соның ішінде, әскери қызмет сала-
сындағы келісілген сенім шаралары 
ж#нінде бесжақты арнайы келісімнің 
қорытындысы, Каспий жағасындағы 
елдердің сауда-экономикалық қарым-
қатынастарын, әсіресе инвестициялық 
ынтымақ тастық және энергетикалық 
саладағы жобаларды жүзеге асыру 
ж#ніндегі мәселелерді жандандыру, 
саясат тарифін жетілдіру және тасы-
малдау жағдайын жақсарту, сондай-
ақ биологиялық ресурстарды заңсыз 
кәсіпке айналдырғандарға қарсы күрес 
ж#нінде құжат қабылдауды ұсынды.

Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі 
туралы Конвенцияға қол қоюы жоғары 
деңгейдегі кездесудің басты оқиғасы бол-
ды. Бұл құжат бес мемлекеттің мүддесі 
толық ескеріліп, ортақ мәмілеге қол 
жеткізген Конвенцияға қол қою к#птен 
күткен тарихи сәт, тарихи шешім бо-
латын. Конвенция «Каспий теңізінің 
конституциясы» болып саналады. Мұнда 

теңіз жағасындағы мемлекеттердің 
құқықтары мен міндеттеріне, сондай-
ақ #ңірдің қауіпсіздігіне, тұрақтылығы 
мен #ркендеуіне кепіл болуға қатысты 
барлық кешенді мәселелерді реттеу 
қарастырылған.

Бесінші Каспий саммитінің қоры-
тын дысы бойынша мынадай құжаттарға 
қол қойылды:

1.  Каспий теңіз інің  құқықтық 
мәртебесі туралы конвенция;

2. Каспий теңізінде терроризм-
ге қарсы күрес жүргізу саласындағы 
ынтымақтастық туралы хаттама;

3. Каспий теңізінде ұйымдасқан қыл-
мысқа қарсы күрес жүргізу сала сындағы 
ынтымақтастық туралы хаттама;

4. Каспий маңы мемлекеттерінің 
үкіметтері арасындағы сауда-экономи-
калық ынтымақтастық туралы келісім;

5. Каспий маңы мемлекеттерінің 
үкіметтері арасында к#лік саласын дағы 
ынтымақтастық туралы келісім;

6. Каспий теңізінде жанжалдың ал-
дын алу туралы келісім;

7 .  Шекара  ведомстволарының 
ынтымақтастығы мен #зара іс-қимылы 
туралы хаттама.

Ортақ айдынның әскери қауіп сіздігі, 
қазынасының қорғалуы – оның жаға-
лауындағы мемлекеттердің барлығына 
қажетті, барлығы үшін маңызды мәселе. 
Жеке мүддені сақтап, ортақ мүддеге 
мақсат-мұраттарын тоғыстыра алған та-
раптар #зара мәмілеге келді.

Пленарлық отырыстың қорытын-
дысы бойынша �зербайжан Республи-
ка сының Президенті Ильхам �лиев Кас-
пий теңізіне қатысты жасалып жатқан 
жұмыстар жайында баяндап, теңіздің 

мәртебесін анықтаудың кезегі жеткен 
мәселе екендігін атап #тті. Ал Иран 
Ислам Республикасының Президенті 
Хасан Рухани,  Ресей Президенті 
Владимир Путин және Түрікменстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і 
Гурбангулы Бердімұхамедов маңызды 
мәселелер мен негізгі шешімдерге қол 
жеткізгендері үшін ризашылықтарын 
білдірді. Жиын аясында Каспий маңы 
мемлекеттерінің алтыншы саммитін 
Түрік менстанда #ткізу ұсынылды. Бұл 
ұсы нысты Түрік менстан Президенті 
Гурбангулы Бердімұхамедовтың #зі 
к#терді.

ҚР Президенті Н.Назарбаев жур-
налистерге арналған брифингте Кон-
вен  цияның Каспий жағасындағы ел-
дердің ынтымақтастығы үшін барлық 
бағыттар бойынша тиімді заңды база 
қалыптастыратынын және әрбір тарап-
тың қызметі үшін негізге алынатын ұста-
нымдарды анықтайтынын айтты. «Атап 
айтқанда, Каспий теңізін бейбітшілік, 
тату к#ршілік және достық аймағына ай-
налдыру, оны бейбіт мақсатта пайдалану, 
егемендігі мен аумақтық тұтастығын 
құрметтеу, Каспий теңізінде тараптарға 
қатысы жоқ қарулы күштерді болдырмау 
мәселелері қамтылған. Біз аумақтық 
су к#лемін 15 теңіз миль етіп бекіттік. 
Осыған орай оның сыртқы шекара-
сы мемлекеттік мәртебеге ие болады. 
Аумақтық суға он мильдік балық аулау 
аймағы жалғасады. �рбір мемлекет 
балық аулау кәсібінде ерекше құқыққа ие 
болады» деді Мемлекет басшысы.

Халықаралық маңызды шара аясын-
да Нұрсұлтан Назарбаев әріптестерімен 
бірге Ақтау қаласының теңіз жағалауы 

арқылы #тетін жаңа нысанды – «Жартас 
жолын» аралап к#рді. Бұл к#рікті жерде 
петроглифтер бейнелеген, сондай-ақ 
мұнда жаяу жүргіншілерге арналған 
орындар, теңіз к#рінісін тамашалауға 
арналған алаңдар мен табиғи үңгір 
орналасқан. Мемлекеттер басшылары 
бірлесіп, қолдан #сірілген 500 ақсерке 
балығын теңізге жіберді.

Осы орайда БҰҰ-ның Бас хатшы-
сы Антониу Гутерреш Каспий теңі-
зінің құқықтық мәртебесі жайлы Кон-
венцияның қабылдануын құптады. Бас 
хатшы тарихи құжаттың халықаралық 
бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуда 
орны ерек екенін атап #тті. Ол маңызды 
қадам жасаған бес мемлекеттің басшы-
ларын шын жүректен құттықтап, табыс 
тіледі. Гутеррештің пікірінше, Конвен-
ция арқылы сонау Кеңес заманынан 
қордаланып келе жатқан түйткілдер 
шешімін тауып, арадағы кей күдіктер 
сейіледі.

Каспий теңізінің жағалауында орна-
ласқан бес мемлекеттің Президент-
тері теңіздің бейбітшілік, келісім, тату 
к#ршілік және тиімді халықаралық ынты-
мақтастық теңізі болып табылатындығын 
ерекше атап #тті. Сондай-ақ барлық Кас-
пий маңы мемлекеттерінің арасындағы 
дәстүрлі достық байланыстардың одан 
әрі нығаятынына және дамитынына 
сенім білдірді. Бесінші Каспий саммитін 
жоғары деңгейде ұйымдастырғаны 
және к#рсеткен қонақжайлылығы үшін 
Қазақстан Республикасына ризашылық 
білдірді. Келесі Каспий саммиті келі-
сілген мерзімде Түрікменстанда #тпек.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Жиында 7 айдағы әлеуметтік-
эко но микалық даму мен республи-
калық бюджеттің атқарылуының 
қорытындылары туралы Ұлттық эко-
номика министрі Тимур Сүлейменов, 
Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов 
және Ұлттық банк т#рағасының 
бірінші орынбасары Олег Смоляков 
баяндама жасады. 

Үкімет отырысында кеңінен 
талқыланған мәселе – ауылдық елді 
мекендерді интернетке кең жолақты 
қолжетімділікпен қамтамасыз ету, 
5G және дата-орталықтарды дамыту 
жобаларын іске асыру жайы. 

�лемдік тәжірибе к#рсеткендей, 
ұялы байланыс стандарттарының 
жаңа буыны әр 10 жыл сайын әзір-
леніп отырады. 1981 жылы бірін ші 
стандарт – 1G, 1992 жылы – 2G, 
2001 жылы– 3G және 2010 жылдың 
аяғында – 4G енгізілді. 2020 жылға 
қарай 5G стандартын енгізу күтілуде. 
Ал осы қатардан қалыс қалмай, 
әлемдік стандаттарға сай болуды 
еліміздің «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасы жүзеге  асырады. 
Бағдарламаның негізгі  мақсаты 
да сол – еліміздің экономикалық 

Биылғы оқу жылында Талды-
қор  ған қаласындағы М.Ломоносов 
атындағы орта мектеп-лицейі мен 
№13 орта мектептің ғимаратында 
күр делі ж#ндеу жұмысы қолға алын-
ды.

Sзіміз куә болған нысан ол – 
М. Ломоносов атындағы №5 орта 
мектеп-лицейі. Күрделі ж#ндеу 
жұмыстары қолға алынған білім 
ошағы екі б#ліктен тұрады. Тари-
хы тереңде жатқан мектептің екі 
қабатты б#лігі сонау 1964 жылы , ал 
кейіннен 4 қабатты ғимараты 1994 
жылы қолданысқа берілген. Осы 
қолданысқа берілген кезден күрделі 
ж#ндеуден #тпеген білім ошағы 
қайта жаңғыртылуда.

«Нұр Шапағат Құрылыс» жауап-
кер шілігі шектеулі серіктестігі бас 
мердігер ретінде оқу ордасының 
күр делі ж#ндеу жұмыстарын қолға 
алыпты. 

Құрылыс басына арнайы ба-
рып, атқарылып жатқан істермен 
танысып қайтқан едік. Ж#ндеу 
жұмыстары қызу қарқынды. Жал-
пы барлық құрылыс жұмысына 
474 миллионның үстінде қаражат 
қарастырылған. 

Құрылыс учаскесінің бастығы 
Бақытбек Абдекеев күрделі ж#ндеу 

Жалпы Каспий мәселесі – маңызды 
мәселе. Себебі Каспийде әлемдегі ең 
зор мұнай мен газ қоры шоғырланған. 
Каспий су бассейні және оның ерек-
шелігіне бүкіл әлем қызығып отыр. 
Кейбір эксперттердің деректері бойын-
ша, қазір Каспийде 48 млрд тонна 
барланған мұнай қоры мен 8,76 трлн куб 
метр газ қорлары бар екен. Мұндай қор 
әлемде #те сирек. АҚШ-тың эксперттері 
Каспийде болашақта әлі барланбаған 
20 млрд барер мұнай, 7 трлн куб метр 
газ бар екенін айтады. Яғни мұнда иен 
байлық бар. Сондықтан осы байлықты 
бес мемлекет дұрыстап пайдаланып, 
#здерінің халықтарының игілігіне 
жаратуды к#здейді. Бесінші Каспий 
саммитінің ең басты ерекшелігі, осы 20 
жыл бойы жүргізілген келісс#здердің 
Каспий су бассейніне байланысты 
қ о р ы т ы н д ы с ы  ж а с а л ы н ы п  о т ы р . 
Эксперттер мен дипломаттар Каспийді 
қалай б#лу керек деген мәселені 
талқылады. Расымен, Каспий қалай 
б#лінеді деген заңды сұрақ туады. Бұл 
Каспий кезінде екі-ақ мемлекеттің, 
Иран мен Кеңес Одағының қарамағында 
болды. Бұрын �зербайжан, Түрік-
менстан, Қазақстан Кеңес Одағының 
құрамындағы мемлекеттер болды ғой. 
Олар б#лініп шыққаннан кейін Каспий 
беске б#лініп кетті. 1920 және 1940 жылы 
Иран мен Кеңес Одағы келісімге қол 
қойды. Осы келісімдер бойынша екі 
саяси аймақ пайдаланып келе жатқан. 
Ал 1991 жылдан бастап Кеңес Одағы 
ыдырағаннан кейін 5 мемлекет пайда 
болып, Каспийді дұрыс әрі әділетті б#лу 
мәселесі күн тәртібіне қойылды. Осы 
мәселені шешу жолында ұзақ, 20 жылдан 
астам келісс#здер жүргізілді. Ерекше 
айтылып кететіні, келісс#здердің бар-
лығы табанды түрде, бейбіт, түсіністік-
пен қарау арқылы жүргізілді. Т#рт рет 
саммит болды. 2002 жылы Ашхабадтағы 
Саммитте осы Каспийді қалай б#леміз 
деген мәселені к#тере бастады. Міне, 
осы күнге дейін осы мәселенің бәрі 
талқыланып, Ақтаудағы Саммитте, 12 
тамыз күні Каспийдің құқықтық статусы 
туралы Конвенцияға қол қойылды. Бұл 
кон венцияны Назарбаев «Каспийді пай-
да ланудың конституциясы» деп атады. 
Осылайша 20 жыл бойы жүргізіл ген ауыр 
да қиын жұмысқа нүкте қойылды. 

Конвенцияның негізгі маңыз ды-
лығы, бес мемлекет ешқандай дау-да-
майсыз Каспийді пайдаланудың құ-
қықтық нормаларын жасады. Бұл нор-
малар БҰҰ-ның ерекше су бассейндері 
туралы халықаралық нормаларға сәйкес 
жасалды. Яғни негізгі су бассейнін 
барлық мемлекеттер пайдаланады. Онда 
сауда кемелері жүреді, балық ауланады, 
жер ресурстары пайдаланылады. Тіпті 

Каспийдің түбі мен бетін пайдалану әр 
мемлекеттің шекарасына байланысты. 

Егер Каспийдің құқықтық статусын 
анықтамаса, бұл жерді игерудің #зі қиын 
болатын еді. Мысалы, бір мемлекет «сен 
мұнай #ндіріп отырған жер – менің 
жерім» дейді. Енді әркім #з жағалауын 
алды, ал теңіздің суы ортақ болады. 
Одан кейін теңіздің түбінде газ, мұнай 
құбырларын салу мәселесі шешілді. Онда 
ең бірінші экологиялық қауіпсіздікті 
сақтап, газ құбырларын салу керек. 
Міне, Қазақстан осыны қолдап отыр. 
Себебі біз мұнай құбырларын салуға #те 
мүдделі мемлекетпіз. 

Каспийдің қауіпсіздігі бес мемле-
кеттің тікелей қарамағына жатады. 2014 
жылы Астрахандағы т#ртінші Сам-
митте мемлекеттер Каспийдің  тер-
риториясына бес мемлекеттен басқа 
мемлекеттердің әскери күштерін 
енгізбейміз деген ұсыныс тастаған. Осы 
жолы сол ұсыныс заңмен бекітілді. Енді 
бес мемлекеттен басқа мемлекеттердің 
әскері мен әскери кемелері Каспийге 
кірмейді. Бұл Каспийді шын мәніндегі 
тұрақтылық аймағына айналдыруда 
маңызды болып отыр.

Бұл мәселеде Каспийдің барлық 
мәселесі шешілді деу қате. �лі де 
шешілмей жатқан мәселелер шаш-
етектен. Ең басты мәселе – Каспийдің 
экологиясы мен флорасын, биоресур-
старын сақтау мәселесі. Бұл мәселені 
шешпей болмайды. Егер осы бекіре 
балықтарын сақтамаса, олар жойы-
лып кетуі мүмкін. Сондықтан қызыл 
балықты, бекіре балықты аулау мәсе-
лесін шешу керек. 

Екінші мәселе – туристік кластерді 
күшейту. Егерде туристік кластерді 
күшейтпесек, Каспий маңайындағы бес 
мемлекет к#птеген қаржыдан қағылады. 

Үшінші мәселе – терроризмге қарсы 
күрес. Sйткені бұл жер Таяу Шығысқа 
жақын. Сондықтан осы бес мемлекет 
терроризм қаупін бірігіп шешуі керек.

Т#ртінші мәселе – Каспийдің түбі 
арқылы трансконтиненталдық құбырлар 
жасау. Содан кейін Каспий ғылыми 
зерттеу жұмыстарын жүргізу. Каспийдің 
биоресурстарын ортақ пайдалану мәсе-
лесі, осылардың бәрі әлі шешілген жоқ. 

Конвенцияның бес мемлекетке бе-
рер мүмкіндіктері #те зор. Біріншіден, 
инвестиция тартудың мүмкіндіктері 
күшейеді. Туризм күшейеді. Каспийдің 
табиғат байлықтарын пайдалану арқылы 
да #зіміздің жағдайымызды жақсарта 
аламыз. 

Бесінші Саммиттің үлкен тарихи 
маңызы бар, дәуірлік Саммит екенін 
к#рсетті. Ендігі мәселе – ұжымдық пай-
далануды жақсарту мәселесі. Бұл үлкен 
пайда әкеледі. 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС
Сайын БОРБАСОВ,  саясаттанушы:

ОРТАҚ МҮДДЕ 
тұрғысындағы жетістік

АУЫЛ ЖАҢАЛЫҚТАН 
ТЫС ҚАЛМАЙДЫ

Жаңғырған білім ошағы

БЕС ЕЛГЕ ҚҰТ 
БОЛҒАН КАСПИЙ

ҮКІМЕТ ӨҢІР ТЫНЫСЫ

дамуының қарқынын тездету және 
цифрлы технологияларды пайдалану 
арқылы ел тұрғындарының #мір сүру 
сапасын жақсарту. Міндеттерінің 
бірі телекоммуникациялық инфра-
құрылымды дамыту. Осыған орай 
бірқатар жобалар, мәселен, ауыл-
дарға  интернеттің кеңжолақты 
қолжетімділігін қамтамасыз ету, 5G 
және дата-орталықтары іске асыры-
луда.

«Ауылдық елді мекендерді тал-
шықты-оптикалық байланыс желілері 
технологиясы бойынша кеңжолақты 
қолжетімділікпен қамтамасыз ету» 
жобасын іске асыру еліміздің 1249 
ауылындағы мемлекеттік орган-
дарды және бюджеттік мекемелерді 
талшықты-оптикалық байланыс 
желілері технологиясын қолданумен 
байланыс қызметіне қосуға мүмкіндік 
береді, байланыс арналарының жалпы 
#ткізгіштік қабілеті кемінде 50 Мбит/
сек құрайтын болады» деді Ақпарат 
және коммуникациялар министрі 
Дәурен Абаев. Сондай-ақ министр 
5G ұялы байланысын Қазақстан 
аумағына енгізу Халықаралық элек-
тробайланыс одағының 5G стандар-

жұмысы оқу жылы аяқтал мастан 
сәуірдің аяғына қарай басталғанын 
атап #тті. Оның айтуынша, күрделі 
ж#ндеу жұмысына мектептегі 
барлық терезе-есікті ауыстырып, 
жылу, жарық, су мен кәріз жүйелері 
түгелдей жаңартылып, аула ішін 
абаттандырып, кіреберіс жақты 
қоршау, спорт алаңын жабдықтау 
жұмыстары қолға алынған екен. 

– Құрылыс алаңында 170 құ-
рылысшы жұмыс жасауда. Құ-
рылыс материалдарын отандық 
компаниялардан алудамыз.Бүгінгі 
күнге дейін пластик терезелерді 
талдықорғандық құрылыс мекеме-
сі нен тапсырыспен алдық. Бас-
ты айтарым – бұл ғимарат ішіне 
жаз-қыс маусымдарына лайық-
талған желдеткіш құрылғы орна-
тылуда. Оның тиімділігі – жазда 
салқындатыш, қыста – жылу береді. 
Иә, жаңа оқу жылына 25 тамызға 
дейін жұмысты еңсеруіміз керек 
деген құрылысшылар #здерінің 

тын қабылданғаннан кейін мүмкін 
болатынын жеткізді. Бұл шешімді 
2019 жылы Египетте Дүниежүзілік 
радиобайланыс конференциясын-
да қабылдау жоспарланған. Ха-
лықаралық электробайланыс одағы 
5G стандартын қабылдағаннан 
кейін ғана телекоммуникациялық 
жабдықтардың #ндірушілері қабыл-
данған стандарт бойынша жұмыс 
істейтін тиісті құрылғыларды жаппай 
#ндіруді бастайды.

Үкімет отырысы аяқталған соң 
А қ п а р а т  ж ә н е  к о м м у н и к а ц и я -
лар министрі Дәурен Абаев жур-
налистердің сұрауы бойынша соңғы 
кезде қоғамда қызу талқыға түскен 
тақырып – 88 телеарнаның жабы-
луы мәселесі жайында пікір біл дірді. 
«88 телеарнаны жауып жатқаны мыз 
туралы жариялаған кезде, біз екпінді 
басқа мәселеге қойған едік. Осы 
орайда Қазақстанда 219 шетелдік 
арнаның #кілдіктері ашылғандығын 
айттық. Осыған дейінгі Тәуелсіздік 
жылдарында мұндай болмаған еді. 
Қазіргі кезде барлық шетелдік те-
леарналарды құқықтық кеңістікке 
шығардық. Яғни барлық шетел 
телеарналарының Қазақстанда 
#кілдіктері бар. Сәйкесінше, олар 
талапқа сай #кілдіктерде жұмыс істеп 
жатыр» деді министр. 

Бота ҚУАТ

жұмыстарын тиянақты жасауға ты-
рысып бағуда, – деді Б.Абдекеев. 

Бұл орайда Ломоносов атындағы 
№5 орта мектеп-гимназиясының 
директоры Гүлмира Ахметованың 
пікірін білген едік. 

– Мектепте 150-ге жуық педа-
гог қызмет етеді. Жазғы демалыс 
кезінде оқушылар лагерлерде де-
малса, ұстаздар біліктілігін к#теру 
курстарынан #туде. Сонымен қатар 
күрделі ж#ндеу кезінде химия, фи-
зика кабинеттерінде оқушылардың 
зертханалық жұмыстар жүргізуі 
үшін әр партаға су және электр 
жүйесі тартылмақ. Күрделі ж#ндеу 
ж ұ м ы с ы м е н  қ а т а р ,  м е к т е п т і ң 
материалдық-техникалық база-
сын жетілдіру мақсатында бюджет-
тен 21 млн.теңге қаражат б#лінді. 
Ғимараттың ішіне жабдықтар, оның 
ішінде парталар мен орындықтар, 
кабинеттерге жиһаздар алынуда.
Заман талабына сай білім беру 
үшін экрандар мен проекторлар, 
к#шірме құрылғыларына да сұраныс 
беріліп, жабдықталуда. Сондай-
ақ оқушылардың сабақ арасында 
тынығуына жағдай қарастырылып, 
мектеп дәліздеріне жұмсақ жиһаздарға 
да сұраныс берілді. Ең бас тысы, 
мектептегі спорт жабдықтары толық 
жаңартылады.Гимнастика, волей-
бол, баскетбол және үстел теннисіне 
қажетті жабдықтар да сатылып алы-
нады, – деді Г.Ахметова. 

Данагүл М�КЕН
Алматы облысы
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Ахметбек НҰРСИЛА: 

ҮЙРЕНСЕМ, 
БІЛСЕМ ДЕЙТІН АДАМҒА 
МҮМКІНДІК КӨП

– Соңғы уақытта кәсіп бастап, 
ісіңді д%ңгелету үшін дипломның 
қажеті жоқ дегенді желеу ететіндер 
к%п.  А.Эйнштейнді ,  Б.Трейсиді 
оқымай-ақ, жетістікке жетті дейді. 
Білім алудың қажеті жоқ деп түсінеді...

– Кәсіп ашу үшін дипломның, 
ш ы н ы н д а  д а ,  м а ң ы з ы  ш а м а -
лы. Еліміздегі кәсіпкерлерді алып 
қарасаңыз, солардың 99%-ы ісін 
дипломның к#мегімен #рге дома-
латып жатқан жоқ. Маған да сол 
қатты қағаздың к#к тиынға да қажеті 
болмады. Бірақ бұл білім алудың 
қажеті жоқ деген с#з емес. Білім 
керек. Білім болғанда да, #зіңнің 
білек сыбанып кіріскен салаңда 
болып жатқан жаңалықтарды, даму 
үрдістерін біліп, жалпы алғанда, 
сол салаға қатысты білімді игеру 
керек. �йтпесе, қатарынан екі дип-
ломы бар, бірақ жағдайлары мәз 
еместер жетіп артылады. Олар такси 
жүргізушісі, автобус жүргізушісі 
болып жүр. Ал ондай т#рт жылыңды 
беріп алған қатты қағаздың пайда-
сы қанша? Одан да сол т#рт жылды 
#зіңді қызықтырған салаға, #зіңнің 
болашағыңды байланыстыратын 
кәсіпке арнаған ж#н емес пе?!

–  Т р е н и н г т е р і ң і з д і ң  б і р і н д е 
«Қазақстандағы университеттердің 
95%-ын жабу керек, сонда ғана еліміз 
дамиды» дейсіз...

– Бұлай деуіме де #зіндік себеп 
бар. Мысалы, менің тренингіме 
500 адам жиналса, соның ары кет-
кенде елуі, яғни 10 пайызы ғана #з 
мамандығымен жұмыс істеп жүр. 
Қалғандары т#рт жыл бакалавриат-
та, екі жыл магистратурада уақытын 
текке #лтіргендерін айтады. Адамды 
т#рт жыл, алты жыл оқытып, далаға 
лақтырып тастау – қиянат. Оның 
үстіне оларды оқытуға мемлекеттің 
қаржысы кетіп жатыр. Сондықтан 
еліміздегі жоғары оқу орындарының 
біразын жапса, Қазақстанға орасан 
зор пайда келмесе, зиян келмес еді 
деп ойлаймын. Оны мен әшейін 
қызыл с#з үшін, атақ шығару үшін 
емес, нақты осы саланы зерттеп, 
біліп, қолмен ұстап жүрген соң айтып 
отырмын. Мысалы, технологиялық 
университеттер жыл сайын жүздеп, 
мыңдап технолог мамандар шығарып 
жатыр. Жүздеген ғалымдар бар. Неге 
бір дұрыс ірімшік, яғни сыр жасай-
тын цех жоқ? Неге біз оны Украина, 
Белоруссия, Италия мен Франция-
дан әкелуіміз керек? Ал осы саланы 
т#рт жыл бакалавр оқымай-ақ, тек 60 
күн арнайы білім алған Базаркүл де-
ген қарындасымыз аз уақыт ішінде 12 
түрлі италияндық сыр жасайтын цех 
ашып, жүргізіп жатыр. Міне, мәселе 
қайда? Бізде жоғары оқу орында-
ры жалпы білім береді. Сол себепті 
нақты бір саланы бүге-шігесіне дейін 
оқытып, дайын маман шығара ал-
майтын университеттерді жабу керек.

– Сіздің кәсіпкерлік тарихыңызға 
үңілсек, бірнеше рет банкрот болған 
кәсіпорынды аяққа тұрғыздыңыз. 
8з кәсіптеріңіздің де бірден %рге 
домалап кетпегенін айтып жүрсіз. 
Соған қарамастан, алған бетіңізден 
қайтпапсыз. «Мен араласпаған сала 
жоқ» деп айтып та жүрсіз. Қандай 
қиын дықтар болды? Сіз бизнес бас-
таған уақыт пен бүгінгі таңда қандай 
айыр машылықтар мен мүмкіндіктер 
бар?

– �р кезеңнің #зінің қиындығы 
мен жеңілдігі болады. Біз кәсіп 
бастаған 1993 жылдары, 2000 жыл-
дары бәсеке аз еді. Қазақстанның 
нарығы бос болатын. Бірақ біз 
бизнеске мүлдем хабарсыз келдік. 
Ол кезде бизнестің қыр-сырына 
үйрететін адам болған жоқ. Соқыр 
тауық сияқты әр жерден бір шұқып 
жүріп үйрендік. Ал қазіргі заманда 
«үйренсем, білсем» дейтін адамға 
мүмкіндік к#п. Түрлі тренерлер, 
семинарлар бар. Интернеттен де 
тауып алуға болады. Кітап жетіп ар-
тылады. Бірақ бүгінгінің қиындығы 
– бәсекелестің к#птігінде. Оған тек 
адал қызмет еткендер ғана т#теп бере 
алады. 

– Сізді к%пшілік ұлттық негіздегі 
бизнесті дамытушы деп таниды. Қалай 
ойлайсыз, бизнесте ұлт бола ма? Биз-
нес қазақша с%йлей ме?

қу с#збен қуырдақ қуыратын жандар 
да к#бейді. «Күріштің арқасында 
күрмек су ішеді». Ал кімнің күріш, 
кімнің күрмек болатыны әркімнің 
ар-ұятына байланысты. 

– Соңғы уақытта мотивациялық 
кітаптар да %те жиі шығады. Қазақ 
т і л і н е  а у д а р ы л ғ а н ы ,  қ а з а қ ш а 
шыққаны да бар. Осыдан 5 жыл бұрын 
бұндай үдеріс болмаған. Бұл нені 
білдіреді? Ондай кітаптар кімге пайда-
лы? Авторға ма, оқырманға ма? 

– Мотивациялық кітаптар ке-
р е к .  О л а р д а н  п а й д а  б о л м а с а , 
зиян шекпейміз. Sйткені қазіргі 
адамдардың 80 пайызында пробле-
ма бар. Олардың бәрі күйзелісте, 
стрессте жүреді. Жалпы, күйзеліске 
түспейтін адам болмайды. Мейлі ол 
президент, миллиардер, шенеунік, 
бизнесмен болса да, проблема адам 
таңдамайды. Сырттан қарағанда бәрі 
жақсы к#рінгенімен, ішіне үңілсеңіз, 
оның да жанын жегідей жеп, сана-
сын ойрандаған бір мәселесі бар. 
Сондықтан адамның ішкі рухын оя-
татын, армандарына қанат бітіретін 
кітаптардың #те к#п болғаны жақсы. 
К#птеген адамдардың неге сүреңсіз, 
қарабайыр тіршілік кешетінін кешегі 
«Аламанның» кезекті тренингінен 
ұқтым. Бұл #мірде барлық адам ба-
ласына тең мүмкіншілік берілген, 
бірақ әрқайсысы әртүрлі биіктерге 
шығады. Басты, тіпті жалғыз себебі 
– біреуінің ішкі қуатын жанды-
рып, тыным бермей алға жетелейтін 
нақты, айқын арман-мақсаттары 
бар, бірақ оны қалай жүзеге асы-
рарын, неден бастарын білмейді. 
Екіншілерінің арман-мақсаттары 
не жоқ, не болмаса жалған, к#мескі. 
Лев Толстойдың «Арман – жарық 
жұл дыз, онсыз айқын бағдар жоқ, 
бағдар болмаған соң, алға басу 
да жоқ, тірлік те жоқ» дегені #те 
дәл айтылған. Ал мотивациялық 
кітаптар адамның #мірлік мақса-
тын айқындауға, қиялын ұштауға 
к# мек теседі. Мен де #зімнің жеке 
тә жі рибемнен түйгендерімді, кәсіп -
керлік #мірімдегі к#рген-білген-
дерімді қағазға түсіріп жатырмын. 
Оқырманға пайдалы боларына бек 
сенімдімін. 

– Жуырда бизнес-тренер Нұрлан 
Байділдә Абайға қатысты видео 
түсірді. Оны %зіне назар аудару үшін 
жасалған жарнама деп қабылдадық. 
Соңғы кезде осылай қара пиарға 
жүгінетіндер к%п.  Ал шынында, 
кәсіпкер жарнаманы қалай жасауы 
керек? Жалпы, бүгінгі таңда кәсіпкер 
нені білуі тиіс?

– Ол осы видеоны шығару арқылы 
#з басына да пәле тілеп алды деп 
ой лаймын. Мұнысы ақымақтық 
болды. Қазақ мұндайда «Sлетін 
бала молаға қарай жүгіреді» дейді. 
Sзіңнің қара басыңның қамы үшін, 
ақша табу үшін халықтың т#бесіне 
к#теріп құрметтеген аяулы адамда-
рына тіл тигізу ақылға сыйымсыз. 
Кәсіпкер #летін жерін білуі керек. 
Бәріне тек атақ шығару, ақша табу 
тұрғысында емес, ең алдымен, «ма-
лым – жанымның садақасы, жа-
ным – арымның садақасы» деген 
тұрғыдан қарау керек. Адамзаттың 
тарихындағы қылмыстардың к#бі 
ақша үшін болып жатыр.  �кем 
марқұм он екі баласын қазақтың 
құндылығымен тәрбиелеуге ты-
рысып бақты. «Sзіңдікін шашпа, 
біреуге жем болма, бірақ біреудің ала 
жібін аттама» деп үйретті. Соны мен 
де балаларымның санасына сіңіруге 
тырысып келемін. Ақыл-кеңес сұрап 
келген жастардың да құлағына осы 
с#зді сіңірудемін. Бірақ «Ұяда не 
к#рсең, ұшқанда соны ілесің» дейді 
ғой. Есейіп кеткен жастардың сана-
сын #згерту мүмкін емес екен. Ақша 
үшін ар аттап, беттері бүлк етпейтін 
жастарды к#ргенде не айтарыңды 
білмейсің.

–  Т е х н о л о г и я н ы ң  д а м у ы м е н 
таяу болашақта біраз мамандықтар 
керексіз болып қалады деген тұжырым 
бар. Алдағы уақытта адамдар қай 
бағытқа икемделуі керек?

– Технологиялық дамуға байла-
нысты к#птеген мамандықтардың 
керегі жоқ болып қалады. Адам 
ресурсын технология алмастыра-
ды. Жасанды интеллект, чат-бот 
дегендер шықты. Оны түсіну үшін 
адамдар Клаус Швабтың «Т#ртінші 
#ндірістік т#ңкеріліс» деген баян-
дамасын оқуы керек. Қазіргі бар 

мамандықтардың 70-80 пайызы 
алдағы 10-20 жылда мүлдем қажетсіз 
болып қалады. Жүргізуші, мұғалім, 
дәрігер, заңгер... Тіпті дүкенге барып 
зат сатып алу да қалады. Оның бәрі 
үйде отырып-ақ, шешілетін мәселеге 
айналып келеді. Сондықтан сол 
баяндаманы дұрыстап түсініп оқып 
шыққан адам болашақта не болаты-
нына аздап к#з жүгіртіп, бойлай ала-
ды. �сіресе мектеп бітіргелі отырған 
балалары бар ата-аналарға сол баян-
даманы оқып шығуға кеңес беремін. 
�йтпесе, қолында қатты қағазы бар, 
бірақ жұмысы жоқ тағы бір ұрпақ 
#сіп шығады. Олардың бізге қажеті 
жоқ. Мейлі, шетелде оқып келсе де...

– Шетел демекші, баласын шетел-
де оқытқанына мақтанатын қазақ к%п. 
Неге? Сіздің де балаларыңыз шетелде 
білім алған. Неге елде оқытпадыңыз?

– Менің ортаншы ұлым шетелде 
білім алды. Ағылшын тілін #те жақсы 
меңгерген. Шындығында, біздегі білім 
мен шетелдегі білімнің арасы жер 
мен к#ктей. Оларда бар назар, білім 
жүйесінің негізгі ұстанымы студентті 
бір саланың мықты маманы қылып 
шығаруға бағытталады. Солардың 
бергенін бойына сіңіріп, нақты 
біліммен сусындаған жас елге дайын 
маман болып оралады. Бірақ таяқтың 
екі ұшы бар. Мен кіші ұлымды да 
шетелге оқуға жібергенмін, бірақ бір 
жыл оқығаннан кейін қайтарып ал-
дым. Себебі санасы әлі қата қоймаған 
балаға шетел философиясы, шетелдің 
дүниетанымы түгел сіңіп кетуінен 
қорықтым. Сондықтан ары қарай 
ешқандай шетелде оқытпай-ақ, 
#зімізде онлайн оқып, білім жинап 
алуға болады деген тұжырымға келдім. 

– Сізді Алаш идеясын насихат-
таушы кәсіпкер ретінде білеміз. 
1917 жылы %ткен Жалпықазақтық 
І құрылтайда айтылған бес ұстаным 
қазіргі таңда толықтай жүзеге асты 
деп айта аламыз ба?

– Мен кейінгі кезде Алаш қайрат-
керлері  туралы еңбектерге  бас 
қойып, тереңінен зерттеп, оқи бас-
тадым. Қазір �лихан Б#кейханның 
15 томдығын, Тұрсын Жұртбайдың 
«Ұраным – алаш» деген кітабын 
оқып жатырмын. Sкінішке қарай, 

1917 жылы #ткен Жалпықазақтық 
І құрылтайда айтылған ұрандар, 
ұстанымдар әлі күнге дейін сол идея 
күйінде қалды. «Біз Батыс Еуропаның 
мәдениеті,  техникасын, #нерін 
меңгерген қазақтың тілін, салтын, 
дәстүрін ұстанған Жапония сияқты 
мемлекет құрсақ» деген арманға 
әлі қол жеткізбедік. Жастар қазір 
Батысқа қарай емес, Шығысқа қарай 
ауып бара жатыр. Жер бетіндегі 
т о з а қ қ а  а й н а л ғ а н  А у ғ а н с т а н , 
Сирия, Иранға баруға аңсары ауып 
жатқандардың легі #те к#п. Сол 
қорқыныш тудырады. 

– Қазақ қайтсе байиды?
– Адал баюдың, жақсы #мір 

сүрудің жолы біреу-ақ: қоғамға, 
адамдарға пайда келтіру, не болмаса, 
адамдардың мәселесін шешу. Қазақ 
осыны жақсылап меңгерсе, #зінің 
бойындағы қасиетін жинақтап, 
арнайы білімін жетілдірсе, содан 
кейін талмай еңбек істесе, бай бо-
лады. Баюға мүмкіншілік зор. Абай 
атқандай «ерінбей еңбек істесе, тал-
май талпынса», неге бай болмасқа? 

Кез келген адам бай бола алады. 
Ол үшін денің де сау болуы керек. 
Бизнестің рақатын к#ру үшін оның 
қиындықтарына да қас қайып т#теп 
беру керек. Біздің хал қымыздың 
#мірінің ұзақтығы 60-тың маңайында, 
ал к#птеген #ркениетті елдерде 80-нен 
асады. Себебі неде деп ойлайсыз? Ме-
дицина нашар, әлеуметтік жағдай жа-
ман дегеннен бұрын, біз #з #мірімізге, 
денсаулығымызға салғырт қараймыз. 
Сонау ықылым заманнан бері адам 
баласы ұзақ #мір сүрудің жолын 
қарастырып келеді. Аристотельдің 
«Жанды дене қозғалмаса #леді» деген 
тұжырымдамасы бар. Ха лықара лық 
денсаулық сақтау ұйы мының есебі 
бойынша адам денсаулығының 10% 
– дәрігерлік к#мектен, 15% – тұқым 
қуалаушылықтан, 25%–қоршаған 
ортадан, ал 50% – адамның #зіне, 
#мір сүру қалпына байланысты екен. 
Ал денсаулықты сақтап, ұзақ #мір 
сүрудің бір-ақ жолы бар. Ол – са-
ламатты #мір сүру салтын ұстану. 
Sмірлік күш қозғалыста. Тау #зенін 
мысалға алайық. «Ағын су дың ара-
мы жоқ» дейміз. Ол үздіксіз қимыл-
қозғалыстың арқасы. Ақпаған су бор-
сып, сасиды. Сондықтан адам да үнемі 
қозғалыста болуы керек. Табиғат 
аясына шығып демалса, күнделікті 
күйбең тіршіліктен бір сәтке болса 
да алыстап, жүйкесі қалыпқа келеді. 
Салауатты #мір сүруге ешкім кедергі 
жасап жатқан жоқ. Менің жақын 
танитын жүзден аса достарымның 
ары кетсе 5%-ы ғана cаламатты 
#мір сүреді. Қалғаны темекі шегеді, 
ішімдік ұрттайды, артық тамақ жейді, 
к#п жатады, табиғат аясында сая-
хаттамайды, спортпен айналыспай-
ды. Бір с#збен айтқанда, #з #мірін, 
#з денсаулығын құртып жатқан 
адамдар. Жасы ұлғайған кезде сан 
түрлі ауру-сырқауды жамап алып, 
#мірінің қапамен #тетінін ойлағысы 
да келмейді. �йтпесе, саламатты 
#мір сүру үшін ешқандай қаражат 
қажет емес. Таңертең ерте тұрып 
дене шынықтырумен айналысудың, 
зиян ды тамақ пен сусын ішпеудің 
еш қиындығы жоқ. Тек адам #зіндегі 
жал қаулықты жеңе білуі керек. Сонда 
денің де сау, ісің де жемісті болады.

– Осыдан бес жыл бұрынғы бір 
сұхбатыңызда «Абай түзете алмаған 
қазақты түзейтіндей, жол сілтейтіндей 
сен кім едің» деген ойдың жеңіп бара 
жатқанын айтыпсыз. �лі де сол ой-
дасыз ба?

– Осыдан бес жыл бұрын солай 
дегенім рас. Бірақ қазір ақырындап 
ол ойдан қайтып келе жатырмын. 
Егер адам шындап талпынса, ниет-
тенсе, ұйқыдағы қазақты оятуға 
болады екен. Сол жолда қызмет етіп 
жатырмыз. Sткінші #мірдің к#бі 
#тіп, азы қалғанын сезген сайын, 
«Осы мен қалай #мір сүріп жүрмін? 
Не үшін #мір сүріп жүрмін? Артыма 
қандай із қалдыра аламын?» деген 
ойлар күн сайын мазалайтын болып 
жүр. Жақсы-жаман біраз #мір сүрдік, 
түрлі оқиғаларды бастан #ткіздік, 
шама келгенше еңбектендік, білім 
м е н  т ә ж і р и б е  ж и н а д ы қ .  Е н д і 
қа лған #мірді қа лай сү рмек ке-
рек, не істемек керек? Хакім Абай: 
«Sзің үшін еңбек қылсаң, #зі үшін 
оттаған хайуанның бірі боласың; 
адамдықтың қарызы үшін еңбек 
қылсаң, Алланың сүйген құлының 
бірі боласың» деген ғой. Мен де 
қ а л ғ а н #м ірі м де «а да м д ы қ т ы ң 
қарызы үшін» еңбек қылсам деген 
ойға тоқтадым. Жиған-тергенімді 
жас ұрпаққа үйретсем деген ниетім 
күн санап артып келеді...

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
�сел САРҚЫТ
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– Бизнесте ұлт болмайды, бірақ 
әрқашан ұлттың қамын жейтін биз-
несмен болады. Sйткені біз, тұтас 
бір ұлт, бір кемеде келе жатырмыз. 
Қазақта «қол қарына тартады» деген 
мақал бар. �рбір адамның #зінің ба-
ласына, туысқанына қамқор болғаны 
сияқты ұлтына қамқор болып, жаны 
ашығаны – #зіне жаны ашығаны. 
Sзінің ұлтының қамын жегені – 
#зінің қамын жегені. Сол себепті 
де бизнес қазақша с#йлеуі керек. 
Ол қазақша с#йлеген кезде ғана 
қазақтың тілі қажеттілікке айналады. 
Ал басқаша болған жағдайда, тіліміз 
сол к#леңкеде қалған жерінен шыға 
алмайды. Сол себепті де қазақтілді 
кәсіпкерлер к#беюі керек. Олар ар-
тынан ерген жастарға қазақ тілінде 
білім беруге тиіс.

– Біл ім  демекші ,  қаз ір  биз-
нес тренинг %ткізушілер к%п. Бұл 
ха лық тың жаппай бизнес ашуға 
қызығушылығының артқаны ма? �лде 
бос с%збен ақша жасаушылардың 
к%бейгені ме?

– Иә, бизнес тренингтер к#бейді. 
Sзіңіз айтып отырғандай, халық 
бизнеске қызыға бастады. Себебі 
күні кеше ғана #зі сияқты қарабайыр 
тіршілік етіп жүрген адамның к#з ал-
дында к#теріліп, табысқа кенелгенін 
к#рді .  Материалдық жағдайды 
түзетудің, басқаша айтқанда баюдың 
бір-ақ жолы бизнес екенін түсінген 
адамдардың бәрі жапа-тармағай 
биз неске келе бастады. Ал осыны 
тек қана пайда к#зіне айналдырып, 
#зі ешбір бизнес жасап к#рмесе де, 
ешқандай тәжірибесі жоқ болса да, 



4 №33 (1447) 16 – 22 тамыз 2018 жыл

na tiliАЙНА

к#теріліп, қолданыс аясы кеңейіп, Елба-
сымыз айтқандай, халықты біріктіруші 
факторға айналары күмәнсіз.

Мемлекет басшысының пәрмені-
мен жазуымызды латын графикасына 
к#шіру қоғам #міріне ерекше рухани 
серпіліс бермегі айқын. Бұл тұрғыда, ең 
басты міндеттердің бірі – орфографиялық 
олқылықтарды түзеп, ала-құлалықты 
б і р і з д е н д і р у .  О с ы  о р а й д а ,  р е с м и 
ісқағаздарда кездесетін, орфографиялық 
с # з д і к т е  е с к е р і л м е г е н  е м л е м і з д е г і 
бірқыдыру ала-құлалық жағдайы ж#нінде 
аз-кем айтып #туді ж#н санадық. 

Мысалы, ҚР Мемлекеттік термино-
логия комиссиясының мақұлдауымен 
2007 жылы басылған Орфографиялық 
с#здікте «қолхат», «сенімхат», «алғысхат» 
с#здері бірге, ал «ашық хат» с#зі б#лек 
жазылған. Соңғысы с#з тіркесі ретінде 
қарастырылғанын, оның бағыныңқы 
сыңарының сын есім екендігі ескеріліп, 
б#лек жазылып отырғанын аңдаймыз. 
Алайда осы с#зден б#лек,  тағы бір 
«ашықхат»  деп бірге  жазылған с#з 
жанындағы жақшада оның «открытка» 
мағынасын білдіретіні меңзелген. Мұнда 
«открытое письмо» да, «открытка» да айты-
луы жағынан бірдей с#збен берілуі шатасуға 
ұрындыруы мүмкін. Соңғысын «құттықтау 
ашықхаты» деген с#збен немесе #зге ба-
ламамен беру, сондай-ақ «ашықхат» с#зін 
(«Ақорда», «ақуыз» сияқты сын есім мен 
зат есім тіркесінен жасалған с#здердегідей) 
қосып жазу орынды болар еді. 

С о н ы м е н  б і р г е  « ш а қ ы р у  х а т » , 
«шақырухат», «шақыру хаты», «шақыру 
қағаз», «шақыру қағазы», «құттықтаухат» 
(орф. с#здікте осы нұсқа берілген), 
«құттықтау хаты»деген нұсқаларда 
әрқилы жазылып жүр. «Іссапар», «ісқағаз» 
с#здері қосылып, «іс-шара», «іс-әрекет» 
с#здері қосарланып жазылады. Бұл 
с#здердің морфологиялық құрамы ұқсас, 
жасалу жолдары бірдей, бірақ жазылуы  
әртүрлі. Осыларды біріздендіру құба-құп 
болар еді. 

«Қонақүй»,  «қонақжай»,  «асүй», 
«тұрғынжай» с#здері с#здікте қосылып 
жазылған да, «тұрғын үй» с#зі б#лек 
берілген. Алдыңғыларындай соңғы с#з 
де қосылып жазылуы тиіс. Сондай-ақ 
«киіз үй» б#лек, ал «киізкітап» қосылып 
жазылған. Егер бұл с#здерге қатысты 
#згеше ереже бар болған жағдайда, оны тіл 
мамандары түсіндірсе, қабыл алар едік.

С # з д і к т е  « А у ы л ш а р у а ш ы л ы қ » , 
«теміржол» деп берілген, бірақ тиісті 
министрлік пен компанияның сайтта-
ры мен бланкілерінде бұл с#здер «Ауыл 
шаруашылығы министрлігі», «Қазақстан 
темір жолы» деп б#лек жазылып жүр. 

Т і л  з а ң д ы л ы қ т а р ы  т у р а л ы  с # з 
қозғалғаннан кейін, ісқағаздарда к#п 
кездесетін кейбір адамдардың аты-
ж#ндеріне де  тоқталып #тсек.  Кісі 
тегіне қосымшалар орыстың «-ов», 
«-ев» жұрнақтары ескерілмей, бұлардың 
алдындағы буынның жуан-жіңішкелігіне 
қарай жуан я жіңішке болып жалғанатыны 
белгілі. Сол секілді, бірізділікті сақтау 
үшін тектердің соңына жалғанатын 
орыстың «-ин» қосымшасы да осы санатқа 
жатқызылуы тиіс деп ойлаймыз. Sйткені 
бір текке орыс жалғауының кез келгені – 
«-ев» те, «-ин» де жалғана беруі мүмкін. 
Орыс жұрнақтарының қайсысы тіркелсе 
де айырмасы жоқ. Бұл жұрнақтардан 
кейін қосымшалар түбір с#здің жуан-
жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мыса-
лы, Сарин – Сариев, Мамин – Мамиев, 
Қарин-Қариев сияқты түбірі бірдей тек-

 

АБАЙДЫ ТАНЫМАУ – ҰЯТ

Оңтүстіктегілер мен жаңалықты қалыс 
қалдырмайтындар жақсы біледі: Шардараға 100 
шақырымдай жетпей «Абай» деген ауыл бар. 
Сол ауылдың ішімен келе жатырмыз. Бүлдіршін: 
«�ке, бұл қай ауыл?» деп сұрады. �кесі: «Абай 
ауылы» деп жауап берді. Сол кездегі бүлдіршіннің 
қайтара қойған сұрағына не жыларымды, не 
күлерімді білмедім. Ол қандай сұрақ дерсіз? 

Қыз әкесіне: «Абай Бегейдің ауылы ма?» демесі 
бар ма? «Жеттік» дедім іштей. Шардараға емес, руxани құлдырауға. 

Неге кішкентай қыздың ойына бірінші дана  Абай емес, тоймэн 
– Бегей түсті?! Ұлттық банк Ұлылардың суретін купюрадан алып 
тастамағанда, ол қыз да мен сияқты Құнанбайдың ұлын білетін еді деп 
күйіндім.

Дана Абайға 200 теңгелік купюраның бірінші бетін қиғанымызда, 
кеше Нұрлан Байділдә «прикол» ұстамас еді ғой оған... 

Абай Құнанбаев... бәрінен биік. Ол – дара.

Алмас МАРАТҰЛЫ

БЕЙЖАЙ ҚАРАМАУЫМЫЗ КЕРЕК

Бір әншінің не ішіп, не кигені, қалай 
жүріп-тұрғаны, ит-мысығы бізге керек 
пе? Маған бес тиынға да керек емес. 
Біреудің жеке #мірін сонша талқылап шу-
лайтынымыз #кінішті-ақ! Мына «ақпарат 
құралдары» соңғы жылдары елді #секке 

әбден үйірсек етті. Елдік, ұлттық мәселелерді, білім-ғылым, #ркениет, 
технологияны қозғаудың орнына ақпарат құралдарының к#бі осын-
дай тақырыптарға әуес. Елдік мұрат – бір адамның тағдырынан биік 
емес пе. Sтірік, #секпен мемлекет дами ма? Доллар #сті. Жаппай 
қымбатшылық. Себебі шет елден келетін тауарлардың барлығы доллар-
мен есептелініп келеді. Ақпараттық сауатты талдау жоққа тән. Бірнеше 
адамның шырылдағаны болмаса халық та үнсіз. Кейбіреуі менде доллар 
жоқ, «маған бәрібір» дейді. Ең жаман с#з – осы. «Маған бәрібір» деген. 
Менде де доллар жоқ. Бірақ маған бәрібір емес. Болашағымызға сен-
сек, ұрпағымыз бақытты #мір сүрсін десек, кез келген жағдайға бейжай 
қарамауымыз керек.

Ербол БЕЙІЛХАН

МАМАНДЫҚТЫҢ Б�РІ ЖАҚСЫ

Биология, химия, физикаға сүйенген 
биотехнология, нанотехнология деген 
де әдемі салалар бар. ХХІ ғасырдың ме-
дицинасы мен агротехнологиясы туралы 
айтуға білімім де жетпейді. Ал альтернатив 
энергия саласы ше? Ол деген планетаның 
мамандығы ғой? Тіпті бар ғой, қыста жылы, 
жазда салқын, оңай жұмыс қаласаңдар, 
фудтех, яғни тағам саласы да – атақ пен даңқ һәм ақшалы жер.

...Біз қазір жаңа заманғы біліммен қаруланған филологқа да, иә, 
кәдімгі қазақ тілінің филологына да зәруміз. Ағылшын тілі мен ХХІ 
ғасырдың әр адам білуі міндетті қабілетін меңгерген филолог дауыс 
тану саласы арқылы ана тіліміздің қолданыс аясын кеңейте түсер еді...

Сондықтан педагог, психолог, филолог, аспаз, архитектор, инже-
нер, агроном, энергетик балаларыңызды «Айтишник» бол, ақшаның 
барлығы сонда. Болашақ сонда» деп қинамаңыздар. Болашақ барлық 
салада. Мейлі, тіпті, провизор болса да...

Тимур БЕКТҰР

БЕС МИЛЛИАРД ҚАРЫЗ ЕКЕН

Мемлекеттік бағдарламаның шапағаты-
нан г#рі машақаты к#п болып тұрған 
секілді.

Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
2011-2015 жылдары «Бизнестің жол кар-

тасы – 2020» бағдарламасымен жеңілдетілген несие алған шаруалар 
мемлекетке 5 миллиард теңге қарыз екен.

Азамат ҚАСЫМ

СЫРТТАН ТАСЫМАЛДАП ЖҮРМІЗ

...Sзбек, қырғыздың жемісі, к#кінісі, 
Польшаның алмасы, Пәкістанның кар-
тобын тұтынамыз. Ресей, Белоруссия, 
Украинадан қаймақ, сүт, сары май тасы-
малдаймыз. Қазба байлығымызды шикізат 
күйінде шетелге сату тиімсіз деп, айта-айта мәні кетті бұл тақырыптың. 
Sйткені оны #ндіретін зауыттар бар ма?

Қазақтың мақтасын бес елге экспорттаймыз. Шұлыққа дейін шет 
мемлекеттен әкелеміз. Содан кейін ішкі нарық долларға тәуелді.

Екі айдан бері #сіп жатыр. Не боларын кім білсін!
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. �р адамның туған 

жері жұмағы ғой.

Жазира БЕГАЛЫ

ҮЛГІ БОЛСАҚ ТІЛІМІЗДІ ҮЙРЕНЕР ЕДІ

Біз к#ркем болсақ, мәдениетті, жүріс-
тұрысымызға дейін үлгі болсақ, қазақ тілін 
бәрі үйренеді. Тіл табиғи пайда болып, 
табиғи түрде #ліп қалатын құбылыс емес. 
Тіл адаммен жасайды. Ендеше, адамға 

бірінші #зін дұрыстау керек.
Ақыл мен жүрек тоғысқан кезде мәдениет пайда болады. Sзің с#зге 

сараң, ісіңде мән жоқ, жүрген жеріңнен тек «хайп» жинауды ойлап 
жүрген біреу болсаң, сенің тілің тұрмақ, Отаныңды пайдаланып, күлкі 
қылып кетеді.

«Жүзі жылыдан түңілме» дейтін атам қазақтың с#зіне #зіміз лайық 
бола алмай жүрміз. 

Марғұлан АҚАН

терге қосымша жалғанғанда, «Саринға», 
«Сариевқа», «Маминға», «Мамиевқа», 
«Қаринға», «Қариевқа» болып түрленбегі 
шүбәсіз. 

Дей тұрғанмен, қазіргі таңда Қарин, 
Мамин, Мырзағаниев, Жұмағалиев, 
Қобыландин сияқты тектерден кейін 
қосымшалар жалғау біраз мәселе бо-
лып отыр. Кейбір мамандар «и» ды-
бысы әрқашан жіңішке болып келеді, 
сондықтан одан кейінгі жалғау-жұрнақтар 
жіңішке болуы керек деген пікір айтады. 
Алайда үндестік заңына сәйкес алдыңғы 
дауыстыларға байланысты «у» дыбысының 
бірде жуан («суыр», «ту»), бірде жіңішке 
(«куәлік», «кіру») болып келетіндігі 
сияқты, «и» дыбысы да кейде жіңішке, 
кейде жуан болатынын аңғарамыз. Мыса-
лы, бұл дыбыс «�ли», «жиен» с#здерінде 
жіңішке, ал «Ғани», «сиыр», «қиыр» 
с#здерінде жуан болады. Осы себепті, 
«�лиге», «�лиден», «�лиді», «Ғаниға», 

кезінде депутаттардың назары түскені 
белгілі. Мұны кейбір мамандардың орыс 
тілінде «казахстанская сторона» тіркесіндегі 
кіші әріппен жазылуымен түсіндіргені 
негізсіз. Sйткені басқа тілдердегі жазу 
қағидаларын басшылыққа алу шатастыруға 
әкеп соқтырады. Мәселен, орыста кіші 
әріппен жазылатын с#здер ағылшынша 
үлкен әріппен жазылуы мүмкін. Егер 
«қазақстандық тарап» болса, кіші әріппен 
жазуға келісуге болады.  Бәзбір құжаттарда 
«Жапония тарапы», «Жапон тарапы» деп, 
«тарап» с#зінің алдында келетін с#здердің 
бәрін бас әріппен жазу кездеседі. Егер 
емле заңдылығына қайшы келмесе, аза-
маттарды шатастырмайтын болса, онда 
«тарап» с#зінің алдында келетін с#зді 
бас әріппен жазу қажеттігі ж#нінде ере-
же енгізуді қарастыру абзал болар еді. 
Бұл мүмкін болмаған жағдайда, «Жапо-
ния тарапы» тіркесіндегі бірінші с#здің 
бірінші әрпін бас әріппен, ал «жапон та-

кіші әріптермен жазу кездеседі. Мыса-
лы, «денсаулық, еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау, әділет, білім және ғылым  
министрліктері» деген тіркесті алғаш 
оқыған адам мұнда қанша министрлік ту-
ралы с#з болып отырғанын білмей қалуы 
ықтимал. К#п мекемелердің аттарын 
осылай қосақтап бергенде министрліктер 
атауларының бірінші с#здеріндегі алғашқы 
әріптерді бас әріптермен жазу ұсынылады. 
Мысалы,  «Денсаулық,  Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау, �ділет, Білім 
және ғылым  министрліктері» деп жазылса, 
бәрі де түсінікті болар еді. Кейінгі кезде 
осындай қисынды үрдіс қалыптасып келе 
жатыр. Осы жағдайды да емле ережесіне 
енгізу ж#нінде ұсыныс білдіреміз.

Орфографиялық с#здікке енбеген, 
бірде «уақытылы», бірде «уақтылы» түрінде 
жазылып жүрген с#здің емлесі біршама та-
лас тудырып жүр. Осы с#зді емле с#здігіне 
енгізіп, бірізділікке түсіру ұсынылады. 

Қ о ғ а м д а ғ ы  а л у а н  # з г е р і с т е р г е 
қарамастан, сауатты жазуға қойыла-тын 
талаптар бірізді болуы тиіс. Қабылдаушы 
тіл кірме с#здерді #зінің фонетикалық 
заңдылықтарына бағындыруы табиғи 
үдеріс екендігін ескере отырып, кірме 
с#здердің түпнұсқа тілдегіден #згеше 
түрленіп, қазақ тілінің ерекшеліктеріне 
орай жазылу тәртібін сақтау қисынды 
б о л м а қ .  Б ұ л  # з  к е з е г і н д е  т е р м и н 
мәселелерімен де байланысты. Қазіргі 
таңда бір кездері Еуропа елдерінің 
тілдерінен орыс тілі арқылы ана тілімізге 
енген терминдік атауларды қайта қарау 
#зектілігі туындап отыр. Кірме тер-
мин с#здерді Кеңес заманында орыс 
тілінің заңдылығы сақталған, бірақ туған 
тіліміздің ерекшеліктері ескерілмеген 
күйінде қалдыру қажет пе, әлде тіліміздің 
заңдылықтарын бұзбайтын еуропалық 
түпнұсқа үлгілерді негізге алған ж#н бе? 
Мысал үшін бір с#зді ағылшын тілінде 
[делегейшін], француз тілінде [делега-
сион], испан тілінде [делеғасион], түрік 
тілінде [һейет], парсы тілінде [һейәт], ал 
орыс тілінде [делегация] деп, әрқилы айта-
ды. Осы нұсқалардың қайсысы тіліміздің 
емле заңдылығына жақын келетінін 
ескеруге тиіспіз.  Орыстар «евро» дейді, 
ал біз қазір еуропалықтардай «еуро» деп 
жүрміз. Мұны құп делік. Демек, #ктемшіл 
жүйе тұсында орыс тілінің ыңғайына орай 
енгізілген «авто» с#зін де «ауто» деп алған 
орынды болар. Мұндай мысалдар к#птеп 
кездеседі. Қазірдің #зінде шет тілін оқып 
жүрген балаларымыз: «Неге «еуро» деген 
сияқты «авто»-ны «ауто» демейміз?» деген 
сауал қояды. Сауал орынды екендігіне 
талас жоқ. Оған орынды жауап беруге 
әзірленуіміз қажет деп ойлаймыз. Ертең 
азат ойлы, ана тілі мен ағылшын тілін 
еркін меңгерген буын тұсында мұндай 
сұрақтар үдей түспек. 

Үстіміздегі  жылы шілде айының 
аяғында осы мәселе Қазақ радиосында бір 
топ ғалымдар арасында талқыланғанда, 
ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о р ы 
Ш.Құрманбайұлы мұндай #згерістерге 
бару үшін алдымен санамызды #згертіп, 
бейімдеуіміз керек деген мәнде пікір айт-
ты. Ғалым с#зімен келісе отырып, бүгінгі 
таңда  рухани жаңғыру жолында к#теріліп 
отырған бастамаларды іске асыру бірте-
бірте біреуге тәуелді психологияның зар-
даптарынан арылтып, сана жаңғыруына 
да жол ашады деп үміттенеміз. Жалпы, 
тілші ғалымдарымыз емле ережелерін 
қалыптастырудың зор ауыртпалығын 
арқалап келеді. Осында аз-кем айтылып 
қалған пікірлердің бір парасы бұрын да 
к#терілген болуы мүмкін. Біздің мақсат 
бұған дейін атқарылған еңбектерді сынап-
мінеу емес, жазуымыз латын қарпіне к#шер 
алдында орфографиядағы бірізділікті 
қалыптастыра түсуді  жақтау,  емле 
үдерістерін реттеуге ықпал ету құзіретіне 
ие кісілерге, жалпы замандастарға аз да 
болса ой салу ниеті екенін жеткізгіміз 
келеді.

Қазіргі кезде орфографияға қатысты 
күрделі түйткілдердің түйіндерін тарқату 
үшін мамандарымыз к#п еңбектеніп, 
аянбай тер т#гіп отырғанын тағы да атап 
#теміз. Біздің пікір-лебізіміз аса ауқымды 
осы мәселенің кейбір қырларын зерделе-
уде қарлығаштың қанатымен су сепкендей 
ғана септігін тигізер болса, бек қуанышты 
болар едік.

Дәуірбек ҚҰДАБАЙҰЛЫ,
шығыстанушы,филология 

ғылымының кандидаты 

рапы» тіркесіндегі бірінші с#здің алғашқы 
әрпін кіші әріппен жазу қисынға келеді. 
Осы тіркестердің сипаты «Sзбекстан 
елі», «#збек халқы» деген с#з тіркестеріне 
ұқсас келеді. Біріншісінде елдің атауы 
бас әріппен жазылуы керек болса, екінші 
мысалда халықтың атауы кіші әріппен жа-
зылуы тиіс. Ал «Қазақстан халқына» келер 
болсақ, мұнда біраз ойлану керек болады. 
Бәлкім, ел атауы екенін ескеріп, бұл с#зді 
халыққа қатысты қолданылатын тұста да 
бас әріппен жазу қажет шығар. 

Сонымен қатар «жауапты хатшы», 
«т#раға», «президент», «басшы»  с#здері 
с#йлем ортасында ішінара бас әріппен жа-
зылып жүргенін к#ріп жүрсіздер. Біздің ой-
ымызша, бұл с#здерді «министрліктің жа-
уапты хатшысы», «комитеттің т#рағасы», 
« б а с қ а р м а  б а с ш ы с ы » ,  « П р е з и д е н т 
әкімшілігінің басшысы» деп, кіші әріппен 
жазған ж#н. «Қазақстанның Президенті» 
тіркесіндегі екінші с#зді бас әріппен 
жазуға келісуге болады. Бірақ бұл тұста 
«жекеменшік компания Президенті» деген 
с#з тіркесінде «президент» с#зі бас әріппен 
жазылуы керек пе деген сұрақ туындайды. 
Аталған с#здерді қай кезде бас әріппен, қай 
уақытта кіші әріппен жазу керектігін емле 
ережелерін белгілейтін жауапты мамандар 
нақтылап берсе орынды болар еді.

Осыған ұқсас «Премьер-Министр-
д і ң  К е ң с е с і » ,  « П ә л е н  е л д і ң  т ү г е н 
елдегі  Елшісі»,  «Пәлен елдің түген 
елдегі Елшілігі», «Қазақстанның Бас 
консулдығы», «БҰҰ жанындағы Тұрақты 
Sкіл», «Министрдің Бірінші орынбасары» 
деген тіркестерде лауазым, мекеме атаула-
рын бас әріппен жазу ұшырасады. Мұндай 
үдеріс бастапқы кезде бұл с#здердің орыс 
тіліндегі нұсқасын (орыс емлесінде мекеме 
немесе лауазым атауы тіркестің басын-
да келгендіктен бас әріппен жазылады) 
негізге алу салдарынан қалыптасқан болу 
керек. Егер осы мысалдар дұрыс бол-
са, «Ақпарат Министрлігі», «Қорғаныс 
Министрі», «Министрдің Орынбаса-
ры» деп, басқаларын да бас әріптермен 
жазу керек болады да, емле заңдылығы 
бұзылады. Сондықтан #зге лауазымдар 
мен мекемелер аттарын жазғанда ша-
таспау үшін «Премьер-министрдің 
Кеңсесі» тіркесіндегі «кеңсе» с#зі, «елші», 
«елшілік», «тұрақты #кіл», «министрдің 
бірінші орынбасары» с#здері кіші әріппен 
жазылуы тиіс деп санаймыз. Бұл ретте 
бірізділікті сақтау үшін бірыңғай ере-
же жасап, біркелкі жүйе қалыптастыра 
түсу қажет және ерекше ережелерді емле 
с#здігіне енгізу керек деп есептейміз. 

Бірнеше мекемелердің атаулары қатар 
келгенде олардың бірінші с#здерінің 
алғашқы әріптерін орыс емлесіндегідей 

«Ғанидан», Ғаниды» деп, айтылуына 
қарай жазу қисынды деп пайымдаймыз. 
Дәл сол сияқты жоғарыда аталған тектер-
ге жалғау-жұрнақ жалғағанда «Мәмиге», 
«Қаринға», «Маминға», «Ғаниевқа», 
«Жұмағалиевқа», «Қобыландинға» де-
ген түрлерде жазғанымыз ж#н. Осы 
заңдылықтар бұрыннан бар болуы керек. 
Бірақ соңғы уақыттағы шатасуларды еске-
ре отырып, осыған қатысты емле талабын 
жаңа орфографиялық с#здікте шегелеп 
бекіту орынды болар еді. �йтпесе, әркім #з 
білгенінше ереже жасап алуына орай, бұл 
мәселенің ушыққаны соншалық, кейбір 
мекемелер дұрыс жазуларды бұрысқа 
санап, хат-хабарларды қабылдамай, кері 
қайтарып отырған жайлар кездесуде.

Соңғы кезде кейбір тіл мамандары «и», 
«у» әрдайым дауыссыз дыбыстар болып 
келеді, олардың алдында дауысты дыбы-
стар бар (мысалы, [сыйыр], [сұу], [жійен]) 
һәм бұларды да жазуда белгілеу керек деген 
айрықша пікір айтуда. Бұлай деуге негіз 
де жоқ емес. Осындай қисын ескерілер 
болса, алдыңғы дауыстыдан «и», «у» 
дыбыстарының жуан-жіңішкелігі бірден 
байқалып, қазіргідей шатасуларға жол 
берілмес еді, яғни «Ғаныйға», «Мәмійге», 
«�лійде», «Жұмағалыйдан» деп жазуға 
мүмкіндік туар еді.

Қысқарған с#здерден кейін қосымша 
жалғауда да келіспеушіліктер кездесіп 
қалады. Мысалы, «Қазақстан Республи-
касы» тіркесі ресми ісқағаздарда «ҚР» 
түрінде қысқартылып беріледі. Енді 
осындағы соңғы дыбыстың «ыр» болуы-
на орай, қосымшалар «ҚР-дың», «ҚР-
ға» деп жалғанғанын және осы күйінде 
бекітілгенін ж#н санаймыз. Қазіргі кезде 
бұл с#зді жазуда «ҚР-ның», «ҚР-ге», 
«ҚР-дің», «ҚР-на» сияқты әртүрлілікті 
кездестіреміз.   

Орайлы тұста, орысша «межмидов-
ские консультации» тіркесі сыртқы саясат 
мекемесінде «СІМ-аралық консультаци-
ялар» түрінде жазылып жүргеніне назар 
аудара отырып, оны осылай бекіту орынды 
болар еді деп пайымдаймыз. Реті келсе, 
аталған жайлар және осыған ұқсас #зге де 
тілдік құбылыстар алдағы орфографиялық 
с#здікте ескерілсе деген тілек бар. Сон-
да біршама дау #з шешімін табар еді. 
Себебі филология ғылымының докторы 
Б.Қалиұлы айтқандай, «Орфографиялық 
с#здік дегеніміз – тілдегі с#здердің жазы-
луын бір жүйеге түсіретін құрал» екендігі 
даусыз.

Ресми хаттар мен ноталарда «қазақстан 
тарапы» деген тіркесте елдің аты кіші 
әріппен берілген жағдайлар кездеседі. 
Бұған кезінде Парламент қабырғасында 
халықаралық шарттардың бірін бекіту 

(Басы 1-бетте)

Содан кейін ғана керек жағдайда 
басқа тілдерге аудару ж#н болар еді. Ол 
үшін мемлекеттік тілді еркін меңгерген 
қызметкерлерді жауапты лауазымдарға 
ілгерілетудің тиімділігі зор болмақ. 
Бүгінде мемлекеттік тіл мәртебесін к#теру 
мақсатында түрлі дәрежедегі мансаптар 
үшін мемлекеттік тілді меңгеру талаптары 
мен #лшемдерін енгізу, Президенттікке 
үміткерлердің мемлекеттік тілден ем-
тихан тапсыратыны сияқты тетікті 
қарастыру қажеттігі ж#нінде ұсыныстар 
айтылды. Бұл – құптарлық жағдай. 
�йтпесе, бәзбір мекемелерде мемлекеттік 
тілді тиісті деңгейде меңгермеген бас-
шылар үшін ғана хат-хабарды аудару 
жұмыстарына орасан күш пен уақыт 
сарп етіліп жүргені ешкімге құпия емес. 
Жоғарыдағы ұсыныстар іске асар болса, 
мемлекеттік тіл #зінің заңды тұғырына 

  –  

ЕМЛЕ ЕРЕЖЕЛЕРІНЕ 
БІРІЗДІЛІК ҚАЖЕТ
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Тілдің лексикалық заңды-
лықтары ескерілмеген. 
«Гелді қосымша беті» 

деп отырғаны – гельден жасал-
ған ұлтарақ. Ал «әйелдің жаздың 
б#кебайы» – жазғы орамал. 
Оны әйелдерге арналған деп 
сипаттаудың қажеті жоқ, себебі 
ерлерге арналған орамал болушы 
ма еді? Мойын орамал болса, бір 
сәрі. «�йелдер майысқақ шұлық» 
– «Носки элестичные женские». 
Ал «белбеу әйел»  – әйелдердің 
белбеуі. 

« Ж е н с к и й »  с # з і н і ң  б ә р і н 
«әйелдер» деп аудара берген. 
«Мужской»-дың аудармасы тіпті 
сорақы –  «аталық». Қазақ ті-
лінде «аталық» деп хан ордасын-
да тақ мұрагеріне әскери тәрбие 
беретін және оқытатын жоғары 
мәртебелі адамды айтады. Соны-
мен бірге биология ғылымында 
бұл с#з репродуктивті ағзаларға, 
жануарларға қатысты қолданылады. 
Ал ер адамдарды «аталық» деп ауда-
ру... Айтарға с#з жоқ. Жалпы, бұл 
«Кари» аудармасы туралы бірінші 
рет айтылып отырған жоқ. Осыдан 
екі-үш жыл бұрын да жергілікті 
телеарна тілшілері де дабыл қаққан. 
Компания оны масаның ызыңы 
құрлы к#рмеген сынды. 

Халықаралық дүкендер желі-
сінің білдей бір экспорт жасап 

отырған елдің тілін құрметтемеуі... 
�йтпесе, бір ғана Қазақстанда 
осы «Kari»-дің қырыққа жуық 
б#лімшесі бар. Бір сауатты аудар-
машы жалдауына болар еді-ау?! 
�йтпесе, ҚР «Тұтынушылардың 
құқығын қорғау туралы» 2010 
жылғы 4 мамырдығы Заңының 
25-бабында тауар туралы ақпарат 
құжаттамада, тұтыну ыдысын-
да, жапсырмаларда қазақ және 
орыс тілдерінде жеткізілуі тиіс. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрі міндетін 
атқарушының  2015 жылғы 27 
наурыздағы № 264 «Ішкі сау-
да қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығының 3-тарау, 1-Пара-
графында да  сауда қызметін 
жүзеге асыруға қойылатын жал-

пы тәртіп қарастырылып, онда 
сатушы (#ндіруші,  орындау-
шы) тауар (жұмыс, к#рсетілетін 
қызмет) туралы, сондай-ақ сатушы 
(#ндіруші, орындаушы) туралы 
мемлекеттік және орыс тілдерінде 
ақпаратты ұсынатыны анық 
жазылған. Ал «Kari» тауардың атын 
қазақшалапты деп айта аламыз ба? 
Иә, десек, бұл қандай қазақ тілі? 
Ойымыздағы сауалды дүкеннің 
әлеуметтік желідегі парақшасына 
жолдадық. Қателерді де к#рсеттік. 
«Біздің брендке к#ңіл б#лгеніңізге 
рақмет. Сіздің айтқандарыңыз 
құзырлы мамандарға жеткізілді. 
Жоғарыда к#рсетілген факт бойын-
ша тексеру жүргіземіз» деген жауап 
алдық. Сенейік. Тексерілетініне. 
Түзетілетініне.

Ұлттық кітапханада экономика 
ғылымының докторы, профессор, 
академик �бен Нұрмановтың 
орыстың ұлы жазушысы 
Л.Н.Толс тойдың 190 жылдығы 
құрме тіне арналған  «Адамзаттың 
мақтанышы» атты 4 томдық 
роман-эпопеяның тұсаукесер 
рәсімі %тті. Белгілі қоғам 
қайраткерлері, оқырман мен БАҚ 
%кілдері жиналған шараны про-
фессор Аят Мәдібекұлы жүргізді. 

Сахна мінберіне к#теріл ген 
академик-жазушы �бен Алдабер-
генұлы орыс жазушысы ның шығар-
машылығы туралы әңгімелеп, 
#міріндегі қызықты естеліктерімен 
б#лісті. 

Ш а р а  б а р ы с ы н д а  қ о ғ а м 
қайраткері Түрік ұлты мәдени 
қ о ғ а м ы н ы ң  п р е з и д е н т і ,  Қ Р 
Ассамблеясының мүшесі, қоғам 
қайраткері Қазақбай Қасымов, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық пе-
дагогика университетінің про-
фессоры,  педагогика-психология 
ғылымының докторы Күләш Ораз-
бекова, филология ғылымының 
докторы Темірхан Тебегенов,  Кем-
бридж университетінің профес-
соры және Қазақстандағы #кілі, 
«Қазақ күнтізбесінің» авторы, 
академик Сайлыбай Бекболов, 
«Күлтегін» институтының директо-
ры, тарих ғылымының кандидаты 
Зәуре Ақтанбердиева, Т. Жүргенов 
атындағы Sнер академиясының 
профессоры, «Бейбітшілік әлемі» 
халықаралық бірлестігі Ата-ана-
лар комитетінің т#райымы Раи-
са Құсайынқызы және т.б. қоғам 
қайраткерлері с#з с#йлеп, кітап 
авто рының шығармашылығына, 

#мір жолына, адамгершілік қыр-
ла ры на тоқталып, еңбегіне табыс 
тіледі.  

«Адамзаттың мақтанышы» атты  
кітап Лев Николаевич Толстойдың 
#мірі жайлы, оның адалдық пен 
әділдік үшін күресі   және сол 
кезеңдегі қоғамның тынысы жай-
лы жазылған. Жазушының Ресей 
патшасы Николай II-ге, премьер-
министр Столыпинге  шаруалар мен 
кедейлер құқығын қорғау жайлы 
жазған хаттары және олардың ел 
#міріндегі тарихи маңызы туралы 
баяндалған. Нақтырақ айтқанда, 
Л.Н.Толстойдың туған жері Ясная 
Полянасын тастап, #згеріс жолына 
түсу үшін үйінен қашып шыққан 
кезінен бастап, #мірінің соңғы 
арпалыс кезеңдері баяндалады. 
Жазушының әлемнің барлық дін 
ж#ніндегі ой-топшылауы, шіркеу 
дінбасыларымен күресі, сол кездегі 
орыс қоғамындағы зұлымдықпен, 
қаталдықпен, қараңғылықпен 
күресі сипатталады. Сондай-ақ 
кітапта әлем халықтарына дұрыс пен 
бұрысты ажыратып алуға к#мектесу 
мақсатында құнды деректер де 
келтірілген. Жазушының адам-
затты парасаттылыққа, ізгілікке, 
руханилыққа шақыруы, ақтық демі 
біткенше #мірдің Ақиқатын іздей 
келе «Түбінде адамзаттың табан 
тірер жері – Ислам!» деп #ткен жа-
зушы #мірі роман-эпопеяда шебер 
суреттелген.   

Аталған шара қатысушыларға 
рухани ләззат сыйлап, Наурызбай 
ауданынан арнайы келген «Нұрлы 
әжелер» ансамблінің #неріне 
ұласты.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Біз бұл күндері тарихымыздың 
бетіне түскен әр жылдардағы 
ақтаңдақтарымызды ашық та 
жариялы түрде мәлімдеп, олар-
ды заңдық-құқықтық тұрғыдан 
қарай отырып, талқылап-
талдауға келмейтіндей дәрежеде 
заңдастырып алуға тиіспіз. 

Бұны айтып отырған себебіміз, 
Қазақстандағы #здерін либе-
рал-демократ санайтын оқыған-
дарымыздың арасында  20-30 
жылдардағы ашаршылық пен зия-
лыларымыз к#рген қуғын-сүргінді 
қазақ ұлтына қарсы жасалынған 
геноцид ретінде мойындағысы 
келмейтіндер бар. Оны к#ріп те, 
біліп те, оқып та жүрміз. Кезінде осы 
мәселеге байланысты пікір білдірген 
Евгений Жовтис те еске түсіп отыр. 
Қашанда да қазақ мәселесіне кел-
генде «қырық бір жақ, қыңыр бір 
жақ» мінез к#рсететін осы мырза 
бұл жолы да сол ғадетінен таймаған. 
Sйткені ондайлар үшін ұлт тағдыры 
ұлтарақпен пара-пар. �йтпесе, 
#тірік аяушылық танытқандай 
сыңай к#рсете келе, ол 20-30 
жылдардағы мемлекеттік жүйенің 
ұжымдастыру терісін жамылып, 

қазақ халқына қарсы жасалынған 
геноцидті мойындамайтындығын 
білдіре келе: «Согласиться с теми, 
кто утверждает, что против казах-
ского народа был совершен акт 
геноцида, я не могу, хотя вполне 
понимаю их чувства» демес еді. 
Егер 1930 жылдардағы, содан соң, 
одан сәл-пәл бұрынғы ашаршылық 
қолдан жасалынбағанда қазақ халқы 
бүгінде қазіргі санымыздан 3-4 есе 
к#п болар едік. Ал осы бір қасіретті 
жайды геноцид деп қабылдамау тек 
Жовтис секілділердің қолынан ғана 
келеді.

Айналдырған екі жылдың ішінде 
екі миллион қазақ ашаршылықтан 
#мірден озса, оны «геноцид-
ке жатпайды» деп дәлелдеуге 
тырысудың #зі адами-имандылық 
тұрғыдан ерсі емес пе? Мен мұндай 
жалпыхалықтық қасіретке кел-
генде атүстілік пен немқұрайлы 
қарайтындарды түсінбеймін. 
Түсінгім келмейді де. Ондайлар әлі 
де бар. Сондықтан да, бұл мәселені  
ары тарт та, бері тартқа салмай рес-
ми заңдастырмаса болмайды. 

Аманхан �ЛІМҰЛЫ

Үйде 3-сыныпта оқитын Мерует деген 
апам болған еді. Сондықтан да ешқандай 
қиындықсыз, жылдам үйрендім. Бізді 
оқуға қабылдап алған мектеп директоры 
�жіғали �жіғұлов, оқытушы – Қажығали 
Зинеденов. Мектепте екі ғана сынып 
болды. 

Біреуінде т#ртінші мен екінші сы-
нып оқушылары, екіншісінде бір мен 
үшіншілер оқыды. Бірінші сыныпты 
бітір ген соң менімен тағы екі балаға 
жақсы оқисыңдар деп мойнымызға қызыл 
галстук тақты. 

Ол уақыттағы галстуктер ашық қызыл 
емес, күреңдеу болатын. Сосын тамақ тың 
астынан байламайды, әдейі қалың, қатты 
қаңылтырдан жасалған галс туктың екі 
ұшын ішінен #ткізіп алып, бекітіп тастай-
тын ұстағыш болды.

Бүгінде қарасам, 1941-1942 жылдары 
құжаттарымда қазақша бланкаға бағаны 
орыс әріптерімен жазыпты. Мысалы, 
қазақ тілінен «отлично», ән-күйден – «хо-
рошо» деген сияқты.

Негізі қазақша 43, орысша 32 әріпті 
#те жылдам, ешқандай қиындықсыз 
үйреніп алдым. Сонымен қатар 1941 
жылдың жаз айларының бірінде сауын-
шы-пішеншілерді (сиыр фермасын-
да) түс мезгілінде жинап алып, латын 
әліп биін үйреткені бар. Анамның оған 
қолы келіспей бір әріпті (S-тің орына Е 
салған) теріс қаратып салған құжаттары 
әлі сақтаулы менде.

Соғыс уақытында тезек пен сабан 
жағып отырған және бірде-бір сауатты 
білмейтін үлкендерді 32 әріпке үйреткенде, 
қазіргі автоматика, компьютердің за-
манында әрі білімді, тіпті #те білімді 
жастарды 25-30 әліпбиден тұратын ла-
тын қарпіне үйретуге бірнеше жылдың 
қаралуы, оны бүкіл қазақстандықтар үшін 
#те #зекті мәселе етіп к#теретіндей не 
қиын дық туды. Таңғаламын. Латын тілі 
мен үшін таңсық емес, тек ниет керек.

Есенияз Т8РЕМҰРАТОВ
Атырау облысы

«Тәуелсіздік  және дарынды 
балаларға арналған қазақ стандық 
мектептер.  Ізденістер,  шығар-
машылық және жаңа перспектива-
лар» тақырыбымен  Сулейман Деми-
рел атындағы университетте #ткен 
жиынға Қазақстан Респуб ликасы 
Білім және ғылым вице-министрі 
Асхат Аймағамбетов, С.Демирел 
атындағы университеттің ректо-
ры Қанат Қожахмет, «Дарын» РҒП 
орталығының директоры Шолпан 
Қирабаева және мамандандырылған 
м е к т е п т е р д і ң  б а с ш ы л а р ы  м е н 
мұғалімдер қатысты. 

Жиынды ашқан «Дарын» РҒП 
директоры Ш.Қирабаева: «Мемле-
кет басқару, сондай-ақ экономика, 
ғылым, мәдениет, #нер салалары 
үшін қабілетті жастардың зияткерлік  
әлеуетін дайындау – білім берудің 
ұлттық моделін құрудағы басым 
бағыттардың бірі» деп атап #тті. 

Елімізде мамандандырылған мек-
тептер жүйесі жылдан-жылға кеңейіп 
келеді. Атап айтқанда, М.Ганди 
атындағы №92 мамандандырылған 
мектеп-лицей оқушылары бие сүтінен 
балмұздақ жасау технологиясын және 
қала тұрғындары тұтынатын судың 
құрамын химиялық зерттеу ж#ніндегі 
жобасын к#пшілікке к#рсетті. Мек-
теп директоры Ерұлан Жиенбаев да-
рынды балаларды қолдауда аталмыш 
орталықтың орны ерекше екенін 
айтады. 

– Биылғы тамыз кеңесі «Дарын» 
ор талығының 20 жылдық мерейтойы-
на тұспа-тұс келіп отыр. Екі күннен 
бері еліміздің түкпір-түкпірінен кел-
ген мұғалімдер білім берудегі иннова-
цияларымен, жаңа әдіс-тәсілдермен, 
ой-пікірлерімен б#лісті.  Біздің 

мектеп-лицейдің жеткен жетістіктері 
де аз емес. Мысалы, жақында ғана 
«MILSET-International» ұйымының 
ұйымдастыруымен Халықаралық 
зияткерлік ойындар шеңберінде 
Якутскіде #ткен  «Expo-Siences 
Vostok 2018» атты ғылым мен техно-
логия саласындағы оқушылардың 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
к#рмесіне қатысып қайттық. Мұнда 
біздің жас ғалымдар #здерінің жо-
баларын к#рсетіп, планетамыздың 
ғылым мен білім саласындағы 
озық ойлы #кілдерімен кездесті. 
К#рмеге лицей оқушылары 2 жоба 
алып барды. �сіресе, саумалдан крио 
әдісімен жасаған балмұздақтың дәмі 
к#пшілікті таңдай қақтырды. Жалпы, 
осындай халықаралық шараларға 
қатысу ісі «Дарын» орталығында 
жақсы жолға қойылған. Мұндай 
алаң дар бір-бірімізбен тәжірибе ал-
масу, пікір алысу, семинар-кеңестер 
#ткізуде таптырмас мүмкіндік береді, 
– деді Е.Жиенбаев.

Конференцияның пленарлық 
отырысында ҚР Білім және ғылым 
вице-министрі Асхат Аймағамбетов 
«Дарын» орталығының мерей тойы-
мен құттықтай келе, мамандан ды-
рылған мектептердің жетістіктері 
мен түйінді мәселелерін тілге тиек 
етті. Вице-министр мемлекет бас-
шысының білім саласына қам-
қорлығы ерекше екенін айтып, «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасының 
ең басты басымдықтарының бірі 
– білімнің салтанат құруы. Ол үшін 
қазіргі әлемдік білім беру жүйесіндегі 
инновациялардан тыс қалмауға 
тиіспіз» деді.

Дина ИМАМБАЕВА
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«Ана  тілі»

«Адамзаттың мақтанышы»

«Қырық бір жақ, қыңыр бір жақ»

Таңсық емес, танымал әріп ол

Дарындар ұстаханасы

ТҰСАУКЕСЕР

ОЙТҮРТКІ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІDANALYQ MÁ IEGI

 

(Basy 1-bette) 

Adam balasyna adam balasyny  bár  
– dos. Ne úsh n dese , dún ede júrgende 
– týysy , ósý , to ýy , ashy ýy , qa y , 
qaza , dene b t m , shyqqan jer , barmaq 
jer  – bár  b rde , ah retke qara  – ólý , 
kórge k rý , sh rý  mahsharda suralýy  – 
bár  b rde , ek  dún en  qa ysyna, páles ne 
haýp , ek  dún en  jaqsyly yna rahaty  
bár  b rde  eken. Bes kúnd k óm r  bar ma, 
joq pa? B r e-b r  qonaq ekens , óz  

dún ege de qonaq ekens , b reýd  ba yna, 
malyna kúndest k qylyp, a kórseqyzarlyq 
qylyp kóz alartyspaq la yq pa? 

T leýd  quda dan t leme , pendeden 
t lep, óz bet men e beg md  jandyr deme , 
pálenshen k n áper demek ol quda a 
a tarlyq sóz be? Quda  b reý úsh n b reýge 
jáb r qylýyna la y y bar ma? Ek  sózd  
basyn qosarlyq ne aqyly ne ylymy joq, 
tura, óz md k n jón qylamyn dep, qur «ó , 
tá ra !» dep talasa bergenn  nes  sóz? 
Ony  nes  adam?

ABAI
OTYZ TÓRT NSH  QARA SÓZ

      ,     . 
    Qirimqosa ( )  1-  1938   

    (32 )  100-    -
   ,  2-     .

      
   .    

-  « »   20   
   . 

Біз Арал ауданының 
Шижаға ауылында тұратын 
Ешмағамбетовтер әулеті аты-
нан сүйікті газетіміз «Ана тілі» 
арқылы Маңғыстау облысы 
Шетпе ауданындағы «Бекі» 
елді мекенінің тұрғыны, жеке 
кәсіпкер Мереке Қамысбаевқа  
алғыс айтуды %зіміздің адами 
парызымыз санап отырмыз.

«Біріңді қазақ бірің дос, к#рмесең 
істің бәрі бос» демекші, бірін-бірі 
бауыр тұтқан қайырымы мол қазақ 
емеспіз бе. Биылғы жылғы қасиетті 
Ораза айының тұсында жоғарыда 
айтылған кәсіп иесі Мереке Қамыс-
баевтың  шаруашылығында еңбек 
етіп жүрген бауырымыз  Шаттық 
Аймаханұлы жүрек дертінен қас-
қағымда бақилық сапарға аттана-
ды. Бізге дер кезінде суық хабар 
жеткенмен жердің шалғайлығынан 
уақытында үлгіріп жете алмадық. 

Айтайын дегеніміз, бауырымыз-
ды ақ жуып, арулап Жер-Ананың 
қойнына мұсылмандық рәсіммен 
т а б ы с  е т к е н ,  б е й і т і н  с а л ы п , 
құлпытасын қойған, дастарқан жай-
ып садақасын #з қолынан атқарған, 
#лікті ақтық сапарға ж#нелтудің 
бар ауыртпалығын к#терген Ме-
реке сияқты мейірімді азаматқа, 
келіншегі Айжанға, #зіміз #мірі 
к#рмесек те құшақ жайып қарсы 
алған, қимастықпен шығарып 
салған «Бекі» ауылы ның барша 
тұрғындарына республикалық 
«Ана тілі» газеті арқылы Алланың 
нұры жаусын деп жүрекжарды 
алғысымызды білдіреміз. Бауыр-
малдық байрағын желбірет іп 
жүрейік.

Ешмағамбетовтер әулеті

Қызылорда облысы
Арал ауданы

АЛҒЫС

Мерейің өссін, Мереке!
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ДӘУІР ДАУЫСЫ

– Дастан Тұрарбекұлы, Елбасы 
қазақстандықтардың баспаналы болуы 
үшін, әрі әлеуметтік жағдайын к%теру 
мақсатында бес бағытты ұсынды. Оның 
бірі де бірегейі – баспана мәселесі. 8ткен 
жылы Қазақстанда 11,2 миллион шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілгенін, 
бұл тіпті рекордтық к%рсеткіш екенін айт-
ты. Ал Талдықорған қаласында жылына 
қанша үй пайдалануға беріледі. Сарылып 
кезекте тұрғандардың саны азайды ма, 
жоқ, керісінше к%беюде ме?

– Баспана мәселесі қай заман-
да болмасын #зекті болған. Кешегі 
кеңестік кезеңдерде де сарылып ке-
зекке тұрғандардың саны басым бол-
ды. Ел Тәуелсіздігін алған жылдар-
дан бері, әрі қазақ халқының #сімі 
жылма-жыл ұлғайған сайын және қала 
маңына шоғырланған бұқара халықтың 
тұрғын үйге деген сұранысы артпа-
са кеміген жоқ. Бұл #тініштердің бәрі 
Заң аясында жүзеге асырылады. Енді 
сіздің сауалыңызға орай жауап берейін. 
Қазақстан Республикасының «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» Заңының 68-ба-
бына сәйкес тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйге мұқтаж, халықтың әлеуметтік 
жағынан осал тобына жататын аза-
маттар мен аталған Заңның 67-бабы-
на сәйкес мемлекеттiк қызметшiлер, 
бюджеттiк ұйымдардың қызметкерлерi, 
әскери қызметшiлер санаты бойын-
ша «Талдықорған қаласы тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық б#лімі» 
ММ-де 16, 285 азамат кезекке тіркелген.

Бір ғана Талдықорған қаласының 
#зінде, 2008-2018 жылдар аралығында 
44 тұрғын үй қолданысқа берілді, оның 
ішінде: 19 коммуналдық тұрғын үй, 10 
жалдамалы тұрғын үй, «Нұрлы Жол» 
«Sңірлік дамыту  – 2020» бағдарламасы 
бойынша «Тұрғын үй жинақ банкі» 
арқылы несиелі 6 тұрғын үй, «Нұрлы Жол» 
«Sңірлік дамыту – 2020» бағдарламасы 
бойынша «Тұрғын үй жинақ банкі» 
арқылы несиелі 4 тұрғын үй, «Жас отба-

 «Ақан сері» роман-дилогиясында жазу-
шы Сәкен Жүнісов тұтас қазақ халқы, оның 
рухани болмысы, әлеуметтік #мірі, әншілік 
табиғаты хақында қадау-қадау философиялық 
ойға барған.  «Ақан серідегі» – Ақан, Сәкен 
Жүнісовтың  сегіз қырлы, бір сырлы  Ақаны!  
Ақан сүйген, алғашқы жары Бәтима, одан 
кейінгі Ұрқия, кейінгі Жамал қыз, Балқадиша 
тағдыр-талайы бір т#бе де, Ақтоқты тағдыры 
бір т#бе.

Ақиқатында Сәкен Жүнісов кескіндеген 
Ақтоқтының к#ркем бейнесі, кешегі Домалақ 
ана, Зере, Ұлжан, Ұлпан, т.б. әжелерімізбен 
иық теңестірген, иманды, ақылды, үлкен 
жүректі, мейірімді аналарымыздың қатарында 
тұр десек жаңылыса қоймаспын.

Жаны да, жүрегі де м#лдір, тумысы-
нан бекзат, сұлу Ақтоқтының Жалмұқанға 
ұзатылардағы: «...Ақан шын сүйді. Сол себепті 
ол #з сүйгенін жамандыққа қимады. Ол 
ғашықтық жарасын жанға салғанмен, тәнге 
салған жоқ... Мені сақтаған Ақан – ақын 
жүрегі. Оның сендердің бәріңнен артықтығы 
сонда...» дейді тебіреніп. 

Мұндай зар тілекті,  ащы ақиқатты 
Ақтоқтыдай батыл қазақ қызы ғана айта ала-
ды!..

 «Ақанның #мірі – ертегі #мір. Судай сұлу, 
желдей екпінді, жалпақ жұртқа жат, жұмбақ 
#мір» деп жазады Мағжан Жұмабаев. – Сұлу 
киім, жүйрік ат, құмай тазы, алғыр бүркіт 
Ақанда болады. Қалың қарауылдың ойын-
тойының к#ркі Ақан болады. Біріне бедеу 
мінгізіп, біріне бүлде кигізіп дегендей, 15-20 
жігітті #зі тәрбиелеп, н#кер қылып алады. 
Жүргенде сол жігіттердің алдында қолбасыдай 
оқшау отырады. Біресе боз атқа мініп, ақ 
киген.  Біресе қара атқа мініп, қара киген. 
Біресе торыға мініп, күрең киген. Басында – 
бұлғақтаған үкі, қолында – домбыра, аузында 

– ән... Жігіттердің бәрі балуан, бәрі әнші. 
Бірақ Ақанның әні #згеше. Даланы күңірентіп 
Ақан ән шырқаса, би билігін, кемпір #рмегін, 
сұлу кестесін қойып, аңырып тыңдай қалады. 
Қалың қарауылдың қалың к#здері: «Ақанның 
әні-ай!»  деп күрсінеді. Сүймесе сері дер ме еді, 
қалың қарауыл Ақанға сері атын қойған...»

 «Ақанның #мірі – атам қазаққа аңыз 
болған әйгілі де әсерлі, атақты да аяулы нағыз 
сегіз сырлы бір қырлы #мір, – деп толғанады 
к#рнекті ақын Кәкімбек Салықов. – Біз 
Сырымбеттің етегіндегі «Казгородок» орта 
мектебінде оқып жүргенде Сәкен, Мағжан, 
Ілияс, Бейімбеттерді білмедік, ал Ақан жайлы 
сан түрлі хикаялы әңгімелерге қанып #стік. 
Sз басым жас күнімнен Ақанды пір тұттым. 
Атажұртым Арғын Қарауылдағы Қожым елі 
Ақан серінің ауылдарымен қанаттас болды. 
Ана жұртым Үкілі Ыбырай ауылы да Ақан 
ауылынан алыс емес-ті. Ақанның зиратынан 
Үкілі Ыбырай ауылы он шақырымдай жерде. 
Үкілі бабамыз серінің нағыз шәкірті. Үкілі 
Ыбырайды Біржан салға апарып таныстырып, 
батасын алдырған да Ақан. Ақан серінің 
беделі т#релерден зор, билердің аға биіндей 
болыпты, есімді білгелі к#кейіме қонғаны 
бүкіл ел сері бабамызды «Ақан аға» атайтын. 
Үкілі Ыбырайдай Ақанның шәкіртіне жастай 
еріп, еліктеп #скен Молдахмет Тырбиұлы 
Ақан ағаның талай әндерін жалықпай айтса, 
#те қызғылықты #мір к#ріністерін де қаз 
қалпынан #згертпей бізге ұғындыра білді...»

***
Белгілі музыка зерттеушісі, композитор, 

жазушы Илья Жақанов #зінің шығармашылық 
ғұмырының ондаған жылын Арқаның атақты 
әнші-күйшілері мен ақын-жазушыларының 
#мірін зерттеуге арнағаны белгілі. Осы іздену, 
шеті к#рінген деректі індете іздеу, аяғына 
жеткізудің нәтижесі – 1988 жылы «Жазу-

шы» баспасынан жарық к#рген 
«Аққулар қонған айдын к#л» 
атты деректі әңгімелер мен эс-
селер кітабы. Ал  2013 жылы 
Астанадағы «Фолиант» баспа-
сынан жарық к#рген «Бір кезде 
Ақан едім аспандағы...» атты 
деректі хикаятта, қоңыр ат, Құлагер траге-
диясы, оған кінәлі Батыраш емес, Барақбай 
екендігі, Ұрқия, Жамал, Жалмұқан-Ақтоқты 
баяны, Балқадиша мен Шырмауық әні 
жайлы деректі дүниелерді құштарлықпен, 
ыждаһаттылықпен талдап, м#лдірете жазған 
Илья Жақановтың аталмыш жинағы ұшан-
теңіз, жаңа жаңалықтарымен, дәйекті, дәлелді 
айғақтарымен Ақан тануға қатысты терең, 
жан-жақты ой-толғамдарымен дараланады.

Ақан серінің шығарма шылығы, #мір-
тарихы, кісілік кескін-келбеті, туа бітті 
әншілік, ақындық, компо зи торлық да-
рын-таланты терең сипатталып, шұрайлы 
тілмен #рілген. Құлагерді жер жастандырған 
Барақбай екендігі нақты деректер негізінде 
анықталған. Ел жадында ерекше сақталған – 
Батыраш-Қотыраш #тірік жаладан ағарған. 

Бұл әрине – тосын және керек жаңалық!..
С#зіміз дәлелді болуы үшін бір мысал 

келтірейін. К#кшетауда, облыстық телеви-
зияда қызмет істеген жылдары, 1995 жылы 
маусым айында, Илья аға екеуміз К#кшетау 
ауданының Қызылсая ауылында М#ңкенің 
(шын аты М#кен) кенже қызы Қаназия апа-
мен және ол кісінің немере ағасы К#зтай 
ақсақалмен жүздестік. 

Ақан серінің М#ңке баланы  еркелете ая-
лап, Құлагерге мінгізіп, Сағынай асындағы 
қайғылы жағдайға душар болған жайдың 
бәрі-бәрін қағазға түсірдік. К#зтай ақсақал 
Ақан серінің сол кездердегі күйзелісті күйін, 
Құлагердің Сағынай асына дейінгі жойқын 

шабыстарын бізге беймәлім деректермен ай-
тып берді. 

Ол деректердің дені Илья Жақановтың 
Қасым ақсақалдың дәптерінде жазылған 
дәйектің бәрін растағандай, Құлагер ж#нінде 
бұған дейінгі түсінігімізге #згеше бір елең 
еткізген шырай таратты. Сағынай асында 
болған қасыреттің салдар-себебін біз әлі күнге 
дейін жақсы білмейді екенбіз. Бар шындық 
ел ішінде бүркеулі күйінде булығып жатқан 
екен. Біз Ақан сері жайлы жазылған к#ркем 
шығармаларға ғана сеніппіз... (Және кешегі 
Кеңес одағы кезінде социалистік реализм 
аясынан шыға алмай, шындықты айналып 
#туге, бұрмалауға тура келді емес пе?!)

Кейіннен мен К#зтай ақсақал мен Қаназия 
ападан естіген деректі  негізге алып «Бота 
тірсек, қыл сағақ, сандал керім...» атты деректі 
әңгіме жазып, ол шығарма әуелі облыстық 
«К#кшетау», содан соң «Қазақ әдебиеті» 
газеттерінде жарияланды. 2002 жылы бұл 
деректі әңгіме «�уелеп ұшқан тырналар» де-
ген жинағыма енді.

***
Ақан сері  – #мір шындығын үлкен 

суреткерлікпен жырлаған #з заманының 
асқақ, арқалы ақыны ғана емес, мұңшыл да 
сыршыл, лирикалық тебіреністі сазымен, 
әншілік-орындаушылық #нерімен танылған 
айырықша дарын иесі. Оның композиторлығы 
ақындығынан кем емес. Қазақ мәдениетінің  
алтын қорына Ақан серінің елуге жуық 
музыкалық-поэтикалық мұрасы енген. Оның 

шығармашылық бітім-болмысының басты 
қасиеттері – #мір шындығын боямасыз 
жырлауы, психологиялық иірімдерге толы, 
эмоциялық бояуының қанықтығы.

***
Мынау аппақ әлемнің әлем-тапырығы 

шыққандай, ақшам жамырап, түн келеді 
түнеріп. Айнала т#ңірегі тым-тырыс, құлазыған 
қу медиендей сұрқай к#ріністер... Кешегі күнгі 
қым-қуыт қызық дүниенің базары тарқаған... 
Қамшының сабындай фәни жалған  опа берді 
ме? Жеткен ұшпағы қайсы?І. Іздегенін тапты 
ма? Тапса қанеки?!. Аласұрады Ақан. Байыз 
табар емес. Жүрек шіркін неге шарасыз?!. 
Қайда барып тұрақ табар?!. «Шырмауық!..» 
дейді де қояды.

Ақан сері бұл әнді шығарғанда 58 жас-та 
болатын.

– Кезінде  бұл ән ойлы толғау боп 
айтылған. Оны Ақан серінің серіктері – қалың 
Қарауылдың бес бұлбұлы – Сұлтанмұрат, 
Бәтжан, Нұралы, Темірбек, олардан жас 
Үкілі Ыбырай, Біржан елінде Жетебайдың 
Оспаны, Бәкеннің Хамиты жан тебіренте 
толғады. Бұлардың к#зі кеткен соң ән бірте-
бірте к#мескі тартып, сирек айтылып жүрді. 
Ал ел ішінде бұл әнге аңсау басыла қоймады. 
Иесінен, орындаушыларынан айырылған 
есіл ән бағзы бір к#кіректерде к#шкен елдің 
жұртында қалған қоламтадай елеусіз ғана жата 
берген, – дейді Илья аға толғанып. 

Шырмауық шығарында бас тартады,
Біздің ел ерте жайлап кеш қайтады.
Ел қайтқан жайлауынан құла дүздей,
К#ңілімді ұқпай қойды қалқам-дағы.

Ахау, дүние жалған,
Sтті-ау арман.
Сұм тағдыр шырмауықтай,
Шырмап алған... – деп т#гіліп, егіліп 

толғайды Ақан. Осынау бас-аяғы жұп-жұмыр, 
шағын #леңде Ақанның күллі тағдыры, арман-
мақсаты, #ксікті #кініші, әттеген-айы, опы-
нуы, Тәңірі ерекше дарын, ерекше тағдыр 
сыйлаған күрделі тұлғаның #мірбаяны жатыр... 

Айтты-айтпады, Ақан #мірі – Мағжан 
айтқандай, сұлу тағдыр, «сұлу #мір!..»

А қ а н  с е р і д е й  д а р а  д а р ы н н ы ң 
шығармашылығын, оның ішінде #лең-
жырларын талдап-таразылау жалғаса беруі 
тиіс. Ондай зерттеу мақалалар жазылды 
және алдағы уақытта жалғасын табады деп 
есептеймін.

Қазақ әнінің падишасы, біртуар ақын, 
дарынды композитор Ақан сері Қорамсаұлы 
жайлы бүгінгі жас толқын біліп-тануы үшін, 
насихат жұмыстары ауадай қажет. Сол 
насихаттың бірі – к#ркем фильм түсіру. 
Sйткені кино фильм жаһандану жолына бет 
түзеген егеменді елімізге,  бүгінгі к#рерменге 
#те қажет деп есептеймін. Мұның сыртында 
Ақан сері туған айда, жыл сайын К#кшетауда 
«Ақан оқулары» айлығын #ткізу дәстүрге ай-
налса деген тілегіміз бар. 

Толымбек �БДІРАЙЫМ
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сы» бағдарламасы бойынша «Тұрғын үй 
жинақ банкі» арқылы 5 тұрғын үй берілді.

– Ипотекалық жүйемен, қолжетімді 
баспанаға к%пшілік ие болуы үшін қандай 
шаралар жүзеге асуда? Жасыратыны жоқ, 
%зге %ңірлерге қарағанда Талдықорған 
қаласында, жалпы Жетісу аумағында 
еңбекақы т%мен. 7-20-25 бағдарламасына 
сәйкес банктермен жұмыс жүйесі бір ізге 
түсті ме?

– Сауалыңыз орынды. Талдықорған 
облыс орталығы болғанмен, бізде 
алып #ндіріс орындары жоқ. Бірен-
саран «Қайнар», «Бетон» секілді ірілі-
ұсақты кәсіпорындар ғана бар. Қала 
тұрғындарының к#бі базар маңында 
әрі жеке кәсіптерімен шұғылданды. 
S з г е  # ң і р л е р г е  қ а р а ғ а н д а  а й л ы қ 
жалақыларының т#мен екені де жасырын 
емес. Ал енді кәсіп ашып, оны д#ңгелетіп 
отырғандар қанша табыс табады, онда 
біздің шаруамыз жоқ. Мемлекетке тиісті 
салығын т#леп, жұмыс к#зін ұлғайтса 
құба-құп. Елдің әлеуметтік жағдайына 
орай, әрі бес бағыт бойынша баспанаға 
үміт артып отырғандарға келер болсақ, 
қазіргі күні 7-20-25 бағдарламасына 
сәйкес банктермен жұмыс жүргізілуде. 
Бүгінде тұрғын үй кезегінде 16 285 адам 
тұрса, олардың ішінен т#лем қабілеті 
жоғары тұрғындарды «Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» АҚ-на жіберіп, 

#з қаржыларына баспаналы 
болуын қамтамасыз етудеміз. 
Бұл қадам аталған 7-20-25 
бағдарламасына дейін де жүзеге асып 
жатқан болатын. Ал аталған бағдарлама 
шыққалы бері бұл жұмысты жүйелі 
жүргізіп келеміз. 

– Талдықорған қаласында жатақхана 
салу мәселесі қолға алынғанын білеміз. 
Бұл қанша орынды болмақ? Жалпы 
мемлекеттік оқу орындары мен жекеменшік 
оқу орындарындағы жатақхана мәселесі 
қалай шешілуде?

– Sзіңіз білесіз, облыс орталығында 
бір ғана мемлекеттік жоғары оқу оры-
ны бар.  Ол – Жетісу мемлекеттік 
университеті. Бұл ғимарат 1972-85 жыл-
дары салынған. Мұнда 520 орындық 
екі жатақхана бар. Ол жатақхананың 
бірі – 1982 жылы 172 орын боп салын-
са, тағы бірі – 1985 жылы 352 орынға 
арналған. Мұнда барлығы 524 орын 
бар. Бүгінгі таңда 380 студент тұрады. 
Қалған бос орындар бар. Оларда неге 
студенттер тұрмайды десеңіз, оның 
да себебі бар. Жақын аудандардан 
келіп оқитын студенттер жатақханамен 
қамтылмайды. Жатақханада, бірінші 
кезекте жетім түлектер тегін орнала-
стырылса, екіншіден, алыс аудандардан 
келген студенттер қамтылады. �р сту-
дент жылына 31 420 теңге ақша т#лейді. 

Енді, заман талабына сай, жаңа үлгідегі 
жатақхана салынады. Елбасының жа-
старды қолдау, оларға жан-жақты білім 
беру аясында, жатақханамен қамтамасыз 
етуге бағытталған бес бастамасына орай 
Талдықорған қалалық әкімдігі Жетісу 
мемлекеттік университетіне 500 орындық 
жатақхана салуға 3 жер телімін ұсынды. 
Егер оқу орнының басшылары б#лінген 
жер телімін таңдаса, қалалық әкімдік 
мемлекеттік акт шығарып, жатақхана 
салуға рұқсат береді. Егер аталған жоба 
жүзеге асатын болса, онда ауылдан 
келетін кем дегенде 500 студент баспана-
лы болып, алаңсыз білім алуға мүмкіндік 
туады.  

– Жылма-жыл шағын кәсіпкерлердің 
қатары к%бейіп келеді. Бұған дейін де 
оларға қолдау к%рсетіліп келді. Кәсібін 
кеңейтемін, болмаса жаңадан ашамын 
деген кәсіп бастаушыларға қолдау қай 
деңгейде? Жалпы қалада кәсіпкерлердің 
саны қаншаға артты?

– «Кәсіп түбі – нәсіп» екенін к#зі 
қарақты жанның бәрі біледі. Баяғыдай 
«ал балық, аузыма сал балықтың» за-
маны #ткен.  Тіршілік  қарекетіне 
к#шкендердің барлығы шағын болса да 
кәсіп ашқысы келеді. Кәсібін ұлғайтып, 

#зін де, #згеге де, жұмыс к#зін беріп 
отырғандарға алғыстан басқа айтарымыз 
жоқ. Нарықтың заңына орай, бір тиынды 
екі-үш тиын жасап, тиынан теңге құрап 
отырғандар ұтпаса ұтылған жоқ. Біз де 
халықпен әр жүздескен сайын «Шағын 
кәсіппен айналысыңдар, қолдаймыз-
қорғаймыз, мемлекет б#лген қаржыдан 
алыңыздар» деп үнемі айтып келеміз. 
Жалпы, қала бойынша жұмыс істеп тұрған 
кәсіпкерлер саны 9936-ны құрайды. Бұл 
к#рсеткіш #ткен жылдың осы уақытымен 
салыстырғанда 0,7 пайызға жоғары (2017 
жылы – 9861). Жылма-жыл #сім бар. 
Олардың сұранысын қанағаттандырып 
отырмыз. Нәтижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 2017-
2021 жылдарға арналған бағдарламасын 
халық арасында кеңінен тарату бойынша 
қала әкімдігі «Даму» АҚ-мен бірлесіп 
жұмыстар атқаруда. Қаржылай емес 
к#мек к#рсету бойынша қаламызда 
кәсіпкерлерге қызмет к#рсету орталығы 
бар. Оларға бар мүмкіндіктер жасалуда. 
Мәселен, «Бір терезе» принципі бой-
ынша салықтар есептеуге, декларация 
тапсыруға, мемлекеттік қолдау бойынша 
экономика, қаржы мәселелері, марке-
тинг және электрондық порталдармен 
жұмыстар туралы консультация алуға 
барлық жағдай жасалған.

– Қала ішіне к%гілдір газ тарту жүйесі 
үздіксіз жүргізіліп жатыр. Жалпы қала 
іші қашан газбен толықтай қамтылатын 
болады?

–  Т а л д ы қ о р ғ а н ғ а  г а з  қ ұ б ы р ы 
тартылғанға дейін, қала тұрғындары 
қатты отынды пайдалынып келеді. 
Алла бұйырса, енді жеке сектордағы 
тұрғындар, күл шығарып, от жағудан 
біржола құтылады. �рі қаланы қыс 
бойы будақтаған к#к түтіннен құтқарып, 
экологиялық мәселе бір жүйеге түсетін 
болады. Кезең-кезеңімен жүзеге асы-
рылып жатқан бұл жұмыстар қарқынын 
бәсеңдеткен жоқ. Жалпы жобаға сәйкес, 
Талдықорған қаласының ішкі  газ 

құбырының желісі 4 кезекті және 22 іске 
қосу кешенін құрайды. 

Бірінші кезеңнің  құрылысы 6 іске қосу 
кешенінің және 169,34 шақырымдық, 
құрылыс жұмыстың барлығы аяқталды. 
Мұнда, 15435 абонент бар, оның ішінде 
(к#п қабатты тұрғын үйлер 9958, жеке 
сектор 5477, шамамен халық саны 41,7 
мың адам). Газ құбырлары тартылған 
абоненттердің саны 710 болса, газға 
қосылған абоненттердің саны 465, 
келісімшарт жасалғаны 745-ке жетті. 
Ал енді 2-кезектің құрылысы 271,54 
шақырымды құрайды. Орындалғаны – 
262,75 шақырым. Екінші кезең бойынша 
абоненттердің саны 24042. 3-кезектің 
құрылысы 230,78 шақырымды қамтиды. 
Орындалғаны – 131,5. Үшінші кезең 
бойынша абоненттердің саны 8430 (к#п 
қабатты тұрғын үйлер 2535, жеке сек-
тор 5895). 4-кезектің құрылысы 246,74 
шақырым. Мұндағы абоненттердің 
саны – 7542. Қазіргі уақытта қаланың 
елді мекендеріне Ынтымақ, Еңбек, 
3-б#лімшеге газ құбырын жүргізу бой-
ынша жоба-сметалық құжаттама #ңдеу 
жұмыстары аяқталып, мемлекеттік 
сараптаманың оң қорытындысы 
алынғаннан соң, құрылыс-монтаж 
жұмыстарын жүргізуге бюджеттен 
қаржы б#лу туралы #тінім берілетін 
б о л а д ы .  Ж а л п ы  Т а л д ы қ о р ғ а н 
қаласының табиғи газ құбырлары 
желісінің құрылысын аяқтау 2020 жылға 
жоспарланған. Тоқсан ауыз с#здің 
тобықтай түйіні, Елбасының бес бағыт 
бойынша бастамасы халықтан қызу 
қолдау табуда. Бұл бағытта жергілікті 
билік те міндеттелген тапсырмаларды 
уақытылы әрі сапалы жүзеге асыруда күш 
жұмылдырып жатырмыз. Атқарылып 
жатқан шаруалардың барлығы да 
халықтың игілігі үшін!

– �ңгімеңізге рақмет! 

Айтақын БҰЛҒАҚОВ
Алматы облысы
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«Ахау, дүние 
жалған...»

  

БӘРІ ДЕ ХАЛЫҚ 
ИГІЛІГІ ҮШІН
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В.И.Ленин атындағы кітапхананың дис-
сертация залында ғылыми жұмыстармен 
жақынырақ танысқаным. Таңғалғаным 
сол – орыс тілінде жазылған әрбір дис-
сер тацияның украин, белорус, #збек, 
әзербайжан, татар, литва, эстон, қысқасы, 
Кеңес одағы құрамындағы барша ұлыт 
пен ұлыстардың тілдеріндегі нұсқасы 
барына к#з жеткіздім. Бұлардың идеялық 
нысаны бір болғанмен, айырмашылығы 
әрбір ұлыттың мысалына жүгінгендігінде 
еді. Міне, дәл осылай империялық сая-
сат ғылымды #з мүддесі тұрғысынан 
шебер құлданды. Солай ұлыт #кілдерінің 
ғылыми мамандарын тәрбиелеп, #сірді. 
С#йтіп, кеңес дәуіріндегі ғылыми жүйе 
мен методология т#рүктану саласының 
дамуына кері ықпалын тигізіп, таланттар-
ды адастыруға қызмет етті. Соның салда-
ры тәуелсіздігімізді жариялағанымызға 
27 жылдан асса да, қалыптасқан бұрынғы 
тұжырымдар мен қисындардан арыла 
алмай келеміз. Тілтанушы ғалымдар 
«соқыр к#ргенінен жазбайды» демекші, 
патефон күйтабағы сияқты бұрынғыны 
қайталаудан аса алмай жүр.

Жалпы, туыстас т#рүк тілдерін зерттеген 
отандық және шетелдік т#рүктанушылар 
«с#з» лексемасын түбір тұлға ретінде 
қарастырады. Мысалы: «с#з [söz] слово, 
речь. Ср. др.-тюрк. sav слово, молва, 
речь [ДТС] (Кайдаров А.Т. Структура 
односложных корней и основ в казах-
ском языке. А.: Наука, 1986. 275-бет). 
Оның сыры ежелгі т#рүк тілінің, соның 
ішінде қазақ тілінің де материалдық 
таңбаланып, бізге жеткен нұсқасынан 
бастап бүгінгі таңға дейінгі #су, даму 
эволюциялық жолын, жүйесін, оқылу, 
жазылуына сәйкес табиғи заңдылықтарын 
дұрыс ажыратуды ескермегендіктен. Бұл 
ретте бағзы тас бітіктердегі мәтіндердің 
дыбыстық жүйесі бойынша кездесетін 
идеографиялық мағынасының сақталуы, 
орфографиялық және орфоэпиялық 
заңдылықтары, с#йлемнің синтаксистік 
құрылым конструкциясы ерекшеліктерін 
жетік игерудің мәні #те зор екен. Мәселен, 
байырғы т#рүк руника жазуының емлелік 
ережеге сәйкес дауысты дыбыстан бас-
талатын лексеманың бастапқы және 
ортаңғы буындарында дауысты дыбыс 
таңбасы түсіріліп немесе имплицитті, 

әсте естен шығармаған. Есті, Есбол, Ес-
берген, Есет, Естай, Есім, Естек, Ескен, 
Есен, Есбай, Есқуат, тағы басқа қазақ 
аттары Жаратқанға тілек дұғасын, арман-
аңсарын білдірудің нақты мысалы. Үйдің 
қорғаны, күзетшісі – есігі екені де тектен-
тек емес. Орыстың отец – әке дегенді 
білдіретін атауы бағзы қазақ тілінен 
ауысқан ОТ+ЕСі, яғни шаңырақ иесі 
мағынасындағы ұғымнан қалыптасқан.

Ендігі кезекте с#з, яки еСі+8Зі немесе 
еСі+Жаратушы дегенге талдау жасалық. 
Ол үшін сәл шегініс жасап, әлемнің 
жаратылуын баяндаған Таураттан үзік 
келтірелік: 

«1�уел баста Құдай к#к пен жерді жа-
ратты. 2Ал жер қалай болса солай ретсіз 
орналасып, тіршіліксіз, қаңырап бос 
тұрды, суға толы тұңғиықтың үсті қара 
түнек еді. Ал Құдайдың Рухы сол судың 
бетінде қалықтап ұшып жүрді. 3Сонда 
Құдай: «Жарық болсын!» – деді. С#йтіп 
жарық болды. 4Құдай жарықтың жақсы 
екенін к#рді. Содан кейін Ол жарықты 
қара түнектен б#ліп, 5жарықты күн, ал 
қара түнекті түн деп атады. Кеш батып, 
таң атты, бұл бірінші күн еді.

6С о д а н  к е й і н  Қ ұ д а й :  « [ А й н а л а 
тұманданып тұрған] суды ортасынан 
б#ліп тұратын ауа кеңістігі болсын», – 
деді. 7С#йтіп, Құдай ауа кеңістігін жасап, 
соның астындағы суды үстіндегі судан 
б#лді. Бұл осылай болды да. 8Құдай осы 
ауа кеңістігін аспан деп атады. Кеш батып, 
таң атты, бұл екінші күн еді.

9Сонан соң Құдай: «Құрлық к#рініп 
тұруы үшін, аспан астындағы су бір жерге 
жиналсын», – деді. Бұл осылай болды 
да. 10Құдай құрлықты жер, ал жиналған 
суды теңіз деп атады. Құдай жасағанына 
қарап, жақсы екенін к#рді...» (Киелі 
кітап. Таурат, Забур және Інжілден 
алынған таңдамалы жазбалар. 1994 
жыл, 5-бет). Дәл осылай Құдай алты күн 
бойы #сімдіктер мен жануарлар әлемін, 
күндіз-түні жарық беріп тұратын аспан 
шырақтары мен судағы балық пен ұшатын 
құс, жәндіктерді, осыларға иелік ететін 
[рухани жағынан] Sзіне ұқсас етіп, адам-
ды бірін – еркек, бірін – әйел қылып жа-
ратты. «Құдай жүргізген жарату жұмысын 
аяқтаған соң, жетінші күні демалды». 
Бұл ақпараттан о баста �лемді Жаратқан 
Құдай екенін аңғарамыз. Ендеше, күллі 
тіршіліктің бесігі – Жарық Дүниенің 
ЕСІ SЗІ, яғни ЖАРАТУШЫ екен. Құдай 
әлемді с#здің тылсым қуаты, магиялық 
сиқыр күшімен жаратты, оған бір-бірінен 
ажырататын есім берді. Демек, әлемді 
ұстап тұрған – СSЗ, дүниені танудың 
құралы – СSЗ. Қазақта «Жақсы с#з – 
жарым ырыс» деуі с#здің пәрмен күшін 
аңғартады. Sйткені айтылған с#з затта-
нады. Ұлы Ақаң   – Ахмет Байтұрсынұлы: 
«С#зі жоғалған жұрттың #зі жоғалады»,    – 
деуінің сыры   – міне, осында. Сондықтан 

лингвист ғалымдар ең әуелі ұлыттың т#л 
с#зін анықтап алуы шарт. Sз с#зін біреуге 
оңды, солды телуден сақ болғаны абзал. 

Т#рүктектес ұлыт пен ұлысқа ортақ 
этномәдени атаудың бірі – бесік (1-сурет).

Кеңес дәуірінде т#рүк тілінің шығу 
тегін зерттеген Э.В. Севортянның «Эти-
мологический словарь тюркских язы-
ков» (Издательство «Наука», М., 1974) 
атты іргелі еңбегі ғылыми ортада жоғары 
бағаға лайық саналды. Бірнеше томнан 
тұратын лексикографиялық еңбекте 
туысқан т#рүк халықтарының тіліндегі 
атауларды салыстырмалы түрде зерде-
леп, ғылыми ой түйеді. Бұл ретте бесік 
с#зінің қолданыстағы мағыналық реңкін 
айқындай келіп, «-е:- ~ -и:- дауысты 
дыбыстың алдыңғы түбір буында ауы-
суы би:шик бәлкім, бағзы т#рүк тіліндегі 
архетип диалекті болуы ықтималдығы 
бар» (Э.В. Севортян. «Этимологический 
словарь тюркских языков». Издательство 
«Наука», М., 1978, 122-бет) деген болжам 
жасайды (2-сурет).

Т#рүк тілінің лексикалық қорында 
ежелден сақталған т#лтума с#зінің мәдиар 
(венг.), бұлғар (болг.) тілдері арқылы 
серб. тіліне ауысуын мысалға келтіріп, 
беделді ғалым бесік атауының түбі сла-
вян тілінің әсерінен пайда болған деген 
қисынсыз емеурін жасайды. Бұл жора-
мал – т#рүк тіліне қатысты тілдік атау-
ды еуроцентристік ұстаным бойынша 
қайткенде де жүйесі мүлдем б#лек #зге 
тілден шығаруға бейіл ғылыми негізсіз 
тұжырым. Біріншіден, мәдиарлар (венг.) 
мен бұлғарлар (болгар) қаны т#рүктер. 
Екіншіден, әйгілі қолбасшы Аттиланың 
жорығынан бастап байырғы т#рүктердің 
Еуропаға саяси-мәдени ықпалы #те 
күшті болғанына тарих куә. Демек, с#здік 
жасаушының бұл «ғылыми болжамы» ойға 
алуға да тұрмайтын құр бекер долбар. 

Бесік с#зінің шығу тегі акрофони-
калық принцип бойынша +І +  
аБ+ЕС+і[ү]К біріккен с#здердің қыс-
қарған буынынан жасалған. Тілдің даму 
барысында аБ+ЕС+І[Ү]К с#зі, яғни үй 
есі жасырын [бүркеулі, қорғаулы] деген 
мағынаны білдіретін ұғым.

Қазақ әдеби тілінің с#здігінде кірпі 
атауына: «Терісін тікенек тәрізді ине-
лер басқан кішігірім жәндік» [631-
бет], – де ген анықтама берілген. Бұл 
атау да екі с#здің бірігуінен жасалған. 

[ ] +  – КІР+еБ, яғни «кіретін 
үйі» деген мағынаны білдіреді. Біріккен 
с#з дің алдыңғы буыны кір етістігі, екінші 
б#легіндегі еб зат есімі үндестік заңына 
байланысты «б» дыбысы «п»-ға айналып 
жіктеліп тұр. Еб, ев атауы – ежелгі тілімізде 
үй мағынасын білдіретін архаизм с#з. 
Түркиядағы түрүк, қазақ ағайындар үйді 
«ев» дейді. Парадокс сонда – Таураттағы 
жер бетіндегі бірінші Адам [ада (т#рүк, 
шумер тілінде – арал, құрлық); ад[т]а + 

м[ен] = Ата Мен (т#рүк тілінде)] және Ева 
есімі «адамзат ұрпағы тараған алғашқы 
үйінің құрметіне қойылған» (Досанов 
Т.С. Тайна руники: Графический дизайн 
в эзотерической рунной концепции бога 
Тенгри, сокрытой в знаках рунического 
письма, в родовых тамгах и в симво-
лах геометрического генеза. – А.: 2009, 
150–156-беттер). Бағзы дәуірде дулаттар 
«дулеби», яғни «дулаттардың үйі» деп 
аталды. Аты-ж#німізді білдіретін тектік 
белгіміз -ев жалғауы (Б#рібаев, Қазбеков, 
Тәңірбергенов) үй мағынасын білдіретін 
т#л с#зіміз екенін екінің бірі біле бермесі 
анық. Байырғы қазақтардың мәдени 
ықпалды кезінде орыс тіліне енген бұл 
т#рүкизм, сол тілдің т#л с#зіндей әбден 
сіңісіп кетті. Махамбеттің «...Жақсыларға 
еп едім, Жамандарға к#п едім...» деген 
жыр жолында «еп» ауыспалы «қорған» 
мағынасында жұмсалып тұр. Сондай-
ақ еб с#зі қазақша кісі есімдерінде де 
(Ебжасар, Ебжан) кездеседі. Ыбырай 
Алтынсарин лексиконында: «1876 жылда, 
мен судьялық орында тұрғанымда, екі 
ептеш адам бір-бірімен ұрысып, арызға 
келді...» (Алтынсарин Ы. Таңдамалы 
шығармалары. – А.: «Ғылым», 1994, 126-
бет), – деген с#йлемде қолданған. «Еп-
теш» туынды с#зі «дос, жатырлас, бірге 
туған бауыр» ұғымын білдіреді. Қарындас 

татар тілінде де «иптәш» лексикалық 
тұлғасында «дүниетанымы, к#зқарасы 
ортақ дос, жолдас мағынасында» (Татар 
теленең аңлатмалы сүзлеге. Казан, 1977, 
404-бет).  

Кірпі қауіп-қатер т#не қалса, бірден 
ж и ы р ы л ы п ,  қ о л - а я ғ ы н ,  б а с ы  м е н 
құйрығын жинап үстіндегі арқалаған 
үйіне кіріп кетеді. Атаудың лексикалық 
білдіретін мағынасы сыртқы қауіп-
қатерден тікенек сауытымен қорғану 
табиғи инстингті  және жаратылыс 
қабілетінің қызметіне орай қойылған.

«ШАМАН зат. Солтүстік-шығысты 
мекендейтін, к#к Тәңіріне табынатын 
халықтардың сиқыршы бақсы-балгері.

Шаман діні. К#к Тәңіріне құлшылық 
ететін дін, шаманизм». (Қазақ әдеби 
тілінің с#здігі. Он бес томдық. І5-том. – 
Алматы: «Арыс» баспасы, 2011, 234-бет.). 

Профессор Құдайберген Жұбанұлы 
«Қазақ музыкасындағы күй жанрының 
пайда болуы жайлы (Тіл мен тарих 
деректері» атты зерттеуінде:

«Қазақтың бақсылары, есепшілері, 
тістің құртын шақыратындар, жылан-

дарды «бақсы» деген. Бақсы мен шаман 
с#здері мағыналық мәндес ұғымдар. 

Лев Гумилев:  «Фирдоуси т#рүк 
к#з байлаушылығы мен сиқыршысын 
суреттейді. Шешуші айқас алдында 
Бахрам Чубин сұмдық қорқынышты түс 
к#реді. Оның түсіне әскері талқандалып 
Ктезифонға баратын жол жаудың иелігіне 
#ткен, т#рүктер арыстанға айналып, ал 
ол #зі рақымшылық сұрап, жаяу келеді. 
Бахрам алдын ала к#рінген жаманшылық 
белгіге қарамастан шайқасты бастайды. 
Т#рүктер күші  басым парсыларды 
қорқыту үшін сиқыршылық айла-тәсілге 
к#шеді. Сиқыршы аспаннан от жаудырып, 
парсыларға жебе оғын боратып, ұйтқыған 
желмен қап-қара бұлыт үйіреді. Бірақ 
Бахрам әскеріне бар даусымен бұйырып: 
«бұл тек алдап-арбау екенін, шындығында, 
жебе оғы жоқтығын» ұқтырады, с#йтіп, 
сиқыршы ойы діттеген мақсатына жетпей 
қалады. Парсылар кескілескен айқаста 
жеңген соң, сиқыршы тұтқынға алынады. 
Ол Бахрам к#рген түсті жібергенін 
мойындайды. Фирдоусидің әңгімесін 
парсылардың аңызы деп қабылдауға 
болар еді, егер осы тәрізді т#рүктердің 
этнографиялық ұқсас оқиғалары болмаса» 
(Л.Н. Гумилев. Древние тюрки. М., 1993. 
83–84-беттер), – деп бірнеше сенімді 
дерекк#здеріне сілтеме жасайды. Бұл 
құпия ілімді зерттеуде кәсіби ізденісімен 
танылған Мирча Элиаде:

«Шаманизм – экстазға  түсудің 
архикалық техникасының нақ #зі, со-
нымен бірге бұл с#з кең мағынасында 
мистика, магия мен «дін» (Мирча Эли-
аде. «Шаманизм: архаические техники 
экстаза» Пер. с англ. – К.: «София», 
2000. 14-бет), – деген ғылыми тұжырым 
жасайды. Солай бола тұра, «шаман» 
с#зінің қайдан шыққаны, этимологиясы 
хақында ғылымда бір ортақ мәмілеге 
келмегендігін зерттеуші ашық жайып са-
лады. Бұған дейін ғылымда қалыптасқан 
«шаман» с#зінің шыққан тегі тұнғыс 
тілі» дейтін уәжге күмәнмен қарап, бұл 
терминнің т#рүк-моңғол тілдерінен 
енгендігін дәлелдеушілер табылады. Ал 
Рамстед [G.J. Ramstedt] «бұл с#здің то-
хар тілінде (samane = «будда монахы») 
және соғдының (smn = saman) аталуы 
терминді үндіден тарату мүмкіндігі ба-
сымдау деп жорамалдайды. Бұл мәселенің 
лингвистикалық қырын анықтауға 
тәуекел етпесем де #з ұстаным пікірімді 
ғылыми деректерге сүйене үнді с#зінің 
Орталық Азия мен Қиыр Шығысқа ауы-
суы, үндінің Сібір халықтарына ықпал, 
әсерін тұтас этнографиялық және та-
рихи дәйектердің нәтижесін пайдалана 
шешкен лазым» (Мирча Элиаде. «Ша-
манизм: архаические техники экстаза» 
Пер. с англ. – К.: «София», 2000. 457-бет). 
«Осы еңбекте жинақталған және талдау 
жасалған материалдардан шаманизмнің 
идеологиясы мен арнаулы техника-
сы ілгерідегі архаикалық мәдениетте 
к#рініс тапқанын куәландырады, демек, 

ды, бүйіні шақыратын тамыршылар, 
қобызшылар, домбырашы, әншілер – 
к#бісі – сол шаманнан #рбігендер. Бұл 
жалғыз қазақта ғана емес, қоғамның 
дамуының белгілі дәуірінде қай елде 
де болған нәрсе. Қазақтың бақсылары 
емші түрінде ғана болатын болса, та-
рихта бақсы с#зінің әр заманда әр түрлі 
қолданылғандығын, бақсының жалғыз 
емші болмағанын к#реміз. Алғашқы 
әзірде қобыз немесе басқа түрлі инстру-
ментке қосып #лең айтып, сол #леңмен 
ауруды емдеп немесе басқа түрлі аспан 
үнімен, сиқырлы істерімен тиісті міндетін 
атқарып жүрген шамандар бері келген соң 
қоғам ішіндегі алуан түрлі зиялылардың 
аты болып кетті. Ежелгі ұйғырларда бұл 
с#з оқымысты мағынасында болған» 
(Шығармалар мен естеліктер (Құраст. 
Ақырап Жұбанов. – А.: Sнер, 1990. 17-
б.), – дейді. Мұнан музыка ырғағының, 
дыбыс әуезінің жанға жайлы құдіретімен 
әлпештеп, әуен күшімен әлдилеп Тәңірдің 
дегенін бақсылар, яки шамандар адам-
дар санасына сіңірген. Шамандардың 
алғашқы әзірде Тәңір мен адамдар арасын 
байланыстырған медиаторлық қызметінде 
трансқа шығатын құралы музыкалық 
аспаптар болған деген қорытынды жасай-
мыз. Осы еңбегінде ғалым: «Қазақта «ау-
руды бағу» дегендегі «бақ» түбірі немесе 
біреуге бір нәрсені «бағыштау» дегендегі 
«бағыш» түбірі осы «бақсы» с#зімен 
түбірлес болуы керек» (17-б.), – деп жо-
рамалдайды. Расында, қазақ мал бағатын 
жанды «малшы», дәл осы сияқты «сиыр-
шы», «қойшы», «жылқышы», «түйеші» деу 
қалыптасқан. Жаратқанның құдіретімен 
жердегі саналы тірліктің бастауында 
адамдардың рухани адаспасына бас-к#з 
болатын, табиғаттың түрлі зауалдарынан 
қорғап, бағатын ерекше қабілетті жан-

одан бағзы шығыстық ықпал-әсердің 
із-бедерін табу қиын» (461-бет), – деп 
Мирча Элиаде ғылыми түйін жасайды. 

Ғалымдардың осыншама басын 
қатырып, ойын сан-саққа жүгірткен 
шаман атауы – т#рүк руника жазуының 
криптографиялық құлыпын ашатын кілтін 
білмеуден туған ағаттық. Бұл атау с#з – 
күллі т#рүктекті ұлыт пен ұлысқа ортақ 
т#лтума ұғым. Негізі т#рүк руникасының 
графикалық заңдылығы бойынша  
пішінінде таңбаланғанмен орфоэпиялық 
ережесіне сәйкес  аШаМАН 
болып оқылуы тиіс. Сол дәуірдің #зінде 
т#рүктер табулап  Ш[а]МАН де-
уден  қалыптасып кеткен атау. Дұрысы: 

 аШаМАН Тәңір мен адамдар 
арасындағы құпияны ашып, қауымды 
ізгілік жолына салуға бағыт-бағдар беруші. 
Орыс тіліне бағзы т#рүк тілінен ауысқан 
«Шыда, қазақ, атаман боласың!» [«Тер-
пи, казак, атаманом будешь!»] дегендегі 
ата+ман мен аша+ман архетипінің 
с#зжасам қалыбы бір. Атаман, яғни ата 
мен [боламын], қазақ тілінің үндестік 
заңы бойынша ман/мен, бан/бен, пан/
пен болып с#йлем ішінде мен есімдігінің 
пішіні #згеріп отырады. Ендеше, атаман 
с#зінің лексикалық мағынасы – қалың 
қауымды ж#н-жосыққа, игілікті іске 
бастап, адастырмайтын басшысы, атасы 
мен боламын дегенді білдіреді. Алағай 
да бұлағай қилы-қилы заманда ежелгі 
т#рүк тілінің с#здік қоры тас бітіктерде 
түгел сақталмағаны белгілі. Алайда т#рүк 
тіліне сыртқы күштің ықпалымен қандай 
идеологиялық саясаттың зауалы тисе де  
Руникалық Тұжырымға орай т#рүк с#зін 
ажыратып алу оп-оңай екен...

Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ, 
филология ғылымының кандидаты

 «АЯН1 [ар.] сын. Белгілі, мәлім, 
айқын. АЯН2 [ар.] зат. миф. Белгі, ха-
бар, ишара. (Қазақ әдеби тілінің с#здігі. 
Он бес томдық. ІІ том / Құраст.: Ғ. 
Қалиев, С. Бизақов, О. Нақысбеков және 
т.б. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2006, 
333–334-беттер). С#здік жасаушылар 
отаршылдықтан жұққан әдет бойын-
ша қазақ тіліне тән ұғым, танымдарды 
тереңірек талдауға мойын бұрмай, шүлен 
таратқандай әйтеуір #зге тілден шығара 
салуға әуес. Тіліміздегі аян с#зі ай+ан – 
айту, с#йлеу және есі, яғни  есі бар с#з, 
Құдайдың с#зі, с#здің киесі мағынасын 
береді. Ай+ан > Құдайдың құдіретімен 
Айдың әртүрлі  фазасында табиғат 
құбылысынан хабар беретін ақпараттық 
қырын егіздеуден туған атау. К#кке 
табынған Тәңірлік дәуірдегі танымға 
сәйкес аспан шырақтарына қатысты 
үдерістің био#ріс арқылы психологиялық 
әсер етіп, түрлі сенім ұялатуы. Демек, 
ақпараттың киелілігі к#кпен, ғарышпен 
байланыстылығынан қалыптасқан ұғым.

Тіл бар да, с#з де болатыны баршаға аян. 
Тіл атаулының байлығы мен к#ркемдігі, 
оралымдығы мен кемелдігі  с#зімен 
#лшенеді. Алайда сол с#з дегеніміз не? Бұл 
сұраққа Қазақ әдеби тілінің с#здігінде (Он 
бес томдық. 13-том / Құраст.: А. Фазыл-
жанова, Н. Оңғарбаева, Қ. Ғабитханұлы 
және т.б. – Алматы: «Арыс» баспасы, 
2013, 293-бет): «С8З з а т. 1. Адамның ой-
пікірі, к#зқарасы. 2. л и н г в. Белгілі бір 
мағынасы бар заттар мен құбылыстардың 
атауын білдіретін тілдің негізгі бірлігі» 
деп анықтама берілген. Алайда түбір 
саналатын лексикалық тұлғаның о баста 
екі дербес мағыналы атаудың бірігуінен 
жасалғандығы тілді арнайы зерттеумен 
шұғылданатын ғалымдарға да беймәлім. 

жасырын тұрып, тек оқығанда ғана 
қосылып айтылады. Демек, жазу мәтінін 
оқу үшін графикалық кодты, ұлыттық 
рухтың қорғаны құпия құлыпты аша білу 
маңызды. Мысалы:  – еКІН 
аРА (КТү., 2);  – аЛМыС (КТү., 2);
  – аБ (КЧ., 9);  – еБ (КТү., 41, 48., 
Тон., 30., МЧ, 24);  – аРыҚ 
оҚ СеН (ҚТк., 8). Емле қағидасы бой-
ынша о баста тілдік үнемдеудің #німді 
әдісімен қатар тас бітікке бәдіздеуде 
тәжірибе жүзінде де мәні айырықша 
екенінің нақты айғағы. Т#рүктанушылар 
емлелік бұл заңдылық т#рүк руникасының 
құпияны сақтаудағы криптографиялық 
басты ерекшелігі екенін қаперіне ілмеді. 
Т#рүк тіліндегі атаулардың этимоло-
гиясын зерттеген Ресей мен шетелдік 
ғалымдар біздіңше, Руникалық Тұжырым 
(Концепция) арқылы қалыптасқан 
мұндай лексикалық құбылысты ғылыми 
пайымдауға #ре деңгейі жете тұра, #з 
мүддесі тұрғысынан бұрмалады. Сондай-
ақ бұл тілдік құбылыс о баста ең әуелі 
дыбыстық тіл емес, графикалық тілдің 
пайда болғандығынан ақпарат беріп тұр. 

Сонымен  – с#з атауы еСі+8Зі, 
я ғ н и  т а б у л а н ғ а н  е С і + Ж а р а т у ш ы 
дегенді білдіретін екі дербес мағыналы 
лексеманың бірігу, кірігуінен жасалған. 
Жалпы, дүниеде не бар, барлығының есі 
– Тәңір [Жаратушы, Құдай]. Қоршаған 
ортаның бәріне тән болмыс-бітімін, бет-
бейнесін, түр сипатын сақтайтын қорғаны, 
күзетшісі – ЕС, яғни иесі. Егер есінен 
айырылса, ол  – от болсын, су болсын, 
#сімдік болсын, жан-жануар болсын ре-
алды дүниеден лезде жоғалады. «Есің бар 
да еліңді тап» деген. Мұның бәрі Жоғарғы 
Сананың мәселесі. Байырғы қазақтар ат 
қою дәстүрінде осы даналықтың мәнін 
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na tiliӘЛЕУМЕТ
БІЛІМ КӨКЖИЕГІ ЗЕРДЕ

�ңгіменің әлқиссасын бастамас 
бұрын Ахаңның жазбасынан үзінді 
келтірейін: «...Осы жолдардың авторы 
салдардың соңы М#ңке Т#леген де-
ген кісіні к#рді. Ол ұзын бойлы, сұлу 
денелі, аса сүйкімді бет пішінді, әдемі 
қара мұртты, киімді үлкен талғаммен 
киетін, жаз болса жылтылдаған фа-
этонда, қыс болса бұзаулық шанада 
қараған доға мен шлеясыз, бауырынан 

Ұлт мақтанышы Ахмет Жұбановтың шығармашылығында  есімі 
әлденеше мәрте ілтипатпен аталатын М%ңке Т%легеннің %мірі 
мен үшін айрықша маңызды. Себебі марқұм анам Дәметкеннің 
айтуы бойынша осы бір әулие-абыз адам мен дүниеге келместен 
үш жылдай бұрын есімімді қойып кеткен екен.

МӨҢКЕ 
ТӨЛЕГЕН
бір тартып, желгіш ат жегіп жүретін. 
Sзінің сол ат пен арбадан басқа дүниесі, 
не малы болмайтын. Бірақ халық оны 
хан келе жатқандай қарсы алатын. 
�ңгіме айтса майын тамызады, ән сал-
са таңдайыңды қақтырады. Ол совет 
тұсында сол беделінен т#мендеген жоқ. 
Sйткені Т#леген советтік құрылыстың 
артықшылығын уағыздады. Бірінші 
қараған кісіге ол еңбек етпейтін, тек 
қасына сұлу Зүбайнасын ертіп алып, ел 
аралап, «халық үстінде» жүретін адам 
сияқты болып к#рінгенімен, оның 
аузынан шыққан с#з халық үшін аса 
«дуалы», халықтың #з тілінде, асықпай, 
баппен отырып-ақ жеткізетін. Sзі са-
уатты, к#п жаңалықты біліп отырады, 
#леңді жазып шығарады, әнді де #зі 
шығарады. Сонымен қатар ол бұрынғы 
кездегі халық әншілерінің #мірінен, 
творчествосынан хабарлы болатын, 
сол кездегі еңбекші елдің сойылын 
соққан демократиялық музыка мен 
поэзияның жақсы үгітшісі болатын...» 
(Ахмет Жұбанов, «Замана бұлбұлдары», 
«Жазушы» баспасы – 1975 жыл, 22-бет.)

Біз ғұлама жерлесіміздің кітабын-
дағы деректерді сол қалпында, тыныс 
белгілеріне ешқандай #згеріс енгізбей 
келтірдік. Ахаңның бұл жазбасында 
әңгімені кеңестік дәуір ыңғайына қарай 
келтіргені де анық к#рініп тұр. 

Мен енді М#ңке Т#леген жайын-
да #зім түйсініп-білгенімді ретімен 
келтірейін.

Бірінші рет – 1962 жылы тамыз 
айын да теміржолдың №64 Сералы бе-
кеті (разьезд) маңында Қауылжыр сайы 
бойында ағам Қалдыбай қозыкүзем 
алып жатты, ол кезде Шалқар ауда-
нын дағы «Қызыл ту» ұжымшарында 
қой фермасының меңгерушісі еді. 
Ағамның үйіне теміржолдың Соле-
ный (қазіргі атауы Қайдауыл – К.С) 
стансасында тұратын әкемнің немере 
інісі Т#легеннің Жалғасбайы қыдырып 
келді. Ағам баласы Серікті қорапты 
«ИЖ-56»  мотоциклімен жіберіп, 
теміржол бойындағы бекетте тұратын 
жасы 75-тің шамасындағы Sтеудің 
�кімиязы деген ақсақалды алдырды. 
Жандық сойылып, еті қазанға салын-
ды, екі қарт қымыз ішіп, әңгіме айтып 
отыр. Содан ағам қонағы �кімиязға:

– Мынау – менің інім Кенжебай, 
атын жарықтық Т#кең – М#ңке Т#леген 
қойып кеткен, – деп таныстырды. Шәй 
мен еттің ортасында қымызға кезек бер-
ген екі қарт кезектесіп, әңгіме #рбітті, 
негізгі дені Т#кең жайында болды.

Арада біраз уақыт #тті, сол әңгіменің 
к#пшіліг і  ұмытылды.  1972 жылы 
«Бершүгір» кеңшарында ш#п брига-
дасында авток#лік жүргізушісімін. 
Жоғарыда айтылған �кімияз ақсақал-
дың кенже баласы Қылышбай темір-
жолшы. Жылдық еңбек демалысын-
да кеңшарда жұмыс істеп, ақысына 
ш#п алды, сол ш#пті үйіне жеткізіп 
беру реті маған келді. Ш#пті ауласына 
түсірген соң шәй ішуге аялдамаймын 
ба?! Ақсақал бар екен. Сәлемдестім, 
енді баяғы к#ңілде қалған әңгімені 
тірілтудің реті келді. Сондағы түйгенім 
мынау.

– Жасым 17-18-дің маңайында, 
– деді �кімияз ағам, – аңсарым – 
шебер етікші болу. Кезі келген әдемі 
кебіс мәсі, саптама етік, қисық табан 
орыс етік к#рсем к#з салмай #тпеймін, 
оңашада тіпті қолыма алып қарап 

жүремін. Бір күні құдай айдап, ауылға 
ел аузынан тастамай жүретін М#ңке 
Т#леген келе қалмасы бар ма?! Содан 
марқұм әкем Т#кеңе: «Менің мына 
балам етікшілікті кәсіп еткісі келеді, 
білгеніңді үйретсең қалай болады?» 
деді. Жарықтық қарсы уәж айтпады, 
«Жарайды, еріп жүрсін, ауыл арасы 
алыс емес қой» деді. Мен азын-аулақ 
асай-мүсейімді алып, ұялмай мінетін 

құнаным бар еді, соған мініп, М#ңке 
Т#легеннің ауылына келдім. 

Т#кеңнің менен бір мүшелдей 
үлкендігі бар, жасы отызға толмаған 
кезі, бес қанатты шағын отауы, к#рер 
к#зге сүйкімді орта бойлы келіншегі, 
сауып ішер т#рт-бес құлынды биесі 
бар, ат-к#лігі жарасымды, маған ар-
маны жоқ адамдай к#рінді. Киімді 
#те талғампаздықпен киеді және бір 
байқағаным – сырт киімді #зі пішіп, 
шебер тігіншіге тіктіреді екен, әсіресе 
ақ тайлақтың жүнінен істеткен, етек-
жеңін құйып қойғандай зерлеген 
аққақпа шекпені к#здің жауын алады. 
�нші, домбырашы, саусағынан #нері 
тамған #рімші, шебер етікші, аңшы: 
әлеңкедей жаланған тазы, дара ауыз 
мылтық – не керек, ер-жігіттің құрал-
жабдығының бәрі #зінде. 

Содан бір айдай уақыт #ткенде 
маған: «Ал інім, мына Назар-Жекей 
ауылында бір дәулетті адам қызын 
ұзатады екен, соған барып қалыңдыққа 
жаз-қыс аяқкиім, бай-бәйбішеге аяқ 
киімдер тігуіміз, ер-тоқымына жабу, 
жүген-ноқта  түюіміз ,  құйысқан-
#мілдірік істеуіміз керек. Барлық 
керек-жарақ құралдар #здерінен, біздің 
міндетіміз – уағдалы уақытында бітіру» 
деп, әңгімесін аяқтады.

Содан екеуміз  барып,  арнайы 
тігілген қараша үйде тұрып, тапсырған 
дүниелерін уақытында орындадық.

Т#кеңнен біраз нәрсе үйрендім, 
киім кигенде де еліктеп ұқсағым келді, 
#зімше шебер етікші болып, «зербалақ» 
атандым.

Содан құда-күйеулер келіп, тойға 
түстік,  к#рші ауылдардан,  алыс-
жақыннан жастар келді, біріне-бірі 
жапсарластырып тігілген екі үлкен 
үйде қыз-бозбалалар жиналып, ду-
мандатып жатыр. «Жекейдің қызы 
екенімді шытырамнан таны» деген 
с#зді сонда түсіндім, қыздар шетінен 
к#рікті, әсіресе ішінде біреуі ерек-
ше к#зге түседі, «Осындай жарым 
болса» деген ой менің жан дүниемді 
мазалап #тті. Той қызып, түрлі ойын 
ойналды. Қонақкәде кезегі М#ңке 
Т#легенге келді. Т#кең домбыраны 
қолына алып, құлақ күйін келтірді де, 
шырқай ж#нелді. �уенді Сарышолақ 
шайырдың толғауынан бастады.

– Қара бір қандай, ақ қандай,
Аққа бір түскен дақ қандай?
Жақсы адамның белгісі – 
Ашық қабақ, ақ маңдай, – деп, та-

мылжыта шырқады да ізінше Батақтың 
Сарысының:

– Сұрасаң руымды Тілеу едім,
Елдегі қос жақсының біреуі едім.
Ерегіс екіталай болған кезде
Аяқты үзеңгіге шіреп едім, – деген 

адуынды жыр шумақтарымен бастыр-
малата ж#нелді. 

Той басқарып жүрген қыз жеңгесі 
Т#кеңе: «Сері жігіт, теріңді сүрт» деп, 
к#лдей ақ орамал тастады. Т#кең де: 
«Алмақтың да салмағы бар, жеңгей, 
с а у с а ғ ы ң ы з ғ а  с а л ы ң ы з »  д е п ,  # з 
саусағындағы күміс сақинаны ұстатты.

Ойын жалғасып жатыр, бәріміз түн 
ортасы ауа желпінуге далаға шықтық. 
Т#кең қыз жеңгесіне сыбырлап жатты, 
не айтқанын естіген жоқпын, зейін де 
салмадым.  

Той тарады, қыз ұзатылды, біз де 
ауылға қайтатын болдық. Жол жүрер 
алдында Т#кеңнің:

– Кешегі қызбен кездесуім керек, 
сосын шығамыз, – дегенінде аузым 
аңқиып:

– Ауылда жеңешем бар емес пе? 
– деппін. «Ол қызда менің де ойым 
бар»  деп  айта  алмадым,  ішім ит 
жыртқандай. К#п созып не қылайын, 
ақыры Зүбәйданы алып қаштық. Т#ркін 
жағынан қуғыншы жетіп, қызды кері 
алып кетті. Жер бауырлап, Т#леген 
ағамыз қалды. К#п ұзамай «Зүбәйданы 
ұзатады» деген хабар жетті. «Мені 
ұзатылып барған жерімнен алып қаш, 
#ткенде т#ркініме қиын болды, енді 
ондай қайталанбасын» деп, сәлем ай-
тып жіберіпті. Т#ркіні Зүбәйданы ың-
шыңсыз ұзатқанымен келін болып 
түскен жерінен тағы алып қаштық. 
Той үстінде түзге шыққан қалыңдық 
ұзақ уақыт кідірген соң секем алған 
күйеу жағы іздесе қасындағы жол-
дас қызына кезігеді. К#зін байлап 
кеткенбіз. «Білмеймін, жасырынбақ ой-
нап жүрген шығар деп ойладым» дейтін 
к#рінеді әлгі бейбақ.

Бірақ жолымыз болмады. Таң ал-
дында ауылға келсек, қуғыншылар 
да жетіп үлгеріпті. Біз келер қарсаңда 
ауылдастарымыздың жоқ іздегендермен 
с#йлескені к#рініп-ақ тұр, екі жақтан да 
басы жарылғандар, қолы сынғандар 
бар. Келгендер алды-артына қаратпай 
жеңгемізді алды да кетті. 

Қойшы, несін айтайын, Зүбәйда 
жеңгей атастырылып қойған жеріне 
тағы қауышты. Қар түсті, біз жылдағы 
қыстауымызға к#шіп келіп, қоныстандық. 
Қыстауымыз Қауылжыр #зенінің бой-
ында, М#ңке биден тараған ағайындар 
Ұлықұмның шығыс жағындағы Бозк#л, 
Жүндіқұдық, Мешіттіқора, Қабырға 
қыстауларына тарады.

Арада екі жылдай уақыт #тті, бәрі 
ұмыт болғандай. Сайтан азғырды ма, 
құдайдан болды ма, жоқ жерде қос 
ғашық ұшырасып, баяғы құмарлық 
қайта жалғасыпты. Зүбәйданың сегіз-
тоғыз айлық баласы бар екен. С#з 
байласқан соң ауылда отағасының 
жоқтығын пайдаланып, тағы да алып 
қаштық.

Ауыл тауда �улиенің бір аша-
сында отырған. �йгілі би, патшалық 
Ресейдің отарлау саясатына қарсы 
шыққан тұлғалардың бірі Мырзағұл 
Шыманұлының ауылы да сол �улиенің 
басқа бір ашасында жайлауда екен. 
Үлкендер жағы шапқылап, Мырзекеңе 
барады, «Осылай да осылай» деп баян-
дайды. Сарышолақ шайыр «ақылдың 
кені» деп жырға қосқан би #зара 
кеңестен соң «Келіні қашқан ауыл 
–Тілеу-Қабақ жұртына емес, Айттың 
Бұжырына белгілі үш-т#рт адамды 
жіберіп, ақылдасайық» дейді.

Ол заманда Шыманның Мырза-
ғұлын кім тыңдамайды, бастапқыда 
бұлтақтағанмен бітісіп, ара ағайын ау-
ылында бас қосады. Би с#зді т#тесінен 
қойып:

– Т#леген осымен үшінші рет алып 
қашып отыр. Орысқа барса да ара түседі 
ғой, обалына қалмайық, екі жасты 
қосайық. Сендер Зүбәйданы қыз қылып 
ұзатыңдар. Қыздың қалың малы 40 қара 
болса, біз айыбымызға тағы он жылқы 
берейік. Сендер риза болыңдар, қалаған 
ауылдарыңа құда түсіңдер, – депті. Екі 
тарап та бұл уәжге тоқтайды. Мырзағұл 
#з ауылында М#ңкеден тарайтын бес 
баланың жасы үлкен ұрпақтарын, 

Қабақтың үлкен баласы Қанкелдіден 
тараған яғни М#ңкемен шешілсе 
Саршаның үлкендерін шақырып, айып 
т#леу жағын ақылдасады.

–  Е л у  қ а р а н ы ң  қ ы р ы қ  б а с ы н 
сендер – М#ңкенің бес баласы жи-
нап беріңдер, қалған он басын сен-
дер – Сарша ағайынның балалары 
беріңдер, шешелессің ғой, – десе 
керек. Мырзағұл кеткеннен кейін 
Саршаның бас  к#терерлері :  «Біз 
Тілеу емеспіз, Қабақтың баласымыз, 
қалың малға қосатын ештеңеміз жоқ» 
деп, к#нбей шалқайып шыға келіпті. 
Сонда М#ңкенің Орыс аталығынан 
Қосан деген қайратты кісі атқа мініп: 
«Беретіндерің болмаса к#шіңдер» 
деп, Саршаның жігіттерін шетінен 
қуып сабапты. Амалсыздан олардың 
біразы ауып к#шуге мәжбүр болып-
ты. К#шкенде қайда барсын, күз 
түсіп қалды, қыстаудың, күзектің, әр 
құдықтың иесі бар, ешкімге сыйыса 
алмай қайта к#шіп келіпті.

Бұл күнде теміржолдың Шалқар 
с т а н с а с ы н д а  в о к з а л  а л д ы н д а ғ ы 
алаңда мүсіні орнатылған Мырзағұл 
Шыманұлы – мінер ат, сауып ішер 
сауын биеден #зге мал ұстамаған адам. 
Ш#бере ағайыны, Мұғалжар тауының 
Кеңқуыс атты саяжай баурайын да 
отырған Уақбайдың Тотанына екі 
адам жібереді .  Тотан – Тілеудің 
�лдебердісінің Қазыбай аталығында 
меншігінде үш табын жылқы бар ең бай 
адамдарының бірі. Барған кісілер «Ауы-
лында Тотан жоқ екен» деп, қайтып 
келгесін Мырзағұл әлгі #зі жіберген 
хабаршыларымен Тотан байдың үлкені 
Рас мырзаға жолығып, табыннан 
қысырақтың үйірін – бір айғыр мен 
тоғыз байталды «Т#легеннің қалың ма-
лына» деп, айдатып жібереді.

Іс  б ітт і :  Т#леген мен Зүбәйда 
қосылады. Бірақ осы он бас жылқы 
Мырзекеңе бәле болып жабысқан. 
Уақбайдың Тотаны арызды қарша 
боратады. Мырзағұл болыс, ал Тотан 
– болыстың орынбасары әрі хатшы-
сы. Дәлірек айтсақ, Мырзағұл байға 
тәуелді адам, яғни м#р соның қолында. 
Іс ақыры Мырзағұлдың ұсталуымен, 
абақтыда #луімен аяқталады. 

Б ұ л  ә ң г і м е н і ң  с о ң ғ ы  ж а ғ ы н 
– Мырзағұлдың ұсталуына себеп-
т е р  т ұ с ы н  Т ә ж б е н н і ң  � б і л і н е н , 
Тойманның Ахмедиінен әлденеше 
мәрте естідім, екеуінің әңгімесінен еш 
алшақтық к#ре алмадым. �біл ақсақал 
жоғарыда біз атап #ткен Қазыбайдың 
Сәдібек тармағынан, оның Дәкені 
еді .  Қазыбайдың Мырзағұлы мен 
Уақбайдың Тотаны ш#бере-ш#пшек 
а ғ а й ы н .  � б і л  а қ с а қ а л  а й т а д ы : 
«Мырзағұлды ұстайды» деген хабар-
ды естіген аяқ жетер жердегі халық 
Бершүгір стансасының алдына сый-
май кетті, ондай қара құрым халықты 
бұған дейін к#рген емеспін, сап түзеген 
солдаттың ортасымен к#к вагонға тиеп 
алып кетті.

С#йтіп, түбі бір туған Сәдібектің екі 
ш#бересі (бірі Жаулыбайдан, екіншісі 
Қуаттан) сырты түк, іші боқ он тай үшін 
бірін-бірі құртты, оның ішінде ерекше 
жаратылған Мырзағұлдай беренді». 
Ақсақал әңгімесін күрсіне аяқтады.

Т#леген мен Зүбәйданың некесінен 
аңсап к#рген Зарлықхан деген бала 
болды. Оны 1940 жылы Тілеу батырдың 
Құлтумасынан #рбитін Жалғасбайдың 
Балқиясына үйлендірді.

Зарлықхан Ұлы Отан соғысының 
қан майданынан оралмады, Т#леген 
атамыз 1946-1947 жылдардың қысында 
теміржолдың Ізімбет стансасында 
қайтыс болды. Стансаның құбыла 
бетіндегі қорымда екі әжеміздің (бірі 
– біз тәптіштеген Зүбәйда, екіншісі 
б ә й б і ш е с і )  о р т а с ы н д а  м ә ң г і л і к 
мекенінде жатыр. Олай-бұлай #ткенде 
Құран аяттарынан білгенімізді оқып, 
«Иманды бол, топырағың торқа бол-
сын, желеп-жебеп жата г#р, ата» деп бет 
сипаймыз.

Ерекше ілтипатпен еске алатын жайт 
– белгілі ғалым, #лкетанушы, талай асыл 
тұлғаларды халқымен қауыштырған 
Жұманазар Асанов, к#кірегі ояу аза-
маттар Жоламан Алдияров, Марат 
Қансұлтанов, Бердібай Кемал арнайы 
құлпытас жасатып, М#ңке Т#легеннің 
зиратына қойды, сол Ізімбет ауылындағы 
тұрғындарды шақырып, Құран оқытты, 
#лі әруаққа арнап жайған дастарқанынан 
дәм татқызды. Бердібай осы жайын-
да тартымды материалды облыстық 
«Ақт#бе» газетінде жариялатты.

Кенжебай СҮЙЕУМАҒАНБЕТҰЛЫ, 
еңбек ардагері, зейнеткер

Ақт#бе облысы

Баршаға мәлім, к#п жылдық та-
рихы бар оқу орны бұрын педаго-
гикалық институт болса, үстіміздегі 
жылғы 13-наурыздағы Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің №119 қаулысы 
бойынша Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университеті болып 
#згертілді. Бұл әрине, білім ордасының 
барша ұстаздары мен студенттерін 
ерекше қуанышқа б#леді. Жоғары оқу 
орнының мәртебесі #сіп, олардың 
алдағы уақытта тың ізденістермен 
жұмыс істеуіне ерекше мүмкіндік туды. 

Университет  басшысы Еркін 
Аманжолұлы �білді к#п жылдардан 
білемін. Жастай ғылым мен білімге 
ден қойған азамат жан-жақты әрі сан 
қырлы. Ол ғылымға бейімділігін сту-
дент кезінен-ақ байқатты. Қазіргі таңда 
күллі республикамызға танымал ғалым, 
тарих ғылымының докторы, профес-
сор. Қоғамдық жұмыстарға да белсе-
не қатысады. «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалы саяси кеңесінің 
мүшесі. Облыстық мәслихат депута-
ты. Үш жүзге жуық ғылыми еңбектің 
авторы. Осы күнге дейін елуге жақын 
монография жазды. 

Алдағы уақытта да барша ұжым 
#здеріне  деген жауапкершілікт і 
сезініп, жемісті еңбек етіп, елімізге 
педагогикалық бағыттағы білікті кад-
рларды даярлауға айрықша назар ауда-
ра беретінін жеткізді.

 Аталмыш жоғары оқу орнының 
м а ң д а й а л д ы  ғ а л ы м д а р ы н ы ң 
бірі ,  елімізге  танымал к#рнекті 
тұлға Аманжол Күзембайұлымен 
әңгімелескенімізде біраз жайттарға 
қанық болдық. К#пті к#рген әрі құнды 
еңбектерімен к#пшіліктің құрметіне 
б#ленген Аманжол аға #з ойын білдіре 
келіп: «Шет елдерде институт деген 
атымен жоқ. Ол тек ғана ғылыми 
мекеме. Сондықтан университеттің 
қостанайлық азаматтардың #мірінде 
алар орны ерекше. Мәселен, біздің 
елімізде тәуелсіздік алғаннан кейін 
жоғары оқу орындары т#рт категорияға 
б#лінді. Олар – ұлттық және аймақтық 
университеттер, академиялар және 
институттар. Sздеріңіз білесіздер, 
институттарда тек бакалавр кадрлары 
ғана дайындалды. Сондықтан уни-
верситет атанғанымыз #те орынды. 
Жүктелер міндеттер де жоғары. Сол 
сенім биігінен к#ріну біздің бәріміздің 
де алға қойған басты мақсатымыз.  
Университет болған соң, мүмкіндік 
те мол. Енді студенттерге келешекте 
дәріс беретін оқытушыларды алыстан 
іздемейміз. Sзіміздің оқу орнын  үздік 
бітірген жастардың арасынан іріктеп, 
білікті кадрларды дайындаймыз» деді. 

Университеттің бетке ұстар профес-
соры Тілеген Ахметов #зінің іскерлігі 
әрі терең білімімен жұрт назарын ау-
дарып жүрген азамат. Белгілі ғалым 
бізге Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасын басшылыққа ала оты-
рып, қазіргі таңда 100 орындықтан 
үш жатақхананың жобалау-сметалық 
құжаты дайындалғанын және олар 
жоғары оқу орнының аумағында 
орнала сатындығын тілге тиек етті. 
Қостанай – жастар қаласы болған-
дық тан, білім ордасының айнала-
сы студенттік қалашыққа айналаты-
нын, сондай-ақ университет атанудың 
#зіндік ерекшеліктеріне тоқталды. Білім 
орда сындағы басқарма басшылары 
Нұрлан Қабдырахметов және Эльмира 
Наурызбаевалармен де әңгімелестік. 
Олардың да жүздерінен ерекше бір 
қызметтеріне деген құштарлықты, 
сыпайылық пен кішіпейілдікті айқын 
сезіндік. Пікірлеріне қарағанда, жоғары 
оқу орнының болашағы #те жарқын. 
Үстіміздегі жылы университет мәрте-
бесіне ие болулары шын мәнінде барша 
ғалымдар мен оқытушыларды, қызмет-
керлерді жасампаздық істерге жетеледі. 

Қазіргі таңда әңгімемізге арқау 

болып отырған жоғары оқу орнында 
алты факультет жұмыс істейді. Онда 
23 мамандық даярланады. Ізденімпаз 
жастарға 274 профессор-оқытушылар 
дәріс беріп, олардың білікті кадр бо-
лып шығуына #здерінің лайықты 
үлесін қосуда. Ұжымда  педагогикалық 
бағытта дәріс беріп жатқан 5 ғылым 
докторы мен 77 ғылым кандидаты 
бар. Жастарға үлгі-#неге к#рсетіп 
жүрген мақтан тұтар маман к#п. 
А.Күзембайұлы,  Е.�біл, Т.Брагина, 
В.Зайберт, И.Сивохин, Т.Ахметов, 
Ю.Пережогин, Б.Демесінов, Н.Бажова 
және т.б. үлкен беделге ие. 

 «Серпін» бағдарламасы бойынша 
солтүстік #ңірлерде білім алып жатқан 
жастар аз емес. Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университеті де атал-
мыш бағдарламаға орай оқып жүрген 
жастардың құтты білім шаңырағына 
айналған. Қазіргі таңда осында 400 сту-
дент жастар бар. Үстіміздегі жылы ғана 
аталмыш бағдарлама бойынша білім 
ордасын 121 түлек аяқтады. Сонымен 
бірге жоғары оқу орнында аудандар мен 
қалалардың арнайы сұраныстарына 
байланысты кадрлар дайындауға ерек-
ше к#ңіл б#лінеді. 

Университет атанған соң жаңа 
оқу жылынан бастап «Психология 
және педагогика» мамандығы бой-
ынша магистратураға талапкерлер 
қабылданады.  Болашақта тарих, био-
логия, қазақ тілі және әдебиеті, орыс 
тілі және әдебиеті, дене шынықтыру 
мен спорт және басқа да салалар бой-
ынша магистранттар білім алатын бола-
ды. Тарих, биология мамандықтарына 
байланысты докторантура да ашылмақ. 
С#йтіп, жоғары оқу орнының абырой-
беделі  бұрынғыдан да  асқақтай 
түсетініне нық сенімдіміз. 

Университетте қазіргі таңда қыруар 
жұмыстар атқарылуда. Онда жастардың 
алаңсыз білім алуына барлық мүмкіндік 
жасалған.  Бес қабатты жатақхана, 
асхана, спорт залдары жұмыс істейді. 
Ізденімпаз жастарға қашан да жол 
ашық. Мұндағы білім алып жатқан 
барлық курстардағы студенттер 
«Білімді мыңды жығар» деген аталы 
с#зді берік ұстанған. Үздік оқитын 
бозбалалар мен бойжеткендер ерек-
ше құрметке б#ленген.  Мысалы, 
«Серпін» бағдарламасы бойынша 
оқып жатқан Азиз Шамитдинов 4 
курс студенті. Ол барлық мүмкіндікті 
тиімді пайдалана отырып, ұстаздары 
мен курстастарының арасында үлкен 
беделге ие болған. Sзінің зерделілігінің 
арқасында Президент шәкіртақысын 
алады. Осы бағдарлама бойынша оқып 
жатқан Тоғжан Нышанбаева және 
Гүлнара Маматқадырмен де кездесіп, 
с#йлестік. Қос құрбы #здеріне сапалы 
білім, саналы тәрбие беріп жатқан 
оқытушылар қауымына дән риза. Оқу 
орнын аяқтаған соң, жоғары мәртебе 
берілген университет дипломын 
алатындықтарына қуанышты. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласы оқытушылар мен студент-
т е р д і ң  а р а с ы н д а  қ о л д а у  т а п т ы . 
Мәселен, белгілі ғалым Кенжегүл 
Есіркепова басқаратын филология 
факультетінің ұжымы бағдарламаны 
жүзеге асыру мақсатында бірқатар 
жұмыс атқарған. Қазақ тілі және 
әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 
Сәуле Қанапинаның с#зіне сүйенсек, 
әріптестері қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығы бойынша 180 студентке 
тиянақты білім беріп жатыр. Соның 
65-і – «Серпін» бағдарламасы бойынша 
оқиды. 

Студенттердің сүйікті орны — білім 
ордасының кітапханасы екені айт-
паса да белгілі. Біз руханият орда-
сы болып табылатын ақпарат және 
кітапхана орталығында да болдық. 
Орталықтың басшысы, ұзақ  жыл-
дардан бері жемісті қызмет атқарып 
келе жатқан Инна Нечипоренкомен  
жүздесіп, олардың алдына қойған 
мақсаттары жайлы пікірін білдік. 
Sз саласының білгірі университет 
басшысының тікелей қамқорлығының 
арқасында кітапхана қоры жылдан-
жылға артып келе жатқанын айтты. 
Залда кезекті дәрістеріне әзірлік жасап  
жатқан студент қыздардың кітапхана 
қызметкерлеріне деген алғыстары да 
ерекше. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ

 ҚОСТАНАЙ

ЗАМАНҒА САЙ ОҚУ ОРНЫ

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті деп аталатын 
білім ордасын жұртшылық жақсы біледі. Аталмыш оқу орнының 
түлектері қашан да %здерінің жан-жақтылығы әрі біліктілігімен 
дараланған. Қостанайдың осы университетінен шыққан мамандарға 
сұраныс та жоғары екендігін қалың жұртшылық мойындаған. Осы 
мақаланы дайын дау барысында ұжымда болып, университеттің тыныс-
тіршілігімен танысып қайттық.  Алдымен к%зге түсетіні, олардың 
қызметтеріне деген айрықша ынталылығы, университет мәртебесіне сай 
адал қызмет атқарып жатқандығы. 
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А қ ы н  ж ы р л а р ы  –  а д а м з а т  а қ ы л -
ойының к#ркемдік-эстетикалық, тарихи-
танымдық дүниетанымының с#з #неріндегі 
#рнектері.  Тыныштықбек ақын поэзия-
сында мыңжылдықтар бойы к#шпелілік 
пен отырықшылық мәдениет дәстүрлерімен 
қалыптасып, #сіп-#ркендеу белестерінен #тіп 
келе жатқан қазақ халқының ата-баба мен 
ұрпақтар жалғастығының алтын желісі Ұлы 
Дала кеңістігіндегі ауыл болмысы, халықтық-
этнографиялық әдет-ғұрып, салт-дәстүрі, 
қаһармандық-жауынгерлік  ұстанымдар 
азаматтық-отаншылдық рух сарынымен 
жырланған. Азаматтық-отаншылдық рухты 
#леңдеріндегі к#ркем кестелі бейнелеулерден 
қазақ ауылының халықтық-ұлттық болмысынан 
қуаттанатын ұрпақтарға ортақ к#ркем ойлау 

«Құстарың ерке к#лдегі, Тербеді желің 
құрақты. Құйын да тентек сендегі, Балалық 
шағым сияқты. Іздерім қайда құмдағы, Су 
алып қайтқан құдықтан. Алқызыл гүлдер 
қырдағы, Бантигім шығар ұмытқан» 
деп т#гілдірген сырын «Сыбдыры таныс 
талыңның, Сырлас жел, самал, дауылың. 
Оралмас балғын шағымның, Белгісі сенсің 
ауылым» деп түйіндейді. 

Алақандай Ақсоғымнан басталған 
ақындық жол Ақұштапты Алатаудың 
ақбас шыңына шығарды. Сол екі арада 
ақын қаламын құрғатпастан оқырманына 
ондаған жыр жинақтарын беріп, ерліктің 
ерен үлгісін к#рсетіп, елдің с#зін с#йлейтін 
сарабдал с#з зергеріне айналды. 

Шынайы ақынды қоғамнан, #мірден 
б#ліп алуға болмайды. Sйткені ол – дәуір 
жыршысы. Елдің, жердің, ұлттың тілі. 

Ақұштап ақын қандай қоғамда #мір 
сүрмесін елінің, жерінің, ұлтының жыр-
шысы болды, болып та келеді, бола да 
бермек. 

Ақынның бір ғана #леңін тілге тиек ет-
сек, ана рухымен сырласа отырып, бүгінгі 
қоғамның бетпердесін сыпырады: 

Ол жақта қалай, апа, жылы ма екен, 
Бар пенде бір Алланың құлы ма екен? 
Онда да бірі – пысық, бірі – момын.
Бірі – қу, біреу, тіпті, ұры ма екен? 

Ол жақта жасыл к#ктем гүлдер к#п пе? 
Күнәсін кешіре алмай жүрген к#п пе? 
Тіріде пара бергіш жылмақайлар,
Ол жаққа барып әлі үлгермеп пе?

Бізде, апа, жақындар аз басына ма-ай, 
Анасын бала кетті асырамай.
Жетпеді қара суға зейнетақым,
Сіздерде зәмзәм судың бәсі қалай? – 

дейді ақын. 
Бұлай айту тек Ақұштап ақынның 

қолынан келсе керек. 
Содан да болар Ақұштап ақын: 
Тынбаспын, сірә жырлаудан,
Туған жер – анам айналған,
Депутатыңмын туғаннан,
Дауыссыз, даусыз сайланған, – дейді.
Тағы бір #леңінде: 
Sтетін бұл #лкеде тойлар ғажап,
К#л-к#сір той жасамау жайлауға жат.
Ғасырлап мұнай атқан бұл #лкенің,
Ұрпағы неге кедей
Ойлан, қазақ! – деп бүгінгі күннің 

к#кейтесті мәселесін #леңіне #зек етеді. 
Ақұштап ақынның 1986 жылғы қанды 

оқиғаны Жұбан рухымен сырласа отыра 
бейнелеуі оның шынайы халықтың адамы 
екенін к#рсетеді.

Ақиық ақынның сол кездегі елдің 
бірінші басшысымен кездесуін:

Біреулер бастық к#рсе қуанатын,
Біреулер жалпылдайды сұрап атын.
Бір кезде жазушылар мінбесіне,
Барады к#теріліп Жұбан ақын, – деп 

оқырманының да тұла бойын тітіркендіріп 
мінбеге бірге алып шығады.

Қазақша акцент, толқыған қатал үнмен,
«Замандаспыз» деді оған қатар жүрген.
Желтоқсанның к#ргенше он алтысын,
Бір күн бұрын батсамшы батар күнмен.

...Ұрпағыма халім бар не дер енді, 
Қорладыңдар бұл қазақ деген елді.
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к#зқарастары байқалады. Мысалы: «Қаздардың 
қаңқылынан қаймақ жалап, түнде сол Ай 
сәулесін тыңдап алам», «Мендегі с#з-құлынды, 
к#з-боталы», «Мамырдың майын бұлттар бүркіп 
#тіп, топырақ-жапырағын маздатады», «Қыз-
К#ктем к#л басына асығады, бұрылып бұлт 
ішінде тарқатылып», «Шаңырақтан тік түскен 
найза – сәске сүйегіне сандықтың тұр шаншы-
лып», т.б. 

Т ы н ы ш т ы қ б е к  –  о й ш ы л  а қ ы н . 
Тыныштықбектің азаматтық-отаншылдық 
рухы лирикалық налыс-элегия сарынды 
#леңдерінен («Уға айналған к#з майы», «Мұхит 
– мұңымның ұлулары», «Сілкініс», «Түн ба-
ласы», «Бұл #мірдің театры», «Галлюцина-
ция», «Қара дала», «Санамақ», «Жалғыздық 
– І», «Жалғыздық – ІІ», «�й, қарғалар!..». 
«Пароксизм», «Гегемония», «�й, мынау түн!», 
т.б.) байқалады. Ұлы Дала кеңістігіндегі туған 
жердің, атамекеннің және халық ұрпақтарының 
азып-тозып бара жатқан келбетін, перзенттік 
күйзелісті, мұңды-шерлі сарынмен жырлайды. 
Налысты-элегиялық #леңдердегі бейнелеулер-
ден адам жан ділі құбылыстарының кейіптеу-
психологиялық егіздеу тұтастығымен бейнелену 
мәнерін аңғарамыз.

Мысалы, «Уға айналған к#з майы» #леңіндегі 
бейнелі мағыналы #рілімдерден («Дауылдатқан 
дәл осы күн секілді, #зімнің де келеді бұзылғым-
ақ!», «Қайран менің #з туым – #з Қыратым», 
«Қайдасың сен, бауырым-қоңыр Тауым? 
Қайдасың сен, Самал-Жел-қарындасым», «К#з 
алдымда барасың сен үзіліп, к#демұртты Далам-
ай, селеусақал!», «Қаңғып шығып сырттан – 
с#з, барақ – арман, қарқылдаушы ек секемім 
– ала қарғам») лирикалық қаһарманның – Дала 
ұлының азаматты күйзелісін сезінеміз:

...Тоналумен, Далам-ай, күн кештің-ау,
Тоғайлардан томарлар ғана қалған».
Жұлдыздардың шырынын ұрттағыш Таң
ұйықтап жатыр.
Ұйқыға жұрт та құштар.
Қай кез еді, соңғы рет Шыңғыстаудан
Тамырларын қопара бұлттар ұшқан?!

Қара шашы дауылдың қамалаған
Қара жолдан
к#ңілім оңала ма?
Мен жолаушы емеспін,
к#з жасыңмын,
әжіміңді қуалай домалаған...
(�бдікәкімов Т. Алқоңыр дүние: Sлеңдер, 

балладалар, толғаулар. – Астана: Фолиант, 2014. 
– 324 б.; 27-б.).

Философиялық #леңдер – лирикалық 
қаһарманның толғаныстарымен тіршілік 
қ о з ғ а л ы с ы н д а ғ ы  к ү р д е л і  м а з м ұ н ы н 
п о э т и к а л ы қ  м а ғ ы н а л ы  с # з д е р м е н ,  с # з 
тіркестерімен бейнелейтін к#ркем туындылар. 
Тыныштықбектің философиялық #леңдеріндегі 
(«Түз тағысы», «Түс жорыған», «Sмір», «Ыза 
қандай іштегі, тоқтам қандай?» т.б.) лирикалық 
қаһарманның толғаныстары – жақсылық пен 
жамандық жағаласқан осынау фәни дүние 
қозғалыстарының әрі қызықты, әрі азапты 
сипатының бейнеленуі. Қарама-қайшылықты 
сезімдердің, іс-әрекеттердің, қасиеттердің, 

құбылыстардың («Ыза қандай іштегі, тоқтам 
қандай? Ықылассыз жандар бар шоқпар 
маңдай!», «Сүймес жанның сүйгенді қолдауы 
– сын», «Дос керек қой бәрібір, бұл #мірде, 
«досым бар» деп #зіңді алдау үшін», «Біреу – 
мыстан, ал біреу к#кбет еді», «Sз ішіңде дұшпан 
бар, кеңесші бар, сен алдымен солармен теңесші 
бар!», «Мұң – мұхит қой, дауылын тыңдар ағаң», 
т.б.) – барлығы да сан алуан бояулы, к#п дауыс-
ты, мол үнді тіршіліктің қайталанбас ғажайып 
салтанаты тұрғысында жырланған. 

Табиғат – Адам бірлігі  тұтастығымен 
жырланған #леңдердегі кейіптеу поэти касы 
мен #рнектелген бейнелеулерден жанды 
қозғалыстағы ғарыштық әлем кеңістігінің 
романтикалық-реалистік тұтастықтағы болмы-
сын сезінеміз. Мысалы, «Ажал даласындағы тірі 
тас» #леңіндегі бейнелеулердің писхологиялық-
философиялық сарындар тұтастығындағы 
мағыналық #рілімдерінің эстетикалық әсері 
айқын: «Сары Дала д#ңбекшіп Күн астында, 
сайтан-сағым сорады бұлт емшегін», «Ай-
нала – кіл күйік тау, ісік т#бе», «Құла түздің 
кіндігін құйын борап, ... к#кпен ғана к#к жа-
сыл күшіктеген», «Шекелерін сығымдап күшті 
ғылым, Аспан #ле бастады Түз түгілі», «Қызыл 
жалқын аңызақ долдануда, Ібілістің мый-
ындай ыстық үні,» «...к#леңкелер м#ңкіскен 
оқыралы», «Қи түбінде кесіртке бақырайып, 
ши түбінде шегіртке шоқынады», «Жалғыз к#зі 
бозарған Дию-Түннің жарғанаттар шыңғырып 
етегінен», «К#лдерімді шіркін-ай, сақтап 
қалсам, к#здерімнің м#лдірін берсем де мен!», 
«Топырақ боп кеткенше тас ұстап, н#сер бо-
лып селдетсем сосын тағы!» (�бдікәкімов Т. 
Алқоңыр дүние. 24-25-б.б.).

Махаббат лирикасы – әлем поэ зиясының 
мыңжылдықтар бойы дамылсыз жырланып 
келе жатқан саласы. Тыныштықбектің махаббат 
лирикасын құрайтын #леңдері де классикалық 
әдеби дәстүр деңгейіндегі к#ркемдік сипаты-
мен ерекшеленеді. Қыз бен жігіттің, әйел мен 
еркектің бір-біріне құштарлықпен, жалын атқан 
ынтызарлықпен арналған сағынышқа, арманға, 
сенімге, үмітке толы к#ңіл-күй сырларының 
жырлануы – поэзияның #нернамалық болмы-
сын танытатын эстетикалық ұлағаты. Ақынның 
махаббат лирикасы ауқымындағы #леңдерінде 
(«К#к аңқыған кез еді», «Таңға дейін тағы да 
ұйықтамадым», «Жұлдызды тағдырыңның 
мен жүрмін іргесінде», «Сені ғашық дейді 
ғой», «Шіркін-ай, шексіз болса ғұмыр деген!», 
«Сезімтал боп кеттік пе біз-ақ бүгін?», «Сол бір 
қыздың соңынан бақ шұбырып», «Бәрі маған 
ақыл айтқыш», «Маған орман секілді к#ңіл 
қалың», «Хатыңды оқығанда», «Иә, біздер 
жаз бойы хат алыстық», «Хат жазбайсың міне 
енді, Сен де мүлде», «Алдап әлі келе ме к#лгір 
#мір?», «Күллі тамыры күрсініспен түйірілген», 
«Шағантайым, Тәңірім», «Шексіздіктен сен 
де бірде оралдың, «Түн құлағы қалқайып әр 
мұржаның түбінен», «Қызғаншақсың!»  деп, бір 
күні кінә арттың-ау Сен маған», «Сені сүю – 
күрсініп, күнде күту хатыңды», «Сол алғашқы 
қызыл қыз», «Сүйіс», т.б.) Адам Ата мен Хауа 
Анамыз негізін салған еркек пен әйел жынысын 
бір-біріне құштар етіп қойған Жаратушының 
ұлы заңдылығы к#ркем шындық поэтикасының 
мағыналы #рілімдерімен кестелене т#гілген. 
Махаббат лирикасын құрайтын Тыныштықбек 
#леңдеріндегі мағыналы #рнектелген ой 
оқырманды да кейіпкерлік қалыпқа түсіре бау-
райды. Мысалы: «Маздап жанар жүрегім – жан 
ошағым», «К#ңіл – қобыз, қызыл тіл қылын 
басар», «Қыз алдында үн-сынық, буын босап», 
«Жолаушы – к#п, бірі адам, бірі – пенде» 
(«К#к аңқыған кез еді»); «Сені сүю – біреуді 
қызғандыру, сені сүю – біреумен бақталасу», 
«Сені ойлаумен күрсінген бір сәтімде – сенсіз 
#ткен мың түн бар сығымдалған» («Таңға дейін 
тағы да ұйықтамадым»).

Т ы н ы ш т ы қ б е к т і ң  л и р о - э п и к а л ы қ 
және философиялық-эпикалық сарындар-
мен жырлаған туындыларында ғарыштық-
ғаламдық кеңістікке ортақ фәни мен бақи 
дүние жалғастығындағы ұғымдар (Тәңір, 
Sмір, Sлім, Ындын, Жан, Ар, Ес, Ақыл, 
Құлқын, Бойүкйездік, Үміт, т.б.) оптимистік 
ұстаныммен («Жан-Ар» психологиялық поэма-
сы) жырланған:

... Армандауың – әсемдікке сенің құштар 
     к#ңілің,
Арманыңа байланысты жеңу я жеңілу.
Тектен-текке сұқтанбайды ырықтарға 
     сұрықтар,
бір арманда, біле білсең, жүз миллион 
     үміт бар!.. 
(�бдікәкімов Т. Алқоңыр дүние, 124-б.). 
Тыныштықбек зарлай, жарлай арнау сарын-

дарымен жырланған толғауларында материал-
дық және рухани мәдениет салаларының 
экологиялық зардаптарын с#гіс-налыс толға-
ныс тарымен айыптай-әшкерелей («Қайран») 
жырлайды: 

...Сорлы Дала селдір шашын тұтамдап,
мәңгіп жатыр: басы-мұнда, бұты-анда,
...Мықтылардың азуына қарайтын,
к#нбістіктің к#кірегіне саңғып кетті 
     талай түн!
Қызыл тілмен табытыңның тақтайын
жона жүріп, қалай екен ән айту?
�, Қара #лең?!
(�бдікәкімов Т. Алқоңыр дүние. 146-б.).
Тыныштықбек – ұлттық және жалпы адам-

заттық ортақ дүниетанымды ұлықтап жыр-
лаушы ақын. «Алқоңыр дүние» кітабындағы 
ежелгі сақ дәуірінде негізі қаланған Ұлы Дала 
Елі ұрпақтарының #су-#ркендеу ұстанымдары 
(Аңқыр-Мүңкір, Бес күндік жалған, Бес 
қару, Бес Ене, Сегіз қырлы, бір сырлы Ер, 
Аңқылдау, Алау, Ақын, Отау, Шаңыраққа 
қара, Қыдыр, Тән мен Жанның аңқуы, т.б.) 
к#ркемдік желі-нысан болып қолданылған. 
Ұлы Дала Елі ұрпақтарының к#п ғасырлық 
тарихында қалыптасқан дүниетанымындағы 
С#зтаным мен Күнтануға байланысты ұғымдар-
түсініктер поэтикалық мағыналы с#здермен, 
с#з тіркестерімен бейнелене #рнектелген. 
Ғарыштық кеңістіктегі ғаламшарларды да, 
жұлдыздарды да, жер серігі Айды да, Жер 
тұрғындары адамдарды да, бүкіл тіршілік әлемін 
сақтаушы, дамытушы Күн-Шаңырақтың қазақ 
#ркениетіндегі бір шаңырақ астындағы ұрпақ 
ұғымымен үндестіре-сабақтастыра жырлайды:

... Күллі адамзат – бір атаның әулеті,
Sмір сүрген Күн-Шаңырақ астында,
... Ақыл қошта, К#ңіл қошта, Ой қошта,
Мейірімсің!
Меншік үшін шайқаспа!
Күлдіреуіштің Кіресіне қара сен,
Дос құшақ – ол,
Қос құшақ ол, айқасқан!
Таңыра – Естен шалқып тұрған Жарғы-зор:
«ЕЛ МЕН ЖЕРДІ БИЛЕМЕСІН ЕНДІ 

СОР!»
Күлдіреуіштің Кіресіне қара сен,
Алашыңның,
Жарасымның таңбасы –ол!
(�бдікәкімов Т. Алқоңыр дүние, 296-297-

б.б.)
Ұлттық және жалпы адамзаттық дүниетаным 

бірлігін гуманистік-философиялық сарын-
мен жырлаудағы жаңашылдығымен танылған 
к#рнекті ақын Тыныштықбек �бдікәкімовтің 
«Алқоңыр дүние» кітабын Қазақстан Республи-
касы Мемлекеттік сыйлығын алуға лайықты 
санаймын.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ, 
филология ғылымының докторы, 

профессор, Жамбыл атындағы 
Халықаралық сыйлықтың лауреаты
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Қыздарымды сүйретіп бұрымынан,
Ит таласын деп пе едім немеремді.

...Кетті залды ақынның #ртеп демі,
�лі есімде біреулер селт етпеді.
37 қуғынын к#рген сорлы,
Қол соғудан сескеніп, жер тепкені.

Жұбан – б#рі, #згелер – қояндардай,
Колбин жүзі сәл қанға боялғандай.
Зал гуілдеп, бір кезде жер солқ етті,
Ұйқысынан бар қазақ оянғандай, – деп 

#лең ұлт тағдырымен астасып аяқталады.
Бұл #леңнің бәсі #ткен ғасырдағы 

Міржақып Дулатовтың ұлт намысына 
шоқ түсірген «Оян, қазақ» деген #леңінен 
әсте кем емес дер едік. «Ұлтым» деп 
жанайқайымен бүкіл қазақ даласын дүр 
сілкінткен қос ақында табиғи үндестік бар. 

Осы орайда халқымыздың біртуар 
п е р з е н т і ,  ә й г і л і  қ а л а м г е р  � б і ш 
Кекілбайұлының «Ақұштап Бақтыгереева 
– ең қажетті бағытта, ең қиын майданда 
шайқас салып жүрген ержүрек суреткер» 
деген с#зі еске түседі. 

Ақұштап – лирик ақын. Ақұштаптың 
аналық жүрегінен туған жауқазын жыр-
лары ұлттық әдебиетіміздің жауһарына 
айналғанына уақыт куә. Бұл орайда 
к#рнекті ақын, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері Есенғали Раушановтың «Ақұштап – 
шынтуайтына келгенде, кешегі Қарашаш 
ана, қыз Құртқа, Гүлбаршын, Домалақ 
ене, ақын Саралардың заңды жалғасы» 
деген уәжін келтірсек те болады. 

Мемлекеттік деп аталатын сыйлықтың 
Ақұштап ақынға да берілер уақыты кел-
ген сыңайлы. «Ана сыры» атты #леңдер 
мен балладалар жинағы мұндай мәртебелі 
атаққа әбден лайық деп білеміз.

Закария СИСЕНҒАЛИ,
ақын, Қазақстан Журналистер

одағының мүшесі
Батыс Қазақстан облысы
Жаңақала ауданы
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Отызға  толар-толмас  жа-
сында талай-талай абыройлы ел 
ағалары басқарған «Октябрь» орта 
мектебіне директор болып кел-
ген Зікірияны алғаш к#ргендегі 
әсерім осы. Бұл мектептің кезінде 
Заманбек Батталханов секілді 
қазаққа қадірі асқан ағалар т#р 
қылған. Менің әкем – Мырқасым, 
Керімақын аға, Абдолла аға, 
�білқасым ағалар басқарған. 
Мәкен Тойшыбеков, Сәйден 
Ж о л д а с б а е в  с е к і л д і  д а ң қ т ы 
ғалымдар оқыған. Алғашқы әсер 
алдамайды... Зікірияның байсал-
ды қалыбы, ойлы к#зі, тереңнен 
тартып, толғап айтатын с#зі 
ұнады. Зікірияның с#зі қалай 
ұтқыр, ұтымды болса, әні де солай 
тыңдаушыларын баурап әкетті. 
«Sнерлінің #рісі кең» дейтін 
елдің баласымыз. Зікірияның 
домбырасы #зінен #ткен ше-
шен болып шықты. Тіпті тоқтар 
емес. «Ішек бойлап, он саусақ 
жорғаласа, пейіштің үні шығар 
қоңыр салқын» деп, Байрон мен 
Лермонтовты қазақша тамыл-
жыта с#йлеткен қайран Абайдың 
қаламынан қапысыз т#гілген жыр 
жолдары осындайда жазылған 
шығар? Кейін Зікіриямен сан 
кездестік... Ауылда... Шонжыда... 
Ақтамда... Алматыда... Кездес-
кен сайын Бақағаш пен Кеңестің 
аспанын әуелетіп, ән кезген сол 
бір тамаша күндерді жиі-жиі еске 
аламын. 

Бір күні Зікірия: «Молдасан 
Шәпиев ағамыздан үйрендім. 
�ннің т#ресі...» деп, Сәдіқожаның 
«Сарыбидайын» т#гілте шырқады. 
Дәнештің әндерін айтты. «Ысқақ 
ағадан естігенім» деп, арғы бет 
а с ы п ,  # р г е  к е т к е н  ж ұ р т т ы ң 
қайғы-зарын жеткізер сарын-
дар алма-кезек т#гілді. Қапездің 
әндері шырқалды. �ңгімесінің 
бір тұсында Зікірия: «Аға, осы 
Сіздің «Шарғын Алғазиевке 
жақындығыңыз» бар дегенді 
естідім... Рас па?» деді. «Ия...» 
«Қандай жақындық?» «Шешемнің 
нағашысы...» дедім, сирек ай-
тылатын б ір  әңг імені  ес іме 
алып... Зікірия: «Шарғын к#зі 
ботадай тұнық кісі екен... К#рдім... 
Мектепте оқып жүргенімде... 
Ақтамның жұрты дүрлігісіп қалды. 
«Шарғын келді... Шарғын келді» 
десіп... Шарғын ақсақал, сүйегін 
таратып айтса, Қожбамбеттің бір 
баласы Кәдір-Шорадан тарайды... 
Қытай ішінде жүргенде аты жер 
жарған Таңжарық, К#дек секілді 

кісілермен с#з жарыстырған, 
#леңдері ауыздан-ауызға к#шкен 
мықты ақын болған. Түнеу жолы 
«Егеменге» бір бет қып суретімен 
қоса #леңдерін жариялағаныңызға 
арғы бет-бергі беттің елі риза... 
Сіздің Шарғын ақынға қатысыңыз 
бар екенін сонда естідік...» деп с#зін 
жалғағаны, «Ақтамның басындағы 
«Алғазының жайлауы» дейтін сұлу 
т#р де, Қарадаланың қақ т#ріндегі 
«Ұзын там» дейтін елдімекен 
де, сол түп нағашыларыңыздың 
қыстауы к#рінеді, аға... Мен к#р-
генде Шарғын сол атамыз ата-ба-
балары жатқан Қарадаладағы қара 
жұртына тәу етіп, аруақтарға құран 
оқыта келген к#рінеді» деп с#зін 
қайырғаны есімде. Иә... «Қолда 
барда алтынның қадірі жоқ...» 
дегенді тауып айтқан елміз ғой. 
Зікірия Шаймерденов қанатын 
е н д і  ж а й ы п ,  Қ а р а д а л а н ы ң 
қалың жұртының құрметіне енді 
б#леніп, ісі мен с#зі, еліне таны-
ла бастағанда ойда-жоқта мына 
жалғанды бақи дүниеге айырбаста-
ды. Кетерінен біраз бұрын хабар-
ласып, ол аудандағы, облыстағы 
білім жүйесі туралы к#кейкесті ой-
ларымен б#лісті. Алматыға келіп, 
емделгенін, қан қысымы маза-
лап жүргенін айтты. С#йтсем... 
Бұл сәт, бұл әңгіме Зікіриямен 
болған соңғы шүйіркелесу екен. 
Зікірияның қайтқанын іссапарда 
жүріп естідім... Келген соң... Ар-
найы барып, Шонжыда тұратын 
отбасына, інісі Нұрмұқаға к#ңіл 
айттым. Құран оқытып, дұғамды 
бағыштадым. К#ңілдің үлкенін 
Зікірия марқұм ауызынан таста-
май жүретін Қарадаланың жаны 
таза, жүрегі мейірімді қалың 
жұртына – жерлестеріме айттым 
іштей. Sйткені ол ел адамы, ел 
ағасы, ел азаматы дейтін мәрте-
белі биікке еңбегімен, дарынды 
болмысымен, тағылымды мінезі-
мен к#теріліп, небәрі 46 ғана жыл 
мына жарық дүниенің қызығын 
к#рген, жаны жайсаң, жүрегі 
жомарт жан еді. Содан бері де, 
міне, 20 жыл #тіпті... Елі-жұрты – 
туған Қарадаласы перзентін еске 
алып жатқанына Алла алдында 
ризашылық айттым. Ел дұғасы 
қабыл болсын! �умин!

Нұрлан ОРАЗАЛИН, 
Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты, Қазақстан 

Республикасының 
Еңбек сіңірген қайраткері

Аудан орталығында қайраткердің 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а  а р н а п 
салтанатты жиын #тті. Біз бұдан 
кейінгі дүбірлі той Бұқараның #з 
ауылы Ақтам кентінде #теді деген 
әңгіме жайлы хабардар едік. Жиын 
тарай бастаған сәтте Бұқараға 
арнап аудан басшылары жайған 
дастарқан басына бармақ болып, 
қаладан келген қонақтар шоғырлана 
қалған едік. Алматыдан Бұқараның 
тойына терін т#гіп еңбек еткен бір 
топ танымал жазушылар барған еді. 
�кім Тарази, Сайын Мұратбекұлы, 
Қалихан Ысқақұлы, осы ауылдан 
шыққан Нұрлан Оразалин, Нүсіпбек 
Исахметов сияқты жазушылар мен 
мәдениет қайраткерлері к#ңілді 
тілдесіп тұрған үстіне бір орта бойлы, 
толықтау келген, аққұба, к#рікті 
жігіт келді де, зор ілтипатпен еліне 
танымал қонақтарға иіліп сәлем 
берді. Ауданның бірінші басшысы 
�шім Арзиев: «Мына жігіт Бұқара 
ағамыздың ауылының т#рағасы 
болады» деп таныстырып жатыр. 
«Сіздерді елдің атынан ауылға барып, 
сондағы салтанаттың сәні болып, дәм 
татуларыңызды #тініп, шақыра келіп 
тұрмыз» деді әлгі жігіт, #те сыпайы, 
майда үнмен. «Е, Бұқара ағамыздың 
ауылына бармай кетпейміз ғой! 
Басқаларыңды білмеймін, енді мен 
осы бауырымның қасында боламын. 
Түрің, жүріс-тұрысың дұрыс екен. 
Болды, батыр, ерт соңыңнан» деді 
�кім күлімдеп қалжың-шынын 
араластыра с#йлеп. – Е, сен барған 
жерден қалатын біз қай тоқалдың 
баласы едік? Біз де қалмаймыз! – деді 
Қалихан. «Шын-к#ңілдеріңіз түскен 
нәрсенің бәрін іздеп бағамыз, ағалар. 
Он шақырып, бір келтіре алмайтын, 
елімнің сіздердей абзал ұлдарынан 
аяйтын малымыз да, жанымыз да 
жоқ! Тек, қызметтеріңізге жарасақ 
болғаны!» деді әлгі жігіт. «С#зі 
дұрыс жігіт екен» деген ой келді 
сол сәтте. Біз Зікірия Рысбайұлы 
Шаймерденовпен осылай жүздескен 
е д і к .  Т о й  д е с е  ж а р а ғ а н  а т т а й 
тықыршып, ішіп отырған асты 
тастай жүгіретін елміз ғой. Атам 
заманнан бойға сіңген ат бәйгесі, қыз 
қуу, аударыспақ, күрес ойындарын 
байыбымен тамашалап, рахаттанып 
қалдық. Елдің ақ дастарқаны, ақ 
ниеті, ақ к#ңілі бойды сергітіп-ақ 
тастады. Той соңынан қонақтар 
жолға шығарда Зікірия дарынды 
ағаларын #зінің үйінен дәм татуға 
шақырған. Біз «тағы бір реті келер» 
деп асығыс Алматыға кеттік. Келер 
жылы Зікірия інім қалаға келді. Баяғы 

биязы қалпын бұзбай, бұйымтаға к#шті: 
– «Аға, былтыр �кім ағамыз бастаған 
еліміздің бір топ мақтаныштарына биыл 
ауылды асықпай к#рсетеміз деп уәде 
беріп қойып едік қой. Мал жайлауға 
шығысымен сол ағаларымыз жерді 
к#рсе, малшыларды араласа, сусынын 
қандырып, оншақты күн демалса... 
Ағалардың алдынан #зім бүгін-ертең 
#темін. Сізбен алдын ала келісіп алайын 
деп әдейі келген бетім»  деді Зәке-
жан. Сонымен, Қалихан, �кім, Сайын 
келін-қыздарымызды ерте жүріп Ақтам 
ауылына қонаққа баратын болдық. 
«Ешкімге салмақ түсірмейміз, аға. 
Елдің танымал азаматтарын күтіп алуға 
#зімнің-ақ шамам келеді» деді Зікірия. 
Сонымен, шілде айының басында, 
Алматының к#шесі тымырсықтанып 
қыза бастаған кезде, бір топ қонақ 
Ақтамның жайлауының ортасынан 
бір-ақ шықтық. Бізге арнап екі үй 
тігіліпті, іргеден бір емес үш бұлақ 

азаматы

ӨҢІРГЕ 
өмірін арнаған...

Жыр жақұтын іздесең...

Жатақханаға жер бөлінді

ЕЛ Жалпы, аруаққа сыйынып, дүниеден �ткен ата-бабаның, зиялы 
жақсының атын атауға келгенде біздің қазақ артықтығы бол-
маса, ешбір елден кемдігі жоқ халық қой. Сонау 1987 жылдың 
жазы еді. Жетпіс жылдығын к�ре алмай дүниеден �ткен 
Қазақстан ғана емес, к�ршілес Қытай Халық Республикасына 
да танымал ақын, жазушы, қоғам қайраткері к�зінің тірісінде 
қуғын-сүргінді к�п кешкен, к�рмегені кемде-кем Бұқара 
Тышқанбаевтың мерейтойын Жазушылар одағы бас-к�з 
боп, елі-жұрты дүрілдетіп атап жатқан тұс еді. Сол жолы 
Бұқараның туған �ңірі Ұйғыр ауданы да, аталас жақындары 
да намысын қолдан бере қойған жоқ. Ұйғыр ауданы – к�п 
ұлтты, қазақ пен ұйғыр халықтарының жақындығының 
к�рінісі іспеттес �ңір болғандықтан той екі елге ортақ, 
үлкенге мият, жасқа үлгі боларлықтай думанға айналды. 

Зікірия Шаймерденов... С�зі 
мен ісі жарасқан, жаны 
жомарт, жаратылыс 
бойына кісілік қалып 
пен кішілік мінезді 
молынан берген, шешендік 
болмысынан біткен 
ерекше жан еді... /з басым 
осынау елде туып, елде 
�скен, саналы ғұмыры 
Қарадала дейтін аймақтың 
қара орман жұртының 
ортасында �ткен Зікірияны 
к�п білем деп те, аз білем 
деп те айта алмаймын... 
К�п білем десем – к�лгірсу, 
аз білем десем – ақиқаттан 
аттаған болар едім... 
Жасы менен бес жастай 
кіші осы бір жүрісі маңғаз, 
с�зі мен ісінен сабыр мен 
мұндалап тұратын, қашан 
к�рсең, азаматтық адал 
бітіміне к�леңке түсірмей 
жүретін, орынсыз �рекпуді 
білмейтін, жүрісі мығым, 
тебінгісі берік, тектілігі 
мен беттілігі, к�зге бірден 
байқалатын жігітті алғаш 
к�ргеннен қайран қалдым. 
Бүгежектемей тура 
қарайтыны ұнады. Бойын 
шалқақ ұстағанымен, 
елдің дегбірін алып 
шалқымайтыны ұнады.

Елімізге мәшһүр Қазақстан 
ұлттық телеарнасынан 
қоғам қайраткерлері, ақын-
жазушылар хақында «Дарабоз», 
«Жарқын бейне», «Келбет» 
іспетті келісті бағдарламаларға 
тікелей %зі араласып, 
продюсерлік парасат-пайымы-
мен белгілі болған тележурна-
лист Жаңылхан Асылбекованы 
бұрыннан білуші едім. Оның 
басты қыры – ақын екеніне 
к%зім жетіп, тәнті болғанымды 
жасыра алмаймын.

ағып жатыр. Бұлақтың лебінен үйдің 
айналасы құлпырып тұр. Күн ұясына 
ене бергенде, қасына мал жетектеген екі 
жігіт бар, осы ауылдың бас зоотехнигі 
Құныпия келді. Ол алыстан келген 
қонақтарға сый-сияпат к#рсетіп, әдейі 
атап соятын семіз тайды #зі әкелгенін 
Зікірия түсіндіріп жатыр.

«Жаз ортасында қонақтарға жылқы 
атап, бата сұрағандарыңыз артығырақ 
болып жүрмесін» деді Сайын. «Мал 
#зіміздің жекеменшігіміз, аға! Қасқыр 
жейтін бір тайдың сорпасын сіздер 
татсаңыздар біздің неміз кетеді. Қайта 
мәртебеміз #седі» деді Зікірия. «Сіз-
дерге арнап әдейі жем беріп бағып 
отырған малымыз ғой, бата беріңіздер?»  
деді Құныпия қол жайып. С#йтіп, 
шіліңгір шілдеде тай жыққан Зікірия 
ғой. Ол ел ісіне ерте араласты. Sңірдің 
дамуына #лшеусіз еңбек етті. Жалпы 
Рысбайдың ұрпақтары шетінен да-
рынды. Оның бауыры Нұрмұқа мен 
Сафуан Шәймерденов те керемет ән 
салады. Зеріктірмейді. Сол сапар-
да қазақтың к#рнекті қаламгерлері 
ел мен жердің шежірешісі Зікірияға 
қатты риза болып қайтқан. Мамандығы 
мұғалім Зікірия халық әндерін де, 
халық композиторларының әндерін де 
мәнермен, тек #зіне тән әсемдікпен, тау 
бұлағының суындай таза әуезбен орын-
дайтын. Сәдіқожаның «Сарыбидайын», 
Кененнің, Нұрғисаның, Ақанның, 
Біржанның әндерін құйқылжыта 
шырқағанда жаның тебіреніп, к#ңілің 
к#кке самғайды. Sз кезінде Зікірия 
аудандық Білім б#лімінің басшысы 
болды. Ол Зікірия ауданның оқу орын-
дарын ғана емес, мәдени мекемелерінің 
жұмысына да жаны ашып, қамқоршы 
болды. 1998 жылы аудан әкімшілігі 
қаражаттың қысқа болуына байланысты, 
жаңа экономика саясатының талабына 
сай, мектептерді жылумен қамтамасыз 
етудің жаңа тәсіліне к#шу туралы нұсқау 
берді. Бұл – айтар ауызға ғана жеңіл іс 
еді. Қыс к#зі жақындаған сайын Зікірия 
мектептен – мектепке, ауылдан – ауылға 
зыр жүгіріп, осы істің шешуінің жолын 
іздеп, шаршап-шалдығып жүргенде... 
демалыс күні жұмыстан кеш оралып, 
есігінің алдындағы #з қолымен жасаған 
орындығына отыра кетіпті де: «Басым 
түсіп барады!» депті. Сол сәтте лоқсып 
жіберіп, құлап түсіп, ойда жоқта кенет-
тен к#з жұмды. Несін айтасыз, Зікірия 
аға шынайы Тұлға еді! Маңдайымызға 
сыймай кетті... Қайраткер атану үшін тек 
Астана мен Алматыда тұру шарт емес, 
біз #ңір үшін #мірін берген азамататтар-
ды да ұмытпауымыз керек.

Сейдәлім Т�НЕКЕЕВ

Алғашқы қарлығаш жинақтары: 
«К#ңіл бағдары», «Сезім тамшылары-
мен» оқырманын елең еткізген жас 
ақын келе-келе қазақ поэзиясына 
#зіндік қолтаңбасымен қомақты үлес 
қосқанын және байқадық. Оның куәсі 
Жаңылдың «Саға» баспасынан таяуда 
ғана жарық к#рген «Жанарымдағы 
жарқыл ең» жыр жинағы. Алғы с#зін 
белгілі сыншы Бақыт Сарбалаев жазған. 
Жаңа туынды оқырман талғамынан 
шыққан ойлы-күйлі, сезімге толы, #з 
мәнерімен де, с#з мәнерімен де бейқам 
қалдырмайтынына к#зіміз әбден жет-
кен іспетті. Жинаққа енген жырлар 
сан қилы тақырыптарды қамтиды. 
Автордың қай #леңін оқып к#рсеңіз де, 
нәзік сезіміңді оятардай толыққанды 
толғаныстар.

Жаңыл – нағыз лирик ақын. Азамат-
тық лирика да, к#ңіл күйін, табиғат атау-
лыны шертетін бояуы мен нақышына 
қанық шумақтар да жетерлік берілген.

«Күз келеді. Салқын кеш,
 таң да салқын.

Жапырақ тұр қоштасып аңдаған кім?
Т#гіледі ғұмыры бітті олардың,
К#ктемі жоқ күні #тті арманы айқын.
Күз келеді таяуда.К#ресің бе,
Құдірет күшті ғой тым, к#несің де.
К#ктем болып келіп ең, 

күнім-ай сол,
Жапырақ боп т#гілерсің елесімнен...»
Автор «Ғашық болу» атты #леңінде 

табиғат құбылысын адам жанымен, к#ңіл-
күйімен астастыра суреттейді.

«Ғашық болу – жас балаша қуану,
Жақсы деген жалғыз с#зге жұбану.
Қайғыра алу, қайраттану, қамығу,
Аңсай алу, ізет сақтау, сағыну.
Ғашық болу – іздеп табу, жоғалту,
Сендіре алу, сенбей қалу, оралту.
Қош айтысу, қиып тұрып кете алмау,
К#ріп тұрып, сезіп тұрып, 

жете алмау. 
Ғашық болған пенделердің аласапы-

ран ойға толы сезімдерін санаңа қондыра 
бейнелейді.

Sмірге, әлемге ғашық ақын «Сүйікті 
әлем» деген #леңінде де ағынан жарыла 
сараптай алған. Оқып к#ріңіздер:

Аялаған аппақ ой, арманымды,
Соқтырдың-ау #леңім жарға мұңлы.
К#ңілімді #ксітпе, к#ркем ғалам,
Сезінбейін сезімсіз қалғанымды,
Қабағыма қараған сүйікті әлем,
Жүрегімді тербеген биікпенен.
Соған айтып к#ргенім, сезгенімді,
К#кірегіме күмбір күй түйіп келем.
Ақынның адамгершілік, ата-анаға, 

туған-туыстарға, #мірге к#зқарасы, 
фи  ло  софия лық тұрғыда жазған жыр-
лары да #з иірімдерімен айшық ты, 
бояуы қанық етіп берілгенін байқадық. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» атты Үндеуінде ірі 
экономикалық әрі әлеуметтік жоба-
лардан бастап, ел тұрғындарының 
тұрмысына дейінгі түйткілдерді шешу 
жолдары ұсынылғаны белгілі. Сол 
Үндеудің ішінде білім алушы жастарды 
аса бір қуантқаны –жоғары оқу орын-
дары мен колледждердегі жатақхана 
мәселесін шешу ж%ніндегі бастама. 

Бүгінде бұл бастаманы іске асы-
ру жолында Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық университетіде #з үлесін 
қосуда. Бұған қоса, биылғы жылы атал-
мыш оқу орнына құжат тапсырған сту-
денттер саны бірде н арт қан. Күндізгі оқу 
формасына 900 студент қабылдау жоспар-
лануда. Демек, жатақханаға қажеттілік 
тағы сонша орынға артады. Алайда 
облыс әкімдігінің қолдауы арқасында 

«Тау болмайды т#бешік» #леңіне назар 
салайық:

Біреуге тар бұл тағдыр,
Біреуге бәрін береді.
Қанаты жоқ сұңқар – тұл,
Қайғырумен #леді.
Парасаттың бақыты
Баға жетпес #релі.
Алдамшыға аһ ұрып,
Тау демеңдер т#бені,
Киесі бар биіктің.
Тау болмайды т#бешік, 
Қойсаң да қанша үйіп құм!
Автор арзан ойлы мен абзал ойлы 

дарынның ара жігін ажырата білу үлгісін 
поэзия тілімен шебер жеткізе білгені 
ләзім. Ж.Асылбекова «Торонтоға хат» 
#леңінде шетте жүрген баласына деген 
аналық тебіреніспен ақ жүрегін ақтара 
жырлайды.

«Хатың да, хабарың да сиректеген,
Сағыныш сезімімен күйректенем.
Сәбиім, азаматым алыстағы,
Қалайша хал сұрауды үйретпегем,
Азатым, ақылды ұлым, мақтанышым,
Арман мол үлкен жолға аттаныпсың,
Хабарыңды беріп жүр қайда жүрсең,
Анашыңның алаңсыз ақ таңы үшін».
Тар құрсағын кеңітіп, тас емшегін жі-

бі  тіп дүниеге келген сәбиіне деген ыс тық 
сезім, ана мейірі, ана сағынышы сәтті 
берілген.

Ақын жинағында адамның жан сезі-
міне арнаған кейде нәзік, кейде тоқырау 
ойлы жырлары да кездеседі. �йтсе де, ақын 
шабыты кермегі к#п шыр ғалаң атау  лы дан 
шалқи #тіп шыңдарға қарай жол сіл  теп 
отырады. Қамығудан арылуға ұмтылады.

«Sкінбеймін, күтпеймін, 
сағынбаймын,

Іздеме енді, мен бәрібір 
табылмаймын.

Бұрынғыдай жыр оқып 
шаттанбаймын.

Жай, #ткінші к#ргенім, сезгенім де,
Оралмаймын баяғы кездеріме.
Бәрін жиып тастадым сандыққа сап,
Шаң жұғып кетпесе екен кезге мүлде.
Не дермін дүниенің тарлығына,
Тұсалып қалды бір сәт барлығы да,
Кезі келер кермарал шақ 

құшақ жайған,
Сол кезде үңілермін сандығыма...»
Жинақта ақын мәтініне арнап жазыл-

ған әндер де кірген екен. Оған арнайы 
тоқталған жоқпыз. Сайып келгенде ай-
тарымыз – Жаңылхан Асылбекованың 
жаңа жыр жинағынан жақұт тергендей 
жарқыраған сәулелі #міршең #леңдерімен 
сырласарың анық.

Жаңыл ақынның жыр маржандарын 
оқыған сайын «Бәрекелді!» дегің келеді. 

Мыңбай Р�Ш

бұл мәселе оң шешімін таппақшы. Күні 
кеше облыс орталығындағы «Сарыарқа» 
шағын ауданынан Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық университетіне 0,46 
г е к т а р  ж е р д і  п а й д а л а н у  қ ұ қ ы ғ ы 
берілді. Міне, сол жерде 9 қабатты, 
секциялық типтегі 750 орындық жатақ-
хана құрылысы басталмақ. Жатақ-
ха наны 2020 жылы пайдалануға беру 
жоспарланған. Бұдан б#лек Павлодар 
мемлекеттік педагогикалық уни верси теті 
студенттерін жатақха намен қамту үшін 
тұруға жарамды ғима раттарды жалға 
алу сияқты жағдайлар қарастырылуда. 
Бүгінгі студент ертеңгі маман. Олардың 
сапалы білім алып, алаңсыз оқуына 
жағдай жасау – біздің міндетіміз, –  дейді 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
универси тетінің ректоры Алтынбек 
Нухұлы. 

Жанасыл СЕРІКБОЛ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары «Мысль» журналының қызметкері Зумрад Абдримоваға ұлы 

Дильшат САБИРОВТЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к#ңіл айтады.

ЖАҢА КІТАП

БӘРЕКЕЛДІ!
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ҚОҒАМ ТАРАПЫНАН 
ЖАНАШЫРЛЫҚ КЕРЕК

Гүлмираның мамандығы – дәрігер-
невропатолог. Қызы 19 жаста, ұлы 11 
жаста болғанда үшінші баласын !мірге 
әкелген ана. 

– Жасым 37-ге қарағанда үшінші 
балама жүкті болдым. Дәрігер ретінде 
жағдайымның қиындау болатынын 
түсіндім. Біраз адам қарсы болды. 
Бірақ «дәрігер ауырмайды» деген ой-
мен, күнделікті тіршіліктің қамымен 
дұрыс қаралған жоқпын. Тексерілген 
күнде де, бәлкім, ештеңе #згермес 
еді. Ай-күнім жетіп, баламды қолыма 
алғанда ерекше екенін аңғардым. Бұл 
Даун синдромының белгілері еді... Сол 
кездегі ішкі күйзелісімді, жай-күйімді 
айтып жеткізе алмаймын. Оны тек ба-
стан #ткерген адам ғана түсінер... «Неге 
мен? Неге маған Құдай бұлай берді?» 
деген сауал #зегімді #ртеді. Сене алма-
дым. Жүкті кезімде ешқандай қиындық 
болмаған. Тіпті босануыма бір апта 
қалғанға дейін жұмыс істеген едім... 

Перзентханада т#рт күн жаттым. 
Сол күндерде бүкіл #мірім к#з ал-
дымнан #тті. «Балаларыма іні әкеліп 
беремін деп кетіп едім, енді не болады? 
Бұл іні ме, әлде #мір бойы мойын-
дарына масыл ма? Ертең біз олай-
бұлай болып кетсек, ары қарай үлкен 
балалардың мойнына ілінетін болды-
ау» деп уайымдадым. С#йтіп жүргенде 
жақсы араласатын әріптес әпкем келіп, 
бір сілкіп алды: «Бұлай боп туғанына 
баланың еш кінәсі жоқ. Жұрт осын-
дай балаға да зар болып отыр. Ол – 
Алланың саған берген сыйы, сынағы. 
Оны к#тере алатын адамға ғана береді. 
Енді сен балаңның болашағын ойла. 
Sзің дәрігерсің. Түсінесің. Басқа анаға 
бергенде не болар еді?» деді. Есімді 
жидым. Шынымен, дәрігер ретінде де, 
ана ретінде де баламның денсаулығына 
жауап бере аламын. Бір кездері бала 
невропатологы болдым. С#йтіп, нақты 
не істейтінімді жоспарлап, қағазға 
түсірдім. Аллаға шүкір, бүгінгі таңда сол 
жоспардың бәрін орындадым. 

Гүлмира кішкентайына Нұрадин 
деген ат қояды да, белін бекем байлап, 
болашаққа нық сеніммен аяқ басады. 
Баласын ойлап, оңалту орталығына 
жұмысқа тұрады. Бірақ отбасының ба-
сына түскен қиындық мұнымен таусылған 
жоқ. Үйдегілердің бәрі жұмысқа кеткен-
де Нұрикошты (ата-анасы оны осылай 
еркелетеді) қалдыратын адам таппай 
қиналады. Сол кезде анасы к!мекке 
келіпті. Одан кейін бала ауырып, жан 
сақтау б!ліміне түскенде отбасы тағы 
бір сынаққа тап болды. «Жаратқаннан 
!зі берген баланы алса да, қинамай 
алуын сұрадым» дейді Гүлмира. Бірақ 
Нұрикоштың к!рер жарығы, татар дәмі 
таусылмапты. Он бір күн !ткен соң беті 
бері қараған екен. 

– Алла кімді  қай кезде қалай 
сынайтынын #зі біледі ғой. Кейін 
анам #мірден #тті. Sзім жаман ауруға 
шалдықтым. Нұрикошты балабақшаға 
орналастыру керек болды. Сол кезде 
қатты қиналдық. Арнайы балабақшаға 
б е р е й і н  д е с е м ,  о л а р  т е к  т ү с к і 
сағат 3-ке дейін ғана қабылдайды. 
Бәріміз жұмыста болғандықтан, ол 
уақытта баланы алып кету ыңғайсыз. 
Сондықтан қарапайым балабақшаға 
орналас тыру туралы ойладым. Бес-
алты есікті қақтым. Мүгедек баланы 
ешбірі алғысы келмеді. «Орын жоқ» 
дегеннен б#лек, «Сіздің балаңыз ауру» 
дегенді де естідім... Мұндай жағдай 
менің ғана басымда болды деп ой-
ласам, мүгедек баласы бар барлық 
ата-ана бұл с#зді естіген екен. С#йтіп 
жүргенде, Қызылордада инклюзивті 
білім берумен айналысып жүрген Анар 
Ізден деген кісіге жолықтым. Балам-
ды қарапайым топқа алуын сұрадым.  
Келісті, бірақ ата-аналар қарсы бола-
тынын айтты... 

Нұрикош 4 жасқа толғанда ғана 
жүре бастаған. Балабақшада үш топ-
та болған. Ешбір топта ерекше баланы 
ешкім шеттетпепті. Сол үшін Гүлмира 
тәрбиешілерге дән риза. Нұрикош қазір 
оңалту мектебіне барып жүр. Биыл 
даярлық сыныбын бітірді. Білімін сол 
жақта жалғастыра бермек. 

– Осы мектепке берерде орталықтың 
директоры Анар Ізден маған баланы 
қатардағы мектепке беру туралы айтты. 
Бірақ мен ана ретінде, маман ретінде ол 
мектептерде қызмет ететін мұғалімдерді 
аядым. Біреу «балаңды неге аямадың» 

шындық екенін аңғарасың. Ол сондай 
к!пшіл. Кез келген ортада !зін еркін 
ұстайды. Адамдарды құшақтағанды 
жақсы к!реді. 5н айтып, билегенді 
ұнатады. 5ннің с!зін білмесе де, әуенін 
дәл табады. Кез келген би қимылын 

біледі және болашағына бір кісідей 
алаңдайды. Солардың бірі – заңгер 
Айгүл Шакибаева. Ол «Ерекше баланың 
құқығы» жобасының негізін қалаушы. 
Ата-аналарға құқықтық к!мек береді. 
Тегін. Бәрі осыдан сегіз жыл бұрын 
тұңғышы Асадтың Даун синдромы-
мен !мірге келуінен басталған. 8зінің 
айтуынша, мәселе балаңа қатысты 
болса, оған  қаласаң да, қаламасаң 
да  араласасың. Ол баласы  бір жас-
та болғанда Қостанай қаласындағы 
мүгедек балалы аналардың «Радуга» 
ұйымына кірген. Бір жылдан соң ұйым 
президентінің орынбасары атанады. 

– Баласы ерекше болып туған ата-

анада үрей басым. Қоғам оларды 
қалай қабылдайды деп алаңдайды. 
Сол себепті к#бі жабық #мір сүруді 
таңдайды. Осындай отбасыларда 
«Менің балам мүгедек, демек, мем-
лекет маған бірдеңе беруі керек» 
деген түсінік қалыптасады. �рине, 
мемлекет беру керек, бірақ әзірге ол 
тек жәрдемақы, жеңілдіктер, қоларба, 
памперс береді. Мен ата-аналармен 
с#йлескенде баланың мек-
тепке баруға құқығы бар 
екенін айтамын. Олар-
ды үйінен 300 шақырым 
жердегі арнайы интер-
наттан б#лек, қарапайым 
м е к т е п к е  қ а б ы л д а у ы 
к е р е к .  А д а м  қ ұ қ ы ғ ы 
бойын ша комиссияның 
құрамындамын. Арнайы 
интернаттарға барғанда үйінен #те 
алыс жерден келіп жүрген балаларды 
к#рдім. �рине, отбасын да түсінуге 
болады. Кейбір ауылдарда осындай 
«ерекше» балалар үшін ешқандай 
жағдай жасалмаған. Тек аптасына екі 
рет келетін әлеуметтік қызметкер ғана 
бар. Кей жерлерде ол да жоқ. Күні 
кеше ғана Қапшағайдың маңындағы 
бір ауылда тұратын ана хабарласты. 
Ауылда әлеуметтік қызметкер жоқ 
екен. Күні бойы баласына қарап 

Баласының дамуын қалайтын ата-
аналар күндізгі  орталықтардың 
қызметіне қанағаттанбайды. Егер 
Еуропадағы бір ана осындай бала туса, 
не істеймін деп басын қатырмайды. 
Оларда нақты бағдар бар: баласының 
үш жаста нақты қай балабақшаға, 
жеті жаста қай мектепке, 18 жасында 
қай колледжге барып, кейін кім бо-
лып жұмыс істейтінін біледі. Біздің 
жағдайымызда бәрі беймәлім. Бұл 
салада қаншама тәжірибем болса да, 
түрлі тренингтерге қатысып жүрсем 
де, халықаралық заңдарды білсем де, 
баламның мектепті қалай бітіретініне 
түпкілікті сенімді емеспін. Алматыда 
Даун синдромымен инклюзивті мек-
тепке барған екі-ақ бала бар. Біреуі 
– біз, екіншісі – біз к#мектескен тағы 
бір ананың баласы. Бұл – #кінішті 
жағдай. 

Ресми деректерге сүйенсек, Ал-
матыда 100 инклюзивті мектеп бар. 
Ал шындығында олардың саны – 
сегіз. Олар жергілікті әкімшіліктің 
қолдауымен тәжірибелік  жоба 
ретіне жүреді. Ал ресми деректегі 
100 мектеп пен бұл сегіз мектептің 
айырмашылығы неде? Егер мектепте 
бір тьютор мен оңалту сыныптары 
болса, мемлекет оны инклюзивті 

деп бағалайды. Мұнда ерекше бала-
лар бір сыныпқа топтастырылып, 
жалпы бағдарлама бойынша оқиды. 
Бірақ бұл инклюзивті білім емес. 
Менің балам баратын мектепте жеке 
инклюзивті орталық бар. Онда ло-
гопед, дефектолог, психолог жұмыс 
істейді. Тьютор да бар. Асад сабақтың 
жартысында сыныпта болып, жар-
тысында осы орталықта қосымша 
оңалту сабақтарын алады. Үзіліс 
кезінде басқа балалармен де арала-
сып, бірге ойнап, түрлі іс-шараларға 
бірге қатыса алады.  

ҚР Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің деректеріне 
сүйенсек, елімізде  147 336 мүгедек бала 
бар. Оларға арналған 22 интернат-үй 
бар. Онда 2077 бала тұрады. Сонда 
қалған балалар қайда оқып жатыр? 

– Біздегі ең үлкен мәселе – ерек-
ше балаларды ешкім іздемейді. Sз 
тәжірибемнен білемін. Мектепте 
мұғалім болдым. Жыл сайын тамыз, 
қыркүйек айларында мұғалімдер 
#зі тұратын ықшам ауданын ара-
лап, мектеп жасындағы ба ла лар 
туралы есеп береді. Мысалы, бір 
үйде баланың басқа мектепке ба-
ратынын айтса, мұғалім сол мек-
тепке барып, баланың шынымен 
сонда оқитынына к#з жеткізеді. 
А л ол жалған мәлімет болса, сол 
баланың қайда оқитынын міндетті 
түрде анықтауы керек. Бұл оның 
есебіне керек. Ал бала мүгедек болса, 
жағдай басқаша. «Балаңыз мүгедек 
пе? Жарайды» дейді. Білім және 
ғылым министрлігі де оларға жа-
уап бермейді. БҰ Ұ-ның ба ла лар 
қорының (ЮНИСЕФ) ұстанымы-
н а с а й,  б а р л ы қ б а л а л а р Бі л і м 
министрлігінің назарында болуы 
керек. А л бізде үш жасқа дейінгі 
сәбилер үйіндегі балалар Денсаулық 
сақтау минист рліг іне қарай ды. 
Кейін дені сау болса, Білім және 
ғылым министрлігіне қарасты бала-
лар үйіне түседі. Ал ауыратын болса 

дейтін шығар, бірақ Нұрикош ол кез-
де дұрыс с#йлей алмайтын, тек онға 
дейін санауды білетін, оларды бір-
біріне қосу, с#йлем құрау қолынан 
келмейтін... Қазір сыныбында алты 
бала бар. Барлығы да ерекше балалар. 
Бірақ Нұрикошқа ол жерде оқу аса 
қатты ұнайды деп айта алмаймын. Ал 
басқа жаққа ауыстырайын десем, дәл 
қазіргі таңда мұндай мекемелер жоқтың 
қасы. Үйде оқытуды ойыма да алмай-
мын. 

Туысқандарымыздың арасында 
да осындай балалар бар. К#бі оларды 
сыртқа шығармайды. Біз Нұрикошты 
жасырмаймыз.  Қайда барсақ та, 
#зімізбен алып жүреміз. �демі киініп, 
үйден шығып бара жатсақ: «Мама, 
биле-биле той? �й-әй к#йлек?» деп, 
#зінің киімдерін алып шығады. Со-
дан болар, ол #зінің б#лек екенін 
сезінбейді. Баланы үйден шығарып тұру 
керек. Ананың осындай баламен үйде 
бір #зі қалып қоюы қиын. Қызылордада 
Даун синдромды балалардың ата-ана-
лары құрған «Шуақты б#бек» деген 
ұйым бар. Жуырда осындай балаларға 
білім беру тәсілдерін үйрететін маман-
дарды Италиядан шақыртты. Бұрын 
менен ата-аналар енді балаларын қайда 
апаратынын сұрағанда, не деп жауап 
беретінімді білмейтінмін. Қазір  мұндай 
орталықтар к#бейіп келеді. 

Қоғамда Даун синдромымен туған 
балаларды «күн сәулелі балалар» деп 
атайды. Нұрикошқа қарасаң, бұл с!здің 

қайталап береді. Есте сақтау қабілеті 
де жетілген... Нұрикош !зін Пауридин 
дейді. Мұнысы Бақтыбай Нұрадин деп 
!зінің аты-ж!нін айтқаны. Сол Па-
уридин күзде тоғыз жасқа толады. 
Анасының айтуынша, болашақта одан 
мықты фотограф шығады. 

«ЕРЕКШЕ» БАЛАЛАР 
НЕГЕ ЕЛЕУСІЗ ҚАЛАДЫ?

 «Тас түскен жеріне ауыр». Осын-
дай ерекше балаларға  арналған 
орталықтарды, ұйымдарды, қоғам-
дастықты құрған адамдар – осы 
жағдаймен бетпе-бет келген жандар. 
Олар балаға қандай к!мек керек екенін 

Даун синдро-
мын 1862 жылы 

ағылшын дәрігері Джон 
Лэнгдон Даун ашты. Ол 

21-хромосоманың трисо-
миясы, яғни адамда барлығы 

23 жұп хромосома болса, соның 
21-іншісінде екі емес, үш хро-

мосома болады да, жалпы 
хромосома саны 47 болып 

кетеді. Сау адамда 
ол – 46.

Даун синдромына әкелетін факторлар мен патологиялар:

• Жақын туыстар арасындағы неке;
• 18 жастан кіші әйелдердегі ерте жүктілік;
• Ананың жасы 35 жастан жоғары болса;
• �кесінің жасы 45 жастан жоғары болса;

• Бала туған кездегі нағашы әжесінің  жасы.
Даун синдромы – генетикалық мутация. Сондықтан түрлі инфекциялық 
аурулар, радиация қаупі жоғары аймақта #мір сүру, генетикалық моди-

фицирленген тағамдарды пайдалану бұл ауруға әкеледі деу – қате түсінік.  
Жүктіліктің ауыр #туі мен ауыр босану да әсерін тигізбейді. Сондықтан 

ата-аналар Даун синдромы туындауына #здерін кінәлі санамауы керек.

Маржан ШЕРНИЯЗОВА,
балалар невропотологы

отырған оның жұмыс істеуге, #зін-#зі 
дамытуға мүмкіншілігі жоқ. Осын-
дай отбасыларға әлеуметтік қолдау 
к#рсету керек. Мәселен, Литва-
да мұндай балаларға арналған екі 
апталық лагерь бар. Ана баласын ар-
найы маманның қарауына қалдырып, 
кішкене демалып, денсаулығына 
қарай алады. Сонымен бірге баланы 
күндіз қалдырып кетуге болатын 
ұйымдар да бар. Яғни ата-ана баласын 
сонда апарып, еш алаңсыз жұмыс 
істеп, кешке алып кете алады. Олар 
мемлекеттің жәрдемақысына қарап 
отырған жоқ. Ал бізде әлеуметтік 
қ о л д а у  қ ы з м е т і  б а р л ы қ  ж е р -
де жоқ және к#ңілден шықпайды. 

Еңбек және ха лықты әлеуметтік 
қорғау министрлігінің назарына 
енеді.  Ал онда міндетті білім беру 
қарастырылмаған. 

Айгүлд ің  айтуынша,  ел імізге 
дискриминация туралы заң керек. 
Себебі мүгедек жанға тіл тигізіп, 
т!мендеткен адам бұл үшін жазаға 
тартылмайтынын біледі. Асадтың 
анасы оған мысал да келтірді.

– Бір ана мүгедек баланың анасын 
ұрып тастапты. Себебі аулада ойнап 
жүрген балалардың біреуі «Лохты» 
қалай ұратынын к#ргілерің келе ме?» 
деп, мүгедек балаға қол к#терген. 
Оны к#рген анасы баласына араша 
түскен. Сол кезде сау баланың анасы 
килігіп, «Жынды балаңды үйде ұста» 
деген. Бәрі осыдан басталады. Қазір 
полицияға арыз берді. Бірақ ұрып 
тастаған ананы тек қоғамдық тәртіпті 
бұзғаны үшін әкімшілік жауапқа тар-
туы мүмкін. Ал дискриминация тура-
лы заң болса, балаға мүгедек болғаны 
үшін ғана тіл тигізген адам нақты 
жазаға тартылатын еді. 

Бұның алдын алу үшін инклюзивті 
білім беруді балабақшадан бастау 
керек. Сонда балалар әлемде түрлі 
адамдардың болатынын біліп #седі. 
Ал бізде мектептен бастады. Сол 
себепті де Асадымның сыныптаста-
ры алғашқыда оның қандай екенін 

түсінбей, таңырқап қарайтын. 
Еуропаға шыққан к#п адам: «Ол 

жақта мүгедектер к#п екен» деп 
келеді. Шынында, бізде де сон-
дай. Тек біздің елімізде олар-
ды қоғамға алып шықпайды, 
үйде жасырып ұстайды. Сосын 
Еуропада мүгедектер жалпы 
халық санының 10 пайызын 
құраса, бізде тек 2 пайызы 

ғана. Бұл елімізде мүгедектер аз 
деген с#з емес, тек мүгедектікті 

анықтайтын ережелер тым 
қатал және ескі. Ол 
30-жылдары жазылған. 
О л  к е з д е  м ү г е д е к 
деп қоларбадағы не-
м е с е  ф и з и к а л ы қ 
кемістігі бар адам-
дарды ғана таныды. 
Қазіргі медицина-
да тек физикалық 
м ү г е д е к т і к  қ а н а 
емес, әлеуметтік-
п с и х о л о г и я л ы қ 
мүгедек-т ік  бар. 
Мысалы, аутизм. 

Қазіргі таңда мұндай 
балалардың к#бінде 

мүгедектік жоқ. Себебі 
о л а р д ы  к о м и с с и я ғ а 

а п а р ғ а н д а :  « Б а л а ң  # з і 
тамақтанады, #з жүреді, 
басқа не керек?» дейді. Ал 
ананың баланы аулада бір 
сәтке де қалдыра алмай-

тыны, оған байлаулы екені 
есептелмейді. Соның бәрін 

жаңарту керек.
Сонымен бірге дәрігерлердің диа-

гнозды ата-анаға жеткізу тәсілін 
қарастырып жатырмыз. К#п жағдайда 
ақ халаттылар жеке пікірлерін ортаға 
салып, баланың шынайы #мірімен 
мүлде қабыспайтын болжамдар ай-
тады. Неге? Себебі дәрігерлердің 
оқитын кітаптары кеңес кезінде 
шыққан. Ол кітаптарда интернатта 
тұратын балалар сипатталады. Ал 
олардың дамуы отбасында #скен ба-
лалардан ерекшеленеді. 

Sкінішке қарай, Денсаулық сақтау 
министрлігінің ресми ұстанымы 
бойын ша, осындай балалар #мірге 
келсе, оған анасын кінәлайды. Ол 
саламатты #мір салтын ұстамаған, 
ішімдік ішкен, уақытылы тіркеуге 
тұрмаған дейді. Бұл дұрыс емес. Он-
дай аналар да бар, жасырмаймын, 
бірақ к#пке топырақ шашуға бол-
майды. 

Жуырда Айгүл мен оның әріптестері 
осы мәселеге байланысты әлеуметтік 
сауалнама жүргізіпті. Оған қатысқан 
115 ананың 99-ы қан тапсырған кезінде 
синдромның хромосомалық патоло-
гиясы анықталмаған. Ал сегізі сон-
дай бала туатынын білген. Қалған 
сегізінде бірінші скрининг кезінде 
қатер анықталып, оның т!ртеуі хо-
рион биопсиясын тапсырғанда диаг-
ноз нақтыланбаған. Т!рт бала эко-
ұрықтандыру арқылы туған. Бірақ 
барлығының баласы осы синдром-
мен туды. Дәрігерлердің айтуынша, 
бұл синдром емделмейді, бірақ түрлі 
оңалту орталықтары арқылы баланы 
дамытуға, қоғамға бейімдеуге бола-
ды... Білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында  инклюзивті білім беру 
жүйесін дамыту басым бағыттардың 
бірі ретінде к!рсетілген.  Ендеше, жос-
пар мерзімінен кешікпей орындалар деп 
үміттенеміз.

�сел САРҚЫТ

«КҮН СӘУЛЕЛІ «КҮН СӘУЛЕЛІ 
БАЛАЛАР»БАЛАЛАР»

 
«   

  
 -   – 
 »  

 .    – 
     

    
 .    

    
, IDA     

    
 . 



12 №33 (1447) 16 – 22 тамыз 2018 жыл

na tili

Бас редактор 
Жанарбек ӘШІМЖАН

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Әсел САРҚЫТОВА – Тіл мәселелері және этнография
Ақбота ҚУАТОВА – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат

Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ

Корректор
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Хатшы-референт
Айдана ЖЫЛҚЫБАЙ

Апталық Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнiң 
Ақпарат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2018 жылғы 28 наурызда №17007-Г 
куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 
аймақтардағы өкiлдiктерi:

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)
Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)
Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:
Ғазиз ЕСЕМБАЕВ (Астана) 8 7016048029
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 
ақысы төленген

Кезекшi редактор
Ақбота ҚУАТОВА

Таралымы 15 230

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)
Бөлім редакторлары: 
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
050013, Алматы қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 175, 2-қабат

А

Газет: Алматы қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 17 үй. 
 «Дәуір» РПБК ЖШС-нда, Тел: 273-12-04; 
 Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2, «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханаларында басылып шықты
Тапсырыс №1029/701

Құрылтайшы және шығарушы: 
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы 

Шәмшидин ПАТТЕЕВ

қабылдау бөлмесi 272-87-30 
kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

ANA TILI

КӨҢІЛАШАР

Меланезияның бірқатар аралдарында 
күні бүгінге дейін ақша қызметін моллюс-
калар қабыршағы атқарады. Фарфор дан 
жасалған... ақшалар да едәуір таралған. 
Алғаш оны Корея мен Таиландтан кездес-
тіруге болатын еді. 

Кейіннен Германияда да (1914-1924 
жыл дарда) пайда болды, ол фаянс теңге-
лерімен қатар жүрді. Сондай ақшалар қа-
зір гі кезде ерекше сирек заттар қатарына 
жатады. 

Фарфор мен фаянстан жасалған ақшалар жайлы әңгіме 
болғанда Жаңа Гебридада тіпті жақын кездерге дейін қолда-
нылып келген мәрмәр ақшаларын айтпай кетуге болмайды. 
Бұл аралдардың т#ңірегінде (әлемнің қай жерінде болса да 
қолданылмайтын) айналымға түсіп жүрген сондай ақшалардың 
басқа түрлерін де кездестіруге болады. Ол ортасы тесік едәуір 
қомақты д#ңгелек тас. Ал Трук пен Мортлок аралдарында ақша 
орнына к#к#ніс қабығын жасалған д#ңгелекшелер атқарады. 

1644-1776 жылдар аралығында Швецияда нақышталған ауыр 
қалайы ақшалар пайдаланылады. Оның ең үлкенінің салмағы 
20 килограмға дейін жететін. Ақша иесі дүкеннен зат сатып алу 
үшін зембілмен... ақша алып жүретін қызметші жалдайтын. Ре-
сейде к#лемі тәрелкеден үлкен аса зор теңге І Петр тұсында шы-
ғарылды. Күмістен істелген алып теңгелер ішінде бірінші орынды 
афинылық теңге иеленеді, оның салмағы 68 килограмға жеткен.

Гиннестің рекордтар кітабын к%зі 
қарақты жұрт жақсы біледі. Оған ену 
айтарлықтай бедел екені де анық. Бұл кітап 
алғаш рет 1955 жылы ирлан дия лық сыра 
шығаратын «Гиннесс» компания сының бас-
шысы Хью Бивердің тапсыруымен жарық 
к%рді. 

Содан бері әлемнің 100 елінде 23 тілде 
дүркін-дүркін басылып келеді. Және оның 
23 елде #кілдігі бар екен. �зірге бізде бұл 

кітаптың #кілдігі жоқ. С#йтсе де бұл кітапқа біздің еліміздің талай 
рет кіргені бар. 

Ең алдымен, Қазақстан кітапқа «теңізге шығар жолы жоқ 
құрылықтағы ең үлкен мемлекет» ретінде енді. Содан соң 2003 
жылдың күзінде елімізде саламатты #мір салтын насихаттау 
үшін #ткізген аэробикалық жаттығуға бір мезгілде 4 миллион 
845 мың 98 адам қатысқаны рекордтар кітабына кіргізілді. 2011 
жылдың қысында Қазақ географиялық қоғамы 108 сағатта 2308 
шақырымды еңсеріп, Оңтүстік полюске автомобиль экспедиция-
сын ұйымдастырды. Бұл «ең тез жылдамдықтағы сапар» ретінде 
рекордтар кітабына енді. 

Астанамыздағы «Хан шатыр» сауда ойын-сауық орталығы 
әлемдегі ең биік шатырлы ғимарат екен. Оның биіктігі – 150 метр, 
2012 жылдың қысында «Қара жорға» биін бір мезетте 400 адам 
билеп, рекорд жасалды. Бұл рекордттар кітабына кірді. Сол жылы 
«Хан шатырда» әлемде ең мол ет асылды. Бірақ Гиннесс рекорд-
тар кітабының #кілдері оған жылқы сойылғанын алға тартып, оны 
рекордқа жатқызбады. 

Ізі бар, қадамы жоқ аяғының,
Тимейді ұшы жерге таяғының.
Қос қолды хайуанға арта салып,
Салады әуезіне баяғының.

(Арба)

Желінетін... ақша

Атаққұмарларға арналған кітап

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Біз күн сайын нанды жей отырып оның 
дәннен астық күйіне жеткенше немесе 
егістіктегі бидайдың жиналу сәтінен хош 
иісті піскен нанға айналғанға дейін қаншалық 
ұзақ және күрделі жолдан %тетінін сирек 
еске аламыз. Солай болса да кәдімгі нанның 
тарихы тіпті де әдеттегідей емес. 

Адамның бұл тағаммен ауқаттанып 
келгеніне 10-15 мың жылдай уақыт болды 
деп есептелінеді. Мұны Кіші және Орта 
Азия, Солтүстік Шығыс Африка және Қытай территорияларын-
да жүргізілген археологиялық зерттеулер к#рсетті. Ғалымдар 
бұл аудандардың барлық жерінен бидай #скен алаңдардың 
іздерін тапқан. Оның неғұрлым айқынырақ дәлелі мысырлық 
перғауындардың мазарларын ашқанда табылды. Олардың бірінен 
біздің заманымызға дейінгі 1400 жылға жататын жалпақ нан 
шыққан. 

Нанның ежелгі тарихы

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?ШАРА

Кавказ – «Қап» тауы ма?
«Қап» тауы – Кавказ емес, 
Ойдан орғытып біреудің тапқаны ма?

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Біздің сапарымыздың ең маңызды 
тұсы да осы еді. Белгілі қаламгер, этно-
граф Зейнолла Сәніктің жары, ақын, ұстаз 
Шәмшабану Хамзақызы #мірлік бір арма-
нына балаларымен бірге қол жеткізді. Бала 
жастан #лең-с#зін жаттап #скен апамыз 
Абай Құнанбайұлы жайында мақалалар жа-
зып, хакімнің #негесін шәкірттеріне тәрбие 
берудің басты тірегі еткен-ді. �р с#зіне тиек 
етіп, ақылман Абайды айрықша құрметпен 
еске алатын ақын 1995 жылы #ткен 150 
жылдық мерейтойға шақырылса да дәм 
бұйырып келе алмағанын айтып, сол кезде 
жазған #леңін шабыттана оқыды:

�лемде ірі,
Sлеңнің пірі, 
Отырмыз Абайды еске алып.
Sресі биік,
Жырларын сүйіп,
Бүкіл дүние десті «алып».
Мақтанам Абай #зіңмен,
Айналып асыл с#зінен...
80-ге таяған қазыналы қарт ананың 

Абайға деген ыстық ықыласы мен құрметі 
мұражай қызметкерлерін де, келушілерді 
де тебірентті. Sзі ғана емес ұл-қыздарын 
да ұлағатты тұлғаның #скен ортасын к#ріп, 
#негесін алуға әкелуі тектілік пен ұстазға 
тән қасиетін аңғартты. Абай әлеміне зер 
салып, тұрған үй, тұтынған заттары, оқыған 
кітап, отырған орнын к#ріп әсерленген 
ақын ауырып жүрген аяғын ауырсынбай 
биікте орналасқан Абай мен Оспанның, 
Шәкәрім мен Ахаттың және Зере мен 
Ұлжанның басына барып, құран бағыштап 
дұға жасады. Шешіле, шабыттана с#йлеп, 
Абай #леңдерін жатқа оқыды. Қайтар 
жолда Қарауылда аялдап Қаражалдың 
қымызын ішіп түстендік. Қарауылда мен 
мұндалаған еңселі ескерткішті к#зім ша-
лып жақындадым. Қазақ #нерінің хас 
жүйрігі Жәнібек Кәрменовке арналған 
екен. Бұл құрметке шын риза болдым. Мың 
шақырымға жуық ойлы-шұңқырлы ұзақ 
жолды қиынсынбай артқа тастап қиырдағы 
қаладан арнайы зиярат етіп ардақты ана, 
ұлағатты ұстаздың келуі – бәрімізге ой са-
лып, жігер берді. «Шаршадық» деп айтуға 
аузымыз бармай, шабытты күй кештік. Сол 
к#теріңкі к#ңілмен түн ортасында Ақсуатқа 
ат басын тіредік. 

Ертесінде белгілі ақын Серік Қалиевты 
т#сінде тербеткен, асыр салып ержеткен 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында «Туған жер» жазғы лагері жұмысын бас-
тады. Жазғы лагерьде 13-18 тамыз аралығында 
«Лесная сказка» таулы курорттық қонақүйі Алматы 
жастарының 150 %кілін қабылдайды. Оған қатысатын 
150 үміткердің 80-ін оқу орындары ұсынады. Жоба 
аясында қатысушылар үшін бес тәулік бойы белсенді 
демалыс, пайдалы оқу бағдарламалары және к%ркем 
табиғат баурайында түрлі спорттық, мәдени іс-шаралар 
ұйымдастырылады.

Жобаның басты мақсаты – білімді әрі белсенді 
жастардың шығармашылық әлеуетін шыңдау. Олардың 
мәдени және кәсіби қабілетін арттырып, жеке тұлға 
ретінде қалыптасуына барынша жағдай жасау. 

Сондай-ақ жазғы лагерьдің оқу және мәдени 
бағдарламасы аясында танымал саяси қайраткер Айдос 

ауылды, білім алған мектебін к#ріп, Қар ғы-
баның суына бет жудық. Бір кездері #ткел 
бермес #зен азайған. Балалық бал дәуренін 
есіне алған ақын:

... Есіме алсам жүрегім елжірейді,
Аңсаулардан тағатым селдірейді.
Сенің тұнық суыңдай бала күнгі,
Жанымда бір сағыныш м#лдірейді, – 

деп жырлады. Секенай сыныптасымен 
сырласа жүріп Серік ағам #мірден озған 
ауылдастарының шаңырағына барып құран 
бағыштап, к#ңіл айтты. Кешқұрым «Екпін» 
ауылына бардық. Ауылда, тынбай тірлік 
жасағандар мал құрап, кәсіп к#зін тауып, 
жағдайлары жақсарған. Ал әлі де болса 
жалқаулықтан арылмағандар ауылда жүріп 
сүт пен майды, айран мен құртты дүкеннен 
сатып алады. �ттең!... Айтпақшы, сексеннің 
сеңгіріне шыққан Шәрбану апамыз жатқа 
айтқан #леңдерін тамсана тыңдап, жа-
зып алдық. Қатары сиреген қазыналы 
қариялардан бата алып, барын хатқа түсіру 
борышымыз десек те уақыттың аздығы 
мақсатымызды толық орындауға мүмкіндік 
бермеді...

 Алақандай Ақсуаттан орыс немесе #зге 
ұлт #кілін байқамадым, соған қарамастан 
екі тілде, тіптен үш тілде жазылған маңдай-
шалар мен атауларды, жазуларды к#ріп 
таң дандым. Қиырдағы қазақы ортадан әлі 
күнге арылмаған кеңестік белгі к#рем деп 
кім ойлаған?.. 

Сарым, «ChocoFamily» холдингінің негізін қалаушы 
Рамиль Мухоряпов, әнші Ғалымжан Молданазар, артист, 
вайнерлер Серік Шәріп, Нұрлан Батыров, тележүргізуші 
�діл Лияндар қатысуда.

«Алматы тұрғындарының тең жартысына жуығын 16-
35 жас аралығындағы азаматтардың құрайтыны жасырын 
емес. Біз жалынды, дарынды, ақылды, білімді, қабілетті, 
креативті жастардың әлеуетін арттырып, жан-жақты да-
муына барыншы жағдай жасауды к#здеп отырмыз. Осы 
жоспарды жүзеге асыру үшін олардың басын қосатын 
ортақ алаң қажет болды. Бұл идеяны Алматы қаласының 
әкімдігі толықтай қолдады. Түрлі ұйымдар мен компа-
ниялар да игі істен сырт қалған жоқ. Осылайша, Алатау 
б#ктерінің ең к#рікті жерлерінің бірінде орналасқан 
шипажайда «Туған жер» жастар лагері құрылды. Ол 
жерде жастар #зара ой б#лісіп, пікір алмасады. Түрлі 
идеялар туындап, соларды жүзеге асырудың жолдары 

Екпіннен шыққан кәсіпкер азамат 
Дулат Тастеккевтің ауыл мен ауданға 
жасаған игілікті істерінің куәсі болдық. 
Атасы армандаған екі мешітті немересі 
салыпты. Бірі – Екпінде болса, екіншісі – 
Ақсуатта. Одан тыс, ауылдың кіреберісіне 
ажарлы қақпа орнатып, мектепке дейінгі 
жолды ж#ндеп, білім ордасына мұражай 
мен арнайы кабинет жасап берді. Биыл 
үшінші жыл танымал ақындардың басын 
қосып халықаралық деңгейде айтыс #ткізіп, 
ақсуаттықтардың рухын к#теріп, рухани 
әлемін байытуға барын салды. «�р ауылдан 
осындай бір атымтай азамат шығып, ел мен 
жеріне нақты к#мек жасаса біздің елдің 
жағдайы бүгінгісінен әлдеқайда жақсара 
түсер еді-ау» деген оймен сан талантты 
түлеткен Тарбағатай жұртына қош айтып, 
Алак#лді бетке алдық. 

 Алматы – Sскемен жолынан Үржарға 
қарай бағытталған 20 шақырым жол әлі 
күнге бітпепті. �лі күнге дейтінім, осы-
дан 3-4 жыл бұрын келгенде осылай еді. 
Сол қалпы. «Қысқа жолдың осынша-
ма ұзақ уақытқа созылғаны несі?» деген 
таңданыспен келеміз. 

Алак#лдің жағасы демалушыларға толы. 
Жақсы ж#нделген жағалау маңынан орын 
таппадық. Ел аяғы сирек болар деп басқа 
бір жағына шыққан едік. Шомылар жердің 
асты кедір-бұдыр, тас, суы лай, ал жағалауда 
не қоқыс тастайтын жер, не дәретхана жоқ 

қарастырылады. Бұл жобаның тиімді жақтары #те к#п. 
Былтыр сол жерде жастар лагерінің алғашқы жиыны #тсе, 
биыл тағы да бас қосып отырмыз» деді Жастар қоғамдық 
қорының атқарушы директоры Біржан Қазтұрғанов.  

Іс-шара Алматы қаласының белсенді, дарынды 
жастарының демалыс уақытын тиімді, к#ңілді #ткізу үшін 
ұйымдастырылуда. «Туған жер» жобасын Алматы қаласы 
жастар саясаты мәселелері ж#ніндегі басқарманың 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы аясында «Social 
Development Center» қоғамдық қоры ұйымдастырған.

«Туған жерге» қатысушыларға шеберлік сабақтар, 
танымдық тренингтер, сонымен қатар футбол және волей-
болдан турнирлер, К#ңілді тапқырлар клубының ойында-
ры, интеллектуалды брэйн-рингтер және тағы басқа да 
спорттық, шығармашылық жарыстар ұйымдастырылуда. 

Ақбота ҚУАТОВА

боп шықты. Қысылғандар қамыс жағалап 
жүр. Амалсыз, жұрт к#п жиналған жағалауға 
қайта бардық. Шипалы судың қасиетін біліп, 
келушілер жыл #ткен сайын арта түскен. 
�р #ңірінен, арысы шетелден келгендер де 
бар. Алайда, ығы-жығы, ретсіз салынған 
демалыс орындарының бағасы мен қызмет 
сапасы әртүрлі. Біз тоқтаған орынның 
VIP санатындағы ағаш үйлері тар, онымен 
қоймай ішіндегі қоқысты демалушының 
#зі сыртқа апарып т#геді екен. Тамағы да 
«шіркін-ай» емес. Sзге орындардың к#ркі 
к#з тартқанымен, ішінде не барын біле 
алмадық. Айтпақшы, түнгі дискотекаға 
арналған сахна бар. Біз қонған үш күнде 
де Барнаулдан келгендер бір күн айтқан 
әндерін үш күн бойы қайталады. Қазақтың 
әнін естіп, әншісін к#рмедік. К#зіміз к#рген 
осы бір кемшіліктерді қайтар жолда Үржар 
ауданының әкімі Серік Зайнулдинге айттық. 
Ол кісі де хабардар екен. Алға қойған жақсы 
жоспарларынан хабардар етіп, демалыс 
аймағын дамытуға бар жағдайды жасайтынын 
айтты. К#п #тпей біз де тізгін босатып 
Алматыны бетке алдық.

 Бір аптада 3000 шақырымға жуық жол-
ды жеңіл к#лікпен жүріп #ттік. Жолдың 
қашықтығы мен жайсыз жағдайы едәуір 
шаршатты. Баяғыда батыр бабаларымыз 
сауытты киім, сайланған қаруымен қалай 
ғана алыссынбай арлы-берлі ойқастаған 
десеңізші? Ұлттық тарихтың шексіз шежіресі 
жазылған, сан мың құпиясын ішіне бүккен 
алып далаға, тарлан Тарбағатай тауларына, 
шипалы к#л-суларына к#з тоқтатып, к#ңіл 
бұрған сәтте еріксіз к#зге ыстық жас іркіліп, 
кеудеге мақтаныш сезімі ұялап, жүрекке 
батыр халыққа деген махаббат сезімі одан 
ары орнай түседі екен. Қандай бақытты 
ұрпақпыз...

Айтпақшы, бұл жолғы тарихи тұлағалар 
мен киелі жерлерге арналған арнайы са-
п а р д ы  « З е й н о л л а  С ә н і к  а т ы н д а ғ ы 
мәдениет қоры» ұйымдастырды. Идея 
авторы Қанат Зейноллаұлы алыс жолды 
ауырсынбай к#лікті #зі жүргізді. Шамасы, 
шығармашылық иелері #з әлемімен сырла-
сып шабыттансын десе керек... 

Жарқын С�ЛЕНҰЛЫ

АЛМАТЫ – ҚАРАУЫЛ – ЖИДЕБАЙ – 
АҚСУАТ – АЛАКSЛ - АЛМАТЫ

Сапар сазы

Жазғы лагерь «Туған жер» деп аталды
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