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Бүгін Құрбан айт мерекесінің 

үшінші күні. Елбасы Н.Назарбаев 

осы мерекеге орай Құттықтау жол-

дағанынан жұртшылық хабардар. 

Онда былай делінеді: «Құрметті 

отандастар! Баршаңызды қастерлі 

Құрбан айт мерекесімен шын жүрек-

тен құттықтаймын! 

Құрбан айт – исламды жақ сы-

лық тың, жасампаздық пен үйле-

сімдіктің діні екенін паш етіп, күллі 

мұсылман қауымын бейбітшілік 

пен татулыққа, &зара түсіністікке 

шақыратын қасиетті мейрам. 

Сондай-ақ ол – діни мереке 

ғана емес, барша адамзатты бір-

біріне к&мек қолын созуға үндеп, 

бауырмалдыққа баулитын үлкен ру-

хани құндылық. Бұл күндері адамдар 

жақындарына ақ тілектерін арнап, 

игі істер жасауға ұмтылады. 

Құрбан айт алуан түрлі конфес-

сиялар мен этнос &кілдері тұратын 

Қазақстанда азаматтардың бойы-

на ізгілік нәрін сеуіп, олардың 

ұстанатын діні мен ұлтына қарамас-

тан, бір-бірін қадірлей білуге зор 

ықпал етеді .  Сондай-ақ руха-

ни тұ тас тығымызды нығайтып, 

бірлігімізді бекіте түседі. 

Осынау жарқын мерекеде әрбір 

шаңыраққа бақыт, бейбіт &мір мен 

береке-бірлік тілеймін! Қасиетті мей-

рамда шалған құрбандықтарыңыз 

бен ізгі ниеттеріңіз сауаптан жазыл-

сын! 

Айт қабыл болсын!»

Мемлекет басшысы Құрбан 

айттың алғашқы күні Астанадағы 

«1зірет Сұлтан» мешітінде бол-

ды. Елбасы жұртшылық алдында 

с&йлеген с&зінде бұл мейрамның 

б е й б і т ш і л і к  п е н  а д а л  н и е т к е 

негізделген символдық мәнінің зор 

екенін және исламның мыз ғымас 

рухани құндылықтарын айқын-

дайтынын, сондай-ақ мейі рімділік 

пен ізгіліктің, жақсы лықтың жар-

шысы болып саналатынын атап &тті. 

БАУЫРМАЛДЫҚҚА БАУЛИТЫН 
РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚ

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!

Бізде &з тұрғымыздан келелі мәселеге 

к&зқарасымызды білдірмекпіз.  Латын 

әліпбиіне  к&шу – рухани тәуел-

сіздікке жасалған алғашқы қадамы мыз-

дың бастыларының бірі. Елбасының 

бастауы мен қолға алынған, қазақ халқы 

үшін &мірлік маңызы бар мәселеге 

қатысты ойларды саралап қарасақ, 

халықтың біразы бұл шараны сонау 

тәуелсіздік алған алғашқы жылдары 

жүзеге асыру ке ректігін әттеген-ай 

ретінде тілге тиек етеді.

Ол тұста республи ка ның ұлттық 

құрамы, халықтың психологиялық 

ойлау деңгейі мүлдем басқаша бола-

тын. Саяси-әлеуметтік ахуал қазіргідей 

болмай, тұрмыстағы кемшін тұстар 

ел еңсесін басқан еді. Коммунистік 

тәрбие бойына сіңген, тоталитарлық 

жүйенің шырмауынан шыға алмаған 

к&пшілік ұлтына қарамастан КСРО-

ның құлағанына наразылық танытып, 

қайсыбірі оның &мір сүруін лайық 

к&рді. Республика тұрғындарының ба-

сым б&лігі орыстар мен орыстілділер 

болатын. Бұндай кезеңде кирилли-

цадан бас тарту емес, қазақ тіліне 

мемлекеттік мәртебе беру үлкен күшке 

түскенін білеміз. Оны күнделікті теле-

дидар арқылы к&ріп, бұқаралық ақпарат 

құралдарынан оқыдық. Тіліміздің 

мемлекеттік мәртебеге ие болғанын зор 

«АНА ТІЛІНЕ» 
жыл бойы жазылуға болады

Жақсы көрші – 
саяң, 

Жаман көрші – 
шаян...

Халық мәтелі

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

жеңіс деп қабылдадық. Расымен де солай 

болатын. 

Ел арасында әліпбиімізді &згерту, 

тілімізге нұқсан келтіреді, к&пшілік 

үйренген жазудан шыға алмай орыс-

тілділер қатарын к&бейтеді деген үрей 

бар. Ол пікір негізсіз. Жазуымызды ла-

тын графикасымен таңбалау қазақтың 

болашағы үшін қажеттілік деп ойлай-

мын.Бүгінгі не таяу жылдарға емес, қазақ 

ұлтының жазба құралы болып мәңгілікке 

қалдыру үшін алынған шара.

9зіміз  Кеңестік  идеологияның 

пәр ме німен орыс тілін неғұрлым тез 

үйренсе, соғұрлым коммунизмге тез 

жетеміз деген желеумен &мір сүрдік. 

Халқымыздың армандаған Тәуелсіз-

дікке  қол жеткізген тұста  дербес 

шаңырағын к&терген Қазақ елінің нұрлы 

болашағына үлкен үмітпен қараймыз 

және әлемнің алпауыт мемлекеттерімен 

терезесі теңесетініне кәміл сенеміз.

Оның бір парасы – латын әліпбиіне 

к&шу – ұлт қажеттілігі. Бұл – қазақ тілінің 

халықаралық дәрежеге шығуына жол 

ашады. Бүгінгі жаңалығы желден жүйрік 

заманда ғаламтор жүйесінде үстемдік ете 

алатын латын әліпбиі екенін мойындасақ, 

қазақ тіліне, жаңа технологиялар арқылы, 

х а л ы қ а р а л ы қ  а қ п а р а т  к е ң і с т і г і н е 

кірігуге тиімді жолдар ашылады. Ла-

тын жазуы – қолданысқа оңай, игеруге 

ыңғайлы. 1лемдегі дамыған ғылым мен 

технологияның 80 пайызы латын гра-

фикасына негізделген. Оны қолданысқа 

енгізуіміздің біраз артықшылықтары бар, 

бастыларына тоқталар болсақ. 

Біріншіден, тіліміздің дыбыстық 

ерекшеліктері, яғни акустикасы – 

(естілуі) латын әрпімен үндестік табады. 

Сексен жылға жақын пайдалансақ та, 

кириллицада біздің с&зімізге сай ды-

быс бере алмайтын, яғни ауа тербелісін 

 туындата алмайтын тұстары бар. Мыса-

лы, менің әкемнің аты Қажымғали, орыс 

тілінде «қ», «ғ» әріптерінің болмауынан, 

барлық құжаттарда Кажимгалиев болып 

таңбаланған. Есімім 9мірзақ болса, 

құжатта Умирзак, &йткені «&», «і»-ні 

жеткізетін қаріп жоқ. Латынға ауыссақ, 

аты-ж&нім табиғи дыбысқа сай жазылар 

еді.

Екіншіден, әлем әдебиеті ағылшын 

тілінде, дамыған &ркениетке де сол 

т іл  арқылы жетеміз .  Б ізд ің  оған 

к&шуіміз шет елдік әдебиеттерді түп 

нұсқасында оқуымызға мүмкіндік береді. 

Мәдениетіміз бен ғылымымыздың 

жетістіктерін дүниежүзілік деңгейге 

 латын әліпбиі арқылы жеткізе аламыз. 

(Жалғасы 4-бетте)

ABAI

DANALYQ MÁIEGI

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

Құрбан айттың мән-маңызы тек 

 намаз оқумен және құрбандық шалу-

мен шектелмейтінін айтты, сондай-

ақ жағдайы жоқ отбасыларға, же-

тімдерге, қарттар мен барлық мұқтаж 

жандарға қайырымдылық танытып, 

к&мек к&рсетуге шақырды.

Мемлекет басшысы бүгінде 

Қазақстанда діндердің &ркендеуі 

үшін және олардың конфессиялық 

ұстанымдарына қарамастан діни 

ғ ұ р ы п т а р ы н ы ң  о р ы н д а л у ы н а 

барлық жағдай жасалып отырғанын 

айтты.

– Жуырда Астанада жаһандық 

және конфессияаралық диалог пен 

қарым-қатынастардың одан әрі 

дамуына серпін беретін әлемдік және 

дәстүрлі діндер к&шбасшыларының 

VI съезі &теді, – деді Нұрсұлтан 

Назарбаев.

Қазақстан Президенті Құрбан 

айттың терең мән-мазмұны қо-

нақ жайлықты, достық пен бір-

лікті қастерлейтін халқымыздың 

рухани құндылықтарымен және 

мәдениетімен үндесетінін атап 

&тті.
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МЕЙІРІМНІҢ 
МЕРЕКЕСІ – ҚҰРБАН АЙТ 

ҚҰТТЫ БОЛҒАЙ!

Біздің барлық әлеуметтік инсти-

туттар, үкіметтік емес ұйымдар, «Нұр 

Отан» партиясы осы жұмыстарды қолға 

алғаны ж&н. Үкіметтен бастап, жергілікті 

әкімдерге дейінгі барлық мемлекеттік ор-

гандар &з жұмысын осы арқылы к&рсеткен 

маңызды» дей келе, Мемлекет басшы-

сы Үкіметке барлық Ұлттық компания-

лармен бірлесе отырып, мүгедектерді 

жұмысқа орналастыру бойынша мәселені 

пысықтап, шешім қабылдауды тапсырған-

ды. Бұдан б&лек, «Даму» кәсіпкерлікті 

дамыту қорының «Бизнестің жол картасы 

– 2020» бағдарламасы, «Кедергісіз келе-

шек» жобасы, «Инватакси» қызметі және 

тағы басқа бар. 

Осындай бағдарламалардың нәтижесі 

болар, соңғы жылдары мүм кіндігі шектеулі 

жандар да қоғамға белсене араласып, 

&з кәсібін игеріп, мемлекеттің дамуына 

&зіндік үлес қосуда. Бұл жерде мемлекеттік 

бағдарламалардың алатын орнынан б&лек, 

ең бастысы – адамның күш-жігерінде, 

ын тасында жатқанына назар аударылуы 

керек. 

Қарлығаштың қанатымен су сеп-

кеніндей, мүгедек жандарға қамқор бо-

лып, қолынан келгенінше жанашырлық 

танытып, адал еңбегімен ел алғысына 

б&леніп жүрген Елдос Баялышбаев – 

«Қазақстанның 100 жаңа есіміне» енген 

еңбекқор азамат. Қоғамдағы мүмкіндігі 

шектеулі  жандарға мүсіркей қарап, 

салқынқанды к&зқарас танытатын-

дар мен екі қолға бір күрек таба алмай, 

жұмыссыздардың санатында жүргендерге 

Елдос Қайыркенұлының еңбегі үлгі-&неге.

Осыдан жеті жыл бұрын, дәлірек 

айтқанда 2011 жылы жол апатына ұшы-

рап,  небәрі  19 жасында тағдыр дың 

сынына іліккен Елдос тынбай еңбек-

тенуінің арқасында аяғынан тұрады. Бір 

кездері &здігінен отырып-тұра алмай, 

тар т&секке таңылып, талып құлап қала 

беретін азаматқа бұл жеңіс оңай келмегені 

белгілі. Сынып кетпей, қиындықтарға 

т&теп беріп, массаж бен ғаламтор желісі 

арқылы үйренген әртүрлі тренажерлік 

жаттығулардың арқасында, үнемі қимыл-

қозғалыста жүрген Елдос енді осы білгенін, 

Аса Қамқор, ерекше Мейірімді Алланың 

атымен бастаймын!

Қадірменді қауым! 

Баршаңызды исі мұсылман қауымының 

ұлық мейрамы – құрбан айтпен шын жүрек тен 

құттықтаймын. Айт мейрамы құтты-бе рекелі 

болғай! 1р отбасына амандық, мықты саулық, 

мол ырыс пен бақ-береке тілеймін!

Құрбан айт – күллі мұсылман үмбетінің 

екі ұлық мерекесінің бірі. Біздің халқымыз 

бұл мейрамды сан ғасырдан бері ерекше 

қадірлеп, айрықша атап &ткен. Айтулы мей-

рамда ағайын-жұрт бір-біріне «құрбан айт 

құтты болсын, айт қабыл болсын» айтып, 

жылы лебіздері мен ізгі тілектерін арнаған.

К&рші мен туысқанға айттап бару, қадірлі 

қонаққа айттық беріп, үлкеннің алғысы мен 

батасын алу – сонау заманнан жалғасып келе 

жатқан мұсылмандық дәстүріміз.

Аллаға шүкір, салтынан жаңылмаған 

жұртымыз тәуелсіздік жылдарында айт-

ты тойлау дәстүрін қайта жаңғыртып, оны 

халықтық деңгейде атап &туге мүмкіндік алды. 

Елбасының игі бастамасымен елімізде құрбан 

айттың құрметіне демалыс жарияланып, бұл 

мейрам барша ұлт пен ұлысты бірлік пен 

ізгілікке үндейтін халықтық мерекеге айналды.

1сілінде «Құрбан» с&зі «жақын болу», 

«жақындау» деген ұғымдарды білдіреді. 

Мұсылман баласы айт күні құрбандық 

шалу арқылы Аллаға деген ақ ниетін паш 

етеді. 9йткені қасиетті Құранда Хақ Тағала: 

«Ұмытпаңдар, олардың еті де, қаны да 

ешқашан Аллаға жетпейді. Оған жететін 

нәрсе – жүректеріңізге ұялаған тақуалықтарың 

(шынайы ниеттерің)» («Хаж» сүресі, 37-аят) 

деп адал ниеттің маңыздылығын атап &ткен.

Жағдайы бар, әрі жолаушы емес мұсыл-

манға құрбандық шалу – уәжіп, мұсылмандық 

к&ргенін &зі секілді &зге де жандарға үйрету 

мақсатында араға үш жыл салып, 2014 

жылы «Асар» мүгедектерді сауықтыру 

орталығын құрады.

«Асар» спортпен емдеу-сауықтыру 

орталығы құрылғаннан бергі т&рт жыл 

ішінде 400-ден астам адам емделіп, оның 

80-нен астамы таяқпен жүре бастаса, 

100-ден астам адам &з аяғы мен жүріп, &з-

&зіне қызмет к&рсе тетін жағдайға жеткен. 

Орталық қызмет керлері Германияның 

тәжірибелі мамандарымен &зара тәжірибе 

алмасып, біліктілігін арттырды. Сондай-

ақ Жапония елшілігі ұйымдастырған 

халықаралық жобадан 26 миллион теңге 

грант жеңіп алып, оны толығымен оңалту 

орталығына жұмсаған. Орталық АҚШ, 

Италия, Германия, Польша секілді 

к&шбасшы елдердің заманауи құрал-

жабдықтарымен қамтамасыз етілді. Мұның 

барлығы ел игілігі үшін атқарылып жатқан 

тірліктің бір парасы ғана.

9міріндегі адам болжап болмайтын 

сынақтан кейін Елдос Алак&лге жиі ба-

рады. К&лге барған сайын оның ши-

палы суы еміне дәру болып, аяғынан 

нық тұруға жәрдемдескенін байқайды. 

«Алак&лдің суы – &те шипалы. Суының 

құрамы жағынан Қара теңізбен салысты-

рып жатады. Минералды ресурстарға, 

йодқа, тұзға, химиялық элементтерге 

бай болғандықтан, судың денсаулыққа 

міндет. Ал мүмкіндігі жоқ адамға Алла Тағала 

мұндай міндет жүктемеген. Бұл қасиетті күнде 

мүмкіндігі жоқ, тұрмысы т&мен отба сыларға 

қол ұшын беріп, оларға қуаныш сыйлау – 

 сауапты іс.

Құрбандыққа түйе, сиыр және қой, ешкі 

шалынады. Бір қошқар немесе қой бір кісі 

атынан шалынады. Ал қара мал немесе түйені 

жеті кісі бірігіп, құрбандыққа шалуға бо-

лады. Құрбандық малын айт намазынан 

кейін айттың үшінші күні кеш батқанға дейін 

шалуға болады. Құрбандық еті ағайын-туысқа, 

к&ршіге, тұрмысы т&мен отбасыларына тара-

тылады.

Айт күні ерте тұрып, ғұсыл құйынып, айт 

намазына қатысу – мұсылмандық міндет. Айт 

намазына әдемі, таза киіммен барған абзал.

Құрметті отандастар!

Құрбан айт – кешірім мен мейірімнің, 

қанағат пен қайырымдылықтың мерекесі. 

Айттың құрметіне ізгілік пен кеңшіліктің 

жолын ұстанып, қараусыз қалған қарттарға 

қайырымдылық жасап, қамк&ңіл жандарға 

сыйлық берудің сауабы мол. Осы ретте барша 

отандастарымды ел игілігі үшін жасалатын 

қайырымдылық акциялары мен сауапты іс-

шараларға атсалысуға шақырамын.

Алла Тағала шалған құрбандықтарыңыз 

бен игі амалдарыңызды қабыл еткей. Қасиетті 

Мекке қаласында халқымыздың бірлігі 

мен берекесін сұрап, дұға жасап жатқан 

отандастарымыздың тілегі мен қажылығы 

қабыл болғай! 1мин!

Құрбан айт құтты болсын!

Серікбай қажы ОРАЗ, 
Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасының т�рағасы, 
Бас мүфти

пайдасы медицинада  дәлелденген. 

Менделеев кестесінің элементтерінің 

к&бі кездеседі. 9кініштісі, әр келген 

 сайын к&лге жету қиындық  тудыратын. 

Алғашында мүмкіндігі шектеулі жандардан 

ешкімді кезіктірмей, «неге менен басқа 

ешкім жоқ» деп таңғалып жүрдім. Зерттей 

келе байқағаным, ол жерде мүгедектерге 

ешқандай жағдай жа салмаған. Арбамен 

к&лге жету мүмкін емес. Арнайы панси-

онат жоқ. Тығырықтан шығудың жол-

дарын қарас тырып, мүмкіндігі шектеулі 

жандардың жүріп-тұруына, к&лге шомы-

луына ыңғайлы болуы үшін «Алак&л-Асар» 

пансионатын ашуды қолға алдым» дейді 

Е.Баялышбаев.

«Болашақ» қауымдастығы жарияла-

ған жас кәсіпкерлерге арналған стартап-

жобаларына қатысып, еліміздегі екі мың 

жобаның ішінен «Алак&л-Асар» 2-ші орын 

иеленеді. Осылайша, 2016 жылы «Алак&л-

Асар» пансионаты &мірге келеді. Бұл – 

еліміздегі мүм  кіндігі шектеулі жандардың 

мұқтаж  дығын &тейтін тұңғыш демалыс 

орны. Жас та болса қырағылығы мен 

еңбекқорлығының арқасында бұл белесті 

де бағындырған Елдосқа ел-жұрты дән 

риза. 

«Жас келсе – іске» деп, атам қазақ 

тегін айтпаған. Елдос Баялышбаев енді 

мұқтаждыққа зәру, «&мірге құштар» 

жандарға арнап «Автоеріктілік» атты жо-

баны қолға алады. Жобаның мақсаты – 

ерікте түрде мүгедек жандарға қол ұшын 

созып, баратын жеріне тегін жеткізу, т.б. 

ұйымдастыру. 

«Бұл жобамен алғаш рет Астанада 

&ткен әлеуметтік жобалар к&рмесінде 

таныстым. Маған ұнағаны соншалық, 

бірден Талдықорғанда қолға аламын деп 

шештім. 1кімдікпен келісіп, «Жастар 

орталығынан» кеңсе алдық. Мүмкіндігі 

шектеулі жандарды жұмысқа тарту мәселесі 

де қарастырылды. Call-орталығы ашылды. 

Онда күндіз-түні жауап беретін диспетчер 

мамандарымыз бар» дей келе, бұл жобаны 

жолға қою, оның аяғынан тік тұрып кетуі 

оңай болмағанын жеткізді.

«Автоеріктілер жобасын жолға қою 

үшін қолдан келгеннің барлығын жасадық. 

Таныстырылымын да &ткіздік. Еріктілерді 

тарту мақсатында жарнама жасалды. 

Түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 1ртүрлі 

мәселен, әуесқой лар дың автоклубына, т.б. 

&тінішпен шықтық. Қай жұмыс болсын, 

нәтижелі болу үшін шыдамдылық керек. 

Бүгінде 200-ден астам еріктілер бар, 404 

такси қызметі де тек такси емес, &зге де 

жұмыстарға к&мегін тигізуде. Бір жылдан 

асты, бүгінгі күнге дейін 1000-нан аса 

&тініш түсті. Еріктілердің арқасында оты-

нын тасып, к&мір түсіріп, &зге де қажетті 

к&мек к&рсетілді. Сондай-ақ жүк таси-

тын к&лігіміз де бар. Кез келген уақытта 

Балаларын мектепке дайындаған ата-ана-

лардан сұрап білдік. Биылғы баға да &спесе, 

түскен емес. Оқушылар киімінің к&бі Түркия, 

Ресей, Қытай және Бішкекте шығарылады. 

Бүгінде, әсіресе Бішкек саудасы қызып тұр. 

Фариза Беделбек 4-сыныпта оқитын 

ұлын мектепке дайындау үшін Алматыдағы 

«К&к базарды» таңдаған. Мұндағы мектеп 

киімбағасы 12-15 мың теңге к&лемінде. 17-20 

мың теңге аралығындағы сапасы жоғарылау 

киімдерді де таңдасаңыз болады.

«Бұл тек киімінің бағасы. Оған ақ жейде, 

аяқ киім, сумка, оқу-құралдарын қосыңыз. 

Екі жейдені 5 мыңнан 10 мың теңгеге дейін, 

туфли 9000 теңге, с&мке 7000 теңге және 

10 000 теңгеге сабаққа қажетті құралдарды 

алдық. Спорттық киім мен аяқ киімі 17 мың 

теңге болды. Баламды қыркүйекке дайындау 

үшін 60 мың теңгеге жуық ақша жұмсадым. 

Бұл бастамасы. Менің ұлым отбасындағы 

жалғыз бала болғаны үшін жылда  кітаптарды 

мүгедек жандарға қол ұшын созуға дайын 

тұратын еріктілер тобына алғыстан басқа 

айтарымыз жоқ. Бұл бір тамаша жоба бол-

ды» дейді Е.Баялышбаев.

Ендігі мақсаты – «Асар» мүгедектерді 

реабилитациялау орталығын кеңейту. Ең 

алдымен, әрине еліміздің түкпір-түкпірінен 

келетін емделушілерге жатын орын 

мәселесін шешу, әрі оны заманауи құрал-

жабдықтармен жабдықтау. Себебі алыс 

ауылдан келетін ем алушылар пәтер жал-

дап, кейде арбамен 4-5 қабатқа к&терілуге 

қажеттілік туындайтын к&рінеді. Мұның 

барлығы емделушімен еріп келген анасына, 

қарындасына, бауы рына қиындық тудырып 

қана қоймай, қымбатқа түсетінін ойлаған 

 Елдос орта лықты кеңейтіп, мүгедектерге 

арналған пан дус, жылжымалы есік, т.б. 

толық жабдықталған жатақхана салуды 

к&здеп отыр. Осы мақсатта әкімдіктен 

арнайы жер б&лінген. Бұл жай айтыла 

салатын мәселе емес, к&п күш-жігерді 

талап ететін &зекті жайттың бірі. Оның 

ар жағын да заманауи құрал-жабдықпен 

жабдық тау мәселесі тұр. Ол үшін де іздену, 

жүгіру, әртүрлі жобаларға қатысып, бақ 

сынау керек. Себебі бір жаттығу жасау 

аппара ты ның &зі кем дегенде миллион 

теңге тұруы мүмкін. Ал толық емделіп, 

нәтиже шы ғару үшін ондай тренажерлік 

жаттығу жасайтын аппараттың бірнешеуі 

керек. Мұның барлығы алдағы уақыттың 

түгел ала алмайды. Кем-кетігін &зімізге алды-

рады» дейді Ф.Беделбек.

Ал үш баласы да мектеп қабырғасында 

оқитын  Рая Ардақова 60 мың теңгені үнемдеп 

жеткізуге тырысқан. Бұл кісінің таңдаған ба-

зары  да, талғамы да басқаша.

«Бізде таңдап жататын жағдай  жоқ. Бала-

ларды «Барахолкадан»  киіндірдік. Былтырғы 

жарайтындарын биыл алмай, кем-кетігін ғана 

түгендедік. Мұнда  мектеп  киімін  7 мың мен 

12 мыңның  аралығында табуға болады.  Ал  ақ 

жейделер 3-5 мың, аяқ киімдер  4-8 мыңның 

аралығында. Жаңа оқу жылына барымен 

 базар жасап отырмыз» дейді Рая. 

Бұл Алматыдағы қара базарлардың бағасы. 

Ал «Мега» сынды сауда орталықтарын 

таңдайтын  болсаңыз мектеп киімінің 

бағасы – 25 мың, жейде 4-8 мың, туфли 5-15 

мың, с&мке 4-10 мың  аралығында болады. 

Сәйкесінше, сапасының да, бағасының да  

айырмашылығы бар. 

Баға бағасымен, тауардың сапасы  да 

маңызды екені рас. Мамандар ең басты 

мәселе – оқушының денсаулығына күш 

түсірмейтін с&мкені таңдау болып отырғанын 

айтады. 

– Мектеп с&мкесі баланың жасы мен 

бойына сәйкес болғаны абзал. Бастауыш 

сынып оқушыларының с&мкесінің  салмағы 

700 граммнан аспағаны ж&н. Жоғары және 

орта буын оқушыларының с&мкесі 1 келіден 

аспауы керек. Негізінен с&мкелерде жарық 

шағылыстыратын жапсырмалары бо -

луы керек, – деді Қоғамдық денсаулықты 

сақтау Департаментінің басшысы Айзат 

Молдақасымова.

Мамандардың айтуынша, баланың с&мкесін 

дұрыс таңдау болашақта бірқатар аурулардың 

енші сінде шешімін табуы тиіс мәселе. 

Тек шар шамай, талмай, сабырлықпен 

жеңіс тұғырына к&терілу қажеттігін  Елдос 

жас болса да жақсы меңгерген. Ол &зінің 

жастармен болған әр кездесуінде басы-

нан &ткен жағдайымен б&лісіп, алдыға 

мақсат қоя білуге шақырады. Мәселен, 

бір кездесуінде: «Мақсатқа жету жолында 

барлық мүмкіндікті пайдалану керек. Кез 

келген тығырықтан шығатын жол бар. 

Үмітті ешуақытта үзуге болмайды. Бұған 

дәлел мына – мен. Менің денсаулығыма 

байланысты дәрігерлер «ешуақытта 

аяғыңнан тұра алмайсың» деген-ді. Алай-

да мен бұл шешіммен келісе алмадым. 

Жай ғана аяққа тұру үшін қаншама жыл 

кетті,  қаншама тер т&ктім. Осының 

барлығы алдыма қойған арман-мақсатыма 

жету жолындағы күрес. Сол мақсатыңа 

жеткенде келесі идея туындайды. Оны 

жүзеге асыру үшін айналаңдағы жақын 

адамдардың сенімі мен қол ұшын созуы, 

іштегі қайсарлығыңды одан сайын артты-

рады. Тек орта жолда сынып кетпей, әрі 

қарай жалғастыруың қажет» дейді бойында 

қайрат-жігері басым кейіпкеріміз.

Біз &з тарапымыздан «Алыс ауылда, 

шалғайда тұратын мүгедек жандардың 

жай-күйі туралы не айтасыз? Оларға қан-

дай да бір қамқорлық жасалған ба? Олар-

ды қандай мәселелер толғандырады?» 

деген сауалымызға: «қазір Үкімет барлық 

жағ дайды жасап жатыр ғой. Мемлекет 

тара пынан қамқорлық бар. Жыл сайын 

жағдайы мыз жақсарып келеді. Жұмыспен 

қамту мәселесі, грантқа оқуға түсу, т.б. 

қарас тырылған. Бізге к&п жерде есік ашық. 

Ізден ген адам әртүрлі жобаларға қатысып, 

бақ сынай алады. Тек осы мүмкіндікті 

толық пайдаланып, дер уақытында қажет-

тілікке қол жеткізуіміз керек. Қалада, об-

лыс орталықтарында жағдай &те жақсы, ал 

кейбір алыс ауылдарда инфрақұрылымдар 

аз, қанша айтқанмен, қиындау. Сондықтан 

ауылға к&ңіл б&луіміз керек» деген жауап 

алдық. 

Лайым, солай болсын! Ер тұлғалы 

азамат Елдос Қайыркенұлына «Асар» 

мүгедектерді спортпен емдеу-сауықтыру 

орталы ғының жұмысын кеңейту мақсатын-

дағы жұмысына сәттілік тілеп, еліміздің әр 

&ңірінде орталықтың б&лімшелері ашы-

луына мүмкіндік туса екен деген тілек 

бар. Себебі – сұраныс к&п. Сұранысқа 

қарай идея да туатыны с&зсіз. Ал идеяны 

іске асыруға қол ұшын созып, қамқорлық 

к&рсету – ол әрбір азаматтың парызы бо-

луы тиіс. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

алдын алады. Оның ішінде сколиоз, остеохон-

дроз, к&к еттің жыртылуы деген сияқты аурулар 

бар. С&мкенің арқасы ортопедиялық әрі қатты 

болуы тиіс. Қатты каркас омыртқаға түсетін 

жүктемені біркелкі етеді. Сонда баланың 

арқасына қатты күш түспейді екен.

С о н д а й - а қ  б и ы л  о қ у л ы қ т а р  м е н 

дәптерлерге айрықша талаптар қойылады. 

Атап айтқанда қағаз сүзгі сияқты ар жағын 

к&рсетпеуі тиіс. Кітаптардағы таңбалар қара 

түсті, анық болады. 1 кітаптың салмағы 1-4 

сыныптар үшін – 300 грамм, 6 сыныптар үшін 

– 400 грамм, 7-12 сынып оқушылары үшін  – 

500-600 грамм болуы керек екен. Осылай деп 

Қоғамдық денсаулықты сақтау Департаменті 

ескертті. 

Сонымен қатар Алматыда жаңа оқу жы-

лынан бастап, оқушылардың тамақтану 

жүйесінің жаңа стандарты енгізіледі . 

А.Молдақасымованың айтуына қарағанда, 

тұңғыш рет Қазақстан аумағында Алматы-

да оқушылардың дұрыс тамақтануының 

бірыңғай стандарты енгізіледі. Т&рт  апталық 

мәзір Қазақстан Тағамтану академиясы-

мен, Ұлттық денсаулық орталығының 

мамандарының нұқсаулығымен жасалған. 

– Енді қаланың мектептерінде тамақтану 

қызметін атқаратын кәсіпорындардың 

барлығы тағамды бір стандарт бойынша 

дайындайды. Бірыңғай стандарт бойынша  

7-10 жастағы балалар сабақ мезгілінде – 840 

ккал, 11-14 жастағы балалар  – 951 ккал, 15-18 

жастағы балалар 1020 ккал тағам тұтынатын 

болады, – дейді А.Молдақасымова.

Оқу жылы да келіп қалды. Сіздің балаңыз 

мектепке дайын ба?

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

ЖҰРТЫНА ҮЛГІ ЖҮЗ ЕСІМ

ҚАНАТ 
ҚАҚТЫРҒАН 
ҚАЙСАРЛЫҚ

БАЛАҢЫЗ
мектепке дайын ба?
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Мұзараф АҚАНОВ: 

БІЗ – ХАНЫН ҚАДІРЛЕП, 
БИІН БАҒАЛАҒАН ХАЛЫҚПЫЗ

– Мұзаға, қолыңыздағы қалың 
кітап қалай аталады? Кімнің кітабы 
дейміз оны?

– К&зің бірден мына кітапқа 

түсті ғой. Айтайын, бұл Тұрсынхан 

Зәкенұлы деген жазушының «К&к-

б& рілердің к&з жасы» атты тарихи 

кітабы. Осыны қолыма алдым. Мұнда 

біздің тарихымыз жатыр. «9ткеніңді 

білмей, болашақты болжай алмайсың» 

дегендей, кейінгі жолды алға қарай 

жалғайтын жас тарға мұнда алатын 

тәлім-тәрбие к&п. Рас, ықылас са-

лып зерделеп оқымағанға бұл жеңіл 

шағылмай ды. Мұны оқу үшін де ішкі 

дайын ды ғың керек. Оқып отырып 

баба ла рымыздың қайсарлығы мен 

қаһар ман  дығына таңғалдым. 

– Сонда деймін-ау, бізге тікелей 
қатысты жерлері к�п пе?

– Азды-к&пті демейін, міне, мына 

бір жерін назар салшы. «Моңғолдар 

Хорезм Шах-Мұхамбеттің жерлерін 

жаулап алды. Тұтас Дешті-Қыпшақ 

солардың құзырына &тті. Бір кезде 

олардың алды Иран асып, Гүржістан 

арқылы Қап тауына дейін жетті. 

Ұлы дала тағы да ұлыстарға б&лінді. 

Шыңғыс хан басып алған жерлерін 

т&рт ұлына үлестіріп берді. Байырғы 

Дешті-Қыпшақ, Арқа т&сі – Жошыға, 

Алтайдың күн бетінен Жиделі-

Байсынға дейінгі жерлер екінші 

ұлы Шағатайға қарады. Жошының 

ордасы алғашқыда Найман-Кере 

Шыңғыстауға қонып, кейін Ұлытауға 

к&шірілді. Ал Шағатайдың ордасы 

Іле бойына ірге жайды. Қоңыраттың 

Мәуке биі, Барластың Қарашар биі 

оның оң тізесі мен сол тізесін қатар 

басқан ақылг&й білгірі болды. Күшілік 

зарын қылған Алтай беті тұтасымен 

9гедейге қарады. Хангай бойы кіші 

ұлы Т&леге тиді» делінеді. К&рдіңіз 

бе, Шыңғыстың т&рт ұлы т&рт тарап-

ты түгел алды ғой. Солардың ішінде 

менің назарымды аудартқаны Жошы 

болды. 

– Неліктен?
–  Айтайын. Шыңғыс хан &зінің 

т&рт ұлын Найман-кереде отырып, 

әңгімеге тартады. С&з арасында 

т&ртеуіне ортақ бір сауал қояды. Ол 

қандай дейсіз ғой? Қызық. Қызығы 

сол, т&рт ұлын қатар отырғызып 

қойып бір-бірлеп к&зін сүзе қарап: 

«Айтыңдаршы, дүниенің рақаты не?» 

дейді. Жошы: «Меніңше, дүниенің 

рақаты жылқыны к&бейтіп, үйір-

үйірімен семіртсе, олардың жайы-

лымына киіз үй тігіп тастап, сауық-

сайран құрса, шетсіз, шексіз дала-

да ит жүгіртіп, құс салса, абалап аң 

 ауласа» деп жауап береді. Шағатай: 

«Менің ойымша, дұшпанды жеңсе, 

бас к&тергеннің еңсесін түсіре езсе, 

нар атаулы ботасын іздеп бозда-

са, патшалар солқылдап жыласа» 

дейді. Ал 9гедей болса: «1кеміз сан 

қиындықпен қосқан елге тыныштық 

орнаса, әкенің ұлылығын сақтап, 

халқы бақытты &мір сүрсе» дегенді 

айтады. Соңынан с&з алған кіші ұлы 

Т&ле: «Арғымақ атың бәйгеден келсе, 

айдын-к&лдің жағасында қаршығаң 

сұқсыр ілсе, қуаныш деген сол ғой» 

дейді. 

Балаларының с&зін тыңдап бол-

ған Шыңғыс:  «Жошы жасынан 

жылқыны жақсы к&рді. Ол соны ай-

тады. Шағатай ес білгелі жанымда 

жүріп, осы күнге қалай жеткенімізді 

к&зімен к&рді, оның айтып тұрғаны 

сол. 9гедейдің арманы баланың қиялы 

ғой. Ал Т&ленің айтқанының жаны 

бар» дейді. Осыдан да аңғарылады. 

1ке балаға сыншы деген. Шыңғыстың 

к & р е г е н д і г і  с о л ,  б о л а ш а қ  т а қ 

мұрагерлерін таңдаудың тәсілін таба 

білгендігінде. Жошының даланы, 

жылқыны жақсы к&ретінін бейбіт 

күнге құштарлығын аңғарды. Содан да 

болар оған Арқаның мидай жазық кең 

даласын сыйға тартты. Қазіргі тілмен 

айтқанда байтақ еліміздің барлық 

&ңірі. 1рине, соның ішінде бас тіреп, 

баса айтатыны Ұлытау болса керек. 

– Жошы демекші, Жошыны дала 
�лкесі қалай қабылдаған? Бұл туралы 
не айтуға болады?

– Айтып к&рейін. Мына қолдағы 

кітапта бұл туралы да қызық мәліметтер 

бар. Мынаған қараңыз. «Жастайынан 

ерлікті, серілікті ту еткен Жошы хан 

Арқа т&сін ен жайлап, желіге бие 

мол байлап, емін-еркін салтанатты 

сән құрды. Арқаның Қызыларай, 

Қарқаралы, К&кшетау, Баян, Ұлытау 

деген тауларын ұлық тұтты. Ондағы 

ел де Жошыны құшақ жая қарса алды. 

Үйсін Майқы би бастаған қазақ билері 

1224 мешін жылының жаз айында 

Найман-Кере тауының б&ктерінде 

Тимужинді &з аттарынан ұлықтап, 

оның ұлы Жошыны &здерінің тікелей 

әміршісі деп таныған еді. Жошы ел 

құрметін түсінді. Қаракеңгір &зенінің 

бойындағы к&корай шалғын далада 

болсын. Т&ре ұрпағы арқа ұранды т&ре 

аталсын» деп пәтуаласады. 

Міне, біздің тарих қайда жатыр. 

Жошының билігіне бас ұрған ел оны 

&зіне Шыңғыс ханның к&зі тірісінде-

ақ, Жошы хан деп атап, сеніп, хан 

сайлады. 

– Мына жалпақ даланы мекенде-
гендердің тұңғыш т�ресі, яғни ханы 
Жошы десек бола ма?

– 1рине, мына кітапты оқыған 

адам осылай ой түйеді. Жалпы Жошы 

– тарихы &те күрделі тұлға. Жошы 

туралы әртүрлі қауесет, жел с&здер 

жетерлік. Бірақ Шыңғыс хан оны еш-

кімнің талқысына салмайды. 9зінің 

ұлы Шағатайдың Жошының жа-

ғасынан алған әрекетіне де одан әрі 

жол бермеді. Ен далада &зінен кейін 

хан аталған ұлы Жошыға шексіз 

билікті &з қолымен берді. Оған деген 

басқа ұлдарының қызғанышын да 

сезді. Тіпті мұрагерлік туралы әңгіме 

болғанда, Шағатай: «Оу, әке! Сен 

оны &зіңе мұргер қылмақшысың 

ба? Ол деген меркіттің сарып кет-

кен жеріне шыққан арамш&п емес 

пе» дейді. Жошы оның алқымынан 

алып сығымдайды. Оларды Бор-

шы мен Мұқали арашалайды. Сол 

жолы Шыңғыс хан Шағатайдың ұсы-

нысымен Т&лені мұрагер деп жария-

лайды. Оған Жошы келіседі. Бірақ 

хан балалары арасындағы араздық 

&рши түспесе, басылмайды. Аяғы 

1227 доңыз жылы Сарыарқа жерінде 

а ң  а у л а п  ж ү р г е н  Ж о ш ы  х а н д ы 

Шағатай адам жіберіп, опат етеді. 

Бұл туралы тарихи деректі кітаптарда 

толық мәліметтер бар. Қазақ КСР 

энциклопедиясының 4 том 43-бетінде 

Жошыны Шағатайдың кісі жіберіп 

&лтіргені ашық айтылады. 2015 жылы 

Мәскеуде басылып шыққан Рүстем 

Рахманалиевтің «Империя тюрки» 

деген кітабының 286-бетінде Шағатай 

Жошыны адам жіберіп &лтірді деген 

дерек бар.

– Бұл туралы әртүрлі мәліметтер 
бар ғой. 

– Иә, бар. Құлан теуіп &лтірді, 

құлан шайнап &лтірді дегенді де ай-

тып, жазып жүргендер жетерлік. 

Кім қалай десе де, Жошының &лімі 

кейінгі ұрпақ бірімен-бірі шайқасып 

кетпесін деп жасырын сақталып қалды. 

Осы жерде Кетбұқа бабамыздың 

даналығын айта кеткен дұрыс. Жошы-

ны құлан шайнап &лтірді деген аңызды 

Шыңғыстың құлағына құйды. Ел со-

лай құлағдар болсын дегені. 1йтпесе, 

қару-жарағы сай, соңында бес мың 

н&кері бар тұлпары дүлдүл Жошыны 

тұрқы қашырдай болатын &зі жара-

лы ақсақ құлан қалай шайнайды? 

Жошы – жекпе-жекке шығып жүрген 

батыр. Құралайды к&зге атқан мер-

ген. Оның қасындағы оққағарлары да 

осал емес. Бұл арнайы адам &лтіру ге 

машықтанған баскесерлердің қапия-

дағы қимылы болса керек және бір ойға 

оралатыны күні бүгінге дейінгі аңыздар 

мен басылым беттерінде жарық к&рген 

мәліметтерде Жошы ның астына мінген 

тұлпары қайда қалғаны туралы айтыл-

майды. Ол кім нің тақы мында кеткені 

де белгісіз. Белгілісі – Кетбұқаның 

күйі. Осы күй арқы лы Жошының 

&лімі иен далаға құлан нан келді деп 

басынан соңына дейін Жошының 

баласы Батыйды орыстың патшасы 

деп бағалайды. Қазақша айтқанда олар 

Батыйды біздің алғашқы ханымыз 

дейді. Ал Батыйдың әкесі кім? 

– Жошы.
– Сол Жошының баласын орыс-

тар «бірінші царь» деп отыр. Ендеше, 

сол Жошыны Елбасымыз есімізге 

салып,  биліг іміздің  бастауында 

тұрғанын атап &ткенде біз неге үнсіз 

қаламыз?! Константин Пензовтың 

кітабы шыққанан бері қаншама жыл 

&тті. Жайшылықта шу ете қалатын 

орыстың жазушы, тарихшылары «бұл 

дұрыс емес» деп айтқан жоқ. Демек, 

мойындалып тұр. Батыйдай баһадүрді 

тәрбиелеген Жошы біздің іргемізде 

жатыр. Бабаларымыздың бабалары 

хандығымыздың бастауы Жошыдан 

деп айтып &тті. Бұл Жошыға дейін 

мемлекет болған жоқпыз дегендік 

емес, жеке-жеке хандық құрған кезден 

басымызды біріктірген – Жошы хан. 

Сол Жошыға күмбезді мазар салған 

да осы біздің бабаларымыз. Бабала-

рымыз құрметтеген ханды, балалары 

бағаласа артық па? Кейінгі ұрпақ біліп, 

к&ріп, үлгі алу үшін де Жошының 

биік бейнесі бой к&терсе, Арқа т&сі 

ажарлана түспей ме? Бұл Жошыға ғана 

емес, сол заманда &мір сүрген баба-

ларымызды еске алуға да мүмкіндікті 

молайтады. Сансыз н&керінің дені де 

осы бүгінгі қазақ балаларының баба-

лары екені әмбеге аян. Осы тұрғыдан 

келгенде Кетбұқадан кейін Кеңгір 

бойындағы келісті қалада Жошы 

ханның ескерткіші орнатылса, одан 

ұтпасақ, ұтылмаймыз. Олай дейтінім 

ымыражай к&ңіл-күй қалыптастырып, 

қазақ баласының қаз тұрып, қадам 

басуына, &з алдына жеке ел болуына 

арналған қаданы алғаш қаққан да 

осы Жошы дер едім. Ендеше, бізге 

мына қазақ еліне Жошы Шыңғыс 

ханның үлкен ұлы ретінде ғана емес, 

елдің басын құраған хандық дәуірдің 

шаңырағын к&теріп,  босағасын 

бекіткендігімен де қадірлі. Бұл тура-

лы тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш 

Президенті  Нұрсұлтан 1бішұлы 

Назарбаевтың айтқаны есіңде ме? 

– Қашанғы?
– Есіңе  салайын.  Жезқазған 

– Бейнеу теміржолының ашылуы 

салтанатында Елбасы Нұрсұлтан 

1бішұлы Жезқазғанға келгенде ғасыр 

жолының салынып біткеніне орай 

&ткен салтанатта мына сен – Батырбек 

 Мырзабеков халық атынан с&з алып, 

Прези дентімізге рақмет айттың. Рас 

па?

– Рас.
– Рас болса, тыңда. Содан кейін 

Елбасы атбасын Ұлытауға бұрды. 

Сондағы Балбұлақтың басында, 

қалың орман арасында елге с&з арна-

ды. Сол бұлақтың басындағы әлемдегі 

барлық шұрайлы жердегідей табиғаты 

келіскен тарихи орынды таңдап, 

ғажайып демалыс үйін сал дыр ған 

жанның кім екенін білесің бе?

– Білемін.  «Қазақмыс кор по ра-
циясы». 

– Сол корпорацияның сол кездегі 

Жезқазған аймағындағы құрылымын 

б а с қ а р а т ы н  м е н і ң  ұ л ы м  Т а л ғ а т 

Мұзарафұлы болатын. Сол Талғат 

Ұлытаудың басына Балбұлақтың 

иісі моғолдың жақсы-жайсаңдары 

мен билері түгел қатысқан жиында 

дала т&сіндегі қалың тайпалы ел Жо-

шыны ақ киізге салып, хан к&теріп 

тұрып, «Үйсін Майқы би: «Тақсыр, біз 

тек бұл дүниедегі теңдессіз Шыңғыс 

ханның алдында ғана бас иіп, оның 

және ержүрек ұлы, Сіздің құзы рыңыз-

ға кіруге ниет қылдық. Басқа әр-

қандай күш бізді бағындыра алмайды. 

Сіз біздің ұрпақтан-ұрпаққа дейін 

т&рімізден орын, т&бемізден жайлау 

беретін т&реміз болыңыз» деді. Майқы 

бидің бұл с&зін Қоңырат Сеңгеле би 

мен Мәуке би, барлас Қарашар би, 

моғол Тазша бала, атақты К&кеше 

шешен ағынан жарылып, ағыл-тегіл 

с&з с&йлеп қоштады. Күйші Кетбұқа, 

Домбауыл, Арғсұн қобыз шы дала 

желінің сарынына салып күңірентіп 

күй тартты. 

9зін хан к&теру рәсімі аяқталған 

соң, жұрт алдында Жошы Майқыны 

«ел к&семі, ұлыстың ұйытқысы бол-

сын» деп, ел атасы атады. Майқы 

биге «Таңбаң сүргі, яғни малатемір 

болсын,  құсың бүркіт ,  ағашың 

қараағаш, ұраның «Салауат» бол-

сын» деп, Қоңырат Сеңгеле биге 

ұраның «Қоңырат», құсың-сұңқар, 

ағашың – алма, таңбаң – ай бол-

сын» дейді. Сол жолы Жошы хан қа-

зақ ру тайпаларының, ұлыстарының 

қағандары мен бектеріне, тарханда-

рына, жабғыларына түгел ат-атақ, 

ұран, таңба үлестіреді. Осы жиынға 

қатысқан билер бірауыздан: «Бұдан 

былай ұранымыз Алаш болсын, 

т&реміз Жошы, к&семіміз Майқы 

естілді. 1сілі, Жошының атының &зі, 

әу бастан-ақ сан тарапқа жүгіртер 

сыпсың с&здерге жел бергендей. Жошы 

деген с&здің &зі моңғолдардың арасын-

да жолшы, жолаушы дегенді меңзейді 

екен. Шыңғыс хан баласына жола-

ушылап келдің бе, жолдан келдің бе 

дегендей сұрақпен қараған сияқты. 

Себеп, Б&ртенің меркіттердің қолында 

тұтқында болғандығында жатса керек, 

қалай десек те Шыңғыс хан Жошының 

ерлігін, әділдігін, батырлығын, байып-

тылығын, байсалдылығын бағалаған. 

9зінен кейін к&зі тірісінде хан аталған 

баласының әр ісіне сүйсінген. Содан 

да болар, оның ажалын естірткеннің 

аузына қорғасын құямын деуі. 

– Шыңғыс ханға бұл қаралы хабар-
ды Кетбұқа күймен жеткізді деген с�з 
бар ғой. 

– Рас. Шыңғыстың алдына келіп, 

ботасы &лген бозінгендей күйді бебеу-

леткен Кетбұқаға Шыңғыс хан: «Оу, 

Кетбұқа, баяғыда бозінген жеріп, бо-

тасын алмағанда сен бес саусағыңды 

сірімен қаптап алып, інгенді иітіп, 

ботасын алдырып едің. Енді мені 

де сол ботасынан жеріген інгендей 

еміренттің-ау. Қайда менің Жошым? 

Андағы пәленің дауысы сұмдық қой. 

Ау, Шыңғыс хан, Шыңғыс хан, 

Арқада құлан жосыған. 

Балаң &лді Жошы хан, 

Балаң &лді Жошы хан, – деп 

отырсың-ау тәрізі» дегенде омыра-

уы жасқа толады. Оған қосыла ел 

жылайды. Күйді естірткен домбы-

раның шанағына қорғасын құяды. Ал 

Кетбұқаның кім екенін қалың ел бүгін 

танып білді. Жезқаз ған қала сының 

қақ ортасында Кетбұ қа ның ескерт кіші 

тұр. Ендігі бір ой сол Кетбұқа ескерт-

кіші жалғызсырамаса екен деймін. 

– Сонда қалай? Оның қасында 
кімнің ескерткіші тұру керек дейсіз?

– Айтайын. Бұл – менің жеке 

пікірім. Алты алаштың басын қосып, 

кең даланың ханы сайланған Жошы 

ханды ойға түсіріп к&рейікші. Жошы 

деген атына хандықты қосып айту нені 

білдіреді? Қазақ даласындағы хандық 

биліктің басқадан емес, дәл осы Жо-

шыдан басталғанын аңғартады. Алты 

алашқа билігін жүргізіп, ел ішінде 

түбінде осы демалыс үйін салуды &зі 

бас болып қолға алды. Корпорация 

басшыларының к&зін жеткізді. Тағы 

да осындай бірнеше демалыс орын-

дарын салуды жоспарлады. Бірақ 

қызметі басқа салаға ауысып кетті. 

Десек те, Елбасының &зі еркін дем ала-

тын әдемі демалыс орны пайдалануға 

берілді. Міне, осы жерде Нұрсұлтан 

1бішұлы Ұлытау туралы айта келіп: 

«Бұл жерде біздің халқымыз Жошы 

ханды ақ киізге орап, хан к&терді» деп 

атап &тті. Елбасының &зі еске салған 

ерімізді біз неге ұмытамыз? Бүгінгі 

рухани жаңғыру жоспары жүзеге асып 

жатқанда қазақ хандарының бастауын-

да тұрған, Елбасының &зі атын атап 

&ткен ханымыздың мәңгілік қонысы 

болған жер іргемізде. Жошының биік 

бейнесін ұрпақтан-ұрпаққа үлгі етуіміз 

керек. Жошы туралы Елбасы бекер 

еске салған жоқ. Мұны Елбасының 

тапсырмасы деп қабылдағанымыз 

ж&н. Республикамыздың мәдениет 

және спорт министрі Арыстанбек 

Мұхамедиұлы Жошыға ескерткіш 

орнатудың басында тұруы керек. Ой-

ластырса дейміз. Себеп, еліміздің 

п р е м ь е р - м и н и с т р і  Б а қ ы т ж а н 

 Са ғынтаевпен бірге Жезқазғанға 

келген Арыстанбек Мұхамедиұлы: 

«Санта-Клаустың қайда туып, қайда 

&лгенін ешкім білмейді. 9мірде ол 

болған ба, болмаған ба, белгісіз. 1йтсе 

де, Еуропалықтар бір жерді Санта-

Клаустың моласы деп белгілеп, соған 

туристердің баратын жағдайын жа-

сады. Қазір оған ағылған адамда шек 

жоқ. Біз де осы Ұлытауда бір адамға 

белгі қойып, туристерді шақыруымыз 

керек» деп еді. Міне, министр мырзаға 

қиялдан адам іздемей-ақ дәл осы 

Жошы ханға назар аударып, оған 

ескерткішті Жезқазғанның басында 

орнатса, дүниенің т&рт бұрышынан 

ағылған адамның легін к&рер едік. Осы 

ретте, маған бұл Жошыға неге тіреліп 

қалдыңыз дерсің. Солай ма?

– Солай дейік.
– Ендеше, тыңда. Мәскеулік жа-

зушы Константин Пензовтың Москва 

қаласындағы «Алгоритм» баспасынан 

2006 жылы «Русский царь Батый» де-

ген кітабы жарық к&рді. Басылымның 

біз ханын қадірлеп, биін бағалаған 

халықпыз. 9ткенімізді &шірмей алға 

қарай &су үшін де бабалар жолын 

жоғалтпағанымыз ләзім. 

– 9ңгімеңіз ой салатындай екен, 
Мұзаға. Жалпы, сіздің мамандығыңыз 
ин женер-геолог. Тарихқа қалай кел-
діңіз?

– Тереңнен қозғайтын болдық. 

Мектепте оқып жүргенімде  Шахмардан 

Е с е н о в п е н  к е з д е с у  & т т і .  С о н д а 

ғалым Шахмардан бір с&зінде акаде-

мик Обручевтің «әсілі кен инженері 

дегеніміз жермен жұмыс істейді. Ал 

жұмыс істейтін жерінің тарихын 

білмеген адам қалай инженер бола-

ды» деген с&зін айтқан еді. Инженер 

боламын деп жүрген маған бұл с&з ой 

салды. Орта мектептегі тарих үйірмесін 

б а с қ а р д ы м .  Т а р и х и  қ ұ ж а т т а р ғ а 

үңілдім. Тарихшы Е.Бекмахановтың 

жазғандарын қал дырмай оқыдым. Сол 

Е.Бек маханов «ұсталып» кеткенде 

жер-жерде оны күстәналайтын жи-

налыстар &тіп жатты. Біздің мектепте 

де болды. Мен Е.Бекмахановты ақтап 

с&йледім. Мектеп директоры жиналы-

сты тоқтатты. Мені жеке қабылдауына 

шақырды. Сондағы айтқаны «Бек-

махановты қолдаймын деп &зіңді де, 

бізді де қиын жағдайға қалдырма» 

деген с&з болды. Содан бері мен 

тарихқа ден қойып келемін. Мына 

қабырғада сіресіп тұрған кітаптар ара-

сында бүгінде сирек кездесетін ба-

сылымдар бар. Мен осыларды қарап, 

оқып, таразылап отырамын. Сырла-

сым да – осылар. Кітаптағы деректер 

шындыққа жол бастайды. Менің айта-

рым да  – осы кітап с&здері. Осылай де-

сем, қазақ хандарының бастау к&зінде 

Жошының тұрғанын ешкім де жоққа 

шығармайды. Елбасының &зі бізге осы-

лай жол к&рсетті. Ендігі міндет – рухани 

жаңғыру бағытындағы атқаратын басты 

шарамыз – Жошыны ұрпаққа үлгі ету. 

Жезқазғанның басында, болмаса Ал-

маты мен Астанада Жошының Ұлытау 

мен Алатаудай бейнесі ескерткіш бо-

лып асқақтап тұрса, әлем жұрты на-

зар аудармай ма? Жошының басына 

келіп, тәу ететіндер к&беймей ме? 

1рине, бұл – менің жеке &з ойым. 

Мұны Мәдениет және спорт министрі 

Арыстанбек Мұхамедиұлы қаперіне 

алар деймін. Қазыналы қазақ елінің 

Жошыдай ханына ескерткіш қоюға 

дәулеті де, дәрмені де жетеді. Жошы 

ханның ескерткішін орнату арқылы 

ұрпаққа ұран болған бабалардың ру-

хын к&теріп, оны қастерлеп, бағалай 

түсеміз. Кетбұқаның ескерткішін 

қойған ел Жошы ханды да ұмытпауы 

керек қой деп ойлаймын.

– 9ңгімеңізге рақмет. Ұсынысыңыз 
жүзеге асып жатса, нұр үстіне нұр дейік. 

– 1рине. Солай болғай. 

9ңгімелескен 
Батырбек МЫРЗАБЕКОВ,

«Қазақ газеттері» ЖШС-ның 
Қарағанды облысындағы �кілі
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Үшіншіден, еліміздің ақын-жазушыларының шығармаларын шет-

те жүрген қандастарымыз, жалпы түрік тілдес жұрт оқыр еді. Бүгінгі 

күнгідей санаулы емес, барша жазушыларымыздың әлемге танылуына 

жол ашылады. 

Латын әрпіне к&шу – түбі бір, тарихы ортақ халықтармен 

жақындастыра түсетін негізгі факторлардың бірі. Болашақта біз 

гуманитарлық ғылыми зерттеулерді жаңа сатыға к&теруге мүмкіндігіміз 

артады деп ойлаймын. Алаш арыстарының латын әрпімен жазылып 

жарияланған қаншама еңбегі ізденушісін күтіп жатқаны жасырын емес. 

Ағылшын тілін тез әрі қиын дықсыз үйренуімізге жаңа жазуымыз 

бастаса, әлем жаңалықтарын уақытында тыңдап, оқи алатын боламыз. 

Мысалы, жапондар &з тілдерін ерекше құрмет тұтады. Алайда ғылыми 

жаңалықтарымен ағылшын тілінде с&йлеседі. Ондағы мақсат – әлемді 

түгел қамту. 9йткені ғылыми инновация тілі – ағылшын тілі.

Алғашқыда кириллициямен жазылған қазақ ақын-жазушы ла-

рының шығармалары, ғылыми еңбектерінің тағдыры қалай болады 

деген к&ңілде күптілік орын алған. Алаңдаушылыққа негіз жоқтығына 

соңғы кезде компьютерлік бағдарлама арқылы үш секунд ішінде «Абай 

жолы» романын латыншаға айналдыра алатынын білгеннен кейін, бар 

күмәніміз сейілді. 

Міне, халқымыздың болашағы жаңа әліпбимен тікелей байла-

нысты, &ркениетті де сол жазудан табатынымызға еш күмән жоқ. 

Сондықтан да бұл шара ұлтымыздың биік мұратымен үндескен &мір та-

лабы. Біздің ұстанымызға қарсылардың «қазақ сауатсызданып тілінен 

айырылады, халық балаларын орыс мектебіне береді» деген уәждері еш 

негізсіз. Себебі жас буын сауатты қай әліппемен ашса, соны меңгереді. 

Бұл таяуда қолға алынатын жауапты міндетіміз.  

Қазіргі іс басындағы тұлғалар, жастардың басым б&лігі латын 

әрпін жақсы біледі. Тұрмыста пайдаланып отырған құралдар мен ұялы 

телефондардағы келіп жататын сансыз ақпараттарды қазірдің &зінде 

еш қиындықсыз меңгеріп отыр. Сондықтан орта жастағылар үшін тым 

күрделі болмас. Ауқымды шарада салмақтың басым б&лігі аға буынға 

түсер деп ойлаймын. Кеңестік тәрбие әбден қанына сіңген зейнет-

керлер сәл де болса қиналуы мүмкін. Дегенмен жасымыз жетсе де 

мүмкіндігімізге қарай заман талабына ілесіп, &ркениетке ортақтасамыз.

Қай қоғамда да жаңалықты қабылдауға сақтықпен қарайтыны 

шындық. Бұл орайда қалың жұрт шылық пікірлеріне орай үш топқа 

б&лініп екшелеп шығады.  

Алғашқысы – болашаққа сеніммен қарайтын, жаңалықты ой 

елегінен &ткізіп, оның жарқындығы мен &міршеңдігіне күмән 

келтірмейтін к&пшілік. Бұлар қоғамды әрқашан алға сүйрейтін 

белсенділер.

Екіншісі, қандай жаңалыққа да күдікпен қарайтын, &зіне де, &згеге 

де сенімсіз ілгері жетелейтін ішкі сезімдерін тұншықтырып, кері тар-

татындар. 9здерінің ұстанымдарын дәлелдеу үшін түрлі салдар ойлап 

табатындар. Бұлар – қоғамның қарқынды дамуына б&гет бола алмаса 

да дамуын баяулатуға әсер ететін азшылық. 

Үшінші топ – нақты пікірі жоқ, жалтақтап әркімге қарайтын тұрақ-

сыздар. Ұзақ жылдағы құлдықтан сананың тежелгенінің айғағы. Уақыт 

&те бұлар да &з пікірін айта алатын болады.

Жазуды латынға к&шіру туралы жаңалығымыз осы үш топты са-

ралап шығарғандай. Дей тұрғанмен, болашағымыздың осы әліпбиге 

қатыстылығы турасындағы мәселенің байыбын түсініп, елдің жарқын 

келешегі үшін жасалып жатқан игілікті бастаманы қолдаушылар саны 

күн санап к&бейіп келе жатқаны қуантады. Бүкіл халықтың санасы-

на жеткізер тиімді жолды к&рсету – билік пен қоғамның абыройлы 

 борышы.

;мірзақ ҚАЖЫМҒАЛИЕВ,
зейнеткер

Атырау облысы 

Құрманғазы ауданы

ҚР Мәдениет және спорт министр лігі 

Тіл саясаты комитеті  Алматы қаласында 

қазақ әліпбиін латын графикасына 

к&шіру бойынша ақпараттық насихат 

жұмыстарын &ткізді.

Қазақ әліпбиін латын  графикасына 

к & ш і р у  б о й ы н ш а  а қ п а р а т т ы қ 

 насихат жұмыс тобының жетекшісі 

– Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл – 

Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығының атқарушы директоры, фи-

лология ғылымының кандидаты Ербол 

Тілешов, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институты грамматика б&лімінің 

меңгерушісі, филология ғылымының 

докторы Орынай Жұбаева, «Мемлекеттік 

тілді дамыту институты» ЖШС атқарушы 

директоры, филология ғылымының кан-

дидаты Бижомарт Қапалбек сынамаға 

қатысушыларға қазақ әліпбиін латын 

графикасына к&шірудің маңыздылығы 

мен ғылыми негіздерін түсіндірді.

Тәуелсіздік алған уақыттан бері 

бірнеше рет к&терілген латын әліп-

биіне к&шу мәселесі ақыры шешімін 

тапты. 1ліпбиі мәселесі Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында к&теріліп, 

2017 жылғы 26 қазандағы және 2018 

жылғы 19 ақпандағы Жарлығымен 

бекітілді.

Сондықтан да Елбасы Нұрсұлтан  

 Назарбаев: «...қазақ тілін біртіндеп ла-

тын әліпбиіне к&шіру жұмыстарын 

бастауы мыз керек. Біз бұл мәселеге 

неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең 

түсініп, байыппен қарап келеміз және 

оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері 

мұқият дайындалдық» деуі қазақ елінің 

бұл істерге дайын екендігін білдіреді. 

Қазақ әліпбиін латын графикасына 

к&шіру ел үшін ең биік белес.

Қай әліпби болсын сол халықтың 

мәдени болмысын аңғартатын айғақ-

тардың бірі. 9йткені мәдени мұра, 

мәдени жәдігерлер әліпбиде сақталады, 

әліпби арқылы келесі ұрпаққа жетіп 

отырады. Қай әліпбидің болсын осындай 

тарихи миссиясымен бірге оның замана-

уи міндеттері де болады. 

1ліпби жаңа кезеңдегі қазақ стандық 

қоғам үшін ең қажетті және маңызды 

Қазақстан азаматының қазақ тілін 

білмеуі мүмкін емес әрине, бірақ қаны қазақ 

азаматының &з ана тілін менсінбей, қазақша 

с&йлеуді ар санайтынына қарның ашады. 

Соны к&рген нағыз тіл жанашырлары қол 

қусырып қарап отыра алмай, тіл үшін түрлі 

әрекет жасап, «шалақазақтарды» қамшылап 

жүрген жайы бар. Қазақстанның қай &ңірінде 

болмасын қазақ тіліне шын жаны ашитын 

азамат табылады. Сол сияқты тілді аяқасты 

ететіндер де бар. Оны теледидардан к&рсетіп, 

басылым бетіне жариялап, әлеуметтік желіде 

қызу талқыға салатынымыз да жасырын емес. 

Қызылорда – қазақылықтың қаймағы 

бұзылмаған мекен. Мұндағы барлық ұлыс 

қазақ тілін жақсы біледі, сондай-ақ жақсы 

с&йлей алады. Қазіргі уақытта қаламыз 

к&ркейіп, халыққа қызмет жасайтын нысан-

дар саны артып келеді. Десек те, бір әттеген-

айы сол кәсіпкерлеріміздің бірсыпырасы &з 

қызметтерін халыққа басқа тілде жарнамалап 

жүр. Жаңадан ашылған нысан маңдайшасы да 

тұтынушыларды басқа тілде шақырып тұрады. 

Иесінен сұрасаң ол әлемдік бренд, сондықтан 

солай жазылады дегенді айтады. Ал жар-

намасының қазақшасы шала болса, оны 

жарнама агенттіктеріне жаба салады. Жар-

нама агенттіктері болса, &здерінде қазақ тілі 

маманы жоқтығын алға тартып шыға келеді. 

Жалпы тілге деген жауапкершілікті әрбір 

адам &з бойында сезінуі керек. Болмаса 

жоғарыдағыдай түрлі сылтау табыла береді. 

Осындай жағдайларды к&ріп, Халықаралық 

«Қазақ тілі қоғамы» Қызылорда облыстық 

филиалы &зінің «Тіл сақшысы» деп аталатын 

т&л газетін шығара бастады. Бүгінде 6 жасқа 

толғалы отырған басылымның он мыңнан 

аса оқырманы бар. Газетте тіл және түрлі 

айдарлар бойынша мақалалар жарияланады. 

Сондай-ақ ай сайын облыстық «Qyzylorda» 

телеарнасымен бірігіп «Тіл сақшысы» рейдін 

ұйымдастырып келеді. Рейд жұмысы қала 

ішінде жүргізіледі. Кәсіпкерлердің к&бісі 

қазақ азаматтары болса да &з кәсіптерін қазақ 

тілінен бастамайтыны &кінішті. Рейд бары-

сында кәсіп иелеріне ҚР «Тіл туралы» Заңды 

түсіндіріп, қолдарына ескерту хаты берілді. 

Міржақып Дулатовтың &ткен ғасырдың 

басында жазған «Қазақ тілінің мұңы» атты 

туындысы бар. Онда: «Мен заманымда 

қандай едім? Мен ақын, шешен, ділмар, 

бабаларымның бұлбұлдай сайраған тілі 

едім. М&лдір судай таза едім. Жарға соққан 

толқындай екпінді едім. Мен наркескен-

дей &ткір едім. Енді қандаймын? Кірленіп 

барамын. Жасыдым. Мұңайдым. Т&ңкеріс 

болды. Қазақтың к&зі ашылды. Оның үстіне 

қазақ тілі – мемлекеттік тіл болды деген заң 

шықты. Т&бем к&кке т&рт елі жетпеді. Бірақ 

не керегі бар, босқа қуанған екенмін…» деп 

қазақ тілі &з мұңын шағады. Рейд кезінде  

бұдан бір ғасыр бұрын осы айтылғаннан да 

бетер қазақ тілінің мұңы онан сайын арта 

түскенін к&ресің. Сол себепті қазақ елінің 

т&л газетіне айналған республикалық «Ана 

тілі» басылымындағы жаңадан ашылған «Тіл 

сақшысы» айдарына біз де &з тарапымыздан 

үн қосамыз, қолдаймыз. 

1лемнің к&птеген елдерінде «Тіл инспек-

циясы», «Тіл полициясы» деген құзырлы 

құрылымдар бар. 90-жылдардың басында 

Балтық жағалауы елдерінде бұл бастама 

бірден жаппай қолдау тауып, іс жүзінде 

нәтижесін к&рсете алды. Ол елдерде бүгінде 

тіл мәселесі біздің елдегідей емес, к&ші 

түзелген.

Қайсыбір ұлттың болмасын, болмыс-

бітімі ол – ана тілінде. Сондықтан да &з тілін 

ұмытқан халық &зін ұмытып, &зін басқа-

ларға таныта алмайды. Тіл дамымаса ұлт 

та ұйыспайды. Себебі тіл – тарихы терең, 

ұр пақ тан-ұрпаққа &з әдеті, мәдениеті, мінез-

құл  қымен сақталып келе жатқан құнды 

дүние. 

Жанар ТҰРДЫБЕКҚЫЗЫ

ҚЫЗЫЛОРДА 

ОҚЫРМАН ОЙЫ БАЙҚАУ

таңдау болмақ. Қазақстан &ркениеттер 

тарихында мемлекеттік деңгейде &з 

әліпбиін &зі таңдаған бірінші ел емес. 

Бұл кез келген елдің дамуы барысындағы 

маңызды тарихи сәті.

Елбасы осы ретте:  «Латыншаға 

к&шудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі 

заманғы технологиялық ортаның, 

ком му ни кацияның, сондай -ақ ХХІ 

ға сырдағы ғылыми және білім беру 

процесінің ерекшеліктеріне байла-

нысты» деп, бұл әліпби қазақстандық 

қоғам ның жаңа кезеңдегі ең қажетті 

таңдауы екендігін айтты.

Қазақ тілін латын әліпбиіне к&шіру 

үшін Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл – 

Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығы» құрылып, білікті маман-

дармен қамтамасыз етілді.  «Тіл – 

Қазынаның» бүгінгі таңдағы ең маңызды 

міндеті – жаңа әліпбидің емле ережелерін 

дайындау жұмыстарын үйлестіру. Қазір 

бұл ережелердің жобалық нұсқасы 

дайын далып, оның аробациясы Аста-

на, Алматы, Қарағанды, 9скемен, Се-

мей, К&кшетау, Қызылорда, Ақт&бе 

қалаларында &тті» деп атап &тті «Тіл – 

Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығының атқарушы директоры Ер-

бол Тілешов.

Ұлттың рухы мен дәстүрінің түп қазығы 

қазыналы әдебиеті мен мәдениетінде. Ел-

басы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» атты мақаласында: «Ұлттық 

салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыка-

мыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір 

с&збен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымыз-

да мәңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, 

1уезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырла-

ры мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар 

қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар 

біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы 

ғана» деген болатын. Ал жыраулық әр адамға 

беріле бермейтін, ерекше қабілеттілікті қажет 

ететін, ойы ұшқыр, тілі жүйрік, сыншы, 

таңды таңға асырып жырлау, жүйелеп айта 

білетін, суырыпсалма, ақындық &нерінің 

басымдылығымен к&зге к&ріне білген &нер 

иесі. Ол кез-келгенге қона бермейтін кие. 

Аталмыш байқауға облысымыздың әр 

&ңірінен келіп, бақ сынасқан 20 қатысушы 

да кешегі күні с&зімен халықтың сүйеніші 

болған жыраулардың сарқыты, бүгінгі 

күннің от ауызды, орақ тілді жайсаңдары 

екендіктерін дәлелдеді. К&рерменнің к&з ал-

дында с&зден сарай тұрғызып, жырдан шашу 

шашты. Бәйгеге келген жарау жүйріктердің 

сынын айтып, т&релік еткен әділ қазылар 

алқасында Қазақстан Республикасының 

мәдениет қайраткері, дәстүрлі әнші Абылай 

Сонымен қатар қазақ әліпбиін ла-

тын графикасына к&шіру бойынша 

ақпараттық насихат жұмыстарының 

күшейту қажеттігіне к&ңіл аударды.

Иә, латын графикасына к&шу – 

&ркениеттік мәселе. Ашық және гло-

балды әлем пайдасына таңдауымыз 

– қазақ тілі жаңа динамика мен дамуға, 

танымалдылыққа мүмкіндік, бағыт алып 

отыр. Бүгінде к&птеген тіл жаһандық 

процестер тарапынан қысым алуда. 

Осы орайда Қазақстанның латынға 

к&шуі - білім саласына байланысты 

басқа да реформалармен тығыз байла-

ныста.  Демек, бұл жаһандану кезеңіндегі 

ұлттың бәсекелестікке қабілеттілігін 

арттыруға бағытталған ұлттық білім жо-

басы болмақ.

«Ең бастысы – ұлттық сананың 

трансформациялануы, &згеруі. Елба-

сы дәстүр мен заманауилық арасында 

тепе-теңдікте тұруға тиісті қазақстандық 

модернизация бағдарламасын енгізудің 

жүйесін ұсынды. Ол тек &ткенге, бұ-

рынғыға жалтақтай бермеуге, жаңаны да 

қуып артынан еріп кетпеуге шақырады» 

деді А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты грамматика б&лімінің мең-

герушісі, филология ғылымының докто-

ры Орынай Жұбаева.

Қармысов, Алматы облысының Тілдерді 

дамыту ж&ніндегі басқармасының б&лім 

басшысы Туғанай Рахымберлина болды. 

Ал қазылар алқасына т&рағалық еткен 

облыстық «Жетісу» газеті бас редакторының 

 орынбасары – Нүсіпбай 1бдірахымов. 

Үміткерлерге Қазақстан Рес публи ка-

сының Президенті Н.1.Назарбаев тың 

«Бола шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

б а ғ д а р л а м а л ы қ  м а қ а л а с ы н а  с ә й к е с 

тақырыптық бағыттардағы шығармаларды 

орындау ұсынылған болатын. Байқауға 

қатысушылардың &нерін бағалау кезінде 

орындалатын шығарманың ұсынылған 

тақырыптарды қамтуы мен &зектілігі, 

шығарманы орындау шеберлігі мен сахна 

мәдениеті қоса ескерілді. Дода талапта-

ры қатысушылар тарапынан ойдағыдай 

еңсерілді .  Алайда бәйге болған соң, 

сайдың тасындай іріктелген жүйріктер 

арасынан да асығы алшысынан түсіп, бағы 

мен бабының сай келген нағыз қазанат 

қана суырылып шығары анық. Екі сағатқа 

созылған байқау қорытындысы бойын-

ша Гүлбақыт Баймұхамет (Кеген ауданы), 

Ұлжан Бақтияр (Талдықорған қаласы) және 

Нұрболат Қосанов (Іле ауданы) жүлделі 3 

орынды &зара б&лісіп, әрқайсысы 60 мың 

теңге сыйақыға ие болды. Ал 2 орынды және 

80 мың теңге к&леміндегі сыйақыны Есхат 

Қазақ әліпбиін латын графикасы-

на к&шіру бойынша ақпарттық наси-

хат жұмыстарына қатысушылар жаңа 

әліпбидің жобасына зор қызығушылық 

танытып, &з ойларын ортаға салды.

Т а я у д а  Ш а й с ұ л т а н  Ш а я х м е -

тов атындағы «Тіл – Қазына»  ұлттық 

ғ ы л ы м и - п р а к т и к а л ы қ  о р т а л ы ғ ы 

Қаскелеңдег і  Сүлейман Демирел 

университетінің дәріс залында  латын 

графикасына негізделген  жаңа емле  

ережелер  жобасын  сынамадан  &ткізді.

Сынамаға Сүлейман Демирел уни-

верситетінің оқытушылары мен студент-

тері, жалпы саны 60 адам қатысты. 

«1р ұлттың ұлттық әліпбиінде т&л 

дыбыстары ғана таңбаланады. Бұрынғы 

зорлықпен танылған қырық екі таңбалы 

әліпби біздікі. (42-28=14). 1ліпби 

ұсынушылар он т&рт таңбаның ішінен 

бірді-екілісін қимай жүр. Бірін алып, 

бірін қалдыруда еш ғылыми қағида  

жоқ. Олардың он т&рті де &зге тілдің 

жүйесіндегі әріптер. Оларды  ұлттық  

әліпбиге кіргізуге болмайды. Сонда &зге 

тілден енген с&здерді қалай жазамыз дер 

біреулер. Алатын с&з солардың бірінің 

с&зі болған соң, ағылшын мен орыс 

қалай жазса, солай жазамыз. Олар да 

шетелге шыққанда аты-ж&ндері немесе 

жер-суының атауларын халықаралық 

стандарттармен латынның 26 қарпімен-

ақ транслитерациялап отыр ғой. Басында 

соны пайдаланармыз, сосын Москваны 

– Мәскеу, Россияны – Ресей, Пекинді 

– Бейжің деген сияқты &з дыбыстық 

жүйемізге біртіндеп ыңғайлай береміз. 

Термин с&здердің шама жеткенін ауда-

рамыз, қазақша жаңа с&з тудырамыз. 

Бұның бәрі әліпби бекітілгеннен кейін 

де ұзақ мерзімге тоқтаусыз жалғаса 

беретін жұмыстар. Ал қазақ әліпбиінде 

қазақтың т&л дыбыстарына ғана орын 

берілуі керек» деді «Мемлекеттік тілді 

дамыту институты» ЖШС атқарушы 

директоры, филология ғылымының кан-

дидаты  Бижомарт Қапалбек.

С ы н а қ қ а  қ а т ы с у ш ы л а р  ж а ң а 

әліпбидің жобасына зор қызығушылық 

таныттып, қызу талқылады. 

Нұркен ЖАНД9УЛЕТҰЛЫ

Нұрәлі (К&ксу ауданы) мен Рауан Ексілов 

(Алак&л ауданы) иеленді. Кіл жүйріктен кім 

жүйрікті таңдаған бәсекелі бәйгеде Жам-

был ауданының намысын қорғап келген 

Ұлжан Аглакова бірінші орын тұғырына 

к&терілді (сыйақы м&лшері 120 мың теңге). 

1діл қазылар алқасы аталған жүлдегерлерді 

марапаттағаннан кейін, Бас жүлде мен 

150 мың теңге сыйақы кімге бұйырғанын 

білу сәті келді. Сонымен, «Текті с&здің 

т&ресі – терме» атты облыстық жыршы-

термешілер байқауының Бас жүлдесін 

Қ.Байсейітов атындағы саз колледжінің 

білімгері Дархан Серік жеңіп алды. Байқауда 

«Мен – қазақпын» деп жырлап, тарих-

пен бүгінді сабақтастырып, к&пшіліктің 

к&ңіліндегісін д&п басты. Жыршының 

бұлбұл ұя салған к&мейінен шыққан әнді 

орындау шеберлігі к&пшілікті тәнті етті. 

Алдағы уақытта облысымыздың намы-

сын аталмыш байқаудың республикалық 

деңгейінде қорғайтын Дархан Серікке барша 

&нерсүйер қауымның артар үміті мен сенімі 

мол. Келушілер сол үміттер ақталсын деген 

ақ тілекпен тарасты.

Жансая СМАҒҰЛОВА,
Алматы облысының Тілдерді 

дамыту ж�ніндегі басқармасының 
баспас�з хатшысы

ТІЛ – ҰЛТТЫҢ ЖАНЫ

ТЕКТІ СӨЗДІҢ ТӨРЕСІ 

ЕҢ ҚАЖЕТТІ 
ТАҢДАУ

ӨРКЕНИЕТТІК 
МӘСЕЛЕ
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К&п ұзамай монография авторы &зінің 

ғылыми жетекшісі – Н.Уәлиевтің еңбегіне 

сілтеп, «одан с&здерді орфограммалаудың 

ғылыми негіздерін ұсынатын алғашқы 

грамматологиялық ізденістерді к&руге 

болады» деп жазыпты. Н.Уәлиев болса, 

біріккен с&здердің бір заттың атауы болуы, 

бір мағынаны білдіруі сыңарларының 

бірігіп жазылуына себеп бола алмайты-

нын, сондықтан мәселені құрылымдық 

элементтер деңгейінде қарау керектігін 

айта келіп, біріккен с&з сыңарларының 

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

М.М.Копыленконың фраза тіркес тео-

риясымен анықтауды ұсынады. Аталған 

еңбекті тауып алдым. Авторлар айтқандай, 

ол М.Копыленконың жеке &зінікі емес, 

З.Поповамен бірігіп жазған «Очерки по 

общей фразеологий» (1989 ж.) деп ата-

латын кітап екен. Аты айтып тұрғандай, 

біріккен немесе бірікпей б&лек жазылып 

жүрген тіркесті с&здерге емес, тіл білімінің 

фразеология саласына арналыпты.

Аталған ғалымдардың айтуынша, 

тұрақты тіркес құрамындағы сыңарлар 

денотативті де (Д), коннотативті де (К) 

мағыналарда қолданыла береді екен. 

Ол кісілердің денотативті мағына деп 

отырғандары – тура мағына, коннотативті 

мағына дегені – ауыспалы мағына деген 

с&з. Мұны &з мысалымызбен түсіндірер 

болсақ, «ол жолмен келе жатыр» дегендегі 

«жол» с&зінің мағынасы – тура мағына 

(Д1), «кітаптың әр жолында 6-7 с&з бола-

ды» дегендегі «жол» екінші қатарлы тура 

мағынада қолданылған (бұл мағына Д2 деп 

белгіленген). Сондай-ақ «&мір жолы», «&су 

жолы» дегендердегі жол – «тіршіліктегі 

жүріп &ткен ізі, үлгі-&негесі» деген ауыспа-

лы мағынада (К1), ал «ата жолы», «жолдан 

тайды» дегендердегі «жол» – әуелгі К1 

мағынасынан әжептәуір алшақтап кеткен, 

«салт, дәстүр, әдет-ғұрып» деген мәнде 

(К2) қолданып тұр.

М.Копыленко мен З.Попова с&з 

мағыналарының осындай да түрлері бо-

латынын айта келіп: «Тұрақты тіркестер 

кемінде екі сыңардан құралады. Олардың 

ауыспалы мағынада қолданылғандары ғана 

фразеологиялық тұрақты тіркес бола алады. 

Тұрақты тіркес құрамындағы сыңарлардың 

қайсысы тура мағынада, қайсысы ауыспа-

лы мағынада тұрғандықтарына және ол 

мағыналардың даму деңгейлеріне қарай 

фразеологизмдерді топ-топқа б&луге бола-

ды» деген ой айтады. Бұл зерттеушілерінің 

тұжырымы бойынша, Д1Д1-ден К3К3-ке 

дейінгі аралықтағы тұрақты тіркестер – 

фразеологиялық тіркестер (фразеосочета-

ния) болып есептеледі. Олардың ішіндегі 

Д1Д1, Д2Д1 қатынастағылар – еркін 

тіркестер, К1К1, К2К2 қатынастағылар 

– фразеологизмдер, ал К3К3-тер – идио-

малар.

Орыс ғалымдардың осы тұжырым-

дарына сүйенген Н.Уәлиев: «С&з әуелгі 

мағынасынан алшақтап (Д2К1), одан қол 

үзген сайын (К3) екі құрамды күрделі есім 

с&здерді бірге жазу үрдісі күшейе түседі. 

қызмет атқарып тұрғандықтан, бұл тілдік 

бірлік б&лек жазылуға тиіс еді. Ол с&з 

Қ.Күдеринованың «теориясы» бойынша, 

ҚТОС-та да, Қ1ТС-те де біріктіріліп 

жазылған.

Монография авторы тіркесті с&здердің 

б і р г е ,  б & л е к  ж а з ы л у ы н  а й қ ы н д а у 

мақсатында тілдік бірліктердің екі жақты 

сипатын, яғни сыртқы тұлғасы (тұрпат 

межесі) мен ішкі мазмұнын (мазмұн 

межесін) тірек етіп алады. Бұл істі теріс 

дей алмаймыз. Оның теріс жері – басты, 

негізгі тірек ретінде тұрпат межені алып, 

оны бірінші орынға шығарғандығы. Яғни 

мазмұнды тұрпатқа тәуелді, бағынышты 

еткендігі. Біздің ойымызша, бірінші кезек-

ке тұрпат межені емес, мазмұн межені алға 

шығарып, тұрпатты мазмұнға бағынышты 

еткені ж&н еді. 9йткені кез келген с&здің, 

мейлі ол түбір с&з (қасық), туынды с&з 

(қасықша) болсын, мейлі ол қос с&з 

(қасық-қасық), тіркесті с&з (ас қасық) 

болсын, олардың жасалуына түрткі бо-

латын нәрсе – мағына, ұғым. Ұғымсыз, 

мағынасыз ешқандай с&з жасалмайды. 

Екінші кезекте – сол мағына мен ұғымның 

шартты таңбасы болып саналатын сыртқы 

тұлғасы (формасы). С&здің сыртқы тұлғасы 

оның мағынасына сәйкес келіп, дәл ашуы 

керек. Басқаша айтсақ, с&здердің бірге, 

б&лек немесе сызықша арқылы жазылуы – 

олардың қандай с&з түрі екендігін к&рсету 

Жақында құрбым хабарласып, 
жылдар бойы жазған туындыларын 
жинақ етіп шығарғысы келетінін 
айтып, тұсаукесер рәсімін үш 
қалада �ткізу жоспары бар екенін 
жеткізді. Ойланып қалдым... 

Соңғы кезде қоғамда кітаптың 

тұсауын бір емес, 2-3 жерде кесу дәс-

түрге айналды. Бұған бәлендей мән 

беріп жатқан ешкім жоқ. Қалыпты 

жағдай сияқты.  1ркім &з шаруасымен 

айналысып әлек. 1йтпесе кітабын 

«бұл да бір перзентім ғой» дейтін 

қаламгерлер тұсаукесердің &мірде 

бір-ақ мәрте болатынын жақсы білуі 

тиіс қой. Бәлкім, бұл &з туындысын 

жарнамалаудың заманауи түрі шығар.

Қалай десек те, алғашқы тұсаукесер 

орнын ақын-жазушының &зі таңдап, 

қадір тұтатын игі жақсыларға кітабы-

ның тұсауын кестіріп, батасын алса 

соның &зі әжептәуір мәртебе емес пе? 

1рі қарай &з қалауымен немесе ұйым-

дас тырушылардың шақыртуы мен &зге 

де &ңірлерге, облыс орталықтарына 

– Негізі осындай клубты ашу 

к&птен ойымда жүр еді. Шыңғыс, 

Ислам атты достарыммен ақылдасып, 

бір жұма аясында іске асырдық. Сабақ 

&т кізетін ғимарат та дереу табылды. 

Ғимартты жеңілдікпен жалға бергені 

үшін Достық үйіне алғысым шексіз.

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Кім 

не десе де, болашақта бәрі қазақша 

болады. Сондықтан біздің азаматтар 

қиналмай, қысылмай қазақ тілінде 

с&йлеуге дайын болуы керек. К&бінесе 

адамдар «қате с&йлеп қоямын, 

акцентім бар» деп ұялып, қысылады. 

Ал біздің мақсатымыз – оларға анық 

және акцентсіз қазақша с&йлеуді 

үйрету.Тілді мүлде білмейтіндерге 

басынан бастап оқытамыз, біз олар-

ды қоғамда қазақша с&йлетуіміз ке-

рек. К&бінесе қазақ немесе &зге ұлт 

&кілі қазақ тілінде нашар с&йлесе 

оған орыс тілінде жауап бере сала-

ды, ол дұрыс емес. Керісінше, тілді 

білмегендермен қазақ тілінде к&п 

с&йлессек, оларға жақсы тәжірибе 

болар еді. Екі оқытушымыз бар, 

А т а л ғ а н  ш а р а  б а р ы с ы н д а 

деле гаттардың бірауыздан дауыс 

беріп, қолдауымен Ернар Айдаров 

 Наурызбай аудандық «Жас Отан» 

жастар қанатының т&рағасы болып 

сайланды. Ернар Айдаров қазіргі 

таңда «Жас Отан» жастар қанатының 

қ а т а р ы н д а  ж а с а м п а з д ы ғ ы м е н , 

біліктілігімен к&рініп келе жатқан 

азамат. Ол Қазақстан Республи-

касы Тәуелсіздігінің күні, Астана 

қаласының 20 жылдығы мерекелеріне, 

сондай-ақ Отан қорғаушылар күніне 

орай Алғыс хаттармен марапатталған.  

Ернар &зінің с&йлеген с&зінде 

қазіргі таңдағы қоғамдағы бета-

лыс, қоғам мен мемлекет тарапы-

нан жас ұрпақтың қалыптасуы мен 

тәрбиеленуі мәселелеріне ерекше 

назар аударылуы мемлекеттегі  жастар 

саясатын жүзеге асырудың жаңа сапа-

атауы ма деп ойланып отырмайды. Немесе 

қара &рік с&зін &рікке қатысы жоқ екен деп, 

бірге жаза алмайды. Олардың емлесі тілдік 

фактыларға негізделуі тиіс» дейді. Бірақ 

олардың қандай тілдік факторлар екендігі 

ол жерде к&рсетілмейді. Одан әрі қарай 

Қ.Күдеринова мен ешқашан жазбаған: 

«Туыс атауы қысқышбақаны б&лек жазсақ, 

ол молюскалар типіне жататын перловица 

болмай, хордалылар типінің қосмекенділер 

класына жататын бақалар туысының бір 

түрі болып шығады. Ал шындығында, ол – 

омыртқасыз жануар» деген үзінді келтіреді 

де, оны менің 1984 жылғы ҚР Ғылым ака-

демиясы Хабарларының 2-ші н&мірінде 

жарияланған «Қазақ тілі орфографиялық 

с&здігі туралы» деген мақалама сілтепті. 

Біріншіден, мен қысқышбақа деген 

бақаны білмеймін. Білмеген нәрсем тура-

лы жазу менің әдетімде жоқ. Екіншіден, 

зерттеуші «менен алған» жоғарыдағы 

үзіндіні журналдың 93-ші бетінде дейді. Ал 

менің мақаламның мәтіні журналдың 36-

42-ші беттерінің аралығында. Журналдың 

шифры – П304а. Мақаламды қайта оқып 

шығып, айтқандарымның растығына к&з 

жеткізген адам кешірім сұраса игі. Егер 

менікі дұрыс емес болса, мен де қатемді 

мойындауға әзірмін. 

Дау туғызып жүрген бір-ақ нәрсе бар. 

Ол – орфографиялық с&здікті құ рас-

тырушылардың кесірінен б&лек жазылып 

жүрген біріккен с&здер. Бұл даудың бірден-

бір себебі – біріккен с&здерді осы типтес 

басқа с&здерден ажыратудың қиындығы 

мен күрделілігі. Орфографиялық с&здікті 

құрастырушылар: «Тіркесті с&здерді 

біріктіру-біріктірмеу үшін олардың 

арасындағы мағыналық қатынастар ға 

(Д1Д1, К1К1, К3К3, т.б.) қарау керек» 

дейді (Ол туралы пікірімізді біз жоғарыда 

айтқанбыз). Бірақ &здері оған қарамайды. 

Біз болсақ, бірге немесе б&лек жазу үшін 

тіркесті с&здердің жалпылай алғандағы 

мағыналық ерекшеліктеріне, сыңарлар 

арасында синтаксистік қатынастың бар-

жоқтығына және с&здердің қолданылу 

қызметтеріне қарау керек деп ойлаймыз. 

Мысалы, ҚТОС-ты түзушілер теміржол, 

тасжол (Қ1ТС-те бұл соңғы с&з б&лек 

жазылыпты) дегендерді бірге жазған. 

Мұны дұрыс делік. Орфографиялық 

с&здіктің осы басылымында арба жол, 

даңғыл жол, жалғызаяқ жол, күре жол, 

қара жол, қасқа жол, табан жол, тақта жол 

дегендер б&лек жазылып берілген. Арба 

жол, даңғыл жол, тақта жол дегендердің 

б&лек жазылғаны дұрыс. Бұл сыңарлардың 

арасында синтаксистік қатынас бар. Ол 

с&здердің бірінші сыңарларына «қандай 

жол?» деген сұрақ қоюға болады. Ал 

қалған «жолдардың» (жалғызаяқ жол, 

күре жол, қара жол, қасқа жол, табан 

жол) б&лек жазылғаны дұрыс болмаған. 

9йткені олардың сыңарларының ара-

сында ешқандай синтаксистік байла-

ныс жоқ. «Жалғызаяқ жол» дегендегі 

жалғызаяқ с&зіне «қандай жол?» деген 

сұрақ қойып к&ріңізші? Жауабы: «Жалғыз 

аяқпен жүретін жол» болып шығады. 

Сондай-ақ күре жол дегенді «күреп қойған 

жол» деп ұғамыз ба? Қара жол – «қап-

қара жол», қасқа жол – «қасқасы бар 

жол» дегеніміз қисынға келе қояр ма 

екен? Жолдардың басқа түрлері: ат жол, 

асфальт жол, аяқ жол, баурай жол, кер 

жол, қия жол, машина жол, соқпақ жол, 

тақ-тақ жол, тастақ жол, т&скей жол, тік 

жол, шойын жол дегендер орфографиялық 

с&здікке алынбаған. Бұлардың ішіндегі 

аяқжол, соқпақжол мен шойынжол 

(Шойынжолдың теміржолдан ешқандай 

айырмашылығы жоқ) дегендер – біріккен 

с&здер. Қалғандарын синтаксистік с&з 

тіркесі ретінде б&лек жазуға болады. Олай 

болса, біріккен с&з дегеніміз – атау септікте 

тұрған кемінде екі есім с&здің (түбірдің) ал-

дымен бір-бірімен тұрақты түрде салаласа 

(қабыса) тіркесіп, қолданыла келе &зара 

жымдасып, лексикаланып, біртұтас жаңа 

лексика-семантикалық мағынаға ие бо-

лып, бір ғана заттың атауы болып тұрған, 

бір ғана сұраққа жауап беріп, с&йлемнің 

бір ғана мүшесі болатын номинативтік 

бірлік. Біріккен с&здердің ең басты белгісі 

– тіркес құрамындағы сыңарлардың ара-

сында ешқандай синтаксистік қарым-

қатынастың жоқтығы және мағына 

тұтастығы. Тіркес құрамындағы сыңарлар 

&здерінің әуелгі тура мағыналарын сақтауы 

да (ортан жілік, жан қалта), сақтамауы да 

(кәрі жілік, ақыл тіс) мүмкін. Біз ортан 

жілік дегенді «ортада тұрған жілік» деп, 

жан қалта дегенді «жанға (екі бүйірге) 

салған қалта» деп ұқпаймыз. О баста сон-

дай ұғымда болғандығына қарамастан (тіл 

– дамып отыратын құбылыс), қазіргі кезде 

біз оларды «жіліктің, қалтаның, тістің бір 

түрінің атауы» деп ұғамыз. Осы тұрғыдан 

алғанда, «Тіркесті с&здердің құрамындағы 

сыңарлар әуелгі тура мағыналарын 

сақтаса, олар б&лек жазылады» деген пікір 

шындыққа сәйкес келе бермейді. Себебі 

ол сыңарлар бұрынғы тура мағыналарын 

сақтағанмен, бір-бірімен анықтауыштық, 

анықталушылық қатынастарда тұрған 

жоқ. Басқаша айтсақ, тіркес құрамындағы 

сыңарлардың арасынан сіз ешқандай 

синтаксистік байланыс таба алмайсыз. 

Сондықтан мұндай тіркесті с&здердің бірге 

жазылғаны мақұл. Ал ол сыңарлардың 

арасында синтаксистік қатынас болса, 

олар – тіркесті с&здер емес, синтаксистік 

тіркестер. Синтаксистік тіркестер б&лек 

жазылады. Тіркесті с&здерге идиомалану 

тән емес. Егер тіркесті с&здер идиомала-

нып, бейнелі, образды мағынада қолда-

нылса, М.М.Копыленко мен З.М.Попова 

айтқандай, олар – фразеологизмдер. 

Фразеологизмдердің құрамындағы 

с&здерді біріктіріп жазу – ең үлкен 

қателік.

барып оқырманмен кездесу &ткізіп, 

кі табының мән-маңызы жайын-

да келелі әңгіме &рбітсе бұл да бір 

ғанибет іс болар еді.  

Бәлкім, заманына қарай адамы 

дерсіз. Дегенмен, кітаптың тұсауын 

бір рет кестіріп, одан кейін тағы да 

бірнеше рет &ткізуді құптай қою қиын. 

Бұл үрдістің біздің қоғамға қашан, қай 

уақытта келгені белгісіз. 1ттеген-айы, 

барған сайын үдеп, белең алып бара-

ды. Қазақы ұғымдағы тұсаукесер деген 

с&з &зіне сай келмей қалды. 

Ойымыздың тоқ етеріне кел-

сек, біздіңше, тұсаукесер бір-ақ рет 

қана болғаны дұрыс. Сонда оның 

мәні де, мағынасы да жоғалмайды. 

1сері де оқырманның жадында 

ұзақ сақталады. Асылы, әдебиетке 

«пиар» деген нәрсе онша жарас-

пайды. Жақсы жазылған туынды, 

оқырманның к&ңілінен шығатын 

кітап жарнамасыз-ақ танылып, халық 

сұранысына ие болады.

 Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Ескендір және Яна деген жас ма-

мандар. Жастары 23 және 25-терде.  

Ескендір – аудармашы, полиглот. 

Яна – заңгер. 

– Кімнің әдістемесін пайдалана-

сыздар?

– Қанат Тасыбековтың методика-

сын қолданып жүрміз. 

– Клубтың жағдайы қалай? Қаты-

сушылар к&п пе?

– Курсқа  20 шақты адам жазылды. 

1лі де хабарласып келгісі келетіндер 

к&п. Келем деушілерге есік әрдайым 

ашық. 

– Алда осындай клубтарды басқа 

да қа лаларда ашу жоспарларыңыз 

бар ма?

– Жоспарларымыз к&п. 1зірше 

осы клубты дамытқан ж&н. 

Айтпағымыз, елімізде тіліміздің  

дамуына атсалысып жүрген осын-

дай азаматтардың еңбектері жемісін 

берерінен үміт мол. 

Қымбат КЕРЕЙБАЙ
АЛМАТЫ

лы тәсілдерін әзірлеуді қажет ететінін 

атап &тті. Осы ретте «Жас Отан» Жа-

стар қанатының 2020 жылға дейінгі 

«Жастар – Отанға!» стратегиясы 

миссиясының маңыздылығын тілге 

тиек етті. 

– «Жастар – болашаққа апаратын 

алтын к&пір» дейді дана халқымыз. 

Алматы – бұл жастар қаласы. Соған 

орай жастарға артылар жауапкершілік 

те жоғары. Біздің әлеуметтік-эконо-

микалық даму жолындағы қарқы-

нымыз жастардың қоғамдық –  саяси 

&мірдегі  ұстанымына, олардың 

ертеңгі  күнге деген сенімі  мен 

белсенділігіне тікелей байланысты. 

Еліміздің бейбітшілік аспанында 

жастарымыз тәуелсіз елдің айқын 

мақсаттарымен жігерленіп, тек қана 

алға ұмтылып жұмыс жасауы қажет. 

Ел сенімін, үмітін ақтау – жастардың, 

яғни біздің қолымызда, – деді Ернар 

Айдаров. 

    

Ғаламат АЙТҚОЖИН

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ,
профессор

СЫРЫ 
НЕДЕ?

БӨЛЕК ЖАЗЫЛУЫНЫҢ

қатынастарда тұрған тіркесті с&здердің 

барлығы бірге жазылатын болса, онда 

зерттеуші Қ.Күдеринованың қос құрамды 

тіркесті с&здерді М.М.Копыленко мен 

З.М.Попованың фразеологизмдерге 

қатысты теориясына салып, мағыналық 

қатынастардың әрқайсысына жеке-жеке 

тоқталып, оларға толып жатқан мысал 

келтірудің не қажеті бар еді? Одан да 

бірауыз с&збен «Д1Д1 қатынастағылар – 

б&лек жазылады, қалғандары – бірге жазы-

лады» десе, жетіп жатқан жоқ па?

Бұдан әрі Қ.Күдеринова: «Фразеоло-

гиялық атаулардың (мысалы, арамтамақ, 

атк&пір, басбұзар, баскесер, баукеспе, жа-

тыпатар, жүзіқара, т.б.) жазылуына келсек, 

«Қазақ тілінің орфографиялық с&здігінің» 

(ҚТОС) соңғы басылымында жалпы саны 

90-ға жуық тұрақты тіркестер біріктіріліп 

берілді» дейді.

9здері айтқандарындай, Д1Д1, Д2Д1 

қатынаста тұрған қос құрамды есімді 

тіркесті с&здердің барлығы ор фография-

лық с&здікте әр уақыт бірге, ал қалғандары 

б&лек жазылса ж&н ғой. Жоқ, зерттеушілер 

құрастырушы сыңарлардың тура, ауыспа-

лы мағыналарда тұрғанда рына қарамастан, 

олардың біразын &з қалауларынша бірге, 

біразын б&лек жазады. Мысал келтірейін. 

Қ.Күдеринова:  «Кәрі  жілік,  мойын 

омыртқа дегендер К2К1 немесе К1К2 

қатынасқа жетпеген с&здер. Сондықтан 

олар б&лек жазылады. 9йткені бұлардың 

екі сыңары да тура мағынада тұр» дейді. 

Біздің ойымызша, бұл тіркестердегі «кәрі» 

с&зі де, «мойын» с&зі де тура мағынада 

тұрған жоқ. Егер «кәрі» с&зі тура мағынада 

тұрса, жілік те «адам сияқты қартайып, 70-

80 жасқа келді» деп ұққан болар едік.

Автор кітабының 78-ші бетінде: «...

Мұндағы (орфографиялық с&здіктегі) тас 

к&мір с&зінің б&лек таңбаланып жүруі – 

композит мағынасын к&мір сыңары да 

бере алу себебінен» дейді. 9зі құрастырған 

с&здікке қарасақ, «таск&мір» с&зі онда 

біріктіріліп жазылған. 

107-ші бетте: «Аяқ бау, тізе бау, уық бау, 

шаңырақ бау, қол бау, құлақ бау құрама 

с&здері б&лек таңбаланса, дәл осы үлгідегі 

шашбау, белбеу, қазықбау лексемалары 

бірге таңбаланады» дейді. Бірақ бұлардың 

бәрі орфографиялық с&здікте біріктіріліп 

жазылған.

Біздің зерттеушіміз: «Кереге бау, қол 

бау, қамшы сап с&здері б&лек жазылады» 

дейді. ҚТОС-та бұлардың кереге баудан 

басқаларының бәрі біріктіріліп жазылған. 

Олардың біріктіріліп жазылғаны дұрыс. 

Алайда қазақ тілінде «кереге бау» деген бау 

жоқ. Болса, ол с&з ҚТОС пен 15 томдық 

Қ1ТС-тің ең болмағанда біреуіне алынар 

еді.

Тілімізде ақ сүйек деген екі түрлі тілдік 

бірлік бар. Бірі – ұлттық ойын аты. Ол 

с&з біріктіріліп жазылуға тиісті. Екіншісі 

– «хан, сұлтан, бек тұқымы, үстем тап 

&кілі» деген мағынадағы фразеологиялық 

тұрақты тіркес. Ауыспалы мағынада 

қолданылып, эмоциялық-экспрессивтік 

ОЙТҮРТКІ

Тұсау бір-ақ рет 
кесілмейтін бе еді...

Жастар – ел ертеңі

Қазақ тілін 
тегін үйретеді

НЕМЕН  ҚУАНТАСЫЗ?

ЖИЫН

БІРІККЕН СӨЗДЕРДІҢ

Мәселен, ақ аю с&зінің орфография лық 

с&здікте б&лек жазылып тұрған себебі 

– ондағы «ақ» тура мағынада тұр. Ал 

ақб&кен с&зіндегі «ақ» &зінің тура мағына-

сынан алшақтап, к&мескіленіп кеткен. 

Сондықтан ол с&з соңындағы с&збен 

бірігіп жазылады» дейді. 

Біздіңше, ақаю мен ақб&кен с&здерінің 

ешқандай айырмашылықтары жоқ.

Н.Уәлиевтің осы ойына шәкірті 

Қ.Күдери нова да қосылады: «Екі сыңары 

да Д1Д1 қатынаста тұрған алтын сағат, 

күміс қасық, қой қора деген сияқты с&здер 

– б&лек жазылады Ал қалған қатынастарда 

тұрған қос құрамды с&здердің (ақбаттауық, 

к&ктал, сарымай, т.б.) барлығы біріктіріліп 

жазылады» дегенді айтады.

Е г е р  К 1 К 1 - д е н  б а с т а п ,  К 2 К 2 

м е н  К 3 К 3 - к е  д е й і н г і  а р а л ы қ т а ғ ы 

үшін емес, олардың қандай мағынада 

қолданатындығын ажырату үшін қажет.

Айталық, тал – ағаштың бір түрі (туыс 

атауы). Сулы жерлерде &сетін, жіңішке 

жапырақты ағаш. Осы ағаштың ақ тал, 

к&к тал, қара тал, қызыл тал, сәмбі тал 

сияқты толып жатқан түрлері бар. ҚТОС-

та, неге екенін қайдам, сәмбі тал б&лек, 

қалғандары біріктіріліп жазылыпты. Сәмбі 

талдың б&лек жазылғаны дұрыс. 9йткені 

ол – түр атауы. Б&лек жазылуы – оның 

мән-мағынасына, мазмұнына сәйкес 

келіп тұр. Ал қалғандарының бірге жазы-

луы – оларды түр атауы емес, туыс атау-

ына айналдырып жіберген. Бұл – үлкен 

қателік. Осы жағдайларға қарамастан, 

жоғарыдағы ақ тал, к&к тал... дегендерді 

синтаксистік с&з тіркесі («ақ түсті тал») 

деуге келмейді. Алғашқы кезде «ақ» 

с&зінің «ақ тал» атауының жасалуына 

уәж болса, болған шығар. Ал қазіргі кез-

де «ақ» с&зі мен «тал» с&зінің арасында 

ешқандай синтаксистік байланыс жоқ. 

Ақ – анықтаушы, тал – анықталушы с&з 

емес. Олардың әр сыңары атау тұлғада 

тұрып, бір-бірімен салаласа байланысып, 

мүлде жаңа мағынаға ие болған. Белгілі 

бір заттың (тал түрінің) атауы ретінде 

қолданылған. С&йтіп, с&йлемнің бір-ақ 

мүшесі болып жұмсалынады. 

Қ.Күдеринованың еңбектерінде 

ақиқатқа сай келмейтін жаңсақ пікірлер аз 

ұшыраспайды. Мәселен, «Қазақ тіліндегі 

&сімдік атаулары» (1988 ж.) атты еңбегімде 

мен «ақбасжусан» деген жусанның (по-

лынь) түрі емес, ол – мыңжапырақ (тыся-

челистник) деп аталатын &з алдына б&лек 

&сімдіктің қосымша атауы. Осы сияқты 

ақбасжоңышқаның (астрагал ветвистый) 

жоңышқаға (люцерна), қара&ріктің (сли-

ва) &рікке (абрикос) ешқандай қатысы 

жоқ. Бұлар &з алдына б&лек-б&лек &сімдік 

атаулары. Сондықтан мұндайлар белгілі 

бір заттың атауы ретінде б&лек емес, бірге 

жазылуға тиісті» деген ой айтқан болатын-

мын.

Менің осы ойымды теріске шығару үшін 

Қ.Күдеринова &з кітабында: «Қатардағы 

оқырман ақбас жусан түр атауы ма, туыс 
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РӘМІЗ – 
егемендік белгісі

Үздіктерге – құрмет

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ

Рәміз – мемлекеттің мызғымас 

негіздерінің бірі. Сонау тарих та-

мырына к&з тастайтын болсақ, 

тарихта таңбаны пайдалану дәстүрі 

ежелден к&не түркі заманында 

пайда болғанын тарихи деректер 

дәлелдейді. К&шпелілер ортасында 

бір тайпадан екінші тайпа б&лініп 

шыққанда ең әуелі азан шақырып ат 

қоюмен бірге киелі т&рт қанаттың 

туын к&тере дүниені дүбірлетіп 

ұранын шақырып Алты Алашқа 

к&рсетіп таңбасын белгілеу дәстүр 

болған. Сол таңбаға қарап елін 

айыратын. Бұл дәстүр ұрпақтан-

ұрпаққа жалғасқан. Мысалы, түркі 

халық тарының символы ретінде 

қасқыр бейнелеген. Сондықтан 

да олар қасқырды кие тұтып, 

&зіндік ерекшеліктерін к&рсеткен. 

Қазақ халқының жүз бен руын-

да да &зіндік таңбалар, ұрандар 

болған. Мысалы, Шаңышқылы 

руының жауынгерлік ұраны – «ай-

рылмас» болса, Байбақты руының 

ұраны – «дәуқара». Ұран, таңба 

әрбір рудың еркіндігін, рухын, 

ерекшелігін к&рсетеді. «Герб» с&зі 

неміс тілі нен аударылғанда «Таңба» 

деген мағынаны білдіретінін ескер-

сек, демек, ұран, таңба ұғымдары 

ғасырлар қойнауынан сыр шертеді.

Қазақстанды үлкен тайпа неме-

се ру деп қарайтын болсақ, 1нұран, 

Ту, Елтаңба бұл тайпаның к&зі, 

құлағы, тілі деп қарауымыз ке-

рек. Себебі ұлттың ұлт екенін, 

елдің егемендігін дәлелдейтін осы 

– мемлекеттік рәміздер. 1лем 

елдерінің әр түкпірінде жұлдыздай 

жарқыраған Туымыз, әсем әуенмен 

ойналатын 1нұранымыз біздің 

м а қ т а н ы ш ы м ы з .  1 9 9 2  ж ы л ы 

маусымның 4-і тәуелсіз Қа зақ-

с т а н н ы ң  ж а ң а  м е м л е к е т т і к 

рәміздері алғаш рет бекітіліп, бұл 

күн ел тарихында жаңа мемлекеттік 

рәміздер күні ретінде мәңгі есте 

сақталады.

Мемлекеттік ту – еліміздің 

тұ тастығы мен кепілдігінің, еге-

мендігі мен ерлігінің, мәртебесі 

Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының Ақт�бе облыстық 
ұйымы 595 бастауыш ұйымды 
біріктіреді. Есепте тұратын 120 
мыңдай мүшенің 28 мыңнан 
астамы еңбек ұжымдарында 
қызмет етуде. 

Облыстық ұйым жан-жақты жос-

парға сәйкес Елбасының «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 

асыру, латын әліпбиіне к&шу, білім 

беру мекемелерінде үш тілде оқытуға 

дайындық жұмыстарын жүргізу ба-

рысында ортақ шаруаға үлес қосып 

келеді. Бұл ретте Хромтау, Мәрт&к, 

Т е м і р ,  О й ы л ,  А л ғ а  а у д а н д ы қ 

ұйымдарының тия нақты қызметі 

облыстық ұйым алқа жиынында 

атап к&рсетілді. 9кінішке орай, 

Қарғалы, Мұғалжар аудандарында 

ұйым тірлігі к&ңіл к&ншітпей тұр.

Алқа жиынға қатысушылар 

келесі жылы қоғамның құрылға-

нына отыз жыл толатынына бай-

ланысты күнілгері дайындық 

шара ларын қолға алу қажеттігіне 

назар аударды. Ұлт газеті «Ана 

тілінің» биылғы 24 (1438) санын-

мен мықтылығының кепілі. Оған 

келтірер дәлел &те к&п. Талай ай-

бынды батырларымыз бен батыл 

қыздарымыздың әлем түкпірінде 

айтулы жетістіктерге жетіп, «Қазақ» 

атын дүниежүзіне к&рсетіп, шы-

найы жеңістері  арқылы К&к 

туымыздың желбіреуіне жұмыла 

кірісіп жатқаны әрбір қазақ үшін 

үлкен мақтаныш. Қазақстан деген-

де к&з алдыңа келетін баға жетпес 

байлық – К&к туымыз. 

Елтаңба – ерлік пен елдіктің 

нышаны, ол рәміздердің айырыл-

мас б&лшегі. Елтаңба 1992 жылы 

ресми түрде қабылданды. Оның 

авторлары – белгілі сәулетшілер 

Жандарбек Мәлібеков пен Шот-

Аман Уәлиханов. Елтаңбадағы 

шаңырақ — киiз үйдiң күмбезi 

к&шпелi түркiлер үшiн үйдiң, 

ошақтың, отбасының бейнесi бол-

са, тұлпар — дала дүлдүлi, ер-аза-

маттың сәйгүлiгi, желдей ескен 

жүйрiк аты, жеңiске деген жа-

сымас жiгердiң, қажымас қай-

раттың, мұқалмас қажырдың, 

тәуелсiздiкке, бостандыққа ұмтыл-

ған құлшыныстың бейнесi. 

 1нұран – Отанды, Атамекенді, 

мемлекетті мадақтайтын музыка-

лық шығарма, мемлекеттің негізгі 

рәміздерінің бірі. Гимн ел аза-

маттарын тиімді  әлеуметтік-

саяси тұрғыдан топтастырып, 

этномәдени тұрғыдан теңдестіру 

үшін негізгі мәнге ие, маңызды 

д ы б ы с т ы қ  р ә м і з  с а н а л а д ы .

Тәуелсіз Қазақстанның тарихын-

да еліміздің мемлекеттік гимні 

екі рет – 1992 және 2006 жылдары 

бекітілді. 1уенінен жан дүниемізді 

танытар ұлттық қасиетіміз бен 

бейбіт пейіліміз, досқа ашық 

құшағымыз, еркіндікке құштар 

кең к&ңіліміз  жақсы к&рініс 

тапқан. Мемлекеттік рәміздеріміз 

әлі талай ғасыр тәуелсіздігіміздің 

куәсі болып, елімізді әлемге таны-

та берсін деген ізгі тілек бар.

Ажар ОРЫНБАСАРОВА

да жарияланған «Мемлекеттік 

тіл арнайы заңмен қорғалуы ке-

рек» атты мақаладағы (авторлары 

Амангелді Айталы, 1бдіжәлел 

Бәкір) ой-пікірлердің дер кезінде 

к&терілгенін атап к&рсетті.

Қоғамның «Қазақ тілінің жана-

шыры» т&сбелгісі тіл жанашыры 

Идош Асқарға, Ақт&бе қалалық 

ұйым т&рағасы 1бдіраш Есмаханға 

т а п с ы р ы л д ы .  Ж у р н а л и с т е р 

Нұрмұханбет Дияров пен Райгүл 

Еншібайдың мем лекеттік тіл са-

ясатын жүргізуге ынта-ықыласы 

облыстық ұйым басқармасының 

Алғыс хатымен бағаланды. Айта 

кету  керек,  соңғы жылдары 

ақт&беліктер «Ана тілінің» таралы-

мы ж&нінде к&ш бастап келеді. Бұл 

жұмыста к&зге түскен Сағира Ша-

лабаева, Бақтыгүл 1биева, Роман 

Рахиев және басқалары «Қазақ 

газеттері» ЖШС Бас директоры 

– Редакторлар кеңесінің т&рағасы 

Шәмшидин Паттеевтің атынан 

диплом мен бағалы сыйлыққа ие 

болды.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ

Бұқар жырау &мірі ХVІІ-ХVІІІ ғасыр-

лар дың күре тамырындай, ортан белінен із 

салып сайрап жатыр. Бұл қазақтың, қазақ 

сияқты Орталық Азияны мекендеген 

ондаған елдердің тағдырын шешкен 

уақыт.  ХVІІ  ғасырдың соңы ХVІІІ 

ғасырдың басы Шыңғыс тұқымының 

әлсіреп, к&шпелілердің саяси мемлекеттік 

дәстүрлерінің әбден дағдарысқа түскен 

шағы, оған сыртқы жаугершілік қосылып, 

қазақ қауымының тағдыры қыл үстінде 

тұрғандай аласапыран заман басталды. 

Осы арпалыста қазақ елінің тәуелсіздігін 

қорғап, саяси орнықтылығын қолдап, 

елдің берекесін сақтап қалу үшін Абылайды 

алақанына салып, қазақтың рухын к&теру 

үшін қаһарлы қызыл тілін жұмсап, тарих 

сахнасына шыққан жампоздардың бірі 

және бірегейі кемеңгер Бұқар жырау еді.

Бабаның туған жері: 1680 жылдарға 

дейін Сүйіндік-Т&ртуыл елі Сыр бойының 

сол жағасына қыстап жүрді. Осы күнге 

дейін аты жақсы дарияның бойында 

аталарымыздың егін егіп, бақша салған, 

мал қайырған қоныстары бар. Сырдан 

су шығарған арықтары – Шолақ арық, 

Мейрам арық деп аталса, қоныс қылған 

қалашықтарын – Ақ т&бе, Абыз т&бе, Қара 

т&бе, Келін т&бе, Қотан т&бе, Ақ қорған 

атандырған. 

Бұқар жыраудың аталары осынау 

қайырлы қоныста ХVІІ ғасырдың соңына 

дейін табан аудармай отыратыны, жаз 

жайлап Сарыарқаға келетіні белгілі. Бұл 

заман – қазақты 1з Тәуке сияқты к&реген 

ханның билеген кезі. 1з Тәуке ханның 

қысқы ордасы Түркістан болса, жазғы 

ордасы Есіл бойындағы Күйгенжар еді. 

Бұқардың бабалары Баянауыл, Ерей-

мен, Ертіске дейінгі жерді жайлайтын. 

Бірақ, бұл мамыражай тіршілік анда-санда 

жаугершілікке ұласып отырған. Сондай 

бір жаугершілік кезінде қазақтың біраз 

руының қалмақтың соққысынан «Сай-

рамнан айрылып», «Сауранды айналған» 

тарихы қазақ шежіресінде хатқа тізілген. 

Сайрамды алғашқы рет Қалдан Бо-

шогту хан 1681 жылы, түркі-моңғолдың 

мүшел есебімен тауық жылы шапты. 

Қаланы ала алмағанымен, маңайын тып-

типыл қылып тонады. Осы зұлмат кезінде 

Бұхарай-Шәріпке ауған елдің ішінде 

Сүйіндік-Т&ртуыл да бар еді. Бұқардың 

бала шағын жақсы білген атақты Үмбетей 

жырау &зінің бір толғауында:

Туған жерің Жиделі Байсын екен,

Елібай деп атаған Бұқар маңы.

Атыңды Бұқар қойған сол себептен

Мәлім ғой, ол қазақтың ескі заңы.

Соғыста қалмақ жеңіп басып келген,

Белгісіз келген жанның қанша саны,

Бастап келген Қалқаман сенің әкең

Батырды қарсы алыпты Бұхар ханы, 

– деп осы баяндалған оқиғаларды жырға 

қосады. Осылайша Бұқар жырау ХVІІ 

ғасырдың соңғы ширегінде, нақты айтсақ 

1683 жылы Жиделі Байсын аталатын Бұхар 

жерінде дүниеге келді. 

Т е г і :  Б ұ қ а р  ж ы р а у д ы ң  р у ы  – 

Арғынның үлкен бұтағы Мейрам сопыдан 

тарайтын Сүйіндікпен еншілес Қаржас. 

Қаржас ішінде Алтынторы. Шежіреде 

Алтынторыдан т&рт ұл туады делінген – 

Жолымбет, Мәмбетәлі, Келімбет және 

Артық. Соңғы екеуі қалың Қаржас Арқаға 

біржола қоныстанғанда, ескі қоныс 

Жиделі Байсынды қимай сонда қалып 

қойған, Бұхарай-Шәріптен күнгейге қарай 

Хиссар, Балжуан &лкелерін мекендейді. 

Осы күні қазақтан қалған Сүйіндік, 

Қуандық, Бегендік, Т&ртуыл, Үш ұл, 

Бұрындық, Шал, Майрам, Шақай, Дәуіт 

деген аталар Лақай елі аталады. 

«Ақтабан шұбырындыдан» кейін 

Қаржастың Түркістан маңына қайта 

орнығып қалғаны да, Сарыарқаға келгені 

де бар. Бұқардың әкесі Қалқаман батырдың 

қай жерде қайтыс болғаны туралы дерек 

жоқ, бір әңгімелерде Жиделі-Байсында 

қалды делінсе, екінші бір әңгімелерде Ке-

реку маңындағы Қалқаман тұзы маңында 

қайтыс болып, к&л сол кісінің атына 

қойылып еді дейді. Бұқардың інісі Теке 

Түркістанда 1зіреті сұлтан мешітінде 

к&п жылдар қызмет жасап, сол жердегі 

қожалардың арасына сіңіп кеткен делінеді. 

1695 жылы Бұқар сол замандағы 

Орта жүздің ішінен шыққан аса білімдар 

абыз 1нет бабаның нұсқауымен Бұхара 

қаласындағы К&кілташ медресесіне ат-

танады. Ел аузындағы деректерде Бұқар 

бала кезінде томаға-тұйық, ауызы ауыр, 

кісікиіктеу болыпты, сол себепті ел 

үндемей жүретін баланы «мылқау бала» 

атандырған.

Тілің шықпай жасыңда,

Бала болдың сен мылқау.

Бір алуан жан десетін

Іштен шыққан кем-сырқау.

Сырқат па, әлде мінез бе?

Мұны қиын жобалау

Дәл он екі жасыңда,

Бақыт қонды басыңа.

Тілің шықты с&йледің,

Қолдан-қолға тимедің.

Т&ре, қара қасында,

Бұлбұл құстай сайрадың,

Топты к&рсең жайнадың.

К&ріктей басқан күпілдеп,

К&мекейің бүлкілдеп, – деген Үмбетей 

с&зінде осындай сыр жатыр.

1695-1702 жылдары – Бұхарай-

Шәріп тегі он екі баб ғылымынан хабар 

беретін К&кілташ медресесінде оқыған 

жылдары. Медресе шамамен 1538 жыл-

дары салынған, ол кезде Орта Азияда 

Ақсақ Темір тұқымының соңғы ұлағатты, 

білімдер билеушілерінің бірі Құсайын 

Байқара билік етуші еді. Орта Азияның 

атақты ақыны 1бдірахман Жәми осы 

Байқараның маңында болды. Қазақ 

шежіресінде К&кілташ медресесінің салы-

нуы туралы екі әңгіме бар. Мәшһүр Жүсіп 

«...Бұрыннан құлақта бар с&з еді: «Бұхарай-

Шәріпте К&кілташ медресесін Ғабдолла 

ханның оң қол уәзірі Құлбаба салдырғаны, 

түп-тегі арғын екен деуші еді...» дейді. 

Бұл жерде егер Ғабдолла ханның уәзірі 

Арғын Құлбаба екендігі рас болса, ол 

Сүйіндік елінің ірі тармақтарының түп 

атасы Құлболды тұлғасына уақыт жағынан 

келеді. ХХ ғасыр басындағы қазақтың 

біл імдар азаматы Х.Досмұхамедов 

К&кілташ медресесін К&ге деген Кіші 

жүздің қазағы салды дейді. 

1702 жылы Бұхар хандығының билеу-

шісі Сұбханқұл хан қайтыс болды, ол 

қайтыс болғаннан кейін Бұқара-Шәріп 

тағына талас-тартыс к&бейді.

1702 жылы Бұқар Қазақ хандығының 

астанасы Түркістан шаһарының жанын-

дағы, ежелден білім мен ғылым ордасы 

атанған Қарнақ медресесінде мүддәріс 

дәрежесінде ұстаздық қызметін бастады.

дәстүрі қазақ даласына, біздікі онда келе 

бермейді, жері б&лек, ауасы жат, қылығы 

басқа» деп бәтуа жасады.

1723 жылы ХVІІІ ғасырдың қанды 

қасабы «Ақтабан шұбырынды» басталды:

1й, заман-ай, заман-ай,

Түсті мынау тұман-ай

Істің бәрі күмән-ай.

Баспақ-тана жиылып,

Фәни болған заман-ай,

Құл-құтандар жиылып,

Құда болған заман-ай.

Арғымағын жоғалтып,

Тай жүгірткен заман-ай!

1724-1725 жылдары Ораз аталық, 

Т&ле би, Б&генбай батырлармен бірге 

Үргеніштен жаңа ғана келген Жолбарыс 

Абылай (Қанішер Абылай) немересі, 

К&ркем Уәлидің ұлы он екі  жасар 

1білмансұрға қамқорлық жасады. Жас 

сұлтан «Сабалақ» атымен Т&ле бидің 

қолында жасырын жүргенде ұстазы болды.

1725 жылы Бұқар жырау Т&ртуыл 

елінің к&шімен бірге Сарыарқаға келді. 

К&ш Ұлытауға келген уақытта Арқада 

қазақ пен қалмақ арасындағы қанды 

соғыстар табан астында &ршіп, май шам 

сияқты жалп етіп с&ніп және толастамай 

тұрған. Елдің бәрі ат үстінде, найзасы 

үйіне сүйеулі тұрады. Ұлытауға келгеннен 

бері Бұқар к&п уақытын ел қорғап жүрген 

т&ртуыл батырларының жанында &ткізетін 

болды. 

1726 жылы Сәмеке хан бастаған, 

1білқайыр хан қостаған Жайық бойы 

қалмақтарына қарсы жорыққа қатысты. 

1726 жылы Арқаға қарай к&шкен елді 

қуған Шұна Дабо әскеріне тосқауыл 

жасаған Шұбартеңіз соғысына қатысты.

1727 жылы қазақ әскерлері қатарында 

Бұланты &зені деген кішкене &зеннің бой-

ында, қалмақ әскерлерінің Арқаға жыл-

жыған жолын б&геген жойқын соғысқа 

қатысты. 

1727 жылы қазақ үш жүзінің бас 

к&терер азаматтары жиналған Ордабасы 

кеңесіне қатысты.

1729 жылдың күзінде қазақ жасақтары 

қалмақтар иеленіп алған Балқаштың 

оңтүстік жағасынан жүз шақырымнан да 

әрі Ит ішпес Алак&лге келіп, жорық ша-

тырын тіккенде жауынгерлерге рух беріп, 

батырлардың арасында Бұқар жырау да 

жүрді.

1731 жылдың 3-ші қазан күні Ресейден 

Тевкелев елшілігі келгені, оны Ырғыз 

&зенінің бойында 1білқайырдың үлкен 

ұлы Нұралы қарсы алғаны туралы хабар-

ды Бұқар жырау сол кездегі үш жүздің бас 

ханы Сәмекенің ордасында естіді. Тевке-

лев атынан келген естек Таймас батырға 

хан келісс&здерді кейінге қалдыру туралы 

ұсынысын айтты. Бұл 1білқайырдың жеке 

басының шаруасы емес, халықтың жиы-

нында талқылануы керек. Сәмеке хан жа-

нында кеңесші болып отырған Бұқардың 

толғауы:

Ежелгі дос жау болмас, 

Шірнеуіште хаты бар. 

Ежелгі дұспан ел болмас, 

К&ңілінде кір-даты бар. 

Ежелгі дос жау болмас, 

Айтысқан оның серті бар. 

рып қалмаққа араласқанда кірген жері 

– есік, шыққан жері – тесік, жалғыз &зі 

қалмақтың үрейін ұшырып, жылқының 

жусау тезегіндей топырлатып тастады.

1734 жылы Баянауылдағы Сабын ды-

к&л жағасында Абылайды Орта жүздің 

сұлтаны сайлаған елдің үлкен жиынын 

басқарушылардың бірі болды.

1739 жылы Бұқар жырау Түркі станда 

1білмәмбетті қазақтың ұлы ханы сай-

лап ақ кигізге к&терген, алтын таққа 

отырғызған ұлы тойға қатысты.

1739 жылдың жазында 1білмәм беттің 

хан сайлануын Телік&лде тойлаған үлкен 

жиынға қатысты. Осы жерде болған үлкен 

мәслихатта қазақтың Ұлы жүзі мен Орта 

жүзінің к&п азаматтары жиналып болашақ 

жағдай туралы с&з қозғады. Бұқар бастаған 

қазақ кемеңгерлерінің негізгі айтқан 

с&зінің мазмұны: қазақ елі бірлігінің кетіп 

бара жатқаны, т&релер арасындағы ел 

іргесін с&гіп жатқан алауыздық, сыртқы 

жаудың алдында шарасыздық. Осы 

Телік&лдегі қазақ мәслихатында Бұқар 

терең де, сындарлы с&з с&йледі:

Бұл, бұл үйрек, бұл үйрек,

Бұл үйректей болыңыз!

Судан суға шүйгумен

К&лден к&лге қоныңыз.

Байлар ұғылы шоралар,

Бас қосыпты десін де,

Маң-маң басып жүріңіз.

Байсалды үйге түсіңіз:

Айнала алмай ат &лсін,

Айыра алмай жат &лсін,

Жат бойынан түңілсін,

Бәріңіз бір енеден туғандай болыңыз!

1739 жылы күзінде қазақ Шардан 

Тарбағатайға дейінгі жердегі қалмақтың 

бәрін кері қуды. Бұл соғыстың келешек 

үшін к&п қажеттілігі болды, себебі атылай-

ын деп тұрған жолбарысқа к&рсеткен сес 

қимыл еді бұл шайқас. Бұқар жырау осы 

бір жеңісті жорықты 

«Қалданменен ұрысып, 

Жеті күндей сүрісіп...» деген толғауға 

салды толқытып.

1740 жылы Бұқар жырау башқұрт 

к&терілісін басқарып, ол жеңілген соң 

қазақ даласына қашып келген Қарасақалға 

ара түсіп, жанын алып қалған санаулы 

адамның бірі болды. 

1741-1743 жылдардағы қазақ-қалмақ 

шиеленісі кезінде Бұқар жырау 1білмәмбет 

ханның жанында, Түркістанда болып, 

елдің басын құрап, Абылайды тұтқыннан 

босату мәселесімен айналысты. 1743 

жылы Нияз аталық, Қаз дауысты Қазыбек, 

Малайсары батыр бастаған қазақтан 

үш жүздей адам қалмаққа елшілікке ба-

рып, 1білмәмбет хан баласы 1білпейіз 

сұлтанды аманатқа тапсырып, Абылайды 

тұтқыннан босатып алды. 

1 7 5 2  ж ы л д ы ң  ш і л д е  а й ы н д а 

1 б і л м ә м б е т  о р д а с ы н д а  қ а з а қ 

саясаткерлері қайт кен күнде де Даваци 

(Лабашы) мен 1мірсананы Лама 

Доржыға бермеу керек дегенге келді. 

Бұқар жырау Қанжығалы қарт Б&генбай, 

Жәпек батыр, Ералы сұлтан бастаған 

жиналыстағы елу шақты адаммен бірге 

Абылайды қуаттап шықты. 

1755 жылдың жазында Абылай 

1703 жылы Бұқар 1з Тәуке хан орда-

сындағы жиындарға қатыса бастады. 

Алғашқы жиналыс Ресей мен Қазақ 

хандығы арасындағы шиеленісіп кеткен 

жағдайды реттеу үшін келген Скибин мен 

Трощиннің елшілігінің ұсыныстары тура-

лы болатын.

1705 жылы 1з Тәуке ханның «Мына 

тіршілікте &лмейтұғын не нәрсе бар?» 

деген сұрағына: 

Асқар таудың &лгені – 

Басын мұнар шалғаны.

К&ктегі бұлттың &лгені – 

Аса алмай таудан қалғаны.

Ай мен күннің &лгені –

Еңкейіп барып батқаны.

Айдын шалқар &лгені –

Мұз болып тастай қатқаны. 

Қара жердің &лгені –

Қар астында қалғаны.

9лмегенде не &лмейді –

Жақсының аты &лмейді,

Ғалымның хаты &лмейді! – деп жауап 

беретін сәті.

1710 жылғы «Қарақұм құрылтайы» 

деген жиынға қатысып, қазақтың әдет-

ғұрып заңдары мен шариғат заңдары 

туралы: «1р мұсылманның жүрегінде 

Аллаға сенім орнаған, әр мұсылман Алла-

дан келген бес парызды орындауға асық. 

Алла жүрегіне ұялаған адам үшін бір ғана 

заң бар, Алла аспанда емес, жерде емес – 

әркімнің жүрегінде, сезімінде, жанында. 

Ал, заң сол сенімнен жоғары емес. Араб 

Ежелгі дұспан ел болмас, 

К&ңілінде тұтқыр кірі бар.

1733 жылғы Жоңғария ордасын 

шабуылдаған Б&генбай батыр бастаған 

жорыққа қатысты және осы жолы 

1білмансұрдың «Абылай» атанған сәтінде 

жа нында болды. Бұқар жырау Б&ген бай-

дың жанында жас береннің к&зі жайнап, 

бес қаруын баптап тұрғанына риза болып:

«Шырағым-ай, к&зің отты бала екенсің 

Мінезің қазақтағы хан екенсің» деп 

батасын берді. 1білмансұр «1, аруақ!» 

деп Шарышқа қарай бір-ақ тартты. Бара 

сала: «Ей, Шарыш, үлкендікі кезек бұрын, 

Ол жолды ертедегі бұрма қырын» деп 

кезегін беріп, шептің бір бұрышына қия 

тартып, Нарқызыл атпен оқшау тұра 

қалды. Шарыш атына қамшы басқан 

бойы 1білмансұрға к&лденеңдей килікті 

де найзасын жарқ еткізіп, жанамалай са-

лып жіберді. Қазақ жағы жанынан түңіліп 

кетті, қалың әскер «гу» ете түсті, «&лді-

ау!» десті. Бірақ, келесі сәтте 1білмансұр 

Шарыштың к&леңкесінен шыға келді де, 

Шарыш екпіндеткен атының басына ие 

болғанша «Абылайлап» жетіп барып, най-

замен бірақ түйреп түсірді. Сары мойнақ 

оқтай болып, жанып тұрған шоқтай болып 

орнынан омақасып тұра алмай жатқан 

қалмақтың айдарынан бір-ақ тартып, 

қолындағы қылышымен басын шауып 

алып, тақымға басты да «Абылайлап» 

ұрандап қалмақтың қалың қолына тұра 

шапты. Құданың құдіреті жалғыз ба-
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Ағылшын т іл ін  тереңдет іп, 

жан-жақты оқытуды қоғам, уақыт 

қажет етіп отыр. Қазақстан Респуб-

ликасының тәуелсіз елге айналып, 

әлемдік &ркениеттің даму жолына 

түсуі ағылшын тілін жетік меңгеруді, 

сондықтан да бұл &згерістер халыққа 

білім беру жүйесінің барлық буын-

дарына білім беру ісін жаңа сатыға 

к&теруді талап етеді. 

Қазақстан Республикасында орта 

білім беру мазмұнын жаңарту аясында 

педагог кадрларды коммуникативті 

әдіспен «Ағылшын тілі» пәні бойын-

ша оқыту тақырыбында т&рт айлық 

курсты мектеп қабырғасындағы 

мұға лімдерден бастаған, яғни білім 

саласындағы ең кіші сатысы, т&-

мен нен жоғарыға дейін оқытуды 

қамтамасыз еткен бұл бағдарламаның 

басты мақсаты мен түйінді идеясы 

маған қатты ұнады.

Енді осы курс ж&нінде. Курстың 

негізгі мақсаты – білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-

тәсілдері мен критериалды баға-

лау жүйесін енгізу тұрғысынан 

мұғалімдердің,  сондай-ақ &зге 

құндылықтар мен кәсіби біліктілікке 

ие жоғары білікті педагогикалық 

кадрлардың педагогикалық шебер-

лігін жетілдіру болып табылады.

Курс тыңдаушылары жаңартыл-

ған оқу бағдарламасы бойынша жаңа 

ақпараттар алып, оқытудың тиімді 

тәсілдерін, белсенді оқу стратегия-

ларын, оқу үдерісіне критериалды 

бағалау жүйесін енгізу мәселелері, 

әртүрлі құралдардың тиімділігін арт-

тыру, жалпы білім беру деңгейінде 

ағылшын тілі бойынша білім беру 

бағдарламасын жаңарту, білімді та-

ратушыдан және олардың игерілуін 

бақылаушыдан әлеуметтік медиа-

тор, оқу фасилитаторы, рефлексивті 

практик – зерттеуші р&ліне дейін де-

ген ұғымдардың терең мәнін ұғынып, 

рефлекция жұмыстарын игеріп, &з 

білімдерін толықтырды. Сондай-ақ 

түрлі психологиялық-педагогикалық 

тренингтер, ағылшын тілі сабағында 

т&рт дағдыға негізделген оқыту 

мен оқудағы заманауи стратегия-

лар негізінде топтық, жұптық және 

&зіндік жұмыстар жүргізілді. 1сіресе, 

курс тыңдаушыларының кәсіби 

құзыреттілігі мен шығармашылық 

шеберлігі арттыруға негізделген 

педагогикалық тренингтер &зара 

Келелі басқосуды алғы с&збен 

ашқан университетіміздің тәрбие 

жұмысы және әлеуметтік даму 

ж&ніндегі проректоры Жанатбек 

Ішпекбаев барша қатысушыларды 

мерейлі күнмен құттықтап, білім 

ордасында ақын мұрасын ғылыми 

тұрғыда зерттеу, оларды жастарға 

оқыту,  насихаттау  бағытында 

атқарылып жатқан ауқымды шара-

лар туралы мазмұнды ақпарат берді.  

9з кезегінде «Хәкім Абай» ғы-

лыми-зерттеу орталығының дирек-

торы Жабал Шойынбет «Абай және 

рухани жаңғыру» тақырыбындағы 

баяндамасында Абай мұрасының 

рухани және адамгершілік тәрбиедегі 

айрықша р&лі туралы атап &тті. 

Шараға Филология және к&птілді 

білім беру институтының дирек-

торы, профессор Б. 1бдіғазиұлы, 

тәжірибе алмасуға мол мүмкіндік 

т у ғ ы з д ы ,  б ұ л  д ә р і с т е р  б і з д і ң 

педагогикалық білімімізді тереңдете 

т ү с т і .  О қ ы т у  « П е д а г о г и к а л ы қ 

шеберлік орталығы» жекеменшік 

мекемесінің Қазақстан Республика-

сы білім және ғылым министрлігімен 

келісілген оқу кестесі бойынша 

жүзеге асырылды. Курсты облыстың 

таңдаулы мұғалімдерінен іріктеліп 

тартылған сертификатталған тренер-

лер жүргізді.

Ағылшын тілін меңгеру – уақыт 

талабы. Елбасы &з с&зінде «Ағылшын 

тілі – ғасырдың тілі. Бұл тіл қазақты 

дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге 

шығаратын тіл, еліміз бүкіл әлемге 

үш тілді еркін пайдаланатын, жоғары 

білімді ел ретінде танылуы тиіс» де-

ген болатын. Демек, тіл кез келген 

танымдық іс-әрекеттердің құралы, 

ойлаудың формасы тілдік дамудың 

негізі болып саналады.

Яғни мен &зімді тіл маманы ретін-

де үштұғырлы тіл саясатын берік 

ұстанған, оқушыға сапалы білім, 

саналы тәрбие беруді міндетім деп 

білемін. «Мұғалім  &з білімін үздіксіз 

жетілдіріп, іздену үстінде болғанда 

ғана – мұғалім, ал ізденуді тоқтатқан 

күні оның мұғалімдігі тоқтайды» деп 

ұлы педагог Ушинский айтқандай, 

білім алу мен білімді болу қоғам да-

муына ықпалы зор факторлар. Нағыз 

педагог &мір бойы оқиды, үйренеді. 

1лемдегі жаһандық &згерістерге 

бірінші болып ілесетін,  жаңа-

шылдықтың жаршысы – педагог.

Осы курс аясында оқыған Кем-

бридж тік оқыту тәсілдерінің теория-

лық негізін елімізге енгізу үлкен 

жетістік болды. Қазіргі жаһандық 

заманауи дамуда әлемдік білім беру 

стандарттарымен таныса отырып, 

оның тиімді тұстарын жүйелеп, &з 

елімізде пайдаланып, іске асыру 

жолындағы к&п жұмыстар атқары-

луда. Бұл &згерістер тек педагогтар 

үшін ғана емес, сонымен қатар мек-

тептердегі жаңа пәндердің пайда 

болуына, оқыту әдістемелерінің де 

&згеруіне мүмкіндік тудыратыны 

с&зсіз.

Раушан ҚОНАРБАЕВА,
М.9уезов атындағы №20 жалпы 

білім беру мектебінің
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

АҚТАУ

С . Қ и р а б а е в  а т ы н д а ғ ы  қ а з а қ 

әдебиеті кафедрасының ғалымдары 

Т . Т е б е г е н о в ,  М . Б е к б о с ы н о в , 

А.Тамаев, Г.Махаш, физик-ғалым 

К.Раманқұловтар қатысып, Абай-

дың шығармашылық мұрасын 

әлем тілдеріне адару, ақынның 

философиялық дүниетанымына 

тереңірек ұғыну, заман талабына 

қарай жаңаша саралау қажеттігі тура-

лы &з ойларын ортаға салды. 

Жиын қорытындысында қатысу-

ш ы л а р д ы ң  ж а н а ш ы р л ы қ п е н 

айтылған қызу талқысынан соң, 

ұлы ақынның мұраларын тереңірек 

зерделеу және оқыту мәселелері 

т&ңірегінде нақты ұсыныс айтылып, 

оларды тиімді іске асыру бойынша 

шешім қабылданды.

Қазына БЕКБЕНБЕТОВА 

БАСҚОСУ

МҰҒАЛІМГЕ ҚАЖЕТІ – 
ІЗДЕНУДЕН ЖАЛЫҚПАУ

АБАЙ МҰРАСЫ – 
МӘҢГІЛІК

ТӘЖІРИБЕ

сұлтан қазақтың қалың әскерін ба-

стап қалмақ жеріне аттанды. Жоспар-

да Қытай әскері баса-к&ктеп кіріп, 

қалмақты қынадай қырып жатқанда 

Алтай; Тарбағатай, Жетісу жерін 

қайтару. Б&генбай бастаған жасақ 

Жайсаң к&лі арқылы Қой Маңырақ, 

Қозы Маңырақтан асып Алак&лге түсуі 

керек. Абылай бастаған әскер Балқашты 

күңгейінен айналып, Іледегі қалмақтың 

ордасына шығуы керек. Абылайға кел-

ген хабарда Б&генбай қолының алдында 

&зінің тәрбиесінде жүрген жақын інісі 

Жанатай жүр.

Абылай жасағы Алтынемел баурай-

ында қырғын соғыстармен алға жол 

салып, жолай Малайсары сияқты атақты 

қолбасыларынан айрылып, Қапал-

Арасан маңына шыққанда Б&генбай 

жағынан әлі хабар жоқ еді. Олардың 

кешіккеніне қарап қалған әскердің 

жүрегіне уайым ене бастады, ханның 

к&ңіліне қауіп кірді. Қысылтаяң жағдайда 

Абылай жанындағы Бұқарға салды 

салмақты: «Ерлеріме не болды, жырау 

аға, істің сәті қалай бастады, сәуе к&ріп 

бер» деді. Сонда Бұқар жыраудың сәуе 

к&ріп айтқаны деп Шоқан Уәлиханов 

мына жырды келтіреді:

Жанатай Талқыннан &ткен болар, 

Хоргос асып Құлжаға жеткен солар. 

Атағы қалмаққа да жеткен шығар. 

Б&генбай Құлжадай құлдыр-мамай, 

Айқасты салған шығар ұзақ-сонар. 

Ханбаба Барақ ұлы ту ұстаған, 

Ат басын елге қарай, бері салар – де-

генде, Абылай к&ңілі бұзылып, қауіптен 

арыла алмай: «Уай, жырауым, Жанатай 

жа зым болмаса етті» деп күңіреніп кетті. 

Бірақ Бұқар сұлтанның қаупін сейілтіп, 

әрі жалғады:

Жанатай құрған шепті бұзып &теді, 

9теді де ұлыстың бір шетінен кертеді. 

Жанатайдың қолына түскен ақ торғын,

Сұлуды Абылай сұлтан олжа етеді!

Тура осы айтқандай болды. Алла ның 

жазуымен, ең алдымен Ханбаба жігіт-

терімен келді, ел оған кейіп «б&лектенгенді 

б&рі жер» деп бір сәт реніш білдіргендей 

еді. Артынша Б&генбай аман-сау жеткен 

соң бұл &кпелерін ұмытты. Ең соңында 

жауынгер жігіттерімен Жанатай келді. 

Қатары селдіресе де олжасы мол екен. 

1756 жылдың мамыр айында қазақ 

даласына басып кіру туралы Қытай 

императорының жарлығы шықты. Бүкіл 

батыс шекарада тұрған әскер қазақ жеріне 

т&гілді. Қазақтар міне, енді Қытайды да 

к&рді. Бұқар жырау &зінің атақты толғауын 

айтты:

Он екі Қазылық, он Түндік, 

Шауып шықтым белеңге, 

Тау суындай сарқырап, 

1скерің жатыр &ренде. 

Он сан қазақ тізгіні 

Ер Абылай т&ремде! 

Шүршіт деген ел бар-ды, 

Келер деген келмеді. 

Шүршіт келсе, сырықтар, 

Жылқың жатсын к&деңде. 

Қойың жатсын ш&ліңде, 

Егер Шүршіт келмесін, 

Егер Шүршіт бір келсе 

Жанын қоймай қуалап,

Алып кетер ғалемді. 

Шүршіт келер деген с&з бар-ды, 

К&ктен түскен т&рт кітап, 

Енжіл атты кәләмда 

Егер шүршіт келмесін, 

Егер шүршіт қаптаса, 

Алып бір кетер ақтарып 

К&мулі к&рден денеңді... 

1756 жылы Қалмақ Толағайда Аяг&з 

маңында Абылай сұлтан жараланғанда 

Бұқар жырау жанында болды, қазақтың 

тағдыры қыл үстінде Қытаймен алысып 

жүрген ауыр заманда әуелі Алланың 

к&мегімен, екінші Бұқардың ем-домымен 

хан тәуір болып кетті.

1756 жылдың мамырынан қазанға 

дейін қазақ пен қытайдың (шүршіт) ара-

сында 11 ірі соғыс болды. Бұқар жырау 

бұл ауыр кезеңде Абылай жанында болды. 

Абылай қазақ батырларының жасақтары 

1756 жылы 17 қазанында Баян аулада 

шешуші айқасқа жиналсын деген жарлық 

таратты. Шідертінің жоғарғы ағысындағы, 

оңтүстік-батысқа қарай шешуші соғыс 

болған жер уақыт &те келе «Шүршіт 

қырған» атағын алды. Қазақ даласына 

қадам басқаннан бері қытайдың алапат 

қырғыншылыққа ұшырауы осы жерде 

болды. Жиырма мың әскерден екі мыңға 

толмайтыны ғана еліне оралды.

1757 жылдың күзінде Аяг&з, Айтаңсық 

&зендерінің бойында ақырындап қытай 

мен қазақ арасындағы саяси қарым-

қатынас қалыптаса бастады. Бұқар жырау 

Абылай хан жанында бұл кездесулер мен 

келісімс&здерге толық қатысты.

1757 жылдың күзінде қазақтың бірінші 

лауазымды елшілігі Пекинге аттанды. 

Боғдыханға арналған сый-сияпаттың 

ішінде тоғыз-тоғыздан ақ түстен тазы, 

жылқы, түйе, тағы басқалары бар. Елшілік 

Пекинге Барк&л тұсынан &тті. Елшіліктің 

құрамында Абылай мен 1білпейіздің 

сенімді он шақты сұлтан-биі бар еді. Қазақ 

елшілігінің негізгі талабы қайткен күнде 

де Тарбағатай мен Алтайдан айырылып 

қалмау.

1760 жылы Бұқар жырау Абылай 

ханның Қоқанға қарсы аттанған жорығына 

қатысты. Абылай мен 1білмәмбет жинаған 

жасақ Шудан асқанша, олардың елшісі 

Қоқан т&ңірегіне барып та қалды. Осы 

жолы Бұқар жыраудың:

Алатаудан асыңыз,

Ашуыңызды басыңыз.

Ашуыңызды бассаңыз,

Сексен түйеге тең артып,

Айыбын аттай арқалап,

Алдыңызға келмей ме,

Ердене деген құлыңыз,

Ала шапан киінген – деген толғауы 

қанды қырғынды тоқтатып, екі елді бейбіт 

жолға бастап жіберді. Ақыры бітім болып, 

шат-шадыман той-мерекемен аяқтаған.

1765 жылдың соңында Қоқанмен 

соғыста жарадар болған Абылайдың жа-

нында болды. Қаратау бойында сұлтан 

шатырын т іг іп  жіберіп,  Бұқар  &з і 

білетін ем-домын істеп жатыр. Ол кезде 

жауынгерлердің бәрі де мұндай жағдайға 

дайын жүреді, қолдарында барын беріп, 

ем түрлерін айтып, кеңесіп жүр. Абылай 

қазақтың ұлы абызының баласы жүр, 

келісс&здер &те жемісті болды.

1770 жылы Абылайдың Қырғыз Ала-

тауына жасаған жорығына Бұқар жырау 

қатысқан жоқ. Кәрі жырау &з елінде 

болды, ел тірлігіне қатысты, араласты. 

Бұл уақыт қазақтың Сарыарқаны қысқа 

лайықтап, жерді ру-ру болып меншіктей 

бастағаны еді.

1771 жылдың наурызында Бұқар 

Т&ртуыл басшыларымен бірге Абылай 

ордасына Бурабайға жолға шықты. 1ңгіме 

Еділ қалмағының Жоңғария жеріне 

к&шуіне байланысты еді. Ресейден Еділ 

қалмағын қайтаруға к&мек туралы &тініш 

келген. Нұралымен, сұлтан Айшуақпен, 

Қайыппен Ор,  Сағыз &зендерінде, 

Мұғалжар тауында соғысып к&п адамы-

нан, малынан ажыраған торғауыттардың 

халі нашар еді. Жазғытұры уақыт адам 

үшін де, мал үшін де сондай жағдайсыз. 

Абылай қалмақты үлкен әскер болып 

жабыла шабуды ж&н к&рмеді. Бұқар жы-

рау осы шешімді қолдады. Қария жырау 

ханнан оңашада к&п сыр тартқан, екеуінің 

келіскені – қант&гісті болдырмау. Қалмақ 

қазір күшігін жоғалтқан қасқырдай ызалы 

келеді, қансырап соңғы әлін жинап келеді.

Бұқардың «Шаңды жорық» барысын-

да Абылай ордасы тігілген Шұбарағаш 

деген жерде торғауыт елшілері келгенде 

айтқаны:

Айта да айта кетсін жұртына,

Мұздар да мұздар қатсын мұртыңа.

Еш келмеді қыртыңа,

Кең Абылай – кең аям,

Шұбарағаш құба жон

Мекен еткен ш&лде аям.

Телі менен тентегің

Иіліп алдыңа келді, аям.

1771 жылы жаз соңында Бұқар жырау 

Түркістанда Абылайдың үш жүзге хан сай-

лану рәсіміне қатысты. Абылайды т&бесіне 

тәңірдей тұтып, бар қасиетін жұртқа мара-

паттап, мақтауын жеткізіп жүрген Бұқар 

осы тойда ең бір ғажап толғауларының 

бірін шығарды. Қазақтың басы т&рге жет-

кен күн, аузы аққа тиген күн, үш Алаштың 

баласы Абылайды т&бесіне к&теріп хан 

сайлаған күн. Жырау қалай толғамасын 

мұндайда, с&здің шұрайы, тұнығы осын-

дайда ақтарылмас па?

1775-1778 жылдары Бұқар жыраудың 

Қазақ хандығының сыртқы саясатына 

байланысты айтылған толғаулары ерекше. 

Бұқар хан ордасындағы тірлікке қарап 

отырып, он-жиырма жылда болған күрт 

&згерістерге таң. Қазір бәрі Қытайға 

барғаны да, бармағаны да қытайдың 

к&к-қызыл шәйі жібек шапанын киіп 

алған. Сарай маңында қытайша білетіндер 

к&бейді. Саудасы, ортақ. Бұқар болса, 

заманның ағымынан сескенеді, қара 

құрттай қытайдың қаупі күшті.

Шүршіт келсе Сырға к&ш,

Ішетұғын суы бар.

Келіп сізді қамайды,

Ой Түндік пен Белеңді.

Баяғыдай еркіндеп,

Сарыарқада қалмаңыз,

Сірә ғана шер еді, – деп ара-тұра ханға 

да білдіріп қояды.

– Қытайдан қашсаң, орыс бар, – дейді 

жарақатының ауырлығынан қауіптеніп, 

Бұқар күбірлеп толғап отыр:

Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан, 

ханым-ай,

Қайырусыз жылқы бақтырған, 

ханым-ай,

Қалыңсыз қатын құштырған, 

ханым-ай,

Үш жүзден үш кісіні 

құрбандық қылсам,

Сонда да қалар ма екен жаның-ай?!

1768 жылы Абылайдың жазғы ор-

д а с ы н д а  Қ ы л ш а қ т ы  & з е н і  б о й ы н-

да &ткен кеңеске қатысты. Үш жүздің 

игі жақсысынан бұл мәжіліске 70 адам 

қатысты. 1ңгіменің тақырыбы – Қытай 

мен Қазақ хандығының арасын реттеу. 

1757 жылдан бері екі мемлекеттің ара-

сында ондаған елшілік жүрді, барлығы 

сол шекара-жер мәселесіне бағытталып, 

бір-бірінің аңдысын аңдағандай. 1762-

1765 жылдары Іле, Хоргос, Лепсі, Алак&л, 

Тарбағатай,  Ертіс  маңында қазақ -

қытай шиеленістері &ршіп кетті. Со-

нымен бірге, кейде қытай, кейде қазақ 

әскери одақтастық мәселесін к&теріп 

қояды. Қытай қазақты орысқа қарсы 

пайдаланғысы келсе, қазақ осы одақты 

орысқа сес қылмақ, оңтүстік жақ Ауған 

елі, Парсы да Қазақ пен Қытайдың арасын 

анық білуге құштар-ақ.

1769 жылы Абылайдың үлкен ұлы 

Уәли бастаған елшілік Бейжіңге аттанды. 

Уәлидің жолдастарының ішінде Бұқар 

баласы Жарылғап та бар еді. Жастарға 

ақылшы болсын, &мірден к&рген-түйгені 

к&п еді десіп жандарына Жалайырдың 

белгілі биі Қара биді қосты. Сонымен, 

1769 жылдың жазғытұры Уәли бастаған, 

Жарылғап пен Қара би қостаған үлкен 

қазақ елшілігі шекаралық мәселелерді 

реттеуге Бейжіңге суыт жүріп отырып, ма-

мыр айының ортасында жетті. Абылайдың 

&з кіндігінен тараған бел баласының 

Бейжіңге келуі Цяньлунды жұмсартты. 

К&шпелі, &рк&кірек елдің ханы бірінші 

рет &з баласын жіберіпті, оның жанында 

хан. Орыстың кесірінен осы күні қоныс 

тар. Ертіс пен Есілді алды, бекіністерін 

салды, қазақ ар жақтағы кең жайлауына 

к&ше алмай қалды. Қазақ орыстың на-

нына үйір болып барады, ағаш үй к&рсе 

қызығып қалады. Бұқар болса:

Ағаш үйде кәпір бар,

Пұсырманның баласы,

Сірә бір кеңес құрыңыз,

Бір ауызды болыңыз.

Қалған елді тастаңыз,

Б&тен елмен үйір болып,

Іргеңізді қоспаңыз.

Кәпір алмас демеңіз,

Наны қатты жемеңіз.

Зәбірі қатты бұ кәпір,

Алмай қоймас демеңіз – деп толғайды.

1778 жылы Бұқар жырау тоқсан бес 

жасқа келді. Абылай ордасы К&мекей 

әулие атанған ақылг&й абызды, абыройы 

к&кке &рлеген жырауды қозы к&ш жерге 

дейін шығарып салып, қоштасып жылап 

қалды:

Бағаналы орда, басты орда,

Байсал орда қонған жұрт.

Мамыражай ел болып,

Байсалды жайлау табылды.

К&лдей қамқа т&сеніп,

К&рікті ханым түскен жұрт.

Ханым берген қамқа тон,

Жырау киіп кеткен жұрт.

Іңкәрлары алшаңдап,

Атпен тойға келген жұрт.

К&ріп туған к&кше тай,

Т&ре астында ат болған жұрт.

К&леңкелі К&кше тау,

К&пке қоныс болған жұрт.

К&бең байлар семіріп,

К&к баһарі болған жұрт.

К&ңілдестер би болып,

К&пке кеңес айтқан жұрт.

Қош, есен бол, бізден кейін қалған

асыл жұрт.

1779 жылы Абылай хан Түркістанға 

аттанған сапарында Далба тауының 

баурайындағы Бұқар ауылына соғып 

қоштасты. «Мен жақында түс к&рдім» 

деді Абылай жырауға қарап. «Егер сәуе 

к&рмеймін десең сол түсімді жорып бер». 

«Не к&рдің, айта ғой?» деді жырау да, бойы 

бір жеңілдеп қалғандай, ауыр сезімдер 

ықпалы сәл босаңсығандай. Сонда хан 

«Түсімде бір жолбарыс келіп шатырымның 

алдына мойнын созып, ш&гіп жатып алды. 

Бұл не қылғаны деп жанына жақындап 

едім, әлгі жолбарысым аю болып кетті. 

Аюға жақындасам, ол қасқырдай ырылдап 

ит-құсқа айналып, енді ит-құсқа қарасам, 

ол түлкі болып шыға келді. Осыдан кейін 

түлкінің орнына қарсақ, қоян, бақа-шаян, 

әйтеуір, неше түрлі жәндік толып кетті. 

Осы болды к&ргенім» деген екен. Кәрі 

құрлықтағы мыңдаған жылдық тарихы бар 

соңғы к&шпелі мемлекеттің соңғы ханы 

мен жырауы үнсіз егіліп отырды дейді. 

Жұмбақтың шешімі екеуіне де белгілі еді.

1780 жылы 97-ге келген қария жырау 

маңайындағы күтушілерінен далаға алып 

шығыңдар деп &тініш жасады. Күздің 

қара суығында далаға шыққаныңыз не 

дегендеріне болған жоқ, шықты. Сұрғылт 

аспаннан сыр аңдағандай қарт жы-

рау к&кке к&п үңілді, сәуе к&ргені ме, 

Тәңірімен тілдескені ме, әлде жырау 

рухы жеті қат к&кті шарлап соны қайтара 

алмай тұр ма?! Бір уақыттарда сұлық 

қалпына жан бітіп жырау ерні бір дұғаны 

күбірлегендей:

1лемді түгел к&рсе де,

Алтын үйге кірсе де,

Аспанда жұлдыз аралап,

Ай нұрын ұстап мінсе де

Қызыққа тоймас адамзат!

1лемді түгел білсе де,

Қызығын қолмен б&лсе де,

Қызықты күні қырындап,

Кисынсыз күйге түссе де,

9мірге тоймас адамзат!

Жақындап ажал тұрса да,

Жанына қылыш ұрса да,

Қалжырап, к&ңіл қарайып,

Қарауытып к&зі тұрса да,

Үмітін қоймас адамзат!

« М е н і  д ү н и е д е н  қ а й т қ а н д а 

аманатқа сақтап, 1зіреті сұлтанға апа-

рып қоймаңдар. Қыс ішінде әуре бо-

лып, қарбаласқа түспеңдер. Маған осы 

Сарыарқа т&сінің топырағы бұйырсын. 

1йтпесе, елдің құты қашады, ырысың 

кетеді.  Басыма қорған тас үйіңдер, 

әспеттеп бейіт к&термеңдер. Менің кием 

осы Сарыарқаға ие болсын. Қазақтың 

ендігі Жиделі Байсыны – осы жер» деді.

1780 жылы фәни жалғаннан қазақтың 

киесі атанған К&мекей әулие Бұқар бақи 

сапарына, мәңгілік &мір еліне аттанды. 

Оның асқақ арманшыл рухы Сарыарқа 

к&гінде иесін іздеп шарқ ұрды, шарықтап, 

шалықтап қазақтың 1улиесін жер бетінен 

таба алмай торықты. Далба қойнауындағы 

оқшау т&бенің басында жас үйілген 

тас жатыр, соны к&рді. Оның жанында 

жыраудың кәрі досы Үмбетей жырлап 

отыр:

Асқар тауды құлатып,

Тоқсан жеті жасында,

Арыстанды сұлатып,

Отырмыз біз қасында.

Сияпатын жіберген,

Хан Абылай асына.

Үйіріліп жылқы айдатқан

Сойылсын деп басына,

Шыдап қалай тұрайын,

Егіліп мен жылайын,

Зарым шықсын ішімнен,

Біраз енді жырлайын,

Түсіріп еске &мірін,

Қауымға баян қылайын!

Жамбыл АРТЫҚБАЕВ,
тарих ғылымының докторы, 

профессор
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ЖҮГІ АУЫР ПОЙЫЗДЫҢ 
ЕКПІНІ БІРДЕН БАСЫЛМАЙДЫ...

Расул ЖҰМАЛЫ, 
халықаралық 
сарапшы маман:

– Осы 27 жыл дың ішінде екі ел 

арасындағы байланыс жақсы да-

мып келеді. Бұған негіз – ең әуелі 

екіжақты шекара мәселесінің шешілуі, 

к&птеген келісімдерге, стратегиялық 

әріптестікке қол қойылуы. Кезіндегі 

Қытай т&рағалары Цзянь Цзэмин, 

Ху Цзиньтао, бүгінгі Си Цзиньпин 

«Қазақстанға қатысты мәселеде Қытай 

қазақтың мүддесіне қайшы шешім 

қабылдамайды» деген болатын. Саяси, 

экономикалық, сауда, инвестициялық, 

энергетикалық салаларда байланыс-

тар &те жақсы дамыды. Оның ішінде 

б і з д і ң  а з а м а т т а р ы м ы з д ы ң  ж ә н е 

Қытайдағы этникалық қазақтардың 

екі ел арасындағы жүріп-тұру мәселесі, 

азаматтық алуы, оқу мәселесі күні ке-

шеге дейін оң шешіліп келген. 1рине, 

бәрі бірдей жайма-шуақ кезеңдер бол-

ды деу қиын...

9кінішке қарай, соңғы бір жа-

рым жыл ішінде мәселе тым ушығып 

кетті. Тіпті қоғамдық пікір туып, 

халық наразылығына дейін ұласуда. 

Себеп – Қытай &кіметінің экстре-

мизм мен сепаратизмге қарсы күресті 

күшейтуі. Шыңжаңдағы 1,5 млн. қандас 

Қытайдың азаматы, сол елдің заңына 

бағынуы керек, мұны біз мойындай-

мыз. Алайда біз б&лінген отбасылар, 

к&шіп келгендердің зейнетақыларының 

тоқтатылуы, студенттердің жағдайы, 

з а ң с ы з  т ә р б и е л е у  л а г е р л е р і н е 

жіберілуі,  т&лқұжаттарынан айы-

рылуына қалай бейжай қараймыз? 

Қытай &кіметі кезінде халықаралық 

қауымдастықтың алдында орындауы 

тиіс &з міндеттемелерін қабылдаған. 

Қазақстан мен Қытай арасында Сыртқы 

істер министрлігі, консулдық мекеме-

лер, к&ші-қон құрылымдары деңгейінде 

екіжақты құжаттар қабылданған. 

Соған орай біз қандастар мәселесін 

талап етуге құқылымыз, екіншіден, 

Қытайдың заң алдында орындауы тиіс 

&з міндеттемелері бар. Қытай кон-

ституциясы бойынша барлық ұлттың 

құқы тең сақталып, тілдік, нәсілдік, 

әлеуметтік тұрғыдан кемсітілмеуі керек. 

Мәселен, АҚШ-қа, Еуропаға к&шкен 

ханзу азаматтары зейнетақыларын 

алып, студенттеріне еш шектеу болмай, 

екі арада емін-еркін жүреді, ал неге 

этникалық қазақтардың құқы бұзылу 

керек? Ресейді, Түркияны, Германия-

ны, &зге де елдерді қараңыз, әр қандасы 

үшін күресіп жатыр. Сырттағы қандастар 

үшін біз де алаңдауға тиіспіз. Бұл туралы 

Президент Нұрсұлтан 1бішұлының &зі: 

«Қазақстан – дүниедегі қазақтардың 

а т а м е к е н і ,  т а р ы д а й  ш а ш ы л ғ а н 

қандас тарымызға пана болу, қорғау 

Тәуелсіз Елдің борыштарының бірі» 

деп қадап айтқан болатын. 1рине, әр 

ел үшін бірінші кезекте мемлекеттің 

тұрақтылығы қымбат, алайда бәрі заң 

аясында, асыра сілтеушілікке жол 

берілмей реттелуі керек. Қалыптасқан 

жағдайды шешу екі жаққа да маңызды, 

екі жақтың ресми тарапы да мүдделі. Бұл 

мәселенің ушығуы, Қытайға деген теріс 

к&зқарастың қалыптасуы екі тараптың 

&зге салалардағы қарым-қатынасына 

сызат түсіреді. Тиісті іс-шаралардың 

жетіспеушілігінен бұл мәселе ушығып 

кетті. Қазақстанның Сыртқы істер 

министрлігі бірнеше рет ресми нота да 

жолдады. Бірақ оған ҚХР-ның ресми 

жауабы &з деңгейінде болмаған себепті 

қоғамдық пікір мен елдің наразылығы 

&ршіп, халықтық дипломатияның ара-

ласуына дейін алып келді.

О с ы  ж о л ғ ы  с а п а р  б а р ы с ы н -

да менің түсінгенім – Қытай тара-

пы тым артық қадамдарға барып 

жатқанын сезе бастаған секілді. Мұнда 

бірнеше ішкі фактор – қауіпсіздік, 

қатынау, бірізділік, тәртіп, жүйеге 

келтіру мәселесі бар. Біз осы сапар-

да біраз жағдайға ресми биліктің 

к&зін жеткізгенімізбен, кейбір талап-

тарымыз орындалмады. Мәселен, 

тәрбиелеу лагерлерін к&ру, қазақ зия-

лыларымен кездесу деген секілді. 

Соған қарамастан, Қытай Сыртқы 

істер министрлігінде, Ұлттық істер 

комитетінде, Қытай коммунистік 

партиясының ұлттармен жұмыс 

і с т е й т і н  қ ұ р ы л ы м м е н ,  Ш Ұ А Р 

басшысының бірінші орынбасары 

деңгейінде ресми кездесулер &те 

жемісті болды ғой деп ойлаймын. 

9зіңіз де куәсіз, екіжақты түсіністік 

жағдайында ашық пікір алмасулар 

болды. 1сіресе Бейжің мен Үрімжідегі 

талқылауларда ресми &кілдер орын 

алып отырған жағдайдың к&п ұзамай 

шешімін табатынына сендіргені 

к&ңілге сенім ұялатады. «Расын-

да кейбір мәселелерде тым асыра 

сілтеушілік бар болуы мүмкін, біз 

мұқият тексеріп, оң шешімге ықпал 

етеміз» дегені үміт сәулесін ұялатады. 

Қытай – алып мемлекет, жоғары 

жылдамдықпен ағып келе жатқан пой-

ыз секілді, сол себепті екпіні бірден 

тежеледі деп айта алмаймын... Кез 

келген алып елде мемлекет құраушы 

ұлттың &з мүддесі бар, әрине, бұл кіші 

диаспоралар үшін &кінішті. 

Кейде бәрін Қытай тарапынан 

талап ете бермей, &з тарапымыздан 

да кей шараларды қолға алу керек. 

К&п мәселе &зімізге келіп тіреледі, 

қағазбастылық, түрлі құжаттарды 

сұраудағы бюрократиялық кедер-

гілер, тіпті қажеті шамалы құжат-

тарды сұрату, қандастарды екі арада 

сенделтіп қою, қазақ к&шін әлсірету, 

келген оралмандардың білім алуына, 

әлеуметтік жағынан сіңіп кетуіне жа-

салып жатқан қамқорлықтар к&ңіл 

алаңдатады. Сосын этникалық қазақтар 

да тағдырлы таңдау жасау керек. Енді 

екі буын алмасқанша ұрпақтары толық 

қытайланып болады. Бұл жағын да 

терең сезінулері тиіс.

Шыңжаңдағы жағдай соңғы жар-

ты жылда халықаралық деңгейде 

талқыланып жатыр, тіпті БҰҰ-ның 

мінбесінен айтылды. Себебі Қытай &з 

заңдарын ғана емес, БҰҰ-ның адам 

құқықтарына қатысты халықаралық 

конвенсияларды да бұзып отыр. 

Бір ғана ресми соттың үкімінсіз бас 

бостандықтарынан айырудың &зі 

үлкен жанжалға әкелуі ғажап емес. 

Мұндайға үшінші бір мемлекеттердің 

араласуы қауіпті. Олар дамып келе 

жатқан Қытайды әлсіретуді, кіші 

ұлттардың басындағы қайшылықтар 

есебінен халықаралық деңгейде 

ұпайларды түгендеуді к&здейтіндер. 

Олар Шыңжаңдағы немесе Тибеттегі 

жағдайларға жаны ауырып отырған-

дықтан емес, &здерінің саяси мүдделері 

үшін. Сол себепті Қытай тарапы да бұл 

жағын ойламай жатқан жоқ.

ҚАЗАҚ – ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА 
Д9НЕКЕР ҰЛТ

Рақым 
АЙЫПҰЛЫ, 
Дүниежүзілік 
қазақтар 
қауымдастығының 
бас хатшысы: 

– Қазақстанда 130-дан астам 

ұлт пен ұлыстың &кіл дері тұрады. 

Қазақстанның ұлтара лық қатынасты 

реттеуде &зіне тән бай тәжірибесі бар. 

Ұлттық Ассамблея деп атала-

тын мемлекеттік емес ұйым жұмыс 

істейді. Бізде барлық ұлттың құқығы 

бірдей, заңмен қорғалған. Ешбір адам-

ды ұлттық белгілеріне, діни наным-

сеніміне бола қудалау бізде атымен 

жоқ. Егер құқық қорғау органдары 

ресми айып тақпаған болса, шетелге 

шығу, жүріп-тұру еркіндігінен айыру 

мүмкін емес. Мұндағы біз ұстанатын 

ең басты жетекші идея – біз мемле-

кет құрушы қазақ ұлты ұлтаралық 

қатынаста ең басты жауапкершілікті 

мойнымызға алғанбыз. Басқа саны 

аз ұлттарға қамқорлық к&рсету біздің 

басты парызымыз. С&зім дәлелді болу 

үшін айта кетейін. 9зіңізге жақсы 

таныс ұйғыр ұлтының шамамен 250 

мыңдай &кілі түрлі тариxи себептер-

мен Қазақстанды мекендейді. Осы 

ағайындардың &зінде 80-нен аса таза 

ұйғыр тілінде мектеп және к&птеген 

аралас мектебі бар. Алматыда ұйғыр 

театры, &з ана тіліндегі «Уйғур авази» 

дейтін мемлекеттік басылымы бар. 

Ұйғыр ұлтынан шыққан мыңдаған 

таңдаулы ғылым мен теxника маман-

дары еліміздің әр саласында табыс-

ты еңбек етіп жатыр. Ассамблеядан 

сайланған ұйғыр ұлтының &кілдері 

Парламентте отыр. Барлық ұлттың 

жағдайы осыған ұқсас.

Қытайдың Шыңжаң аймағында 

қалыптасқан күрделі саяси жағдай 

бізді қатты алаңдатып отыр. ҚХР 

&з заңдарының аясына сыймайтын 

басқару тәсілдері арқылы сан мыңдаған 

бейкүнә жандар болмашы сылтауларме-

нен бас бостандығынан айырылып, са-

яси үйрену орталықтарына тоғытылуы 

ақылға сыймайды. 9ткен жылы тамызда 

Қазақстанда ҚХР-ның ресми &кілдері 

болған кезде осы жағдай егжей-тегжейлі 

айтылған. Бірақ жағдай одан бетер 

асқынды. Мұның салдары екі елдің 

30 жылға жуық &зара түсіністік пен 

татулығына кері әсерін тигізуде. 1рине, 

оған кінәлі Шынжаңның жергілікті 

билігі жүргізіп отырған шектен шыққан 

солақай саясаты. Бұл жағдайға екі 

елдің тату к&ршілік қатынасын к&ргісі 

келмейтін жат пиғылды сыртқы күштер 

де қол қусырып қарап отырған жоқ. Күн 

сайын отқа май құйып, жағдайды одан 

бетер ушықтырып барады. Сол себепті 

орталық билік Шыңжаңға бағытталған 

саясатын түбірімен қайта қарағанын 

қалар едік. 

Біз Қытайдағы саны аз ұлттарға 

қатысты саясат пен заңдарды жақсы 

білеміз. 9зімнен бастап осы отырған 

кіс ілердің басым к&пшіліг і  сол 

саясаттың шарапатын к&ріп, Қытайда 

ең таңдаулы оқу орнын тәмамдаған 

түлектерміз .  ҚХР Ұлттық істер 

комитетінің саясат пен заңдарды 

бақылайтын департамент басшы-

сымен болған кездесуде мен ашық 

айттым. 9йткені ол Шыңжаңдағы 

жүргізіліп жатқан солақай саясатты 

жақсы біледі деп ойлаймын. Қазір 

менің туған жерімде адам айтса 

сенгісіз жағдайлар орын алуда. Ұлттық 

мектептер жаппай жабылып, ұлттық 

мәдени құндылықтарды жою науқаны 

жүруде. Ондағы xалық &здері ежелден 

қастерлеп тұтынатын ұлттық әшекей 

бұйымдар, оюлы сырмақ, түскиізден 

тартып, ұлттық нақыштағы ыдыс-

аяққа дейін к&зін жойып, күресінге 

тастауға мәжбүр... Ұлттық басылымдар 

&ртеліп, үйінде Құран сақтағандар жа-

заланып жатыр. 

1рине, Шыңжаңның орнықты-

лығы үшін тер т&гіп, тәртіп орнатып 

жатқандарын түсінеміз. Бұл күнде тер-

роризм қаупінен ада бірде-бір ел жоқ. 

Тіпті &ркениетті АҚШ, Ұлыбритания, 

Франция да бұл сұмдықтан аман 

қалған жоқ. Дау жоқ, бұл дертпен 

тұтас адамзат болып күресуіміз керек. 

Бірақ, терроризммен күресу үшін 

бейкүнә адамдардың бостандығын 

шектеу ақылға сыймайды. Жасы-

ратыны жоқ, қатаң шаралардың 

салдарынан сан мыңдаған б&лініп-

жарылған отбасылар, қараусыз қалған 

қарттар мен балалар пайда болды. 

Шетелдерге қоныс аударғандығы 

үшін зейнеткерлер ғұмыр бойы 

тірнектеп жиған зейнетақысынан 

қағылуда. Олар &здерінің бүкіл сана-

лы ғұмырын Қытайдың социалистік 

құрылысына арнады. Енді олар не 

себепті барлығынан мақұрым қалуы 

керек.  Біздің ЖОО-да еліміздің 

мемлекеттік грантымен оқып жатқан 

жүздеген &рімдей жастар еш себепсіз 

Қазақстанға қайта алмауда. Шекара-

дан кіріп-шығуына шектеу қойылған 

этникалық қазақтардың басым 

к&пшілігінің терроризм мен экстре-

мизм деген ұғым үш ұйықтаса түсіне 

кірмейді. Мен мына бір деректі айтқым 

келеді. ҚР Ішкі істер министрлігі 

Терроризммен күрес  ж&ніндег і 

комитетінің &ткен жылғы мәліметінде 

Қытайдан Қазақстанға қоныс аударған 

этникалық қазақтардың арасын-

да терроризммен немесе жат діни 

ағымдармен байланысы бар бірде-бір 

дерек тіркелмепті. Меніңше, мұндай 

қорытындымен мақтануға болады. 

Қытайдың құқық қорғау органда-

ры ол адамдарға заң жүзінде ресми 

айып таға алмаса, олардың &з туыста-

рымен қауышуына мүмкіндік беруі 

керек. Тағы бір айта кететін мәселе 

– біз &з заңдарымызға сәйкес б&лініп-

жарылған отбасылар мен олардың 

туыс-туғандарын Қазақстанға к&шіріп 

алу үшін к&ші-қон ж&ніндегі құзіретті 

орындардың мақұлдауымен ресми 

шақырту рәсімдейміз, оны Қазақстан 

СІМ мен Қытайдың Қазақстандағы 

дипломатиялық органдары м&р ба-

с ы п  м а қ ұ л д а й д ы .  А л  о с ы н д а й 

шақырту Қытайда жергілікті орын-

дар тарапынан түрлі сылтаулармен 

қабылданбайды. Нақты дәлелдерді 

қағаз жүзінде ресми мекеме басшыла-

рына табыстадық.

МЕН ҚАЗАҚТАРҒА 
ЖАНКҮЙЕРМІН...

Чжан 
ХАНЬХУЭЙ, 
ҚХР Сыртқы 
істер министрінің 
орынбасары, 
Қытайдың 
Қазақстандағы 
экс-елшісі:

– 9здеріңізге мәлім, таяуда Си 

Цзиньпин мен Нұрсұлтан Назарбаев-

тың Бейжіңдегі ресми кездесуі &те 

жемісті болды. Саяси-экономикалық 

байланыстар қарқынды жүргізілуде. 

1сіресе ауылшаруашылық са-

лаларын дамытуда, ет &німдерін 

импорттау да үлкен келісімдерге қол 

қойылды. Қытайдың «Бір белдеу, бір 

жол» және Қазақстанның «Нұрлы жол» 

бағдарламалары ірі инвестициялық 

жобалардың жүзеге асуына ықпал етті. 

Мәселен, к&гілдір отын, түрлі техни-

каларды нарыққа шығаруда екіжақты 

келісімдер бар. С&з жоқ, Қытай – 

Қазақстан үшін ең үлкен нарық. Ал 

осы тарапта адам құндылығы екі ел 

үшін де аса құнды капитал.

Бүгінгі ахуал бәрімізге мәлім. Этни-

калық қазақтар жай ғана қоныс ауда-

рушылар емес, олар біздің сырттағы 

диаспорамыз, екі елдің достығының 

бірден-бір кепілі. Сіздердің жанай-

қайларыңызды жаныммен түсінем, 

себебі мен Қазақстанда үш жарым жыл 

елші қызметін атқарғанда қазақтардың 

сондай меймандос, бейбітсүйгіш ел 

екенін анық таныдым және қазақ еліне 

жанкүйермін десем де болады. Менің 

Қазақстаннан оралғаныма үш-т&рт 

айдың ғана жүзі болды. Қазақ станда 

қызмет барысында осы мәселеде 

сіздермен әлденеше рет кездестім, 

мәселені бірге талқыладық. Осы 

делегацияның келу сапарын да сол 

кезде келіскенбіз, міне, жүзеге асып 

отыр. Пікірлеріңізді бүкпей ашық 

айттыңыздар, Шыңжаңға барғанда 

автономиялық ауданның басшы-

ларына да ойларыңызды бүкпесіз 

жеткізіңіздер. Олар Қазақстандағы 

қоғамдық пікірден толық хабар алу 

керек. Біз де проблеманы шешуге бар 

күшімізді салудамыз, бірақ бұл мәселе 

ертең шешімін таба қояды деп айту 

қиын. 9йткені біздің де кейде шама-

мыз жетпей қалатын тұстар болады... 

Қытай үшін ең бастысы – ішкі 

тұрақтылық. Бұл жағдайда барлық 

кіші ұлттарға заң бірдей, ұлтаралық 

қатынаста қазақтардың ахуалын б&лек 

қарай алмаймыз. Жақында тікелей 

менің ұсынысыммен Шыңжаңға ар-

найы делегация бармақ. Бәрін тара-

зылап, сараптап, соның нәтижесінде 

біз нақты қадамдар жасайтын бола-

мыз. 1рине, жалпы &ңірде, тәрбиелеу 

орындарында шаш ал десе,  бас 

алып жатқан жағдайлар да болуы 

мүмкін. Жоғарыдағы саясат б&лек, 

т&мендегі жағдай мүлде басқа бо-

луы да ғажап емес. Мұның бәрін біз 

тексеретін боламыз. Сондай-ақ таяу-

да екіжақты қалыптасқан жағдайды 

реттеу үшін Қазақстанға арнайы рес-

ми делегация барады. Қос азаматтық 

мәселесі сонда анық шешіледі. Рас, 

Шыңжаңдағы жағдай халықаралық 

деңгейде үлкен дау тудырды, алай-

да мұның бәрі &ркениетті жолмен 

шешілуі тиіс. Бұл орайда екі елдің 

зиялы ларының да пікірі  құнды. 

Сонымен қатар  Қазақстандағы 

біріккен кәсіпорындарға этникалық 

қазақтардың перзенттерін жұмысқа 

т а р т у  т у р а л ы  а р н а й ы  ұ с ы н ы с 

әзірленуде.

Біз сыртқы істермен айналысамыз, 

осы орайда этникалық қазақтардың 

діни-экстремизмге ұрынған дерегі 

тіркелген емес. Біз Қазақстанды неге 

қауіпті белдеуге санадық? Себебі – 

Шыңжаңдағы экстремистік топтар-

ды қаржыландыру, әлеуметтік желі 

арқылы ақпараттандыру Қазақстан 

және Қырғызстан арқылы &туде. 

Нәтижесінде әсіредіншілдер қатары 

молайған. Бір ауылда мектеп жоқ, 

есесіне екі бірдей мешіт бар... 1рине, 

мұның бәрі уақытша құбылыс, біз 

бәрін заңмен және адами бағытта 

реттейтін боламыз.

НАҚТЫ М9СЕЛЕЛЕР 
ТІЗБЕГІН ТАПСЫРДЫҚ

Омарәлі 
9ДІЛБЕК, 
республикалық 
«Жебеу» қоғамдық 
бірлестігінің 
т�рағасы:

– Біздің қоғам дық ұйым біраздан 

бері Елшілік арқылы Қытай СІМ-не 

арнайы ұсыныс беріп, Қытайға арнайы 

делегация ұйымдастырып, ахуалға к&з 

жеткізуді айтып келген. Осы жолы сол 

жүзеге асты. Делегация тарапынан 

Қытайдағы салалық министрліктер 

мен үкіметтік мекемелерге, ШҰАР 

басшылығына т&мендегі мәселелер 

бойынша ресми хат пен құжаттар тап-

сырылды.

Бірінші – б�лініп-жарылған отбасы-
лар мәселесі. 

Отбасы мүшелерінің біреуі немесе 

бірнешеуі ҚР азаматы, қалғандары 

ҚХР азаматы болған отбасылардың 

ҚХР азаматтығындағылары ҚХР-

на барған соң бірден «Саяси үйрену 

орталықтарына» ж&нелтіліп немесе 

паспорты жиналып алынып қайтып 

келе алмай, бір отбасының екіге жа-

Қытай коммунистік «Бірлік-Сап» майданының жетекшісі Тань Тяньсинь мырза және делегация мүшелері
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к&зқараспен қарау керек. Яғни бұл саяси-

тарихи тамыры бар мәселені Шыңжаңнан 

к & ш к е н  э т н и к а л ы қ  қ а з а қ т а р д ы ң 

мойнына жүктеуге келмейді. Мәселен, 

к&шіп бара жатқанда неге бірден к&ші-

қон паспорты берілмеді? Неге туысшылау 

құжатымен кетті? Неге тіркеуі бірден 

&шірілмеді? Неге зейнетақы жүйесіне 

қатысты шешім бірден қабылданбады? 

Неге студенттерге қатысты жағдай 

талқыланбады? Неге бір сәтте 25 жыл 

бойы жүзеге асып келген барыс-келіс 

байланысқа тосқауыл қойылды? Орын 

алып отырған ауыр жағдайлар ресми 

Бейжіңнің бағыттаған түзімінен мүлде 

алшақ, асыра сілтеушілікпен жүзеге 

асып жатыр. Бұл Атамекенге оралған 

бауырларға аса ауыр соққы болды, 

&йткені к&бінің туыстары, кейбірінің 

әке-шешесі, енді бірінің ұрпақтары 

осы жақта &мір сүруде. Тіпті, Қазақстан 

азаматтығын алғандардың &зін «қос 

азаматтық» деп түрлі шырғалаңдарға 

салды, әуелі Қазақстан азаматтығынан 

бас тартуын сұрады. Біз сол себепті 

Қытай елшілігіне барып мәселе к&тердік. 

Елші басты назар аударды, ҚХР Сыртқы 

істер министріне, Шыңжаң үкіметіне 

арнайы хат жолдады. Қазақстанға 

Шыңжаңнан ресми &кілдер келді, 

біраз мәселелер шелігендей болды, 

бірақ осымен бітті деген әңгіме емес. 

рылу мәселесі.  Ал «саяси үйрену 

орталықтарына» жіберілудің себеп-

сылтаулары әртүрлі: Қол телефонында 

діни мазмұндағы мәліметтердің болуы; 

шетелдерде болған кезінде сол елдің 

әлеуметтік желісін пайдалану; Араб 

елдеріне немесе Түркияда сапарда 

болуы; Қытайдағы тиісті мекемелерге 

айтпай, Қазақстанның ықтиярхатын 

алу; «саяси үйрену орталықтарында» 

қамалған туысқандарының қамалу 

себебін сұрастыру; т.с.с. Оның үстіне әр 

аймақ, аудан, ауылдағы мекемелердің 

саясаты әрқалай.  Осыдан барып 

бейберекетсіздік пен әлеуметтік үрей 

қалыптасуда. Осы жерде сұрақ туын-

дайды: Бұл орталықтардың құрылу 

мақсаты не? Қандай функциясы бар? 

1леуметтік тәртіпті реттеуде қандай р&л 

ойнап отыр? Саяси үйренудің мерзімі 

қанша? Қазір осындай орталықтарда 

жасы жетпістен асқан сырқат кісілер, 

Қазақстанда кәмелетке толмаған ба-

ласы қалған жас ана да «тәрбиеленіп» 

жатыр, кейбірінің жатқан уақытына 

тіпті жылдан асып кеткен. Керісінше, 

ата-анасы Қытайға барып, қайтып 

келе алмай &здері Қазақстанда та-

ныс-туыстарды паналап күн к&ріп 

жатқан балалар жүздеп саналады. 

Қазір Қазақстан қоғамы осы б&лініп-

жарылған отбасылар мәселесіне ерек-

немесе таныстары арқылы тіркеуден 

шығайын десе, ШҰАР-дың жергілікті 

үкіметі оған рұқсат етпейді, олардың 

Қытайға қайтып баруын талап етуде. 

Ал барғандар қос азаматтық иеленуші 

есебінде жауапқа тартылуда.

Т�ртінші – Қазақстанда оқып 
жатқан студенттер мәселесі. 2017-2018 

жылдың қысқы каникулында Қытайға 

демалысқа қайтқан жерінен паспорт-

тары жинап алынып Қазақстанға 

жіберілмей, тұтастай оқуларын тас-

тауға мәжбүр болды. Осы жолы біз ол 

студенттердің тізімін бердік.

Бесінші – Қазақстан азаматтығын 

қабылдаған ұлты қазақ, бұрынғы 

Қытай азаматтары Қытайға сапарлау 

кезінде Қытайдың кеден немесе шека-

ра қызметі тарапынан ж&н-жосықсыз 

сұраққа алынып, ар-намыстары тап-

талуда. 

Алтыншы – ШҰАР-дың ішінара 

жерлердегі жергілікті мекемелері 

Қытай азаматтарының Қазақстан дағы 

туысқандарына туысшылау ша қыр туын 

жіберуге немесе туыстық қатынастарын 

растауға рұқсат бермей, нәтижесінде 

Қытайдан келіп Қазақстан азаматтығын 

алған, этникалық қазақтар Қытайға 

бару визасын ала алмай, қалыпты 

адами, туыстық қарым-қатынастан 

шектеліп, қиындық к&руде.

дың Қазақстандағы Т&тенше және 

&кілетті елшісі қызметтерін атқарған 

т&рт бірдей лауазымды тұлғаларының 

бірінің артынан бірі ҚХР Сыртқы істер 

министрінің к&мекшісі, орынбаса-

ры қызметтерін атқаруының &зі екі 

елдің саяси байланысының айрықша 

екенін білдіреді. 1детте, АҚШ, Еуропа 

елдерінде қызмет еткендер болатын...

Қазақстан 1991 жылы Тәуелсіздігін 

алған бетте &зінің шетелдегі қан дастарын 

Атамекенге шақырды, бұл – мемлекеттің 

басты саясатының бір тармағы. Кезінде 

Қазақстанда елші болған Жан Хан Хұй 

мырза бұл ж&нінде «Қытай &кіметі 

Қазақстанның бұл саясатын қолдамайды 

да, қарсы да тұрмайды» деген. Біз та-

рихи Ота нына оралған қазақтармыз, 

ал Қытай үшін сонда туған, шетелге 

қоныстанған азаматтар қатарына (олар 

&здері мұқажырлар дейді) кіреміз. Осы 

екі жауапкершілік екі елдің байланысы 

мен достығына &те пайдалы болды. Хан-

зуларда «Құдықтан су ішкен кезде құдық 

қазушыны ұмытпа» деген, ал қазақтарда 

«Су ішкен құдығыңа түкірме» деген ұқсас 

мәтелдер бар. Сондықтан Қазақстан 

билігі Қытайдың біртұтас саясатын 

қолдап келеді. Оралмандарға Қазақстан 

&кіметі барлық қолдауын жасады, біз 

сондықтан бірден Атамекенде тұрақтап 

қалып, Отанымыздың &ркендеуіне 

P.S.

ше назар аударуда. Екінші жағынан, 

қоғамда таралып жатқан неше түрлі 

қауесеттер олардың қалай пайым жа-

сауына мұрсат бермеу де. Ниеті басқа 

ұйымдардың &сек-аянды қарша бора-

тып, Қазақстан мен Қытай арасында от 

к&сеуге құлшынып жатқаны тағы бар. 

Біз Қытайдың қоғамды тыныштандыру 

саясатына құрметпен қараймыз. Соны-

мен бірге жергілікті үкіметтің аса сол-

шыл да ж&нсіз әрекеттері, Қазақ-Қытай 

қарым-қатынасының шиеленісуін 

қалайтын мысықтілеулі ішкі-сыртқы 

күштердің отқа май тамызуына, &сек-

аяң таратуына сылтау бола ма деп 

алаңдаймыз.

Екінші – зейнетақының тоқтатылу 
мәселесі.

Қытайда к&п жылдар қызмет істеп, 

жасы жетіп зейнетке шыққан немесе 

ШҰАР үкіметінің тиісті қаулылары 

негізінде денсаулығына байланысты 

зейнетке шыққан кісілер Қазақстан 

азаматтығын қабылдағаннан кейін, 

олардың зейнетақысы бұрынғы 

&здері қызмет жасаған мекемелері 

тарапынан түрлі  сылтаулармен 

тоқтатылды. Біраздан бері ішінара 

кейбір мекемелер зейнеткерлерге 

зейнетақысынан бас тарту &тінішін 

жазған жағдайда паспортын қайтарып 

беру және шетелге шығуына рұқсат 

б е р у  м ү м к і н д і г і  б е р і л е т і н д і г і н 

айтуда. Біздің ШҰАР аумағында 

осы мәселеге  қатысты біртұтас 

заңды норманың немесе саясаттың 

жоқтығын, барлық мәселе жергілікті 

басшылардың заңдық санасы, білім 

деңгейі, орталық үкіметтің пәрменін 

қалай түсінуіне байланысты ғана 

шешіліп жатқанына к&зіміз жетті. 

Зейнетақы – ұзақ жылдар бойы 

Қытайдың социалистік құрылысына 

қосқан үлестің қарымтасы. Оның 

үстіне Қытайда зейнеткерлердің 

мүддесін қорғайтын заңдар жұмыс 

істеп тұр.  Осы арада сұрағымыз 

келетіні: мемлекеттік қызметкерлер 

деген кімдер, зейнеткерлер және 

әскерден шегінгендер мемлекет 

қызметкерлеріне жата ма?

Ү ш і н ш і  –  т і р к е у д е н  ш ы ғ у 
мәселесі. Бұрынғы тәртіп бойынша 

Қытайдағы тұрғылықты тіркеуінен 

шықпай-ақ, Қазақстан азаматтығын 

қабылдаған кісілер Қазақстан паспор-

тымен Қытайға барған сапарында 

қос азаматтықты тұтынушы ретінде 

ұсталуда. Бұлар Қытайдағы туыстары 

«ҚҰДЫҚТАН СУ ІШКЕН 
КЕЗДЕ ҚҰДЫҚ ҚАЗУШЫНЫ 

ҰМЫТПА...» 

Думан ХАЛМЕТ, 
кәсіпкер, 
«Марқатай» 
ЖШС 
Бас директоры:

– Қытайдың «Ауылдастар бір-

бірін к&рген кезде к&зінен ыстық 

жас шығады» деген мәтелі бар. Біз 

осы елде тудық, &стік, білім алдық, 

кейін тағдырдың бұйыруымен туған 

атамекеніміз – Қазақстанға оралдық. 

Қазақстан мен Қытай тау &зендері 

&зара ұштасып жатқан дос мемлекет, 

біздің достығымыз бүгін ғана қалыптаса 

қалған жоқ, тарихи тамырластығы бар. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Нұрлы жол» бағдарламасы мен Қытай 

т&рағасы Си Цзиньпиннің «Бір жол, 

бір  белдеу» стратегиялық жоспа-

ры &зара сәйкесіп, ортақ дамуға бет 

алды. Қытай экономикасының дамуы 

Қазақ экономикасының дамуына түрткі 

болса, Қазақстанмен бейбіт байланыс 

Қытайдың дамуын одан ары арттырды. 

Қытай т&рағасы &зінің «Бір жол, 

бір белдеу» жоспарын алғаш Астана-

да Назарбаев университетінде жария 

етуі және Шың Го Пин, Ли Хұй, Лы 

Үй Шың, Жан Хан Хұй сынды Қытай-

іскерлік бағытта күшімізді салып келеміз. 

Кезінде біз Қытай экономикасының, 

қоғамдық &мірінің дамуына &зіміздің 

жастық шағымызды арнап, үлесімізді 

қостық. Бизнестік бағытта Қытайға 

қанша тауар кіргізіп жатырмыз, &з 

елімізге міндетті салығымызды т&леп 

жатырмыз, осының бәрі экономикаға 

қызмет етеді. Осы орайда менің есіме 

бір нәрсе түседі, АҚШ пен Мексика 

к&рші ел. Еларалық достық байланыс 

болмағандықтан екі елдің арасындағы 

тұрмыстық парық &те алшақ. Мекси-

ка президентінің «Біз Америкаға &те 

жақынбыз, Құдайға &те алыспыз» дегені 

бар. Ал Қазақстан экономикалық жақтан 

дүниедегі екінші держава Қытаймен 

барлық бағытта бейбіт келісімде даму-

да, сол себепті Қазақстан – Құдайға да, 

Қытайға да жақын...

А л  с о ң ғ ы  б і р  ж а р ы м  ж ы л д ы ң 

к & л е м і н д е  Ш ы ң ж а ң д а  м ә с е л е 

туындады. Туындатып отырған ШҰАР 

басшылығы, яғни олар асыра сілтеу-

шілікке барып жатыр. Кез келген 

мемлекеттің дамуы – бірінші кезекте 

қабылданған кемелді заңына, екінші 

қарқынды экономикасына, үшінші және 

негізгісі саяси тұрақтылығына тікелей 

байланысты. Егер тұрақтылық болмаса 

заң да, басқа да далада қалады. 1рине, 

Қытайдың Шыңжаң тұрақтылығы 

үшін жасалып жатқан саяси түзімдерін 

біз түсінеміз. Бірақ бұл саясатта әсіре 

сілтеушілік болмауын қалар едік. Осы 

25 жылдың ішінде Шыңжаңда тұратын 

ұлттарға қатысты түрлі қайшылықты 

мәселелер болды, бірақ бұған тарихи 

Жанарбек 9ШІМЖАН, 
арнайы «Ана тілі» үшін

АЛМАТЫ – БЕЙЖІҢ– УХАН –ҮРІМЖІ – ҚҰЛЖА – АЛМАТЫ 

Ықтияр хатпен жүрген азаматтардың 

т&лқұжаттарын алып қойды, әрине 

бұл Қытайдың ішкі мәселесі, десек те, 

осының кесірінен отбасылар б&лініп-

жарылып, студенттер оқуынан қалып, 

үлкендеріміз зейнетақысынан қағылып 

жатыр.

ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ЗАҢ 
ШЕҢБЕРІНДЕ РЕТТЕЙІК

Го МИҢ, Қытайдың Қазақстандағы 
Елшілігі Консулдық басқарма 
басшысының ШҰАР-да с�йлеген с�зі:

– Құрметті әріптестер! Қазақстан нан 

арнайы делегацияның келуі біраздан 

бері жоспарланған, сәтімен жүзеге асты.

Бейжіңде бірнеше ірі деңгейде кез-

десулер болды. Ақпараттар шынайы 

және бүкпесіз жеткізілді. Біз ашық 

пікір алмасулар арқылы нақты табысқа 

қол жеткіземіз. Мен Қазақстандағы 

этникалық қазақтарға қатысты қоғам-

дық пікірді әбден зерттеген ресми 

&кілмін. Қазақ елі – &те тарихы терең әрі 

ерк&ңіл, меймандос, қандасы үшін жаны 

күйетін сезімтал да бейбітшіл ел. Қытай 

мен Қазақстанның тарихи байланысы 

да тым тереңде. Менің бұл қызметке 

келгеніме жарты жылдың ғана бедері 

болды, осы уақыт ішінде біз Елшілікте 

к&птеген арыз-шағымдармен жұмыс 

жасадық. Қазақстанға қоныс аударған 

іскер топ &кілдерімен,  қоғамдық 

&мірдегі белсенді азаматтармен сан 

мәрте кездестік, жағдайды талқыладық. 

Мен бұл азаматтардың жанайқайын 

жан жүрегіммен сезінетінімді жеткізгім 

келеді. Қазақстаннан келген әрқандай 

делегация екі елдің достығын одан 

әр і  дәнекерлеу  үшін  келед і ,  бұл 

делегацияның да миссиясы сондай. 

Сол себепті дәл осы сәтте мен аталған 

делегацияны ұйымдастырып бастап 

келген адам ретінде және ҚХР-ның 

Қазақстандағы ресми &кілі бола тұра 

осы азаматтардың қатарында с&йлеуге 

мәжбүрмін. Себебі – бізге екі елдің 

мызғымас бірлігі қымбат. Сол арқылы 

саяси-экономикалық байланыстар одан 

сайын артады. Және қалыптасқан аху-

ал т&ңірегінде Қазақстандағы түрлі 

а қ п а р а т т а н  т о л ы қ  х а б а р д а р м ы н . 

Сондықтан біз нақты жағдай ларды 

алыпқашпа әңгімелерден аршып алу-

ымыз қажет, &йткені бұл жағдайдың 

одан сайын ушыға беруін қалап отырған 

үшінші күштер де жоқ емес.  Сол 

себепті ШҰАР-ның басшыларынан 

&ңірдегі жағдайдың заң шеңберінде 

тұрақтылықты реттей отырып, оңға 

қарай қадам басуына ықпал жасауын 

&тініп сұраймын. Оң нәтижелер екі ел 

үшін де жемісті болары даусыз.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ: ОЙ-ПІКІР, ҰСЫНЫС

РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ НЕГІЗІ

Бұл маған таңсық емес 

Тарихи қажеттілік

Жарқын болашаққа – 
жаңа қадам

Тіл келешегі – сапалы білімде

Мен үшін латын әліпбиі түк таңсық 
емес, әлі күнге судыратып оқи 
беремін. Тума ауылы  Qirimqosa 
(Қырымқожа) мектебінің бірінші 
сыныбына 1938 жылы бірінші 
қыркүйекте барғанымда латын 
әліпбиін (32 әріп) және 100-ге дейін 
сандардың белгілерін түгелдей 
үйреніп барып, бірден 2-сыныпқа 
барамын деп қиғылық салыппын.

Үйде 3-сыныпта оқитын  Меруерт 

деген апам болған еді. Сондықтан 

да ешқандай қиындықсыз, жыл-

дам үйрендім. Бізді оқуға қабылдап 

алған мектеп директоры – 1жіғали 

1жіғұлов, оқытушы – Қажығали 

 Зинеденов. Мектепте екі ғана сынып 

болды. 

Біреуінде т&ртінші мен екінші 

сынып оқушылары,  екіншісінде бір 

мен үшіншілер оқыды. 1-сыныпты 

бітірген соң менімен тағы екі балаға 

жақсы оқисыңдар деп мойнымызға 

қызыл галстук тақты. 

Ол уақыттағы галстуктер ашық 

қызыл емес, күреңдеу болатын. Со-

сын та мақтың астынан байламайды, 

әдейі қалың, қатты қаңылтырдан 

жасалған галс туктың екі ұшын ішінен 

&ткізіп алып, бекітіп тастайтын 

ұстағыш болды. Бүгінде қарасам, 

1941-1942 жыл дары құжаттарымда 

қазақша бланкаға бағаны орыс 

әріптерімен жазыпты. Мысалы, қазақ 

тілінен – «отлично», ән-күйден – 

«хорошо» деген сияқты.

Негізі қазақша 43, орысша 32 әріпті 

&те жылдам, ешқандай қиын дықсыз 

үйреніп алдым. Сонымен қатар 1941 

жылдың жаз айларының бірінде 

сауыншы-пішеншілерді (сиыр ферма-

сында) түс мезгілінде жинап алып, ла-

тын әліпбиін 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 қара танымай-

тын үлкендерді 32 әріпке үйреткенде, 

қазіргі автоматика, компьютердің 

заманында әрі білімді, тіпті &те 

білімді жастарды 25-30 әліпбиден 

тұратын латын қарпіне үйретуге 

бірнеше жылдың қаралуы, оны бүкіл 

қазақстандықтар үшін &те &зекті 

мәселе етіп к&теретіндей не қиындық 

туды. Таңғаламын. Латын тілі мен 

үшін таңсық емес, тек ниет керек.

Есенияз Т;РЕМҰРАТОВ
Индербор кенті

М.Сиранов атындағы орта 
мектеп базасында аудандық білім 
б�лімінің әдістемелік кабинет 
меңгерушісі Роза Қабышқызы мен 
әдіскер Гүлнұр Темірғалиқызының 
ұйымдастыруымен «Латын 
әліпбиіне к�шу – рухани 
жаңғырудың негізі» атты аудандық 
семинар �тті. 

Оған барлық мектеп директор-

ларының тәрбие іс і  ж&ніндег і 

орынбасарлары мен «Қазақ тілі» 

бірлестіктерінің жетекшілері және 

кітапханашылар қатысты. Алғаш 

болып с&з алған аталған мектептің  

директоры Сәбит Сайфоллаұлы се-

минарды ашып, қатынасушыларға 

сәттілік тіледі. Одан соң Аққала 

орта мектебінің кітапханашысы 

С.Қуанышкереева латын әліпбиінің 

шығу тарихынан баяндама жасаса, 

М.Сиранов атындағы орта мектептің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Жанар Ибрашева «Латын әліпбиіне 

к&шу –  ұлттық құндылықтардың 

баспалдағы» тақырыбында әсерлі 

о й  қ о з ғ а д ы .  С о н д а й - а қ  « Л а -

тын алфавитіне к&шудің тарихи 

қажеттілігі» тақырыбында Махамбет 

атындағы орта мектеп директорының 

тәрбие ісі ж&ніндегі орынбаса-

р ы  С а м и ғ о л л а  И с а ғ а л и е в т ы ң 

түсіндіруі мүлде б&лек дүние бол-

ды.  Соңғы б&лімде қатысушылар 

арасында ашық пікірлер айтылған 

соң, кеш қонақтары семинарды 

қорытындылады.

Салтанат ҚАНАТҚЫЗЫ

Латын әліпбиіне к�шу мәселесі – 
�те �зекті әрі орынды, құптарлық 
шешім. Мемлекет басшысы латын 
әліпбиіне к�шудің маңыздылығын 
айтты, нақты бағыт-бағдарын 
к�рсетіп берді. Енді оны халық 
болып қолдауымыз қажет. 
Еліміз қарыштап дамыған тұста, 
тіліміздің мәртебесін де жадымыз-
дан шығармауымыз керек екенін 
ескергеніміз ж�н. 

Латын графикасына негізделген 

ж а ң а  ә л і п б и  н ұ с қ а с ы  к & ң і л г е 

қонымды. Жаңа әліпби туыстас түрік 

халықтарымен де ынтымақтастық 

мәселесіне оң ықпал етеді деп сенеміз. 

Бір кездері латын әліпбиі қазақ жерінде 

қолданыста болғанын халқымыз 

жақсы біледі. Оның үстіне, елімізде 

ағылшын тілін жетік білетін жастар 

&сіп келеді. Оларға жаңа әліпбиге 

бейімделу  аса  қиындық туғыза 

қоймайды деп ойлаймын. Бүгінгі 

таңда аудан мектептерінде де латын 

әліпбиіне к&шуде бастапқы жұмыстар 

атқарылып, қолға алынуда. Атап 

айтсақ, Боран Нысанбаев мектебінде 

«Біз латынды қолдаймыз» акциясы кең 

к&лемде &тті. Шараға қатысушылар &з 

мектептерінің атауын латын графи-

касында жазып, суретке түсті, олар 

әлеуметтік желілерде жария ланып, 

жазылушылардың қолдауын тапты. 

Сонымен қатар сыныптарда жаңа 

қазақ әліпбиін оқыту бұрыштары 

ашылып, қазақ тілі мұғалімдері 15 

минуттық сабақ &ткізді. Бұл сабақтарда 

балалар &з есімдерін латын әліпбиінде 

жазуды үйреніп, орфографиялық 

ерекшеліктермен де танысты. 

9лия ЖҰМАШЕВА, 
Б.Нысанбаев атындағы орта мек-

теп директорының тәрбие ісі ж�ніндегі 
орынбасары

Жақсыны үйренбекке ұмтылыс 
– жүрегі елім деп соққан әрбір 
азаматтың келешегін ойлап, 
оны барынша жақсы ете түсуге 
ұмтылуы. Бұл ретте жаңа әліпбиге 
к�шуге байланысты жұмыстарды 
ерекше атап �ткен дұрыс. Оның 
үстіне жақында Президенттің 
Жарлығымен қазақ тілі әліпбиі 
жарыққа шықты.

Осыған байланысты жаңа әліпбиге 

к&шудің қам-қарекеті басталып та кетті. 

Сондықтан да бұл жұмыстарға білім 

ұялары тікелей қатысты болғандықтан, 

біз де сырт қала алмаймыз.

Осы ретте мектебімізде &ткен 

білім беру мен білім алудағы жаңа 

тәсілдер туралы түсінік қалыптастыру, 

оқыту сапасын жақсарту үшін жаңа 

әдістерді тиімді пайдалануға бағыт 

беру мақсатында «Сапалы сабақ – 

сапалы білім» тақырыбында семи-

нар ұйымдастырылды. Шараға мек-

теп дирек торынан бастап оқу-тәрбие 

ісі ж& ніндегі орынбасарлары, жал-

пы жаңа шыл дыққа жаны құмар мек-

теп мұғалімдері қатысып, олардың 

жағымды ахуал қалыптастырып, &зіндік 

ерекшелігімен есте қалды. 1сіресе осы 

тұрғыда семинарды ұйым дастырушы 

м ұ ғ а л і м д е р :  А . С ұ л т а н  ғ а л и е в а , 

Г.Қадырғалиева, Ф.Иман газиева, 

К.Құсниденованың ой-&рісте рінің жо-

ғарылығы, ұйымдас ты рушылық қабі-

леттерінің мол екендігі айқын к&рінеді.  

Айгерім АҒЫРАЕВА,
Жамбыл атындағы орта мектептің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Атырау облысы

ШҰАР-ның басшыларымен кездесу
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Түнгі сағат он екі еді.

Елеуреп, үрпе-түрпесі шыққан Митя 

Кулдаров, &з әке-шешесінің пәтеріне 

құстай ұшып кірді де, барлық б&лмелерді 

жылдам аралап шықты. 1ке-шешесі 

ұйқыға жатып қалған. Қарындасы 

т&сегінде, романның ең соңғы парақтарын 

оқып жатқан. Гимназист-бауырлары 

ұйықтап қалған.

– Сен қайдан жүрсің? – деп таңғалды 

әке-шешесі. – Саған не болды?

– Ой, сұрамаңдар! Мен, тіпті күтпеп 

едім! Жоқ, мен мүлде ештеңе күтпегем! 

Бұл... бұл тіпті адам сенгісіз!

Бақыттан аяғынан түрегеп тұруға әлі 

құрыған,  Митя қарқылдай күліп, креслоға 

отыра кетті. 

– Бұл адам сенгісіз! Сіздер, тіпті елесте-

те де алмайсыздар! Міне, қараңыздаршы!

Қарындасы т&сегінен атып тұрды да 

үстіне к&рпесін жамыла сап, ағасына таян-

ды. Гимназистер оянды. 

– Саған не болды? 9ң-түсің жоқ қой!

– Шешей, бұл қуаныштан! Енді мені 

күллі Ресей біледі! Түгел! Бұл жарық 

дүниеде колледж тіркелушісі Дмитрий 

Кулдаровтың барын  бұрын тек сіздер 

ғана білдіңіздер,  ал енді бұны күллі Ресей 

біледі! Шешей! О, құдай-ау!

Митя атып тұрып, барлық б&лмені 

кезіп шықты да қайта отырды.

– Иә, не болды сонша? Дұрыстап 

айтсаңшы!

– Сіздер жабайы аң құсап тірлік 

кешудесіздер, газет оқымайсыздар, 

жариялылыққа ешқандай к&ңіл аудармай-

сыздар, ал газеттерде қаншама к&п кере-

меттер бар! Егер бірдеңе бола қалса, қазір 

бәрі әйгілі, ештеңе жасырын қалмайды! 

Мен қандай бақыттымын! О, құдай-ау! 

Газеттер тек атақты адамдар жайлы ғана 

басады ғой, ал енді алыпты да мен туралы 

басыпты!

– Не дедің? Қайда? – 1кесінің &ңі бо-

зарып кетті.  Шешесі құдай бейнесіне к&з 

тастады да шоқынды. Гимназистер ұшып 

тұрып, ұйықтағанда киетін етегі шолақ 

жалғыз жейделерімен,  үлкен ағаларының 

қасына таянды. 

– Иә, тап солай! Мен туралы басыпты! 

Енді мен жайлы күллі Ресей біледі! Сіз, 

шешей, мына н&мірді естелікке сақтап 

қойыңыз! Анда-санда оқырмыз. Қараңдар!

Митя қалтасынан газет н&мірін суырып 

алып, әкесіне берді де к&к қарындашпен 

қоршалған жерін саусағымен шұқыды.

– Оқыңыз!

1кесі к&зілдірігін киді.

– Оқысаңызшы!

Шешесі құдай бейнесіне қарады да 

шоқынды. 1кесі ж&ткірініп алып, оқи бас-

тады: «29 желтоқсанда  кешкі сағат 11-де 
колледж  тіркелушісі Дмитрий Кулдаров...

– К&рдіңдер ме, к&рдіңдер ме? 1рі 

қарай!

– ...колледж тіркелушісі  Дмитрий Кул-
даров, Козихиндер үйіндегі Кіші Бронныйдағы 
шарапханадан мас күйінде шығып...

– Бұл мен ғой Семен Петровичпен... 

Бәрі егжей-тегжейлі сипатталыпты. 

Жалғастыра беріңіз! 1рі қарай! Тыңдаңдар!

– ...мас күйінде шығып, аяғы  тайып 
кетіп, Юхновск уезіндегі Дурыкин 
қыстағының шаруасы Иван Дротовтың ат 
айдаушысының атының астына құлады. 
Үріккен ат, Кулдаровты аттап *тіп, екінші 
гильдиялы мәскеулік к*пес Степан Луков 
отырған шананы оның үстінен сүйреген 
күйде к*шемен зымырады және оны аула 
сыпырушылар тоқтатты. Бастапқыда 
ес-түссіз халде жатқан Кулдаров полиция 
б*лімшесіне апарылып, дәрігер куәгерлік 
етті. Оның к*кжелкеден алған соққысы...

– Бұл мен ғой, әкей, соққы тиген. 1рі 

қарай! Сіз әрі қарай оқыңыз!

– ...оның к*кжелкеден алған соққысы, 
жеңіл деп саналды. Болған оқиға тура-
лы хаттама жасалды. Зардап шегушіге 
медициналық к*мек берілді...»     

– Желкеге салқын су басуды  бұйырды. 

Оқыдыңдар ма енді? А? Міне, тап солай!  

Енді күллі Ресейге кетті! Бері әкеліңдер! 

Митя газетті  алды да, бүктеп, 

қалтасына сұқты. 

– Макаровтарға жүгірейін, оларға 

к&рсетейін... Сосын тағы Иванецкийлерге, 

Наталия Ивановнаға, Анисим Васильич-

ке к&рсетуім керек... Зымырайын! Хош 

болыңдар!

Митя күнқағарлы фуражкесін  киді 

де масаттана, шаттанып к&шеге  шауып 

шықты.

– Сайтан алғыр... Таң атқалы, күні бойы 

аулап отырмын... Бүгін неге екенін дұрыс аулай 

алмадым. Мен де, анау кикимора да ештеңе 

ұстай алмадық. Отырмыз, отырмыз, ең болмаса, 

сайтан алғырдың біреуі түссейші! Ызадан жары-

ла жаздайсың. 

– Ал сенің түкіргенің бар ма. Жүр, арақ 

ішейік!

– Тоқта... Бәлкім бірдеңе ұстармыз. Кешке 

таман балық жақсы қабады... Осында таң атқалы 

отырмын, бауырым! Сондай іш пыстырарлық, 

саған айтып жеткізе алмаймын... Осы балық 

аулауға мені сайтан сүйрелеген шығар! Түкке 

тұрғысыз екенін білемін, ал бірақ отырмын! 

1лде бір жексұрын секілді, каторга тұтқыны 

құсап отырмын, қайдағы бір ақымақ құсап суға 

үңілемін! Шабындыққа баруым керек еді, ал 

мен балық аулап отырмын. Кеше Хапоньевте 

діни рәсім &ткізілді, ал мен оған да бармадым, 

осында міне мынау стерлядьпен...мына сайтан-

мен бірге отырдым...

– Сенің есің ауысқан ба? – деп сұрады 

Отцов, ағылшын бикешке сасқалақтай к&з 

қиығымен қарап қойып. – Бикештің к&зінше 

д&рекі с&йлейсің... және сонымен...

– Сайтан алсын оны! Мүлде орысша бір с&з 

ұқпайды. Мақтасаң да, боқтасаң да – бәрібір 

оған! Сен тұмсығына қарасаңшы! Бір ғана 

тұмсығының &зі талдырып тастайды! Күні бойы 

бірге отырамыз, ең болмаса бір с&з айтпайды 

ғой! Чучело сияқты қақиып тұрып, ақшиған 

к&зін судан алмайды. 

Ағылшын бикеш есінеп, құртты ауыс тырды 

да, қармағын суға лақ тырды. 

– Бауырым, мен қайран қаламын! – деп 

 Грябов с&зін жалғастырды. – Ресейде бұл 

есалаң он жыл тұрады, ең болмаса, орысша 

бір с&з білсейші!.. Біздің ақсүйексымақ қыз-

қырқын оларға барса, жанталасып соларша 

с&йлеуді үйренеді, ал бұларды... сайтан біледі! 

Сен тұмсығына қарашы! Тұмсығына қара! 

– Қойсаңшы... Ыңғайсыз ғой... Неге әйел 

адамға тиісесің? 

– Ол әйел емес, әлі беті ашылмаған қыз... 

Сайтанның қуыршағы, сірә, күйеу жай-

лы да армандайтын шығар. Одан әлдебір 

шіріген нәрсенің иісі мүңкиді... Бауырым, оны 

жек к&ремін! Жайбарақат қарай алмаймын! 

Маған ақшиған к&зін қадаса болды, тап бір 

шынтағымды балдақ жақтауына ұрып алғандай, 

тұла бойым дір етеді. Ол да балық аулауды 

жақсы к&реді. Қарашы, аулап, дуалап тұрғанын! 

Бәріне жекк&рінішпен қарайды... Сорлы, &зінің 

адам екенін, табиғаттың патшасы емесін ұғатын 

шығар. Ал сен оның атының кім екенін білесің 

бе? Уилька Чарльзовна Тфайс. Тіпу!.. тілің де 

келмейді!

Ағылшын бикеш &з атын естіп, Грябовқа 

баяу ғана тұмсығын бұрды да оны жекк&рінішті 

к&збен шолды. Ол к&зін Грябовтан соң Отцовқа 

қадап, оған да жекк&ре қарады. 

Қабілет-қарымыңды қаламгер қауым 

мен дүйім жұрт танып, бағалап, беделі зор 

халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 

иегері атандың. 1деби сын, к&семс&з 

жанрындағы «Ақжауын», «Қарлығаш-

дәурен», «Мәңгілік сәулесі» кітаптарың 

бүгінде к&зі қарақты оқырманның іздеп 

жүріп оқитын туындыларына айнал-

ды. Ал «С&з патшасы» кітабың болса, 

ағаларыңның кітап с&релерінің т&рінде 

тұр.

« О р н ы н д а  б а р  о ң а л а р »  д е г е н -

дей,  ардақты әкеңнің есімін әлем 

ж ұ р т ш ы л ы ғ ы н а  ғ а л а м т о р  а р қ ы л ы 

9мірін балалар әдебитіне, журна лис тік 

қызметін «Ұлан» газетіне арнаған Сұлтан 

Қалиұлы 75 жасында &мірден озды. 

Балалар поэзиясы мен сатира жан-

рында еңбек еткен қаламгер «Сыныққа 

сылтау», «9леңдер», «Дүрбі», «Қасиетті 

тақия»,  «Сәлем саған,  мектебім», 

«Кішкентай астрономдар», «Теміртесер», 

«Бақыт деген не?», «Мен мектепке ба-

рамын», «1йт, шу, тұлпарым», «Қандай 

болып &семін»  &лең жинақтары оқырман 

қолына тиді. 

С о н ы м е н  б і р г е ,  « С а л а м ,  с а г а , 

мектебім» шығармасы қырғыз тілінде, 

«Скачи, мой аргамак» кітабы орыс тілінде 

жарық к&рді. Бұлардан &зге «Т&лебай 

1жімов», «Баспалдақ» секілді прозалық 

жинақтары да бар. 

Ж а з у ш ы н ы ң   ш ы ғ а р м а л а р ы н д а  

балалардың  &мірі  егжей-тегжейлі  с&з 

болады.  Жеткіншектердің  оқуы,  еңбегі, 

ойыны, мерекесі,  арман-мақсаты, ой-

қиялы, тапқырлығы, тіпті кейбірінің 

жалқаулығы мен бұзақылығына  дейін 

назардан тыс қалмайды. Осы айтылғандар 

баланың &з ойы, &з түсінігі, &з сезімі, &з 

тілімен баяндалып жатады. Артық бояу-

ды, жалған жасандылықты ұшырата 

алмайсыз. Қаламгер кітаптары балалар 

&мірінің, балалар жандүниесінің айна-

сындай к&рінеді.

С ұ л т а н  Қ а л и ұ л ы  С . М а р ш а к , 

С.Михалков, Р.Гамзатов, Р.Киплинг, 

Б . М о м ы ш ұ л ы ,  Я . К о л а с ,  А . Б а р т о , 

Я . Б ж е л в а ,  А . Ж .  Р о д а р и ,  Я . А к и м ,   

Б.Заходер, Қ.Мұхаммади, Қ.Тәңірқұлиев, 

Б.Асанәлиев, Т.Самудинов, А.Рахмад, 

Ш.Биккол, т.б. шығармаларын қазақшаға 

аударды.  

Қазақ радиосының музыка, балалар 

редакцияларында редактор, аға редактор, 

– 1р салмақ дәрежесі бойынша 

жеңімпаздарға 1000 доллардан табыс-

талады, күміс жүлдегерге 500 доллар-

дан, ал қола медальға 300 доллардан 

беріледі. Абсолюттік салмақ дәрежесі 

бойынша алтын медаль иегеріне 3000 

доллар, күміске 1500 доллар, қола жүлде 

иесіне 1000 доллар табысталады, – деді 

А.Тілеулесов.

Қазақ күресінен чемпионатқа 11 

мемлекеттен 80 спортшы қатысады. 

Жарыс 8 салмақтық дәреже және 

абсолюттік бойынша &теді.

Қазіргі таңда Азия чемпионаты-

на қатысуға Жапония, Шри-Ланка, 

9збекстан, Тәжікстан, Түрікменстан, 

М о ң ғ о л и я ,  И р а н ,  П ә к і с т а н , 

Қырғызстан мен Үндістан мемлекеттері 

&здерінің мықты деген спортшыларын 

дайындап отыр.

Ази я чемпионатын да 16 спорт 

1л-Фараби атындағы ҚазҰУ Журналистика факультетінің ұжымы 

Баспас&з және электронды БАҚ кафедрасының меңгерушісі, саяси ғылым 

докторы, профессор Сұлтанбаева Гүлмира Серікбайқызына ағасы

Сұлтанбаев Еркебай Серікбайұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к&ңіл 

 айтады.

– Мисс..эээ... – деді ол ағылшын бикешке 

қарап. – Мисс Тфайс! Же ву при... 

* Ал, бұған қалай айтсам екен? Ал, саған 

қалай түсіндірсем екен? Тыңдаңыз... ана жаққа! 

Ана жаққа кетіңіз! Естисіз бе? 

Мисс Тфайс Грябовты ала к&зімен ата қарап, 

мұрнын пысылдатты. 

– Немене? Түсінбейсіз бе? Мына арадан 

кет деп тұрмын! Сайтанның қуыршағы, менің 

шешінуім керек! Ана жаққа бар! Ана жаққа!

Грябов бикештің жеңінен тартты да, бар, 

бұталардың арасына жасырын дегендей, оған 

бұталарды нұсқап, жүрелей отырды... Ағылшын 

бикеш, қас-қабағын үсті-үстіне қимылдатып, 

ағылшынша ұзыннан-ұзақ с&здерді зуылдата 

ж&нелді. Помещиктер мырс-мырс етті. 

– 9мірімде бірінші рет оның үнін естуім... 

Айтарға с&зім жоқ, дауысына болайын! 

Түсінбейді! Ал, енді бұған не істесем екен? 

– Түкіргенің бар ма! Арақ ішуге кеттік!

– Болмайды, қазір балық түсуге тиісті... 

Кеш қой... Ал енді сен не істе деп бұйырасың? 

Міне, комиссия! Бұның к&зінше шешінуге тура 

келеді...

Грябов сюртугі мен жилетін лақтырды да 

құмға отыра қап, етігін шеше бастады.

– Тыңдашы, Иван Кузьмич, – деді жетекші 

ішек-сілесі қата қарқылдап. – Бұл дегенің, 

досым-ау, қорлау, мазақ ету ғой.

Ешкім оған түсін деп жалынбайды. Бұл 

шетелдіктерге сабақ болсын!

Грябов етігін, шалбарын, ішкиімдерін шешті 

де анадан жаңа туғандай жалаңаш күйде қалды. 

Отцов ішін ұстады. Ол күлкіден және ызадан 

қызарып кетті. Ағылшын бикеш қас-қабағын қи-

мыл датып, к&зін жыпылықтатты... Оның сарғыш 

жүзіне астамдық пен жекк&ру күлкісі жүгірді. 

– Бой суыту керек, – деді Грябов, жамбасын 

сабалап қойып. – Федор Андреевич, мархабат 

етіп айтсаңыз, жаз сайын менің кеудем неге 

б&ртіп кетеді? 

– Тезірек суға түс, немесе бірдеңе жап үстіңе! 

Мақұлық!

– Ең болмаса сәл қысылып, абдыраса екен, 

арамза! – деді Грябов, шоқына, суға түсіп бара 

жатып. – Бррр... судың суығын-ай... Қарашы, 

қас-қабағын қалай-қалай қозғайды! Кетер 

емес... Тобырдан жоғары тұр! Хе-хе-хе... Бізді 

адамға санамайды! 

Суға тізесіне дейін түсіп, &зінің орасан зор 

бойымен керілді де ол к&зін қысып:

– Ей, бауырым, бұл оған Англия емес! – деді.

Мисс Тфайс салқынқандылықпен құртты 

ауыстырды, есінеді де қармағын суға лақтырды. 

Отцов теріс айналды. Грябов қармағын боса-

тып алып, сүңгіді де судан мұрыны пышылдап 

шықты. Екі минуттан соң ол құмда отырып 

алып, тағы да балыққа қармақ тастады. 

* :тінемін, мархабат етіңіз...
(французша je vois prie) 

к&рсетіп, интернетте «Кеңшілік.KZ» сай-

тын ашып отырғаныңды мақтан тұтамыз.

Айналайын, Амангелді,  осынау 

 ме рейлі күніңде &зіңе және отбасыңа 

мықты денсаулық, береке-бақыт, ұзақ 

ғұмыр, толайым табыс тілейміз. Шабыт-

тың шалқар биігінен к&ріне бергейсің!

Игі тілекпен ағаларың, апаларың, 
інілерің: Серік Тұрғынбек, Серікбай 

Оспан, Жұмат �нес, Ханшайым Жүніс, 
Жантемір Хамзин, Болатбек �біқай, 

Бақытжамал Мәуленова, Қасым 
Жүнісов, Абай Жүнісов, Дәурен Хамзин

«Балдырған» журналында жауапты хатшы 

болса, «Ұлан» газетінде 20 жылға жуық бас 

редактор болды. 

Сұлтан Қалиұлының бала үшін 

жаралғаны рас. Олай дейтініміз, ол 

балалар басылымында қызмет етіп 

қана қоймады. Бала тілімен жазылған  

&леңдері ,  шығармалары к&п-ақ. 

 Сонымен бірге  темірден, ағаштан 

түрлі ойыншықтар, бесік, картоннан  

балалар қызығатын дүниелер жасай-

тын. Суретшілігі  тағы бар. «1сіресе, 

адамның бейнесін, портретін салуға 

әуеспін. Қатарлас жүрген достарымның 

бәрінің де бейнесін салып шыққан 

шығармын» деуші  еді... 

Қазақ журналистикасына &зінің үлесін 

қосып қана қоймай, талай  қарлығашты 

қанат қақтырған ардақты азамат еді  ғой...

С&йткен Сұлтан Қалиұлы енді орта-

мызда жоқ. Ағаның отбасына, жақындары 

мен туыстарына, қайғыларына ортақтасып 

к&ңіл  айтамыз. 

«Қазақ газеттері» ЖШС ұжымы

т&решісі ж ұмыс істейді. Олардың 

арасында қазақстандық қана емес, 

Грузия, 9збекстан, Литва, Украина 

т&решілері болады. Соның ішінде үш 

арбитр Астана, Алматы және Семей 

қалаларынан шақырылып отыр.

А з и я  Ч е м п и о н а т ы  Қ а з а қ с т а н 

Рес пуб ликасының Мәдениет және 

спорт министрлігі, Астана қаласының 

әкімдігі,  «Самұрық-Қазына» әл-

а у қ а т  қ о р ы ,  E R G  Е у р а з и я л ы қ 

тобының қолдауымен жүзеге асуда. 

Ұйымдастырушылары «Халықаралық 

қазақ күресі федерациясы» ЗТБ.

Айта кетсек, Қазақ күресі (Qazaq 

kuresi) ұлттық спорт түрі ғана емес, 

о л  Ю Н Е С К О - н ы ң  м а т е р и а л д ы 

емес мұралар тізіміне кіреді. Был-

тыр Халықаралық Qazaq kuresi фе-

дерациясы құрылып, ҚР Энергети-

ка министрі Қанат Бозымбаев феде-

рация Президенті болып сайланды. 

Жыл сайын осы спорт түрінен бірнеше 

халықаралық және республикалық 

жарыстар &теді. Соның бірі 2017 жылы 

&ткен 1лем чемпионатына 40 елден 160 

балуан қатысты.

Б.СМАЙЫЛ

Антон ЧЕХОВ

К
аучук д&ңгелегі, жуан ат айдау-

шысы және барқыт орындығы бар, 

серіппелі керемет арба помещик 

Грибовтың үйіне кеп тоқтады. Уездік дворян-

дар жетекшісі Федор Андреевич Отцов арбадан 

секіріп түсті. Оны ұйқылы-ояу малай есік алды-

нан қарсы алды. 

– Мырзалар үйде ме? – деп сұрады жетекші.

– Ешкім жоқ. Ханым балаларымен қонаққа 

кетті, ал мырза гувернантка бикешпен балық 

аулауда. Құлқын сәріден. 

Отцов тоқтай қалып, ойланып тұрды да, 

 Грябовты іздеуге &зенге қарай кетті. Ол оны 

үйден екі верст жердегі &зен маңынан тапты. Тік 

жардан т&менге қарап Грябовты к&рген Отцов 

мырс етті... Грябов, басы қазандай, денесі үлкен, 

толық адам, құм үстінде түрікше малдас құрып, 

балық аулап отыр екен. Қалпағы желкесіне 

сырғып, галстугы бір жағына қарай қисайып 

кеткен. Оның қасында ұзын бойлы, жіңішке 

денелі, томпақ шаян к&зді, мұрыннан г&рі 

ілмекке ұқсайтын үлкен құс тұмсықты ағылшын 

бикеші түрегеп тұр. Ол үстіне жұп-жұқа ақ бәтес 

к&йлек киіпті, селдіреген к&йлектен ап-арық, 

сап-сары иығы ап-анық к&рінеді. Кішкене 

алтын сағатын алтын белдігіне іліп қойған. Ол 

да балық аулап тұр екен. Екеуінің маңына &лі 

тыныштық салтанат құрған. Екеуі де қимылсыз, 

қалтқылары қалқыған &зен сияқты. 

– Сенің жазығың жоқ, менің азығым жоқ! – 

деп күлді Отцов. – Амансыз ба, Иван Кузьмич! 

– А... бұл сенбісің? – деп сұрады Грябов 

к&зін судан алмастан. – Келдің бе?

– К&ріп тұрсың ғой... Ал сен әлі қайдағы 

бірдеңеңмен айналысып жүрмісің? 1лі қойған 

жоқсың ба?

– К&рдің бе? – деп сұрады Грябов қарқ-қарқ 

күліп. – Мә-с-саған! Қап, сен кикимораны 

ма, бәлем! Тек балаларға бола осы әбжыланды 

ұстап отырмын ғой. Балалар болмаса, мен оны 

жекежайдың маңы түгілі шаңына жолатпас 

ем... Тұмсығы тура қаршығаныкі секілді. Ал 

белі ше? Осы қуыршақты к&ргенде ұзын шеге 

есіме түседі. Білесің бе, алып, жерге қағар едім. 

Тоқта... Сірә, қармағымды қапқан сияқты... 

– Грябов атып тұрып қармақ сабын к&терді. 

Жібі тартылды. Грябов тағы бір рет жұлқыған, 

қармақ шықпады.

– Ілініп қалыпты! – деді ол тыржиып. – 

Сірә, тасқа ілінген-ау... Сайтан алғыр...

Грябовтың жүзінен қиналғаны байқалады. 

Күрсініп, мазасыздана қозғалып, күңкілдей 

қарғыс айтқан ол қармақ бауды тарта бастады. 

Жұлқылағаннан еш пайда болмады. Грябов 

бозарып кетті. 

– Сорлы басым-ай! Суға түсуім керек.

– Қайтесің, қойшы!

– Болмайды... Кешке таман жақсы аулана-

ды... О, құдай, кешіре г&р! Суға түспей болмас. 

Түсуге тура келеді! Ал егер біле білсең, шешінгім 

келмейді! Ағылшын қызын суға малшындыру 

керек еді... Оның к&зінше шешіну ыңғайсыз. 

Қанша дегенмен, ханым ғой!

Грябов қалпағы мен галстугын шешіп 

 тастады.

 (А.Чеховтың әңгімелерін орыс тілінен қазақшаға 
аударған жазушы Заря ЖҰМАНОВА)

ҚҰТТЫҚТАУ

СПОРТ

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

АЙНАЛАЙЫН, 
Амангелді!

ЖҮЛДЕ ҚОРЫ  ҚОМАҚТЫ

БАЛА ТІЛІМЕН ЖАЗАТЫН 
ҚАЛАМГЕР ЕДІ...
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Жолдасы да бірнеше рет медицина 

орталықтарына к&рінген. Алайда әзірге 

к&ңіл тыншытар, нақты медициналық 

диагноз қойылмаған. Ата мен ана наза-

рында болып, қыздай тұрмысқа шыққан, 

пәк сезімді, инабатты Нигора к&птен 

ойланып, мазалап жүрген ойын ата-

енесімен б&лісуді ж&н к&рген. Жігерлі 

қыз: «Мен балаңызбен адал некеде отау 

тіктім, осы үйдің алтын босағасы мен 

тірегі болам деп сіздерге келін болдым. 

Бір рет те беттеріңізге келген жоқпын. 

Туған ата-анамдай қадірлеп, құрметпен 

сыйлап келемін. Бірақ құдайым балаңыз 

екеуімізге перзент сыйламады. Мен 

бұл үйді, сіздерді, яғни екінші Отаным-

ды тастап кетпеймін. Алдарыңызға 

қояр екі тілегім бар. Не менің қойныма 

бала салып бересіздер немесе б&лек 

шығарасыздар...» деп ащы шындықты 

жайып салған.

1ңгіменің осы тұсына келгенде сай-

сүйегімді сырқыратқан жас қыздың 

«Аһ» ұрған күйзелісіне шыдай алмай, 

тағатсыздықпен оқиғаның соңын күттім.

Арадағы біраз үнсіздіктен кейін, 

жас әйелдің жанарында ұшқын пай-

да болып, даусы жарқын шыға баста-

ды. К&пті к&рген ата-енесі жас отау 

иелерінің тілектерін қабыл алып, б&лек 

шығарған. Нигора перзентханадан жаңа 

Қазақ мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінде «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасы аясын-
да қазақ, орыс және ағылшын тілінде 
21 кітап шықты. Олардың қатарында 
оқу орнының ғалым-ұстаздарының 
монографиялары, оқулықтары, оқу 
құралдары бар. 

Атап айтқанда, филология ғылы-

мының докторы, профессор  Тынысбек 

Қ о ң ы р а т б а й д ы ң  « Қ а з а қ  э п о  с ы  -

ның этникалық сипаты» атты моно-

графиясында эпос жанрының ұлт 

табиғаты, психологиясы, әдет-ғұрпы, 

салт-санасымен байланысы жан-жақты 

қарастырылған. 

1леуметтік-гуманитарлық факуль-

теттің оқытушылары Рахия Дәрменова, 

М а р а т  Т ұ р ғ ы м б а й  ж ә н е  Б и б і г ү л 

 9те генованың авторлығымен жарық 

к&рген «Сәндік қолданбалы &нер» атты 

оқу құралы сәндік қолданбалы &нердің 

тарихи және теориялық даму үрдісі 

ж&нінде тереңірек білім алуға, к&ркем 

шығарманы талдауға, ол туралы &з 

пікірін сауатты жеткізе білуге үйретеді. 

Түркі халықтарының мақал-мәтел-

дері  мен шешендік с&з &рнектері 

және оның қазіргі заманмен рухани 

сабақтастығы Қазақ филологиясы және 

әлем тілдері факультетінің профессоры 

Болатхан Сарбасовтың «Ежелгі дәуір 

және түркі халықтары әдебиеті» атты 

оқу құралында зерделенген. Сондай-

ақ кітапта түркі ескерткіштеріндегі 

фольклорлық образдар мен мотивтер де 

анықталған.

Бабаларымыздың математика, 

Статистикалық мәліметтерге 

сүйенер болсақ еліміздегі отау құрған 

отбасылардың 15 пайызы бедеулікке 

ұрыныпты. Бұл 15 пайызды нақтылар 

болсақ, 14 мың әйел бедеу, мыңнан 

астам еркек белсіз деген ақпарат бар. 

1рине, бұл дәрігерлерге тексеріліп, 

анықталғандары. Ал ауруын жасырып 

жүргендері қаншама? 

1сіресе біздің қазақтың жігіттері 

бұл жағдайда к&біне әйелдерді кінәлап, 

&здері дәрігерге бара қоймайды. 

9кінішке қарай, қазіргі таңда еркектер 

арасындағы белсіздіктің белең алып 

келе жатқанын урологтар айтып отыр. 

Бұл жағдай демографиямызға кері әсер 

етері даусыз. Сондықтан бедеулік және 

белсіздікпен қоғам болып күресуіміз 

керек. Мамандар бедеуліктің белең 

алуы дүниежүзі бойынша қалыптасып 

отырғанын айтады. Репродуктолог-

дәрігерлердің  ерлі-зайыптылар 

үйленген соң бір жыл ішінде жүктілік 

болмаса, олардың біреуінде бедеулік 

пен белсіздік бар деп есептейді. Яғни 

екеуі де тексеріліп, емделуі қажет. 

Дәрігерлер бедеулікті екі түрге б&ліп, 

қарастырады. Біріншісі – туа бітті. 

Екіншісі – жүре келе сыртқы әсерден 

пайда болған бедеулік. Іштен туа бітті 

бедеулікке жатыр түтігінің бітелуі, 

жыныс мүшелерінің,  жатырдың 

жетілмей тууы басты себеп болады. 

Ал жүре келе пайда болған бедеулікке 

түрлі ауруға ұрыну,  салауатты &мір 

салтын ұстамаудан туындайды. Аяқ, 

бел, кіндікті ашық ұстап жүріп суық 

тигізу, оны толық емдемеу күні ертең 

&кіндіреді. Дәрігерлер бедеулік пен 

белсіздікке ұрындыратын тағы бір себеп 

– жыныстық жұқпалы ауруға ұшырап, 

оны толық емдемеу де ұрықтың жой-

ылуына апарып соғатынын айтады. 

Соңғы уақыттары мамандар бедеулікке 

ұрындыратын басты мәселе жасан-

ды түсік жасату екенін дәлелдеген. 

Мәселен, еліміздегі репродуктолог-эм-

бриолог ғалымдар бедеулікке ұрынған 

әйелдердің 80 пайы зы кезінде түсік 

жасатқандар екенін анықтаған. Яғни 

жеңіл жүрістіліктің, ойланбай істеген 

бассыздықтың салдары күні ертең 

опық жегізетін &кінішке ұрындырары 

анық...

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының мәліметіне қарағанда 

әлемде бедеулік пен белсіздікке 

ұшыраған 50 миллионға жуық адам 

бар екен. Сондықтан бұл мәселеде 

әлемнің репродуктолог маманда-

ры зерттеу жүргізіп, бедеулік пен 

Жаңа қызмет іске кірісті Ауыр жұмыс – зиян

Нұрбақ ЕДІГЕ
Түркістан облысы

Ұстаздардың төл туындылары

туған баланы бауырына ба-

сып, ана бақытын сыйлауға 

бел буады. Үйден оң аяғымен 

шығып, перзентханаға келеді. 

Нәрестенің дауысын естігенде 

алғашында абдырап қалған. Оның бұл 

күйін сезген перзентхана меңгерушісі 

к&мекке келіп: «Мына қызды к&ріңіз, 

&зі қазақ, студент қыз, нәрестеден бас 

тартып, тастап кетті...» деп құндақтаулы 

сәбиді к&рсетеді. Нәрестені қолына 

алып, бауырына басып к&реді. Жас 

сәбидің хош иісі мұрнын қытықтап, 

бойын бұрын сезініп к&рмеген бір тыл-

сым күш билеп, денесі босап, алпыс екі 

тамыры иіп бара жатқанын сезеді...

«Сол қызым, биыл жеті жасқа тол-

ды, сыныбынды үздік оқиды» деген жас 

ана бір сәт толқып кетті де, әңгімесін 

қайта жалғастырды. Қызы бес жасқа 

толған шағында есік алдында ойнап 

жүрген к&рші үйдің баласы «Сені асы-

рап алған» деп аңдамай балалықпен 

айтып салған. Шындықты айтсам, бала 

жүрегінде мәңгілік із қалады деп ойлап, 

күлімсіреген күйі аналық мейіріммен: 

«ол қыз қызғаннан айтады, сені &зім 

туғанмын, алтыным!» дейді. Ана жауа-

бына риза болған қыз қуанғаннан &з 

б&лмесіне жүгіріп кетеді. 

Келесі күні қызын мектепке шығарып 

астрономия, физика, жаратылыстану 

салаларын жетік білгендігі, байырғы 

заманда қазақ халқының оқу-білімге 

құштар болып қана қоймай, &зіндік 

&лшемдер мен математикалық әдіс-

тәсілдерді ойлап тапқаны да анықталды. 

Бұл  туралы физика-математика фа-

куль  тетінің оқытушысы Советбай 

Елубаевтың «Қазақтың байырғы қара 

есептері» атты оқу құралында кеңінен 

қамтылған.

Қазақ филологиясы және әлем 

тілдері факультетінің оқытушысы Ләззат 

1ділбекованың «1р жылдар ойлары» 

еңбегінде Жамбыл Жабаев, Бауыржан 

Момышұлы, Олжас Сүлейменов сынды 

әдебиетіміздің к&р некті тұлғаларының 

әдеби-мәдени мұра ларына талдау жаса-

лып, ана мен отбасы құндылықтары, қыз 

бала тәрбиесі с&з болады. 

1леуметтік-гуманитарлық факуль-

теттің доценті Бибігүл Иманбекованың 

«Қайшылықты кезең қайраткері» атты 

монографиясы қазақ зиялы қауымының 

к&рнекті &кілі, 1937 жылғы репрес-

сия құрбаны, белгілі қоғам қайраткері 

Н.Сырғабеков туралы баяндайды. 

Педагогика-психология факуль-

т е т і н і ң  о қ ы т у ш ы л а р ы  Ш о л п а н 

 Таубаева, Гүлнар Мұратбаева және 

Сайра Жиенбаеваның авторлығымен 

шыққан «Педагогикалық зерттеулердің 

әдіснамасы мен әдістемесі» оқулығында 

қазіргі заман білімгері үшін қажетті 

педагогикалық зерттеулерді жүргізу мен 

ұйымдастырудың әдістері,  заманауи 

зерттеу құралдарын тиімді қолдану, 

педагогикалық зерттеудің сапасын 

зерттеу &лшемдері және әдіс-тәсілдері 

белсіздікке ұрындыратын қосымша 

бірнеше себеп-салдарды анықтаған. 

Солардың бастысы ретінде азық-

түлігіміздің к&бі табиғи &німнен алыс-

тап, неше түрлі бояуыштар мен хими-

каттар болып бара жатқанын айтқан. 

Бұған қосымша сол тағамдарды қысқа 

толқынды пеште жылытып жеу адам 

ағзасына кері әсер етеді екен. Оның 

үстіне компьютер мен қалта теле-

фондары да бүйрек пен белге зиянды 

заттардың қатарына енген. Сондықтан 

қалта телефонын белге тақпай, 

қалтаға салмай, тасымалдағанда 

қол қапшықта, үйде, жұмыста үстел 

үсті,  терезе алдына қойған ж&н 

дейді мамандар. Ғалымдар кейбір 

аллергиялық дәрілердің де бедеулікке 

ұрындыратынын анықтаған. Бұл 

 туралы Буэнос-Айрестегі Биология 

және эксприменталдық медицина 

институтының ғалымдары хабарлаған. 

Зерттеу барысында ғалымдар соңғы 

40 жыл бойы аллергияны емдеу-

Жыл сайын Түркістан облысында бала 
еңбегін қанауға қарсы түрлі акциялар 
ұйымдастырылып жатады. Арнайы ак-
ция аптаған ыстықта баланы жұмысқа 
жегудің алдын алуға, олардың еңбегін 
дұрыс бағалауға к�мектеседі. Бұл ретте 
мамандар бала құқығын таптатпаудың 
жолдарын қарастырып, ата-аналарға 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Об-
лыста баланы аяусыз жұмсайтын аудан-
дардың к�шін Мақтаарал бастап тұр.

Анығында, жаз айларында &ңірде ауыл 

шаруашылық бағытында жұмыстарға 

ж а с & с п і р і м д е р  к & п т е п  т а р т ы л а д ы . 

Нақтырақ айтсақ, балалардың к&бісі 

мақта тереді. Бала бақытты &мір сүруге, 

денсаулығын сақтауға, білім алуға, ойын 

ойнап, дем алуға құқылы. Ал Орталық 

Азияда балаларды к&бінесе садақа сұрауға, 

ұрлық жасауға, мақта теруге, құрылыс 

жұмыстарына, сауда-саттыққа жұмсайды. 

Ал бұл &з кезегінде баланың құқын шек-

теп, денсаулығына зиянын тигізді. 1сіресе 

жазғы демалысында ата-анасы аяусыз 

жұмсап, жұмысқа жегеді.

Мұнан б&лек, балалар ауыр салмақ 

к&тереді .Бұл келеңсіздіктер  туралы 

Түркістан облыстық  балалардың құқығын 

қорғау департаментінің бас маманы 1лия 

Биболова  «Таңертеңнен кешке дейін базар-

да картоп не қызанақ сатып тұру баланың 

еңбегін  қанауға жатады. 9йткені 16 жасқа 

толмаған бала күніне 2,5 сағат қана жұмыс 

істеуі тиіс екендігін тілге тиек етеді.

Осындай келеңсіздікдерді болдырмау 

мақсатында  Мақтаарал, Түркістан, Сай-

рам, Сарығаш аудандарында қатаң тексеру 

жұмыстарын жүргізу қолға алынбақ. Бала 

ұлттың болашағы болғандықтан, дұрыс 

&сіп, тұлға ретінде қалыптасуы маңызды. 

Сондықтан жас &скіндерді қорлау мен 

зорлаудан қорғау тек бір реттік акциямен 

шектеліп қалмасы анық. 

Кәмелетке толмағандардың құқықтарын 
қорғау прокуратура органдарының үнемі 
назарында жүретіні белгілі. Аталған қорғау 
элементтердің бірі болып ғаламтор арқылы 
тарайтын қауіп-қатерге мониторинг 
жүргізіп отыру болып табылады.

Бақылау  барысында  ерекше назар 

балалардың порнография мен суицидтік 

к&ңіл-күйді насихаттайтын сайттар мен 

әлеу меттік желі парақшаларына кіру жағдай-

ларына б&лінеді. Қолданыстағы заңға сәйкес 

мұндай сайттарға рұқсат біздің республика 

аумағында тыйым салынады. Тек былтырғы 

ж ы л д ы ң  & з і н д е  Т ү р к і с т а н  о б л ы с т ы қ 

прокуратурасының бастамасы бойынша мо-

ниторинг жүргізу барысында облысымыздың 

185 кәмелетке толмаған тұрғыны тіркелген 

әлеуметтік желідегі 31 парақша анықталып, 

олар туралы мәліметтер уәкілетті органға 

жолданды.

Алайда қазірг і  уақытта әлеуметтік 

желілерде, әсіресе балалар арасында, суицидті 

насихаттайтын деструктивті парақшаларды 

жасау  мен орналастырудың қарқыны 

к&бейген. «Синий кит», «Море китов», «Ти-

хий дом», «Хочу в игру», «Разбуди меня в 4:20» 

және т.б. атаулар барлығына таныс болып тұр.

Қазіргі таңда облыс прокуратурасы-

мен кәмелетке толмағандарды осындай 

әрекеттерге итермелейтін фактілерді анықтау 

және алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Облыс аумағында  былтырғы жыл-

дан бастап облыс прокуратурасының 

бастамашылығымен қиын жағдайға ұшыраған 

балалар мен ата-аналарға арналған 1303 

дағдарыс қызметі жұмыс істеп тұрғанын 

атап &ту керек. Оның негізі мақсатының бірі 

– қандай да бір отбасылық шиеленістерді 

бастан кешіре отырып, суицидке баруы 

мүмкін жас&спірімдерге психологиялық 

к&мек к&рсету.

Қызмет мамандары суицидке жақын деп 

баға берген 20-дан астам жас&спірімдердің 

арыздану фактілері орын алып отыр. Со-

нымен қатар кейбіреулерінің «Синий кит» 

секілдес парақшаларда тіркелгені немесе кіріп 

тұратыны анықталды.

Барлық жас&спірімдерге толық құпия-

лылық режимінде білікті мамандардың 

психологиялық к&мегі к&рсетілді. Жүргізіл-

ген жұмыстың арқасында кейбір балалардың 

психологиялық жағдайы айтарлықтай 

жақсарды, одан әрі жұмыстар жүргізілуде.

Осы орайда облыстық прокуратура барлық 

ата-аналарды балаларына к&ңіл б&луді, 

сондай-ақ олардың ғаламтордағы қарым-

қатынас жасайтын адамдарына назар аударуға 

шақырады.

Балаларының к&ңіл-күйіндегі немесе 

жүріс-тұрысындағы кез келген &згерістерді 

байқаған жағдайда дер кезінде мамандарға 

жүгіну қажет екендігін ескертеді.

Егер сіздің балаңызға ғаламтор арқылы 

белгісіз біреулер қауіп-қатер танытатын бол-

са, кідірместен полицияға шағымдану қажет.

г е  а р н а л ғ а н  д ә р і л е р д і ң  г и с т а -

мин белсенділігін т&мендететінін, 

тестеронның б&лінуіне кері әсер 

ететінін дәлелдеген. Мұнымен қоса 

ғалымдар «ибупрофенді» жүктіліктің 

алғашқы апталарында пайдалан-

са шақалақтың түсіп қалатынын да 

анықтаған. Ендеше дәріні де тек 

дәрігердің кеңесімен пайдаланған 

ж&н.

Жалпы алғанда ұрпақ &рбітуге әрбір 

саналы адам жас кезінен дайындалуы 

қажет. Ол үшін әр ата-ана баласының 

денсаулығына кішкене кезінен мән 

беріп, бұл тақырыпта балалары балиғат 

жасына толған соң әңгімелесіп, сауа-

тын ашып отырғаны ж&н. Яғни жалпы 

қоғамда демографиялық мәселеге 

қатысты сананы түзеу керек. Себебі 

репродуктолог мамандар қазіргі таңда 

&мірге ұрпақ әкелу жасының 35-40-

қа дейін т&мендеп кеткеніне алаңдап 

отыр. Сондықтан жастарымыз 20-22 

жасында отбасын құрып, 35-40-қа 

дейін &мірге ізбасарларын алып келуді 

жоспарлағандары дұрыс болмақ. Бұл 

ретте үйленген соң бір жыл ішінде 

жүктілік тіркелмесе уақыт &ткізбей 

дәрігерге ерлі-зайыптылардың екеуі де 

қаралуы қажет. Мамандар бедеулік пен 

белсіздікті ерте анықтаса, емдеу де тез 

жүзеге асатынын айтады. Қазіргі таңда 

бұл мәселеге Үкімет те назар аударып, 

бұл аурулардан емдеуге арнайы квота 

б&лген. Облыс орталықтары мен Ал-

маты, Астанада да бірнеше жеке кли-

никалар осы бағытта жұмыс жүргізуде.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ

БЕЛЕҢ АЛЫП 
БАРАДЫ...

АНА 
бақыты

БЕДЕУЛІК

Демографияға кері әсер 
ететін бұл кеселден қалай 
сақтануға болады?

БАЛА – ҰЛТ БОЛАШАҒЫ

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

ба-

ға 

ен 

еді. 

генде

ДА

салғаннан кейін к&ршісінің үйіне барып, 

қызының кешегі әңгімесін жеткізіп, 

мұндай арандатуды тоқтатуды және 

мұны басқа да тұрғындарға жеткізуді 

ескерткен. Содан бері жас отбасының 

жеке &міріне араласу жайттары сап 

тыйылған.

Сонымен қатар ана қуанышы тағы 

да бір жақсылыққа ұласыпты. Бірде, 

бір ауылдасының екі балаға жүкті екені 

белгілі болады. Алайда ол перзенттен 

құтылмақ ойын жиі айтады. Мұның екі 

нәрестенің де &мірін сақтап қаласың 

деген кеңесіне құрбысы құлақ аспайды. 

Осы жерде Нигораның: «Онда екеуін 

де тірі туасың, біреуін маған бересің, 

&з баламдай асыраймын!» деген батыл 

шешімі тағы бір бейкүнә сәбидің &мірін 

сақтап қалады. Қазіргі таңда екінші қызы 

үш жасқа толғанын естіп, екі нәрестеге 

екінші &мір сыйлап, ана бақытына ие 

болған Нигора қызға &з ризашылығымды 

білдірдім.

9ли НЫШАНОВ
ТҮРКІСТАН

кеңінен с&з болады. Педагогика-пси-

хология факуль тетінің оқытушысы 

Ш.Таубаеваның «Педагогиканың 

философиясы және әдістемесі» 

оқулығында жаңа тұрпаттағы педагог-

тің ғылыми-зерттеушілік мәдение тін 

қалыптастырудың авторлық тұжы-

рымдамасына сәйкес педагогика 

ғылымының философиялық және 

әдіснамалық негіздері, пәнаралық бай-

ланысы қамтылған.

Сондай-ақ «Туған жер» бағдар-

ла масы аясында университет оқыту-

шысы М.Қанабекованың қосалқы 

автор лығымен «Қасиетті Қазақстан» 

энциклопедиясының 1-томы, жара-

тылыстану факультетінің профессоры 

К.Мамырова мен Е.Т&легеновтың 

«Қолданбалы география», 1леуметтік-

гуманитарлық факультетінің доценттері 

Жамал 1шірбекова мен Ердәулет 

Берлібаевтың «Отан тарихының тарих-

намасы мен деректемесі», оқытушылар 

Л.1ділбекованың «ХХ ғасырдағы қазақ 

әдебиетінің тарихы (1900-1940 жж.)», 

А.Жұбандықованың «Бастауыш сынып 

оқушыларының &лкетану іс-әрекетіне 

құндылық бағдарын қалыптастырудың 

ғылыми негіздері», С.Оданованың 

«The law of conservatіon іn the Kazakh 

language», «Философия и методология 

педагогики» және Г.Даниярованың 

«Let’s develop readіng and speakіng skіlls» 

атты оқу құралдары шықты.

Жандар АСАН,
Қыздар университетінің 

Баспас�з және қоғаммен байланыс 
б�лімінің басшысы
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ДҮБІРЛІ ДОДА

Сталиндік үлкен террордың қаралы жалы-

ны шарпымаған ешкім жоқ. Кеңес Одағының 

құрамындағы барлық елді, барша ұлт пен 

ұлысты, түрлі жастағы азаматтардың бәрін 

де қамтыған болатын. Ал сол бір қуғын-

сүргіннің азалы тарихына айналған, До-

линка елді мекенінде орналасқан – КАР-

ЛАГ лагерь басқармасында, ізге белгілі 

ақпараттарға сүйенсек, Қазақстан мен Орта 

Азиядағы &ндірістік-шаруашылық, әскери-

ведомстволық, жазалау-тәрбиелік пульті 

де орналасыпты. Лагерьдің аумағы қазіргі 

Францияның аумағымен пара-пар екен. 

Ойлаңызшы, Францияның аумағындай! 

Сол үшін де КарЛаг – «мемлекет ішіндегі 

мемлекет» атаныпты. Мұнда, статистика 

бойынша, бір жарым миллион адам азап 

шеккен. Бұлардың қаншасы &ліп, қаншасы 

&мірлік мүгедек болып қалғанын ешкім тап 

басып айта да алмайды. 9йткені ондағы тарихи 

құжаттардың қаншасы &ртеліп, к&зі жойылып 

кеткені бізге беймәлім. 

КарЛаг қасіреті алғаш рет сахналанып 

отырғандықтан, заңды сұрақ туындайды. 

Бұндай қойылымның сахналануына, қазақ 

сахнасына жапондық кейіпкерді арқау етуге не 

түрткі болды? Шынтуайтына келгенде, адам-

дар ұлт пен нәсілге б&лінсе де, мейірім – ортақ. 

Қазақ пен жапон халықтарының к&птеген 

таңғаларлық ұқсастықтары бар, десе де, мәселе 

ұқсастықта емес сияқты. Себебі спектакльге 

арқау болған оқиға Ахико Тецуроның тағдыр 

жолы болғанымен, қойылымнан сталиндік 

зұлмат жылдарда Қазақстанға қоныс аударған, 

айдалып, жазықсыз сотталып лагерьлерге 

әкелінген мыңдаған адамдардың, түрлі ұлт 

&кілдерінің тағдырын к&руге болады.      

Аталмыш қойылым Жапонияда да сах-

наланды. 2016 жылдың 8 қарашасында Жа-

пония парламентінде Елбасы Н.1.Назарбаев 

Ахиконың тағдыры туралы былай деді: «Хо-

кайдо тұрғыны 15 жасар Ахико Тецуро әскери 

тұтқындармен бірге КСРО-ның халық жауы 

ретінде ешқандай кінәсі болмаса да он жылға 

жазаға тартылады. Басқа жапондық әскери 

тұтқындармен бірге жазасын &теп, Қазақстан 

жерінде он жылын &ткізіп, абақтыдан 24 жасар 

жігіт болып шығады… 50 жыл &ткен соң Ахико 

тарихи Отанына оралып, туған-туыстарымен 

кездесті. Туыстары қанша үгіттесе де к&нбей, 

Отаным деп санайтын Қазақстанға қайтып 

оралды».

Расында, Қарлаг түрмесіне 15 жасын-

азап шегушілердің жиынтық образы іспеттес. 

Автор М.Омарованың «Егемен Қазақстанға» 

берген сұхбатындағы  Ахико Тецуроның 

мына с&зі жоғарыдағы атап &ткен қазақтың 

дарқандығы мен мейірімінің шексіздігін 

к&рсетсе керек: «Жапония – менің отаным. 

Бірақ қайта барып тұрғанда үйрене алма-

дым. Адамдар &те жұмысбасты. Бір-бірімен 

біз сияқты жақын араласпайды, барлығы 

асығыс. Ақтастағыдай есіктің алдына шығып 

шемішке шағып, әңгіме-дүкен құру деген 

атымен жоқ. Мен түсінгеніммен, Елена тіл 

түсінбейді, бәрібір тосырқадым, содан кейін 

бұлай болмайды екен деп, Ақтасқа қайта 

оралдық». Қазақстандық жапон Жапонияға 

тоғыз рет барыпты. Алайда, біржола қалып 

қоймай Қазақстанға оралып отырған. Қызық. 

1рқайсысы жылға бергісіз,  тасбақадай 

тырмысқан, ұзақ айларды есептесең, 120 

ай (10 жыл!) КарЛагта тұтқында болса да, 

Қазақстанды таңдады. Ат айналып, қазығын 

табар дегендей, қазақтың мейірімін к&рген 

жапонның «қазығы» біздің елде шығар... 

Шәкәрім: «К&ңілі жұмсақ адамның күрмеуін 

тағдыр шешеді»  дейді. Ахико Тецуро адам 

адал жүрсе, &мір де &з жеңілдігін беретініне 

к&зімізді тағы бір мәрте жеткізді.  

Қазақты дарқан халық дейміз ғой. Оның 

дарқандығы, &з басынан қандай қиян-кесті 

заман &ткізсе де, ел ауып, жер ауып келген 

барлық ұлт &кілдерін  бауырына басқанында 

к&рінсе керек. Біз с&з етіп отырған қойылым 

қазақтың мейірімін, &ткен заманның қасіретін 

анық к&рсетеді. 

9ткенді танымай болашаққа алшаңдап 

бару – қауіпті. Себебі ағаштың биіктеген 

сайын тамыры тереңдейтіні секілді, адамзат 

баласының да араға жылдар салған сайын 

тарихы тереңдей түседі.  «Ақтастағы Ахико» 

туралы орамды ойларын ортаға салып, к&лемді 

материал дайындаған Күлтегін Аспанұлы бы-

лай дейді: «1кемтеатр «Ақтастағы Ахиконың» 

қазақпен-адамзатпен жапсарлас тағдырын та-

нытты. Үлкен шаруа. ...Бүгінгі с&з «Ақтастағы 

Ахиконың» ақжарма жан әлеміне арнаулы 

әңгіме. Жан азығы тірек қазығына айналған, 

ойк&зі сезгіш к&рушіні күйінішке б&ктіріп, 

к&ңілін к&біктеткен қойылымды пессимизм-

ге балап, еңсені езгіш деу қате тұжырым. 

Жоғарыда айтқандай, к&рген құқай-қорлығы 

мол, қаск&й үлбі үріп томпайтқан дәуір дорба-

сын арқалаған арқалы халықтың трагедиясын 

басқы сапқа түзу заңды. Адалдың арқаны ұзын. 

Ахиконың сенімі – ішкі күші». 

 «Театр – жанды кітап. Кітаптан театрдың 

&рісі кең. Кітап – жалғыз хат танушылардың 

қаруы, театр – к&пшіліктің қаруы»  деген 

Алаш қайраткері С.Сәдуақасов. Қоғамның 

тынысы іспеттес театрдың бұл қойылымы 

мына тотыдай түрленіп, түлкідей бұлаң 

қаққан заманда &мір сүріп жатқан қазіргі 

қоғамға &ткен күннің белгісін к&рсетіп 

қана қоймай, тарихи кезеңнің  тынысын 

айқын сездірді... Біздің тарихымыздың 

тұңғиығында жатқан құпиялар әлі талай 

туындыға арқау болары с&зсіз. Ал, сіз 

«Ақтастағы Ахиконы» к&рдіңіз бе?..                                       

Гүлім РЫСҚҰЛ

ЖАРЫС ҚЫЗА ТҮСТІ

9лемнің әр жерінен тілектің бірнеше 
қы зықты, кейде күлкілі мысалдарынан 
кел тірейік. Самаода түшкірушінің жа-
нында тұрған адам: «Саған �мір берсін» 
деп айтады. 

Үнділер, әсіресе ол &те сыйлы адам 

болса недәуір тілек білдіреді: «Сені күн 

сақтасын, ол сенімен болсын, жарық 

берсін, к&сегеңді к&герт, қорғасын 

жақтасын, саған қашан да қамқоршы 

болсын, бақыт берсін!» деген тәрізді. 

Америкадағы үндістер түшкірушіге қысқа ғана: «9мірлі бол» 

айтады, ол оған: түшкіру жаман ырым болып есептеледі. 

Мұны ертедегі үнділер қолдан тастамайтын сиқырлы қара 

кітап «Атерваведа» да (біздің дәуірімізге дейінгі ІІ мың 

жылдықтың жартысы) дәлелдейді. Онда түшкірудің зарда-

бынан қорғайтын арнайы бойтұмар тағып жүру ұйғарылады. 

Еврейлер: «Бақытты &мір берсін» немесе «Денсаулық &мір, 

табыс, бой берсін» (егер бала түшкірсе) деп айтады. Түшкіру 

сол сәтте айтылған с&здің растығын дәлелдейді, ал сенбі 

күннің кешінде сәби түшкірсе, онда сол аптаның жақсы 

болатынын білдіреді.    

Шаршаудың түрі к�п. Ол адамның 
қызметіне байланысты. Қара жұмыстан 
шаршағанда, отырып демалуға болады. 
Адам жолдан да шаршайды, ойдан да 
шаршайды. Артықтау болса, кез келген 
жұмыс шаршатады.  

Сонда сол шаршаудан жылдамырақ 

шығуды ойластыруымыз керек. Ол 

бәрімізге қажет.  Мұндайда жеке 

б&лініп, т&секте, диванда, әйтпесе жер-

ге кілем, к&рпе т&сеп, соның үстінде 

созылып жатқан ж&н. Басқа шағын жастық жастап, тізенің 

астына оралған к&рпе қою керек. К&зді жұмып, қабаққа 

шайға малынған мақта басыңыз. Ешнәрсе ойламауға 

тырысыңыз, бір сәт жұмысты да, үй шаруасын да ұмытыңыз. 

Денеңізді, ойыңызды да босаңсытып, &зіңіздің қазіргі 

жағдайыңызға ғана беріліңіз. Бүкіл денеңіздің, аяқ-

қолдарыңыздың, басқа да мүшелеріңіздің ауырлап, бұлшық 

еттеріңіздің босаңсығанын сезініңіз. Осындай жағдайда 15-

20 минут жату керек. Сонан соң тыныққан к&ңілмен әдеттегі 

жұмысыңызды жалғастыруыңызға болады. Шаршағанды 

ішімдік сияқты нәрсемен басу деген бос с&з. 1рине, 

шаршағанды ұйқымен, басқадай демалыспен де басуға бо-

лады. Олар ұзақтау үдеріс. Біздің айтқанымыз шаршаудан 

жылдам шығудың жолы.   

Бассаң тілін шабады,

Иттен жаман қабады.

Қысса жаман қақсатар,

Ұстағанын ақсатар.

(Қақпан)

Жылы сөз – жақсы тілек 

Шаршаудан қалай айығамыз?

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

9зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Сірә, «климат» с&зі құлаққа ұқсас 

естілетін «клинейн» және «клима» де-

ген грек с&здерінің бірінен немесе тіпті 

екеуінен де шыққан болуы мүмкін. 

Бұл с&здер біздің тілімізде «қиғаштау» 

және «аудан» немесе «аймақ» дейтін 

мағынаны білдіреді. 

Кейбір ғалымдардың пікірінше, 

к&не гректер климатты белгілі бір 

жердің ендігіне, яғни сол жерді жылы-

татын күн сәулесінің түсу қиғаштығына 

байланысты болады деп түсінген, содан осы термин 

қалыптасқан сияқты, тағы бір ғалымдардың пайымдауын-

ша, гректер климат жағдайының тек белгілі бір жерге, 

яғни ауданға немесе аймаққа ғана тән болатынын білген 

болуы керек. Ал қазіргі ғалымдар климатты комплексті 

ұғым ретінде, күллі мұхит – атмосфера системасының 

бірнеше ондаған жылдар бойғы бүтіндей бір жиынтығы деп 

қарастырады. 

Климат дегеніміз – белгілі бір ауданның физикалық-

географиялық сипаттамаларының бірі, сондықтан ол, ең ал-

дымен, сол ауданның географиялық орнына, яғни ендігіне, 

құрлық пен теңіздің орналасуына, құрлықтың сипатына 

орай айқындалады. Кез келген аудандағы климаттың 

қалыптасуына оның теңіз деңгейінен қаншалықты биікте 

жатқандығы, ал теңіз жағалауы мен аралдағы елдердің кли-

матына мұхиттың ағысы зор ықпал етеді.

«Климат»  деген сөздің мәні қандай?

ТАБИҒАТ СЫРЫ

Шұнақ құлақ лақ,

Бұлаққа барды.

Бұлақ жағасындағы

Құраққа барды.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

ың к&птеген

есе де, мәселе 

спектакльге 

оның тағдыр 

ан сталиндік 

ныс аударған, 

лагерьлерге 

ың, түрлі ұлт 

ады.      

ияда да сах-

шасында Жа-

1.Назарбаев 

ай деді: «Хо-

ецуро әскери 

халық жауы 

да он жылға 

ндық әскери

п, Қазақстан 

ыдан 24 жасар 

ен соң Ахико 

туыстарымен 

се де к&нбей, 

анға қайтып

е 15 жасын-

әңгіме. Жан азығы тірек қазығы

ойк&зі сезгіш к&рушіні күйініш

к&ңілін к&біктеткен қойылымды

ге балап, еңсені езгіш деу қа

Жоғарыда айтқандай, к&рген құ

мол, қаск&й үлбі үріп томпайтқа

сын арқалаған арқалы халықтың

басқы сапқа түзу заңды. Адалдың

Ахиконың сенімі – ішкі күші». 

 «Театр – жанды кітап. Кіта

&рісі кең. Кітап – жалғыз хат т

қаруы, театр – к&пшіліктің 

Алаш қайраткері С.Сәдуақас

тынысы іспеттес театрдың б

мына тотыдай түрленіп, тү

қаққан заманда &мір сүріп ж

қоғамға &ткен күннің белг

қана қоймай, тарихи кезең

айқын сездірді... Біздің та

тұңғиығында жатқан құпи

туындыға арқау болары 

«Ақтастағы Ахиконы» к

Гү

да түсіп, жан т&згісіз азапты торда 10 жыл 

отырған кейіпкер лагерьден &лімші халде 

босап шыққаннан кейін, қазақ анасының 

қамқорлығының арқасында тірі қалып, &мірге 

қайта оралады. Заман оңалғанда &з Отанына 

шақыру алып барғанымен, тұрақтай алмай, 

Қазақстанға кері қайтқан. 

Қойылымның авторы – жас драматург 

Мәдина Омарова арнайы Қарағандыға барып, 

кейіпкер Ахико Тецуромен сұхбаттасқанын 

жеткізді. Басында жүрексінгенімен, автордың 

к&рерменге оқиғаны &тімді жеткізе  білгендігі 

к&рінеді. Режиссері – Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, М.1уезов атындағы Қазақ 

мемлекеттік академиялық драма театрының 

директоры Асхат Маемиров. Басты р&л &те 

сәтті таңдалған. Ахико Тецуроның бейнесінде 

– Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

театр саңлағы Дулыға Ақмолда. «К&зі тірі 

адамды сахнаға алып шығу &те қиын. Оқиғаны 

тек Ахиконың басынан &ткен деп емес, жал-

пы сол кездегі адамзаттың басынан &ткен 

қасірет деп қарауымыз керек». Қойылымның 

алғашқы тұсаукесерінен кейін Д.Ақмолда 

осылай деген болатын.  Ана бейнесіндегі 

Данагүл Темірсұлтанованы бұл р&лі бұрынғы 

образдарынан ерекше етті.  Себебі аналық 

мейірім мен дарқан к&ңілді әдемі жеткізді. 

Ал асыл текті ақсақал Ақайдың Қасенін 

кемеліне келтіре орындаған –  «Дарын» жастар 

сыйлығының иегері, талантты актер Бекжан 

Тұрыс. Ақан Ахметтің образын Абзалбек Мак-

сим, Степан бейнесін Қуандық Қыстықбаев 

сомдап,  &з деңгейінде жинақы алып шықты. 

Халықтың жүрегіне жеткен туындыда ойнаған 

актерлерді қалай мақтасаң да лайықты. Об-

раздар ашылған, декорация &з нақышында, 

режиссерлік жұмыс айқын к&рінді, автордың 

жеткізгісі келген ойын ел түсінді... Спектакль 

к&п, ал «Ақтастағы Ахико» – кәсіби биік 

қойылым!   

Жалпы алғанда, Ахико Тецуро – &мірде 

болған және бар адам. Оның басынан &ткен 

оқиға – шындық. Ол – сол кездегі миллион 

Семсерлесуші Дмитрий Алексанин 

Азия ойындарының чемпионы атанып, ел 

қоржынына алғашқы алтынды салды. Су 

добынан әйелдер командасы арасындағы 

бәсекелер аяқталып, жеңімпаздар мен 

жүлдегерлер анықталды.  Соңғы матчта 

Жапония құрамасын 12:11 есебімен жеңген 

қазақстандықтар Азия ойындарының күміс 

жүлдесіне қол жеткізді.  

Таэквондошы қызымыз Жансель Дениз 

(67 келі) 2018 жылғы Азия ойындарында 

күміс медаль иеленді. Бұдан басқа таэк-

вондошы аруымыз Фариза Алдоңғарова 

Азиаданың қола жүлдегері атанды. Жарты-

лай финалда Фариза тайпейлік спортшы Су 

Поядан 6:11 есебімен жеңіліп, үздік үштікке 

енді. 

Ал ерлер арасында таэквондодан сынға 

түскен Руслан Жапаров қола медальді 

еншіледі .  80  келіден жоғары салмақ 

дәрежесінде сынға түскен отандасымыз 

жартылай финал ойындарында ирандық 

спортшыдан 7:11 есебімен жеңіліп қалды. 

Дегенмен, Р.Жапаров медальсіз қалмады. 

Спорттың аталмыш түрінің ережелеріне 

сәйкес, жартылай финалда жеңілген  таэк-

вондошы қола медальға ие болады.

Спорттың маутинбайк түрі бойынша 

сынға түскен Кирилл Казанцев қола медальға 

ие болды. Бағдарламаның аталмыш түрінен 

тағы бір отандасымыз Шарик 1ділов сынға 

түскен еді. Спортшы жарысты 8-орынмен 

тәмамдады.

Қазақстандық спортшылар академиялық 

есуден жартылай финалды сәтті &ткізді. Ерлер 

арасындағы жекелей сында Яковлев жарты-

лай финалды 3-ші орынмен аяқтап, финалдық 

кезеңге &тті. 1йелдер арасында Александра 

Опачанова 1-ші орынмен финалдық кезеңге 

жолдама алды. С.Германович/В.Чепикова 

жұбы жартылай финалда 2-ші орыннан 

к&рінді. Аталған спортшылар да финалда 

бақ сынайды. Алайда Е.Васильев/А.Шашков 

жұбы 5-ші орында. Бұл нәтиже финалға &ту 

үшін жеткілісіз болды.

Стенд атудан трап бағдарламасы бойын-

ша бақ сынаған Мария Дмитриенко іріктеу 

кезеңінде бірінші орынға шықты. Ол 49 ұпай 

жинаған.  Ал Анастасия Давыдова 19-орын-

да.  Нысана к&здеушілер де Азия ойындарын 

бастап кетті. 10 метрге винтовкамен атудан 

сынға түскен Клейменов/Староситан жұбы 

11-орын иеленіп, келесі кезеңге &те алмады.

Қазақстандық гимнаст қыздар 135.950 

ұпаймен іріктеуден аса алмады. 

Еркін күрестен 74 келі салмақ дәрежесі 

бойынша күрескен Данияр Қайсанов Азия 

ойындарының күміс жүлдегері атанды. Ол 

финалда &збекстандық Бекзод Абдрохмонов-

тан жеңілді. 9збекстан балуаны 2014 жылғы 

Азия ойындарында да чемпион болған. Саят-

бек Оқасов (65 келі) алдымен палестиналық 

қарсыласы Мұса Жоуда мен оңтүстік 

кореялық Ли Сун Чолға бірде-бір әдіс жасат-

пай, таза жеңді. Кейін Қытай құрамасындағы 

этникалық қазақ Ерланбиеке Кәтейұлын 

жарыстан шығарды. Ал жартылай финалда 

жапониялық Даичи Такатанимен 4:4 есебімен 

тең түскен. Бірақ соңғы әдісті жапон балуаны 

жасағандықтан, финалға Такатани шықты. 

Қолаға таласта С.Оқасов түркіменстандық 

Батыр Боржаковтан басым болды. 87 келі 

салмақ дәрежесі бойынша қазақстандық 

1ділет Давлумбаев қола медаль иеленді. Ол 

жартылай финалда ливандық Доминик Абу-

надерден жеңілді. Ал үшінші орынға таласта 

қырғызстандық Алигаджи Гамидгаджиевті 

жеңді.

Грек-рим күресінен 60 келіде сынға 

түскен Мейрамбек Айнағұлов Азиаданың 

қола жүлдегері атанды. Қола медаль үшін 

күресте Айнағұлов Солтүстік Корея спорт-

шысын 13:5 есебімен жеңді.  Осылайша 

Мейрамбек Қазақстан қоржынына Азия 

ойындарындағы 12-медальді салды. 

67 келі салмақта Азия ойындарының 

финалында белдескен Алмат Кебіспаев күміс 

жүлдегер атанды. Балуанымыз финалда 

Оңтүстік Корея &кілі Хансю Рюдан бір ұпай 

айырмашылығымен жеңілді. Есеп – 5:4. 

А.Кебіспаев финалға дейін қарсыластарын 

айқын басымдықпен жеңген болатын. 

9кінішке қарай, ақтық сында біздің балуанға 

аздаған сәттілік жетіспей қалды. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН


