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АТА ЗАҢ – АЛАШ МҰРАТЫ

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!

Енді негізгі әңгімемізге к#шелік. Бізді ой-
ландыратыны – биыл білім ордасының есігін 
алғаш ашқалы тұрған қазақ балаларының 
қаншасы қазақ мектебіне баратындығы.

Неге ойландырады? Ойландырады деген 
жай с#з. «Неге шошытады?» дегеніміз ж#н 
шығар. *зге елді ме кендерді қайдам, #зіміз 
тіршілік етіп жатқан Алматы шаһарында 
неме релерімен орысша с#йлесіп келе жатқан 
қарттарды, кішкентайларымен к#рші елдің 
тілінде шүйіркелесіп отырған жас ата-ана-
ларды жиі кездестіреміз. Осы к#ріністер 
бойыңды шым еткізеді. Балаға б#тен тілді 
үйреткенге ешкім де қарсы емес. Алайда 
сол тілді үйрететін де уақыт келеді емес пе? 
Мәселен, он жастан кейін де бұл шаруа-
ны қолға алса, «қолымды мезгілінен кеш 
сермедім» болмас.

Қазақ баласы шыр етіп дүниеге келді ме, 
оны қазақ тілімен, қазақ с#зімен  сусындату 
– ата-ананың парызы. Мұндай баланың 

«АНА ТІЛІНЕ» 
жыл бойы жазылуға болады

Ана тілінен 
айырылған адам 

өз халқы жасаған 
мәдени мұраның 

бәрінен құралақан 
қалады..

Ғабит МҮСІРЕПОВ

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

әке-шешесіне, туған-туысқа, қала берді 
ел-жұртына мейірімді болып #серіне еш 
күмән жоқ. Ал мейірімнің бойында барлық 
адамгершілік қасиеттер тұнып тұр.

Күнделікті тіршілікте баласын орысша 
тәрбиелеген қарияларды ара-кідік кездестіріп 
қаламыз. Солар іштегі #кініштерін аһ ұра 
айтып жатады: «Баламыз қатыгездеу. Жаны 
ашымайды. Мейірімсіз болып #сіп келеді. 
Қазақы тәрбие бере алмадық. Мектепті де 
басқа тілде бітірді» деп сырымен б#ліседі.

Бұл кісілердің с#здерінің жаны бар. 
Негізі тілде де қасиет болады. Бұл ж#нінде 
#зге тілдерге баға бермей-ақ қоялық. *з 
ана тілімізді алайықшы. Біздіңше, қазақ 
тілінде мейірім, жылылық, ізгілік басым. 
Бұл ойымызға  «айналайын», «қарашығым», 
«құлыншағым», «қарағым»... деген секілді #зге 
тілге аударуға кел мейтін, аударылғанымен де 
дәл қазақ тіліндей сезім мен сүйіспеншілікті 
жеткізе алмайтын с#здеріміз дәлел.

С#зіміздің басына оралайық. Мектеп, 
жаңа оқу жылы ж#нінде айтып жатқанбыз. 
Негізгі айтпағымыз не еді? Ол – қазақ баласы 
қазақ мектебіне бару керек.

Жұртшылықтың есінде болар, кезінде 
елімізде қазақ мектебіне деген зәрулік ба-
сым болды. Алматыда қазақ мектебін ашу 
үшін Шона (Смаханұлы) секілді ағаларымыз 
зыр жүгіріп, үй жағалап, жан аямай тер 
т#кті. Мұның бәрі ұлттық намыс жолындағы 

күрес еді. Қазір ше? Құдайға шүкір, қазақ 
мектебінен кенде емеспіз. Баланы қазақша 
оқытуға толық мүмкіндік бар. Оның үстіне 
қазақ мектептерінің бүгінгі заман талапта-
рына сай жабдықталуының да, мұғалімдер 
қауымының білімі мен біліктілігінің де 
еш кемдігі жоқ. 7небір кездері пыш-пыш 
әңгіме болғаны бар: «Қазақ мектебіндегі  
білім орыстілді  мектептерге қарағанда 
т#мендеу...» деген секілді. Бұл енді  негізсіз 
с#з. Қайта к#птеген Алтын белгі иелері қазақ 
мектептерінен шығып жатыр.  Оны  айтасыз, 
осы күнгі ел басында жүрген қайраткерлердің 
дені кезінде қазақ мектебінде білім алғандар. 
Демек, қазақ мектебінің мәртебесі бұдан әрі 
де асқақтай беретін болады.

Неге «Балаңды қазақшаға бер» деп отыр-
мыз. *йткені елдің, Қазақ елінің ертеңі 
– бүгінгі жеткіншектер. Ұлтжанды, елшіл 
адам ғана туған елін #сіреді, к#ркейтеді. Ол 
қасиеттердің барлығы ұлттың тілі арқылы 
ғана бойға дариды. «Балаңды қазақшаға 
оқыт!» деуіміздің мәні сол.

Нұрперзент ДОМБАЙ

ABAI

DANALYQ MÁIEGI

ОЙТҮРТКІ

Бүгінгі заман талабы, жаһандық 
даму үрдісі құқықтық құжаттарға да 
елеулі әсерін тигізіп жатыр. Соңғы 
кездері құқықбұзушылықтың түрі 
к#бейіп, қылмыскерлердің айла-ама-
лы түрленді. Батыстың ықпалынан 
ұ л т т ы қ  т ә р б и е н і ң ,  о т б а с ы л ы қ 
құндылықтардың әлсіреп жатқаны 
ж а с ы р ы н  е м е с .  О с ы н д а й  к е з -

де мемлекеттік биліктің жұмысын 
ғана емес, адамдардың санасына 
әсер ететіндей заңдарға да #згеріс 
енгізу қажеттілігі туындап отыр. 
Конституцияға соңғы жылдары 
енгізілген #згерістердің түпкі себебі 
осында. Мысалы, 1998 жылы қолға 
алынған #згертулерге байланысты 
еліміздің сот жүйесінде істерді қарау 

алқа билердің қатысуымен жүзеге 
асырылатыны нақтыланды. 2007 
жылы енгізілген #згертулерге орай 
Парламенттің #кілеттігі кеңейтіліп, 
депутаттар саны к#бейді. Мәжіліс 
тараған жағдайда заң шығару қызметін 
Сенаттың атқаратыны реттелді. Ал 
кейінгі #згерістерге байланысты 
сот кадрларын іріктеп алу Жоғарғы 

Сот кеңесінің құзырына беріліп, 
тұтқындауға санкция беру Прокура-
турадан алынып, Соттың құзырына 
#тті. Осы уақытқа дейін орын алған 
#згерістер туралы Елбасымыз «Біздің 
алдымызда билік тармақтарының 
#кілеттіктерін қайта б#лу міндеті тұр. 

(Жалғасы 2-бетте)
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Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ 
«Ана тілі»

(Басы 1-бетте)

Қазір заманның дидары #згерді. Біз де 
#згеруге тиіспіз. Сол себепті мемлекеттік 
басқару жүйесін де жаңғыртатын кез 
келді» деген болатын.

Конституция елдегі бүкіл заңдар дың, 
кодекстер мен нормативтік актілердің ата-
сы деп бағаланады. Осыдан 23 жыл бұрын 
қолданыстағы Ата Заңымыз 30 тамызда 
бекітілгендіктен, бұл күн Конституция 
күні деп жарияланды. Содан бері бұл күн 
әр жыл сайын елеусіз қалмаған. Осы орай-
да Алматы қалалық соты мен ҚР Ұлттық 
кітапханасы бірлесіп, «Конституциялық 
құндылықтар, Қазақстанның заңнамасы 
және құқықтық қолдану тәжірибесінде 
оларды жүзеге асыру жолдары» (ІІ-ші 
Тамыз оқулары) атты жыл сайынғы 
д#ңгелек үстел #ткізді. Жиынға қалалық 
соттың т#рағасы, аудандық соттар мен 
прокурорлар, Жоғары оқу орындарының 
басшылары мен заң факультеттерінің 
декандары қатысып, ойларын ортаға 
салды. Д#ңгелек үстелде талқыланған 
т#рт бұрышты заңдар т#ңірегіндегі 
мәселелерді ықшамдап назарларыңызға 
ұсынамыз.

Жанат БЕКЖАНОВ, 
Бостандық аудандық 
сотының т%рағасы: 

– Дүниежүзіндегі кез келген мемлекет 
#зінің алғашқы қадамын тәуелсіздігін 
жариялаумен қатар, Ата Заңы Конститу-
циясын қабылдаудан бастайды. Бұл – сол 
мемлекетті құрушы ұлттың ғасырлардан 
бері жинақталған #зіне тән ұстанымының, 
заңдарының,  жүрген  жолдарының 
#зегінен шығып, келешегіне бағдар 
жасайтын бас ты белгісі. Біздің қазіргі 
қолданыстағы Ата Заңымыздың ең басты 
ерекшелігі – мемлекеттік басқару жүйесін 
толық бір жүйе ретінде қарастыруында. 
Яғни заң шығарушы, атқарушы және сот 
биліктерін #з алдына б#лек орган ретінде 
емес, тұтас құрылымдық жүйе қылып 
қалыптастырып, олардың міндеттері 
мен жауапкершілігін белгі леп беруімен 
бұл Конституцияның ма ңыз дылығы мен 
құны артты. Қазіргі Конс титу циямыздың 
б а с т ы  қ ұ н д ы л ы ғ ы  м е м л е к е т і м і з д і 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік деп жариялауымен қатар, оның 
бастауы халық екенін айқындауы. Оның 
бірден бір дәлелі – Конституциямыздың 
алғашқы бабының «Қазақстан Респу-
бликасы #зін демократиялық, зайырлы, 
құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат 
қазынасы – адам және адамның #мірі, 
құқықтары мен бостандықтары» деген 
с#здерден басталуы. 

Тоғыз б#лімнен тұратын Конститу-
циямыздың «Адам және адамзат» деп ата-
латын 2-б#лімінде елдің басты қазынасы, 
байлығы адам және оның құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауға арналған. 

Бүгінгі күні екінің бірі Конституция-
ның атын білгенімен, оның затын, 
яғни осы Конституцияда әрбір бабы-
мен тасқа таңба басқандай жазылған 
#з құқықтарын толық біле бермейді. 
*з құқығын толық білмеу – тұлғаның 
құқығын #згелердің бұзуына әкеп соғады. 
Мұндай олқылықтардың болмауы үшін 
Конституцияның не екендігін, ондағы 
құқық нормаларын қоғамымыздың әрбір 
мүшесіне, әсіресе жас ұрпақтың санасына 
сіңіру қажет.

Мұрат ТЛЕУБЕРДИЕВ, 
-уезов ауданының прокуроры: 

– Бәріміз білетіндей, бұл Конституция 
Қазақстан тарихындағы бірінші құжат 
емес. Бұған дейінгі құжаттардың барлығы 
да #з дәуірінің тамырын дәл басуға, 
құқықтық еркіндіктің, бейбітшіліктің 
кепілі болуға лайықталып дайындалды.
Ендеше, біз бүгін тұғыр етіп отырған Ата 
Заңның алдыңғы заңдардан ерекшелігі не-
месе артықшылығы неде?

Ең алғашқы артықшылығы ретінде 
құжаттың халық пен биліктің бірлігінде 
дайындалуын, азаматтар үнінің ескеріл-
генін ерекше атап #туге болады. Мұны 
мемлекеттегі әр адамның құқығы тең 
екенін, пікірі назардан тыс қалмайтынын 
ұғындыратын тетік деп бағалаған орынды.

Екіншіден, Конституцияда мемлекет-
тің үш тағасы ретінде заң шығарушы, 
атқарушы, сот билігі жеке белгіленіп, 
олардың құзіреті, жұмыс істеу тетігі, 
#зара әрекеті заң тұрғысынан айқындап 
к#рсетілді.

Үшіншіден, құжатта құқық пен жауап-
кершілік ұғымына теңдей әлеует беріліп, 
азаматтардың құқығы қалай қорғалса, 
жауапкершіліктен қашпауы да сондай 
басымдықпен зерделенген.

Конституциялық реформаларға сәйкес, 
«Прокуратура туралы» Заң қабылданған. 
Бұл заңда бұған дейін ешбір құжатта 
дәйектелмеген, прокуратураның жоғары 
қадағалаушы орган ретіндегі міндеттері 
айқындалған. Яғни прокуратура енді жай 
орган емес, конституциялық мәртебесі бар 
құрылым. 

Мемлекеттік биліктің бір тармағы 
ретінде прокуратура органы құқықтық 
реформалардың жүзеге асуына ынта-
лы. Қазіргі кезде заңдарды ізгілендіру, 
құқықбұзушыларға жаза тағайындалғанда 
балама жазаларды қолдану бойынша 
жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. 
Мұның бәрі – әлемнің дамыған отыз елінің 
қатарына қосылғалы отырған  Қазақ стан 
үшін маңызды талаптың бірі. Заңды 
ізгілендірудегі мемлекеттің негізгі мақсаты 
қателескен азаматтарды қолтығынан 
демеу, қатарға қосу. *йткені біздің 
Конституциямыздың #зі «мемлекеттің ең 
басты байлығы – адам» дейді.

Талғат БАЛАШОВ, 
қалалық адвокаттар 
алқасының т%рағасы:

–  Қ о л д а н ы с т а ғ ы  Қ ы л м ы с т ы қ 
процестік кодекс бірқатар жаңалықтарға 
толы, олар #з кезегінде қылмыстық 
процесуалдық құқықтың жекелеген 
институттарын жетілдіруге ықпал етті. 
Соның бірі – сот сараптамасы институ-
ты. Қорғаушы тараптың сараптамалық 
зерттеуді #з бетінше тағайындау мүмкіндігі 
алғаш рет осы заңмен бекітіліп отыр. Яғни 
ҚР ҚПК 23-бабында айтылған «Сот ісін 
жүргізуді тараптардың жарыспалылығы 
мен тең құқылығы негізінде жүзеге асы-
ру қағидасы» нақты жүзеге асырылатын 
болды. Қылмыстық процеске қатысатын 
тараптар тең құқылы, сол себепті оларға #з 
ұстанымын қорғауға бірдей мүмкіндіктер 
беріліп отыр.

Бұл туралы Халықаралық нормаларда 
да айтылған, мысалы 1966 жылдың 16 
желтоқсанындағы Азаматтық және саяси 
құқықтар ж#ніндегі Халықаралық Пактке 
сәйкес – қорғаушы тараптың сотқа дейінгі 
тергеуге қатысуға мүмкіндігі болу керек, 

сондай-ақ іске тіркелетін материалдарды 
жинауға атсалысуы тиіс деп к#рсетілген. 
Яғни қорғаушы тараптың #з тергеуін 
жүзеге асыра алатын мүмкіндігі болуы тиіс 
деген с#з. Тараптардың жарыспалылығы 
мен тең құқылығы қағидасы негізіндегі 
халықаралық практиканың к#ріністері ҚР 
ҚПК к#рініс тауып отыр, яғни адвокатқа 
қорғаушы ретінде ҚПК 70-бап, 3 б#лік, 
2, 3, 5 тармақтарына сәйкес белгілі бір 
құқықтар беріп отыр.

Құралай ҚАЛЕКЕЕВА, 
Алмалы аудандық сотының судьясы:

– Бүгінде Қазақстан әлемдік сая-
си жүйеде #з орнын мықтап бекіткен, 
Орталық Азия  аумағында  мықты 
к#шбасшы, сенімді серіктеске айнал-
ды. Біздің жерімізде Саммиттер мен 
әлемдік деңгейдегі жоғары кездесу-
лер #туде. Түрлі ұлттардың достығы 
мен бірлігін к#рсеткен елге айналдық. 
Еліміздің жетістігі, тарихи тәжірибе, 
қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық, 
экономикалық #су мен халықтың бірлігі 
біздің мемлекетімізді мойындатуға 
күш салды.  Бүг інде  Қазақстанды 
мемлекеттіліктің барлық белгілері 
бар егемен мемлекет ретінде айтуға 
толықтай құқығымыз бар. Негізгі заң 
заңның үстемдігі қағидасын, адамның 
#мірі, құқықтары мен бостандығының 
ең жоғары құндылығы ретінде, заң мен 
сот алдындағы теңдікті абсолютті және 
ажырағысыз деп таниды.

Конституцияны абстракциялық 
құқықтық құжат деп қана түсінуге бол-
майды. Тиімді Конституция – мемлекет 
пен қоғам дамуының дұрыстығының 
к#рсеткіші болып табылатын заң және 
барлық құқық қолдану  практика -
сы. Сондықтан оны жүзеге асыру #те 
маңызды, тек құқықтар мен бостандықтар 
кешені ғана емес, сондай-ақ к#зделген 
институттар да маңызды. Бүгінгі ойымды 
мемлекет басшысы Н.7.Назарбаевтың 
«Конституция мәселесі азшылықтың 
немесе к#пшіліктің мәселесі емес. Бұл – 
ұлттың болашағы туралы мәселе» деген 
с#зімен қорытындылаймын. 

Бұл баянды бастамалар Мемлекет  басшысының  
алысты болжай білетін кемел  к#регендігін тағы бір 
айқын танытқан елеулі қадамы болғанын баса атап  
#ткен  ләзім. Хош. Күллі әлемдегі кез келген  егемен 
мемлекеттің сан ғасырлар белесінде #з маңызы мен 
құнын жоғалтпай, бабадан балаға асыл мұра болып 
келе жатқан заңдар жинағы болады. Тұңғыш Ата  
Заңымыз яки еліміздің әлемдік #ркениетке қарай 
қарышты қадам  басуының алғышарттарын жасап  
берген жасампаз құжат егемендіктің елең-алаң  
шағында қабылданған болатын. Бұл қазақ жерін 
мекендеген байырғы жұрттың сан ғасырлы арманы 
болса, демократиялық даму жолын таңдаған  жас 
республиканың басқа елдермен терезесі тең болып, 
қанатын кеңінен жаюына мүмкіндік береді. 7лемдік 
дағдарыс сынақтары кезеңінде ел экономикасын 

Нұрлан ЖАЗЫЛБЕКОВ, 
Алматы қалалық адвокаттар 
алқасының мүшесі:

– Халқымыз #здерінің тарихи таңдауын 
жасап, оларды реформалауға және елімізді 
дамытуға, болашағын жасауға, жұмысты 
одан әрі жалғастыруға талпынды.

ҚР қолданыстағы Конституциясы 
Қазақстан Республикасының конститу-
ция лық жүйесінің негізі болып табылатын 
адам мен мемлекет арасындағы қарым-
қатынастың негізгі құндылықтарының 
бірі ретінде адамның, оның құқықтары 
мен бостандықтарын айқындайтын гума-
низм қағидасын бекітті. Құжаттың басты 
мақсаты – азаматтардың құқықтары, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін 
қорғаудың тиімді жүйесін құру. 7рине, 
қ ұ қ ы қ т а р  м е н  б о с т а н д ы қ т а р д ы ң 
кепілдіктері мәселесі бірінші кезекте тұр.

Біз жеке және заңды тұлғалардың 
қ ұ қ ы қ т а р ы н ,  б о с т а н д ы қ  т а р ы  м е н 
мүдделерін құқықтық қорғауға үлкен 
назар аударуға шақырылған құқықтық 
мемлекет екенімізді түсінуі міз керек. 
Еліміз Қазақстан Республи касының Кон-
ституциясында заңды мемлекет ретiнде 
жарияланған миссиясын жүзеге асыруға 
мiндеттi.

Роза 7МІРТАЙ, 
НАРХОЗ университетінің доценті:

– Менің еріксіз назарымды аударған 
бір мәселе – ол республика заңдарының 
орыс және қазақ тілдегі мәтіндеріндегі 
заңи терминдерді қолданудағы мазмұндық 
алшақтық мәселесі, яғни заңи терминдер 
орыс тілдегі мәтінде дұрыс қолданылған 
да, ал қазақ тілдегі мәтінде қате терминдер 
қолданылған. Нақты мысал келтіретін 
болсақ,  «Құқықтық актілер туралы 
Қазақстан Республикасы заңының 10-бабы 
былайша аталады: «10-бап. Нормативтік 
құқықтық актілер сатысы». Ал «Закон 
Республики Казахстан О правовых актах с 
изменениями и дополнениями по состоя-
нию по 11.07. 2017 г.» бойынша аталмыш 
заңның 10-бабы былайша аталған: «Ста-
тья 10. Иерархия нормативно-правовых 

АТА ЗАҢ – АЛАШ МҰРАТЫ

Азаттықтың алтын арқауы

актов». Бір терминнің дұрыс аударыл-
мауы осы с#йлемнің мағынасын бұзып 
тұр. «Иерархия» ұғымы бұл жерде – заңи 
күші бойын ша нормативтік құқықтық 
актілердің #зара бағыныштылығын 
білдіреді. Яғни заңи күші жоғары тұратын 
нормативтік құқықтық актілерге, заңи 
күші т#мен нормативтік құқықтық актілер 
қайшы келмеуі тиісті. 

Менің ұсынысым, бұл бапта иерархия 
с#зін аудармай-ақ, қалдырған дұрыс. 
«Иерархия» термині халықаралық термин. 
Ағылшын тіліне бұл с#йлем: «Hierarchy of 
normative legal acts» деп аударылады. Ал 
нормативтік құқықтық актілердің саты-
сы – stage of regulatory legal acts – «стадий 
нормативно-правовых актов» деп ауда-
рылады. 

Мінеки, нақтылы бір ғана мысал-
да #рескел қателік кеткен деп санай-
мын. Нақты қорытып айтар болсам, 
Нормативтік құқықтық актілердің са-
тысы деген орыс тілінде – «стадии нор-
мативно-правовых актов» деп аударар 
едім. Ал аталмыш заңның 10-бабының 
мазмұнында құқықтық актілердің саты-
сы емес, заңи күші бойынша иерархия-
сы қарастырылған. Сондықтан да заңи 
терминдерді орынды қолдана білудің 
#зі – заңи сауаттылықтың бір маңызды 
белгісі. Заңгерлік – нақтылықты талап 
ететін мамандық, заңи терминдер де 

нақтылы #з орнымен қолданылғанда ғана 
#з мағынасын аша түседі. 

Білім алушыларға бұл мәселелердің 
түйінін қалай, қашан шешіп береміз? 
Тіптен, білім алушыларға ғана емес, 
заң – маңызды қоғамдық қатынастарды 
реттейтін құқықтық акт болғандықтан, 
ол қарапайым халыққа да түсінікті болуы 
керек емес пе? Арнайы заңгерлік білімі 
бар адамдардың #зін адастыратын заң 
қарапайым халық үшін қалай қызмет 
етпекші?

Екі тілдік мәтіндегі алшақтық к#бінесе 
мемлекеттік тілде білім алушыларды адас-
тырады. Қазіргі кезде жоғары оқу орында-
рында білім алушылардың басым пайызы 
мемлекеттік тілде білім алып жатқандығын 
ескерсек, бұл мәселені жастардың болашақ 
тамырына балта шабу деп біліп, жерде 
қалдырмау керек. 

7мірәлі ЖАЛАИРИ, 
Д.Қонаев атындағы Еуразия заң 
академиясының ректоры:

–  З а ң  с а л а с ы н д а ғ ы  р е ф о р м а -
л а р д а  к # п т е г е н  # з г е р і с т е р  б о л д ы . 
Президенттің 40-тан астам құзіреті Пар-
ламентке, Үкіметке берілді. Енді қазір 
заң  терминдерін дұрыстау керек деген 
мәселе к#теріліп жатыр. *йткені орыс 
тілінен қазақ тіліне аударып оқығанда 
айырмашылық бар, к#п адамдар түсінбейді. 
Оны кейде жай халық емес, заңгерлердің 
#здері түсінбей қалады. Қазақстанда 70-
тен аса заң факультеттері бар. Бұрын екі 
ғана факультет болған: ҚазҰУ мен ҚарҰУ-
да. Соның #зінде мамандарды дайындап 
шыққан. Ал қазір аграрлық университеттер 
сияқты, кейбір оқу орындарында заңгерлер 
дайындаудың қандай қажеттілігі бар? Со-
лай емес пе? Сондықтан заңгер дайындау-
ды реттеу керек. *йткені қазір сауатсыз 
заңгерлер к#п болып жатыр. Біз шетелдің 
заңгерлеріне жүгініп жүрміз. Сол себептен 
білікті білімді заңгер дайындауымыз керек. 
Біз Конституцияға осы Конституция күні 
жақындағанда ғана мән береміз. Жалпы 
күндерде мән бермейміз. Ал  шетелде, 
А мерикада конституцияны арнайы 
кітапша қылып қалтасына салып жүреді. 
Адамдар #здерінің құқығын, бостандығын 
қалай қорғау керек екенін біліп жүреді. 
Ал бізде құқықтық сауатсыздық #те 
к#п. Қазір біз халқымыздың құқықтық 
сауаттылығын к#теруіміз керек. Консти-
туцияны балабақшадан бастап дәріптеу ке-
рек. Мектептерде белгілі пәндер қойылған. 
Балалар #зінің құқығын білмейді. ЖОО-да 
Заң факультетінен басқа факультеттерде де 
құқықтық негіздерін міндетті түрде оқыту 
керек. 

тұрақтандырып, алдын алудың барлық шараларын 
қабылдау қажеттілігі туындады. Иә, мемлекетіміздің  
қысқа уақыт аралығында #з Конституциясын жасап, 
қабылдағаны талайларды  таңғалдырғаны рас. Десе 
де, біз құптай  қарағандарға да, сынай үңілгендерге 
де мән берместен, #лшеулі уақыт, табанды талап, 
шығармашылық іс-әрекеттің  арқасында алға  
қойған мақсатымызға  жеттік.

Ата Заң – ата-бабалар армандаған азаттығыңды 
айқындайтын, егемендігіңді паш ететін, Тәуелсіз 
ел екендігіңді танытатын, дербес мемлекеттігіңді 
к#рсететін қастерлі құжат. Ата Заң – елдігіміздің 
тірегі, азаматтың арқасүйер алтын арқауы. 
Біздің күллі тыныс-тіршілігіміз, #мір  салтымыз, 
қоғамның тамыр бүлкілі – барлығы сол Заңнан 
бастау алатындығы рас. Ата Заң – тал бесіктен, 
жер бесікке дейінгі уақыт аралығында  сіздің 
құқы ғыңызды сақтайтын, с#реде  қараусыз жат-
пайтын алтын заң. Ата Заң – ел азаматының 
конституциялық құқын танытатын, әр отанда-
сымыз бұлжытпай орындайтын заңдардың алтын 
арқауы, темірқазығы. Ата Заң – бабалар аманаты. 
Кешегі Қасымның «қасқа жолы», Есімнің «ескі 

жолы», әз Тәукенің «Жеті жарғысының» жалғасы, 
заңды мұрагері – Қазақ елінің бүгінгі Конститу-
циясы. Тарихтың терең қойнауына үңілер болсақ, 
алғашқы Қазақ хандығы құрылғанда ата-бабалар 
дәстүрімен қатар, 1511 жылы 19-баптан тұратын 
Негізгі заң қабылданған. Оған қазақ «Қасым 
ханның қасқа жолы» деп ат қойып, айдар таққан 
болатын. 7лі де солай аталады. 1690 жылы Тәуке 
хан «Жеті жарғыны» қабылдады. Бұл Заң – жеті 
әдеттік құқықтық жүйеден тұратын қоғамдық 
қатынастарды реттейтін салалардың жиынтығы. 
«Жеті жарғыны» жасауға Ұлы даланың данаг#й 
билері белсене атсалысыпты. Аты аңызға айналған 
атақты Т#ле би қайтыс болар алдында үш жүздің 
игі жақсыларын  жинап алып: «Аттың құнын, 
ердің құнын, әйелдің құнын #з  ақылымызша 
шешкен ж#н» деп кеңес берген екен. «Малға 
салсаң баспайтын, ұрсаң шаппайтын жабы бар да, 
қусаң  жететін, қашсаң құтқаратын желден жүйрік 
тұлпар бар, екі адамның басы қосылса #сек айта-
тын әйел бар да, бір елге  ана, пана болатын әйел 
бар. Шешім айтқанда осылардың ара-жігін ашып, 
екшеп барып, құн кесулеріңді #тінемін» деп ама-

наттапты  артта қалып бара жатқан ел ағаларына.
Ата Заң – ұлтаралық татулықтың алтын діңгегі. 

Бүкіл халықтың  игілігін к#здейтін Конституция 
қоғам мен биліктің тұрақтылығын  қамтамасыз етіп 
қана қоймай, Қазақстанның әлем таныған мемле-
кетке айналуына  оң ықпал етті. Еліміз –  зайыр лы 
мемлекет. Айқара  ашылған құшағына сан тағдырлы 
мыңдаған  ұлтты  біріктіріп жатыр. «Береке бастауы 
– бірлік, ел іші – тату тірлік» демекші, ел басына 
күн  туып, ер етігімен су кешкен қиын-қыстау за-
мандарда киізтуырлықты қазақ ұлтын ұлт ретінде  
сақтап қалған бірлігі мен ынтымағы десек, артық 
айтқанымыз емес. Достық пен ынтымақ бар жерде 
береке мен ырыс болары айдан анық.

Біздің мемлекетіміздің басты жетістігі 
– еліміздің халықтарының ұлтаралық және 
конфессияаралық келісімі, #зара түсіністігі мен 
сыйластығы. Статистикалық деректер бойын-
ша, елде 140 этнос пен 46 діни қауымдастық 
бар екендігі  белгілі.  Осылардың  арасын-
да ешқандай да келіспеушілік, дүрдараздық 
жоқ. Олар Қазақстанды ортақ Отаны санай-
ды. Елімізде ынтымақ пен бірліктің қаймағы 
бұзылмай сақталуында  бірегей қоғамдық ин-
ститут – Қазақстан халқы Ассамблеясының 
алатын орны ерекше. Қазақстан халқы Ас-
самблеясы халқымыздың адамгершілігі мен 
толеранттылығының таңғажайып үлгісі. Мұндай 
қасиет тұтас ұлттың басына бір күнде  орнай сал-
майтыны бесенеден белгілі. Бұл – халықтың сана-
сезімінің, салт-дәстүрінің, рухани байлығының 
кемелденгенінің  айқын нышаны. Осы тұрғыдан 
алып қарасақ, Қазақстандағы қоғамдық қарым-
қатынастардың белгілі  бір дәрежеге к#терілгенін 

анық аңғарамыз. Қазақстан халқы Ассамблеясы 
құрылғаннан  бері республикадағы  ұлтаралық  
қарым-қатынастар  экономикалық және саяси ре-
формалар #ткізу барысында  жаңаланды. Қоғамда  
еркін  ойлау мен толеранттылық  нығайып, 
этномәдени бірлестіктер  табысты даму үстінде. 
Азаматтардың, әсіресе жастардың  арасында 
мемлекеттік  тілді  үйренудің  табиғи  процесі жүріп 
жатыр. Қазақстанның  тілдік байлығы – жалпы 
қазақстандық  мәдениетті  байытып, к#пұлтты  
Қазақстанның  бірлігін нығайтатын фактор. 
Мемлекеттің  қолдауымен 11 тілдегі газет-жур-
налдар табысты шығарылуда, 44 телеарна 12 тілде, 
18 радиостудия 7 тілде хабар таратады. Ғаламторда 
ұсынылған контент саны #сіп келеді.

Мемлекет басшысының салиқалы саясатының 
арқасында біз  қазіргі  күні  экономикалық 
жетістіктерді,  әлеуметтік игіліктерді,  сая-
си тұрақтылық пен мәдени #ркендеуді бастан 
кешіріп отырмыз. Елдің қол жеткен табыста-
рына, біздегі орын алған татулық пен түсіністік 
жағдайларына әлемдік #ркениет қызығушылық 
танытуда. Осының #зі к#ңілді марқайтып, туған 
елге, Отанға деген сүйіспеншілік сезіміңді артты-
ра түседі. 7рине, дос сүйсініп, дұшпан қызғана 
қарайтын жетістіктер оңайлықпен келіп жатқан 
жоқ. Бұл, ең алдымен, қазақ халқының #з ішіндегі 
ауызбіршілігінің, жалпы қазақстандықтардың 
ынтымақтастығы мен бірлігі арқасында жетіп 
отырған игі нәтижелер. Біздің мақсатымыз – 
қазақ жерін мекен еткен к#п ұлтты халықтың 
ауызбіршілігін бұзбай, мемлекеттің әлеуетін арт-
тырып, әлемдік к#штен кенже қалмай, дамыған 30 
ел қатарының биігінен к#ріну.

Гаухар АЛДАМБЕРГЕНОВА, 
Қазақ  мемлекеттік Қыздар  

педагогикалық  университетінің 
ректоры
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Талғат ТЕМЕНОВ:  

– Осыдан т%рт жыл бұрын берген 
сұхбатыңызда қолыңызда «Томирис» 
және «Зарина патшайым» деген екі ки-
носценарий тұрғанын, қаражат мәселесі 
шешілсе, бүгін-ақ түсіруге әзір екеніңізді 
айтып едіңіз. Ал қазір Томирис туралы 
фильмді Ақан Сатаев түсіріп жатқанын 
білеміз. Сценарий авторлары: -лия 
 Назарбаева мен  Тимур Жақсылықов. Сіз 
%зіңіздің дайын нұсқаңызды ұсынбадыңыз 
ба? 

– Томирис туралы фильм түсірілгелі 
жатқаны туралы естігенде-ақ Ақанға 
#з сценарийімді ұсындым, бірақ сол 
уақытта олар #здерінің нұсқасын 
бекітіп қойды ма, әлде соны дұрысырақ 
деп тапты ма, білмеймін. Поштала-
рына жіберген сценарийді оқыған-
оқымағанынан да хабарсызбын. Ал 
Зарина патшайым туралы сценарий әлі 
қолымда. Одан басқа да жарыққа шығу 
уақытын күтіп жатқан жазбаларым к#п. 
Бәрі қомақты қаражатты талап етеді. 
Себебі тарихи фильм болғандықтан, 
атүсті қарауға болмайды. Жалпы туын-
ды қай тақырыпта болса да, сапасына 
жұмыс істеу керек. Себебі оның ар 
жағында қазақ киносының деңгейі жа-
тыр. Бірінші қалтаны емес, экранның 
ар жағындағы к#рерменнің мүддесін 
ойлау керек. 

– Иә, осы ж%нінде «Бүгінде кино 
түсіру вино ішкеннен де оңай болды» 
дейсіз. Шынымен де, бүгінде ақшасы 
бардың бәрі кино түсіруге әуес. Содан 
да болар, к%птеген фильмдердің сапасы, 
актерлердің ойыны сын к%термейді. Неге 
бұлай?

– Кеңестік кезеңде режиссерлерді тек 
қана Мәскеудегі ВГИК-те (С.Герасимов 
атындағы Ресей мемлекеттік кинемато-
графия институты – авт.) даярлайтын. 
Оған 25 жасқа толмаған адамды алмай-
тын. Себеп: режиссер –  жай мамандық 
емес, оған бет алған адам, ең алдымен, 
ойшыл тұлға болуы керек. 7лемде бо-
лып жатқан барлық жаңалықтардан ха-
бардар  жазушы, суретші, тарихшы, пси-
холог та болуға міндетті. Яғни бір с#збен 
айтқанда, кинорежиссер – әлемдегі 
бүкіл мамандықтардың жиынтығы. 
Сол себепті де ВГИК-ке қабылдау 
тәртібі #те дұрыс деп ойлаймын. Бізде 
қалай? 16-17 жасар, әлі алды-артын 
танып үлгермеген #рімдей жас балалар 
режиссерлікке оқуға түседі. Сол себепті 
де фильмдердегі диалогтардың деңгейі 
т#мен. Оқиға желісі жасанды. Оған 
кейіпкерлердің ойынын қосыңыз. Неге 
бұлай? Себебі қазір түрі бар, білімі 
жоқ «шала» актерлерді алады. Бол-
маса, ақшасы бар кез келген адам ка-
мера сатып алып, иығына асып ала-
ды да, фильм түсіре береді. Ал шын-
дап келгенде, оператор да – бес жыл 
оқитын оқу-тоқуы бар мамандық. Ол 
уақытта жарықпен жұмыс істеуді, түс 
пен жарықтың үйлесімін, компози-
цияны, графиканы – бәрін меңгеруі 
керек. Адамның арнайы білімі болмаса, 
сапасыз жылтырақ дүние шығады. Ал 
«жылтырағанның бәрі алтын емес». 
Мысалы, бір қалталы адамның ақ ха-
лат сатып алып, нейрохирургиялық 
ота жасағанын елестетіңізші. Талай 
адамды ажалынан бұрын аттандырып 
жібермей ме? *йткені ол саланың ма-
маны емес. Қазіргі «режиссерлердің» 
жұмысы да сол секілді. Олардыкі – тек 
ақша табудың жолы. Сосын популяри-
зация, яғни #з-#зін қалай да к#пшілікке 
танымал ету. Бірақ дәл бұлай жер #ртеп, 
ат шығарудың қажеті жоқ. Бізге қазір 
қоғамды, елді, халықты, тіліңді, діліңді, 
дініңді ойлайтын, жаны ашитын, осыған 
ж#н сілтемесе де, ең болмаса,  диагно-
зын қойып беретін тұлғалар керек. Су 
сияқты ғой. Крандағы суды ішсең, дәмі 
жоқ. Кейбірінен, тіпті ауырып қалуың 
мүмкін. Ал бұлақтың суы басқа. Жан 
сарайыңды ашады. Ш#лің қанады. 
Бірақ ол к#п емес. Іздеп табу үшін 
біраз жерді шарлауың керек. Білетін 
адамдардан ж#н сұрау, жол сұрау керек. 
Ол – Алланың адамға берген сыйы. Біз 
осындай кәусар бұлақтарға қалай зәру 
болсақ, таланттарға дәл солай зәруміз. 
Ал крандағы хлор қосылған судың 
бізге керегі жоқ. Ол қол жууға, кір 
жууға ғана жарамды. Қол жуылар, кір 
жуылар, ал жүректің кірін кім жуады?.. 
«К#термесе к#ңілді кір басады» дейді. 
Бізге қазір к#ңілді к#теретін ән емес, 
к#ңілді сергітетін ой керек. Бүгінде 
адамдардың миы бәрін автоматты түрде 
жасай беретін болды. Ойланып, әр ісіне 
есеп беретіндер санаулы. Ал адамның 
жан-жануардан айырмашылығы – 
оған ақыл, сезім, махаббат берген. Сол 
себепті де адам күніне т#рт сағат #зімен-
#зі қалып, ойлануы тиіс. Фейсбукте 
#ткізген минуттар мен инстаграмдағы 
сағаттар, біреудің киімін, біреудің 
биін к#рсетіп, с#з еткен кімге керек? 
Қай адам сол инстаграмдағы жалаңаш 
қыздың кеудесін к#ріп түзеліп кетіпті? 
Қай адам содан кейін патриоттығы 
оянып, әскерге кетіп, шекарада жүр? 
Қай адам содан кейін ерлікке, #рлікке, 
адалдыққа, батылдыққа, тазалыққа 

КИНО – МҮЛДЕМ 
БӨЛЕК ҒАЛАМШАР

қалды.  Қаншама сәби жауқазын 
шағында үзіліп кетті. Аман қалғандары 
Еуропаға ағылып жатыр. Ертең бізге де 
келеді. Сонда не болады? Ақ білектің 
күші, ақ найзаның ұшымен қорғаған да-
ламызда әлемнің әр елінен бас сауғалап 
келген босқындар тұра ма? Болмаса, 
Қытайдан к#шіп келген адамдар тұра 
ма? Міне, суреткер осыны ойлауы ке-
рек. Қазіргі қоғам осындай фильмдерге 
зәру. Ал бізде әзір бұған бас қатырып 
жүрген режиссер табылмай тұр. 

– Соңғы кезде к%птеген режиссерлер 
фильмдерін түрлі фестивальдерге арнап 
түсіретін болған. Жергілікті к%рерменге 
ұнамаса,  «шетелдік  менталитетті 
ескеріп түсірілген» деп жатады. Мыса-
лы, «-міре» фильмін алайық. Сондағы 
-міре, оның шетелдік әйелмен байла-
нысына наразы к%рермен осындай жауап 
алды. Қалай ойлайсыз, фильмді солай 
шетелдік фестивальге арналған және ел 
ішіндегі к%рерменге арналған деп б%ліп 
түсіруге бола ма? 

– Жоқ. Кез келген #нер алдымен 
#з халқына, #з еліне арналуы керек. 

Кинода «Главный герой – носи-
тель идеи» деген түсінік бар. Яғни 
басты кейіпкер арқылы сенің 
не айтқың келгені, неге назар 
аудартқың келетіні – бәрі к#рініп 
тұрады. Демек, онда ұлттық бол-
мыс, ұлттық менталитет болуы 
керек. Менталитет дегеніміз 

– к іс іл ік,  к ішілік,  сұлулық, 
инабаттылық, нәзіктік, биязылық, 

тәрбиеліліктің қазаққа ғана тән к#рінісі. 
«Қыз Жібек» фильмінің шыққанына 50 
жыл болды. Оны к#рермендер неге әлі 
күнге дейін айтады?  Себебі Жібектің 

айтса, марқұм кинотанушы Бауыржан 
Н%гербек Шәкен Аймановтың «Махаб-
бат туралы аңызынан» басталады деді. 
Сіз қалай ойлайсыз?

– «Амангелдіні»  түс ірген т#л 
режиссеріміз емес. Оның сценарийін 
Б е й і м б е т  М а й л и н  м е н  Ғ а б и т 
Мүсірепов жазған еді.  Сол кезде 
 Чапаев  туралы фильм шығып, кейін 
ол әр республиканың #зінің бір ұлттық 
 «геройы» болуы керек деген бастамаға 
ұласты. С#йтіп, Амангелді туралы кино 
түсірілді. Ол сол кездегі большевизмнің 
идеологиясын дәріптеді, бірақ халыққа 
рух берді, патриоттық сезімін оят-
ты. Қаншама ұлы тұлғаларымыз сол 
арқылы экранға шықты. Орыстар «Не 
имеет какого цвета кошка, главное чтоб 
она поймала мышку» дейді. Ақ мысық 
болса да, қара мысық болса да, бәрібір. 
Бастысы, тышқанды ұстаса болды. 
Сол секілді киноның қайсы бірінші 
шыққаны туралы емес, енді қандай 
кино түсіретініміз туралы ойлауымыз 
керек. 

– Дін туралы да айтып қалдыңыз. 
Осы тақырыпта %зіңіз кино түсіргіңіз 
келмей ме?

– Жоқ. Конституциямызда біз за-
йырлы мемлекет ретінде түсін дірілеміз. 
Қазақ – басқа ұлтқа, мысалы, ше-
шендерге, башқұрттарға, #збектерге 
қарағанда,  ислам дініне кеш кірген 
халық. Оған дейін тәңіршілдік сенімде 
болдық. Бұрын ата-бабаларымыз жауға 
шапқанда «Уа, аруақ!» деп шабатын. 
«Аллаһу акбар» деп шапқан жоқпыз. 

барып жатыр? Жоқ. Керісінше, «есекті 
отқа айдасаң, боққа қашады» демекші, 
мына әлеуметтік желілер адамды 
тазалыққа емес, былғанышқа сүйрейді. 
Бұл да – үлкен саясат. Баяғыда импе-
риализм деп айтушы еді... Мен к#п елді 
аралаған адаммын. Бір қызығы, қайда 
барсаң да, алдыңнан «Кока-кола», фаст-
фуд шығады. Адамды жүріп бара жатып 
тамақ жеуге, жүріп бара жатып телефонға 
телміруге үйретті. Рухани дағдарысқа 
ұшыратты. Ешкімнің ешкімде шаруасы 
жоқ, бас тысы телефоны болса болды. 
7йтпесе, 18 миллион халықпыз. Соның 
к#бі ана тілін білмейтін, білсе де, басқа 
тілде с#йлегенді сән к#ретін ұрпақ 
тәрбиелеп жатыр. Неге ақылды, талант-
ты жастар шетел асып кетуде? Мұрат 
М#ңкеұлының «Еділді тартып алғаны 
– етекке қолды салғаны, Жайықты 
тартып алғаны – жағаға қолды салғаны» 
дегені бүгінгі күні шындыққа айналды. 
Ойсыз режиссерлер осыны ойлауы 
керек. Кезінде Сәтімжан Санбаевтың 
«Белое аруана» деген повесінің желісіне 
түсірілген Виктор Пусурмановтың «Там, 
где горы белые» деген фильмі болған. 
Сондағы к#терілген мәселе қандай еді? 
Түйе екеш түйе де туған еліне қайтып 
оралатынын к#рсетеді. Бізде бүгін шека-
ра ашық деп, сырттан оралмандар келсе 
де, негізгі генофонд – жастар кететін 
болса, мұнда кім қалады? Олардың орны 
ешқашан бос вакуум болып тұрмайды. 
Басқа мемлекеттерден адамдар келеді. 
Қазір Иракта, Иранда, Кувейтте, Си-
рияда соғыс болып жатыр. Қаншама 
миллиондаған адам #лді, үйсіз-күйсіз 

бойында қазаққа тән қасиеттер бол-
ды: сұлулық, сабырлылық, ғашықтық, 
қазақ қыздарының ат үстінде шабатын 
еркекшора мінезі, әділдік... Ал үстіне 
киген к#йлегі қандай әдемі жарасқан! 
Сол картинада бірде-бір кейіпкер жаман 
киім кимеген. Себебі оны жаны қазақ, 
санасы қазақ, қазақтың ұлттық бол-
мыс-бояуын білетін режиссер түсірді. 
Ал осындай қазаққа тән тақырыптағы 
фильмдерді сырттан келген режиссер 
түсірген болса, ондай туындылардан 
ұлттық болмысты іздеп әуре болмаңыз. 
Себебі кинода режиссердің к#зқарасы, 
қолтаңбасы к#рініп тұрады. «Сен маған 
досыңды к#рсет, мен саған кім екеніңді 
айтамын» дегендей, картинасын қарап, 
режиссердің кім екенін бірден аңғаруға 
болады. Ол қанша жерден дарынды бол-
са да, ұлттық тақырыптағы дүниелерді 
тек қана ұлттық режиссер түсіруі керек. 
Ал #зіміздегі сабынның к#піршігіндей 
режиссерлердің ж#ні бір басқа, сырт-
тан келгендер бір басқа. Сосын бүгінгі 
к#рерменді, ұрпақты, халықты рухани 
жаңғыртамыз десек, алдымен теле-
экранымызды, содан кейін киноны 
түзетуіміз керек. *йткені бүгінгі заман 
кітап оқымайтын ұрпақтың заманы бол-
ды. Бүгінде мың адамнан гаджеті жоқ бір 
адам кездесуі мүмкін. Ал газеті бар бір 
адамды мың адамнан таппайсың. Гаджет 
алдыратындар к#п, ал газет алдыратын-
дар аз. Кітап оқымайтын жастар бәрін 
кинодан к#ре салғысы келеді. Ал кино 
деген – мүлдем б#лек ғаламшар. 

– Жастар демекші, сізді жастардың 
к%бі «Махаббат бекеті» фильмі арқылы 
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таниды. Соңғы кезде сол фильмнің айна-
ласында түсінбеушілік болып жатқанынан 
хабардармыз...

– Бұл туралы айтқым келмейді. Осы 
шу туралы «Абай» сайты да, «Қазақ үні» 
де жариялады. Оқып отырғандар бар, 
әйтеуір. Соған да шүкір дейсің... 

– Соңғы уақытта шетелге шығып, 
танымал болып жатқан отандастары-
мыз к%п. Димаш Құдайберген, Самал 
Исләмова, Назима Жәнібекова... Неге 
бұлай? Біз талант тани алмайтын ұлтқа 
айналып барамыз ба? -лде бұл идеоло-
гия ма?

– Біріншіден, бұл бірінші рет бо-
лып отырған жоқ. 1925 жылы 7міре 
Қашаубаев Париждің т#рінде ән салып, 
әлемді тамсандырды. Одан б#лек Роза 
Бағланова тілерсегінен қан кешіп, май-
данда ән салған. Кезінде біздің ақын-
жазушыларымыз майдан даласында 
хат-хабар жазып, журналист болған. 
Аман-есен оралған қаншама жазушылар 
соғыс жайын да кітап,  роман, повесть 
жазған. Соғыс кезінде қаншама үлкен-
үлкен шығармалар дүниеге келді? Евге-
ний  Брусиловский, Ахмет Жұбанов, Ла-
тиф Хамиди, Мұқан Т#лебаев, Еркеғали 
Рахмадиев, Ғазиза Жұбанова... Бір 
Нұрғиса Тілендиевтің #зі неге тұрады? 
Олардың бәрі қазақ халқын әлемге 
танытты. Одан бергі 7лібек Дінішев, 
Бибігүл Т#легенова, Роза Рымбаева, 
Ермек Серкебаев, кешегі ағайынды 
Рашид пен Мүслім Абдуллиндер, Ра-
хия Қойшыбаева. . .   Амангелдіні 
ойнаған Елубай *мірзақов, Шәкен 
 Айманов, Қанабек Байсейітов, Қалибек 
Қуанышбаевтар... Олардың бәрі қазақ 
халқының сол кездегі жұлдыздары 

б о л д ы ,  б і р а қ  б і р д е - б і р е у і  « М е н 
жұлдызбын» деп айтпаған. Барлығы 
кісілікпен, кішілікпен абыройлы бол-
ды. Дегенмен, сол кезде Кеңес үкіметі 
республикалардың таланттарын шетелге 
шығармайтын саясат ұстанды. Бүгін, 
шүкір, біз таланттарымызды әлемге 
шығара аламыз. Кезінде Дінмұхаммед 
Ахметұлы Қонаев ағадан «Қазақта 
қандай мәселелер бар?» деп сұрағанда, 
ол кісі: «Қайрат» пен «Қазақфильм» 
деген екен. Яғни спорт пен #нер – 
халықты әлемге тез танытатын сала. 
Экономика озық болуы мүмкін, ауыл 
шаруашылығы жақсы болуы мүмкін, 
бірақ олар к#зге к#рінбейді. Мысалы, 
Америка – әлемдегі ең үлкен держава. 
Қытай мен Ресей – үлкен империя. 
Бірақ біз олардың спорты мен #нерінен 
басқа, етін жеп, сүтін, коласын ішіп 
жүрміз. Оны Ресейдікі, Қытайдыкі деп 
жатқанымыз жоқ. Ал #нер мен мәдениет 
жағынан кім қайдан екенін жатқа 
білеміз. Жалпы білім мен мәдениеттің 
адам #мірінде алар орны ерекше. Ол 
екеуі нашар болған жерде үшінші бір 
дәстүрлі емес бағыт шығады. Қазір ол 
– дін. Жастарымыз дәстүрлі емес дінге 
бет бұрып барады. Сақалдарын #сіріп, 
шалбарының балағын қысқартқандар 
артты. Қаншамасы Сирияға кетті. Дін 
үшін деген желеумен б#тен елдің туының 
астында жат жерде соғысып, шейіт болу-
да. Міне, мәселе! Осы тұрғыдан келгенде 
жұлдыздардың  шетелде жанғаны – ел 
үшін де, халық үшін де қуаныш. Бірақ 
«Мейлі батыр, мейлі ғалым, данасың, 
бәрібір сен туған жерге баласың» дейді. 
Қандай жұлдыз болмасын, ертелі-кеш 
Отаны үшін қызмет етуі керек. Мен 
Геннадий Головкинді неге сыйлаймын? 
*йткені қашан к#рсеңіз де қазақтың ша-
панын киіп, туын к#кке к#теріп жүреді. 
Алғысын қазақша айтады. Оның ұлты 
қазақ емес шығар, бірақ жүрегі қазақ. 
Кешегі Денис Тен де сондай болды... Ал 
ұлты қазақ болып жазылған қаншама 
қандастарымыз Сирияда қаңғып жүр. 
Мен үшін олар қазақ емес. Сол себепті 
білім мен мәдениетті дамытуға қатты 
к#ңіл б#луіміз керек. Қазақта «Бұлақ 
к#рсең, к#зін аш» дейді. Шамамыз 
келгенше талантты табуға, #неріне жол 
ашуға тырысамыз. Алты жыл Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық #нер акаде-
миясында ректор болдым. Сол кезде 
Қазақстанда бұрын-соңды болмаған 
кино мен телевидениеге қатысты он 
үш мамандыққа оқытатын кафед-
ралар ашып, студент қабылдадық... 
Сол сияқты әркім қолынан келгенше 
қоғамды түзетуге атсалысса, тоқтаусыз 
тамған тамшының тасты жаратынын-
дай, қоғамды жайлаған дерттен де 
айығармыз.

– «Амангелді» фильмі туралы айтып 
қалдыңыз. Кинотанушылардың бір тобы 
тұңғыш ұлттық кино ретінде осы фильмді 

Ал бүгінгі күнде дінге келу және дінде 
екеніңді к#рсету сәнге айналып кет-
кен. Ыстық күнде к#зін ғана к#рсетіп, 
басқа жерлерін тұмшалап алған қазақ 
қыздарын жиі к#ремін. *нер акаде-
миясында мемлекеттік емтиханда 
отырғанда қара жамылған, бет-аузын 
тұмшалаған студент қызды к#рдім. 
Балет хореографиясында оқиды екен. 
Ал хореография дегеніңіз, қарапайым 
түсіндіргенде, шешінетін мамандық. 
Ол сахнадағы серігімен бірге түрлі би 
қимылдарын жасайды. Ал бұлай киініп 
алып, ол кімді алдады? Демек, оның жол 
сілтеушісі дұрыс емес. Жас баланың миы 
ақ қағаз сияқты ғой, к#к сияны құйсаң, 
к#гереді, қызыл құйсаң, қызарады. 
Атасы, әжесі, әкесі дін жолындағы жас-
тар сол үйдегі үлкендерінен үйренер. 
Ал діннен алшақ отбасында #скен жас-
тар кімнен тәлім алып жүр? Мәселе 
сонда. Кешегі 90-жылдарда елімізге 
қаншама миссионерлер келді. Криш-
наиттер, христиандар, иеговашы-
лар, тағы басқаларының біздің қазақ 
мектептерін аралап, #з бағыттарын 
насихаттағандарын к#зіммен к#рдім. 
Олар адамдарды тарту үшін ақша да 
ұсынды. «7р кәлләда бір қиял». Қазіргі 
дінге бет бұрғандардың ішінде Құран-
Кәрімнің тәржімасын білмейтіндер 
бар. Оқымайды, демек, түсінбейді. 
Бірақ киімін киіп жүреді. Бұл – дерт. 
Қазіргі қоғамның ауруы. Байқасаңыз, 
бүгінде балгер, емші дегендер толып 
кетті. Қолына тасбих алып, бал аша-
тындар, қамшы ұстап, аластайтындар 
к#п. Баяғыда Анатолий Кашпировский 
деген «фокусник» болған. Бір телеар-
нада хабары болатын. Содан елдердің 
бәрі су сатып алып, жазылып кетіпті-
міс дегенді еститінбіз. Халық соған 
сенетін. «Дүмше молда – дінбұзар» 
дейді. Біз қазір соның жемісін жеп жа-
тырмыз. Сондықтан, менің ойымша, 
дін, ең бірінші, адамның жүрегінде 
болуы керек. Жүрегі таза, тәрбиелі 
адам ешқандай қылмысқа бармайды. 
7йтпесе, жұма сайын мешіт ке баратын 
рэкеттерді де к#рдік. Мұның аты – 
к#збояушылық. Адам неге қылмысқа 
барады? Жүрегінде иманы жоқ болған 
соң. Біз қазір «иванизация дан» «имани-
зацияға» енді ғана бет алдық. 

– Бүгінгі жастардың назарын қандай 
мәселеге аударуын қалар едіңіз?

– Мені алаңдататын екі нәрсе бар. 
Біріншісі – «қазақ тілі енді елу жылда 
осы қалпында қала ма, қалмай ма?» 
деген сауал. Екіншісі – «қазақ елінің 
шекарасы енді елу жылда осы қалпында 
қала ма, қалмай ма?» деген үрей. Жас тар 
да осыны ойласа екен дейсің...

– -ңгімеңізге рақмет!

-ңгімелескен 
-сел САРҚЫТ, 

Назым Д-КЕНОВА
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Бүгінде олардың басым б#лігі кіндік қаны 
тамған Кең Жылыойды атамекені санайды. 
Оның үстіне жергілікті халықпен қыз алы-
сып, қыз берісіп дегендей, құдандалы болып, 
татулықтың тамырын туысқандық арқылы 
тереңдете түскендері тағы бар. Бүлдіршін 
кезінен қазақ балаларымен құлын-тайдай 
тебісіп бірге ойнап #сіп, ана тілімізді кейбір 
қандастарымыздан артық білетін, қазақша ән 
айтып, домбыра тартатын орыс, татар, кәріс, 
украин жастары да аз емес.

Тіпті ата-тегін сұрасаң, «адаймын» немесе 
«тазбын» деп әзілдейтін жандар да кездеседі. 
Мұның астарында Жылыой жұртшылығының 
бауырмалдық, кеңпейілдік, қонақжай қасиетіне 
деген жүрек түкпіріндегі ризашылық сезімі 
жатқандығын аңғарамыз. Олар қазақ халқының 
салт-дәстүрін құрметтеп, қазақ тілін екінші 
ана тілі ретінде санайды. Соның бірі – Лариса 
Михайловна Ақсақалова. Лариса – орыс. Ол 
– қазақ жігітімен тұрмыс құрып, ұл мен қыз 
#сіріп, қазір немере сүйіп отырған ене. Лариса 
қазақ отбасына келін болып түскен мезгілден 
бастап қазақтың салт-дәстүрін дәріптеп, оны 
дамытуға үлес қосып келеді. Келіндік жұмысын 
адал атқара отырып, барлық үй шаруасын 
қазақша жасап үйренген. Ол – атасына, енесіне, 
тумаларына сәлем салып, түйе сауып, қонақ 
атқарып, шай құйып, құрт, сүзбе қайнатқан 
келін. Қазақтың салт-дәстүріне жүйрік Лариса: 
«Немереме жеті атасын жаттатқызып, тегін 
білдіру – парызым» дейді.

 *ткен ғасырдың соңында Кең Жылыой 
әлемдік аренада кеңінен танылып, эконо-
микалық тиімділігімен шетелдік инвес тор-
лардың қызығушылығын туғызды. «Теңіз-
шевройл» бірлескен кәсіпорны, басқа да 
к#птеген шетелдік беделді компаниялар ауда-
нымызда жұмыс атқаруда. Сол компанияларда 
сандаған ұлттың #кілдері бар. Олар «жүзі басқа 
болғанмен, жүрегі бір, тілі басқа болғанмен, 
тілегі бір» дегендей, тәуелсіз елімізде тату-
тәтті тұрады. *йткені достық пен келісім – 
біздің басты жетістігіміз, ұстанған ұранымыз, 
келешегіміздің кепілі. 

Атап айтар болсақ, үстіміздегі жылы  ауданда 
«Мақсаттар бірлігі – рух бірлігі!» атты мәдени 
шара #тіп, жастар әртүрлі ұлт-#кілдерінің 
киімдерін киіп, халықтар достығын бейнелейтін 
к#ріністі, әр ұлттың салт-дәстүрін, биін, әнін 
к#рермендерге паш етті. Сол сияқты, түрлі 
этнос жастары арасында «Абай оқулары» 
аудандық байқауы #тті. Аталған шараға #зге ұлт 
#кілдері қатысып, Абайдың #леңдерін жатқа 
айтты, әндерін шырқады.

Аудан деңгейінде тіл саясатын насихат-
тау мақсатында 7 байқау, 6 д#ңгелек үстел, 
8 семинар, 3 конференция, 12 кітап к#рмесі 
және 15 әдеби, поэзиялық кештер #ткізілді. 

– бір, жүзі – басқа, жүрегі – бір», «Қазақ 
поэзиясының Хан Тәңірі – Мұқағали», «Тілім 
менің – тірегім», «Тіл – халық қазынасы», 
«Халықтың қуаты – тілдің қуаты», ақын-
жазушылардың шығармашылықтарын насихат-
тау бағытында «Ахмет Байтұрсынов – даныш-
пан к#сем», М.*темісұлының туғанына 125 жыл 
толуына «Дауылды жылдар жыршысы», «Ұлы 
Мұхтар қазақта – дана, дара», «Ұлы даланың 
ұлы жаршысы» тақырыптарында аудандық 
кітапханаларда шаралар ұйымдастырылса, 
 аудан мектептерінде, балабақшаларда ар-
найы жоспарлары бойынша «Туған тілің – 
түп қазығың, айбының», «Тіл тағдыры – ел 
тағдыры», «Қазақ тілі – ана тілім ардақты», 
«Сүйемін туған тілді – ана тілді», «Ел тірегі 
– тіл», «Туған тілім», «Ана тілім – ар тілім», 
«Ана тілім – асыл қазынам», «Тілге құрмет – 
елге құрмет», «Ұш тұғырлы тіл» тағы басқа сол 
сияқты тақырыптарда апталықтар, сабақтар, 
байқаулар, шығарма жазу, кездесулер, кештер 
ұйымдастырылды. 

О р т а л ы қ  а л а ң д а  Е л б а с ы м ы з д ы ң 
 «Бола шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақа ласынан  туындайтын «Туған жер» 
бағдарламасын насихаттау мақсатында түрлі 
шаралар ұйымдастырылды. Кенттік, ауылдық 
округтердегі ауыл экономикасын, мәдениетінің 
жаңғыруын насихаттау, ұлттық #нер түрлерін, 
х а л ы қ  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н   д а м ы т у ,  ж а с 
ұрпақтың #нерге қызығушылығын арттыру 
мақсатында 1 кенттік, 5 ауылдық округтерінің 
«Мәдени күндері» фестивалі ұйымдастырылды. 
Сол сияқты, қазақтың дәстүрлі #нері – 
халқымыздың к#не заманнан бері қалыптасқан 
асыл қазынасын, киелі мұраны кеңінен на-
сихаттап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу, талантты 

1989 жылы қыркүйектің 22-сі күні 
«ҚР Тілдер туралы» Заңы қабылданып, 
қазақ тілі Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі мәртебесіне ие бол-
ды. Кейін 1993 жылы 28 қаңтар күні бұл 
мәртебе Қазақстан Республикасының 
жаңа Конституциясында тұрақталып, 
1997 жылы 11 шілде күні жаңа «Қазақстан 
Республикасындағы Тілдер туралы» Заң 
қабылданды. Бұл Заң бойынша қазақ тілі 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілі, қазақ халқының ұлттық тілі болып 
есептеледі.

Осы Заң талаптарына сай Қазақстанда 
жыл сайын 22 қыркүйекте Тілдер күні 
мерекесі атап #тіледі. Бұл – Қазақстан 
халқы үшін ортақ мереке. К#п ұлтты тілдер 
мерекесінің негізінде мынадай маңызды 
ойлар жатыр: әр тіл – барлық адамзаттың 
рухани мұрасының бірден бір б#лігі, ал 
әрбір мәдениет – әлем #ркениетіне деген 
бағасыз қосылған үлес. Егеменді еліміздің 
тұғыры қашан да тіліменен биік. 

Еліміз егемендігін алғалы мем-

меңгеру – заман талабы» тақырыбындағы 
о б л ы с т ы қ  с е м и н а р ,  « О н о м а с  т и к а л ы қ 
ж ұ м ы с т а р д ы  ж ү р г і з у д і ң  з а ң н а м а л ы қ 
негіздері» атты облыстық семинар-кеңес, 
«Туған #лке – тұнған тарих» атты облыстық 
тәжірибе алмасу семинары, «Атырау об-
лысы әкімдігі жанындағы тілдер туралы 
заңнаманы және тілдерді қолдану мен дамыту 
бағдарламаларының орындалуын бақылауды 
жүзеге асыру ж#ніндегі Үйлестіру кеңесінің 
Құлсары қаласындағы к#шпелі мәжілісі» атты 
семинар #ткізілді. 

Ауданда «Абай – Шәкәрім оқуы», «Ата-
дан туған аруақты ер...» атты Махамбет оқуы, 
«Мұқағали оқулары», «Фариза Оңғарсынова 
оқулары» байқаулары, қазақ тілі пәнінен 
«Жарқын болашақ» олимпиадасы, орыс 
сыныптарында қазақ тілінен дәріс беретін 
мұғалімдер арасында «Үздік оқытушы» атты 
байқау ұйымдастырылып, жеңімпаздар 
облыстық байқауларға, сайыстарға жолдама 
алды. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақ 
тілі әліпбиін латын графикасына 2025 жылға 
дейін кезең-кезеңімен к#шіру ж#ніндегі іс-
шара жоспарын» іске асыру мақсатында Аты-
рау облысы бойынша бірқатар жұмыстар 
атқарылды.

Атап айтсақ, «Латын әліпбиіне к#шудің 
маңыздылығы» атты шара Жылыой мұнай және 
газ технологиялық колледжінде #тсе, халыққа 
латын әліпбиінің қаншалықты маңызды екені 
туралы аудандық мәдениет және тілдерді да-
мыту б#лімінің ұйымдастыруымен «Латын 
қарпіне к#шу – ұлт болып шешетін мәселе» 
тақырыбы бойынша жастар арасында пікір-
талас ұйымдастырылды. 

 Сонымен қатар  Жастар  ресурстық 
орталығының ұйымдастыруымен «Латынға 
қ#шу – уақыт талабы» тақырыбы бойынша 
колледж студенттері арасында диктант #тті. 
Қорытындысы бойынша Жылыой мұнай және 
газ колледжінің 5 студенті жоғары баға алды. Сол 
сияқты мектеп оқушылары арасында да «Латын 
қарпіне к#шу керек пе?», «Латын әліпбиіне 
к#шудің маңыздылығы», т.б. тақырыптарда 
ашық сабақтар, шаралар ұйымдастырылып, 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 

«Кең Жылыой» аудандық газетінде латын 
әліпбиін насихаттау, тұрғындарға латын гра-
фикасына кезең-кезеңімен к#шуді түсіндіру 
мақсатында «Латынға к#шкенше сабыр 
сақтайық», «Латын графикасына негізделген 
қазақ тілі 7ліпбиі», «Латын әліпбиінен дик-
тант», т.б. мақалалар жарияланды.

 К#рнекі құралдарға тоқталатын болсақ, 
Жылыой ауданы бойынша барлық к#рнекі 
құралдар саны – 145, оның Құлсары қаласында 
орналасқаны – 122. Қалғандары кенттік, 
ауылдық округтерде орналасқан. К#рнекі 
құралдар желісі жастар тәрбиесі, салауатты 
#мір салтына, ұлттық мәдени құндылықтарды 
сақтауға, нашақорлық, экологиялық сауықтыру, 
т.б. бағыттарға құрылған. Жоспар бойынша 
сырт қы жарнама құралдарын тіл заңнамасы 
талаптарына сәйкестендіру мақсатында зерде-
леу жұмыстары тұрақты жүргізіледі. Ай сайын 
б#лімнің маманы дүкендерге, мейрам ханаларға, 
т.б. әлеуметтік нысандарға барып, иелеріне «Тіл 
туралы» Заңға қайшы маңдайша жазуларды, 
жарнамаларды және т.б. к#рнекі құралдарды 
заңға сәйкес тендіру үшін әдістемелік к#мек 
ретінде түсін дірме жұмыстарын жүргізіп, 
к#рнекіліктерді түзету үшін хат жолдайды. 
Атап айтсақ, заңға сәйкес емес к#рнекіліктерді 
заңдастыру мақсатында жеке кәсіпкерлерге 
хаттар жолданып, «Айжан» шаштараз, «Мир 
одежды», магазин «7лібек», «Элит» сұлулық са-
лоны, «Ремонт сотовых телефонов», «Турецкие 
детские одежды», «Женские сумки», «Одеяло, 
плед», «Ремонт обуви», «Французские духи», 
т.б. нысандарға тіл заңдылығын сақтау туралы 
ескертулер берілді.

 Аудандағы тіл саясатының дамуы, оның 
ішінде мемлекеттік т ілдің қолданылуы 
аудандық «Кең Жылыой», «Құлсары» газеті 
беттерінде насихатталып келеді. Атап айтсақ, 
«Үш тілді білу – заман талабы», «Пай-пай 
қазақтың келіндері-ай!», «*лең, сені келмейді 
#кпелеткім», «Қабиболла Сыдиықов 80 жаста», 
«Қазақша с#йлеп, ән салатын Игорь», «Жур-
налист Бақытжан Бозданұлының ақындығы», 
«К#ркем тілді жазушы», «Қазақшасы қақалған 
к#ше сілтемелері», т.б. сол сияқты мақалалар 
жарияланды.

Бүгінгі күні жастарымыздың бірнеше 
тілді меңгеріп, #зге ұлт #кілдерімен #ресі тең 
дәрежеде болуы үшін ауданымызда Иштван 
Мандоки атындағы «Қазақ тілі» қоғамдық 
қорының филиалы бірнеше жылдан бері 
нәтижелі жұмыс жасап келеді. Атап айтар 
болсақ, филиалда мектеп оқушыларымен 
қатар, Теңіз кен орынында қызмет атқаратын 
ересек қызметкерлер де тіл үйренуде. Оларға 
маманданған ағылшын тілі пәні мұғалімдері 
дәріс береді.

Оқу жылы ішінде сабақ алушыларды 
шетелдік компанияларға саяхат ұйымдас-
тырып, шетелдік мамандармен кездесіп, ауызекі 
с#йлесуіне, техникалық терминдерді еркін 
меңгеруіне толық жағдайлар жасап отырады. 
Нәтижесінде шет тілін меңгеруге деген сұраныс 
жыл #ткен сайын артып келеді. 

Елбасының «Қазақстанның болашағы – 
қазақ тілінде», «Ана тілі – бәріміздің анамыз, 
#йткені ол – ұлтымыздың анасы» деген с#зі бар. 
Сондықтан сан ғасырлар бойы арман болған 
тәуелсіздігімізге қол жеткізіп, егеменді ел бо-
лып жатқан сындарлы кезеңде мемлекетіміздің 
нышаны ана тілімізді бүкіл тіршілігіміздің 
түп қызығына айналдыру – әрбір ұлтжанды 
азаматтың басты міндеті.

Нұрбай СҮЙІНБАЕВ,
Жылыой аудандық мәдениет және 

тілдерді дамыту б%лімінің басшысы

ТУҒАН ТІЛІҢ – 
ТҮП ҚАЗЫҒЫҢ

МӘДЕНИЕТТІЛІГІМІЗ бен 
ЕЛЖАНДЫЛЫҒЫМЫЗДЫҢ НЫШАНЫ

Барлық ұйымдастырылған 51 шараға 4220 
адам тартылды. Атап айтсақ, «Тіл – халықтың 
жанын табудың кілті» атты #зге ұлт #кілдері 
арасындағы қазақ тілі білгірлері байқауы, үш 
тілді жетік меңгерген «Тіл шебері – 2018» жастар 
арасындағы аудандық байқауы, «Тіл – барлық 
білімнің кілті» орыс тілі білгірлерінің аудандық 
байқауы, Оралхан Б#кей атындағы к#ркемс#з 
шеберлерінің аудандық байқауы, тағы басқа да 
шаралар ұйымдастырылды. Сол сияқты «Тіл 
– қазақтың жан дүниесі, рухани негізі» атты 
д#ңгелек үстел, «Тіліміз – асыл қазынамыз», 
«Тіл құдіреті», «Ана тілім – асыл қазынам», 
«Халық сүйген қаламгер», «Тілі – басқа, тілегі 

жастарымызды #нердің кәусар бұлағынан 
нәр алғызып, шеберлігін шыңдау мақсатында 
«Жылыойым – жырдың мекені» аймақтық 
дәстүрлі әншілер байқауы #тті. Байқауға Батыс 
аймағының Орал, Атырау, Ақт#бе, Маңғыстау 
облыстары арасынан дәстүрлі әншілер қатысты.

Тілді насихаттау, дамыту, туған жерді 
қастерлеу, құрметтеу, ономастика саласы 
бойын ша мәселерді талқылау мақсатында 
әр жылдары ауданымызда түрлі облыстық 
семинарлар, байқаулар, конференциялар 
ұйымдастырылды. Атап айтсақ, «Жылыой 
ауданындағы к#рнекі құралдар, жарнама-
лар» тақырыбында семинар-кеңес, «Үш тілді 

лекеттік тіл мәртебесіне ие болған ана 
тіліміз – қазақ тілі қанатын кеңге жайып 
келеді. Оған біріншіден, Елбасымыз 
Н.7.Назарбаевтың жүргізіп отырған тілдік 
саясаты ықпалын тигізуде. Ал екіншіден, 
мемлекеттік мекемелердің, оның ішінде 
мектептердің сабақтан тыс іс-шаралар 
ұйымдастырып, әдеби кеш #ткізулері 
барысында қазақ тілін  насихаттаулары 
ана тіліміздің  абыройын асқақтатуда. 
Мемлекеттік тілдің мәртебесін к#теру, 
#скелең жастың #з ана тілінің қадір-
қасиетін біліп, қазақ тілінің к#ркемдігін 
сезініп, с#з құдіретін түсініп, оның адам 
#міріндегі маңызын ұғуға, таза қалпында 
сақтауға үйрету мақсатында ауданда жазу-
шы Оралхан Б#кей атындағы к#ркемс#з 
оқу шеберлерінің аудандық байқауы 
ұйымдастырылды. Байқау жеңімпазы, 
#нерде де, спортта да к#пке танымал 
болып үлгерген Бейбарыс ауылының 
тұрғыны Бекарыс Сәкес облыстық 
к#ркемс#з оқу шеберлерінің О.Б#кей 
атындағы байқауында Бас жүлдеге ие 

болып, республикалық байқауға жол-
дама алды. Сонымен қатар облыс-
тық тілдерді дамыту басқармасының 
ұйымдастыруымен #ткіз ілген жас 
мемлекеттік қызметшілер арасындағы 
дәстүрлі «Тіл шебері – 2018» облыстық 
байқауына ауданнан қатысқан Махамбет 
ауданы әкімі аппаратының маманы Саян 
Меденов Бас жүлдені қанжығасына бай-
лап, республикалық байқауға жолдама 
алды. 

 Мемлекеттік  т ілдің мәртебесін 
к#теріп, к#ркем әдебиетті насихаттауды 
жандандыру мақсатында Абай атындағы 
к#ркемс#з оқу шеберлерінің облыстық 
байқауы #тіп, нәтижесінде Махамбет 
ауданы Бейбарыс ауылының тұрғыны, 
Атырау қаласы Қ.Дүтбаева атындағы 
гуманитарлық колледжінің студенті 
 Хасан Досболатұлы Бас жүлдені жеңіп 
алды. Бірінші орынды Махамбет ауданы 
ақпараттық талдау орталығының маманы 
Сейітжан Құжырбаев иеленді.

Ауданда Қазақстан халқы тілдерінің 
фестивалі шеңберінде этнос тілдерін 
қолдау және оларды сақтау мақсатында 
іс-шараларды #ткізу жолға қойылған. 
Бейбарыс ауылында «К#рісу» тақыры-
бында қазақ халқының салт-дәстүрі 
 туралы Астана телеарнасының түсірілімі 
ұйымдастырылды. «Сарытоғай» ауылдық 
кітапханасында «Бірлігіміз жарасқан» 

атты #зге ұлт #кілдері арасында Алғыс айту 
күніне арналған кездесу кеші #ткізіліп, 
«Жас дәурен» мә дениет үйінде «Қазақ 
халқына мың алғыс» тақырыбында кәріс 
ұрпақтарымен кездесу кеші, «Ұлт бірлігі 
– ел бірлігі» атты #зге ұлт #кілдерімен кез-
десу кеші ұйымдастырылды. 

А у д а н  о р т а л ы ғ ы н д а  # т к і з і л г е н 
«Қазақстан – достық мекені» атты шараға 
аудандағы барлық мекеме, ұжымдар, 
б#лімдер атсалысты. Орталық алаң мен 
к#шелер мерекеге сай безендіріліп, «1 
Мамыр – Қазақстан халқының бірлік 
мерекесі»  атты баннер орнатылды. 
Орталық алаңда мәдени-к#пшілік шара, 
концерттік бағдарлама, тұрғындар 
а р а с ы н д а  с п о р т т ы қ  о й ы н 
т ү р л е р і н е н  ж а р ы с  т а р 
ұйымдастырылды.

 Т і л  с а я с а т ы н 
жүзеге асыру бойын-
ша Махамбет ауда-
ны әкімінің 2017 
жылғы 5 сәуірде 
№95 «Қазақстан 
Республикасын-
да Тілдерді дамы-
ту мен қолданудың 
2011-2020 жыл дарға 
арналған мем лекеттік 
бағдар ла масын іске асы-
ру ж#ніндегі  Махамбет ау-

данының 2017-2019 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 
қау лысы қабылданып, аудан бойынша 
орын далуына жағдай жасалуда.  Аудан 
к#леміндегі барлық мемлекеттік мекеме-
лерде ісқағаздар толықтай мемлекеттік 
тілде жүргізіледі. 

 Аудан әкімінің қаулысымен құрылған 
«Тілдер туралы заңнаманы және тілдерді 
қолдану мен дамыту бағдарламаларының 
орындалуын бақылауды жүзеге асыру 
ж#ніндегі аудандық Үйлестіру кеңесі» 
аудандағы мемлекеттік тіл мен ресми тілдің 
қолданысына бақылау жүргізіп, орын алған 
олқылықтарды жою шараларын қолға алу 

мақсатында жұмыстар атқарып 
жатыр. Ауданға қарасты 

барлық ауылдық округ-
терге «Қазақстан Рес-

публикасының 1997 
жылғы 11 шiлдедегі 
№151 «Тiл тура-
лы» Заңына сәй-
кес, к#ше сілте-
ме ле рін, тозығы 
жет кен баннер, 

б и л  б о р д т а р д ы , 
м е  к е м е л е р д е г і , 

сау да нүктелеріндегі 

Бетті дайындаған «Ана тілі» газетінің 
Атырау облысындағы меншікті тілшісі 7теген Н-УКИЕВ

және т.б маң дай шаларды жаңарту ж#нінде 
бірнеше рет тапсырмалар беріліп, орында-
лысы қадағалануда. 

Қазақстан Республикасы Президен-
тінің Жарлығымен бекітілген Тілдерді да-
мыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасына 
сәйкес, үстіміздегі жылы «Қазтест» жүйесі 
бойынша компьютерлік бағдарламамен 
диагностикалық сынақ #ткізілді. Тесті леуге 
аудандық білім саласының 412 қызметкері 
қатысып, мемлекеттік тілді меңгеру 
деңгейін анықтауға атсалысты. Елбасы 
Н.7.Назарбаев халықтың болашағы туралы 
тереңнен толғай отырып, «мемлекеттің ең 
басты дүниесі – тек қана байлық емес, со-
нымен қатар ана тіліміздің болашағы» де-
ген болатын. Тіл білігі – мәдениеттілігіміз 
бен елжандылығымыздың нышаны. 
7рбір ісіміз мемлекеттік мүддені ұлықтап, 
халықтың абырой-беделін к#теретін, 
рухы биік, мәдениеті мәртебелі ұрпаққа 
берілетін ұлттық тәрбиемен бағыт талғаны 
дұрыс.

Г.БЕКБАЕВА, 
Махамбет аудандық 

мәдениет және тілдерді дамыту 
б%лімінің бас маманы

Қазіргі таңда мемлекеттік тілді үйренемін де-
ген адамдарға Үкімет тарапынан барынша қолдау 
к%рсетілуде. Бұл үрдіс тәуелсіздіктің алғашқы күнінен 
бастап-ақ тиянақтылықпен тұрақты жүргізіліп, тіл 
үйрету сабақтарының сапасын арттыру мақсатында 
оқулықтар мен әдістемелік құралдар, кәсіби, салалық 
с%здіктер шығару ісі шұғыл қолға алынғаны мәлім. 
Жасалып жатқан жағдайға, к%рсетіліп отырған 
қамқорлыққа ешкімнің қояр кінәсі жоқ.  

Бір с#збен айтқанда, Үкімет Республика азаматтарының 
мемлекеттік тілді еркін әрі тегін меңгеруі үшін #з тарапы-
нан жасалатын қамқорлықты аяп қалып жатқан жоқ. Ал 
сол қамқорлықтың қайтарымы қандай? Тілдің қасиетін 
танып білу де бүгінгі ұрпаққа оңайға түсіп жатқан жоқ. 
Бірақ тіліміздің мәртебесін к#теру, қорғау, дамыту 
қоғамның,  әр мемлекеттік қызметкердің басты міндеті 
бола тұра, оған атүсті қарайтын жағдайлар да кездеседі. 
7р азамат #з тілін білмей тұрып білімдімін деп айтудың #зі 
қиын екенін ұмытпауы тиіс. Мемлекеттік тіл мәселесінде 
бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жұмыстары 
ерекше р#л атқаратынын да айта кету керек. Оны қазақ 
тілінде шығатын басылымдарға жазылу к#рсеткішінен де 
байқауға болады.  

 Заманымыздың заңғар  жазушысы  Ғабит Мүсірепов:  
«Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан 
баяғысы, бүгіні,  болашағы. Ана тілін тек #гей ұлдары ғана 
менсінбейді, #гей ұлдары ғана аяққа басады. Ана тілін 
ұмытқан адам #з халқының #ткенінен де, болашағынан да 
қол үзеді» деп тебіріне айтқан болатын. Бүгінгі заман тала-
бына сай, ерте ме, кеш пе мемлекеттік қызмет мемлекеттік 
тілден тысқары бола алмайтындығы – ақиқат. Даналары-
мыз «Тілі жоғалған  ұлттың  #зі де жоғалады»  деп бекер 
айтпаса керек. Ендеше, сол бабаларымыздың әр айтылған 
с#зін  ескеріп, ұлтымызды  сақтауға, тіл мен мәдениетті, 
тарихты тануға деген ұлт жалғасының, ұрпағының түсінігін 
түзегеніміз ж#н болар.  

Назгүл БАЛҒЫНБАЕВА,  
Қызылқоға  аудандық сотының 

жетекші маманы 

Қазақ тіл білімі мен оның әліпбиінің негізін қалаған 
Алаш арысы, ғалым А.Байтұрсынұлы: «Біздің 
 заманымыз – жазу заманы: жазумен с%йлесу ауызбен 
с%йлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Сондықтан 
с%йлей білу қандай керек болса, жаза білу, керектігі 
одан да артық» деген екен.

Бүгінгі  таңда Елбасының «Латынға к#шу – заман тала-
бы» деген бастама к#теріп, арнайы Жарлығын жария еткен 
тұста мұны біз де бірауыздан қолдап, нақты іске асыру 
шараларына кірісіп жатқан жайымыз бар.

Бүгінгі қабылданып отырған әліпбидегі ноқаттардың 
әріптерден тыс болмай бірге тұруы да бұдан былайғы 
уақытта оны қолдануға үлкен жеңілдік жасайды деген 
үміт бар. Ол, әсіресе компьютерде, басқа да жұмыстарда 
пайдалануға жеңілдіктер туғызары с#зсіз. 

Жасыратыны жоқ, латын әріптері бүгінгі кәсіпкерлік 
нысандардың маңдайшаларында кеңінен қолданылып, 
к#пшіліктің к#зі оған үйреніп те қалды. Сонымен қатар 
телеарналар, бірқатар басылымдар да #здерінің атауларын 
латын әрпімен жазып жүр. 

Жалпы осы жұмыстардың қай-қайсысы да алдағы 
уақытта латын әліпбиін терең де шебер меңгеріп, болашақ-
тың иесі – жастарымыздың, кәсіпкерлердің бәсекелі 
ортаға дайындалуының алғашқы баспалдақтары деп 
түсінемін және қолдаймын. Осы бағыттағы әзірлік, 
меңгеру жұ мыс тарымызды одан әрі жетілдіре түсе беретін 
боламыз.

М%лдір БОПАСОВА,
Индер аудандық ішкі саясат 

б%лімінің маманы

Өз тілімізге 
өгей болмайық

Жетілдіре 
береміз
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правда» газетінде Қырғызстандағы тіл 
мәселесіне орай жазылған бір мақаланың 
теріс пікірлері т#ңірегінде ой #рбітіп, 
ұлыорысшылдық саясаттың кейбір 
қырларын батыл сынға алады. Ол алды-
мен, сол кезде мемлекеттік саясат ретінде 
басшылыққа алынып отырған «түрі 
ұлттық, мазмұны социалистік мәдениет», 
«қостілділік», ұлттық тілдердің дамуы на 
партия мен үкіметтің ерекше мән беріп 
отырғандығы жайлы айта келіп, газет 
бетінде к#терілген «Қырғызстанда орыс 
тілі дамымай отыр» деген сыңаржақ 
пікірді жоққа шығарады. Ол «Сол газет 
бетіндегі материалда қырғыз тілінің 
мәселелері ж#нінде менсінбеген және 
қорлаған с#здер айтылып қана қоймайды, 
оған қоса ана тілімізді екінші қатардағы 
нәрсе, сондықтан оның қажеті де шама-
лы дегендей және республикада қырғыз 
тілінің дамуына орыс тілі кедергі келтіріп 
отыр деген пікір таралған дейтін түкке 
тұрғысыз ұшқары тұжырымдар бар» деп 
жазған «Комсомольская правда» газеті #з 
бетінде нигилистік сыпаттағы пікірлерге 
орын беруі арқылы қырғыз тілін кемсітіп 
қана қойған жоқ, сонымен бірге оны 
былғанған деп, масқаралауға дейін 
барған» шовинистік пікірлеріне барын-
ша тойтарыс береді: «Біздің ана тілімізді 
еріккеннің ермегі етуге, жойып жіберуге 
«Комсомольская правда»  газетіне 
ешкімнің #кілдік бермегенін айтпай-
ақ қоялық. Оның үстіне біздің халық 
екендігімізді, тіпті Азия аймағындағы 
қалаңыз, мейлі қаламаңыз, к#п ғасырлық 
тарихы бар іргелі жұрт екендігімізді, 
қалай десеңіз де, одақтас республика 
екендігімізді ұмытуға болмайды». Газет 
«...осынысымен ұлттық мүдделерімізді 
интернационализмге жасанды түрде 
қойған, ұлттық нигилизмнің жетегінде 
кеткен...». (Ш. Айтматов. Тіл жоқ жерде 
ұлт жоқ. «Жалын», 1989, №6, 11-бет). 

Шыңғыстың айтуынша, «Қырғыз 
халқының саны қазір екі миллионнан асып 
жығылады және қырғыздардың барлығы да 
орыс тілін біледі». Шын мәніндегі жағдай 
керісінше: дәл осы кезде (1989 жыл) Фрунзе 
қаласында қырғыз тілінде бір ғана мектеп, 
бір ғана балабақша болған. Қырғызстанда 
орыс тілінің емес, қырғыз тілінің пробле-
масы бар. Сондықтан да республикадағы 
қырғыз тілінің жағдайының қырғыздарды 
алаңдатуы – заңды. 

Ш.Айтматовтың айқындауынша: 
«тіл – кез келген халықтың дара жа-
ратылысын айқындайтын бірден-бір 
бедер-кескіні, тіл – оның тәжірибесінің, 
танымының, мәдениетінің, тарихының 
тоғысқан тірек-тұтқасы, дербес айна-
сы, ең соңында тіл – ұлттық эмоция-
лы сезімдерінің жай тартқышы және 
мәңгілік зердесі. Қырғыздар, бәлкім, 
сондықтан да #здерінің ана тілін «ене 
тіл» дейтін болар. Халық #з тілінде #зін 
таниды және #зін к#рсетеді» (сонда). 
Сондықтан да «Біз #зіміздің ана тілімізді 
к#зіміздің қарашығындай сақтаймыз, 
бағалаймыз, дамытамыз, қолданамыз...» 
Бұл мәселеде «...шектен тыс интерна-
ционалист атын бүркемеленіп, аттан-

Естеріңізде болса, газетіміздің 
№31 н#мірінде «Министрлік сай-
тын аштың ба, қателерді к#рдің 
б е ? »  д е г е н  т а қ ы р ы п п е н  І ш к і 
істер, Білім және ғылым, Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау 
 ми нистр ліктерінің ресми сайтына 
жасаған шолуымыз туралы жазған 
едік. Сайттағы ақпараттарында қате 
жазылған мәтіндер мен  сапасы сын 
к#термейтін аудармалар бар екенін 
ескертіп, аталған министрліктерге 
хат жолдадық. Бір уақытта. 7зірге тек 
Ішкі істер министрлігінен ғана жауап 
келді. Онда «Республикалық «Ана тілі» 
газетінің 2018 жылғы 2-8 тамыздағы 
№31 (1445) санында жарияланған 
Қазақстан  Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің (бұдан әрі 
– Министрлік) ресми интернет-
ресурсының «Балалар айдарындағы» 
қателіктер түзетілді» деп жазылған. 
Түзетілгеніне к#з жеткізуді ж#н 
санадық.

«Есіртіге масаю белгілері. Есірткі 
тұтынудың жалпы белгілері» деген 
ақпаратта «Мінез-құлық белгілері: 
қасында болып жатқандарға барған 
сайын мән аудармау» деген жол 
туралы жазғанбыз. «Мән бермеу», 
«К#ңіл аудармау» деген тіркестің бар 
екенін, бірақ «мән аудармау» дегенді 
бірінші рет естіп отырғанымызды 
атап #тіп, с#йлемнің «Айнала-
сында болып жатқан жағдайларға 
қызығушылығының азаюы, мән 
б е р м е у »  б о л у ы  к е р е к  е к е н і н 
ескерттік. Тақырыпта «к» әрпінің 
түсіп қалғанын да қостық. Қате 
дәл біз айтқандай түзетіліпті. «Жол 
«ұстаулары» деген б#лімдегі са-
п а с ы з  а у д а р м а л а р  д а  ж # н г е 
келтіріліпті. «Жол ұстаулары» енді 
«жол кедергілері» деп #згертілген. 
«Судағы қауіпсіздік ережелері» де-
ген жадынамаға қатысты айтылған 
ескертулер де назарға алыныпты. 
Біз онда «Қоршау белгісінен әрі 
жүзімеңіз», «*тіп бара жатырған 
катердің, қайықтың астынан жүзіп 
#тпеңіз» деген сынды қателерді 
к#рсеткен болатынбыз. 

елдің бірден бір шоғырланған орталығы, 
бірден бір эпицентрі. Міне, осы жерде ғана 
бізге барлық мүмкіндіктер бар. Тек осы 
жерде, басқа жерде емес. Халықтың санын 
процентке теліп, соған қарап іс шеш-
кен тұста да мұны ұмытпау қажет. Біздің 
ұлттық мәдениетіміздің мұқтаждықтары 
жайында с#з болған кезде, сіздерден басқа 
да ұлттар бар ғой деген мәндегі сауалдарды 
қарсы қоймағанмен, әйтеуір к#лденең 
тартатын адамдар да кездесіп қалады. 
Рас, біз олармен 100 жылдан астам уақыт 
бойына тату-тәтті бірлікте, ынтымақта 
болып келеміз. Тек достықтан басқа 
ешқандай дау-жанжал шығарған емеспіз. 
Бірақ олардың да тілі сақталып, мәдениеті 
сақталып отырған, сол халықтың басым 
дені шоғырланған, қуатты, бірден бір 
эпицентрі бар. Немістердің арқасында бір 
емес, екі Германия тұрса, #збектерге – ба-
лалар бақшаларымен және мектептерімен 

толық қамтамасыз етілген 
к#рші *збекстан бар, 
дұнғандардың арқасында 
бүткіл Қытай тұрса, ко-

рей лердің де екі Корея-
сы бар. 7рине, бұдан аз 
ұлттардың мәдени ошақ-

тары болмасын деген 
жаңсақ пікір тумауға тиіс.

Ал,  егер  қырғыз мә-
дениеті осы #з жерінде да-
мымаса, орнықпаса, басқа 
еш жерде дами да, орныға 
да алмайды. Міне, осы 
аздаған айырмашылық-
ты ұдайы ескеріп отыру 
шарт» (сонда, 16-бет). 
Ұлы жазушының бұл 
айтқандары кейіннен 

ұлттық аймақтардағы ұлт-
тық мәдениеттің заңды 
құқына айналды. 

«ТІЛ ЖОҚ ЖЕРДЕ 
ҰЛТ ЖОҚ» 

(Шыңғыс Айтматов тіл туралы)

ешқандай дау-жа
Бірақ олардың да
сақталып отырға
дені шоғырланғ
эпицентрі бар. Не
емес, екі Германи
лалар бақшалары
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дап шығып, бұл процеске әдейі кедергі 
жасаудың, бас жарып, к#з шығарудың 
қажеті жоқ» (сонда, 12-бет).

Жазушы сол кезде кеңес идеолог-
тары ұсынған күнделікті тіршілікте әр 
адамның ұлтына қарамастан, с#йлеу тілін 
таңдауына құқы бар деген ұстанымның 
да жалған, сын к#термейтіндігін аяусыз 
сынға алады: «С#з ұлттық тілдер жайын-
да болып жатқанда, біз бұл мәселеге 
тым еркінсіп, тым атүсті қарап жүрген 
сияқтымыз... Мәселен, мен үшін ана 
тілді ықтиярмен таңдап алу мәселесі 
қорлаумен, кекесін мысқылмен бара-бар. 
7йтпесе, о заман да бұ заман ана тілдің 
аты ана тіл емес пе?! Сүйекпен бітіп, 
қанмен жаралған нәрсені қалайша таңдап 
алуға болады? 7рине, біреуді біреудің 
зорлай алмайтыны түсінікті, бірақ ұлттың 
сана-сезімін оның #з тарихынан б#ліп 
алуға, онан қалса ана тілінен бас тартуға 
шақырғандарды құптаудың, қолдаудың 
да керегі жоқ. Бұл қалай әділдік болсын, 
мұның #зі түптеп келгенде, #з ата-анасы-
нан бас тартуға келіп саяды ғой» (сонда). 

Шыңғыс ұлттық тілдер бойынша, билік 
тарапынан осындай сырты жылтырақ, іші 
арам саясат жүргізіліп жатқандығы сал-
дарынан қырғыз тілінің шетқақпай күй 
кешіп отырғанын ашық к#тереді. Бұл ретте 
жаңадан ашылып жатқан мектептердің 
барлығы да орыс тілді екенін, Фрунзе 
қаласында қырғыз тілінде оқытатын бір 
ғана мектеп барлығын айта келіп, «ешбір 
жерде бірде бір қырғыз тіліндегі балалар 
бақшасы болған да, не ашылған да емес» 
деп, жан сыздатар ащы шындықты жай-
ып салады. Ұлттың болашақ тағдырын 
шешетін балабақшасы мен мектебі бол-
са, жазушы осыған айрықша мән беріп, 
газеттің осы мәселедегі сыңаржақ бағытын 
барынша сынға алады: «Газеттің пікірінше, 
қырғыз тілінде балалар бақшаларын 
ашудың не керегі  бар – мұның #зі 
балалардың арасын ажыратып жібермей 
ме, сонан соң олар қалайша интернацио-
налист болады? ... Ғажап логика!» (сонда).

Тіл мәселесінде қалыптасқан осындай 
ахуалды «...мұның ар жағында қоғамдық 
жұртшылықты тек алдап адастыру ғана 
емес, одан да зор қара ниет жатыр» деуі 
отаршылдық саясаттың барынша салта-
нат құрып тұрған сол кезде басқа ешкім 
айта алмайтын, тек Шыңғыстай ұлтын 
шын сүйген азаматтың ғана қолынан 
келетін жалпы қырғыздың жан айғайындай 
естіледі. 

Тек «Комсомольская правда» ғана 
емес, мәскеулік газеттердің барлығы дерлік 
соңғы кездерде Орта Азия республика-
лары жайлы жазылған материалдарында 
қара күйе жағуды сәнге айналдырып бара 
жатқандығын, «Мұның бір себебі, менің 
пайымдауымша, ұлтшылдыққа қарсы 
күресуде жатыр» деп, бұл ретте интер на-
ционализмді қалқан қылып ұстайтын-
дығын да айтып салыпты.

Ш.Айтматов тіл мәселесіне ұлттың 
заңды құқы тұрғысынан келіп, #міршең, 
толымды пікірлер айтқан: «К#ппіз бе, азбыз 
ба – гәп онда емес, гәп – біз тіршілік кешіп 
отырған туған жер қырғыз деген іргелі 

Ұлы жазушының тіл туралы ойла-
ры «Біз #зіміздің ана тілімізді сақтап 
қалғанда ғана, ұлттық мәдениетіміз сол 
дара бітім-бедерінде, #зіндік кескін 
келбетінде қалып, дами береді» тұрғыда 
түйінделіп, «...біз «Манас» эпосын ақырғы 
деміміз біткенге шейін қорғаймыз!» деген 
символдық мағынасы терең толғаммен 
тұжырымдалған. Осы бір жолдардың 
#зінен-ақ жазушы, қоғам қайраткері 
Ш.Айтматовтың #з халқының адал азама-
ты ретіндегі ұлттық болмысы жарқырай 
к#рінеді. 

Ана тілінен, сол тілде жасалынған 
ұлттық рухани құндылықтырынан айры-
лып қалған жиырмасыншы ғасырдағы 
мәңгүрттің бейнесі «Боранды бекет» 
романында бар болмысымен к#ркем 
бейнеленіп, адамзат баласын рухани 
апаттан сақтандырды. 

Ол #зінің ұстазы жайлы пікірін де 
тілмен байланыстырып, «Дүниеде қазақ 
тілі мен қазақ халқы барда Мұхтар 7уезов 
есімі мәңгі жасай береді» (Ш.Айтматов. 
Е к і  т ү р л і  а с ы л ы м  б а р . . .  « П а р а -
сат», 1987, №8) деп, ұлы жазушының 
шығармашылық тағдырын қазақ тілінің, 
ұлтының тағдырымен тікелей байланыс-
тырып, қазақ тілінің болашағына үлкен 
сеніммен қарайды. 

Тағы бірде ол М.Шахановпен сұх-
батында «*здеріңде қойылып отырған 
«қазақстандық ұлт» идеясы, негізінен, 
американдық бағытқа жақындау, қате-
леспесем, тікелей ұлтсыздануға бастай-
тын жол сияқты» («Ана тілі», 28.10.2004) 
деп, к#рші жатқан бауырлас елдің тілі мен 
мәдениетіне, ұлттық тағдырына бейжай 
қарай алмайтындығын аңғартып, ащы 
да болса, ойын жасырмай ашық айтып 
салыпты. 

Бішкекте Ш.Айтматовпен қоштасқан 
а з а л ы  ж и ы н д а  о қ ы л ғ а н  ж ы р ы н д а 
жазушының рухани інісі қазақ ақыны 
Мұхтар Шаханов: 

«Тіл – ұлы Ана, #з анасын 
менсібеудің мұңы бар,

Кінәлілер с#зсіз оның 
кие-күшін ұғынар...

Қаптап кетті #лкемізде 
әңгүдіктер-әңгүрттер, 

Тілін, рухын сүймегеннің 
барлығы да – мәңгүрттер.

Бұл бағытпен мүмкін бе ертең ұлттың 
ұлт болып қалмағы?

Міне, Айтматов ойларының 
салмағы мен толғағы»

(М. Шаханов. Екі Шыңғыс #негесі және 
мәңгүрттік қасірет. «Заман-Қазақстан», 
03.07.2008) деп, күңіренген екен.

Егер де Шыңғыс Айтматовтың бүкіл 
саналы ғұмырын, шығармашылығын са-
ралап, ұлы жазушының кейінгі ұрпаққа 
қалдырып кеткен басты тағылымы, #сиеті 
не деген сауалға жауап іздесеңіз, оның 
«ана тілін ұлықтаңдар», #йткені «Тіл жоқ 
жерде ұлт жоқ», «мәңгүрт болмаңдар» 
болғандығына к#зіңіз жетеді. 

Дандай ЫСҚАҚҰЛЫ, 
филология ғылымының  

докторы, профессор

Са н а л ы  ғ ұ м ы р ы  н е г і з і н е н , 
кеңестік кезеңде, социалистік 
р е а л и з м  с а л т а н а т  қ ұ р ы п 

тұрған кезде #ткен Ш.Айтматовтың бүкіл 
шығармашылығының негізгі арқауы ұлт, 
адамзат тағдыры деуге болады. Оның бұл 
мәселені әлемдік әдебиеттің алтын қорына 
қосылған шығармаларында алғаш рет 
к#ркем бейнелеп, ұлы істер атқарумен 
бірге түрлі жиындарда, ақпарат 
құралдары бетінде ешкімге 
жалтақтамай, ойын ашық ай-
тып, нағыз ұлт жанашыры 
ретінде танылған кездері де 
аз емес. Осындай бір елеулі 
оқиға жазушының 1989 
жылы Фрунзе (қазіргі 
Б і ш к е к )  қ а л а с ы н д а 
#ткен бүкілодақтық 
ғылыми конференцияда 
с#з с#йлеуі болды.

Жиында орыс ті-
лінде ұзақ с#йлеген 
Ш ы ң ғ ы с  с о л  к е з -
де «Комсомольская 
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Ең алдымен, біздің #німге 
назар аударып, оның ішінде 
мәтінге жіті к#ңіл б#лгеніңіз 
үшін Сізге #з алғысымыз ды 
білдіреміз. Сіз нұсқаған қа-
те ліктердің орын алғанын 
#кінішпен мойындаймыз.Ес-
кере кетер жәйт, жарнамалық 
мәтіндерді аударған, біздің 
серіктесіміз – Tetra Pak ком-
паниясы. Біз бұл аса маңызды 
ақпаратты оларға міндетті 
түрде жеткіземіз. Және де, 
қап таманың жаңа дизайнын 
шы ғарарда мәтінді түзейміз 
деп уәде береміз.

Құрметпен,
Raimbek компаниясының

PR-директоры
Татьяна Бендзь

ЖАЗЫЛҒАН 
ЖАЙҒА 

ОРАЛСАҚ...

Дегенмен, біздің тарапымыз-
дан айтылған сын-ескертпелердің 
ескерілмеген тұстары да  бар. 
Мәселен, әкімшілік полиция ко-
митеті әзірлеген «*зіңді сексуал дық 
зорлық-зомбылықтан қалай қорғау 
керек» деген жас#спірімдер мен 
олардың ата-аналарына арналған 
құжат бар. Сондағы әріптік қателер 
мен қисынсыз с#йлемдер сол қалпы 
мұрты қисаймаған күйі қалыпты: 
«отбаснан тыс жерден», «бұрынғы 
рұқсат оларға болашақтағы қылыққа 
міндеттемейді»,  «базбалалар», 
«к#лікті тәуекелдеп тоқтатпаңыз, 
сізді бейтаныс адамдар жетк3з3п 
салуына келіспеңіз», «жетелсаты», 
«сізд34 достарыңыз болуға рұқсат 
етпейді, сізді тексереді, қарым-
қатынастың ізілуін қабылдамайды», 
«к�мектесңіздер», «очылай істеуге 
м і н д е т т і » ,  « р е н ж е т у ш і л е р » , 
«мәселелерден қытылуға к�мектесу», 
«қадір-қасеті сезімі», «зрлықшылды» 
және тағы да басқа. Бір бұл ғана 
емес, «Балаларға арналған жадына-
ма» да – баяғы жартас. Енді сұрақ:  
Министрлікке қарасты Мемлекеттік 
тіл және ақпарат департаментінің 
директоры А.Садубаев қол қойған 
ж а у а п  х а т ы н д а  ж а з ы л ғ а н д а й , 
қателіктер түзетілген бе? Жоқ деуге 
қисыны келмей тұр, иә деуге тағы 
аузымыз бармайды... 

Дегенмен, жыламаған баланың 

аш қалатыны сынды, аш қалмау 
үшін әрекеттенуді  жалғастыра 
береміз. Қазақ тілінің қолданыс ая-
сын кеңейту және сауатсыздықпен 
күрес мақсатындағы бастаманы 
қолдаушылардың қатары да күн са-
нап артып келеді. Оқырмандарымыз 
поштамызға #здерінің пікірін жа-
зып, к#рген-білген қате жазуларды 
суретке түсіріп жіберуде. Мәселен 
бір оқырманнан келген жарнама 
назарымызды аударды. Ол –  су 
#ткізбейтін праймердің жарнама-
сы. Алматыдағы №38 автобуста 
ілінген. «Сіз ендігәрі ешқашан 
к#ршілеріңізді суырмайсыз!» деп 
жазыпты. К#ршісін «суырмай-
тын» жарнаманың иесі –  «Белый 
дом» ЖШС. Жарнама  мәтінінің 
қате аударылғанын ескертіп, кімге 
аудартқанын, қайда жасатқанын білу 
үшін суретте к#рсетілген н#мірге 
хабарластық. Тұтқаны к#терген 
қызметкер жарнама б#лімінің бас-
шысы еңбек демалысында екенін, 
ал суреттегі жарнаманың уақыты 
бітуіне 2 күн қалғанын, одан кейін 
алып тастайтынын айтты. «Келесі 
кезекте ескереміз» дейді. 

Тағы бір оқырманнан «Ай на-
лайын» сүтінің суреті келді. Сүт-
тің сыртында «Мені қайнатуға ке-
рек жоқ. Құйып ішуге болады» деп 
жазылған. Ал орысшасы –  «Меня не 
нужно кипятить! Можно наливать 
и пить!». Сауатсыз аударма.  Осыны 
ескерту үшін #ндіруші Raimbek 
G R O U P  А Қ - қ а  х а б а р л а с т ы қ . 
Компанияның PR-директоры Татья-
на Бендзь мәтінде шынымен қателік 
кеткенін мойындап, қаптаманың 
жаңа дизайнын шығарарда мәтінді 
түзеуге уәде беретіндерін жеткізді. 
«Ең алдымен, біздің #німге  назар 
аударып, оның ішінде мәтінге 
жіті к#ңіл б#лгеніңіз үшін Сізге 
#з алғысымызды білдіреміз. Сіз 
нұсқаған қателіктердің орын ал-
ғанын #кінішпен мойындаймыз.
Ескере кетер жәйт, жарнамалық 
м ә т і н д е р д і  а у д а р ғ а н ,  б і з д і ң 
серіктесіміз – Tetra Pak компания-
сы. Біз бұл аса маңызды ақпаратты 
оларға міндетті түрде жеткіземіз. 
Және де қаптаманың жаңа дизай-
нын шығарарда мәтінді түзейміз деп 
уәде береміз» деп жазды Т.Бендзь. 
Хош, ескертулер мен берілген уәде 
жерде қалмайды деп сенеміз...

Әсел САРҚЫТ
«Ана  тілі»
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«Апробациялық сынама жұ-
мыс тардың #те қажет екендігі 
дәлелденді. Ғылыми жүйеленген 
жұмысты ертең халық қолданады. 
Ғылыми негіз бір басқа, оның халық 
арасына кірігіп, сіңісуі бір басқа. 
Сондықтан халықтың #зінен сұрау 
бойынша жүргізілген жұмыстар 
да нәтижесін беріп жатыр» дейді 
Қ.Борашев.

Семинар-кеңесте А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институты-
ның, Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл 
– Қазына» ұлттық ғылыми-практи-
калық орталығының ғылыми қыз-
меткерлері және тіл білімі саласының 
ғалымдары баяндама жасады. Атап 
айтқанда профессор Нұргелді Уәли 
«Жаңа емле: ұста нымдары, құрылымы 
мен мазмұны» тақырыбындағы ба-
яндамасында қазақ тілінің жаңа 
емле ережесін әзірлеу барысын-
да басшылыққа алынған ғылыми 
ұстанымдар мен үрдістерге кеңінен 

О с ы ғ а н  о р а й ,  Т а л д ы қ о р ғ а н 
қала сындағы Тіл сарайында нағыз 
тілі жүйрік, санасы ояу жас тар бас 
қосты. Оған себеп – Алматы облы-
сының тілдерді дамыту ж#ніндегі 
басқармасының ұйытқы болуы-
мен #ткен жыл сайынғы облыстық 
«Тілдарын» олимпиадасы. 7р #ңірдің 
сенімін арқалап келген 19 қатысушы 
бақ сынасып, білім жарыстырған 
доданың негізгі мақсаты – үш тілді 
жетік меңгерген дарынды жастарды 
қолдау, қазақстандық патриотизмді 
нығайту және тіл мәдениетін дамыту. 
Білектілер емес, біліктілер бәсекесінің 
әділ бағасын беріп, қатысушылардың 
білімге жүйріктігін саралаған қазылар 
алқасының қатарында «Тіл» оқу-
әдістемелік орталығы мемлекеттік 
тілді оқыту курсының оқытушысы 
З.Қожакеева, ағылшын тілі пәнінің 
оқытушысы А.Есімбекова, №19 мек-
теп-гимназиясы орыс тілі мен әдебиеті 

тоқталды. Баяндамашының айту-
ынша, 19 тараудан, 150-ге жуық 
тармақтан тұратын ереже жасалған. 
Комиссия ғылыми редакциялық және 
әдеби редакциялық жұмыс сынды екі 
бағытта жұмыс істеген. 

А л  п р о ф е с с о р  А й м а н к ү л 
 Алдашева жаңа емленің құрылымын 
т а н ы с т ы р ы п ,  е м л е  т ү з у д е 
қолданылған негізгі тілдік меха-
низмдер мен модельдер жайлы 
баяндаса, Шайсұлтан Шаяхметов 
атындағы «Тіл – Қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық орта лы ғының 
ғалым-хатшысы Анар Фазыл жанова 
еліміздің түкпір-түк пірінде сауална-
ма жүргізіп, емленің апробациясын 
#ткізгендерін айтты.

«Емленің алғашқы жобасын 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты әзірлеген. Деген-
мен, оны ғалымдар арасында ғана 
талқыға салып қоймай, алдымен, 
халық арасында да апробация-
дан #ткізуді ж#н санадық. С#йтіп, 
санақтың алғашқы кезеңінде 1600 
адам сауалнамаға қатысты. Соның 
нәтижесінде даулы болған орфо-
граммалар, қазіргі қоғамның сана-
сында қалай шешіліп жатыр екен де-
ген сұраққа жауап іздедік. Мәселен, 
«Рахмет» дегенде «х» мен жазылған 
с#зді қолдайтындар мен «Рақмет» 
нұсқасын қолдайтындар арасындағы 
айырма аз мәнге ие болды. Яғни бұл 
екі орфография да біздің халықтың 
санасында белсенді деген с#з. 
Сондықтан тіл танушы осы екеуінің 
біреуін таңдағанда к#зсіз абсолюттік 
мәнге сүйенбеу керек. Мәселен 
«200 адам «х»-мен жазылғанды 
қолдады осыны қолдайық, ал «қ» 
әрпімен жазылғанды 150 адам ғана 
қолдады» деп оны шығарып тастауға 
болмайды. Мұндай жағдайда бұл 
екі орфограмманың да біздің емле 
ережемізге кіруге құқығы бар» дейді 
А.Фазылжанова.

Сондай-ақ «Тіл – Қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық орталығы 
Орфография б#лімінің басшысы 
Құралай Күдеринова «Емле ере-
жесі жобасын талдау, сараптау, 
алғашқы кезең нәтижелері», фило-
логия ғылымының докторы, про-
фессор Шерубай Құрманбайұлы 
«Термин с#здерді жаңа әліпбимен 

пәнінің мұғалімі Қ.Исаханова болды. 
Үш кезеңнен құралған олимпиаданың 
а л ғ а ш қ ы  с ы н ы н д а  ү м і т к е р л е р 
тапсырылған тақырыптың мазмұнын 
толық ашу арқылы #здерінің қазақ 
тілін қаншалықты дәрежеде біле-
тінін к#рсетсе, ІІ кезеңде беріл ген 
тақырыпқа сай ағылшын тілінде эссе 
жазды. Ал ақтық мәреде қатысу шы-
лар алдын ала дайындалған аудио 
түріндегі с#йлемдерді тыңдап, орыс 
тілінде ілеспе аударма жасаудан бақ 
сынасты. 

Үш тілді білу – баянды болашақ-
тың кепілі. К#п тілді меңгерген 
адам әуелі #з тілінде ой қорытып, 
туған халқына #неге болып, #зге 
жұртпен бәсекеге қабілеттілігі ар-
тып, сан мәдениетті санасына салып 
сараптай алса, онда ол #з #мірін 
мағыналы #ткізетін тұлға болары хақ. 
Облыстық «Тілдарын» олимпиада-
сына қатысушы жастардың барлығы 

таңбалаудағы қиындықтар туралы», 
профессор Таңат Аяпова «Жаңа 
емле:  қабылдау мен оқытудың 
қиындықтары» тақырыптарында 
баяндама жасады.

«Қазақтың бар дыбысын жоқ деп, 
жоқ дыбысын бар дейтін уәжді де әлі 
к#п еститін боламыз» деген фило-
логия ғылымының докторы 7лімхан 
Жүнісбек жұмыстың нәтижесіне #з 
бағасын берді. «Баяндамашылардың 
бәрі с#здерін жақсы аяқтады. Бұл 
нақты шешім емес, бұл әлі талқы-
ланады, бұл туралы пікір жинаймыз, 
тағысын тағы деген сияқты. Жақсы 
с#з, бірақ күмәнді с#з. Осы с#здердің 
#зі піскен жұмыстың шын біткеніне 
күмән келтіреді. Саудаласа бер-
генмен, іс бітпейді. Сондықтан бір 
тоқтамға келуіміз керек.  Дегенмен, 
мына емле #те күрделі, тарау-тарау, 
б#лек-б#лек. Мен тек фонетика 
жағына ғана тоқталайын. Алғашқы 
қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар 
деген тізім берілді, оның ішінде екі 
дыбыс «у» мен «и» жоқ. Бұлар – жиі 
кездесетін дыбыстар. Таңғалдым. 
Сұрасам, ол ана жақта... тіркестің 
ішінде жүр ғой дейді. Ертең оқушы 
мұғалімнен «ай» дегенде «й» қайда, 
«тау» дегенде «у» қайда деп сұрамай 
ма?  Мен үнемдеу,  ықшамдау, 
қысқарту дегендерден шарша-
дым. Қазақ тілінің табиғатына зия-
ны тиетін үнемдеудің керегі жоқ. 
7рине, әліпби қабылданды, енді 
жаңа әліпби болмайды. Дегенмен, 
жетілдіру, пысықтау деген бола 
беретін нәрсе. Жазу теориясы дей 
береміз, жазу теориясы дыбыс тео-
риясынан басталады. Бұл мәселеде, 
бірінші кезекте тіліміздің с#здік 
құрамын бұзбауымыз керек. Екінші, 
тілдің дыбыс құрамын, үшінші, 
с#здің әуезін бұзбау керек» деді 
7.Жүнісбек.

Сондай-ақ семинар барысында 
жаңа емле ережелерінің пилот тық 
жобасын апробациядан #ткізу бойын-
ша К#кшетау, Қарағанды, Семей, 
*скемен, Қызылорда, Ақт#бе, Алматы 
және Астана қала ларында жүргізілген 
сы нама лардың нәтижелері, статис-
тикалық к#рсеткіштері к#пшілікке 
ұсыныл ды. Талқыланған мәселелерді 
алдағы н#мірде кеңірек жариялайтын 
боламыз.

да білімді, зерек әрі алғыр – нағыз 
ХХІ ғасыр жастары екенін дәлелдеді. 
«Адам адамнан тек білімімен оза-
тын заманда әрдайым к#ш алдында 
болайық. Бүгінгі қатысушыларға 
қарап, біздің еліміздің болашағын 
дәл осындай білімді жастардың 
қалайтынына дән риза болдық» 
деді қазылар алқасының т#рағасы 
З.Қожакеева. 

Тартысты бәсеке нәтижесінде 
жүзден жүйрік шыққан Алтынай 
Молдақұлова (Кербұлақ ауданы) Бас 
жүлде мен 150 мың теңге сыйақыны 
қанжығасына байлады. Ал Райымбек 
ауданының намысын қорғаған Айда-
на Меліс 1-ші орынға тұрақтап, 120 
мың теңге сыйақы иеленді. 2 орын 
және 80 мың теңге м#лшеріндегі 
сыйақы Нәзира Сәметоваға (Текелі 
қаласы) бұйырды. Жеңімпаздар 
қатарын жүлделі 3-ші орын алған 
Бота Ернайманова (Талғар ауда-
ны) тамамдады. Оған 60 мың теңге 
сыйақы берілді. 

Жансая СМАҒҰЛОВА,
Алматы облысы Тілдерді 

дамыту ж%ніндегі 
басқармасының баспас%з 

хатшысы

ӘЛІПБИ: 
ҮМІТ пен КҮДІК

«ТІЛДАРЫН» – 
зияткер жастар додасы

Ақбота ҚУАТОВА, 
«Ана тілі»
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Латунь

Сталин қайтыс болып, оның 
орнына келген Хрущев тың 
игеру науқанын бастады да, 

қазақ жеріне келімсектер к#бейді. Мұның 
кадр саясатына ықпалы тиді. Шаяхметов 
қызметтен алынып, Қазақстан Орталық 
партия комитетінің бірінші, екінші хатшы-
сы бірдей #зге ұлттан қойылды. Облыстық 
партия комитеттерінің екі-үшеуден #згесі 
сол кепті киді. 7сіресе Арқадағы жеті-
сегіз облыста (аудандармен қоса) қазақ 
тіліндегі газет, мектеп, балабақшалар жа-
былып, ұлттық руханиятқа нұқсан келді. 
Біз т#тесінен шолып, қысқа қайырып 
отырған бұл деректерді ешкім жоққа 
шығармайды. Жә, бұл б#лек әңгіме. Бұл 
жолы айтқалы отырғанымыз...

Бәзбіреулер оқта-текте атын атап, 
Хрущевтің дегеніне к#нбей, бірді-екілі 
рет райынан қайтарған қазақтың біртуар 
перзенті, белгілі қоғам және мемлекет 
қайраткері, оңтүстік #ңірге сіңірген орасан 
еңбегінің арқасында сол аймақ тұрғындары 
әлі күнге есте ұстап, ардақтайтын Жұмабек 
Тәшенев хақында.

Жұмабек Тәшенев. *ткен ғасырдағы 
50-жылдарда Жұмабай Шаяхметовтың 
тұсында санатқа енген Жұмабек Тә шенов-
тің бірқатар облыстар мен республика 
к#лемінде басшылық лауазымда болып, 
басынан талай тәшпіштер #ткені ақиқат. 
Туған халқының намысы үшін сан рет 
басын бәйгеге тіккені де рас. Алайда 
шындықтың да шындығы бо латынындай, 
оның болмыс-бітімін әділ таразылап, 
адами қадір-қасиетін сали қалы саралау – 
міндет әрі парыз (дер ек).

Бүгінде қатары селдіреген біреулер 
анда-санда Тәшенев пен Қонаевтың 
арасына ши жүгірте с#йлеуге құмбылдық 
танытады. Жоқ, ағайын, Хрущевтің 
жымысқылығының арқасында әлдебір 
түсінбеушілік болса болған шығар, бірақ 
оларды бір-біріне бақталас, дүрдараз бол-
ды деу – ағаттық (мұны Қонаевтың жазба-
ларынан аңғару қиын емес).

Екеуі де тізгін ұстауға лайық тұлға 
еді. Сол тұстарда (1960 жылдар) ұлттық 
кадрлардан ел басқаруға лайық тағы 
кімдер болды дегенге жауап беру қиындау. 
Тәшенов Қазақстан билігі Қонаевқа 
 тиерден екі жыл бұрын аренадан кетті. 
Кетірген – Хрущев. 1964 жылы Хрущевті 
т а й д ы р ғ а н  Б р е ж н е в  п е н  К о с ы г и н 
Қазақстан басшылығына ол (Хрущев) 
қойған адамды орнынан алуға келгенде, 
егер Қонаев болмаса, бірінші хатшылыққа 
ұлты б#лек басқа біреуді сайлап кете бара-
ры анық еді. Құдай жа рыл қап, қазақтың 
бағына Қонаев сайлан ды (тіпті оның сол 

күндерде-ақ бұл қыз меттен кетіп, орны-
на Колбин келуін жиыр ма бес жыл күтіп 
зарыққандар болса да...).

Ал енді алғы с#з ретінде ауызға ал-
масқа болмастай бұл «г#й-г#йді» осы-
мен тамамдайық та, қазақтың ұлы пер-
зенті, оңтүстік топырағында #шпес із 
қалдырған (рухы шат болсын) қадірменді 
Жұмекең, Жұмабек Тәшенов ж#нінде 
бүгінде қатарымызда жүрген техника 
ғылымының докторы, профессор, акаде-
мик, ұзақ жылдар ғылыми-зерттеу инс-
титутында директор, ҚР Ұлттық ғылым 
академиясында ғылыми-хатшы болған, 
қазір зейнеткер, жоғары оқу орындарын-
да дәріс беретін ғұлама ғалым *рісбек 
 Шоманов не дейді екен, соны тыңдайық. 
Оның алдында Жұмекең туралы азын-
аулақ #з білетінімізді де айта кеткен ж#н 
секілді. Себебін соңынан білесіз. *йткені 
екеуі тамырлас, ұқсас... 

Осы күнде қазіргі Сарыағаш  ауданына 
қосылған бұрынғы Келес ауданының 
аумағында 1960 жылдарда Ташкент 
облысының елді мекендерінен қоныс 
а у д а р ы п ,  к # ш і п  к е л г е н  м ы ң д а ғ а н 
қандасымыз осында #сіп-#ніп, ғұмыр 
кешуде. Кезінде олар бүгінгідей шеттен 
келу ауыртпалығын к#рген де, сезген 
де, оралман атанған да жоқ. Іштерінен 
ат жалын тартып шыққандар Астанадан 
бастап, Алматы, Тараз, Шымкент, т.б. 
қалаларда үлкен лауазымдар атқарады. 
Ғалым, әкім, кәсіпкерлер әр облыс, ау-
дандарда молынан ұшырасады. Міне, 
осының бәрі  Жұмабек Тәшеновтің 
арқасында екенін олар үнемі айтып жүреді, 
ұмытпайды. «Егер сол жылдарда Ташкент 
облысындағы қазақтар тұратын аудан, 
ауылдарға Тәшенов ел аралап келіп, ата-
мекенге к#шуді насихаттамағанда, бүгінде 
квота алуға қолымыз жетпей жүрер ме еді, 
кім білсін» деседі олар.

Рас. Дәл солай. Шымкент-Ташкент 
трассасының бойындағы Сарыағаш 
 ауданына қарайтын «Красный восток» 
колхозында бас бухгалтер боп істеген 
жақын ағам Оқап Нұрпейісов Жұмабек 
Тәшеновті сан рет күтіп алып, шығарып 
салғанын аузының суы құрып айтып 
отыратын. «Жұмекең кандидаттық дис-
сертация қорғау үшін Мәскеуге аттанғанда 
Ташкент аэропортынан шығарып салдым» 
дейтін. Марқұм келбетті адам еді. *зінің 
жеке түскен суретін к#рсетіп: «Міне, 
қарашы, Тәшеновке ұқсамаймын ба?» деп 
әзілдейтін. Тәшеновпен бірге түскен суреті 
де болатын.

Академик *рісбек Шомановтың 
айт қандары да осыларға ұқсас, егіздің 

***
Мен КазГУ-дің журналистика 

факультетіне 1971 жылы түстім. 
Алты жастан мектепке барып, оқуға 
паспортсыз, туу туралы куәлікпен 
түскендердің бірі едім. Айтпақшы, 
ж а н  д о с ы м  м а р қ ұ м  Ғ а б и д е н 
Құлах метов екеуіміз. Оң мен сол-
ды танығанмен, қала к#рмеген, 
орыстан қорқатын Қарқаралының 
шалғай ауылынан едім. Дауылпаз 
ақын Қасым туған жерден. Жәкеңді 
айтқанда, бірге оқыған курстас дос-
тарын қалай ұмытайын. Бірінші 
курстың балапан студенттеріміз. 
Шай қою, макарон басуды  Жә кеңнің 
досы Самат Жүнісов үйретті. Самат-
пен бір ауылданбыз. Бір мек тепті 
бітіргенбіз. Студенттік тұрмысқа, 
жалпы тұрмысқа қылап еді. Содан 
стипендия бітіп, ауылдан жететін 
ақша кешігіп, қарнымыз ашып, 
Саматқа барамыз. Бір жағы ауылды 
сағынасың. Саматтың інісі болған 
соң сол курстағы аға студенттердің 
бәрінің бауыры болып кеттім. Қазір 
аттарынан ат үркеді. Жанболат, 
Сәулебек, Несіпбек, Асқар, Намаза-
лы, Тұрсын, Жүрсін, Т#леген, біздегі 
Сәттар, Тілеуқабыл... Біразының 
аттарын ұмытыппын. Содан соңғы 
к у р с т а р ы н д а  С а м а т  ү й л е н і п , 
Атыраудағы Т#леген – күйеу жолдас, 
Тілеуқабыл – тамада. Ауылда – кере-
мет той #ткен. Маңдайы жарқырап 
жүретін  Саматымыз небәрі 43 жа-
сында к#лденең кеселден кете бар-
ды.  Отадан кейін қан тоқтамай 
қойған. Алматыда. Осы Жанболат, 
Асқар-Бәкилалар қан беріп, жанын 
алып қаламыз деп жанталасты. Олар 
қан бергенмен, достарына жан бере 
алмады. Алланың ісіне не шара? 
Тағдыр!

***
Мен бұл тұста Жәкеңнің шығар-

ма шылығын талдап, баға беруден 
аулақпын. *неге тұтатын, салған 
соқ пағына түсетін аға журналис-
тер аз болған жоқ. Жанболаттың 
жазуын сол студенттік шақтан үлгі 
тұттым. Тақырып қою мен мақа-
ла ның сүйегі, бастау мен түйін-
деуі нен құлағым қылтиып шыға 
келеді. Қалай жазсам да Жә кеңнің 
стилі. Жәкеңнің шығар ма шылығын 
бағалау – осы сала мамандарының 
еншісі. 

Қорғасынмен газет шығарғандар 
біледі. Газеттердің фирмалары (атта-
ры) латуньнен Мәскеуде ме, әйтеуір 
Ресейде құйылатын. Латунь – к#п 
металдың қоспасы. Онда ең к#бі – 
мыс, одан кейін мырыш, қалайы, 
никель, қорғасын, марганец, темір 
болады. Металлургтер қоланың 
ең мықтысына жатқызады. *те 
бағалы, қымбат құйма. Жәкең де 
латунь сияқты атойлап ат қоятын, 
жорғасы шапқан атқа жеткізбейтін, 
аяңы желген сәйгүліктен озатын 
құйма журналист. Шеберлік шыңы 
осындай-ақ болар. 

***
Рамазан Сағымбековтей ұста зына 

мектеп атын  бергенде  Жанат Елшібек 
екеу і  «Егемен  Қазақ  станнан» 
Қарқаралының  Аппаз ауылына ар-
найы келіп, ағаларын ардақтаған.

Мұнан бұрынырақ басымда бір 
қиналған шаруа болды. Құлан құсап 
құдыққа құламасам да, ернеуінде тұр 
едім. Сондай сәтте #зіңді жалғыз-
сыратпай, демеу болатын нәрсе 
шығармашылығың ғой. Бір күні 
Құнанбай қажы туралы мақалам 

сыңарындай. Ең бастысы, Жұмабек 
Тәшеновтің қайда да туған халқына қам-
қоршы болып, қолынан келген жақсы-
лы ғын аямай, болашақты болжай білген 
к#регендігі дер едік. Оған дәлел-айғақ 
жеткілікті. Біреуі міне, т#мендегіше:

– *зіңіз білесіз, мен саясаттан алыс, 
күбір-жыбырдан аулақ адаммын. Туып-
#скен жерім Ташкент облысы Жаңажол 
ауданы Калинин атындағы колхоз бола-
тын. Отбасында оншақты перзент #стік. 
Қарапайым колхозшы боп істейтін әкем 
еті тірі, пысық, шаруаға епті, шешем үй 
шаруасымен айналысатын.

*ткен ғасырдағы 60-жылдардың ба-
сында үйге біз бұрын-соңды к#рмеген 
толық денелі, орта жас шамасындағы 
жаратылысы б#лек ақ-сары адам келді. 
Жанында ешкім жоқ, бір #зі. Онда бала-
мыз. Оң-солды айырар-айырмас кез. Не 
керек, сол күні үйде қонып, мейман болған 
ол адам – кейін білгеніміздей – Шым-
кенттен арнайы келген Жұмабек Тәшенов 
екен. Кейде осылайша *збекстандағы 
бірыңғай қазақтар тұратын ауылдарды ара-
лап, ел-жұртпен с#йлесіп, ақыл-кеңесін 
айту әдеті екен. Менің әкеме де ұсыныс 
айтты: «Бала-шағаң баршылық екен, 
олардың қамын осы бастан ойлауың ке-
рек. Барлығы оқып білім алсын, ертеңнен 
бастап Шымкентке к#ш, пәтер жұмыс 
– барлығы болады. Алдымен маған кел, 
к#мектесемін» деді.

Пәлендей атақ-дәреже, білімі бол-
мағанмен, түсінігі мол, ой #рісі кең әкем 
бірден келісім беріп, үш-т#рт күннен соң 
әуелі #зі кетті де, бір айдан соң келіп, екі 
жүк машинамен Шымкентке к#шіп кете 
бардық. Осыған сенесіз бе, сенбейсіз 
бе? Қаланың шеткерілеу жағындағы 

дүниеге  келді .  Соны «Егемен 
Қазақстанға» жібергенмін. Соңы 
ұзап кетті. Түн ортасына таяу Жәкең 
телефон соқты. 

–  М а қ а л а ң  е р т е ң  ш ы ғ а д ы . 
Суретте Құнекеңнің жанындағы 
«Нұрғаным ба?» деп сұрады.

– Иә, дәл солай, – деп қайдан 
алғанымды айтып жатырмын. 

Сол демеуі әлі есімде. 
***

Жанболатпен журналистика-
да жарысып к#рмедім. Дегенмен, 
бәйгеде байқамай жүздесіп қалдық. 
Осыдан үш жыл бұрын  Президент 
сыйлығына бақ сынадым. *тпедім. 
*тпегенім жақсы болыпты. Жәкең-
н і ң  м а ң д а й ы  ж а р қ ы р а п  к е л д і 
бәйгеде. 

– Жәке, #зім алғандай қуанып 
отырмын. Сіздің бәйгеге түсеті-
ніңізді білмедім. Білгенде кандида-
турамды алып тастайтын едім, – деп 
телефон шалдым.

– Мағаш, түбі аласың, – деген 
сонда Жанболат. 

Айтқаны айдай келді. Былтыр 
сол сыйлық бұйырды. Жәкең қатты 
қуанды. 

Бұл, енді, жақсы Жәкеміздің 
адамгершілік қасиеттерінің бірі. Бірі 
емес, бірегейі. Ол әуелі АДАМ деген 
зор атаққа лайық. 

***
*ткен ғасырда СССР-дің «Ком-

сомольская правда» газеті таралымы 
ж#нінде «Правда» мен  «Известияны» 
шаң қаптырып кететін. *зім осы 
екпінмен «Комсомолканы» бүгінге 
шейін оқып тұрамын. Жанболат сол 
газеттің атақты В.Песковының ал-
дын к#рген. Тағы бір жақсы к#ретін 
журналист інім, қазір Президент 
баспас#з хатшысының  орынбасары, 
ғ ы л ы м  д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р 
 Бауыржан Омарұлы мұны әдемі 
жазыпты. 

В . П е с к о в  « к # р - ж е р д і  с о л 
қолыңмен, рухани діңгекке айнала-
тын дүниелеріңді оң қолыңмен жаз» 
деп ақыл-кеңесін айтыпты. Жал-
пы журналистер ол тұста Лениндік 
сыйлыққа ұсынылмайтын да, ал-
майтын. Сол Песковыңыз СССР 
бойынша осы атақты алған жар 
дегенде жалғыз журналист. Ол кез-
де Жанболат небәрі 26 жаста екен. 
Жәкең барлық дүниесін оң қолымен 
жазатынына біз – куә. Ал диплом ал-
май тұрып, соңғы курста «Лениншіл 
жасқа» тұрғанын курс тастары – 
Тілеуқабыл, Сәттар,  Саматтар аңыз 
етіп айтатын. Сол кезде Жәкең 
небәрі 23 жаста.  Жалындап тұрған 
жас кезінде-ақ орда бұзып, қамал 
алған. 

Мен #з  редакторым, әйгілі 
Нұрмахан Оразбеков туралы  бір-
талай дүние жаздым. Қанша жаз-
сам да Жәкеңнің алдына түспек 
түгілі,  үзеңгі  қағыса алмадым. 
Тақырыбының #зі жүз қаралық. 
«Кеннедимен кездескен Нұрмахан». 
Сол мақаласында ағасына берген 
бағасын оқып к#ріңіз: «Нұр махан 
Оразбеков – қазақ журналис-
тикасының ауыр артиллериясы». 

Мұнан артылтып айту ойға 
келмепті. Мойындау керек. 

***
Ол – газеттердің аттары басы-

латын, #шпейтін, мұқалмайтын та-
лай металл қоспасынан құйылатын 
журналистикамыздың ЛАТУНЫ.

Мағауия СЕМБАЙ

қорасында бау-бақшасы бар т#рт б#лмелі 
үйге жайғастық. Ол кімнің үйі, бізге не 
үшін берді – бірін білмейтін күні кешегі 
ауылдың қара сирақ балалары бір-ақ сәтте 
қалалық болдық та шыға келдік. Мезгіл 
жаз еді. Күзге қарай сол маңдағы мектепке 
орналастық. Енді мына қызықты қараңыз. 
Бұдан екі ай шамасы бұрын туған аулы-
мызда к#рген толық денелі, келбетті кісі 
бір күні Шымкенттегі үйімізге әйелімен 
келіп, дастарқан басында к#п әңгіме 
айтты.

7кемді Шымкенттегі орталық базар 
директорының орынбасары еткен де 
Жұмабек Тәшенев, әрине. С#йтіп, не 
керек, бір қора бала-шаға Шымкентте 
#сіп ержетіп, бәріміз жоғары білім алдық, 
#мірден орнымызды таптық. Шымкент 
технология институтының механика 
фа культетін үздік бітірген мен бірден 
Семейге барып, институтта сабақ бердім. 
Кейін Мәскеуде аспирантурада оқып, 
кандидаттық, докторлық диссертация 
қорғадым. Келініңіз, бала-шағаларым, 
бауырларымды білесіз. Шүкір, біреуден 
ілгері, біреуден кейін дегендей, жұрт қа-
тарлы жүріп жатырмыз.

– Жұмабек Тәшеновпен кейін кез де-
сіп, с#йлестің бе? Жақын араластың ба?

– Кездесуін кездестік. Дастарқан ба-
сында талай рет дәмдес болдық. Бірақ 
жақын араластық дей алмаймын. Оған 
мүмкіндік те, уақыт та болмады. 7ке-
шешем барыс-келістерін үзген жоқ. Екі 
с#здерінің бірі Тәшенев болатын. Бізге 
үнемі: «Сендердің қалада оқып, адам 
болғандарың Жұмабек Тәшеновтің арқасы. 
Жақсының жақсы лы ғын ұмытпаңдар» 
деп айтып отыратын. Бүгінде әкем де, 
Жұмекең де #мірде жоқ. Аруақтарына 
бағыштап Құран оқып тұрамыз. Қолдан 
келетіні сол ғана.

–  Ж ұ м а б е к  Т ә ш е н о в т і ң  б а л а -
шағаларымен таныссың ба?

– Білуін білемін. Бірақ пәлендей 
жақын емеспіз. Институт бітірген бойда 
Семей, одан Мәскеуге кеттім деп айттым 
ғой. Кандидаттық қорғаған соң Семейде 
біраз жыл институтта істедім. Мәскеуге 
қайта барып докторлық қор ғаған бойда 
Алматыдан тұз-дәм бұйырды. Мұндағы 
жай-жапсарды білесіз.

–  Қ а л а й  о й л а й с ы ң ,  Ж ұ м а б е к 
Тәшеновтің Ташкент облысындағы кол-
хозда тұратын, бұрын таныс-білістігі жоқ 
адаммен танысып, үйлеріңде бір күн қонақ 
болып, онымен тұрмай, Шымкентке 
к#шіріп алып, тұратын үй, әкеңе жұмыс 
тауып бергені адамгершіліктің қай түріне 
жатады? Егер осындай жағдай #з басыңнан 
#тпей, басқа біреу айтса, нанар ма едің?

– Дәл осыны #зім де кейінгі кездерде 
к#бірек ойлайтын боп жүрмін. Деген-
мен, әй қайдам, нанбауым да мүмкін, 
әрине. Бірақ Жұмабек Тәшеновке бүкіл 
әулетімізбен ризамыз, қарыздармыз десем 
артық емес. Енді сізге мынаны  айтайын. 
*зім #з болып, қолымнан бірдеңе келетін 
болғаннан бері таниын, танымайын, 
кім болса ол болсын, жұртқа міндетсіп, 
ешкімге салмақ салған жайым жоқ. Және 
білесіз бе, білмейсіз бе, #ткенде сізге 
Тәшеновтің жақсылығын к#ргендер мен 
ойлағаннан әлдеқайда к#п екен дедім 
ғой. Бәрін кейін біліп жүрміз. Бәрі 
#збекстандық қазақтар. *зім білетіндерді 
айтамын. Дегенмен...

– Не дегенмен?
– Жұмекеңнің к#л-к#сір жақсылық-

тарын ұмытып, #зі болғандай боп жүре-
тіндер де жоқ емес. Соларды к#ргенде 
бейжай күй кешемін.

– Ондайға бас ауыртпа. Қазаққа тән 
жетесіздік емес пе? Қодыққа мінгеніне 
қодиятындарға не дауа?! Одан да мынаны 
айт. 

Біреулер Тәшеновтің атын сан саққа 
жүгіртіп, саудаға сала самбырлайды. 
Нақ бір оңтүстікте қадірсіз болғандай 
шұнаңдайды. Осы дұрыс па?

– 7рине, дұрыс емес.
– Осы күнде Тәшенов пен Қонаевтың 

арасына сына қаға шүлдірлеуді мұрат са-
найтындар ж#нінде не дейсің?

– Ештеңе демеймін. Ондайлар бірен-
саран. Іш күйігі #зімен кеткендердің иман-
дары саламат болсын.

Міне, құрметті оқырман! Жұмабек 
Тәшеновтей біртуар перзент, текті тұлға 
туралы академик *рісбек Шоманов баян-
даған мән-жайдың кей парасы осындай. 
Ішкі иірімін елеп-екшеп, т#релігін #зіңіз 
жасай жатарсыз.

Айтсақ, осындайды айтсақ екен. *з 
басымызға тән аярлықты #згелерге жап-
сыра берместен...

Бақыт ОРАЗОВ

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕ

ҚР Конституциясы күніне орай, Ақт%бе облысы 
Қазақстан халқы Ассамблеясының ғимаратында 
ҚХА хатшылығы мен «Қоғамдық келісім» КММ 
бірлесіп, «Ата Заң – азаматтық қоғам кепілі»  
тақырыбында д%ңгелек үстел %ткізді. 

Д#ңгелек үстел барысында «Қасым ханның 
қасқа жолы» мен «Есім ханның ескі жолынан» 
бастап, барлық заңдарымыздың негізі болып табы-
латын ҚР Конституциясының күллі ел #міріндегі, 
мемлекетіміздің тұтастығы мен шекарамыздың 
қауіпсіздігін, отандастарымыздың азаматтық 
құқықтарын қамтамасыз етудегі мән-маңызы 
хақында жүйелі әңгіме #рбіді. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақт#бе #ңірлік мемлекеттік 

университетінің доценті, заң ғылымының кандида-
ты Асыл Смағұлова  «Ата Заң – ел бірлігі» және 
философия ғылымының кандидаты Дмитрий 
Мацюк «ҚР Конституциясы – мемлекеттіліктің 
негізі» тақырыптарында баяндама  жасады. Соны-
мен қатар «Нұр Отан» партиясы облыстық филиа-
лы Жастар қанатының т#рағасы Аян Бүркіталин, 
облыстық ҚХА жанындағы «Бірлік» ақсақалдар 
кеңесінің т#рағасы Еркін Құрманбеков, «Вайнах» 
шешендердің этномәдени бірлестігі т#рағасының 
орынбасары Хасан Сағаев қазіргі жастардың 
белсенді азаматтық ұстанымы мен құқықтық сана-
сезімін қалыптастыру, азаматтық бастамашылдық 
пен жауапкершілікті дамыту т#ңірегінде с#з қозғап, 
жастарға ой салды. 

Айта кетейік,  аталмыш іс-шараға «Нұр 
Отан» партиясының, «Қоғамдық келісім» КММ 
этномәдени бірлестіктерінің т#рағалары мен 
мүшелері, облыстық ҚХА жанындағы «Бірлік» 
ақсақалдар және Аналар кеңестерінің мүшелері, 
сондай-ақ «Жаңғыру жолы» республикалық жастар 
қозғалысының аймақтық штаб мүшелері мен БАҚ 
#кілдері қатысты.

Д#ңгелек үстелдің қорытындысында «Қоғамдық 
келісім» КММ директорының орынбасары Бақытгүл 
Снабаева барлық қатысушыларды  Конституция 
күнімен құттықтап, ізгі тілегін  білдірді.

Г.АЙМАХАНОВА
АҚТ*БЕ

ШАРА

«Ата Заң – азаматтық қоғам кепілі»
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ҚАРА ЖӘШІКТЕ 
САҚТАЛҒАН ӨЛЕҢ-ХАТ

ЕРЛІК ЕСКІРМЕЙДІҚАНДАЙ ПӘНДЕР 
ЕНГІЗІЛДІ?

 ЖАМАННАН ЖИРЕН...
-леуметтік медициналық сақтандыру қорының мәліметі бойынша қан айналымы 
жүйесі ауруларынан к%з жұмғандар саны алдыңғы кезекте. Ал %лім саны бойынша 
екінші орында тыныс алу мүшелері аурулары, ал үшінші орында онкологиялық ауру-
лар тұр. Осы үш ауру түрлерінің барлығында темекі шегудің салдары жоқ емес.

ҚЫЗ НАМЫСЫ – 
ҰЛТ НАМЫСЫ

Жолдасым Талғаттың атасы Сейіл соғысқа 
кетіп оралмай, артында кіндіктен жалғыз бес 
жасар Есіл есімді ұлы қалған. 3-4 жас шама-
сында қалған Есіл әкесі туралы ештеңе білмей 
%седі. Кейінірек анасы Шәпі тағдырына к%ніп, 
баласымен -діл есімді кісімен бас қосады. 
Тіршіліктің ауыр кезеңінде %скен Есіл есейіп, 
ерте үйленіп, жары Зейнеппен бірге Қырғыз 
бекетіне қоныстанып, сегіз бала тәрбиелеп 
%сіреді. Теміржол саласында зейнет жасына 
шейін еңбек етті.Балаларының алды әр жерде 
үй болып отау тігіп, ата-әже атанып, немере 
сүйеді. 

*мірдің сондай бақытты күндерінің бірінде 
1997 жылы 59 жасында асқар тау әкеміз #мірден 
#тті. Қазадан соң к#зінің қарашығындай сақтап 
жүретін құжаттар жинақталған қара жәшігін 
ашып к#ргенімізде соғыста жүріп жазған 
әкесінің сарғайған хаты мен фотосуреті та-
былды. Кішкене жол дәптердің бетіне сиямен 
жазылған хат сарғайып, бірнеше бүктелгендіктен 
жиектері мүжілген.Тақпақтап жазылған #лең 
хаттың әрбір с#зі тайға таңба басқандай анық 
болса, ол әкенің әлі есі кіре қоймаған баласына 
берген күш-қуаты секілді. 7рбір айтқан ақылы 
баласын бауырына қысып тап бір маңдайынан 

иіскегендей әсерге б#лейді.
Арада бірнеше жыл #тіп, #лең-хаттың ізімен Ұлы Отан соғысының 70 

жылдық мерекесі қарсаңында соғыста із-түзсіз жоғалып кеткен атамызды 
іздестірдік. Ресей мемлекеті Қорғаныс министрлігі мұрағатынан соғысқа 
қатысушылардың есімдері сақталған мыңдаған қазақстандықтардың 
ішінен атамыздың есімін таптық. Тізімде атамыз туралы қатардағы жауын-
гер Джанибеков Сейл 1906 жылы туылған, отбасылы, әйелі Шәпі, баласы 
Есіл, 1941 жылдың 11 қарашасында Ақт#бе облысы, Басшилі деревня-
сынан соғысқа аттанғандығы 
туралы анық жазылған. Соны-
мен қатар атамыздың майдан 
шебінде лейтенат, коман-
дир болғандығы к#рсетілген. 
* м і р і н і ң  с о ң ы н а  қ а р а й 
атамыз сұрапыл соғыстың 
кесірінен елден жырақ кетіп, 
Польшаның Дундовка се-
лосын азат ету кезінде 1945 
жылдың 28 қаңтарында 
үлкен шайқаста қаза тауып-
ты. Соңына ерген тұяғын бір 
к#ре алмай, туған #лкенің 
емес, #зге жердің топырағы 
бұйырыпты. Бүгінде май-
дангер атамыздың жалғызы Есілден тараған 
ұрпақ #рісі кеңейген үлкен әулетке айналып, ата аруағы үшін қол жайып 
дұға етуде. 1944 жылдың сәуірінде келген #лең-хат әлі де бүктеулі, қара 
жәшікте сақтаулы. Қолымыздағы атадан қалған суреті мен хаты ұрпақтан-
ұрпаққа табысталар үлкен мұрамыз болмақ. 

Осы хатты оқырман назарына ұсынып отырмыз. Хат еш #згертусіз 
к#шірілді.

«*ткен бір қыстың ішінде, хатыңды алдым Есілім.
Хат жазып сәлем бергенің, кіргені ғой есіңнің.
Қуаныш етіп оқыдым папма деген с#зіңді,
К#ңіл шіркін шыдамад болсам да қанша т#зімді.
Елжіреген жүрегің, сағыныпты папаңды,
Ойнап келіп етесің ермек атаңды,басшы қылып апаңды 
Ақылын ал мамаңның, ақылсыз болма ақымақ.
Сапар етіп талайлар, мақсатына жетілді,
Лүпілдеген жүрегің басылады шырағым, сүйсе папаң бетіңнен.
Папаң да жүр сағынып, жау жарағын тағынып,
Сағынғанда айтарсың келмейт деп папам нағылып, 
Асықпа жаным барармын, оңғарылсын талабым.
Сағынған соң жіберген жауынгерлік сәлемім!

1944 жыл, апрель 
Осы қағазды сақта, к�зіңе түскенде к�ңіліңе түсірерсің».

Майдангер атаның немере келіні –  
А.ЖАНИБЕКОВА 

Биыл қазақ елі Ұлы Жеңістің 73 
жылдығын атап %тті. Қан майданда 
тәуелсіз ел болу жолында қан т%ккен 
азаматтарымызды ұлықтау мен наси-
хаттау – Елбасының рухани жаңғыру 
бағытындағы міндеттерін орындаудың 
бір сатысы деп білемін. Қан майданда 
құрбан болған азаматтардың тұлғалық 
қасиеттерін тану, зерттеп-зерделеу, 
отандық тарих ғылымында %з орында-
рын белгілеу – тарихшы ғалымдарға 
жүктелген жауапты борыш деп 
есептеймін.

Соғыс жылдарындағы қазақ халқының 
майдандағы ерлігі мен тылдағы ерен 
еңбегі – #те ауқымды мәселе. 7лі де 
жан-жақты зерттеуді қажет етеді. Елба-
сы Н.7.Назарбаев әрбір Жолдауы мен 
Үндеулерінде ұлттық құндылықтарды 
жас ұрпаққа насихаттау және «Мәңгілік 
Ел» орнатудағы рухы биік ата-бабалары-
мыздың Қазақ жерін жауға бермей 
қорға ғандығын, қанды шайқастардағы 
батырлардың ерлік-#негесін жастарға 
дәйекті түрде жеткізе отырып, патриоттық 
тәрбие беру мәселесін назардан тыс 
қалдырған емес. 

Отандық тарихнамада жеке тұлғатану 
бағыты қалыптасқан, ал осы бағытты 
айқын к#рсететін дерек к#здерінің бірі – 
жеке тектік құжаттар. Жеке мұрағаттық 
қорлар материалдары мазмұнының 
құндылығы мен к#п аспектілігі зерттеу-
шілерге аса үлкен дерек к#зі. Жеке 
тұлғалардың #мірбаяны мен жеке 
қырларын қарастыру тарих ғылымының 
шынайы беттерін к#рсетуге мүмкіндік 
береді. Мұнда жарияланған жеке тектік 
құжаттардың ғана емес, сонымен қатар #з 

зерттеушісін күтер құжаттардың маңызы 
зор.

С о ғ ы с т ы ң  б а с т а л у ы м е н  ә с к е р и 
комиссариаттарға жан-жақтан неміс 
басқыншыларына қарсы күресуге #з 
еркімен #тініш білдірген азаматтар қатары 
аз болмады. Соғысқа қатысуға еріктілер 
қатарында қалалық #ндіріс орындары 
жұмысшылары, мектеп және техникум, 
жоғары оқу орындары оқытушылары 
мен студенттері, дәрігер-медбикелер 
болды. Барлық #тініштер қысқа және 
патриоттық тұрғыда жазылды. Жеке тектік 
және отбасылық қорлармен қатар Ұлы 
Отан соғысына қатысқан азаматтардың 
құжаттық топтамалары мұрағаттарда 
сақталған. Мұрағаттардан ҰОС батыр-
лары мен ерлік к#рсеткен азаматтары 
туралы мәліметтерді жинақтауда жеке 
тектік қорларға шолу жасау маңызды. 
Жеке тектік қорлардағы құжаттарды 
қарастыру тарихшыға нақты тарихи 
тұлғаны, оның дербес ерекшеліктері, 
қоршаған ортасының және оның #мір 
сүріп отырған ортасы жағдайынан ақпарат 
алуға мүмкіндік береді. Олардан тұлғаның 
дүниетанымын, мәдени деңгейін к#руге 
болатын, тарихтың кейбір сәттерін 
тұлғаның субъективті қабылдауы арқылы 
баяндау ерекшеліктерімен байқауға бола-
тын фактілер алуға болады. 

Осыған орай, Ұлы Отан соғысына 
қатысқан тұлғалардың жеке қоры бойын-
ша мұрағаттық құжаттарға тоқтала отырып, 
майдангердің жеңіске үлесі мен азаматтық 
тұлғасын ашу тарих ғылымының шынайы 
жазылуына септігін тигізері хақ. 

Ақнұр ОРАЛОВА,
тарих ғылымының магистрі

Қазақ мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық универси тетінде 
«Рухани жаңғыру» бағдарла-
масының негізгі бағыттарын 
білім және ғылым үрдісіне 
енгізу мақ сатында 7 элективті 
пән ен гізілді. 

А т а п  а й т қ а н д а ,  б а р  л ы қ 
 ма мандыққа «Ұлы Дала  тарихы» 
кешенді пәні, география ма-
мандығына «*лкетану», «Шоқан 
Уәлихановтың гео графия лық 
зерттеулері», туризм мамандығына 
«Туристік елтану», «Қазақстанның 
т у р и с   т і к  о р т а л ы қ т а р ы н ы ң 
 гео  г рафия сы», филология, қазақ 
тілі мен әдебиеті, қазақ тілінде 
оқытпайтын мектептер дегі қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандықтарына 
«Латын графикасы және қазақ 
жазуы», орыс тілінде оқытпайтын 
мектептердегі  орыс тілі  мен 
әдебиеті  мамандығына «Ис-
кусство и литература» пәндері 
енгізілді.

– «Рухани жаңғыру» бағдар-
ламасын жүзеге  асырудың 
басты тетіктерінің бірі – оқу 
үдерісі екені белгілі. Осыған 
орай, аталған бастаманы қолға 
алдық. Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында к#рсетілген мін-
деттерді жүзеге асыру мақ-
сатында еліміздегі  жоғары 
оқу орындары да лайықты 
қызмет  атқаруда .  «Рухани 
жаңғыру» бағдар ла масының 
алты бағыты бойын ша Қыздар 
университетінің құ ры лымдық 
б#лімшелері мен атқарушы 
о р г а н д а р д ы ң  қ ы з  м е т і н 
үйлестіретін Жобалық кеңсе 
ашылды. Университет факуль-
теттері #з қызметтерін жо балық 
негізде ұйымдастырады, – деп 
атап #тті Жобалық кеңсе жетек-
шісі Тыныштық Ермекова.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

Бүгінгінің қыздары қалталы, зәулім үйі, астында 
қымбат к%лігі бар жігіттерге әуес дейміз.Темекі тар-
тып, ішімдік ішеді деп қыздарды ғаламтор желісіне 
жарыса жазып, суреттерін, бейнероликтерін салуға 
құмармыз. Сол бейнероликтер арқылы бүкіл қазақ 
халқының ар-намысына тиіп отырған жоқпыз ба? 

7леуметтік желілердегі қазақ қыздары туралы 
берген жағымсыз ақпараттарды оқып, сырт к#з 
қазақты бұзылған, тексіз халық деп айтпасына кім 
кепілдік береді? Қазақ қыздарының бірінің бойынан 
жаманшылық к#рсе, ұлтымыздың к#зі ашық, к#кірегі 
ояу азаматтары жерден жеті қоян тапқандай бүкіл қазақ 
аруларына топырақ шашады. Қыз аспаннан түскен жоқ. 
Ол – сенің анаң, қарындасың, апайың, қызың ғой...

Егер қазақтың азаматтары шешен халқының 
жігіттері сияқты #з ұлтының қыздарын қарындасым деп 
ардақ тұтып, басқадан қорғап, тірек болса, ешқандай 
қазақ қызы басқаның жетегінде кетпес еді.

Қазақ жігіттерінің жылдан-жылға ұсақталып бара 
жатқанын байқаймыз. Керісінше, қазақ арулары 
қай салада болмасын #з белсенділігімен к#зге түсіп 
жүр. Азаматтың орнын басып, бүкіл бір отбасын #зі 
бағып жүрген талай қазақ әйелінің жанкешті тірлігін 
күнделікті #мірден к#ріп, естіп жүрміз ғой.

Сонымен қатар әрбір қазақ жігітіне 3-4 қыздан 
келеді деген жалған ақпарат еліміздегі демографиялық 
үр діске айтарлықтай #з зиянын тигізіп отыр. Жігіт-
теріміз осы с#зді малданып, 30-40 жасқа дейін салт бас, 
сабау қамшы жүріп, #здерінің қалай сұр бойдақ болып 
қалғанын байқамай қалады.

Бүгінгі  нарық заманында мансап, баспана, 
әлеуметтік мәселелер жастардың уақытында отбасын 
құруына қол байлау болып отырғаны баршамызға аян. 
Қазіргі кезеңде елімізде 400 мыңнан астам кәріқыз 
бар деген деректер айтылып жүр. Ал қанша сұр бойдақ 
барын ешкім дәл басып айта алмайды... Меніңше, 
елімізде демографиялық тепе-теңдік бұзылған.

Бүкіл қоғам, Үкімет болып түйіні шешілмеген 
осы түйткіл мәселелердің шешімін табуымыз керек. 
Ғалым дарымыз осы айтылған мәселелерді зерттеуге 
#з үлестерін қосса, нұр үстіне нұр болар еді. *кінішке 
қарай, белгілі демограф, ғалым Мақаш Тәтімовтан 
кейін осы саланы жете зерттеп жүрген отандық 
ғалымдарды к#ре алмай отырмыз.

«Бір қарын майды бір құмалақ шірітеді» деген-
дей, бір қыздың бойынан к#рінген әдепсіздік – тек 
қазақ қыздарының емес, ұлттың намысына тиетін 
әрекет. Яғни біз ғасырлар бойы келе жатқан ұлттық 
тәрбиемізден қол үзіп, ұрпақ тәрбиесін қолдан шығарып 
алдық. Қазақ қыздарын жан-жақтан тас атып, жаман-
дай бергенше, осы бағыттан жіберіп алған кемшіл 
тұстарымызды түгендейік, ағайын!

Құрметті оқырман, меніңше, қазақ қызының 
#лшемі ғаламтормен #лшенбейді, оның ар-намысымен 
#лшенеді. Ал қазақ қызының тәрбиесі – ол біздің 
ұлттық ар-намысымыздың #лшемі.

 
Еркежан ДОСМҰХАМБЕТОВА,

студент

Мектеп – адам #мірінің біліммен сусындап, қанатын 
алыстарға сермейтін алтын ұясы іспетті. Онда #ткен әрбір жыл 

санаға мәңгілік жатталып, шәкірттің болашағын қалыптастырады. 
Менің де мектеп бітіріп, алысқа құлаш ұрып, биік мақсаттарға, асу-беле-

стерге ұмтылғаныма биыл 50 жыл толыпты. 
Балқаш ауданы Бақ-бақты ауылы Жамбыл атындағы №1 орта мектебінің 

директоры, аудандық мәслихат депутаты  Бибігүл Хамзина менің сыныптастарым-
ды, мектепті 40, 30, 20, 10 жыл бұрын тамамдаған түлектерді шақырып, сый-құрметін 

к#рсетті. Осы арқылы оның к#реген басшы екенін байқауға болады. «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші, к#рсетілген ілтипатқа риясыз ризашылығым, 

айтар алғысым шексіз. Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 
к#терілген «Туған жер» бағдарламасының аясында атқарылған бұл еңбегі мақтауға тұрарлық. 
7рине, туған жер дүниежүзінің қай түкпірінде #мір сүрсең де, еріксіз #зіне қарай тартатын 
күшке ие екенін бәріміз білеміз. Біз сыныптастарымызбен арада қанша жыл #тсе де, #зара ара-
ласып, сыйластығымызды, ынтымағымызды ешқашан жоғалтқан емеспіз. Осынау достық сезімді 

жүрегімізге ұялатқан  алтын ұя мектебімізді де ұмытпаймыз. 
Бүгінде мектебіміз гүлденіп, ондағы оқушылардың 80 пайызы әртүрлі ғылыми және 

интеллектуалдық байқаулардың жеңімпаздары атанып жүр. Ол, әрине, ұстаздардың арқасы 
деп білемін. Себебі мұнда қызмет етіп жүрген мұғалімдер – республикалық к#птеген кәсіби 
байқаулардың жүлдегерлері. Алыста жүрсек те, осындай маңызды жаңалықтардан әрдайым 

құлағдар болып отырамыз. Жақсылығына марқаямыз. 
1968 жылы түлеп ұшқан менің сыныптастарымды жақсы қарсы алған мектеп басшылығына 

тәнтімін. Есте қаларлық жиын, күміс к#мей соңғы қоңыраудың ұмытылмас сәті болды. Мектеп 
ұстаздары мен шәкірттері «Сағыныш екен бала кез» атты әдеби-сазды кеш қойды. «Алғашқы 
ұстазыңыз кім?» сияқты #ткен шақты еске түсіретін викториналық қызықты сұрақтар бал-
бала кездегі бейнемізді к#з алдымызға келтіріп, балалық шақтың дәмін қайта сезіндірді. 
Кештен кейін түлектерге дастарқан жайылып, арнайы құрмет к#рсетілді. Мұның #зі 
Бибігүл Мұхамедиқызының бізге к#рсеткен зор ықыласын, қызметін шын сүйе білетінін 

дәлелдеді.
Бүгінде менің сыныптастарымның к#пшілігі еңбек демалысында. 7рқайсысы #з 

#мір жолдарын тауып, Қазақстанның түкпір-түкпірінде абыройлы қызмет еткен 
азаматтар. Отбасында аяулы ата, ардақты әже атанып отырған асыл жандар. 

«Батаменен ел к#герер» демекші, мектеп ұжымына және басшылығына 
барлық сыныптастарымның атынан қажымас қайрат, ортаймас бақыт 

тілеймін. 7рдайым еңбектеріңіз жанып, тек қана биіктерден 
к#рініңіздер. «*сірген жемістеріңіз» – шәкірттеріңіз берген 

білімдеріңізбен к#герсін! 

Кішімбала НҮСІПБЕКОВА
Алматы облысы 

Ресми статистикаға сүйенсек, қазақ-
стандықтар дәрігерлердің к#мегіне 
күрделі созылмалы және асқынған 
ауруларға шалдыққанда жүгінеді. Жыл 
сайын ауруханаға жеткізілген 2,9 млн 
адамның 68 пайызы немесе 1,9 млн адам 
– бұл шұғыл жеткізілген науқас адам-
дар. Яғни Қазақстанның әрбір онын-
шы тұрғыны медициналық к#мекке 
қысылтаяң жағдайда ғана жүгінеді дегенді 
білдіреді.

Дегенмен, бұл к#рсеткішті жыл сай-
ын ішкі ағзаларды тексеріп тұру арқылы 
#згертуге болады, әсіресе темекі шегуші-
лер #кпе мен жүректің жағдайын бақылап 
тұрулары қажет. Мемлекет #з тарапы нан 
к#мек ретінде тұрғындарға тегін меди ци-
налық кепілдендірілген к#мек к#лемін 

САҒЫНЫШ 
ЕКЕН БАЛА КЕЗ...

ұсынады. Қызметтер пакетіне жалпы 
тәжірибелік дәрігердің қабылдауы мен 
консультациясы, к#з жітілігі мен к#з 
іші қысымын тексеру, холестерин, қан 
құрамындағы глюкозаның сараптамасы 
секілді биохимиялық талдаулар, элек-
трокардиограмма, флюрография және 
спирография кіреді. Осы тексерулердің 
әрбіреуі темекі шегудің салдарынан пайда 
болған ағза жұмысындағы ауытқуларды 
анықтап береді.

7леуметтік медициналық сақтандыру 
қо рының басқарушы директоры Серік 
Тәңірбергеновтың айтуынша, әрбір 
қазақстандық денсаулығының жағ дайы-
нан хабардар болуы үшін үнемі меди-
циналық тексеруден #тіп туруы қажет. 
7рбір Қазақстан Республикасының 

азаматы мемлекет дайындаған тегін 
кепілдендірілген медициналық к#мек 
к#лемі аясында тексеруден #те алады. 
К#мек к#лемі бюджеттік қаражат есебінен 
ұсынылады және профилактикалық, 
диагностикалық, емдік медициналық 
қызметтерден тұрады. 

«К#птеген біздің азаматтар профи-
лактиканы тек қана диета, спорт немесе 
тамақтану алдында қолды жуу деп қана 
қабылдайды. Бізде аурудың алдын алу 
деген әдет жоқ. Бұл проблеманы оған 
деген к#зқарасты #згерткен жағдайда 
ғана шешуге болады. Адамдар профи-
лактикада белсенділік танытып жатса, 
онда оң #згерістерді байқауға болар 
еді» дейді Серік Тәңірбергенов. 7рбір 
адам зиянды әдеттермен күресіп, #зінің 
денсаулығының қамын ойлай алады. 
Адам темекі шегуді неғұрлым ертерек 
тастаса, соғұрлым ұзақ #мір сүретіндігі 
мәлім.

Қазақстандықтардың денсаулық 
сақтауға жұмсалған жеке шығындары 
жылына 678 миллиард теңгеге жетті. 
Яғни шы ғындардың 41 пайызы ем алуға 
жұмсалады, бұл шектік деңгейден екі 
есе жоғары. Демек, денсаулық сақтау 
жүйесі тұрақты емес. Қазақстан бәсекеге 
қабілетті әлемнің 30 елінің қатарында 
болуы үшін, азаматтардың медицинаға 
жұмсалатын ең жоғары шығын к#лемі 20 
пайызды құрауы керек. Сондықтан үкімет 
жеке меншік бизнеске мемлекеттік тап-
сырысты аудандық емханалармен қатар 
орындайтын денсаулық сақтау жүйесін 
қайта реттеу бағдарламасын енгізді.

«Бізде ең қарапайым денсаулықты 
күту деген әдет жоқ. Дәл осындай әдет 
бізге жетіспейді. Денсаулық сақтау 
жүйесінің к#рсеткіштеріне сүйенсек, 
науқастардың к#пшілігі ауру меңдеп, 
әбден шегіне жеткенде ғана дәрігерге 
хабарласады. *ткен жылы еліміздегі 
ауруханаларға шамамен 3  миллион 
адам жатқызылса, оның 70  пайызы 
ауыр жағдайда жеткізілген» дейді Серік 
Тәңірбергенов Орталық коммуни-
кациялар қызметінде #ткен баспас#з 
мәслихатында. Одан б#лек, жыл сайын 
бақиға аттанатындардың жартысына 
жуығы еңбекке қабілетті тұрғындар екенін 
баса айтты. «Бізде жыл сайын 90 мыңға 
жуық адам к#з жұмады. Оның 40 мыңы 
еңбекке қабілетті жаста бақилық бола-
ды. Олар к#п жағдайда жүрек-қантамыр 
ауруларынан немесе қатерлі ісіктен к#з 
жұмады. Сондықтан аурудың алдын алу 
#те маңызды» деп #з с#зін толықтырды 
ол. Сонымен бірге С.Тәңірбергенов сау 
адамдардың да жыл сайын тегін тексе-
руден #те алатынын еске салды. «Мем-
лекет тарапынан кепілдендірілген тегін 
медициналық к#мек аясында арте риялық 
қысымды #лшеу, электрокардиография, 
липидтер мен холестеринге қан сарапта-
масы секілді тексерулерден #туге бола-
ды. Мұның барлығы ауруды дер кезінде 
анық тауға және кенеттен келетін қаза-
ның алдын алуға мүмкіндік береді» деп #з 
с#зін түйіндеді басқарушы директор. Бұл 
с#зге біздің де алып-қосарымыз жоқ.

Гүлзира ЖІБЕКЕНОВА
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Бұл айтылғандарға бақсақ, к#бімізге-ақ 
күйкі тірлікті белуардан кешіп, күнделікті 
неше түрлі түйін-түйіткілдерін шешіп, 
күйбеңдей бермей, «Біз қандай #мір 
сүріп жүрміз?» деген толғақты сауалды 
күн тәртібіне қоюға тура келеді. Сұрақ 
қойылды ма, міндетті түрде оның жауабы 
берілуге тиіс. Ал жауабы табылмай, жай бір 
арифметикалық есептің де шешілмейтіні 
#з алдына, біз тәуелсіз еліміздің алдымыз-
дан к#лденеңдеген небір зор түйткіл-дертін 
де танып-біліп, диагнозын қоя алмаймыз. 
Біз нақ бүгінгі таңда қандай #мір сүріп 
жатқанымызды танып-біле алмасақ, оны 
#згертіп-түзеп, жақсарта алмайтынымыз 
да #з-#зінен түсінікті.

Біз, сонымен, бүгінгі таңда қандай 
#мір сүріп жүрміз?! Егер мұны шынында 
да жақсы да жан-жақты білгіңіз келсе, 
онда қазақтың қазіргі таңдағы қарымды 
қаламгері, нәзік тамыршы-суреткері 
 Мархабат Байғұттың «7пкемнің ауылы» 
атты жаңа әңгімелер кітабын оқыңыз. 
Осы бір шоң да шырайлы кітапты оқи 
отырып айыз қанғаны былай тұрсын, 
зердемізде әрбір әңгімесінен дерлік бір 
сәуле-шырақтар лып-лып жанғаны #з 
алдына, бүгінгі қоғам-заманымыздың 
қаны сорғалаған, нарықшыл кісісі ақша 
дорбалаған тыныс-тіршілігін тап басып 
танып қана қоймай, замандас адам-
дар жанының сан алуан сұлулық, сыр-
сымбатымен сусындап, қат-қабат құпия-
қымбатына қанығып, кенен де терең 
тағылым-сабақтар алғанымызды атап 
айтар едік. Осы тұрғыдан келгенде туған 
әдебиетімізде тәуелсіздік алғаннан бергі 
#міріміз қамтылмай, замандастарымыз 
бейнесі суреттелмей келеді деген с#здердің 
де бекерлігіне к#з жеткіземіз.

Жаңа кітап аты да, заты да жанр талап-
тарына толық жауап беретін 35 әңгімеден 
құралған. 7детте шығармаға ат қойып, 
есім-ен тағу оңай к#рінгенмен, шағын да 
шымыр әңгіме жанрында басы артық бір 
с#зге де орын жоқ. Асылы, әрбір әңгіме – 
шынайы #мір беттері, тіршіліктің типтік те 
к#ркем сәттері ғана емес, шеберлік мек тебі. 
7рқашанда жазушы – автор үшін. *йткені 
не жасыратыны бар, роман, повестер-
ден де г#рі әңгіме жазу қиын. Рас, олпы-
солпы, ортақол әңгімелерді тудыру оңай 
болғанмен, оларды шын әңгіме санатына 
қосу әділдікке жатпаса керек. Жалпы қазақ 
әдебиетінде прозашылар он-сан болғанмен, 
халықтық естен шықпас хас шеберлер сана-
улы. Бұлардың бірсыпырасы «демалысқа» 
 ауысып, қатарда жарқылдап жүргендері 
#те аз екенін ескерсек,  Мархабат Байғұтты 
екінің бірі, егіздің сыңарына жатқызсақ та 
жаңылыспаймыз-ау.

Классикалық кемел әңгімелердің 
негізгі ерекшелігі – мезгілді мойында-
майтыны. 7рине, к#ркемдік қуатымен, 
жаныңды жаңғыртар, жасартар суатымен; 
#зі нысана еткен дәуірінің қалтқысыз 
айнасы, айнымас шежіресі, #мір оқулығы 

інісі хабарлағанда селт етті ме?! «Мына 
хабардың #з бойында не бір #кініш, не бір 
аяушылық оята алмағанына таңғалмады. 
Керісінше мұқата мұрт шиыру секілді 
бірдеңені бағамдады. Елең-алаңнан бір 
стақан су ішетін, соны ұмытып отыр екен, 
кенезесі кепкенін аңғарды. Бір стақан суды 
ішіп алып отырған күйі: «Орнына кім бо-
лар екен?» деп күбір етті. «7рине, 7ріпбек 
болатын шығар».

Міне, еңселі Еңсебек дос қандай 
қалыпқа жеткен?! «Досы» арыстай бо-
лып сұлап жатыр, бұл орнына кім бо-
латынын уайымдап отыр. Бірақ сырт 
жұрттың к#зінше сыр бермейді, даусының 

түсін аңғартпауға бар күшін салады. 
Достықтан бас тарту, дос болудан 
қалудың #зі – адамның жақсы 
жан болудан алыстай бастағанын 
байқататынын былай қойғанда, 
біз мұның ездігіне, екіжүзділігіне 
куә боламыз. Сонда Еңсебек 
қандай кіс і? !  Жаны жұтаң, 
түзелуден кеткен жаман адам 
деп күстаналамай-ақ қоялық, 
әйтеуір қоғамға қауіпті тип 
екенінің басы ашық.

Бұл #зі – «Дауыстың түсі» 
бедер леген оқиғасы әрі, бе-
кемдеген ойы (идеясы) – нәрі 

болуымен *нерден #шпей #мір сүріп, ең 
кейінгі кезеңдерге де етенелік танытып, 
жаңалығымен, даналығымен жарқырап 
тұра беретіні. Мархабаттың «Дауыстың 
түсі», «Гамбургтегі қазақтар», «Сүмбіленің 
суы», «Шығарма», «Тоқсабаның тоқалы», 
«Белесебет және байлық» әңгімелері 
Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі», 
«Арыстанбайдың Мұқышы», Мұхтар 
7уезовтің «Қорғансыздың күні», «Оқыған 
азамат», Дулат Исабековтың «Ақыра-
маштан наурызға дейін»,  Тынымбай 
Нұрмағам бетовтің «Б#рібайдың тұмағын ит 
алып қашқан қыс», Несіпбек Дәутайұлы-
ның «Батыр» әңгімелеріндей әдебиет тари-
хында қалатын (дұрысы – қалып қойған), 
алыс болашақтарға баратын әңгімелер 
десек титтей де қателеспейміз.

Адамның дауысында түс бола ма? 
Болғанда қандай. Бетінің қызылы, міне-
зінің түзімі сияқты.

«Мамыр айының ортасында Есмақан 
Досболов дүниеден қайтты.

Марқұм елу жылдығын былтыр ғана 
атап #тіп еді».

Біз бас кейіпкеріміз Еңсебектің дауы-
сы ның түсін алғаш рет осы жолы аңғар-
ғанбыз. 7рине, ол бұған дейін-ақ бұзылып, 
#згеріп үлгерген. Кезінде екеуі жан достар 
болған. «Дос сияқты еді» деп күдіктенетіні 
қазір ғой мұның.

Үлкендердің к#ріп жүрмін досы жоқ,
Доссыз бала к#рмеп едім #мірде, – 

дейді Алаштың аса айрықша ақындарының 
бірі Қадыр Мырза 7лі.

Егер мына #мірді – жақсылығын 
жо ғалт пай, тәттілігі-қызығын азайтпай 
сақтап тұрған үш-ақ сезім, адамзатқа бақ-
тірек: достық, махаббат, бауырластық деп 
білсек, періште бала кезінде қатарлас та-
рының бәрімен дерлік дос, жолдас болған, 
болатын адамдардың #се келе мұнша-
лықты #згеретіні, дос болудан қалып, 
тіпті бір-біріне қасқа айналаты ны несі? 
Адамның жас ұлғайған сайын жетіліп, #сіп, 
жақсарғаны – азамат болға нының белгісі 
ме? Жоқ гәп бұдан да күрделі ме? 7лде 
бұған қатыгез қоғам, опасыз заман кінәлі 
ме? Немесе бұл #зі болмай қоймайтын 
заңдылық па?! Жас кездегі жан достар 
Есмақан Досболов пен Еңсебек 7сілов 
бастарындағы жағдай қалайша #рбіп, 
қаншалықты #згеріп, бір-бірімен сыйлас-
сырлас болудан қалып, бір-біріне жат, 
бақталас жандарға неліктен айналғанын 
білу үшін М.Байғұттың «Дауыстың түсі» 
атты әдемі әңгімесін оқып, бағамдай 
беріңіз. Ал оқырман болудан «#сіп», 
сыншы-бағалаушыға #згерген бізге керегі 
– әрине, нанымдылық ерегі, шынайылық 
тереңі, тағылымдық әсер-түйін дерегі.

Мақұл, тірі жүргенде Есмақанның елу 
жылдығына барып, мерейіне ортақтаспай-
ақ қойсын; бұл – Еңсебек бір кездегі жан 
досының мезгілсіз, жас, #мірден ертерек 
#тіп кетуіне #кінді ме, қайғырды ма? Ауыр 
қазаны Есмақанның әріптес 7ріпбек 

түгіл 1995 жылдың қандай болғанын, #сек 
айтпайтын, #тірік с#йлемейтін, к#кірек 
қақпайтын, іске тындырымды, с#зге ұста, 
қазақтан бетер Ганс пен Кильданың нен-
дей адамдар екенін байыптаймыз.

Ары қарай с#зді қысқа қайырсақ, Ганс-
тер үйлерін ақшаны к#біректеу беретін 
Немеребайға да емес, Ш#беребайға да 
емес, Нәтибектерге қалдырды. Қымбатқа 
емес, #з бағасына. Ал суреттей сұлу сүтті 
Эра сиырын тегін сыйлады. 41-жылдың 
суық күзінде жер ауып келгенде бір ауыз үн 
шығармаған, қыңқ етпеген немістер – Ганс 
пен Кильда бұл жолы – қазақ та болып 
кеткендері рас қой – қимай, улап-шулап 
жылап қоштасты.

Бәрінен де ең қиыны – к#з тиді ме, 
Пәтима қонаққа шақырған к#п қатынның 
бірінен с#з тиді ме, Эра сиыр «т#рт күн 
ауырып бесінші күні түс ауа дүниеден 
#тті». Намыс па, #кініш пе, әйтеуір Пәтима 
т#мендегіше жоқтау айтты:

...Гамбург деген жұмақ-ты,
Жайқала #скен құрақ-ты.
Кильдамнан қалған Эрашым,
Қай дұшпан к#зі сұлатты?..
Сайрамсу тасы қайрақ-ты,
Сиырым сүті – қаймақ-ты.
Үш тілді білген Эрашым,
Қандай жау сені жайратты?!

үстіне Тоқсаба тастаймын деп жатқан жоқ. 
Және жолы үлкен бәйбіше. Ең негізгісі – 
Тұмариіс шын ақылды әйел болып шықты. 
Бәйбішемен #зі тіл тапты. Жолы кішілігін 
мойындап, астына тұлпар темір тартып, 
басына жаңа үй тігіп берсе, балалары-
на да жағдай жасап, қамқорлықтан құр 
қалдырмаса, бұдан артық не керек?! Мұның 
үстіне бұзылмаған, батыстың дертіне 
ұрынбаған қазақтың әйелі табиғатында 
дана болатынын ескерсек, Алқоры осын-
дай қадір-қасиеттен құралақан емес. 
Бұрын да күйеуін анда-санда к#ргеніне 
«Аман жүрсінші, есен күлсінші» деп 
қанағаттанып жүрген Алқоры Тоқсаба #ліп 
қалса да к#неді ғой. Ал тірі болса, мұны 
түртпектемесе, бұл бәйбіше бола береді. 
С#йтіп, «ақ алтын теріміне жегілуден 
танбады. Ой-санасы #секте емес. К#секте, 
Қозаның к#сегінде. Алайда аздап-аздап 
аунақшиды-ау. Т#сегінде» (412-бет).

Адам болған соң, оның үстіне басал-
қа лы әйел, ана болса, тағдырын #згертер 
жаңа қадам жасау жеңіл ме? *з басымыз 
қа зақтың осы отбасының берік, шаңырағы 
биік, келешегінің кемел екеніне сеніміміз 
кәміл.

Шоң жинақтағы қалған жақсы әңгіме-
лер дің бәрін осылайша талдап, әрлі-
нәрлі екенін дәлелдеп таныстыруға біздің 
қаламымыздың қуаты жеткенмен, жеке 
газет мақаласының к#лемі к#термейтіні 
даусыз. Сондықтан «Бір дорба диплом», 
«Жалбыздының жағасында», «Мәшине 
мәселесі», «Шел», «Ауыл клубының аук-
ционы», «Ақ орамалды қыз», «*лімнен 
қашқан респондент», «Сүмбіленің суы», 
«Ақсақ кемпір», «Крест», «Оқу залы», 
«7пкемнің ауылы», «Банктің иттері», 
«7кімнің әйелі» сынды ғажап әңгімелерді, 
әсіресе «Шығарма», «Белесебет пен 
байлық» әңгімелерін қаншалықты қимасақ 
та, соларды оқи отырып алған әсерімізді, 
рухани ашқанымызды, әсіресе оқырман 
халық аңғаруға тиісті жайттарды толық 
түгілім түйірлеп жеткізе алмасымызға 
қиналсақ та, с#зімізді шиыруға тура келеді. 
Бәрібір осы жерде автор Мархабат Байғұт 
білдірген, тек #зінде бар, #зге жазушы-
ларда жоқ бір ерекшелік-#згешеліктерді 
аттап кетуге, айтпай #туге дәтіміз бармай, 
дітіміз жетпей отыр. Ол – «Шығарма» 
әңгімесіндегі Пақырдиннің әпенделігі 
мен «Белесебет пен байлық» әңгімесіндегі 
Елеусіздің арғы-бергі елдерде ешқашан 
болмаған, бұрын-соңды тарихта кездеспе-
ген ерекше, «ерлік», елдік әрекеті. «Беле-
себет пен байлық» әңгімесіндегі жағдай 
«Шығармадағы» жағдайға керісінше. Осы 
облысыңыздағы оншақты олигархтың 
бірі Қанағат айықпас дертке шалдыққан. 
Небір озық шетелге барып емделгенмен, 
аста-т#к байлығыңыз ажалдан арашалай 
алмайды екен. Қанағатыңыздың #мірден 
#туіне небәрі 6 ай қалыпты. «Алты айға 
да қанағат» деді Қанағат мырзаңыз. Аса 
ірі бай деп қалай байығанын тергеп, оны 
жамандай алмаймыз.

Ол осы к#решек 6 ай ғұмырын #зінше 
мән-мағыналы #ткізді. Бар шаруашы-
лығын нығайтты. Т#ртінші айда құпия 
келіншегімен қоштасты. Бесінші айда 
жалғыз ұлы Зұлпыхардың #зіне лайықты 
і з б а с а р  б о л а т ы н ы н а  к # з  ж е т к і з і п , 
шүкіршілік етті. Алтыншы айда... Ақырғы 
апта да жеткен. Шым-шытырық шай-
тан түс емес, айқын тұспалы бар аян түс 
к#рген. Тынысы тарылып, ажал араны-
на қамалды... *мірдерегі к#з алдынан 
к#лбеңдей шұбырып #ткен... Жұлмырлығы 
мен жекешелендіру жанталасы... Атына 
заты сай болмағаны... Қазақ мәдениетіне 
қырын қарағаны... Күнәсі мен кінәсі... 
Бәріне жауап береді. Алайда осы алапат 
жан азабы мен бұл к#рер к#р ғазабын 
жеңілдетер бір жол бар екен. Аян түстегі 
тергеуші  соны сезд ірді .  «Алғашқы 
(жерленген) түнгі тергеуде жаныңда 
жатып, жазаңды б#лісер жан табылар 
ма? Адал-аңғал, кедей-кембағал адам 
таба алармысың сен пенде? Ол адамың 
#лмейді. Тек бір түн #зіңмен бірге жатады. 
Ертеңіне к#рден шығарып алатын шын 
жанашырларың жаңағы адал-аңғалға, 
кедей-кембағалға бүкіл байлығыңның тең 
жартысын беруі керек...» (437-бет).

Жан тәтті. Бір жұтым ауа шырын ғана 
емес, бақи дүниеде к#р азабын к#рмегенге, 
тозақ отында тірідей жанбағанға не 
жетсін? Бұл бар дүниесін адал-аңғалмен 
тең б#лісуге келісті. Ең бастысы мұрагері 
ұлы келісті. Бұл құпия-сырды ешкімге 
айтпайтын аузы берік адал-аңғал кедей-
кембағалды іздеді. Тапты. Ол – Елеусіз. 
Зорға к#нген. Қанағат мырза #мірден 
#тіп, Елеусіз ауа жұтатын арнайы аппа-
ратпен жабдықталып, к#рге түсірілген. Ол 
жақтағы ол к#рген #зге қиындықты хабар-
лап жатпастан Мәңкүр мен Нәңкүрдің тер-
геу барысын мағлұмдайық. Оншақты жуал-
дыз ба, отызыншы ине ме, тырнақ астына 
тығылғанда Елеусіз естен танды. Бала кезде 
белесебет ұрлағанын есіне түсіртті. Осы бе-
лесебет бәле болды, ол Қанағаттың қалың 
кінә-күнәларын б#лісе алды ма, жоқ па, біз 
ол жағын білмейміз; ал оның к#рген азабы 
мен ғазабын Құдай басқа салмасын...

Ертеңінде ол к#рден шығарылғанда 
мүлде басқа Елеусіз болып шықты. Қымбат 
ауруханада екі апта емделіп, әзер есі-басы 
бері қарады. Қанағат мырзаңыздың жалғыз 
ұлы мен ең сенімді адамы – күзет бастығы 
ақырғы аманат пен антты орындауға шын 
құлшынғанмен, бұл – Елеусіз бас тарт-
ты. Олар қайта-қайта келіп қылқылдап 
қоймаған соң, сыйға кіші немересіне бір 
бе  лесебетті зорға алған. Ол да #зі сияқты 
бе ле себет ұрлап, күнәға батып жүрмес үшін.

Бір ғана белесебет ұрлығы үшін мұның 

басынан #ткерген бір түндік азабының 
ауыртпалықтарын,  татып үлгерген 
тақсыреттерін жан баласына бермегей.

Жоғарыда баяндалған жағдайлар дан, 
аяндалған ақиқаттардан, Мархабат Байғұт 
шығармаларынан оқып-к#ргендерімізден, 
к#ңілмен тоқып-білгендерімізден қандай 
қорытынды шығады? 7рине,  әуелі 
#зіміздің қандай #мір сүріп жүргеніміз 
анықталады. Анықтап қана қойдық 
па, жоқ к#п-к#п жайтты түйсініп, те-
легей тәлім алмадық па? Талай-талай 
нәрселерді түсініп, жамандықтан жиреніп, 
жақсылықтан үйреніп, «*мірімізді #згерту 
#з қолымызда» екенін ұғып, жарқын ке-
лешекке к#з салмадық па?! Айталық, 
«Дауыстың түсі» – Есмақан Есболов пен 
Еңсебек 7сілов. 7ңгіменің басты танымы 
мен тағылымын ескерсек, абыз Абайдың: 
«Майдағы жұрттың іші – қар, Бәйшешек 
қарға #нер ме? (Еңсебек қой мынау), Ішінде 
кімнің оты бар, Қар жауса да с#нер ме?» 
(Мынау – Есмақан ғой) деген жасампаз 
жолдары жадта жаңғырмай ма?! «Банктің 
иттері» деген әңгімені байырқаласаңыз да, 
осындай кепті бастан кешесіз.

7йтпесе біз таныстыра алмаған «Бір 
дор ба диплом», «Жалбыздының жаға-
сын  да», «Сүмбіленің суы», «К#рпесай дың 
кі тап ханасы», «Ақ орамалды қыз» әңгіме ле -
рімен жүздессеңіз, ақиық ақынымыз Мұқа-
ғали Мақатаевтың мына бір жарық жол  дары 
к#леңдеп алдыңыздан кес-кестері бар:

Бықсып жанған қоламта емес, Арты-
мызда шоқ қалсын;

Болашақтың ошағында, Біз тұтатқан 
от жансын...

Д е м е к ,  м ы н а  б і з г е  м а р қ а с қ а 
 Мархабат Байғұт бейнелегендей #мір 
сүріп жүргенімізді танумен, білумен, 
күрсініп-сүйсінумен шектелу қанағат 
емес. Омаңғартқандай әңгімелерінің 
денінде кейінде меңзегендей, Бізге бастан 
кешіп жүрген, түрлі түйін-түйткілдерін 
шешіп жүрген Бүгінгі #мірімізді #згертіп, 
жақсартуға неге кіріспеске?! *йткені адал-
аңғал кедей-кембағал Елеусіз жеке #зі ғана 
#згеріп, Жақсы Адам бола алса, әпенде 
Пақырдин сенер ешкімі жоқ қазақтың бір 
балауса қызын бақытқа б#леп, *мір Гүліне 
айналдырды ғой. «Оқу залы» әңгімесінің 
әулие кейіпкерінің ару Айкенжеге махаб-
баты, Тоқсабаның тоқалы Тұмариістің 
толқынды #зендей мархаббаты. 

Ұзын с#здің қысқасы, Мархабат 
Байғұттың «7пкемнің ауылы» әңгімелер 
жинағын қызыға оқып, к#ңілге тоқып, 
талдап-таразылағаннан кейінгі негізгі 
бір түйін – Бүгінгі күнді берен #мір ету 
#з қолымызда екенін аңғартып қана 
қоймай, мың сан мін жамандық кездессе 
де, Нәтибек, Кильдаларды к#рсе ығатын, 
жаңа Ожан ақсақал мен желтоқсаныншы 
Жұрнақты к#рсе бұғатын, жаңа Айкенже 
мен жас бай Зұлпықарлардың жолдарына 
гүл шығатын Жақсы *мірді сомдап, жүзеге 
асырып, сүре алатынымызды мойындата-
ды. Бәлкім, оқымысты Жан Жак Руссолар 
қиялында бейнеленген Жайсаң *мірді, 
біздің Асан қайғы бабамыз ұлы даланы 
аралап алты ай іздеген Жерұйықты табу 
мүмкін де емес шығар. Сонда да Білге қаған, 
Күлтегін қаһармандарымыз #з дәуірінде 
орнатқан Мәңгі Елді еркін елімізде қайта 
орнату, ақыл-еркіміз ен болып, т#рт 
құбыламыз тең түскен әз Жәнібек, қырдағы 
қытай санасып, ойдағы орыс бұққан, ел 
қамын жеген ер Едігелер заманы мен амалы 
– жаратушы Тәңірім қолдаса, талай ондаған 
жылдар бойы анау финдер, мына жапондар 
сияқты тер т#гіп, жүзеге асыруды қолға 
алсақ, Жаңа да Жақсы #мір сүретініміз 
ақиқат емес пе?!

«...К#пке дейін кітапханаға жолай ал-
мадым. Ақыры шыдамым таусылды.

Ол жұмыстан шығып кетті, істемейтін 
б о л ы п т ы ,  –  д е д і  қ а р а т о р ы  ә й е л 
(кітапханашы). – Мына кітапты саған 
беруді #тініп еді. 

Теодор Драйзер. «Дженни  Герхардт». 
Ш а ш ы р а т қ ы  т ү с т е с ,  и ә ,  м ұ қ а  б а с ы 
шашыратқының #зі, ал жазуы шашырат-
қының сия к#к гүлі түстес кітап. Алғашқы 
бетін  аштым.  «Кітаптың кейіпкері 
секілді к#рінген ең алғашқы және ең 
соңғы оқырманым Кешіріңізге ескерткіш 
к і т а п х а н а ш ы д а н »  д е п  ж а з ы л ы п т ы . 
(«К#рпесайдың кітапханасы», 100-бет).

Үкілі үзіндіге #з жанымнан қосарым 
– кітапханашы қыздың есімі – Сейсекүл-
Комаки. Мен айтпай-ақ лирикалық 
кейіпкеріміз Кешіріңіздің Сейсекүлге 
м#лдіреп ғашық болғаны белгілі шығар. 
Бұған енді атақты Теодор Драйзердің: 
«Барлық пәндер мен білімдер неше түрлі 
мамандық иелерін тәрбиелейді,  тек 
әдебиет қана қоғам мен халық Қайраткерін 
тәрбиелейді» дегенін тіркейін. Ғажап 
емес пе?! Саясат к#гіне қанат қақтыратын 
7дебиет қана. 7рине, әйтеуір әдебиет емес. 
Барлық әдебиет те емес, Қандай #мір сүріп 
жүргенімізді әдемі, шыншыл к#рсетіп 
қана қоймай, қалай #мір сүрмеу керектігін 
к#рсетіп, Қандай *мір сүре алатынымызды 
аңғартып, соны жасауға, жүзеге асыруға 
жәрдемдесетін 7дебиет үлгілері: яғни с#з 
саралары, қара с#з даралары. Яғни біз тілге 
тиек еткен Теодор Драйзердің «Женни 
Герхардт» хикаяты мен Мархабат Байғұт 
әңгімелеріндей әдебиет үлгілері. Ал мұндай 
шынайы шырайлы туындыларға қандай 
бір абыройлы атақ пен сом сыбаға да, 
еліміздің Мемлекеттік сыйлығы мен әлем 
әдебиетінің үздік жүлделері де лайық екені 
ешбір дәлел тілемесе керек.

Бақыт САРБАЛАҰЛЫ, 
сыншы, халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты

БІЗ
ҚАНДАЙ ӨМІР 

СҮРІП ЖҮРМІЗ? 
кешегі социа лизмге де, бүгінгі нарық-
тық капитализмге де ортақ қана емес 
к#ркемдігі тұрғысынан келешекте де 
халыққа мәдени азық ұсына алар, #ртеңдігі 
ж#нінен қазаққа қоса күллі адам баласына 
ортақ, әлемдік әдебиеттің үздік үлгілеріне 
қосылар классикалық әңгіме деп білеміз. 
Мұнымыз – жасыра айту да емес, асыра 
айту да емес. Еңсебек бойындағы дерт – 
барша ұлт, ұлыстар #мірінде орын алған, 
орын алар гәп. 7деби әдемі шешімін 
тапқан, қайсыбір Еңсебектердің оясын 
тауып, қоясын ақтарған қақпан. Дара 
дүние, дана сыр дауыстың түсімен-ақ жеке 
адамның жұмбақ та тылсым жан байлығын 
жайып салған жыр.

Ұлы Абай айтқандай, біз билік еркі-
мізде болса, осы бір ғана «Дауыстың түсі» 
әңгімесіне Мемлекеттік сыйлықты қобал-
жы мастан берер едік.

Мархабат Байғұттың осы «7пкемнің 
ауылы» кітабына енген қайсыбір әңгімесі 
де қандай да бір сыйлыққа таласа алар 
еді. «Сонда да солардың бар таңдамасы» 
дегенге тағы тізгін берсек, жоғарыда #зіміз 
б#ліп атаған әңгімелердің кез келгенін 
алға тартып, қанағаттана, қанаттана талдай 
ж#нелуге болады.

«Гамбургтегі қазақтар. Бұлай де-
генде сіз әңгімеге шетелдегі қандастар, 
Германияның Гамбург қаласындағы 
қазақтар кейіпкер етіліпті деп қалмаңыз. 
*зіміздің оңтүстіктегі, бірақ осындағы Гам-
бург ауылындағы қазақтар бізбен жүздеседі. 
Неге Гамбург? Дау жоқ, бұдан тым алыс 
та емес, тым жақын да емес бір тарих – 
ХХ ғасырдың 1941-1945 жылдары күндей 
күркіреп #ткен Отан соғысы уағындағы 
#зіміздің Еділ бойындағы немістердің #гей 
етіліп, Қазақстанға жер аударылғаны еске 
түседі. Атап айтқанда, мұндағы немістер 
41-жылдың суық күзінде бұлардың – 
Нәтибектердің К#ктерек ауылына «к#шіп» 
келген. «Жер ауғандардың» бір арбасы сол 
жолы әлі дүниеге келмеген Нәтибектің 
әкесі Несіпбайдың үйіне тоғытылыпты. 
Білеріміз – ол кездегі қазақтар тым қайы-
рымды кеңқолтық, қонақжай. Немістерді 
жатырқамай үстеріне кіргізіп, жарты таба 
нанын да б#ліскен. Ал тәртіпті, тағдырға 
тырс етпей к#нген, #те еңбеккеш немістер 
қырық екінші жыл дың к#ктемінде жер 
кестіріп алып, там салуға кіріскен. Олар 
ресми аты «Бірлік» болға нымен, ел ау-
зында Гамбург аталып кеткен ауылдарын 
лезде тұрғызған... Ал Гам бургтегі қазақтар 
– еліміз егемендік алып, немістер тарихи 
Отандарына к#ше баста ғанда сол ауылға 
қоныстана бастаған қазақтар.

7ңгімеде тамаша тағдырлар ғана емес, 
ұлттық менталитетке қанық қызық харак-
терлер бар. Ақ мейірімге толы к#ңіл мен 
шуаққа шүпілдеген #мірге куә боламыз. 
К#ктеректен қоныс аударған Нәтибек – 
Пәтималарды ғана Гамбург қазақтары деп 
атамай, Гамбургтің біз танысқан немістерін 
де Гамбург қазақтары деп білсек ж#н. Олар 

«Сүт бұлағы сарқыраған, жақұттай 
жар қыраған», әкесі – қазақтың ақбас 
сиыры, шешесі – орыстың к#кбас сиы-
ры болған, неміс баққандықтан үш тілді: 
қазақ, орыс, неміс тілдерін білетін Эра 
– Пәтима жоқтаса жоқтағандай сиыр-ау, 
шамасы.

Абайдан асырып #лең жазатын қазақ 
ақыны, Арыстан (Лев) Толстойды ба-
сып қарас#з қайыратын орыс жазушы-
сы, Уильям Шекспирді шетке ысырып 
пьеса безбендейтін ағылшын драма-
тургы енді дүниеге келе қояр ма екен?! 
Биіктік пен тереңдікке бақсақ, шеберлікті 
шендестірсек, шынында да бұл Алып-
тардан асу мүмкін де емес шығар. Де-
сек те, кезегімен келіп жатқан әр за-
ман «басқа-басқа да, иттері қара қасқа» 
екені рас. Осы себептен әрбір жаңа заман 
#з жыршысын, жазушысын, сахнагерін 
қажетсінетіні – шындық. Нақ сол сияқты 
Мархабат Байғұттың біз талдап танысқан 
жоғарыдағы екі әңгімесі – екі б#лек уақыт-
кезеңдер шежіресіндей болса, мына алғаш 
есіктен сыпайы сығалап, т#рімізге шыққан 
нарық заманы кейінгі уақытта елімізді 
билеп-т#степ, т#бемізді оя, әрқайсымызды 
орнымызға қоя бастағандай. Келісетін 
тұсымыз да к#п, ал кетісіп керісетін, тіпті 
қанжығада к#рісетін тұстары да жоқ емес.

Міне, Мархабаттың нарықтың осындай 
келісетін бір ұлағатты тұсын сәтті #рнектеп, 
әдемі бейнелеген әңгімесі – «Тоқсабаның 
тоқалы». Айғайлап тұрған атын оқып 
бірден шошымайық.  Хақ д інімізде 
еркектің тоқал алуы  заман ажары, әйелдер 
басындағы үйірілген қиындықтарды 
шешу амалы болып #ріс тапса, кешегі 
кеңестік құдайсыз заман бұл салтымызды 
тым тұрпайыландырып, надандықтың 
«базарындай» етіп к#рсет кені мәлім. Ал 
бүгінгі азаматтық қоғамымызға батыстың 
гендерлік саясаты киіп кетіп отыр. Осыған 
қарамастан  Мархабат аталмыш әңгімедегі 
б а с  к е й і п к е р і  Т о қ с а б а  о т б а с ы н ы ң 
тығырықтан шығуын әдемі тарқатып, 
Тоқсаба шаңырағының тоқсаныншы 
жылдардағы дағдарыстан тозып кете жаз-
дап, қайта етек жинап, ес жиюының ал-
тын кілтіндей, ел қатарына қосылуының 
халықтық тәсіліндей дәлелді бейнелеп, 
сұлу суреттей алған.

7рине, Тоқсабаның, оның бәйбішесі 
Алқорының, тоқалы Тұмариістің басын-
дағы алуан ахуал, қиын түйін-түйткілдер 
оп-оңай шешілетін мәселе емес. Ауылда 
ебіл-дебілі шығып мақта баптап, қозапая 
к#сеп, жанталаса бала-шағаны бағып, 
отбасының шаңырағын құлатпай Алқоры 
жүрсе, нәпақа іздеп талай жер басқан, 
Ақт#бе, Астана асқан Тоқсаба ақыр 
соңында бас қалада қалып, Тұмариістің 
арқасында адам қатарына қосылып, оған 
үйленсе, бұл – тоңып секіру ме, жоқ 
 тойып кекіру ме? Алқоры енді қайтпекші? 
Намыстан #ртеніп, күйеуім қорлады деп 
безіп кете ме?! Онда не ұтады?! Оның 
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отырыстың гүлі. Кезінде партияның 
тұтқасын ұстап, есігін тоздырғандар 
кешке қарай серуендеп, арқалары 
қозып, әркімге баға бере бастағанда, 
қаладағы жиналыс пен салтанатты 
сәттерді, тіпті қаралы рәсімдерді 
жүргізген осы жігітке таң-тамаша 
қалғанын к#рдік. «*сіп-ақ кетер еді...» 
деп күмілжігенде, қызыл есіктердің 
қыры мен сыры да айнадан к#рініп 
тұрады. Мамай мансапқұмар емес. 
*зі қал-қадерінше  шенеунік бола 
жүріп, «Ана тілінде» «Шешендік #нер 
және шенеунік» деп проблема к#теріп 
мақала жазып, тілді ластап жүріп атқа 
мінгендерді тоғыз #рім таспамен осып 
#тті. «Ң»-ды «н» деп, «Біздің заман-
ды» «Біздін заман» деп #зімізге кесек 
лақтырған #рк#кірек сұхбат жүргізуші 
мен әншісымақтардың арқасын да 
дырау қамшымен дыз еткізді. Бұл – 
сабақ, тіл сабағы, тіл жанашырының 
күте-күте жарылған жарасы. Тіл 
тазалығы үшін жаны ышқынған тұла 
бойы таза азамат қашан да шынын 
айтады, әдептің биік баспалдағынан 
абайлап #туді ескертеді.

Ол – әдебиет жанашыры. Қолы қалт 
етсе жаңа кітап оқып, к#ңілге түйген 
пікірін ағынан жарылып айтып жүреді. 
Кейіпкерді ақ, қара деп б#лмейді, 
әдеби сауатпен әрнәрсенің әдібін 
қайырып береді, әдеби «измдердің» 
мәніне терең тоқталып, мұғалімдей 
түсіндіріп отырады. Авторды алаламай-
ды. Дауласып қалған екі жазушының 
даусын естіп ойға шомған 7лкей 
Марғұлан бабасының: «Бұл, сірә, 
к#шпенді дәуірдің әсері болар» деген 
с#зін қатты ұстанады, жағрафиялық 
жіктелуді жаны жек к#реді. Осы  Мамай 
«Мәдениет» телеар насында менің 
«Т#рт амал тіршілік» деген кітабымды 

талқылағанда с#з с#йледі.  «Біз капи-
тализмге дендеп енген елміз. Соци-
ализм деген әлеумет болатын болса, 
капитализм деген – ақша, қаражат. 
Біз осыған ден қойдық. Осыған қазақ 
қалай енді? Қазақтың жағдайы қандай 
болу керек? Айталық, «Барахолкаға 
баратын автобус» деген әңгімесі бар. 
Бұл «Қазақфильмнен» Алматының 
жанындағы базарға қатынайтын авто-
бус туралы. Осы ның ішіндегі адамдар-
ды суреттеу арқылы қарапайым заман-
дастарымызды қандай мәселе мазалай-
ды деген сұраққа жауап іздейді» деген 
жігітті к#гілдір экраннан к#ріп отырып 
с#зіне тәнті болдым. Мақтағанды 
кім жек к#рсін. Қаламның азабын 
түсініп, кітапты жаны ашып оқиды 
екен. Маңдайы кең, сауатты с#йлейді, 
#ңінен шапағат нұры т#гіліп тұр. Ойын 
7біш Кекілбаевтың мына с#зімен 
түйіндеді: «Қазіргі әдебиет ТМД 
елдерінде ұйқылы-ояу хал кешуде. Бұл 
үйреншікті #мір дағдысының түбегейлі 
#згеріп кеткендігінің нәтижесі шығар. 

Біз болсақ, мектепті алтын медаль-
мен,  институтты қызыл дипломмен 
бітіргендерді аттандырып, жоғарының 
к#ңілін таптық. Ақ таяқ ұстап қой 
бағып, механизатор боп трактор 
р#лін бағындырған қыздарымыздың 
тағдыры да жақ сы лыққа емес, жаман-
дыққа қарай бұра тартты. Кремль 
құрыл тайында шіреніп отырған олар 
арақ ішіп, шылым шегуді үйреніп 
қайтты. Бұған комбайн бір аяғын 
жеп қойған ауылдас құрбым 
Жадыра мен қой бағып жүріп 
зоотехникке алданып қалған 
аңғал қыздарымыз куә. 
*збек пен қырғыз, тәжік 
пен түрікмен неге осылай 
аттандап алға шықпайды?  
Бізді құлағымыздан қойша 
тізіп, қызыл дипломды 
к#рсетіп тұрып, жоғарыға 
қара тізім жасап берген 
партия қызметкерлері  – 
заманның жандайшабы еді. 
Сол қара ниет бізде әлі де 

Мамай
(Эссе)

2006-ның қыркүйегінде «Ана 
тілінде» «Елді жікке б#летін әкім-
қаралар» деп, #зі күнге күйген елді одан 
бетер күйдіріп жүрген «Горбачевтың 
ізбасарларын» сынап едім, тағы да 
ауылымның әкім-қаралары бір зей-
неткерге  қол қойдырып, Алматыға кеп 
ағайын жағалап, тұтқа сипалап жүріп, 
жазғандарын газетке шығарды, с#йтіп, 
мені «қара есекке теріс мінгізді». 
Ал араға н#мір салып Мамай Ахет 
деген жігіт «*з жақсыңды жаттай 
сыйла» деп, ышқынып тұрып бар 
ынта-ықыласымен с#йледі: «Арбаның 
алдыңғы д#ңгелегі» – сіздер солай 
дейсіздер, сонда басқалар не демек. 
Жазушының айтып отырғанының 
бәрі удай шындық. 7кімшілікте 
7уелбек Қоңыратбаев пен Қалтай 
Мұхамеджановты айыра алмайтындар 
жұмыс істеп жүр, ол соны к#зге шұқып 
к#рсетіп отыр. Біз қашан барды бар, 
жоқты жоқ дейміз» деп, баспас#зде 
бәрінің бетін тілді. С#йтсек, ол да 
шиелілік екен, сараптан #ткізсек, #н 
бойында зымыраған қан жағынан 
маған емес, әлгі қол қойып,  күйе 
жақ қандарға жақын екен.  Таныстық 
осылай басталды, жақсыны к#ріп 
тұрып жақсы ілтипатты жасырып қала 
ал  мадық, ағалы-інілік сыйлас жолға  
түстік.

О л  –  ә д е б и е т ш і .  7 д е б и е т ш і 
болғанда, ауыз әдебиетінің  майын 
і ш к е н  с а й ы п қ ы р а н  з е р т т е у ш і . 
Ғылым кандидаты, «Мұхтар 7уезов 
драматургиясындағы шешендік 
дәстүр» атты тақырыпта диссертация 
қорғап, ұлы қаламгер шығармаларында 
ұлттық дәстүр сарыны қалайша 
орындалды деген қиын түйінді қолға 
алды. Осы #релі іс қашанда оның 
жанын тыншытпай жүрек түбіндегі 
асыл тас боп жарқырайды да тұрады. 
7уезов әлемі – ғылыми қызметкер 
боп 7дебиет институтында жүрсе де, 
әкімшілікте отырып #згелер үшін үшбу 
хат дайындаса да, т#рт д#ңгелектің 
р#лінде жұмыстан сүлелеп қайтып 
келе жатса да, ойынан бір кетпейтін 
ұлағат. Классикалық шешендікті 
жатқа айта отырып, айналасындағы 
шала қазақтарға іші ашитын кездері де 
болады. Бұған уақыт кінәлі деп, к#не 
сағаттың тықылын тыңдағанды жаны 
сүйеді.

Ол – ауыз әдебиетіндегі тұма бұ-
лақтың иірімі. 7уелбек Қоңыратбаев 
пен 7бділда Тәжібаевтың жолын 
жалғастырған сауатты зерттеуші. Бол-
мысы б#лек шешен. Кез келген той мен 

бар. *збектің анадан ақылды боп 
туып, «барар жер, басар тауы» болмай 
қалған қызыл дипломды баласының 
жағдайын бәрі жабылып жүріп, бірінші 
басшыға жеткізер кәтта ауызбірлігіне 
қызығасың. Үйренетін-ақ нәрсе.  Се-
мей сынақ алаңы мен Чернобыль 
апат аймағына,  үй түбіндегі Т#ретам-
Байқоңырға, БАМ-ға, Ауғанстанға 
он екіде бір гүлі ашылмаған біздің 
түбіт мұрттарымыз да аттанды. Бейбіт 
заманда олардан «қара қағаз» келіп 
жатты. Олардың тірілері: бірі – қол-
аяғы жоқ мүгедек, бірі – аузы-басы 
қисаңдаған дәлдүріш боп оралса, енді 
бірі – #мірден перзентсіз #ткен саяқ 
боп қалды. Менің кейіпкерім Мамай 
да Жаңа Жер аралындағы ядролық 
сынақ айлағында екі жылын #ткізіп, 
әйтеуір аман оралды. 7скерде қара 
күш пен ақыл-қуатын алға сап жүріп, 
бәрін де жеңді, «ақылды азиат» ата-
нып, шен таққандарды таңғалдырды. 
Қазір үбірлі-шүбірлі, ат байлары бар. 
Құралай келін де ғылым докторы, 
к#ңілін тауып, еркекше еркелете 
білген қосағына дән риза. Бұны тегін 
айтып отырғаным жоқ, ер басына 
түскен қасірет қайталанбасын деп 
отырмын.

Ұлы Мұхтар 7уезовтың 20-шы то-
мынан 1957 жылы Қазақстан ЛКСМ 
Орталық Комитетінің 5-пленумында 
с#йлеген с#зін оқыдым. Оған «Үмітті 

Адамдар жаңа экономикалық қарым-
қатынастарға енді-енді бауыр басып 
келеді. Соған лайықты #мір дағдысы 
#згереді. Адам құштарлықтары да 
соған сәйкес к#рініс таба бастады» деді. 
Қағазға қарамай жатқа айтты. Қағілез 
екен. Менің ойыма осы 7бекеңнің 
2009 жылы айтқан «Жаппай сауатты 
халықтың зиялысы қайсы екенін к#зге 
шұқып к#рсете қою қиын» деген с#зі 
оралды. Мына жігітті к#ріп, сол с#зге 
бұлтартпай жауап беріп  отырдым.

«Жазушының дүниедегі ең жақын 
бауыры – оқырман. Бар жан сырын 
тек соған сеніп айтады» деп еді қайран 
7бекең ағынан жарылып. Мен де 
жақынымды таптым. Жазғаныңды 
түсініп, талдай білетін, адалын айтуға 
тырысатын бір азамат к#гілдір экран-
ның арғы бетінен с#йлеп отыр. 
Тезірек әйнектің бергі бетіне шығарып 
тілдесуге тырыстым. Солай болды 
да. Тілінде сүйек жоқ. Ибасы қандай 
әдемі. «7ке к#рген оқ жонып» тұр. 

Біз #зі батыр халықпыз, #згелерге 
қарағанда #лерменбіз, оның үстіне 
оқығанбыз. *зіміз үшін болмаса 
да #згелер үшін #зегімізді суырып 
беруге дайынбыз. Соғысқа да тек 
жақсымыз бен жайсаңымыз барып, 
батыр атанды, 7лия мен Мәншүкті 
де соған ыңғайлап, қыз басын қор 
қылдық, т#мен етектілерден шыққан 
К е ң е с  О д а ғ ы н ы ң  Б а т ы р ы  д е п 
мақтан тұттық. Бұның да ар жағында 
тағдырдың тәлкегі тұр. Кеше ғана 
Ауғанстан мен Чернобыльға, БАМ-ға 
ең тәуірлерімізді, болайын деп тұрған 
балдарымызды жібердік. Бұл – бізге 
ғана тән «патриоттық». Орыс пен 
#збек, т.б. ұлттар ондай жерлерге 
к#шеде арақ ішіп, мақта теруге жара-
май жүрген жарыместерді жібереді. 

«Ойпырым-ай, ә? Денис Тен осындай ұлан 
екен-ау. Біз оны мүлде білмейді екенбіз ғой» деп 
аңтарылғанымыз рас. Нидерланды, Франция, Ре-
сей, Америка, Канада, Хорватия, Түркия, Корея, 
Қытай, Жапония, Финляндия сияқты әлемнің 
к#птеген елдерінде болып ерекше қабілетінің 
арқасында ойын #рнектерін жарқырата к#рсеткен 
мәнерлеп сырғанаушы Қазақстанды даңққа 
б#легені анық. Денис Теннің әр кезеңде берген 
сұхбаттарынан оның отансүйгіштігін таныдық. 
Ресейден, басқа да шетелдерден Денисті #здеріне 
шақырған ұсыныстар түседі. Бар жақсылықты үйіп-
т#гетіндерін айтады. Бірақ ол бұндай ұсыныстарды 
қабылдамайды. «Олардың біріне де ішім жылы-

ұрпаққа – игі тілек» деп атау беріпті. 
Ғұлама осы с#зді айтқанда кейіпкерім 
әлі дүние есігін ашпаған екен, он жыл-
дан кейін ғана іңгәлап, «Қарғалының» 
қара қарғасының зәре-құтын қашырып 
#мірге келіпті. Ұлы 7уезов былай дейді: 
«Иә, бізде Жапониядағыдай емес, к#п 
ұлтты, к#п тілде с#йлейміз. Сондықтан 
мәдениет үстіне мәдениет, білім үстіне 

құдаларды естен таңдырайын. Нанды 
пан, ошақты ачак дейді екен ғой. – Ол 
сеніммен қарап, селкілдей күлді.

Ошағы маздап жанып жатыр...
Ол күндіз-түні бір тынбайды. Таңның 

атысы мен  Күннің батысындағы сер-
гек ой, тәтті қиял жігіттің т#зімін 
шыңдайды. Қолдың кірі – қызметте 
де талай-талай тәтті ойлар к#кірекке 
келіп тұрақтайды. Тіл тазалығы жа-
нын мазалайды.  Заман #згерсе де, 
бабалар қалдырған ауыз әдебиетінің 
асыл мұрасы, күрделі түйіндері к#кірек 
ш і р к і н д і  т о л қ ы т п а й  қ о й м а й д ы . 
Шешендік дәстүрдің тағдыры тыныш 
ұйықтатпайды. Мұхтар 7уезов, 7бділда 
Тәжібаев, Қалтай Мұхамеджанов, 
Асқар Сүлейменовтер тағы да  туар ма 
екен, туа қалса оның  аузына кім сүт 
тамызып, кім алақанға сап әлдилер 
екен деген ой тыншытпайды. Ел 
ішіндегі Сонабай мен Мәстураларды 
іздеп  тауып, шаршаған к#ңілді бір 
сергітіп алса ғой деп те армандайды. 
Бір-бірімен с#з қағыстырып отырып, 
кемшілікті к#зге шұқып к#рсету де – 
шешендіктің үлгісі. Қазір мерекелік 
той-томалақта тек қана жетістікті жыр-
лайтын «кезекші» айтыс к#бейіп кетті. 
Бұл бастауын «Қайта құру дегенім,  
қайта құру, Атымды қайта ерттеп, қайта 
міну» деп Андропов кезеңінен алғаны 
белгілі. Қазір ат та болдыртты, құлақ та 
сарсыды. Халық нағыз айтысты іздейді. 
Ғабит пен Ғабиденнің, 7бділда мен 
Мұхамеджан Қаратаевтың құрдастық 
шымшымалары, ауылдағы күріш егіп 
жүріп құйтырқы с#зімен басшыны да, 
қосшыны да жерге қаратқан тапқыр 
Байдүйсен Оразовтай с#здің түбін 
түсіргендердің басын қосып, шешендік 
мектебін ашсам деген ой да мазалай-
ды. Мектепті үкіметке мойындатып, 
қабырғасын қалау үшін қанша қап 
ащы тердің т#гілетіні белгілі. Адам 
бәріне шыдайды, тек т#зім керек, 
жеңетініңізді біліп тұрып шаршамау 
керек, шешен қазақтың #зі айтқан «бір 
жеңнен қол, бір жағадан бас шығару» 
керек. Сол мектеп құрыла қалса, маң-
дайшасына «*нершінің қолы алтын, 
#леңшінің с#зі алтын» деп жазып  қояр 
едім деп, к#з алдына к#леңдетеді.

Күнделікті баспас#здегі орамға 
келмей жатқан орашолақ с#йлемдер 
де к#ңілге кірбің салады. Осындай-
да бәрін ысырып тастап, баспас#з 
тіліне қайткенде қазақы нақыш беріп, 
#зімізге бағындырамыз деп, ақ қағазға 
қара қаламды аямай сүйкейді. С#здің 
басын қоса алмай, дайын қа зақшаны 
оқып бере алмай тұрған мінбердегі 
шенеуніктер де шенеусіз қалмайды. 
Осыдан нәтиже шықса ғой деп, 
алаулаған к#ңіл аптығып барып басы-
лады. К#кіректегі ағын тоқтамайды. 
Ол Аралға құйған Сырдариядай бәрін 
беріп ағады. Қызыл тіл мен қара с#з де-
ген шіркіннің қара қазанында қайнауға 
Адам басын байласа, ол бір жетер жеріне 
жете алмай жер тарпыған тұлпардай 
мазасыз күй кешеді. Екінің бірі тұлпар 
міне алмайды. Мамай мінген тұлпар 
мама ағашқа байлаулы тұр. 7лі-ақ шыл-
быр шешіледі. Аттандап алға шабады. 
Аяғын үзеңгіге нық салып, тік отырып 
жүген ұстап, к#з ұшындағының бәрін 
болжап тұрады. Жігітке «#з үйі – #лең 
т#сегінде» #з тілі керек. Ол сол үшін 
Тайбурылынан түспейді.  Қолында 
тоғыз #рім қамшысы. Тіл қамшысы. 
Бабалардың батасын алған бала, әне, 
аттандап барады. Оны жұрты қолдайды. 
«Қолдайтын-ақ жігіт қой» деп оңашада 
күбір-күбір етеді...

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

білім жалғай түскілерің келсе, ең 
бастысы – ұлы достығымызды әрі 
те реңдете бергілерің келсе, сендер 
қазақ тілін білуге, Қазақстан тарихын 
білуге тиістісіңдер. Қазір нақ осыған 
ұмтылатын шақтарың». Осы жолдарды 
оқып, ұлы жазушы сонда барған кезде 
#з ұлты 99 пайызды құрап, қазір тіпті 
дамып кеткен жан дүниесі жайсаң осы 
бір ұлтты ойладым. Құдандалығымды 
айтқанда қағылез бала іліп әкетті.

– Аға, сол халыққа барғанда жан 
дүниеңізге не нәрсе атой салды? 
Тұрмыс-тіршілігінде алғашқы орында 
тұрған не зат екен? – Ол мені тергеп 
отырған жоқ, сынап отыр. Інілігі, 
әдебиетшілігі – бәрі осы сауалдың 
ішінде жауап күтіп отыр. 

– *з тілін сұмдық құрмет тұтады 
екен. Бала 13-ке толғанша анасы 
қасынан кетпейді, тек тіл үйретеді.

– Сонан кейін?
– 7йел – ер адамның алдын кесіп 

#тпейді...
– Біздің ауылдағыдай екен де. Онан 

қалыса қоймаспыз, тіл жағы болмаса... 
– деп, күрмеп  байлап отырып мұңайып 
қалды.  Ашаң жүз іне  арманның 
ұшқыны қонақтады.  – Тіл-теңізіміз 
бар, шүпірлеп #скен халқымыз бар, 
ескек қолда, әлі құдаларды басып оза-
мыз, – деп ауырдың бәрін жеңілдетіп 
әкетті.  – Аға, келесі жолы мені 
ертіп барыңызшы, қазақша с#йлеп 

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ... 

мады. *йткені менің Отаным – Қазақстан! Ат 
басындай алтын берсе де, Қазақстаннан ешқайда 
кетпеймін». Бұндай жүрекжарды с#зді елім деп 
еңіреген ерлер ғана айта алады. Сайттардың біріне 
берген сұхбатында Денис Тен: «Қазақстанда 
туған соң қазақ болып #тесің. Бәрінен бұрын мен 
қазақпын. Менің мәдениетіме, таным к#кжиегіме 
ешқандай #згерістер әсер етпейді. *йткені 
мен  Алматыда #стім. Сол себепті #мір бойы 
қазақстандық екенімді сезініп #темін» дейді. 

«Бұрын әлемдік аренаға енді шығып жүрген 
кезімде Қазақстанды ешкім білмейтін. «Қазақ-
станнан келдім» десем, бәрі: «Ол қай жақта, 
к#рсетші. Картада бар ма?»  дейтін. Картаны 
#зіммен үнемі алып жүретінмін. Сұраған адамға 
картаны ашып, дарқан даламызды к#рсетіп, 
мұндағы байлықтарды мақтанышпен айтып 
беретінмін. Сол кезде бұл әлем болашақта Қазақ-
станды сұрамай-ақ білетін болса ғой деп армандай-
тынмын». Осы с#здері жүрекке нұр шуақ шашып, 
оған деген құрметімізді арттыра түсті. Тіпті оны ет 
жақын бауырдай сезіндік. Халқыңды сүйген адам-
ды сүймеу мүмкін бе?

2013 жылы «Денис Тен мен оның достары» 
аталатын мұз шоуын ең алғаш #ткізгенде ол бы-
лай деген екен: «Барған жерімде Қазақстанның 
әсемдігі, қонақжайлығы, сұлу табиғаты жайлы 
айтып жүретінмін. Қазақстан жер аумағы жағынан 
әлем бойынша 9-орында екенін естіген жандар әр 
кез таңырқайтын. 7р кез оларға елімізді к#рсетсем 

екен деп армандайтынмын. Міне, арманым орын-
далды. Шетелдік қонақтар айтылғандардың бәрін 
#з к#зімен тамашалай алды».

2013 жылы Лондон қаласында #ткен әлем 
біріншілігінде күміс жүлде иеленген Денис Теннің 
мына т#мендегі сұхбатына бейжай қарай  алмайсыз. 
Толғандырады.  Жүрегіңізді  жұлқылайды. 
 Дениспен бірге кірпігіңіз жасқа шыланары рас. 

«Жас#спірімдер арасында бірінші рет Гран-при 
додасын ұтып алған кезім. Бір кезде марапаттау 
рәсімінде мәнерлеп сырғанаудан әлемге белгілі 
тұлғалардың бірі с#з с#йледі де: «Дүбірлі доданы 
ешкімге белгісіз елдің ұланы жеңіп алды» деп қойып 
қалды. Жылағым келді. Тістеніп тұрып, #з-#зіме 
кейін Қазақстан туралы ешкім бұлай айтпайтындай 
дәрежеге жеткіземін деп с#з бердім. Міне, Канада-
да #ткен дүниежүзілік доданың жеңіс тұғырында 
соның барлығын еске түсіріп, к#зіме жас алдым». 

Оның тағы былай дегені бар: «Мұзда алғаш рет 
құлағанымда оңай болмады. Сол сәттен бастап 
құлағандарға күлмеймін. Ең басты қарсыласым  – 
#зім. Ең маңызды жеңіс – #зіңді жеңуің».

Денис Тен туралы мәнерлеп сырғанау 
 бойынша жаттықтырушы Татьяна Тарасова: «Ол 
 талантты, #те ақылды, білімді. Шексіз талантқа 
ие сирек кездесетін адам» деп жоғары бағалады. 
Жұдырықтай жүрегіне қазақтың дарқан дала-
сын сыйғыза білген отансүйгіш ұланға дән риза 
боласың.

2014 жылғы Сочи олимпиадасының қола 

жүлдегері, 2013 жылғы әлем чемпионатының күміс, 
2015 жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегері 
Денис Тен 25 жасқа толған туған күнінде: «Қанша 
жерден мықты болсаң да, сен ең алдымен адамсың. 
Қанша дегенмен #мір нәзік нәрсе, ертең не боларын 
ешқашан болжай алмайсың. Жиырма бес  жаста 
әлемге басқаша қарайды екенсің» деді. 25 жасар ұлан 
#мір жайлы құдды алпыстағы қариядай толғанады. 
30 жасында баланың күйін кешіп жүргендер аз ба? 
Ақылының кемелдігі де байқалмай қалмайды. 

*нерімен де, с#зімен де қазақты к#кке к#терген 
табанды, еңбексүйгіш, дарынды, Татьяна Тарасова 
айтқандай сирек кездесетін адамнан айырылып 
қалғанымыз #зекті #ртейді.

К#зінің тірісінде Денис Теннің жарнамасы 
жоқтың қасы болды. Денис туралы газеттерден 
к#п мақала оқыған емеспін. Газеттерден деп 
к#пше түрде айтып отырғаным, алты басылымның 
тұрақты оқырманымын.  Телеарналардың 
қазақтілді журналистері  үнемі әншілерді ғана 
шақырады. 7ншінің де әншісі бар. Бір басылымнан 
бейтаныс оқырманның «Қазақстанда тек әншілер 
ғана тұратын секілді» деп жазғанын оқығаным 
бар. Ерекше даусымен әлемді мойындатқан, 
сондай-ақ т#рткүл дүниеге елін танытқан Димаш 
Құдайбергеновті кім құрметтемейді? Мамандығын 
сүйетін, жетістіктерге жетіп жүрген дарындылар әр 
салада да бар. Сондай мықтыларды тауып халыққа 
таныстыру журналистердің  міндеті емес пе? Бұл – 
тележурналистерге  қатысты пікір.

Егер Денис Тенді телеарналар жиі насихаттап 
тұрған болса, алыс ауылдағылар да оны таныр 
еді. Қылмыскер: «Бұл адамның Денис Тен екенін 
танымадым» деп айтыпты деген пыш-пышты 
құлағымыз шалды.Таныса қылмыскер оған пышақ 
сілтемес пе еді?

Тұрсынхан Ш-ЛДИБЕКҚЫЗЫ
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– Елбасының бес әлеуметтік 
 бастамасы атты халыққа Үндеуінің 
үшінші бастамасы студент жастардың 
жатақханадағы жағдайын жақсартуға 
бағытталған. Н.-.Назарбаев білімгер-
лерді жатақханамен қамтамасыз ету 
мәселесінің %те %зекті екендігін ескере 
отырып, жатақхана тапшылығын 
шешуді міндеттеді. Университет 
 Елбасы тапсырмасын орындауды, 
яғни жаңа жатақхана салуды қашан 
қолға алмақ?

– Елбасы Үндеуінде айтылған сту-
денттердің жатақханадағы жағдайын 
жақсарту мәселесі #те орынды. 
7рине, бұған дейін де студенттерді 
жатақ ханамен қамтамасыз ету 
мәселесі күн тәртібінен түскен емес. 
Десек те,  Президенттің «2022 жыл-
дың соңына дейін студенттерге ар-
нап кемінде 75 мың орындық жаңа 
жатақхана салуды тапсырамын» 
деуі  мәселенің түйінін тарқатқандай 
болды.  Мұның білім ордаларының 
жағдайын жақсартуға, студенттердің 
күн к#рісіне,  сабаққа алаңсыз к#ңіл 
б#луіне ықпалы зор болары с#зсіз. 
Жетісу мемлекеттік университетінде 
524 орындық екі жатақхана бар.  
Дегенмен, Елбасы Үндеуінен кейін 
студенттерге жаңа жатақхана салу 

олар «Студенттер баспанасына» 
мұқтаж емес.

– Жатақхана студенттердің тек 
жайлы баспанасы ғана емес, соны-
мен қатар рухани-мәдени дамуына да 
септігін тигізетін орын екендігі белгілі. 
Бос уақыттарын тиімді пайдалануға 
байланысты қандай шаралар %ткізіледі?

–  Ж а т а қ х а н а  с т у д е н т т е р д і ң 
екінші үйі болғандықтан, оларға 
қолайлы орта қалыптастырумен 
қатар тәрбиелік-танымдық маңызы 
з о р  ш а р а л а р  ж о с п а р л ы  т ү р д е 
ұйымдастырылып тұрады. 7р фа-
культет ұстаздарынан кезекшілік 
қойылып,  олар түрлі тақырыпта 
кураторлық сағаттар #ткізеді.  Жыл 
бойы тәрбие және әлеуметтік жұмыс 
ж#ніндегі б#лім жылдық жоспарға 
сай  мерекелерге байланысты кештер, 
танымал тұлғалармен кездесулер, дін, 
адамгершілік, патриоттық, жеке ги-
гиена сынды тақырыптарда д#ңгелек 
үстел #ткізіп отырады.  Жыл сайын 
«Үздік б#лме», «Үздік қабат» байқауы 
ұйымдастырылады. Студенттік кеңес 
мүшелері  де түрлі шараларға бел-
сене атсалысып ән-би,  әзіл-ысқақ 
кештерін  #ткізеді.

– Жатақхананың материалдық-
техникалық базасы туралы айтып 
%тсеңіз?

– Студенттер үйі қонақүй үлгі-
сінде жабдықталған. Жатақхана 
тұрғындары #здерін жайлы сезінуі 
үшін тұрмысқа қажетті  техника-
мен, жұмсақ жиһаздармен барынша 
қамтылған. 7р б#лмеге теледидар 
қойылған.  Ас даярлайтын, кір жуатын 
б#лмелерде соңғы үлгідегі  тұрмыстық 
құралдар орнатылған. Студенттердің 
бос уақытын тиімді #ткізуіне, түрлі 
танымдық шаралар ұйымдастыруға 
арналған   демалыс, кіші кітапхана 
залдары, компьютер сыныптары бар.  
Wi-Fi желісі барлық студенттер үшін 
тегін.

– Сұхбатыңызға рақмет!

Назерке -ДІЛБЕКОВА

Алматы облысы

Ақмарал, студент: 

– Мен жатақханада бірінші 
жыл тұрып жатырмын.  4-курс 
студентімін. Осы уақытқа дейін 
белгілі бір себептерге байланысты ау-
ылдан қатынап жүріп оқыдым. Менің 
ойымша, жатақхана студенттердің 
екінші үйіне айналып кеткен. 
Бір шаңырақ астында �мір сүріп 
жатқандықтан болар, мұндағылардың 
бәрі бір отбасының баласы іспеттес. 
Студенттерге барлық жағдай 
жасалған деуге болады. Барлығының 
басы қосылғанда нағыз қызық баста-
лады. 'н айтамыз, к�ңілді ойындар 
ойнаймыз, спортпен шұғылданамыз. 
Студент атанған адам жатақханада 
тұрып к�руі керек. Себебі студенттік 
�мір сонысымен қызық емес пе?!

Анар БИДАМБЕКҚЫЗЫ, 
жатақхана коменданты:  

– Жатақханада қызмет етіп 
жатқаныма жеті  жыл уақыт 
болды. Мұндағы әр студентті �з 
баламыздай к�реміз десем, артық 
айтпаған болар едім. Отбасылық 
�мірге қадам басқандарына да куә бо-
лып, қуаныштарына ортақтасамыз. 
+мірлеріндегі барлық жағдайлардан 
хабардар болып отырамыз. Бұл ана 
мен бала арасындағы нәзік қарым-
қатынас тәрізді. Олар жатақхананы 
екінші шаңырақ, осындағы әрбір жан-
ды жақынындай к�реді. Қандайда 
бір қиыншылықтарға тап болса, ең 
алдымен, маған келеді. Мәселелерін 
бірге шешуге тырысамыз. «Тәртіпке 
бағынған құл болмас» дегендей, 
біздің де �зіміздің ішкі тәртібіміз 
бар. Сол бойын ша жұмыс жасаймыз. 
Нәтижесінде ешқандай қателіктер 
орын алып, ескерту болмаған екен. 
Біз к�птеген мәдени, танымдық, 
спорттық шаралар �ткіземіз.   
Жатақхананың жағдайы �те жақсы. 
Барлық жағдай жасалған. «Қала бой-
ынша ең жақсы жатақхана сіздердікі» 
деген пікірлер жиі айтылады.

мәселесі  к#теріліп,  облыстық 
әкімдікпен келісім жүргізілді. 
Алдағы уақытта  500 орындық жаңа 
жатақхана салу жоспарланып отыр. 
Қазіргі таңда жер б#лініп, құжаттар 
дайындалып жатыр.

– Студенттерді жатақханамен 
қамтуда ең әуелі қандай мәселеге 
 назар аударылады?

– Студенттерді жатақханамен 
қамтамасыз етуде, ең бірінші, олар-
дың әлеуметтік жағдайы басты 
назарға алынады.  Бірінші кезек-
те университет жатақханасында 
ата-анасы жоқ  балалар тег ін 
тұрады. Одан кейін, к#п балалы  
отбасынан шыққан студенттер, 
әлеуметтік жағынан аз қамтылған, 
облыс орталығынан шалғайда 
орналасқан елді мекеннен кел-
ген білімгерлер тұрады. Жалпы 
жатақханада тұруға ниет білдірген  
студенттердің барлығы жатақханаға 
орналастырылды. Қазіргі таңда 
жатақханасыз қалып,  орын жет-
пей  сенделіп жүрген студенттер 
жоқ.  Барлық тілек білдірген жастар-
ды жатақханамен қамтамасыз етіп 
отырмыз. Білім ордасында қалада 
және қала маңайында тұратын сту-
денттер қатары к#п болғандықтан 

Стационарлық және стационар алмастырушы 
Жоғары технологиялы медициналық қызметтер 
(ЖТМҚ) пациенттер үшін жергілікті  және 
республикалық деңгейдегі медициналық мекеме-
лерде ұсынылады. Бұл қызметтер кепілдендірілген 
тегін медициналық қызметтер к#леміне кіреді. 
Осылайша, егер адам сырқаттанып қалған жағдайда, 
қымбат тұратын технологиялық диагностика мен 
емді қажет ететін болса, онда ол тұрғылықты жеріне 
қарамастан мемлекет есебінен керек медициналық 
к#мекті ала алады.

Квота – мемлекет есебінен қымбат процеду-
раларды, жабдықтар мен басқа да медициналық 
к#мекті қолдануды қажет ететін диагностика мен 
емге кепіл беретін құжат. Жоғары технологиялық 
медициналық қызмет шеңберінде к#птеген күрделі 
есту қабілетін жақсартатын операциялар, кохлеарлы 
имплантация, трансплантологиялық операциялар, 
лапароскопиялық және микрохирургия лық опера-
циялар, буындарды алмастыру, кардиохи рургиялық 
операциялар және тағы да басқалары жасалады. 

Ақынның туған күніне арналған шара Абай 
ескерткішіне гүл қою рәсімімен басталды. 7деби-
сазды кештің шымылдығын Астана қаласы әкімінің 
орынбасары Ермек Аманшаев пен ақын Несіпбек 
Айтұлы ашты. Астана қаласы әкімінің орынбасары 
Е.Аманшаев: «Біз Абай атамыздың рухани мұрасына 
қайта-қайта оралып, оның терең тұңғиығына бата 
түсеміз. Себебі ұлы ойшыл атамыз – шығыс поэзия-
сында қалыптасқан ұлы дәстүрлерді жалғастырушы 
ғана емес,  Фердоуси, Зинами, 7лішер Науаи секілді 
шығыстың Ұлы ойшылдарының ізбасары, рухани 
ойды одан әрі дамытушы. Адамзат #ркениетіне 
#з үлесін қосқан ұлы қайраткер» десе,  ақын, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Несіпбек Айтұлы: 
«Абай қазақ руханиятының жарық жұлдызы, 
әр  заманда түлеп, жаңарып отырады. Абай – #з 
 заманын жаңғыртқан, жаңартқан ақын. Абай 
халқын ұлы мәдениетке, ұлы руханиятқа шақырды» 
деп, ізгі тілегін жеткізді. 

Кеш барысында ашық аспан астында «Абайдың 
мұрасы – қазақтың ең асыл қазынасы» атты кітап 
к#рмесі ұйымдастырылып, елімізге белгілі #нер 
иелері Абай әндерін орындады. Тамылжыта күй 
шертіліп,  Абайдың образы сомдалды. Монолог 
оқылып, жас ақындар Абай #леңдерін және ақынға 
арналған #з жырларын оқыды. Астана қаласы 
Мемлекеттік академиялық филармониясының 
қазақ оркестрі қазақ күйлері мен түрлі композиция-
лар тарту етті. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Квота бойынша ауруханаға жатқызу жоспар-
лы түрде жасалады. Жоғары технологиялық 
медициналық қызметтерді к#рсетуге жолда-
маны жергілікті деңгейдегі емхананың немесе 
аурухананың маманы береді. Жолдама госпита-
лизациялар бюросының порталында науқастың 
таңдаған медициналық ұйымын есепке ала отырып 
тіркеледі. Егер де жергілікті жерде  ЖТМҚ-пен 
қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаса, онда науқасты 
жоспарлы түрде ауруханаға жатқызу мәселесін 
республикалық деңгейдегі комиссия қарастырады. 

«Квота алу үшін науқас алдымен тұрғылықты 
жеріндегі учаскелік дәрігерге жүгінуі керек. Со-
дан кейін ол салалық мамандардың қабылдануына 
барады. Консультация мен сараптамадан #ткеннен 
кейін пациент нұсқау бойынша стационарлық емге 
жіберіледі. Науқастың жолдамасы Порталға тір-
келеді, науқасты ауруханаға жатқызу күні қо сымша 
хабарланады» дейді 7леуметтік медици на лық 
сақтандыру қорының Астана қаласы бойынша фи-
лиалы директорының орынбасары А.Амангелдиев.

М7МС – бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау 
жүйесінің б#лігі.  Пациентке медициналық ұйымды 
еркін таңдау мүмкіндігін беру және жоспарлы гос-
питализация кезінде ұсынылатын медициналық 
қызметтермен қамтамасыз ету секілді екі негізгі 
қағиданы қамтамасыз етуге арналған. Сондай-ақ 
міндетті медициналық сақтандыру жүйесін енгізу 
2020 жылға дейін шегерілгенінен к#зі қарақты 
оқырман хабардар екенін де еске саламыз. 

Гүлзира ЖІБЕКЕНОВА,
«-леуметтік медициналық 

сақтандыру қоры» КЕАҚ Астана
қаласы бойынша филиалының сарапшысы

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ ТЕГІН КӨРСЕТІЛЕДІ

ЖАТАҚХАНАДАН 
ЗӘРУЛІК ЖОҚ

Журналистикадағы функциям ауысқасын, 
менеджмент, адам басқару, ұйымдастыру 
т#ңірегіндегі кітаптар ақтаруға, аудио-видео 
лекция-тренингтер қарауға тура келді. Атта-
рын тізсем, «қасиетті сиырға» тіл тигізгендей 
болармын. Пайдасы, әлбетте, орасан. Те-
ориям дереу практикамен қазықталғасын, 
тіпті. Бірақ қазақы тәрбие дейміз бе, кіндігіңмен байланған ауылдық түсінік 
дейміз бе, болмаса әлгі дүниелер ине жұтқан иттей қыларына #з басым 
күмәнданбаймын. 

Жалпақтап айтқанда, «Жетістікке жету үшін байлармен дос бол», 
«бастықтармен ғана байланыс орнат», «кедейлерде кесірлі энергетика болуы 
мүмкін» немесе «брендпен ғана киін», «рестораннан ғана тамақтан» тәрізді 
«ақылдар» «бұлтартпас дәлелдермен» бұйырылған кезде, сеніп қалу – тұрған гәп.

7рине, жағдайыңыз жетіп тұрса, Айдың шаңы қондырылған сағат тағыңыз, 
жарты сағат бұрын жаны болған бұғыны б#стек қылыңыз. Бірақ үнемі ілгері 
қарау адам табиғатын бұзбай ма? «К#ршісі аш отырып, тоқ ұйықтаған бізден 
емес» дейтін хадис қайда қалады? Жетімнің басын сипамасаң, жүрек қатайып 
кетерін айтқан кім еді? Ұлық болсаң, кішік болымыз қайда? Қала берді, 
дәулет біліміңнен емес, Алланың мейірімімен, «қарашада тұрған қара үйге» 
қарайласу үшін берілген шығар? «Байдың малында кедейдің ақысы бар» емес 
пе? Байлықты банк қорғамайды, Құдайдың берекесі сақтайды. 

Ал асып бара жатқан ештеңеңіз жоқ, тренингтен естіп алып, бақырларыңызға 
бұлғын киемін деп бұлқынып жүрсеңіз – таңыңыздың айрылғаны айрылған. 
Ұлдың мектеп формасы алынбаған, #зіңіз мейрамханаға күнде қи тастап 
жүрсеңіз – миыңызды қоса унитазға ағыза берсе болады. «Самообманмен» ай-
налысып, ұшпаққа шыққан ұлық тарихта жоқ. Лидерлік – киімді келістіруден 
емес, отбасыңды алаңдатпаудан басталады. Жетістік деген де – салыстырмалы 
нәрсе. Кім біледі, қоңырт#бел тіршілік кейбірімізге қайырлы шығар? Адам 
берген атақ пен Алла к#терген абырой екі б#лек. «Ризығы мол болуын қалаған 
кісі туысқандық қатынасын жақсартсын» дейтін шариғат шартын неге тез 
ұмыттық? 

Соңғы кездері жетістік формулаларымен ғана #мір сүретін, байлық кодын 
іздеп жүрген, тағдырын технологияларға байлаған кісілерді к#п байқап жүрмін. 
Батыс ақылмандарының кітаптары жақсы – біздің шығыстық түсінікке 
кереғар жері де жоқ емес.

Ерлан -БДІРҰЛЫ

КСРО кезінің бір ғана артықшылығы бол-
ды. Жер бетінде қазіргі кездегідей целлофан 
пакет пен баклажка шашылып жатпайтын еді. 
Мен, тіпті олардың не екенін білмейтінмін. 
Дүкенге сүт алу үшін, банкі алып баратын-
быз. Мамам ескі xалаттан с#мке тігіп беретін, 
сол с#мкемен азық-түлік алуға базарға бара-
мыз. Үйден де дәл қазіргідей пакеттеп қоқыс 
шықпайтын. Экология жағынан таза болыппыз 
ғой. Қазір мен тауға шыққан сайын, жүрегім 
ауырып түседі. Не деген лас xалыққа айналып 
кеткенбіз? Жер деген ол ананың символы ғой.

Жұлдыз Т7ЛЕУ

Баспас#з қызметінде істейтін достарым 
да, таныстарым да жетерлік. Ол байғұстардың 
жұмысы жеңіл дегендер қатты қателеседі, 
бастықтарының сұхбатын жазып, ақ тер-к#к 
тер болып отырады, сұрақты да #зі қояды, 
жауабын да #зі жазады, журналист пен 
респонденттің р#лінде жүреді. С#йтіп, #зі 
жазып шыққан сұхбатты яки мақаланы 
бастығына к#рсетеді, бекіттіріп алады. Ал ол 
сұхбат яки мақала БАҚ-та, сол БАҚ-тың бір 
журналисінің атымен жарық к#реді. 

*з басым ешбір баспас#з қызметінен 
мұндай дайын сұхбат алып, жариялап к#рмеппін, ондай ұсыныс болмады 
емес, болды, бірақ бастығыңның түрін к#рейін, сұрағымды қояйын деп 
тұрып аламын. Ұятым жібермейді (мақтану емес, шыны сол). 

Ал, сіздер – әріптестерім, шын айтыңыздаршы, дайын сұхбатқа аты-
ж#ніңізді жазғанда, бетіңіз қызармай ма?

Халима Т-ЖІҚҰЛ

Мына азаматтар ағайынды Нұрсұлтан мен 
Ерсұлтан Мұратбекұлдары. Бүгін Құрбан айт 
мерекесіне орай Қызылорда қаласы «Ақмешіт-
Сырдария» мешітінің ұйымдастыруымен #ткен 
қазақша күрестен кілем үстінде қарсылас 
шыдатпаған азаматтар. Ақырғы бәсекеде 
екеуі жұптасатын болып кілемге шақырылған. 

Ерсұлтан інілік ізеттілігі мен жас та болса қазақы дәстүріміздің жолын к#рсетіп 
күртешесін ортаға тастады. С#йтіп, жолын ағасы Нұрсұлтанға берді. Рухани 
жаңғырып жатқан кезде рухымызды #сіріп, санамызды селт еткізген осы бір 
к#рініске к#пшілік ризашылық білдірді. Бұл – болмашы б#зге бола дай-дай бо-
лып жатқандарға үлгі болса керек. Жастарға ағалық, әкелік #негелі с#зін айтқан 
ақын Серік Ыдырысов ағамыздың ықпалы болғанын да айта кетуіміз керек.
Ұлттық құндылығымызды қадірлейтін, қастерлейтін, дәріптейтін ұрпақ барда 
қазақтың ұлт ретінде рухы #р, қайтпас қайсар халық ретінде мемлекетіміздің 
іргетасын мығым ұстарына сенімім кәміл!

Біз осы ағаларға жол беріп жүрміз бе?

Талғат МАХАНОВ

Қыздар киер сораба, 
Салбыратып шашағын, 
Жаман жігіт бүлдірер, 
*з отбасын, ошағын...
Сорабаны қазіргі заманға лайықтап жаңғыртуға бо-

латын секілді, ал сіздер қалай ойлайсыздар? 7уелі бүгінгі 
менің замандастарым сорабаны ұмытып қалған жоқ па?

Суретте: Нағима Досжанованың жұмысы 
Алтынмен кестеленген сораба

ХІХ ғасырдың соңы, Батыс Қазақстан облысы

Серікбол ХАСАН

ЖЕЛІДЕГІ ӘЛЕМ

ШАРИҒАТ ШАРТЫН 
НЕГЕ ҰМЫТТЫҚ?

ЖЕР – АНАНЫҢ СИМВОЛЫ

БЕТІҢІЗ ҚЫЗАРМАЙ МА?

АБАЙ МҰРАСЫ – 
асыл қазына

АҒАЛАРҒА ЖОЛ 
БЕРІП ЖҮРМІЗ БЕ?..

СОРАБАНЫ БІЛЕСІЗ БЕ?

ДЕНСАУЛЫҚКЕШ
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Жас%спірімдер %здеріне жұмыс іздегенде 
қандай қауіпсіз амал-тәсілдерге жүгіне алады? 
Біріншісі, жұмыспен қамту орталықтарына бару. 
Сол жерде, жас%спірімдерге маусымдық ақылы 
қоғамдық жұмыстар ұсынады. Ең бастысы, 
барлығы заң жүзінде рәсімделеді.

Жақсылық Т7РЕҚҰЛОВ, 
Шымкент қалалық жұмыспен қамту 
орталығының маманы:

– Жұмыспен қамту орталықтары арқылы 10-
11 сынып оқушылары қоғамдық ақылы жұмыс 
істей алады. Дәлірегі, оқушылар жазғы демалыс 
уақытында денсаулығына зиян келтірмейтін, 
жеңіл жұмыстарда еңбек етіп, жалақы алады. 
Мысалы, оларға құжаттарды #ңдеу, «Жасыл ел» 
бағдарламасы аясында айналаны к#галдандыру, 
гүл қондыру сынды жұмыстар ұсынылады. 
*тініш білдірген жас пен жұмыс берушінің ара-
сында еңбек шарты түзіліп, оқушылар 37 мың 
теңге к#лемінде жалақы алады.

Екіншісі,  #зі  тұратын елді  мекендегі 
 «Жастар ресурстық орталықтарына» бару. Онда 
жас#спірімдерге нақты жұмыс тауып бермесе 
де, жұмыс іздеушінің жасы мен қабілетіне қарай 
қандай ресурстардан жұмыс табуға болатынына 
жол к#рсетеді.

Бұдан б#лек Қазақстанда www.enbek.kz 
электронды еңбек биржасы жұмыс істейді. 
Осы порталда бірыңғай бос жұмыс орындар 
және түйіндемелер қоры бар. Дегенмен, ондағы 
іздеу тарауында арнайы «жас#спірімдерге» 
деген б#лімі жоқ. 7йтсе де, жұмыс #тілі талап 
етілмейтін, «уақытша жұмыс кестесі бар» деген 
хабарландыруларды к#п кездестіресіз.

7рине, оқудан тыс уақытта аз-маз табыс 
тауып, ата-анаға, үй ішіне к#мектескен дұрыс-
ақ. ҚР заңы бұған рұқсат та беріп отыр. Тек ол 
ата-ананың келісімімен, зияны тимейтін жұмыс 
болса игі. Ал балалардың құқығын шектеу, бала 
еңбегін қанауға жол берудің салдары жақсылыққа 
апармайды. Қысқасы, баланың дене бітімі, ақыл-
ойы дұрыс қалыптасуы отбасы үшін де, еліміз 
үшін де маңызды екенін естен шығармаған ж#н.

-лия -ДІЛБЕК
Түркістан облысы

Бердияр Мүтәлі биыл 10-сыныпқа барады. Жасы 15-те. Мінезі 
тұйық, жасық. К%пшілік ортаға тез сіңісіп кете алмайды. Сол 
себепті анасы Бердиярды жазғы демалыста жастар к%п жинала-
тын лагерьлер мен тренингтерге жібереді. «Баламның мінезі ашы-
лып, ортаға тез бейімделіп үйренер» деп үміттенеді. Бірақ нәтиже 
ойлағанындай болмаған соң, жанына жұмысқа алады.

Бердияр МҮТ-ЛІ, 
Шымкент қаласының тұрғыны:

– Анам қаладағы дәмханалардың 
бірінде есепші болып жұмыс істейді. 
Жаз келгенде даяшы болып, #з ақшасын 
тауып жүрген қатарластарымды к#ріп, 
маған да жұмыс істеуді ұсынды. «Ол 
жерде к#бісі сенің құрдастарың бола-
ды. Уақытың қызық #теді. Жаңа достар 
табасың әрі #з қаржың болады» деді. 
Осыған дейін жұмыс істеп к#рмегенмін. 
Сабақ, одан уақыт қалса ағылшын тілін 

үйрену курстарына баратынмын. Бокспен шұғылданамын. 
Соның жаттығуына барамын. Биыл жазда алғаш рет #зім еңбек 
етіп, еңбегімнің жемісін к#рдім. Тіпті біраз ақша жинап, Алматы 
қаласына қыдырып, демалып қайттым.

Кейіпкеріміз әуелі қиындықтар болғанын жасырмайды. 
Айтуынша, дәмханаға келетін адамдардың мінезі әр алуан. Аз 
уақыттың ішінде келушінің к#ңіл-күйіне бейімделіп, к#ңілін 
табуды үйрену ауыр тиіпті.

– Бірақ #згелердің шамасы келгеніне қарап, намысқа тырыс-
тым. Мәзірді жаттадым, жымиып, сыпайы с#йлеуді үйрендім, 
– дейді ол.

Сұрап білгеніміздей – жұмыс беруші мен Бердиярдың ара-
сында еңбек шарты жасалыпты. Сондықтан кейіпкеріміз түннің 
бір уағында жұмыста қалып қоймай, кешкісін үйіне қайтады.

Венера 
ШЕРТАЕВА, 
заңгер:

–  Қ Р  Е ң б е к 
 ко дексінің 69-бабы, 
я ғ н и  ж ұ м ы с  к е р -
лер дің жекелеген 
с а н а т т а р ы  ү ш і н 
жұмыс уақытының 
қ ы с  қ а р т ы л ғ а н 
ұзақтығы бойынша, 
14 жастан 16 жасқа 

дейінгі балаларға аптасына 24 сағаттан артық 
еңбек етуге рұқсат жоқ. Сондай-ақ 18 жасқа 
толмаған балаларға жоспардан тыс қосымша 
жұмыстарды жүктеуге және жыл сайынғы 
еңбек демалысынан шақырып алуға және 
вахталық әдіспен жіберуге тыйым салынады. 

Ал 16 жастан 18 жасқа дейінгі жұмыскерлерге 
аптасына 36 сағаттан артық жұмыс істеуіне 
болмайды.

Жоғарыда айтып кеткендей, кәмелеттік 
жасқа толмаған баламен жұмыс беруші ара-
сында міндетті түрде еңбек келісімшарты түзілу 
керек. *йтпеген жағдайда, бұл заңбұзушылық 
болып есептеліп, жұмыс берушіге айыппұл са-
лынады. Атап айтқанда, лауазымды тұлғалар 
үшін айыппұл к#лемі — 50 АЕК, шағын 
кәсіпкерлік пен коммерциялық емес ұйым 
субъектілері үшін — 80 АЕК, орта кәсіпкерлік 
субъектілері үшін — 150 АЕК, ірі кәсіпкерлік 
субъектілері үшін — 200 АЕК дейін барады.

Сол себепті, заңнама бұзылған жағдайда 
сәйкес шағыммен еңбек инспекциясы ор-
гандарына жүгінген ж#н. Айта кетейік, 2018 
жылдың 1 қаңтарынан бастап айлық есептік 
к#рсеткіш м#лшері 2405 теңгені құрады.

Заңгердің айтуынша, Қазақстан заңна ма сында, кәмелет жасына толмағандарға тыйым 
салынған жұмыстар да бар. Атап айтқанда, 18 жасқа толмаған балаларды құмар ойын бизнесіне, 
түнгі к%ңіл к%теру орындарына, %ндіріс пен алкоголь, темекі, есірткі %німдерін саудалауға шақыруға 
тыйым салынады. Кәмелеттік жасқа толмаған қазақстандық тарға 4,1 келіден ауыр заттарды к%теру 
және тасу жағдайында жұмыс істеуге болмайды. Сондай-ақ ҚР Еңбек кодексінің 76-бабына сай 18 
жасқа толмағандардың түнгі уақыттағы жұмыстарды істеуіне рұқсат жоқ. Бұл бап бойынша 22:00-
ден таңғы 06:00-ге дейін түнгі уақыт болып есептеледі. Заңгердің с%зінше, заң бойынша балалардың 
жұмыс істеу сағаты да басқаша болатындықтан, оған да мән беру керек.

Сержан Тасболат Шұбарсу ауылында тұрады. Жасы 16-да. 
Биыл 11-сыныпқа барады. Жазғы демалысқа шыққанынан бастап 
әкесінің досының автобусына кондуктор болды. Осылайша күн 
сайын Шұбарсу-Шымкент бағытындағы автобус ішінде жүреді.

Сержан ТАСБОЛАТ, 
кондуктор жас%спірім:

– Жұмысым ауыр емес. Керісінше, 
қызық. *йткені автобусқа отыратын 
адамдардың дені таныстар, солармен 
қалжыңдасып, әңгімелесіп жүргенде 
уақыт тез #теді. Биыл 11-сыныпқа 
барамын. Бізден кейінгі сыныптар-
да оқитын оқушылар бізге «бітіруші 
сынып оқушысы» деп ерекше қарап, 
үлгі алады. «Сондықтан әдемі киініп 
жүруіміз керек» деп ойладым. Сол 

оймен ақша табуды ж#н к#рдім. Ата-анам қарсы болма-
ды. Отбасымыздың досының қол астында жұмыс істейтін 
болғандықтан, әкем рұқсатын берді. Жұмысқа шыға алмай 
қалған күндері менің орныма сыңарым Біржан шығады. Екеуіміз 
бірден жұмыс істеуімізге болатын еді. Бірақ үйде де үлкендерге 
қарасатын адам керек болған соң, тек мен жұмыс істеп жүрмін. 
Ата-анамыз «Еңбекпен тапқан нан тәтті» деп айтқанда аса 
түсінбейтінмін. Енді білдім. *з ақшаңды оңды-солды шашуға да 
батпайды екенсің. 27-28 тамызға дейін кондуктор боламын. Со-
сын мектепке дайындаламын.

Мақалаға кейіпкер іздеу барысында Бердияр мен Сержаннан 
басқа, әкесімен бірге үй ауласында қайнатылған жүгері сатып 
жүрген, базарда анасының қағаз-қалам сатуына к#мектесіп, 
сатып алушы тауып беріп жүрген балақайларды к#рдік. Ойын-
сауық парктерінде түрлі аттракциондарда балаларға қызмет 
к#рсететін жас#спірімдерді де к#зіміз шалды.

Солардың жанына жақындап «не үшін жұмыс істеп жүрсің?» 
дегенде, бірі «ата-анама к#мектесемін» десе, енді бірі «мектеп-
ке қажет заттарымды аламын» деп жауап берді. Кейбіреулері: 
«#зіміздің кәсіп болған соң», «әкем «істе» деп айтты» дейді.

Иә, расымен де мектеп демалысы басталысымен ата-ананың 
да уайымы пайда болады. Ол – баласының бос уақытын тиімді 
#ткізу. Айтпаса да анық, ата-ананың бәрі дерлік таң атып күн 
батқанға дейін жұмыста болады. Баласын қадағалайтын адам 
жоқ. Сондықтан жаздыгүні бірі баласын түрлі үйірмелерге 
жібереді немесе дайындық курстарын оқытады. Ал жас#спірімдер 
үйде отырғысы келмейді. Ақша тапқысы келіп, жұмыс іздейді.

БАЛА ЕҢБЕГІ 
БАҒАЛАНА МА?

«ДАЯШЫЛЫҚ 
МІНЕЗІМДІ ӨЗГЕРТТІ»

АВТОБУСТА 
АҚША ЖИНАЙДЫ

Қазақстанда жас#спірімдерге жұмыс істеуге бола ма? 
Балалардың неше жасынан бастап еңбекке араласуына рұқсат 

етілген? Бұл сұрақтарға жауап алу үшін заңгер кеңесіне жүгіндік.
Заңгер Венера Шертаеваның айтуынша, ҚР Еңбек кодексінің 

31-бабында к#рсетілгендей, Қазақстанда барлық балаларға жұмыс 
істеуге болады, бірақ сала мен жасқа байланысты шектеулер бар екен.

Мысалы, заңгердің с#зінше, 14 жасқа дейінгі балаларға кино, театр, 
циркте жұмыс істеуге болады. 7йтсе де мұнда баланың денсаулығы мен 
адамгершілік дамуына залал келмеуі тиіс. Сондай-ақ жұмыс істеуі оқу 

процесін бұзбауы керек. Ал 14 жастан бастап мектеп оқушылары сабақтан 
бос уақытында, денсаулығына зақым келмейтін жағдайда жұмыс істеуіне 

рұқсат етіледі. 15 жастан бастап, негізгі орта және жалпы орта білім 
алған жас қазақстандықтардың жұмысқа орналасуына құқы бар. Мұнда 

еңбек келісімшартына ата-ана немесе баланың қамқоршысы, асырап 
алушысы қол қоюы тиіс. 16 жастағы жас#спірімдер ата-ана қол 
қоюынсыз келісімшарт бекіте алады. 7йтсе де, бұл жаста ауыр 
жұмыс істеуіне, денсаулық пен рухани дамуына қауіпті және 

зиянды ортада еңбек етуіне тыйым салынған. Сондай-
ақ бұл жастағыларға жұмыс берушінің меншігін 

күзететін, толық материалды жауапкершілігі 
бар лауазымдарда жұмыс істеуіне 

рұқсат етілмейді.

НЕШЕ ЖАСТАН 
БАСТАП ЖҰМЫС 

ІСТЕЙ АЛАДЫ?

ЕҢБЕГІ ЕШ БОЛМАСЫН...
ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ 
ЖҰМЫС 
ІЗДЕУДІҢ ҚАУІПСІЗ 
ЖОЛДАРЫ

ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ЖҰМЫСТАР

Түркістан облыстық бала, отбасы және жастар ісі 
ж%ніндегі басқармасы балалар құқығын қорғау комитетінің 
мамандарының айтуынша, балаларға қатысты заңбұзушылық 
%ңірімізде күн тәртібінен түскен емес. Соның ішінде, 
отбасындағы зорлық-зомбылық, мектеп мұғалімдері тара-
пынан қысым к%рсету деректерінен б%лек, еңбегі еш болған 
жас%спірімдер де баршылық екен.

Баянғали Жұмабаев, Түркістан 
облыстық отбасы, бала және 
жастар ісі ж%ніндегі басқарманың 
қамқоршылық-қорғаншылық 
және балалардың құқығын қорғау 
б%лімінің бас маманы:

– Биылға әлі бала еңбегін 
қанауға байланысты тіркелген 
о қ и ғ а ,  к е л і п  т ү с к е н  а р ы з 
жоқ. К#біне ондай оқиға лар 
қыркүйек-қазан айларында бо-
лады. *йткені осы кезде мақта 

терімі басталады. Десе де, біз ол уақытты күтпей, 2018 
жылғы 1-12 маусым аралығында «Бала еңбегін қанауға 
қарсы 12 күн» атты Ұлттық ақпараттық науқанды 
#ткіздік. Науқанды #ткізу ж#ніндегі іс-шара жоспарына 
сай әрбір мектепте #мірдің қиын жағдайына тап болған 
немесе құқығы тапталған оқушылар үшін «Қызу желі» 
қызметі ұйымдастырылды. Басқарма мамандарының, 
жергілікті полиция қызметі #кілдерінің қатысуымен 
Түркістан, Кентау қалаларында және басқа да аудан, 
ауыл округтеріндегі жеке шаруа қожалықтарды, егін 
а лқаптарын, авто жу у, жанармай құю бекеттерін, 
кафе-тойханаларды аралады. Бала еңбегінің нашар 
түрлеріне тап болған балаларды анықтау мақсатында 
«Түнгі ауылдағы балалар», «Жас#спірім», «К#ше» атты 
кең ауқымды рейдтік іс-шаралар жүргізілді. Рейдтік 
іс-шаралар нәтижесінде бала еңбегінің қанау оқиғасы 
тіркелмеді. Десе де, полиция қызметкерлерімен бірге 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыс 12 күнмен 
шектелмейді. 2018-2019 жаңа оқу жылы басталысы-
мен қырқүйек-қараша айларында арнайы комиссия 
құрылып ауқымды түрде рейдтік жұмыстар жүргізіледі.
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дан айтқаны қате кетпейтін Мыңбай есімді пірәдарға 
7бдірахман қажы к#рген түсін жорытады. С#йтсе, 
7бдірахман қажының түсінде к#ргені мынадай оқиға 
екен. Түсінде қойнында ұстап тұрған қаршығасы бола-
ды. Бір кезде сол қаршығасы қойнынан қапыда ұшып 
кетеді. 7лгі қаршығаның балақ бауы болуы керек, 
сол балақ бауы қолында қалып қояды. «7ттеген-ай, 
қолымдағы қаршығамнан қапыда айырылып қалдым-
ау!» деп #кініп тұрғанда қолынан ұшып шыққан құс 
жер-к#кті аралап кеп, бір уақытта иесіне қайта оралып-
ты. 7бдірахман қажының к#рген түсін мұқият тыңдаған 
Мыңбай пірәдар былай деп жорыған к#рінеді: «Иә, 
Қажыеке, сіз шынында да бір тамаша түс к#рген екенсіз. 
Егер менің жорамалым келетін болса, таяу арада сіздің 
шаңырағыңызда мына жарық дүниеге бір ұл перзент 
келеді. Ұлыңыз #се келе жиһангез болады, қолыңызда 
тұрмайды. Бірақ түптің түбінде қайтып оралады» дейді. 

Мыңбай пірәдар айтқанындай, кешікпей 7бдірах-
ман қажы ұл перзент к#реді. С#йтіп, 1884 жылы 
дүниеге келген жаңағы нәрестені Мұхаметсәлім деп 
атап, азан шақырады. 7бдірахман ның Тасмұхамет 
деген тұңғыш баласы болатын. Ағайынды Тасмұхамет 
пен Мұхаметсәлім ауқатты қажы шаңы рағында #сті. 
Ауылдарының тұрған жері – Бурабай баурайындағы 
қазіргі Қымызнай мен Жаңаталап ауылдарының 
аралығында болған. К#нек#з қариялардың айтуына 
қарағанда, бұл жер кейінірек «Жатай жұрты» деп аталып 
кеткен.

Қажының үлкен ұлы Тасмұхамет #те шебер адам 
болған к#рінеді. 7кесі 7бдірахман қажыға еріп 
 Меккеге барған Мұхаметсәлім – бала қажы атанған. Ол 
мұсылманша хат танып қана қоймай, оқуын одан әрі 
жалғастырған. Кейіннен Қазан, Омбы, Ташкент тағы 
басқа қалаларда ағартушылық қызмет атқарған, соны-
мен бірге «Айқап» журналының хабаршысы болған.

Оның «Мұңлы Мәриям», «7деп», «Сабақ», «Сұлу 
қыз» атты еңбектері бар.

1928 жылы қуғынға ұшыраған Мұхаметсәлім – 
Тәуірбек Иманбекұлы деген бүркеншек атпен Таш-
кентте мұғалімдік қызмет атқарып жүрген жерінде 
1934 жылы НКВД адамдары тұтқынға алады. Бір жыл-
дан астам уақыт Қызылжардың түрмесінде отырған 
Мұхаметсәлім ауыр науқасқа душар болып, 1935 жылы 
қайтыс болады. Мұхаметсәлімнің мүрдесі ел ішіндегі 
белді азаматтардың қайраттылығының арқасында 
Қызылжардан Бурабай баурайындағы Жатай ауылында 
жатқан әкесі 7бдірахман қажының жанына қойылады.

С#йтіп, 7бдірахман қажының «қаршығасы» қайта 
оралған екен.

дап қойған екен. Бұл киімнің бәрі Тәуірбекке 
арналғанын к#рген бай: «Шырағым-ай, 
алдында ж#ніңді айтпадың ба? Мені жер-
ге кіргіздің ғой, енді не істейміз? Ұятты 
болдым ғой» деп налиды. Мұхаметсәлім 
#ткеннің оқасы жоқтығын айтып, онымен 
қимастықпен қоштасады.

Жолаушылар ұзақ жолда бір ауылға 
аялдамақшы болады. Тоқтаған ауыл адам-
да рының берекесі кетіп, екі аяқтарын 
бір етікке тыққандай абыржып жүр екен. 
С#йтсе, біреулер бір ауқатты қарияның 
үйін дегі мал-мүлкін кәмпескелеп жатқан 
к#рінеді. Осы жайды естіген жолаушылар 
бұл іске немқұрайды қарамай анық-қанығын 
білгілері келіп және осы жайдың шикілігін 
сезіп, тексеріп к#рсе, олар Үкімет адам-
дары емес, қаңғырған қарақшылар болып 
шығады. Жолаушылар жапа шеккендердің 
мал-мүліктерін иелеріне қайтарып бергізеді. 
С#йтіп, олар қариялардың алғысын алып 
жүріп кетеді. Осы сапарда К#кше #ңірі 
Алашордасының басшысы Мұхаметсәлім 
Кәшімов Ташкентке келіп жетеді. Елде 
қуғын к#рген оған жырақтағы Ташкенттің 
бір мектебіне мұғалім болып орналасуына 
халқымыздың аяулы перзенті Міржақып 
Дулатовтың септігі тиген екен. 

Ташкентте ол біраз жылдар қызмет жа-
сап, ел жақтағы туған-туысқан да рына да 
барып тұрған.

Бір күні мектепте оқушыларға сабақ беріп 
тұрған уақытта есікті біреу тықылдатады. 
Сыртқа шықса, бір қазақ суретті к#рсетіп, 
«Мына кісіні танисыз ба?»  дейді. 

Ол:  «Бұл, Мұхаметсәлім Кәшімов, яғни 
менмін» дейді лажсыздан.

– Онда сіз бізбен бірге жүріңіз, – деп 
сол жерден алып кетеді. Осыдан кейін ол 
Қызылжардың абақтысында азап шегіп, бір 
жылдан соң к#з жұмады.   

Сол аумалы-т#кпелі заманда «Қалың 
елім – қазағым» деп к#кірегі қарс айрылған 
арыс тарымызға аспан алақандай, жер 
тебінгідей болып к#рінген кезеңде бір-біріне 
демеу, сүйеу бола білген зиялы қауымның 
жоғарыда айтылған осындай #неге сінен 
бүгінгі ұрпақ – біз де үйренсек артық болмас 
еді.

Облыста туризм индустриясын 
дамытудың жол картасы шеңберінде 
7 негізгі бағыт бойынша 119 іс-шара 
жоспарланған. Мемлекет бас шы-
сының тапсырмасымен Ақмола об-
лысында қызмет к#рсету сапасын арт-
тыру мақсатында сертификатталған 

Кеңес #кіметі орнап, Алашор-
да ыдыраған кезде К#кшетау 
А л а ш о р д а с ы н ы ң  б а с ш ы с ы , 

«Айқап» журналының хабаршысы, ақын 
Мұхаметсәлім (Сәлім) Кәшімовке де сол 
сойылдың сойқаны тиетін болған соң, 
Ташкент қаласына баруды ұйғарып, жолға 
шығады. Алайда осы сапар барысында 
к#птеген кедергілерге кездескен ол 
оңтүстік аймаққа қарай жаяулап-жал-
пылап жүре береді. Кең сахарадан пана 
іздеп, арып-ашып жүргенде, әйтеуір бір 
елге жетіп, сол елдің бір байының үйіне 
жалданып қызметшілікке тұрған екен. 
Бұл жерде ол Тәуірбек деген бүркеншік 
атпен жүрген. Байдың Жүзтайлақ есімді 
әйелі: «Құдайдың жалшыға да кең маңдай 
беруін қарашы» деп, қасындағы әйелдерге 
Тәуірбектің келбетіне таңданысын жасыр-
май айтып отырады екен.  Жаз айларының 
бір күнінде байдың үйіне бір топ салт атты 
жолаушылар келіп түседі. Келген жолау-
шыларды бай киіз үйге енгізіп, қонақасы 
беріп жатады. Сыртта жүрген Тәуірбек бір 
кезде киіз үйдің ішінде даурығысып жатқан 
дауысқа құлақ түреді. С#йтсе олар «Антанта» 
деген с#здің мән-мағынасын ажырата алмай 
жатыр екен. Осы кезде ол үй ішіне бас сұғып, 
келген қонақтармен амандасқан соң, әңгіме 
#зегі боп жатқан «Антанта» с#зінің мән-
мағынасын айту үшін: «Мырзалар, рұқсат 
болса мен білгенімді айтып к#рейінші» деп 
әңгімеге араласады.

– Иә, иә, шырағым, рұқсат әрине, – 
деп даурығысқан мырзалардың ішінде 
т#рде отырған бір адаммен қас-қағым сәтте 
Тәуірбектің к#з жанары ұшырасып қалады. 
Т#рдегі отырған адам ым қағып, сыртта кез-
десуге ишарат білдіреді.

«Антанта» с#зінің мән-мағынасына 
қаныққан мырзалар: «Сен мұны қайдан 
біліп жүрсің?» деп сұрайды. Бұл сұраққа ол: 
«Ташкентте оқыған бір ағайым бар, содан 
естіп едім еді» деп жауап қайырады.

  Кешқұрым, манағы ым қағып, сыртта 
кездесуге ишарат білдірген адамымен ауыл 
шетінде, к#л жағасындағы қамыс тасасында 
кездеседі. Қамыс жағасында қос бауыр-
дай қауышқан – Міржақып Дулатов және 
жоғарыда біз айтқан Мұхаметсәлім Кәшімов 
еді.

Міржақып Мұхаметсәлімге: «Мына 
м#л діреген к#л, сылдыраған қамыс айта-
ды, отыз тістен шыққан с#з отыз рулы елге 
жетер, қазір #те сақ болу керек. Сен осы 
Тәуірбек деген лақап атпен жүре бер.  Мен 
саған осы есіммен анықтама жазып берейін» 
дейді. С#йтіп, Мұхамедсәлім Кәшімов қағаз 
жүзінде де Иманбеков Тәуірбек деген лақап 
атқа ие болады.

Міржақып Дулатов сол кеште үй иесіне: 
«Біз таңертең жүреміз, бізге ерттеулі ат пен 
бір адамның бастан аяқ, қол орамалына 
дейін жаңа киімі керек» деп ескертеді. 
Ертеңіне жолаушылар жүрер кезде бай 
Міржақыптың айтқанын бұлжытпай орын-

Теңдік МҰҚЫШЕВА
Ақмола облысы

қонақүй саны бес есеге артып, бүгінде 
олардың саны 22-ге жетті. Ал 36 
қонақүй жыл соңына дейін сертифи-
катталады. 

Щучье-Бурабай курорттық ай-
мағының айрықша басым б# лігінде 
туристерге жағдай жасау мақ сатында 

айтарлықтай жұмыстар атқарылды. 
Бизнес-құрылымдар арқылы инве-
стиция салына бастады. 1 млрд теңге 
сомасында «Щучинский» шипажай-
ын қайта құру жүргізілуде. Жақында 
«Архей» ЖШС-ның (Щучье к#лі) 
400 млн теңге тұратын денсаулық 
сақтау кешені пайдалануға беріледі. 
«Жеке батыр» шипажайының жаңа 
ғимаратын қайта құру және салу құны 
– 1,5 млрд теңге. 

Бурабай ауылында (құны 200 млн 
теңге) жабық су паркін салу бастала-
ды деген жоспар бар. Бірегей нысан-
дармен қатар, гольф-клуб пен трам-
плиннен шыққан республикалық тау 
шаңғысы базасы курортты дамытуға 
ерекше серпін беретін бірқатар жоба-
ларды іске асыру арқылы қамтамасыз 
етіледі.

7лемдегі жетекші PGI Management, 
Андорра (тау шаңғысы курортта-
рын басқаруда маманданған) К#кше 
тауының солтүстік беткейінде далалық 
зерттеулер жүргізді .  Жұмыстың 
қорытындысы бойынша тау шаңғысы 
курортын дамытуға арналған к#лбеу 
жарамдылығы туралы ұсыныс жа-

салды. Туризм индустриясы 100-ден 
астам нысанды қамти ды. Бүгінгі күні 
елорданың аума ғында 2016-2017 жыл-
дар аралығында 4,3 млрд долларға 
алты нысан бой к#теріп, 100-ден астам 
жұмыс орны ашылған. Соның бірі – 
Аршалы ауданында орналасқан «Бей-
барыс» демалыс орнының ашылу сал-
танатына Мемлекет басшысы #зі келіп 
қатысты. Сонымен қатар 2018-2019 
жылдары 2,2 млрд теңгенің үш нысаны 
пайдалануға беріледі («Home Family», 
«HAPPY VILLAGE», «Ақ қайың»). 

«Р у х а н и ж а ң ғ ы ру» ба ғдарла-
масының аймақтағы ішкі туризмді да-
мытуда р#лі орасан. Бағдарламаның 
«Туған жер – туған ел» негізгі бағытын 
іске асыру барысында Ақмола облы-
сының туроператорлары #ңірдегі 
тарихи және к#рнекті орындарда 
(Бурабай, Зеренді, Қорғалжын, Ерей-
ментау аудандары және Біржан-Сал 
ауданы) туристік бағыттарды дамыту 
жоспарын әзірлеп, оларды іске асы-
рып келеді.

*ткен жылы #ңірдің туристік 
әлеуеті туралы ақпаратты тарату 
және бұқаралық іс-шараларды #ткізу 

АТАМЕКЕН

КӨКШЕТАУ – 
СЕКСЕН КӨЛДІҢ САЯСЫНДА

мақсатында «Visit Aqmola» туристік 
ақпараттық орталығы ашылды. Бу-
рабай курортының тартымдылығын 
қамтамасыз ету мақсатында ««Four 
seasons» тұжырымдамасы іске асы-
рылады. Цифрландыру жобасының 
шеңберінде электрондық ақпарат 
жеткізетін синхрондалған Ақмола 
облысының (www.visitaqmola.kz) 
туристік потенциалы бойынша жаңа 
3 тілдегі интернет-ресурсы енгізілді.

Туристік сайттардан QR кодын 
оқуға қабілетті гаджеттерге арналған 
м о б и л ь д і  қ о с ы м ш а  д а м ы т ы л у -
да. Туристердің кері байланысына 
бағытталған бірыңғай Call-орталығы 
құрылды. «Burabay PASS» ресми 
туристік картасы (ол қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде, ақылды карточ-

ка және Beeline-ның SIM-картасы, 
ол уақытты және ақшаны үнемдеуге 
мүмкіндік береді) сатылымға шыға-
рылды. Қазіргі заманғы туристік гео-
портал құрылуда, ол 50-ден астам 
к#рікті, облыстың 43 қасиетті орыны-
на, 25 туристік бағдарға (К#кшетау, 
Б у р а б а й ,  З е р е н д і ,  С а н д ы қ т а у , 
Қорғалжын) кең ауқымды шолуды 
ұйымдастырады.

Баспас#з мәслихатына қатысу-
шылар «Ботай-Бурабай» ашық аспан 
астындағы этнографиялық музей, 
Шаңғы спортының республика лық 
базасы секілді және т.б. к#рнекті 
жерлерді аралап, рухани ләззат алып 
қайтты.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

Шырайлы сәт

Ауылда «Коворкинг» 
орталығы ашылды

АТУ арнайы бірінші курстықтар үшін 
есіктерін айқара ашып, оларды үлкен отба-
сына қабылдады. Алматы технологиялық 
университеті бас ғимаратының алды әсем 
безендіріліп, нағыз мерекелік күй сезілді.

Салтанатты шеруді «Тағам #ндіріс-
тері» факультетінің деканы Л.Байболова 
 факультет  студенттерімен баста  ды, 
олар  дың соңынан болашақ дизайнер-
лер мен  модельерлер, «Жеңіл #неркәсіп 
және дизайн» факультетінің студенттері 
ерді. Шеруді «Инжиниринг және ақпа-
рат тық технологиялар» факультеті нің 
жаңа студенттері мен факультет деканы 
Ж.Мырзагельдиева жалғастырса, аяқтаған 
«Экономика және бизнес» факультетінің 
студенттері.

– Сіздерді абыройлы да табысты 
#мір жолының маңызды кезеңі болатын 
қызықты, к#ңілді әрі жарқын студенттік 
шақ күтіп тұр. Сондықтан АТУ ұсынып 

отырған барлық мүмкіндіктерді толық 
к#лемде пайдаланған абзал. Оқыңыздар, 
танып-біліңіздер, табысқа жете беріңіздер, 
– деді  университеттің бірінші проректоры 
Б.Нұрахметов  құттықтау  с#зінде.

Іс-шара аясында университеттің бел-
сенді студенттері #з #нерлерін паш етіп, 
қонақтарға к#теріңкі к#ңіл-күй сыйлады. 
7н мен би орындалып, рәсім концерт ке 
ұласты. Сондай-ақ жыл сайынғы дәс-
түр бойынша «шашу» шашылып, бірінші 
курс тықтар мен олардың ата-аналары с#з 
с#йледі. 

Мереке соңында барлық топтар #з де-
кандарымен бірге аудиторияларға тарқады. 
Алғашқы оқу күні сынып сағатынан ба-
сталып, жаңадан келген студенттер #з 
оқытушыларымен және топтастарымен 
танысты. 

Кәмшат -ЛІБЕКОВА

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
т%рағалығымен маусым айында 
%ткен республикалық саяси-кеңестің 
отырысында тұрғындардың кітапқа 
құштарлығын арттыру, «Коворкинг» 
орталықтарын ашуға нақты тапсыр-
малар берілген болатын. Содан бері 
облыс және аудан орталықтарында 
аталған орталықтар ашылып, ел 
игілігіне беріле бастағаны белгілі. 
 Жуырда Айша бибі ауылында дәл 
осындай орталық ашылды.

«Коворкинг» с#зі ағылшын тілінен 
аударғанда «Бірге жұмыс істеу, еркін 
және бір-біріне тәуелсіз адамдардың 
бірлігі» дегенді білдіреді. Сондықтан бұл 
орталықта шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ 
ойнауға, жұмсақ диванда отырып к#ркем 
әдебиет оқуға немесе ғаламторды пайда-
ланып, электронды нұсқадағы кітаптарды 
оқуға мүмкіндіктер бар. Уақытыңыз тығыз 
болса, электронды үлгідегі кітаптарды 
қағазға шығарып алып кете аласыз. 

«Орталық ашу ісі Елбасының соңғы 
саяси-кеңестегі тапсырмасынан бастау 
алып отыр. Бұл ауылдық жерде тұңғыш 
рет ашылып отырған орталық екенін ерек-
ше атап #тейін. Ғабит Мүсірепов «Кітап 
оқымаған адамның ойы тоқы райды» дейді 
ғой, кітап оқу керек» дейді «Нұр Отан» пар-

тиясы облыстық  филиалы т#рағасының 
орынбасары Шәбден Тілеумұрат.

Ал аудан әкімі Бақыт Қазанбасов 
жыл соңына дейін ауданда үш «Ко-
воркинг» ашылатынын айтты. Мұнан 
соң Ш.Уәлиханов атындағы облыстық 
ғылыми-әмбебап кітапханасының ди-
ректоры Эльмира 7бдінова орталықтағы 
оқырмандардың к#беюіне тілектестік 
білдірсе, аудандық орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесінің директоры Аида 
Қалисаева облыстан келген қонақтарды 
және оқырмандарды «Коворкинг» 
орталы ғының жұмысымен таныстырып 
#тті.

Орталықтың ашылғанына ауыл тұрғын-
дары да дән риза. «Мұндай жаңа шыл 
орталықтың ашылғаны #те дұрыс. Жас-
тарды ойлауға, білімге жетелейді. *мірді 
байлықпен #лшеуге болмайды. Нағыз 
байлық – рухани байлық. Менің үйімде 
жеке кітапханамда екі мыңға жуық бағалы 
кітаптар бар. Оның ішінде әлем әдебиетінің 
ең құнды жәдігерлері кезде седі. Қазақ 
әдебиетінің алыптарының шығр малары да 
жеткілікті. Олар менің – үлкен байлығым, 
мақтанышым» деді Айша бибі ауылының 
тұрғыны Райымбек Мұсатаев.

Есет ДОСАЛЫ
Жамбыл облысы

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

БӘРЕКЕЛДІ!

Қай заманда болмасын әрбір перзенттің әділ 
бағасын берер шынайы т#реші – уақыт 
екендігі даусыз. Бүгінгі күні біз де #ткен 

күндер елесіне ой к#зімен қарасақ, тарихымызда 
қаншама қателіктер жіберілгендігін мойындауға тура 
келеді. Сонау тар жол, тайғақ кешу кезеңінде небір 
елім деп еңіреген абзал азаматтардың нақақтан жапа 
шегіп, жазықсыздан құрбан болғандығын к#ріп отыр-

мыз. Және олардың к#птігі соншалық, әлі күнге дейін 
есімдері белгісіз болып келгендері де бар.

Сол бір кезеңде қазақтың зиялы қауымы 
идеологиялық жағынан екіге жарылғандығын білеміз. 
Ендігі бір ауыз с#з, сол кездегі  «Алашорда» деп ата-
латын саяси ұйымның қатарында жүргендердің бірі 

– К#кшетау уезі Алашордасының бірінші  хатшысы 
болған Мұхаметсәлім 7бдірахманұлы Кәшімов 
 жайында.

Телеу руының белді азаматтарының бірі Кәшімұлы 
7бдірахман қажы бірде ерекше түс к#реді. Түс жору-



14 ANA TILI№35-36 (1449-1450)
 29 тамыз – 5 қыркүйек
2018 жыл П О Э З И Я

ЖАСАМАДЫМ 
КҮНДЕСТІК

Үзілсе де к#здерімнен тамшы жас,
Еш адаммен болған жоқпын қарсылас.
Алғаш #лең жазғанымда деп еді,
7бу ақын енді атыңа қамшы бас.

Біреулерге болсын құным бес тиын,
Дедім ылғи елден алғыс естиін.
Кей жылпостың с#зіне еріп адастым,
*кінішті жасағаным кеш түйін.

Сырласайық қатарыма текті кел.
Жан емеспін, жүрген әсте тентіп ел.
Мына #тпелі #мірде әлі қолыма,
Бақытымды түсірмедім мен түгел.

Оқушы боп алған жоқпын кіл бестік,
*тті бастан талай дүркін білместік.
Қатар құрбым алдымды орап #тсе де,
Жасамадым танысыма күндестік.

***
Қар жауды қаламызға түнде біздің,
Қалмады жұқанасы жүрген іздің.
Мінеки, қойны-қоныш желге толды.
Үзілгені секілді түймеміздің.

Қаламызға қар жауды түнде біздің,
Жүрісі де жүдеді «күймеміздің».
Б#лменің ауасы да суық тартты,
Кездейсоқ кіргеніне үйге күздің.

Алмайтындай боранның тыным жағы,
Жапалақтап қар жауды бүгін тағы.
Аязды елең қылмай ақ ұлпаға,
Оранып тұр қаланың бүкіл бағы.

Кім бәстеспек боранның қарқынымен,
Жауды ғой, қаламызға қар түнімен.
Осынау қыс суретін қиналамын,
*нердің с#йлетсем деп қай тілімен?

АУЫЛҒА ХАТ

Болмайды балаң барда бағаң т#мен,
Таусылмас сағынышым саған деген.
*зіңнен жүрсем де алыс бұл Алматы,
Бір мінез к#рсетпеді маған б#тен.

Сенде #тті бала күнгі бақытты шақ,
Барғанда қарсы аласың ашып құшақ.
К#зіме елестейді тау мен тасың,
Бейне бір жарқылдаған жақұтқа ұқсап.

Ержеттім ұл-қызыңмен бірге гүлдеп,
Бұл күнде азаматпын білгенім к#п 
*зіңе барып қайтсам, аяулы ауыл,
Қаламын қалың ойдан бір жеңілдеп.

Арқанды к#кпар еткем мықты есілген,
Шықпайды тентек кезім тіпті есімнен.
Ауылым, санамдағы саған деген,
Сеземін арман-ойдын бітпесін мен!

***
Жұмсартып, #рекпіген #ктем желді,
Далаға тағы к#ркем к#ктем келді,
Жылылық қан жүгіртіп #н бойына,
К#терді еңсесі сәл ш#ккен жерді.

Қақаған қара суық сынды әуелі,
Болыпты қалың бақтың сырты әдемі.
Құз таудан құлап аққан бұлақтардың,
Құлаққа құйылып тұр сырлы әуені.

К#зіңді айналаңа бұрсаң, құрбы,
Жусанның қырат-қырдан исі аңқиды.
Бұл к#ктем алып келген маң даладан,
К#ресің к#ркемдікті мың сан түрлі.

Жасартты к#ктем жердің тау мен тасын,
Естідік к#ктен құстың ән мен даусын.
*тпей ме маңдайынан күн ыстығы,
Шың жатыр бүркеп алып қармен басын.

Шағы ғой, тал-теректің к#ктеп, #сер,
Ақша бұлт шудаланып к#кте к#шер.
Құрысы жазылады, бәлкім, жердің,
Т#беден т#пелеп бір т#ксе н#сер.

Жұмсарды таудан ескен желдің демі,
Кіріпті құстар келіп к#лдің де #ңі.
Оранып к#к шалғынға осы қазір,
Қалған ба, жасырынып жердің меңі?! 

***
Сені қайтып ұмытайын мен енді?
Ару едің, ағайынға беделді.
Жанарыңнан жарық сәуле түсіріп,
Білмей #стің сыпсың #сек дегенді.

Қайыңдай ең к#ктемде #скен бүр жарып,
Тұрушы еді, жанарыңда нұр жанып.
Саған қарап к#з қадаса бәз біреу,
Кететінмін кенеттен бір «жынданып».

Жаның жұмсақ, с#здерің де әлді еді,
Таңдайымда тынысыңның бал демі.
Сен қасымда жоқсың қазір, аяулым,
Сағыныштың басылатын қайда емі?

Қалса да алыс айлар бізді түлеткен,
К#з алдыма күндер түгел тұр #ткен.
К#кті кезіп, шарт-шұрт етсе найзағай,
Сезесің бе жүрегімді дір еткен?

Ескіргендей саған сыйлар жер гүлі,
Адамдаймын к#п жұтылған желге үні.
Жылдар жылжып, алыстадық аулаққа,
Маған хабар бермесің де белгілі.

***
Досымның ізін кесіп, бағып жүріп,
Қолынан алғаным жоқ, ағын жұлып.
К#рсетсе ізгілігін інілерім,
Кетеді к#ңілім шалқып, жаным күліп.

Алдыма адыраңдап келіп мені,
Ешқашан тең-тұстарым кемітпеді.
Жанымды жабырқатпай жақын жүріп,
Есімде #рісімді кеңіткені.

***
Қыс түсіп, жердің үстін қар құрсады,
Толып тұр ақ ұлпаға тау құрсағы.
7неки, аяқ-қолын суық сорған,
Бақылдап әлдекімге қарға ұрсады.

Қаһарын далаға тұр бүркіп аяз,
Мұз қатты #зендерге түбі таяз.
Жасырды қар бүркеніп, жер әжімін,
Шығарды ұйтқып соғып, жел әзілін.

Танытпай к#рер к#зге дұрыс қылық,
Ақ түтек алай-дүлей тұр ысқырып.
Желігіп жеңіл киіп сыртқа шықсаң,
Тастайды тұла бойды құрыстырып.

Далада тыртығы жоқ, күміс қарлы,
Демегін «бітпей талай жұмыс қалды».
Шығарды қойды #ріске шопан жігіт,
Қаймықпай қатал қыстан тым ызғарлы.

ОЙҚАЙЫҢ

*зің жаққан от барында кеудемде,
Басқа ұлыңнан сағынбаспын кем менде!
Жастық шағым еске түсіп, жан мекен.
Қанаттанып қалам саған келгенде.

Жырақтағы қыстақсың сен бір шағын,
*зіңде #тті ойын қуған нұр шағым!
Мен алысқа кеткен кезде, Ойқайың,
Сенің де олқы соғып тұрар құрсағың.

*зіңде алғаш құлаш ұрдым #нерге,
Анам болып жетеледің мені #рге.
Ұланыңның #кініші болмас-ау,
Бар к#ркіңді к#шіре алсам #леңге!

Кеше ғана асық атқан – жас бала ем,
Ой-қырыңды жалаң аяқ басқан ем.
Бал дәуренім қалып қойған, жан мекен.
Ұмыттырмас #зің барда басқа әлем!

ҚОҢЫРАУЛЫ КҮЗ

Жаз кетті, ерітетін к#ңіл мұзын,
Келдің бе, қоңыраулатып, қоңыр күзім?
Жастық шақ жалт берді де, #ткен талай
Жылдардың табанына к#мілді ізім.

Байлыққа болмасам да жарлы кісі,
Жан емен, орындалған барлық ісі.
Қол беріп, қоңырау соққан күзден кейін,
*мірдің барын білем қарлы қысы.

Болғам жоқ, топты жарған үздік дарын,
7йтсе де таттым салқын күздің балын.
Жетпіске жетсем-дағы ұмытпадым,
Алдымда #ткелі ауыр жүздің барын.

К#зімнен ұшса да ұзап жақсы мансап,
Есігін келер күннің аштым аңсап.
Ғасырға жетесің ғой десе біреу,
Қоямын қорқынышпен басты шайқап.

Қолға еркін бермесе де #мір тізгін,
Кешпедім күйін әсте к#ңілсіздің.
Асуын жетпіс жастың астымдағы,
Жемісін жеп отырмын қоңыр күздің.

***
Сезгендей мазасыздық жеңген мені,
Жауратты күздің суық желген желі.
Шекпенім үстімдегі ауыр сондай,
Тұр, міне, к#терілмей жерден жеңі.

Біртіндеп үн #згеріп, күлкім жасып,
Барады тұла бойдан ұйқым қашып.
Басымнан #те шыққан жақсы-жаман,
Білмеймін үнсіз ғана тұр ма ымдасып?!

***
Жалт етіп #те шықты жастық бастан,
Жат болды к#п жақыным бас сұқпастан.
Таныстар к#зден ұшты бала күнгі,
Кезінде жан дүниесін жақсы ұқпастан.

*ткір тіл, болмасам да #р мінезді,
Сүймеймін сылбыр қимыл, болбыр езді.
Жасырман жаттап #стім жас шағымнан,
*релі #лең жолын, ойлы с#зді.

Бір ағам ауыр міндет жүктеп еді,
*ткердім, мені туған жұрт демеді.

Жанымды жасытқан соң жаттың ісі,
Намыстың дәйім алға тартты күші.
Шіреніп, ақыл айтты қайсыбірде,
*зіне #з ақылы тапшы кісі.

Біреудің қолтығына суды бүркіп,
Іздейтін қайдағы бір сырды тінтіп.
Жандардан дәл осындай, жасырмаймын,
Тұратын болдым ылғи сұмдық үркіп.

Жыр жазсам қуанамын тілмен шебер,
С#зіме жан сырымды білген сенер.
Қасыма кім жолайды, қарағым-ау,
*н бойым жамандықпен кірленсе егер.
 
АЛМАТЫ

7уелгі сырым саған бұл ұқтырған,
Ат басын келдім алыс бұрып қырдан.
Алматы – ару қала гүлге оранған,
К#зге ұрып, к#ркемдігі тұнып тұрған.

Биік үй мұнаралы, сүйсіндірдің,
Сәулесі маңдайыңды сүйсін күннің.
Жанына жақындасам таныс қыздың,
Сеземін тал бойынан иісін гүлдің.

Аулақпын сүбелі с#з таба алмаудан,
Соғады ертелі-кеш самал таудан.
Бойыңды сергітеді әлде лезде,
Жаңбырда жақсылық бар саған жауған.

Жолдарың тіреледі тауға барып,
Тұрады ақ шамдарың таңға жанып.

Мерейтой иесінің облыстық қазақ драма театрындағы 
#нер кеші басталар сәтте мекеме есігінің алдына ұзынша 
қызыл кілем т#селді. Белгілі актрисаны құттықтауға келген-
дер сол кілемнің екі жағына б#лініп, қаз қатар сап түзеді. Ке-
нет әлгі т#сеніштің ұшар басынан Нұрсифат апамыз к#рінді. 
Лауреат анамызды кімдер сүйеп келе жатыр деңіз! Мерейтой 
иесінің бір жағында Қазақстанның театр қайраткерлері 
одағының т#рағасы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Тұңғышбай Жаманқұлов, екінші жағынан Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты Досхан Жолжақсынов қолтықтап 
келеді. Биік тұлғалардың бұл ардақтауына қалың қауымның 
қошеметі қосылды. Сол кезде Нұрсифат анамыздың қандай 
к#ңіл-күйде болғанын айта алмаспын, бірақ біздің ойымызда 
«Халыққа жасалған ерен еңбектің #теуі, соған лайық құрметі 
болады екен ғой» деген тұжырым пайда болып, бақытты 
адамға деген қызығушылық сезімі атойлады.

Мерейтой иесінің кеші облыстық қазақ драма театры 
актерлерінің театрландырылған к#рінісімен ашылды. Сах-
нада театр есігін жаңа ашқан, жас Нұрсифат тұр. «Маған 
#нер қо нар ма екен?» деп толғанады, жүрексінеді жас 
актриса. Осы кезде оған аян беріледі. «Нұрсифат, үмітіңді 
үзбе, ұмтыл алға, алған бетіңнен қайтпа. Бақ біреуге 
түстенеді, біреуге қо нады. Саған бақ қонады, қызым» деп 
жігерлендіреді #нер-ана. 

Мұнан соң Кебектің ғашығы Еңлік, Айша бибінің 
досы Бабаджа ханым, хакім Абайдың жары 7йгерім об-
раздарынан қысқаша к#ріністер к#рсетілді. Мұның бәрі 
Нұрсифат Салықованың жас күнінде сомдаған бейнелері, 
ойнаған р#лдері болатын. Кейіннен сахнада алпыс жылға 
шегініс жасалып, жас Мақсұт Салықов пен жас Нұрсифат 
Салықованың образдары сомдалды. Бір-біріне ғашық, 
ынтық, #нерге құштар жас жүректердің түсінісуі, бір-бірін 
тапқандағы м#п-м#лдір қуанышты сәттері шынайы берілді. 
Мұнан соң екі ғашықтың отау құрғаны, жас Нұрсифаттың 
«Мен ана болдым. Бір қолыммен бесікті, бір қолыммен сах-
наны тербеттім. *нер жолы – қиын жол» деп толғанған сәті 
жүрек толқытты.

Сахнаға мерейтой иесі, ардақты әже, абыройлы маман, 
театр #нерінің тарланы Нұрсифат Салықова шыға кел-
генде к#пшілік орнынан тік тұрып, ұзақ қол шапалақтап, 
құрмет к#рсетті. Мерейтой иесін облыс әкімінің орын-
басары Ерқанат Манжуов құттықтап, облыс әкімі Асқар 
Мырзахметовтың құттықтау хатын оқып берді. 

Мұнан соң Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Тұңғышбай Жаманқұлов, Досхан Жолжақсынов, ҚР 
Парламенті Сенатының қызметкері Болат  Бейсенбаев 
құттықтап, мерейтой иесіне «Ел ардақтысы» медалін тақты. 
Осыдай кейін Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауда-
нынан келген қонақтар Жарма ауданының әкімі Нұрлан 
Сыдықовтың құттықтауын жеткізіп, мерейтой иесін аудан 
әкімінің Құрмет грамотасымен марапаттады. 

Бұл кеш ыстық лебіздер мен құттықтауларға толы  болып, 
соңы ән мен биге жалғасты. Осылайша, Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері, ҚР Мәдениет қайраткері, «Еңбек 
ардагері» медалінің иегері Нұрсифат Салықованың 80 
жылдығы лайықты деңгейде тойланып, атап #тілді.

Есет ДОСАЛЫ
Жамбыл облысы

Мұндай ауқымды шараны Қазақстан  Республикасы 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры және ЮНЕСКО 
клубтарының Қазақстандық Ұлттық Федерациясы 
ұйымдастырды.

Байқау финалистері Академияның әртүрлі #нер 
саласындағы үздік шеберлерінен: вокал, музыкалық аспап-
тар, к#рнекі және хореографиялық #нер, қарым-қатынас 
дағдылары және шешендік #нер саласындағы білім беру 
бағдарламасынан #тті.

Бір апта бойы #ткізілген шығармашылық пәндер 
 бойынша шеберлік сыныптары мен сабақтар барысында 
қатысушыларТ.Жүргенов  атындағы  Қазақ Ұлттық *нер 
Академиясы  мен  П.И.Чайковский атындағы Алма-
ты музыкалық колледжінің  жетекші оқытушыларынан 
шеберлік сағаттары  мен білім алды. 

«Шығармашылық дарынды жастарды қолдау және да-
мыту Тұңғыш Президент Қорының басымдықтарының бірі 
болып табылады. Және біз ЮНЕСКО клубтарының Федера-
циясымен ынтымақтастықта мемлекеттің болашақ әлеуетін 
қалыптастыруға үлес қосуға қуаныштымыз. Сонымен қатар 
биылғы жылы «Шығармашылық академиясы» Елбасының 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын насихаттауға арналған. 
Біз бірлескен күш-жігерімізбен жастарымыздың ашылуына 
жәрдемдесуге, бейбіт және тұрақты болашақ үшін берік негіз 
қалайтынына сенгіміз келеді» деді Қордың Алматыдағы 
#кілдігінің директоры Сергей Тохтаров.

А. МҰСАБЕК

Мінуар 
ӘКІМХАНОВ

Бар екен қандай ісім жақпай қалған,
Қайсыбір жақындарым сырт тебеді.

Мейлі, дос, мінің к#п деп айыптағын,
Қалмайды қарау с#зден тайып бағым.
Біреуді сырттан сыбап с#йлегенше,
Келеді әрбір істі байыптағым.

7ркімнің #зінше бар к#зқарасы,
Табылар ашып айтар с#з таласы.
Сыртымнан кесіп-пішіп билік қылған,
Жандардың бола алмаймын қолбаласы.

***
Жан едің бір алтынға да бергісіз,
К#здеріңнен к#рінетін пәктігің.
Қайдан тұрақ тапқаның да белгісіз,
Сені ойлаумен зулап талай батты күн.

Сағындырып артасың ба жүк тағы,
Аңсап #лең жазарыңа негіз деп.
Не ойлайды мені білген жұрт жағы,
*тем десем #мір бойы сені іздеп.

***
Бұл #мір жасамады дегенімді,
Қолыма түсірмедім керегімді.
Шынымен іздей қалсаң қағаздағы,
Табарсың жырларымнан дерегімді.

Тірлікте іздей ме деп шын бір қалап,
Жолыңа әлі күнге жүрмін қарап.
Аударсаң к#ңіл к#зін кітабыма,
Аңсаған ой-арманым тұр мұңдалап.

***
Адалдармен арпалысып кектесіп,
Жүрген талай кеудемсоқтар кетті #шіп.
Қытымырдың қырда басқан ізіне,
Шықпады әлі бір уыста ш#п те #сіп.

Бермесе де жасы үлкен деп маған т#р,
Ұстап #ттім іштей одан бағамды #р.
Жүн-жұрқаны жиып теріп байлық деп,
Болған жоқпын алашапқын, арам тер.

ҚУАНАМЫН 

Жас шақта тауды кезіп, ешкі бақтым,
Орманнан отын әкеп, пешті жақтым.
Құптасын, әлдекімдер құптамасын,
7йтеуір еңбегімнен енші таптым.

Жасырман #спесем де аққа жарып,
Тілімді ширатпадым датқа жанып.
Қалтамды қалыңдатып алу үшін,
Қаржы да сұрамадым жатқа барып.

леді тауға барып,
дарың таңға жанып.

Алысқа ұзап кеткен дардай даңқың,
Жатады шаттық болып, жанға дарып.

Алматы, мың жыл жасап күн кешкелі,
Жарығың күндіз түгіл, түнде #шпеді.
*зің де #сіп-#ңген талай ақын,
Арнады атыңа к#п жыр кестелі.

Кетпес боп орнаса да тауға мұзы,
(Жаз түгіл, жайлы қала жанға күзі).
Қашанда қастерлісің #зің бізге,
Қонаевтай дананың қалған ізі.

Қазақты таңдандырып жасын жырмен,
К#шеңде алшаң басып Қасым жүрген.
Ұзасам сағынышым білінеді,
Тигенде табаныма тасың бірден.

Алатау баурайына біздің қарлы,
Орныққан қаласың бір жұлдызды-арлы,
Талпынған азаттықа Желтоқсанда,
Қалайша ұмытайын күнді ызғарлы.

Басыңнан #ткерсең де у-шулы азап,
Келесің мұқалмастан мың жыл жасап.
Тарихи таластарға т#теп беріп,
Айналдың сен қалаға сыршыл ғажап.

7лемге атың таныс ұлы ісіңмен,
Кімге де айта аламын мұны шын мен.
Алматы, кең кеудеңе кешегі әнші,
Күләш пен 7міренің үні сіңген.

Жоқ қала демесем де теңдесері,
Жыр жаздым мақтан етіп менде сені,
Алысқа даңқы кеткен Алматымсың,
Тиген бір қазақ дейтін елге себі.

***
Алматыға тағы да бір күз келді,
Ағаш біткен сары жапырақ жамылды,
Сағынышқа айналады бізге енді,
Ести алмай құстың даусын жағымды.

Алатаудың балақтарын қар басты,
Келеді ертең қыс сүйретіп шылбырын.
Аппақ қырау сақал-мұртқа жармасты,
К#рмеген бір адамымдай шын-бұрын.

Қас-қағымда #тті жазда жарқын жүз,
Қалдырмаған жан секілді түк белгі.
Алматыны тұсаулап тұр салқын күз,
Қар т#гем деп т#бемізге бұлт келді.

К#ргенімді айтпай қалай тоқтайын?
Алматыны басып қалды сұр тұман.
Жадау тартып тұр ғой әне, топ қайың,
Кеттім үркіп жапырақсыз сұрқынан.

ҚАЙ ЖЕРДЕ 
ЖҮРСІҢ, ҚАРАҒЫМ?

7н салшы келіп қасыма,
Ашылсын десең қабағым.
Мың сан ой тастап басыма,
Қай жерде жүрсің, қарағым?

*зіңді дәйім жоқтайды,
Жүрегім іздеп ізгі әнді.
К#кірегім жұтты к#п қайғы,
Болмадық бірге біз мәңгі.

Шекпесін жаным қалай мұң?
Аумады к#ңілім басқаға,
Қиылып кейде қараймын,
Табаның тиген тасқа да.

Іздеуден әсте жалықпан,
Табар ем сені нақ білсем.
Ашығын айтшы жабықпан,
Қайсы үйдің отын жақтың сен?

МЕРЕЙ

МӘДЕНИЕТ

ӨНЕРДЕГІ 
өрнекті жол

БАЛАЛАР 
БАҚ СЫНАДЫ
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2018 жылС П О Р Т
қ о л  ж е т к і з д і .  С п о р т  с а л а с ы н -
да табыстарға жетіп қана қоймай, 
спорт инфрақұрылымдарын да-
мытуда да алға қадам жасады. ХХІ 
ғасырдың бірінші онжылдығында 
Қазақстан спорты #рлеу кезеңін ба-
сынан кешірді. Мемлекеттің ұдайы 
қолдауы мен спортшылардың ынта-
жігері жоғары нәтижелердің кепілі 
болды. 2000 жылы Сиднейде (Авс-
тралия) Олимпиялық ойындар #тті. 
Қазақстан құрама командасы үлкен 
табысқа жетіп, командалық есепте 
199 елдің ішінен 22-орынды иеленді. 
Қазақстандық үш спортшы: боксшы-
лар Бекзат  Саттарханов пен Ермахан 
Ибраимов және жеңіл атлет Ольга 
Шишигина Олимпиада чемпионы 
атанды. Күміс   медальды Мұхтархан 
Ділдәбеков пен Болат Жұмаділов 
(бокс), Ислам Байрамуков (еркін 
күрес), Александр Винокуров (вело-
спорт) омырауларына тақты.

Қазақстанның үздік спортшы-
лары 2004 жылы Афинада #ткен 
Олимпиялық ойындарға қатысты. 
Бақтияр Артаев Олимпиада ал-
тынын алып, дәстүр бойынша ең 
шебер боксшыға берілетін Баркер 
кубогын да иеленді. Күміс жүлдені 
Геннадий Головкин (бокс), Сергей 

рекордын жасады. Бұған дейінгі ре-
корд Жапонияға тиесілі еді.  Алексей 
Полторанин (шаңғымен жүгіру), 
Ольга Новикова, Михаил Сорокин 
(шаңғымен бағдарлау) – т#рт-т#рттен, 
Александр Червяков (биатлон) – үш, 
Николай Чеботько (шаңғымен жүгіру), 
Юлия Галышева (фристайл), Игорь 
 Закурдаев және Дмитрий  Кошкин (тау 
шаңғысы) екі-екі алтыннан иеленді. 

Қазақстандық альпинистер де 
үлкен табыстарға қол жеткізді. 2010 
жылы Ерванд Ильинский бастаған 
Қазақстан командасы әлемде бірінші 
болып жер шарындағы биіктігі сегіз 
мың метр ден асатын 14 шыңның 
бәрін бағындырды. Респу-
бликада кәсіпқой 
с п о р т  д а м ы -
д ы ,  б о к с т а н , 
велоспорттан, 
футболдан, хок-
к е й д е н  к ә с і п қ о й 
к л у б т а р  қ ұ р ы л д ы . 
Қазақстандық боксшы-
лар – Василий Жиров 
пен Геннадий  Головкин 
әлемге танылды. 2006 жылы 
Президентінің бастамасы-
мен «Астана» кәсіпқой ве-
локомандасы құрылды. Ай-

ойындардың маңызы аса зор. 2012 
жылдың шілде-тамыз айларын-
да Лондонда XXX Жазғы олимпиа-
да #тті. Қазақстан құрамасы жалпы 
командалық есеп бойынша 205 елдің 
арасында 12-ші жоғары орыннан 
к#рінді. Қазақстандық спортшылар 
13 медаль иеленді. «Алтын» медальды 
жеңіп алған Серік Сәпиев техникасы 
жоғары боксшы ретінде Баркер кубо-
гына ие болды. 2014 жылы Ресейдің 
Сочи қаласында #ткен Қысқы Олим-

пиада да мәнерлеп сырғанаудан Денис 
Тен қола жүлдегер атанды. Рио-де-
Жанейрода #ткен 2016 жылғы Олим-
пиада Қазақстан үшін аса табысты 
болды. 17 алтын, күміс, қола медаль-
дар Қазақстанға командалық есеп 
бойынша 22-орынға қол жеткізуге 
мүмкіндік берді. Олимпиада «алты-
нына» ие болған спортшыларымыз: 
суға жүзуден – Дмитрий Баландин, 
ауыр атлетикадан – Нижат Рахимов, 
бокстан – Данияр Елеусінов. Күміс 

жүлделерді Жазира Жаппарқұл (ауыр 
атлетика), Елдос Сметов (дзюдо), 
 Василий Левит, 7ділбек Ниязымбетов 
(бокс) пен Гүзел Манюрова (әйелдер 
күресі) иеленді. Фархад Харки, Алек-
сандр Зайчиков, Карина Горичева 
(ауыр атлетика), Галбадрах Отгонцэ-
цэг (дзюдо), Ольга Рыпакова (жеңіл 
атлетика), Эльмира Сыздықова, Ека-
терина Ларионова (әйелдер күресі), 
Иван Дычко, Дариға Шәкімова (бокс) 

қола жүлдегер атанды. 
2014 жылғы XVII Жазғы Азия 

 ойындарында  (Инчхон қаласы, 
К о р е я )  Қ а з а қ с т а н  ж о ғ а р ы 
к#рсеткіштерге  қол жеткізді . 
Құрлықтық  сайыстарда командалық 
есеп бойынша т#ртінші орынды 

иеленіп, 84   медальды қанжығаға бай-
лады. Суға жүзуден Дмитрий Баландин 

үш алтын медальға қол жеткізді. 
Боксшыларымыз да тамаша #нер 

к#рсетіп, он алты   медальдың алта-
уын жеңіп алды. Тағы бір жарқын 

спорт мерекесі – VIII Қысқы 
Азия ойындары 2017 жылдың 
ақпан айында Жапониядағы 
Саппоро қаласында #тті. Бұл 
жолы Қазақстан 9 алтын, 11 
күміс, 12 қола жүлдеге ие 
болып, т#ртінші орыннан 
к#рінді. Алматы қаласында 
2017 жылдың 29 қаңтары 

мен 8 ақпаны ара лығында 
#т кен Қысқы Универ-
сиада спорт әле міндегі 

айтулы оқиғалардың 
бірі  болды.  Уни-
версиадаға 57 ел-

д е н  2  м ы ң н а н 
астам спортшы 
қ а т ы с т ы .  Ж а -
рыс спорт тың 12 

түрі бойынша #тті, 85 
медаль жиынтығы жүлдеге 

тігілді. Қазақстанның жас спортшы-
лары туған елдің т#рінде тамаша #нер 
к#рсетіп, командалық есеп бойынша 
екінші жүлделі орыннан к#рінді, 11 ал-
тын, 8 күміс, 17 қола медальға ие болды. 
2014 жылы қараша айында Алматыда 
ауыр атлетикадан әлем чемпионаты 
#тті. Қазақстан құрамасы үшінші орын 
алды.

2014 жылы мамыр айында Астана 
мен Қарағандыда велосипед спорты-
нан Азия чемпионаты #тіп, Қазақстан 
құрама командасы екінші орынды 
иеленді. Халықаралық аренадағы 
қазақстандық спорттың мәртебесі 
біртіндеп #се бастады: тек 2015 
жылдың #зінде ғана жалпы алғанда 
жеті жүздей медаль кеудеге тағылды. 
Қазақстандық спорттың табысы 
спортшылардың ынтымағын, ерік 
күштерін паш етті, патриоттық рухты 
аспандатты. Қазақстандықтар кәсіби 
спортта да жарқын жетістіктерге жетті. 
А.Винокуров, А.Луценко, Ф.Ару, 
В.Нибали #нер к#рсеткен «Astana Pro 
Team» әлемдегі ең табысты велокоман-
дасы атанды. Веложарысқа қатысушы 
командалар жеке сында да, «Тур де 
Франс», «Вуэльта», «Джиро д`Италия», 
«Париж-Ницца» командалық жары-
сында да бақ сынады. 2013-2015 және 
2017 жылдары «Astana Аrlans» кәсіби 
спорт клубы «Дүниежүзілік бокс серия-
сы» (WSB) жобасы бойын ша чемпион 
атанды. 2010 жылы кәсіпқой бокс-
тан (WBA) әлем чемпионы құрметті 
атағын қазақстандық Бейбіт Шүменов 
жеңіп алды, бұл титулды ол 2014 жылға 
дейін ұстап тұрды. Қазақстандық 
орта салмақтағы кәсіби боксшы, 
2010 жылдан бастап бірнеше нұсқа 
бойынша әлем чемпионы Геннадий 
 Головкин бүкіл әлемнің миллиондаған 
жанкүйерінің батырына айналды. 
2013 және 2017 жылдар аралығында 
Г.Головкинді «Ring» арнайы басылы-
мы «Жыл боксшысы» деп жариялады. 

Футбол жанкүйерлері үшін аса 
маңызды оқиға болды: алғаш рет 
отандық футбол тарихында 2013 
жылы Еуропа клубтық турнирінің 
топтық кезеңіне – Еуропа Лигасына 
қарағандылық «Шахтер» футбол ко-
мандасы енді. 2015 жылы елордалық 
«Астана» футбол клубы ең беделді 
халықаралық клуб турнирінің – Чем-
пиондар Лигасының топтық кезеңіне 
#тті. Қазақстандық спортшылардың 
жетістіктері елдің толымды табыс-
т а р ы м е н  а с т а с ы п  ж а т т ы .  О л а р 
#здерінің жарқын жеңістерімен 
 Отанымызды даңққа б#леді, Қазақстан 
Республикасының халықаралық 
беделін к#теруге лайықты үлес қосты. 
Біздің спортшыларымыздың жеңісі 
–  Қазақстан халқының мерейі . 
Қазақстан спорт саласы бойынша 
к#птеген этнос #кілдерін әлемге та-
нытты. Олимпиадалық құрама ко-
манда халықтың нағыз спорттық 
 Ассамблеясына айналды. 

Спорттағы жетістіктер, бұқаралық 
жарыстар елді жақындастыра түседі, 
бірлік пен #зара түсіністікке қызмет 
е т е д і .  Т ә у е л с і з д і к  ж ы л д а р ы н д а 
Қазақстан Республикасы әлемдік 
спортта лайықты орын алды. Егер 
әрбір қазақстандық біздің олимпиада-
шылар тәрізді тек алға ұмтылса, онда 
Қазақстан с#зсіз алдыңғы қатарлы елге 
айналады.

Керімсал ЖҰБАТҚАНОВ, 
Қазақ-Орыс халықаралық 

университеті «Рухани жаңғыру» 
ғылыми-зерттеу орталығының 

жетекшісі

-

-

-

-
-

-

-

қол жеткізді. 2010
ьинский бастаған 
асы әлемде бірінші 

ндағы биіктігі сегіз
ын 14 шыңның
Респу-

й
д ы . 
ксшы-
Жиров
оловкин 
006 жылы 

астамасы-
сіпқой ве-
ылды. Ай-

Сочи қаласында #ткен Қысқы Олим- бокстан – Данияр Елеусінов. Күміс қола жүлдегер атан
2014 жылғы X

ойындарында (И
К о р е я )  Қ а з а қ
к#рсеткіштерге
Құрлықтық сайыст
есеп бойынша т#

иеленіп, 84   медальд
лады. Суға жүзуден Д

үш алтын медаль
Боксшыларымыз

к#рсетіп, он алты
уын жеңіп алды.

спорт мереке
Азия ойында
ақпан айынд
Саппоро қал
жолы Қазақ
күміс, 12 қ
болып, т#
к#рінді. А
2017 жыл

мен 8 ақ
#ткен
сиада

айту
бір
ве

д

р
түрі б

медаль жиы
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лары туған елдің т#рі

Жапонияның Хиросима қаласында 
1994 жылдың қазан айында #ткізілген 
Азия ойындары қазақстандық спорт-
шылар үшін жеңіспен аяқталды. Ресми 
емес командалық есепте біздің құрама 
25 алтын, 26 күміс және 26 қола медаль 
жеңіп алып, т#ртінші орыннан к#рінді. 
Халықаралық жарыстарға қатысып, 
жеке және командалық табыстарға 
кенелген Қазақстанның үздік спорт-
шылары #з елінің мәртебесін абырой-
мен қорғады. Олардың жеңістері бүкіл 
әлемнің назарын саясатта ғана емес, 
сондай-ақ әлемнің спорттық карта-
сында да елеулі орынға к#терілген 
жаңа тәуелсіз елге аударды.

Қазақстандық спорт шеберлері 
1990-шы жылдардың екінші жарты-
сында әлемнің үлкен спорт аренала-
рында жиі-жиі #нер к#рсете бастады. 
1996 жылдың ақпанында біздің спорт-
шылар алғаш рет Харбиндегі III қысқы 
Азия ойындарына қатысып, бірден 
үздік нәтиже к#рсетті – тек Қытайды 
ғана алға салып, жалпы командалық 
есепте  екінші  орынды иеленді . 
Қазақстандықтар 14 алтын, 9 күміс 
және 8 қола   медальды ұтып алды. 
Сол 1996 жылы ұлттық олимпиадалық 
командасы алғаш рет Атлантадағы 
ХХVІ Жазғы олимпиада ойындарына 
қатысып, 199 ел қатысқан спорт до-
дасында жалпыкомандалық есепте 
22-ші орыннан к#рінді. Бұл – спорт 
әлемінде енді ғана таныла бастаған ел 
үшін үлкен табыс болатын. Василий 
Жиров Олимпиада алтынын алып 
қана қоймай, отандық бокс тарихын-
да тұңғыш рет техникалық шеберлігі 
ең жоғары боксшыға берілетін Бар-
кер кубогын жеңіп алды. Балуан 
Юрий Мельниченко мен бессайысшы 
Александр Парыгин да Атлантадағы 
жеңістерін тойлап жатты. Нысана 
к#здеу жарысында Сергей Беляев 
к#зге түсті: ол екі күміс медаль жеңіп 
алды. Бір-бір күміс  медальды бокс-
шы Болат Жұмаділов пен ауыр атлет 
Анатолий Храпатый иеленіп қайтты. 
Қола   медальды боксшылар Ермахан 
Ибраимов пен Болат Ниязымбетов, 
балуан Мәулен Мамыров пен мерген 
Владимир Вохмянин қанжығаларына 
байлады. 1998 жылы Жапонияның 
Нагано қаласында #ткен Қысқы олим-
пиада Қазақстан командасына екі 
қола медаль әкелді. Олардың иелері: 
конькийші Людмила Прокашева 
мен шаңғышы Владимир Смирнов. 
1998 жылы Бангкокта #ткен 41 ел 
қатысқан XIII жазғы Азия ойында-
рында Қазақстан жалпы есепте 5-орын 
алып, 78   медальды жеңіп алды (24 
алтын, дәл сонша күміс және 30 қола). 
Бір жылдан кейін Кангвондағы ІV 
қысқы Азия ойындарында біз жалпы 
есепте Қытай мен Оңтүстік Кореядан 
кейінгі үшінші орынға қол жеткізіп, 
түрлі спорт түрлерінен 10 алтын, 8 
күміс және 7 қола   медальды иелендік. 
Жас мемлекеттің спорттық жеңістері 
қа зақ стандық атлеттердің шеберлігін 
ғана танытып қойған жоқ, сондай-ақ 
еге мен Қазақстанның спортты да мы-
туға да үлкен к#ңіл б#летінін к#рсетті.

Жоғары деңгейлі спорт жарыста-
ры – саламатты #мір салтын, дене 
шынықтыру мен спортты насихат-
тайтын ең озық тәжірибенің бірі. 
Қазақстан тәуелсіздік жылдарын-
да жалпыұлттық игілікке айналып 
үлгерген үздік спорттық жетістіктерге 

 Филимонов (ауыр атлетика),  Георгий 
Цурцумия (грек-рим күресі), Ген-
надий Лалиев (еркін күрес) жеңіп 
алды. Дмитрий Карпов (онсайыс), 
Серік Елеуов (бокс), Мхитар Ману-
кян (грек-рим күресі) қола жүлдегер 
атанды. 2008 жылы Бейжіңде #ткен 
Олимпиялық ойындар үлкен спорт 
әлеміндегі маңызды оқиғаға айналды. 
Қазақстандық спортшылар бұл сында 
да елімізді жақсы қырынан танытып, 
2 алтын, 2 күміс және 4 қола медаль 
ел қоржынына түсті. Қазақстан жалпы 
есепте 205 мемлекет ішінде 29-орынға 
тұрақтады. 2010 жылы Канаданың 
Ванкувер қаласында биатлоншы  Елена 
Хрусталева олимпиада күмісін жеңіп 
алды. 2010 жылы спорттың жазғы 
олимпиадалық түрлері бойынша әлем 
чемпионаттарында қазақстандық ат-
леттер – 11 медаль, Азия чемпионатта-
рында – 50 медаль, Азия кубоктарында 
– 6 медаль, Еуразиялық ойындарда 131 
медаль еншіледі. 

Біздің Елбасы үлкен спорттың жал-
пыұлттық маңызын, сондай-ақ оның 
халықаралық аренада мемлекеттің 
лайықты имиджін қалып тас тырудағы 
р#лін нығайтуға үлкен мән береді. 
Осыған орай, Қазақстан қатысушы 
ғана емес, ірі спорт жарыстарын 
ұйымдастырушы да болуы қажет деп 
шештік. Елбасының бастамасымен 
2006 жылы Қазақстан 2011 жылғы 
Азия ойындарын #ткізу құқығына 
ие болды. Бұл жетістік кездейсоқ 
емес еді. *йткені Қазақстан Пусанда 
(Оңтүстік Корея, 2002 жыл), Аомориде 
(Жапония, 2003 жыл), Дохада (Катар, 
2006 жыл) және Чанчуньда (Қытай, 
2007 жыл) #ткен Азия ойындарында 
командалық есеп бойынша абыройлы 
т#ртінші орынды тұрақты иеленіп келе 
жатыр еді. 2011 жылдың қаңтар-ақпан 
айларында Астана мен Алматыда 
#ткізілген VII Қысқы Азия ойында-
рында қазақстандық спортшылар #те 
жақсы #нер к#рсетіп, 32 алтын, 21 
күміс және 17 қола жүлде жеңіп алды. 
Қазақстан құрамасы алтын жүлде саны 
бойынша Қысқы Азия ойындарының 

тулы нәтижеге бірден қол жетті: сол 
жылы Александр Винокуров Испа-
ния «Вуэльтасында» топ жарды. 2009 
жылы «Астана» велокомандасы «Тур 
де Франс» мәртебелі к#пкүндігінде 
жеңіске жетті. 2010 жылы әлемдік 
рейтингте бірінші орынға к#терілді. 
Кәсіпқой велокоманданың табыста-
ры арқасында «Астана» бренді спорт 
әлеміне кең танымал болды. 2010 
жылы қазақстандық және шетелдік 
боксшылардың басын қосқан «Astana 
Arlans» кәсіпқой спорт клубы құрылды. 
Содан бері клуб Бүкіләлемдік бокс 
сериясы (WSB) жобасына тұрақты 
қатысып келеді. 2008 жылы Астананың 
«Барыс» хоккей командасы алға үлкен 
қадам жасады: Еуразия кеңістігінің ең 
жоғары дивизионында – Құрлықтық 
хоккей лигасында ойнай бастады. 
Қазақстан туы астындағы спорттық 
жеңістер синергетикалық әсер берді: 
отаншылдықты мығымдады, жас-
тарды саламатты #мір салты-
на бейімдеді, Қазақстанның 
табыс ты #ркендеп келе жатқан 
ел ретіндегі халықаралық 
беделін арттыра түсті.

Б ұ қ а р а л ы қ  с п о р т 
пен жоғары жетістіктер 
с п о р т ы н ы ң  о ң т а й л ы 
т е ң г е р і м і  Қ а з а қ с т а н 
с п о р т ы н ы ң  б а с т ы 
ерекшелігіне айналды. 
Жоғары жет іст іктер 
спортының бәсекеге 
қабілеттілігі, әлемдік 
аренадағы табыстар 
– бұқаралық спорт 
үшін таптырмас #неге. 
Қазақстандықтар үшін 
қашанда Олимпиялық 
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XVII ғасырдың басына қарай Батыс 
 Еуропа елдерінің ішінен сауда және отарлық 
біріншілікті Голландия иемденді. Оның отар-
лық иеліктері Оңтүстік және Солтүстік Аме-
рика құрлығында, Индонезия мен Цейлонда 
орналасты. 

Ағылшындар мен голландықтар теңіз-
дер мен мұхиттар кеңістігінде, дүние-
жүзілік саудада #з үстемдіктерін орнату 
үшін бәсекелестік күреске шықты. Сау-
даны нығайту мақсатында олар отарлық 
иеліктерінде сауда факторияларын дамытты. Ол жерде саудагер-
лер тұратын үйлер мен тауарларды сақтайтын қоймалар салын-
ды. Ағылшындар мен голландық отарлар негізінен мемлекеттің 
қолымен емес, сауда компанияларының күшімен құрылды. 
Отарлық иеліктерінде немесе сауда факторияларында отбасымен 
қоныс аударушылар тұрды. 

XVI  ғасыр бойында Англияда бірнеше ірі сауда компаниялары 
пайда болған еді, олар дүниенің әр түкпірімен сауда байланыста-
рын жүргізіп отырды.  XVII ғасырдың басында солардың ішіндегі 
ең мықтысы, атақтысы Ост-Үнді компаниясы болды. Бұл компа-
ния негізінен Үнді мұхиты арқылы сауда жүргізетін еді.   

ТАҒЗЫМДҮБІРЛІ ДОДА

ҚҰЛАҚТАНДЫРУ

Алатау ауданына – 10 жыл!

Мен он жылдықты Ақжар ауылын-
да жүріп, бес шақырым К#ктал деген 
ауданның орталығына барып-келіп жүріп 
оқыдым. Бастауыш мектепті сол Ақжарда, 
одан кейін он жылдықты К#кталда 
бітірдім. Ол кезде біз Октябрь ауданы бо-
латынбыз. Бүкіл ауданда қазақша жалғыз 
мектеп сол К#кталда болды. Біз 9-сыныпқа 
келгенде тағы бір мектеп ашылды, ал күні 
бүгінге дейін әр ауылда мектеп бар. 1958 
жылы мектеп бітіріп, екі жыл К#ктал 
қой совхозында құрылыста жұмысшы 
болып істедім. Екі жылдан кейін Қазақ 
мемлекеттік университетінің филоло-
гия факультетіне түстім. Біздің уақытта 
қазіргідей бірден оқуға түсу жоқ, екі жыл 
жұмыс істеп барып қабылданамыз. Оқуға 
1960 жылы түсіп, 1965 жылы бітірдік. Ол 
кезде 75 бала оқимыз, 75 баланың 50-і 

Жарылқасын Нұсқабаев және т.б, қазіргі 
барымыз осылар. Солтүстік Қазақстанда 
Қарақат Шалабаев мұғалім болды, ол кере-
мет әнші де еді. Одан кейін қазір Меркіде 
тұратын Қырықбаев, Талғарда Сарғожаев 
деген курстастарымыз бар. Осындай 75-
тен аз қалдық. Қалмырзаев Ақт#беде артис 
болды. Облыстық драма театрының 60 
жылдығында біздің Ғ.Мүсірепов атындағы 
театрға келіп #зінің артистік #нерін 
к#рсетті. Бәріміз де жан-жақты болдық. 
Мен курстастарыммен мақтанамын.

Мен қарапайым студент болдым. 
Бірақ жаман оқығаным жоқ. Ол кезде 
де жай және жоғары стипендия бола-
тын. Мен үнемі жоғары стипендиямен 
оқыдым. Жамбылға, Жамбыл атындағы 
мектепке 4 айға тәжірибеге бардық. Сон-
да мұғалім болдық. Т#лен 7бдік екеуіміз 
теңімізді сол жақтан тауып, Жамбылдан 
қыз жетектеп қайттық. Үйдегі апайыңды 
осылай кезіктіргенмін. Т#ртінші курста 
үйленіп, стипендиямен кәдімгідей от-
басымды асырадым. Ол кезде қазіргідей 
студенттер жаппай жұмыс істеу деген 
жоқ. Дегенмен, бірен-сарандары істейтін. 
Курстас тарым Асқар Исаев, Мәдіғани 

Қадірлі айтыссүйер ағайын!
Алматы қаласы күні аясында Алатау ауда нының 10 

жылдығы мен «Алматы ақшамы» газетінің 30 жылдығына 
арналған аламан айтыс #теді. Алатау ауданы әсем қала-
ның ажарын кіргізіп, әлеуетін арттыруға айрықша 
үлес қосып отыр. Алматы қаласы әкімдігінің тікелей 
ұйымдастыруымен #тетін «Алатауым – алтын ұям» атты 
бұл жыр жәрмеңкесіне Бекарыс  Шойбеков, Аспанбек 
Шұғатаев, Жансая Мусина, Еркебұлан Қайназаров, 
7сем Ереже, Рүстем Қайыртай, Мұхтар  Ниязов, 
Қалижан Білдәшев,Т#леген Жаманов, Шұғайып 
Сезімхан, Біржан Байтуов, Қазірет Бердіхан, Қанат 
Мырзахан, Ершат Қайболдин, Ержан 7міров, Рауан 
Қайдаров, Саягүл Бірлесбек, Абай Жолмағанбетов, 
Талғат Мықи, Арғынбек Қалжан қатарлы топ жарған 
жиырма ақын қатысып, «Таскредит» қаржы компания-
сы (президенті Дулат Тастекеев) және «Ай-Cер» компа-
ниясы (Айкерім және Айкүнім Мәнізорова) жүлделерін 
сарапқа салады. Сондай-ақ «Алматы ақшамы» газетінің 
«Зейнолла Сәнік атындағы мәдениет қорының» арнайы 
жүлделері бар. Бас жүлде – авток#лік.

Айтысты Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
М.Мақатаев атындағы сыйлық тың лауреаты, Айтыс 
ақын дары мен жыршы-терме шілердің Халықаралық 
Одағының басқарма т#рағасы, к#рнекті ақын Жүрсін 
Ерман жүргізеді. 

Айтыс «Алатау» дәстүрлі �нер театрында 15-16 қыр -
күйек күндері �теді. Екі күнде де басталуы – сағат 15:00-де

Билеттер: «Алатау» театрының, Республика сарайы-
ның, Суденттер сарайының кассаларында сатылады.

Байланыс телефон: 398-62-44, 8778 778 0719
Ұлттық �нердің тойына асығыңыздар! 

Индонезия астанасы Джакарта мен 
Палембанг қаласында %тіп жатқан 
байрақты бәсеке 18-ші Жазғы Азия 
ойындарында 8 алтын, 8 күміс, 29 қола 
(барлығы 45 жүлде) еншілеген Қазақстан 
құрамасы алғашқы ондыққа кірді. 

Алғашқы үштікке Қытай (86 алтын, 62 күміс, 43 қола), Жа-
пония (43 алтын, 36 күміс, 57 қола) және Оңтүстік Корея (28 
алтын, 36 күміс, 42 қола) сынды Азияның экономикасы дамыған 
алпауыт мемлекеттері орналасқан. Индонезия құрамасы 22 ал-
тын, 15 күміс, 27 қола жүлдемен ерекшеленіп т#ртінші орында 
келе жатыр. Осылайша алаң қожайындары бесінші орында 
тұрған Ираннан (17 алтын, 15 күміс, 15 қола) 5 алтын жүлдемен 
алда тұр. 

Велоспорт бойынша сынға түскен Алексей Луценко топтық 
жарыс кезеңінде әрі жекелей сында да #зін Азиядағы ең мықты 
вело шабандоз екенін дәлелдеді. Ол 40 шақырым жолды 55:37:13 
уа қытта жүріп #тіп, Азиаданың екінші алтын жүлдесін жеңіп 
алды. Джиу-джитсу спортының #кілі Дархан Нортаев (62 келі) 
ел қоржынына т#ртінші алтын жүлдені салды. Ал күміс жүлдені 
Денис Евсеев пен Александр Бублик жеңіп алды. 

Каратэші Гузалия Ғафурова Азия ойындарының чемпионы 
атанды. Ол финалда қытайлық спортшыны 2:0 есебімен жеңді. 

К#ркем гимнастикадан Қазақстан құрамасы Азия ойындары-
ның чемпионы атанды. Ел қоржынына Азиаданың жетінші ал-
тын жүлдесін салды. Бұл сында ел намысын Алина 7ділханова, 
Даяна 7бдірбекова және Адиля Тілекенова қорғаған болатын. 

Суға жүзуден Қазақстан командасы эстафеталық сында қола 
жүлдегер атанды. 400 метрге кешенді түрде жарысудан Қазақстан 
намысын Дмитрий Баландин, 7діл Қасқабай, 7ділбек Мусин 
мен Александр Варакин қорғаған болатын. Қазақстандық ко-
манда 3:35.62 уақыт к#рсеткішімен үздік үштікке енді. Сонымен 
қатар жекелей сында жүзгіш 7ділбек Мусин де қола медаль 
еншіледі. Қазақстандық жүзгіштер осымен екінші рет қола 
 медаль алып отыр. 

Қазақстандық үш боксшы Азия ойындарының ширек фина-
лына шықты. 2017 жылғы 7лем чемпионы Қайрат Ерәлиев (56 
келі) қарсыласы тайлық спортшы, 2015 жылғы Азия чемпионы 
Чатчай Бутдимен жұдырықтасу кезінде осалдық танытты. Бұл – 
команданың алғашқы жеңілісі.

Азиададағы Қазақстан құрамасының жалауын к#терген 
7ділхан Аманқұл (75 келі) т#решілердің бірігіп қабылдаған 
шешіміне сәйкес, жекпе-жектің үш кезеңінде де басымдық 
танытып, Таиландтың тағы бір #кілі, қарсыласы Афист 
 Ханхокруеаны 5:0 есебімен тізе бүктірді. Медаль үшін күресте 
тағы бір жеңіске жеткен қазақстандық боксшы Теміртас 
Жүсіпов (49 келі) болды. 1/8 финалда Қазақстан құрамасының 
жекпе-жектерін Бекдәулет Ибрагимов түйіндеді. Боксшы 
қытайлық Гуан Ваннан 5:0 есебімен басым болды.

 Салтанат ҚАЖЫКЕН

Біз жиі түшкіреміз және есі нейміз. 
Түшкіру – әдетте тұмаудың ал ғашқы белгісі, 
ал есінеу болса – ұйқының, шаршағандықтың, 
я к%ңілсіздіктің нышаны. Бұл екі құбылыстың 
физиологиялық аспектісі ежелден белгілі. 

Түшкіргенде не есінегенде дереу  ауызды 
қолмен жабамыз. 7детте бұл қимылға біреу 
істемегенде ғана к#ңіл аударамыз. Сол 
біреу к#бінесе бала болып шығады, онда 
оған мұндай жағдайда басқаларға тұмау 
жұқтырмау үшін ауыз жабу керек екенін 
түсіндіреміз. Ал түшкірушіге: «Сау болыңыз!» немесе «Бақытты 
болыңыз!» деп айтып жатамыз. Міне, осылардың барлығы айқын 
нәрселер екені соншалық, тіпті оған назар аударып отырудың #зі 
уақытты ысырап еткендік болар еді. 

Бірақ бұл құбылыстарға байланысты кейбір жағдайларға қызы-
ғатын ғалымдар да табылады. Ал оған әлі де түсінік табыла қой ған 
жоқ. ХІХ ғасырдың аяқ шенінде жер шарының әр жерінде – Афри-
када, Азияда, Оңтүстік Америкада және Еуропада жүргізілген 
этно графиялық зерттеу материалдарында адамдар барлық жер-
лерде бірдей түшкіріп, есінегенде ауыздарын жабатындары еске 
салынған. 

Иттің миының салмағы 100 грамм, сиырдың миының салмағы 350 
грамм шамасында болады екен. Бұдан әрі қарай жылқы (500) және 
басқа жануарлар келеді. 

Адамның миының салмағы 1400-1500 грамм болса, үнді 
пілдерінің миы 4-5 килограмға жетеді. Бірақ бұған қарап ең 
ақылдысы үнді пілі екен деуге болмайтыны анық. Бұл орайда ми 
мен дененің салмақтарының арақатынасы маңызды болатын болса 
керек. Осы #лшеммен келгенде пілдің миының салмағы оның бүкіл 
салмағының 0,27 проценті ғана болады екен. Ал адам миының 
салмағы оның бүкіл дене салмағының 2-2,5 проценті шамасында 
болады. 

Дәрігерлер күлуді терең демалудың бір 
түрі санайды екен. Ол жай демалу ғана емес, 
психологиялық тұрғыда бойға жинақталып 
қалған үрей сезімдерін тарқатады. 

Бақыт гормондарын түзуге жағдай 
жасап, стресс гормондарының пайда бо-
луын тежейді. Қатты күлген адам #зін 
босаңсығандай сезінеді. Швед мамандары 
күлкі мен қалжыңның, әсіресе бір жері 
ауырған адамдарға оң әсер ететінін атап 
к#рсетеді. Ал норвег дәрігерлері күлкінің 

к#кірек қуысын және қарынның сыртқы қабатын нығайтатынына, 
бүкіл ағзаны сергітетініне назар аударады. Мамандардың к#пшілігі 
күлкіні жүгірумен салыстырады, к#ңілді күлкі ұйқыны, зат 
 алмасуын жақсартады деп есептейді. Содан да адамдардың бір 
күнде кем дегенде 10 минуттай күлгені пайдалы деп есептейді. 

Иілмейді, сынады,
Жеңіл құрал батпайды.

Жаңбыр оны жуады,
Балта бірақ шаппайды.

(Тас)

Біз неге есінейміз?

Бексұлтан НҰРЖЕКЕҰЛЫ, 
жазушы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты:

Кімнің миы ауыр?

Көңілді жүрудің пайдасы қандай?

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ЕҢ...ЕҢ... 

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

-зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Англия мен Голландияның отарлауы

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН 

Қаладан алғаным,
Алты арба асқабақ.
Алты арба асқабаққа жеккенім,
Жеті ала тарғыл баспақ.
Тайпақ мүйіз, ақ б#ксе баспақ,
Ақ б#ксе баспақ. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

СТИПЕНДИЯМЕН  
ОТБАСЫМДЫ 
АСЫРАДЫМ...

Би есімі – ел есіндеӘЗІРГЕ АЛҒАШҚЫ 
ОНДЫҚТАМЫЗ

қазақ тілі мен әдебиетінде, 25-і журна-
листикада оқыды. Екеуі де филология 
факультеті болды, журналистика жеке 
факультет емес еді. Сонда 75 студенттің 
к#бі журналшы және ақын-жазушы бол-
ды. Курстастарымның ішінде бәрі «Жас 
қалам» деген қабырға газетіне жазып 
жүретін. Ұзындығы к#лденеңнен 4-5 метр-
ге созылады, соған сутуденттердің #леңі, 
әңгімесі, суреті шығады. Бәрі белсенді 
болды.

Біздің курстың ішінде оқып жүріп 
белгілі болған Дүйсенбек Қанатбаев бо-
латын. Ол әйгілі «Абай» деген #леңін 
жариялады. Қателеспесем, 4 курста ғой 
деймін. Осыдан бүкіл жұрттың аузына 
ілінді, шын мәнінде ол күшті ақын бола-
тын. Ол ақын болды да. Оқуды бітіргеннен 
кейін біраз қиыншылықтар к#рді. Сол 
75-тің ішінде қазір Астанада үшеуі бар, 
7нес Сарай, Т#лен 7бдік, Қажығали 
Мұханбетқали, үшеуі де – Қазақстанның 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. 
Ал Алматыда жазушы Ахат Жақсыбай, 
Т#лен Қаупынбаев, Қабдеш Жұмаділов 
те Мемлекеттік сыйлық алды. Жазушы 
Ұзақбай Доспанбетов, Тәжібай Жанаев, 

Бексұ
жазуш

қазақ 
листи
факул
факул
к#бі ж
ды. Ку
қалам

і

7бділ үшеуіміз үшінші курстан бастап 
жылу беру жүйесінде жұмыс істедік. 
Қосымша ақша табу үшін қыста түнде 
барып пешке от жағамыз. Біздің курс #зі 
белсенді, мәдени ортаны қалыптастыра 
алған топ болды. 

Біздің студенттік шағымыз қызық еді. 
Топта екі Т#лен болды, Т#лен 7бдікті 
«ақ Т#лен», Т#лен Қаупынбаевты «қара 
Т#лен» деп атайтынбыз. Біздің жігіттердің 
к#бі сол кезде #лең жазды, кейін прозаға 
ауысты. Курсымызда осы уақытқа дейін 
достығымыз үзілмеген Ақжол бауырымыз 
кішкене тентектеу, т#белескіш болатын. 
Ішімізде орыс тілін ең жақсы білетін де 
сол. *йткені Айдарлы деген ауылдан 
келді, онда орыстар к#п тұрады. Ақжол 
орыстармен араласқан, с#йлескен. Біз «дай 
хлеб» дегенді зорға білеміз, ол кәдімгідей 
ауызекі с#зде ғана емес, жазуға да мықты 
болды. Ол кезде орыс тілінен мазмұндама 
жазатынбыз. Сонда ол ылғи «5» алатын, 
біз «3»-ті зорға алатынбыз. Тентек те болса 
оның алғырлығы есте қалды.

Жазып алған 
Ақбота ҚУАТ

Елбасы Н.-.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласы аясында Атырау-
Индер тас жолының бойында 
Кіші Жүздің айтулы билерінің 
бірі – Айтуар би Үсенұлының  
ескерткіші ашылды. 

Ашылу салтанатында с#з алған 
қоғам қайраткері Мұрат *тешов, 
тарих ғылымының кандидаты 
Жеңісбек Мұстафин, #лкетанушы 
Базар 7міров, еңбек ардагері  Сергей 
Алпатанов  Айтуар бабамыздың 

#мір жолы туралы жұртшылыққа 
деректер келтіріп, ескерткіштің 
келер ұрпақтың рухани тағылым 
алатын орынға айналуына тілектес 
екендіктерін білдірді.

Айтуар бидің ата-тегі он екі ата 
Байұлы Беріштің Себек б#лімінің 
Сары атасынан тарайды. Айту-
ар би Баймағамбет сұлтан зама-
нында кеңесші қызметін атқарған. 
Атырау облысы Махамбет ауданы 
Ортақшыл селосынан солтүстік-
шығысқа қарай 4 шақырым жерде 
орналасқан «Алтын»  қорымында 
жерленген. 1836-1838 жылдары 

Исатай-Махамбет к#терілісінің 
қ ы м - қ и ғ а ш  к е з е ң і  –  Ж а й ы қ 
#зенінен #тер сәтінде қол ұшын 
берген. Бұл деректер Ығылман 
Ш#рекұлының «Исатай-Махамбет» 
дастанында к#рініс табады.

Шара барысында Махамбет ауда-
ны Ортақшыл ауылындағы «Алтын» 
кауымына дұға оқылып, баба рухына 
арнап ас беріліп, волейболдан жа-
рыс #ткізіліп жеңімпаздар бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

-ділбек 7МІРЗАҚОВ
АТЫРАУ 


