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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
мемлекеттіліктің ұлттық коды

Ұлтының ұстыны еді

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ Бүгінгі санда:

Табиғатқа 
құрметпен қарау – 
сауапты іс

Жыр жампозы
Халық ақыны 
Байназар Өтепұлының 
туғанына 115 жыл

«Қақпашының 
түрін қара» деп 
күлетін

3-бет

7-бет

12-бет

�мірден Шерағаң тті...

Бұл есім қазақ халқының ең бек-

теген баласынан еңкейген кәрі сіне 

дейін жақсы таныс.

Азаматты елге әйгілеткен, таны-

мал еткен не құдірет? Бір-ақ нәрсе. 

Ол үлкен әріптермен жазылатын 

–  Ұлтының Ұлы бола білгендігі! 

Нағыз қазақ бола білгендігі!

Ол ұлт үшін мірге келген еді. 

Ақырында жарық дүниеден «ұл-

тым», «жұртым» деп тті.

Шерағаң қазағы үшін басын 

бәйгеге тікті. Бұл жолда ешнәрседен 

тайсалмады. Алдында дүлей дауыл 

соғып тұрса да ықпады. Ақырған 

арыстаннан да сескенбеді. Мұның 

бәрі жеке басы үшін емес. Қазағы 

үшін, ұлты үшін!

Қайталанбайтын қайсар тұлға 

туған халқының әр перзентіне 

шпейтін, «лмейтін» үлгі-неге 

қалдырып кетті. Ол – елге, ұлтқа 

қызмет етудің үлгісі. Ол – азамат-

тық тың, мемлекетшілдіктің, ар 

мен абыройдың үлгісі. 

Қандай кініш десеңізші...

Пір тұтар айбарымыздан, ал-

даспан айбынымыздан айрыл-

дық...

Алайда жасымайық, үміт жібін 

үзбейік. 

Т ә ң і р д е н  т і л е й т і н і м і з : 

Шерағаңның ізін жалғастырар 

намысшыл, елшіл, жұртшыл ұл-

қыз дарымыз кп болғай! 

Бақұл бол, Алаштың арда 

туған дарабоз перзенті!...

қай жағынан болса да, әлсіз ел әркез 

жеңіліс тауып отырды.

Билік басына келерде «әр ұлттың 

зін-зі билеуге ерік береміз» деп ұран-

дат қан кешегі кеңестік жүйе бой түзеп 

алғаннан соң з табиғатына тартқан 

болатын. «Кемелденген социализм» 

заманында Мәскеудің Қазақстанды 

здерінше лкелерге бліп, Орталық 

тікелей қаржыландырған солтүстік бес 

облысты біріктірген Тың лкесін Ресейге 

қосып алу үшін жанталасқан кеңестің 

солақай ксемі Н.С.Хрущевтің «комму-

низм не за горами» деп қарлыққан даусын 

естігендер әлі аз емес. 

Кеңестік кезеңнің ктемдігі ұлттық 

құндылығымыздың басты крсеткіші 

ана тілімізден басталды. Советтік 

Социалистік Республикалар Одағы қата-

рынан формальды орын алған Қазақ-

станның бас ты құжаты – 1937-інші, одан 

кейінгі 1978-інші жылдардағы Конс титу-

цияларда ұлттық тіл туралы бір ауыз сз 

айтылмады. Сонан соң Одақ клемінде 

орыс т іл ін  мемлекетт ік  деңгейге 

жеткізіп, оның үстемдігін қамтамасыз 

ету мақсатымен 1938 жылғы 13 наурыз-

да СССР Халық Комиссарлар кеңесі 

мен БКП(б) Орталық комитеті «Ұлттық 

республикалар  мен облыстардың 

мектептерінде орыс тілін міндетті оқыту 

ЖЕТКЕН 
ЖЕТІСТІК АЗ ЕМЕС

Елбасы сз басында еліміздің осы 

күнге дейін қол жеткізген жетістіктеріне 

тоқталып тті. Тәуелсіздік жылдары 

кп жұмыс атқарылғанын, экономи-

касы қарқынды дамып келе жатқан 

 заманауи прогрессивті мемлекет құрып, 

бейбітшілік пен қоғамдық келісімді 

қамтамасыз еткенімізді, сапалы әрі 

тарихи маңызы зор құрылымдық, 

конституциялық және саяси рефор-

малар жүргізілгенін, Қазақстанның 

халықаралық беделінің артуына және 

оның аймақтағы геосаяси рлінің 

туралы» Қаулы қабылдады. Бұл з елінде 

отарлық саясаттан азшылыққа айналған, 

Мәскеудің тікелей басшылығымен кеше 

ғана бар қаймағы сылынып алынған, 

содан саяси қырағылығы мен мәдени 

ресі езілген қазақ халқын әлеуметтік, 

саяси-құқықтық зор қиыншылықтарға 

ұшыратты. Ең бірінші республика, 

облыстың партиялық жүйесінің бірінші 

басшылары солтүстік кршіміздің 

кілдері  болды.  Кешег і  кеңест ік 

кезеңде республика басшылығында 

екі-ақ қазақтың болғаны мәлім. Со-

дан елімізде ісқағаздарын орыс тілінде 

жүргізуге айқара жол ашылып, ол 

бірте-бірте Қазақстанның мемлекеттік 

тіліне айналды. Бұған зіміздің ұлттық 

қасиеттері жұқа билік басындағылар 

да аз кмектескен жоқ. Олар тіпті 

оқушыларды екінші сыныптан және 

жаратылыстану пәндерін орыс тілінде 

оқытуды ұсынған еді. Мұндай басшы-

лар негізгі ғылым салаларын қазақтың 

ұл-қыздарына з ана тілінде оқуы мен 

білім алуын қимаған болатын.

(Жалғасы 4-бетте)
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DANALYQ MÁIEGIОЙТОЛҒАМДҮНИЕ-КЕРУЕН

ӘЛ-АУҚАТТЫҢ ӨСУІ – 
БАСТЫ БАСЫМДЫҚ  

Қазақстанның ежелден іргелес бо-

лып келе жатқан Ресеймен қарым-қа-

ты нас тары туралы сз еткенде Ба тысқа 

әл деқайда жақын жатқан мем лекеттің 

озық мәдениеті мен ғылымы ның қазақ 

қоғамына игі ықпалы аз болма ғанын 

әркез есте ұстаған абзал. Eсіресе осын-

да оқып, білім алған, қызмет те еткен 

қазақтың талай ардақтылары еліміздің 

ілгері жылжып, жаңаруына лшеусіз үлес 

қосты, үлес қосып та келеді. Бұған тарих 

та, бүгінгі күніміз де куә. 

Сонымен қатар патшалық Ресейдің 

империалистік саясатынан туындаған 

ора сан зор зардаптар да жұртқа аян. Ұлы 

дала билігін қолға алып, басқару жүйесін 

зінің ыңғайына бейімдеп алған отар-

шылдар Қазақстанның құнарлы, сулы, 

нулы аймақтарына ғана ие болумен шек-

телмей, жергілікті халықты озбырлық пен 

әділетсіздіктің небір сорақы нұсқаларын 

бастан кешіруге мәжбүр етті.

�зінің негізгі ұлттық крсеткіштерінен 

айрылған ұлтты не етемін десе де болаты-

нын жақсы білетін үстем ұлт жергілікті 

халықты «бұратана» санап, олардың тілі 

мен дініне, оның жиынтық крсеткіші 

– діліне шабуыл жасады. Мұндай әре-

кеттерге қарсы қазақтар екі жүзден 

астам әртүрлі деңгейдегі қарсылықтар 

крсетіп, ктерілістерге шықты. Алайда 

күшеюіне қол жеткізгенімізді, сондай-

ақ ңірлік және жаһандық проблема-

ларды шешу ісіне зор жауапкершілікпен 

қарайтын жауапты әрі қалаулы халық-

аралық серіктес ретінде танылға ны-

мызды, Қазақстан ТМД және Орталық 

Азия елдері арасынан «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық крмесін ткізу үшін 

әлемдік қоғамдастық таңдап алған бірін-

ші мемлекет болғанын атап тті. Соңғы 

20 жыл ішінде елімізге 300 миллиард 

АҚШ доллары клемінде тікелей шетел 

ин  вестициясы тартылғанын, Дүние жү зі-

лік Банктің бизнес жүргізу жеңілдігі рей-

тингінде Қазақстан 190 елдің ішінде 36-

шы орынға ктерілгенін тілге тиек етті. 

Eрине, мұндай жетістіктерге тоқ-

мейілсіп қалуға әсте болмайтыны тү сі-

нікті. �йткені әлем бір орында тұрған 

жоқ. Бұл үшін қарышты қадамдармен 

алға жылжып, кздеген межеге қол 

жеткізу жолында қажырлы жұмыс жасай 

беру маңызды. Президент соңғы кездері 

әлемдік саяси және экономикалық 

трансформация үдерістері күшейгенін, 

жаһан қарқынды түрде згеріп келе 

жатқанын айтты. 

– Мызғымастай крінген жаһандық 

қауіпсіздік жүйесінің тұғыры мен халық-

аралық сауда ережелері бұзылуда. Жаңа 

технологиялар, роботтандыру мен авто-

маттандыру еңбек ресурстарына және 

адам капиталының сапасына қатысты 

талаптарды күрделендіруде.

(Жалғасы 2-бетте)

Азаматхан ӘМІРТАЙ: 

Сауық ЖАҚАНОВА:
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Аягүл МИРАЗОВА, ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері:

Сейілбек МҰСАТАЕВ, саясаттанушы:

Гүлнәр СӘРСЕНБЕКОВА,
Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінің 
оқу және әлеуметтік даму жөніндегі проректоры: 

(Басы 1-бетте)

Бүгінде жаһандық және жергілікті проб-

лемалар тоғыса түсуде. Мұндай жағдайда 

сын-қатерлерге ттеп берудің және мемле-

кеттің табысқа жетуінің кепілі елдің басты 

байлығы – адамның даму мәселесі болып 

отыр. Үкімет, әрбір мемлекеттік орган-

ның, мемлекеттік компанияның бас шысы 

жұмыс тәсілдерін згертуі қажет. Қазақ-

стандықтардың әл-ауқатының суі басты 

басымдыққа айналуға тиіс. Мен лауазымды 

тұлғаның жеке тиімділігін және қызметке 

лайықтылығын дәл осы лшемге сәйкес 

бағалайтын боламын, – деп бір қайырды. 

ЕҢ ТМЕНГІ ЖАЛАҚЫ 
МЛШЕРІ КБЕЙЕДІ

Экономикалық жетістіктің бұрыннан 

мойындалған қағидасы халық табы-

сының суі екені белгілі. Бұл мәселеге 

арнайы тоқталған Елбасы халық табысын 

сірудің нақты жолдарына тоқталды. 

Үкіметке 2019 жылдың 1 қаңтарынан бас-

тап ең тменгі жалақыны 1,5 есе, яғни 28 

мыңнан 42 мыңға дейін сіруді тапсыр-

ды. Барлық сала бойынша түрлі меншік 

нысандарындағы кәсіпорындарда жұмыс 

істейтін 1 миллион 300 мың адам ның 

еңбекақысын тікелей қамтитынын, бюд-

жеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275 

мың қызметкердің еңбекақысы кбейіп, 

орта есеппен 35 пайызға сетінін жеткізді. 

Осы мақсаттарға 2019-2021 жылдарда 

республикалық бюджеттен жыл сайын 96 

миллиард теңге блу қажеттігін айтты. 

Мұндағы негізгі жаңалықтың бірі –

келер жылдан бастап ең тменгі жалақы 

ең тменгі күнкріс шегіне байла нысты 

болмай тындығы. Ең тменгі жалақы ның 

жаңа млшері бүкіл экономика ауқы мын-

дағы еңбекақы сімінің катализаторына 

айналмақ. Ең тменгі жалақының сірілуі, 

сзсіз, жақсы бастама болғалы тұр. Жан-

жақтан қыспаққа алған қымбатшылық, ин-

фляция қарапайым халықтың күнкрісін 

қиындатып жіберері хақ. Демек, Жолдау-

да берілген тапсырма – бүгінгі күннің 

зекті сауалдарының бірін қамтуымен 

ерекшеленді. 

Жолдауда экономиканы ширатудың, 

кәсіпкерлікті дамытудың басым бағыттары 

да айқындалды. Мәселен, экономикада 

бәсекелестікті дамыту және тұрғын үй-

 – Құрметті әріптестер, 2018 жылдың 

5  қ а з а н  к ү н і  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

Н.E.Назарбаев Қазақстан халқына кезекті 

Жолдауын арнады. Оның ерекшелігі – 

халықтың мір сүру сапасын жоғарылатуға 

қатысты ең зекті мәселелерді қамтиды. 

Бүгін біз осы Жолдауды талқылап, Ұлт 

кшбасшысы қойған міндеттерді жүзеге 

асыруға қатысты ойларымызды, пікірімізді 

ортаға саламыз, – деді ректор. 

Т.Есполовтың айтуынша, ҚР Прези-

ден тінің биылғы Жолдауы әр қазақстан-

дық тардың ккірегінде жүрген зекті 

сауалдарға жауап береді. Мемлекет бас-

шысы зі атап крсеткендей, бұл Жолдау  

халықтың әл-ауқатын арттыру үшін жаңа 

әлемге, яғни неркәсіптік революция 

әлеміне бейімделу мен жетістікке жету 

жолын табу үшін не істеуіміз қажет екенін  

айқындап крсетіп берді. 

–  �здеріңіз білесіздер, әр  Жолдау  сайын 

ауыл шаруашылық саласына басымдық 

беріп отыратын Мемлекет басшысы бұл 

жолы да Қазақстандағы ауыл шаруашылық 

мамандарын жаппай жаңа технологиялар 

бойынша оқыту керектігін атап крсетіп 

отыр. Жолдауда қамтылған тағы да бір 

ерекше жаңалық – Елбасының идеясымен 

республика бойынша «Ауыл – ел бесігі» 

коммуналдық шаруашылығы мен табиғи 

монополиялардың қызметі үшін белгі-

ленетін тарифтер саласында тәртіп орнату 

мақсатымен батыл шаралар қабыл  дау, 

бизнесті заңсыз әкімшілік қы сым  нан 

және қылмыстық қудалау қаупінен қор-

ғауды арттыра түсу, экспортқа бағыт-

талған индустрияландыру мәселесін 

экономикалық саясаттың негізгі элементі 

ету, агронеркәсіп кешенінің әлеуетін 

толық іске асыру, инновациялық және 

сервистік секторларды дамытуға ерекше 

кңіл блу және т.б. маңызды міндеттер де 

күн тәртібіне қойылды. 

МҰҒАЛІМДЕР 
М�РТЕБЕСІ ТУРАЛЫ ЗАҢ

Кез келген елдің даму крсеткіші – 

оның білім саласының ркендеуімен де 

лшенетіні белгілі. Бұл тұрғыдан алғанда 

отандық білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

маңызды рл атқарады. Мәселен, биылғы 

Жолдауда мектепке дейінгі білім беру сапа-

сын түбегейлі жақсарту міндеті белгіленді. 

Шынтуайтына келгенде, білімнің аталған 

сатысына тиісті дәрежеде кңіл блінбей 

келгені рас. Осы жолы біліктілік талапта-

рын, оқыту әдісін, тәрбиешілердің және 

балабақшадағы басқа да қызметкерлердің 

еңбегіне ақы тлеу жүйесін қайта қарау 

қажеттігі тапсырылды. 

Бірнеше жылдан бері білім беру 

қауымдастығы тарапынан сз болып келе 

жатқан қоғамдағы мұғалімнің мәртебесін 

биіктетуге байланысты мәселелер осы 

Жолдаудан кейін оң шешімін таппақ. 

Елбасының: «Келесі жылы «Педагог-

тардың мәртебесі туралы» Заң әзірлеп 

қабылдау қажет деп санаймын. Ол мек-

тепке дейінгі ұйымдар қызметкерлері мен 

мұ ға  лім  дерді ынталандыратын шаралар 

қарас  тырып, жүктемені азайтуы тиіс. 

Мұғалім дер ге барлығын үйіп-тгеді: 

сай  лауды да мұғалімдер ткізеді, үгіт-на-

сихат та солардың мойнында, бірдеңе 

істеу қажет болса, тағы мұғалімдер. Бұл 

үшін оларға ешкім ақша тлемейді. Олар-

ды артық жұмыс тан босату керек. Мұ-

ғалімдер сабаққа ғана дайындалу керек» 

деген сзі кптен бері айтылып келе 

жатқан түйт кіл дің нүктесін қойғандай 

болды. Енді бұл нақты іс жүзінде орын-

далса, мұғалім дер біліктілігінің артып, 

білім сапа сына да оң әсер етер еді. Себебі 

мұғалімдер зде  ріне қатысты емес, басы 

артық шаруа лардан босайтын болады. 

Жасырып, жабар несі бар, біздің елде 

жобасы бас талды. Бұл бастаманың негізгі 

мақсаты – ауылдардың әлеуметтік ортасын 

жаңғырту. «Ауылым – алтын бесігім» деп 

білетін қазақ қоғамы үшін бұл те маңызды 

да қажетті бастама деп білеміз. Жалпы ре-

спубликамызда 6667 ауылдық елді мекен 

бар. Қазақстан халқының 43 пайызы ауыл-

да тұрады. Ал аграрлық сектордағы негізгі 

мәселе – экспортқа бейімделген, бәсекеге 

қабілетті  ауыл шаруа шылық німін 

шығару. Қазіргі таңда ішкі німдердің тек 

60 пайызын ғана қам та масыз етіп отыр-

мыз. 40 пайызы сырт  тан келеді, – деген 

ректор осы салада уни верситет атқарып 

отырған жұмыстарға тоқталды. Оның 

айтуынша, 2010 жылдан бастап ҚазҰАУ 

ғылыми-зерттеу университетіне айналу 

жұмыстарын қолға алып жатыр.  2015 

жылы Қазақстандағы ЖОО ішінде бірінші 

болып агро-технологиялық хаб ашқан. 

Оның негізгі міндеті – ғылыми ндіріс 

орталықтарына жаңа технологияларды 

енгізу. Ректор Елбасының 2019 жыл-

ды «Жастар жылы» деп жариялауын да 

қолдайтынын айтты. 

Ал мінбеге ктерілген мемлекеттік-

жекешелік әріптестікті дамыту департамен-

тінің директоры, ректордың кеңесшісі 

Брібай Жексембин болса, Мемлекет бас-

мұғалім мәртебесінің Финляндия, Жапо-

ния және тағы басқа елдердегідей болмай 

тұрғаны рас. Ал аталған мемлекеттердің 

жетістік сырының бірі осында жатқаны 

айдан анық. �йткені мұғалімін құрметтей 

білген елдің білімі де рлей береді. 

Жоғары оқу орындарының алдына да 

нақты міндет қойылды. Бұдан былай жо-

ғары оқу орнының табыстылығын баға-

лаудың басты критерийі – оқу бітірген сту-

денттердің жұмыспен қамтылуы, жалақы-

сы жоғары жұмысқа орналасуы болмақ. 

Жоғары оқу орындарын ірілендіру саясаты 

да жалғасын табады. 

2019 – «ЖАСТАР ЖЫЛЫ» 
БОЛМАҚ

Биылғы Жолдаудың тағы бір ерекшелігі 

ретінде жастарға кңіл блінгенін айтуға 

болады, яғни 2019 жыл «Жастар жылы» 

деп жарияланбақ. Елімізде жастардың қор-

даланған мәселелері аз емес екені белгілі. 

Солардың барлығы осы жылдың аясында 

шешімін тауып, ілгерілесе құба-құп. 

Мемлекет басшысы шетелге, әсіресе 

Ресейге кетіп жатқан жастардың кптігіне 

алаңдаушылық білдірді.  «Жарайды, 

солтүстік ңірлердің жағдайы белгілі. 

Бірақ соңғы кездері Талдықорған, Алматы 

облысының жастары да сол жаққа кете 

бастады. Неге?» деген сауалын Білім және 

ғылым министрі Ерлан Сағадиевке қарата 

қойды. Ерлан Сағадиев жастар крші 

елдерге оқуға кетсе де, кбісі елге қайтып 

оралатынын, мәселен, бүгінде Ресейге 

оқуға кеткен жастардың тек жеті пайызы 

ғана сол елде қалып қойғанын айтты. 

 Президент ел ішінде оқу-білім саласына 

кп кңіл блу қажеттігін тапсырды. 

 

 «ПОЛИЦИЯ АДАМНЫҢ 
КМЕКШІСІ БОЛУЫ КЕРЕК»

Қоғамымызда құқық қорғау органда-

рының қызмет сапасына қатысты тағы лып 

жүрген мін аз емес. Елбасы з Жолдауын да 

ішкі істер саласының қызметін жетілдіруге 

байланысты кешенді тапсырмалар беріп, 

құқық қорғау органдары ның жұмысын 

түбегейлі зертуді ұсын ды. «Халық құқық 

қорғау органдарының түбегейлі згеруін 

күтіп отыр. Полиция жазалау таяқшасы 

емес, адамның к мекшісі болуы шарт» 

деген сзі кп шілік кңілінен шықты. Ішкі 

істер органдарын жаңғырту бойынша ар-

найы Жол картасын қабылдау керектігін, 

оны келесі жылы бастау қажеттігін айтты. 

– Елбасының кезекті Жолдауын 

зор ықыласпен тыңдадым. Жолдау 

– экономикалық даму мен мір са-

пасын арттыруды үйлестіріп, біртұтас 

қарастыруымен ерекшеленді. Eрине, 

зім педагог болғандықтан Елбасының 

үш ауысымды мектептер мен мұ-

ғалім мәртебесі туралы айтқанына 

ден қойдым. Президентіміздің «Мек-

тептерді реформалауды қою керек» 

дегені негізді. Үш ауысымды мек-

тептерді Елбасымыз кптен бері айтып 

келе жатыр. Осы жолы те нақтылап 

айтты. Еліміз бойынша 1300-ден аса 

шағын мектептер бар. Оларға арналған 

ғимаратқа бала санының сәйкес бо-

луы ктерілді. Шалғайды айт пағанда, 

қалалы жердің зінде 800 оқушы оты-

ратын мектепте одан екі есе артық бала 

оқып жүргені жасырын емес. Бірақ 

мектеп салынбай жатқан жоқ, салы-

нып жатыр. Ұзақ жыл ұстаз болғанмын. 

Дәл осы жылдардағыдай кп мектептер 

салынып, кбейгенін крген емеспін. 

Елбасымыз үш ауысымды мектептер-

дегі жағдайды тура мектептің ішінде 

жүргендей-ақ айтты. Үш ауысымды 

мектептердің қандай болатынын, одан 

қандай білім шығатынына те қатты 

мән берді. Жергілікті жердегі басшы-

лар барынша күшін мектепке салу ке-

рек, үш ауысымнан құтылу керек. Бір 

сыныпта 40 оқушыдан асып отырған 

мектептер бар. 40 минуттың ішінде 40 

балаға сабақ беру, ол да – ойланатын 

нәрсе. Елбасымыз Назарбаев атындағы 

–  Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і 

Н.E.Назарбаев тың «Қазақстандық тар-

дың әл-ауқаты ның суі: табыс пен тұр-

мыс сапасын арттыру» атты ел халқына 

ар наған жаңа Жолдауы Ата Заңымызда 

бекітілген қағидаға сәйкес, қазақ елінің 

әлеуметтік мемлекет ретінде нығаюына 

бағытталғаны анық байқалады. Соңғы 

онжылдық әлемдік ауқымда жүріп жатқан 

эконо микалық дағдарысты еңсеруге 

бағыт тал ған іс-шаралармен ерекшеленсе 

де, Елбасымыз әлеуметтік және рухани 

жаңғыруға үнемі басымдық беріп келеді. 

Дағдарыстан кейінгі даму, әлеуметтік 

жаңғыру, жалпыға ортақ еңбек қоғамын 

қалыптастыру, Мәңгілік ел идеясы, ру-

хани жаңғыру, бес әлеуметтік бастама 

сияқты Ұлт кшбасшысы ұсынысымен 

жүзеге асырылып жатқан кптеген іс-

шаралар мемлекетіміздің дамуына игі 

ықпал етуде. 

Дегенмен, 2014-2015 жылдары орын 

алған девальвацияның екі толқыны ұлттық 

валютамызды құнсыздандырып, инфля-

цияны қоздырып, халықтың табысы мен 

тлем қабілетін құлдыратып жіберген 

еді. Бұл з кезегінде қазақстандықтардың 

мір сүру деңгейі мен мір сапасының 

тмендеуіне, сауда-саттық клемінің 

азаюына,  экономикалық дамудың 

 баяулауына, мемлекеттік қазынаның 

ортаюына әсер еткені белгілі. Сондықтан 

Президентіміздің биылғы Жолдауы 

халықтың ккейінде жүрген әлеуметтік-

экономикалық сипаттағы зекті мәсе-

ле  лерді шешуге бағытталып отыр. Яғни 

Елбасы Үкіметке 2019 жылдың 1 қаң-

тарынан бастап ең тменгі жалақыны 

28000 теңгеден 42000 теңгеге дейін 

сіруді тапсырды. Келешекте еліміздегі 

ең тменгі жалақы деңгейі ең тменгі 

күн кріс шегіне байланысты болмай-

Елбасы Н.Назарбаевтың биылғы 

«Қа зақстандықтардың әл-ауқатының 

суі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 

атты Жолдауы еліміздің әлеуметтік-

экономикалық дамуы мен халықтың әл-

ауқатын арттыру мәселелеріне арналды. 

Басты мақсаты – халықтың мір сүру 

жағдайын жақсарту.

Егемендік алғаннан бері талай белес-

терді бағындырып, болашаққа жарқын 

қадам бастық. Тәуелсіздік жылдары 

еліміздің экономикасы қарқынды дамып, 

заманауи прогрессивті мемлекет болдық. 

Ең бастысы елімізде бейбітшілік, тұрақ-

тылық және қоғамдық келісім орнады.

Мемлекетіміздің ең басты капита-

лы – халық. Eрбір қазақстандықтың  

мір сүру жағдайына үлкен кңіл блу 

арқылы дамуды алға қою 2050 жылға 

дейінгі даму стратегиямыз,  еліміздің 

инфрақұрылымын жаңартатын «Нұрлы 

жол» кешенді бағдарламасы, «100 нақты 

қадам» – Ұлт жоспарымен үндесіп отыр. 

Халықтың мір сүру сапасының ар-

туы Қазақстанның орнықты дамуының 

кепілі болмақ. Елбасы Жолдауда жаңа 

шысы Жолдауларының тарихына тоқтала 

отырып, оның нәтижесіне баға берді. 

«1997 жылы 1 қазанда Елбасы бірінші рет 

«Қазақстан – 2030» Стратегиялық бағдар-

ла масын халықтың назарына ұсынды. 

Ондағы крсетілген ұлы мақсат тәуелсіз 

және саяси тұрақты Қазақстанды құру  

болатын. Eрине, ол бағыттар те орын-

ды еді және сол кезде бос қиял сияқты 

крінетін. Осыдан 21 жыл бұрын ұлттық 

қауіпсіздік, ішкі саясаттың орнықтылығы, 

нарықтық экономикаға ту, денсаулық, 

білім саласын, ауылды, энергетикалық 

қорларды, инфрақұрылымды дамыту, 

инвес тиция тарту, кәсіпқой мемлекетті 

құру сынды алға қойылған міндеттер 

бүгінде  орындалып отыр. Осылайша, 

Мем лекет басшысы атқарылатын барлық 

реформаларды, ішкі, сыртқы саясатты, 

эконо микадағы, әлеуметтік саладағы 

страте гиялық, тактикалық іс-қимылдарды 

әр жылы осындай Жолдаулар арқылы 

белгілеп отырады» деді ол. 

– Біріншіден, Ішкі істер министрлігінің 

штаттық санын оңтайландырып, полици-

яны зіне тиесілі емес функциялардан 

арылту қажет. Үнемделген қаражатты 

полицейлердің жалақысын кбейтуге, 

олардың тұрғын үй және зге де әлеуметтік 

мәселелерін шешуге бағыттаған жн.

Екіншіден, полиция қызметкерінің жаңа 

стандартын бекітіп, мансаптық ілгерілеу, 

сондай-ақ полиция академиялары арқы-

лы кадрларды даярлау мен іріктеу жүйесін 

згерту керек. Қызметкерлердің бәрі 

қайта аттестациялаудан туге тиіс. Тек 

үздік тері ғана қызметін жалғастырады. 

Үшін  шіден, халықпен жұмыс істеудің 

жаңа заманауи форматтарын енгізіп, 

полиция ны бағалаудың критерийлерін 

түбегейлі згерткен жн. Полицияның 

жұмысын сер вистік модельге кшіру 

қажет, – деді. 

Халықтық мәселелердің ең жанды тұсы 

– тұрғын үй екені белгілі. «Бес әлеуметтік 

бастама» бағдарламасының аясындағы 

 «7-20-25» бағдарламаның орындалу бары-

сы Президент тарапынан сынға ұшырады. 

 Елбасы әкімдерге жергілікті бюджет 

есебінен жеңілдетілген ипотека бойын-

ша алғашқы жарнаны ішінара субси-

диялау мәселесін пысықтауды тапсыр-

ды. Бюджет есебінен салынатын жаппай 

құрылыс алаңдарына арналған инженерлік 

инфрақұрылым жүргізуді қоса алғанда, 

мемлекет бес жыл ішінде 650 мың отбасыға 

немесе 2 миллионнан астам азаматқа 

қолдау крсететінін айтты.

Ауылдық жерлердің әлеуметтік орта-

сын жаңғыртуға да назар аударылды. Бұл 

– құптарлық бастама. �йткені ауыл деген 

– тіл мен мәдениеттің, ұлттық сананың, 

ұлт тық құндылықтардың қасиетті ошағы 

ғой.

Елбасы қорытынды сзінде әрбір қа-

зақ стандық жүргізіліп жатқан реформа-

лардың мәнін және олардың Отанымызды 

ркендету жолындағы маңызын жете 

түсінуге тиіс екенін айтты. 

–  Мен әрбір Жолдауымда халықтың 

әлеу меттік жағдайы мен тұрмыс сапасын 

жақсартуға ерекше мән беріп келемін. 

Қазіргі «7-20-25», «Нұрлы жол», «Нұрлы 

жер» және басқа да мемлекеттік бағдар-

ламалардың басты мақсаты – хал қы-

мыздың тұрмыс сапасын жақсарту. Қазақ-

станның бағындыратын биіктері әлі алда.

Осы жолда халық сенімі рухымызды жігер-

лендіріп, бойымызға күш-қайрат дарыта-

ды. Сол сенімді ақтаудан артық мұрат жоқ!» 

деп түйіндеді сзін Елбасы.

зияткерлік мектептермен кеңесу керек, 

сол қалыпқа жеткізу керек деп талап 

қойып отыр. Оның бағдарламасы, 

оқуын ғана емес, меніңше, оның 

 ма териал дық-техникалық базасы да 

және ұстаздарға қойылып отырған 

талап, олардың әлеуметтік жағдайы 

да – соның барлығы ескерілуі керек. 

Eрине, ол оның бағдарламасы мен 

оқулығы ғана емес, оған блінген 

штаттар, оған блінген қаржылар 

теңестіріліп берілсе, онда, әрине, орта 

мектептердің үлкен табыстарға жетуге 

мүмкіндігі кп. 

Қазіргі жағдайда бұрынғы ұстаз-

дары  мыз дың беделіне жеткізуге бар 

күшімізді салуы мыз керек. Біз де соған 

лайық болуымыз керек. «Ұстаз бо-

лып, еліме, бала бола шағына еңбек 

етем» деп келетіндер бар, бірақ жай 

диплом үшін оқи салған дар ды да 

жасыра алмаймыз. Дегенмен, шын 

мәнісінде ұрпақ тәрбиелеу, ұстаз болу 

– мемлекет қандай жағдай жасаса 

да ақталмайтын дүние. Сол себепті 

ұстаз беделін қоғам болып ктеруіміз 

керек. Ата-аналарға қойылатын талап-

міндет терді кбейтсек деймін. Бала ның 

тәрбиесі, білімге құштарлығы – мұ ның 

бәрі ата-анаға байланысты. Ата-ана 

мен мұғалім нің арасында педагогика-

лық ынтымақ тастық болып, бірін-бірі 

қолдауы керек. Бүгінде баланың бар 

жағдайын ұстазға итере салатынымыз 

бар, бірақ бала үшін ұстаз бен ата-ана 

бірдей жауапты. 

ды. Соның нәтижесінде барлық сала 

бойын ша түрлі меншік нысандарындағы 

кәсіпорындарда жұмыс істейтін 1 мил-

лион 300 мың адамның және бюджеттік 

мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың 

қызметкердің еңбекақысы кбейіп, орта 

есеппен 35% сетін болды. Мемлекет 

басшысы осы мақсаттарға 2019-2021 

жылдарда республикалық бюджеттен 

жыл сайын 96 миллиард теңге блу 

керектігін крсетті. Сонымен қатар 5 

жыл ішінде білім, ғылым, денсаулық 

сақтау салаларына барлық кздерден 

жұмсалатын қаражатты жалпы ішкі  

німнің 10 пайызына дейін жеткізу қажет 

деп қадап айтты. 

Тағы бір атап терлік мәселе – Прези-

ден тіміздің жаңа Жолдауын жариялауы 

«Ұстаздар күні» мерекесімен тұспа-тұс 

келді. Жолдауда мектепке дейінгі білім 

беруден бастап жоғары білім беруге 

дейінгі аралықтағы зекті мәселелер 

қамтылған, білім-ғылыммен қатар, 

тәлім-тәрбиеге де ерекше мән берілген. 

Eсіресе Елбасымыз келер жылы «Пе-

дагог мәртебесі туралы» Заңды әзірлеп, 

қабылдау қажет деп тапсыр ма беруі 

ұстаздар қауымын бір серпілткені анық. 

Келер ұрпақтың жарқын болашағы үшін 

тер тгіп жүрген ұстаздардың мәртебесін 

ктере білуіміз керек.

Қазіргі кезде біздің қоғамымыздағы 

еңбегі адал болса да, здері қорғаусыз 

мамандықтардың бірі педагог маман-

дар болып отырғаны – ащы шындық. 

Елбасымыз осы олқылықты тез ара-

да жндеуді тапсырды. Ұстазын сый-

лай білген ұрпақтың болашағы зор 

болары анық. Мәңгілік ел боламыз 

десек, бесігімізді түзеп, жас ұрпаққа 

негелі тәлім-тербие беретін ұлағатты 

ұстаздарымызды ұлықтай білгеніміз жн. 

міндеттерді белгіледі, ал біз оларды атқа-

руға дайынбыз.

Білім беру сапасын ктеруде  мұғалім-

дер дің жүктемесін азайтуды, еңбекақы-

сын ктеруді, т.б. қарастыратын «Пе-

дагог статусы» жнінде заң қабылдау, 

мектепке дейінгі білім беру саласындағы 

тәрбиешілердің біліктілігін арттыру, үш 

ауысымды мектептерді азайтып,  жаңа-

ларын халық кп қоныстанған жерлерде 

салу, т.б. мәселелермен қатар жоғары 

оқу орындарының бәсекеге қабілетті, 

сұранысқа ие  маман дайындау сапасына 

қатысты талаптар күшейтіледі. Білім бе-

руде, соның ішінде жоғары оқу орында-

рында  саннан сапаға кшу қажеттілігіне 

үлкен кңіл блінеді.

Қазақстан елі озық дамыған алдыңғы 

қатарлы 30 елдің қатарында болуға ұм-

тылуы ел ынтымағына негізделген Тәуел-

сіздігіміздің арқасында жүзеге асып 

келеді. «Жұмыла ктерген жүк жеңіл» 

дейді халық. Жолдауда қойылған мақсат-

міндеттерді орындауда ынтымағымыз 

жарасып, «бір жағадан бас, бір жеңнен 

қол» шығара кірісейік.

ҚР ҰҒА академигі, құрметті ұстаз 

Рақымжан Елешев те з ойын ортаға са-

лып, «Биылғы Жолдау халыққа, адам капи-

талына бағытталған» деген баға берді. Білім 

сапасын жақсарту мәселесі әр уақытта 

университеттің назарында екенін айт-

ты. Еліміздегі ЖОО бітірген жастардың 

жұмыспен қамтылу деңгейі әлі де тмен 

екенін ескертіп, оны шешу жолы ретінде 

суденттердің ндірістік тәжірибесін 

алдыңғы қатарлы агронеркәсіптерде 

ткізуді ұсынды. Академик қазіргі оқулық 

сапасына байланысты ойын ашық айтып, 

олардың саны емес, сапасы маңызды 

екенін, оны дайындау үшін ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізіп, шетелдегі 

ғылыми жетістіктерді пайдалану қажет 

екенін алға тартты. 

Жиында басқа да  ғалымдар мен 

оқытушылар сз алып, Жолдауға қатысты 

з ой-пікір, ұсыныстарын білдірді.

 

Майя МҰРАТБЕК

ӘЛ-АУҚАТТЫҢ ӨСУІ – БАСТЫ БАСЫМДЫҚ  

Ауылым – алтын бесігім

Ұстаз беделін қоғам 
болып көтеруіміз керек

Мәні зор Жолдау болды

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл»

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі»

Азаматтың суреті
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« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

ТАБИҒАТҚА 
ҚҰРМЕТПЕН ҚАРАУ – 
САУАПТЫ ІС

Азаматхан ӘМІРТАЙ: 

– зіңіз негізін салып отырған «Байтақ 
болашақ» экоальянсы дәл қазіргі сәтте 
немен айналысып жатыр? Бүгінгі күннің 
«күйіп» тұрған экологиялық мәселесі 
қандай? 

–  Қ а з а қ с т а н д а  қ о р ш а ғ а н  о р т а 

мәселесі ұмытылған. Соңғы 25 жыл-

да, яғни еліміз егемендік алғалы бері 

онымен ешкім айналысып жатқан жоқ. 

Кезінде ядролық бомба, уран сынды 

әртүрлі радиациялардың қалдығы қалған 

болса, қазір оны одан бетер кбейтіп 

жібердік. Елімізде кен байыту, мине-

ралды ресурстарды ндіру саласының 

қатты дамуынан жер асты, жер үсті бар 

– барлық қоршаған ортамыз ластанды. 

Ешкім оған кңіл блген жоқ. Мыса-

лы, Атырау облысын алайық. Ол жақта 

қазір экологиялық дүмпу болып жатыр. 

Бүгінде Каспийде қызыл балықтар жоқ. 

Тгілген мұнай жердің құнарлылығын 

жойды. Үлкен зауыттардың түтінінен 

ауаға күкірт блініп жатыр. Егер қалаға 

барсаңыз, біртүрлі иіс бар екенін бірден 

байқайсыз. Оған жергілікті халық үйреніп 

кеткен, бірақ сырттан келгендерге білініп 

тұрады. Осы жақында Атырау мұнай 

ңдеу зауыты цехтарының бірінде жа-

рылыс болды. Сол кезде қалада дем алу 

қиын болды. Біздің экоальянстың сол 

қаладағы кілдері ауадағы зиянды зат-

тарды лшейтін арнайы құрылғы сатып 

алып, тексергенде ауаның зиянкестігі 

рұқсат етілген шектен асып кеткен. Бұл 

– бір ғана Атыраудағы жағдай.

Ал Маңғыстау облысы Ақтау қаласы-

ның жанында кеңестік кезеңде уран 

ндірген. Қазір жұмыс істемейді. Бірақ 

Кеңес одағы кезінде ауаға радиация та-

рамауы үшін үстіне су шашып тұратын.  

Қазір ол су да жоқ. Кезінде ол жердегі 

шұбаттан да радиация табылғанын 

немістер анықтаған. Кейін «бизнеске 

кедергі болады» деп жауып тастады. 

�ткенде облыс әкімімен кездескенде, сол 

жерге қорғасын тсейтіндерін айтқан, 

бірақ қорғасын жарамайды . Себебі одан 

радиация тіп кетеді. Сосын Ақтауда лі 

кл бар. «ҚазТрансГаз» құбырларынан 

те зиянды газдар ауаға тарап жатыр. 

Одан бері қарай алсақ, �скеменде де сон-

дай радиациялы жерді топырақпен кміп, 

үстіне балаларға арналған саябақ салған 

екен. Семейдің жағдайы да те қиын. 

Арал, Қызылорда, Байқоңыр...

Шымкентте де қоршаған ортаның 

мәселесі жетіп артылады. Ол жерде адам-

дар пайда қуып, зауыттарды сала берген. 

Бірақ шымкенттіктер осыған ләм-мим 

деместен отыр. Себебі күн кріс кздері 

– сол. Жақында Түркістан облысындағы 

бір зауыт клге мышьяк тас тап, оны 

ішкен малдар қырылып қалды. Соған 

арнайы барып зерттегенімізде аталған 

з а у ы т т ы ң  Қ ы т а й д а н  Қ а з а қ с т а н ғ а 

әкелінген 50 зауыттың бірі екенін білдік. 

Сонымен бірге ол жақта қытайлықтарға 

жатақхана салынып жатыр екен. Бұл 

мәселені қарауды прокуратурамен бірге 

бастағанбыз. Кейін олар мәселенің арты 

саясатқа келіп тірелетінін айтып, орта 

жолдан бас тартты. 

�зіміз қазір отырған Алматы қала-

сына келейік. Қала сайда орна ласқан. 

Жан-жағы таумен, тұрғын үйлермен 

қоршал ғандықтан, газдың бәрі қаланың 

дәл үстіне жиналып, тұрғындар тұншы-

ғып отыр. Оны әкететін жел жоқ. Мұны 

тауға немесе Кктбеге шыққанда 

кресіз. Қаланың үсті тұман іспеттес 

болып тұрады. Қазір қаладағы кптеген 

сәбилер бас сүйек қысымымен туып 

жатыр. Себебі анасының құрсағында 

жатқанда оттегі жетпеген. 

Біздің жеп отырған тамағымыздың 

бәрі уланған. �йткені фермерлер німі 

тезірек пісуі үшін селитра, пестицидтерді 

аямай тгеді. Eсіресе Оңтүстік Қазақстан 

жақтың фермерлері бұл әдісті жиі қолда-

нады. Қарбызды жарып қалсаң, іші 

шіріп кеткен, құрт-құмырсқа... Оны 

базарда сатады. Базардың санитарлық-

эпидемио ло гиялық станциялары дұрыс 

қарамайды, тексермейді. 

Медицина саласында да күйіп тұрған 

мәселелер бар. Бізде гормо нальді дәрілер 

кп сатылады. Оларға Еуропада, Аме-

рикада тыйым салынған. Себебі адамды 

тәуелді қылатын наркотикалық қоспасы 

бар. Қабылдағанда ауруды уақытша 

басады, бірақ біраз күн ткен соң, 

қайталанады. Солайша Қазақстан дәрі-

дәрмек бизнесінің тәжірибелік алаңы 

болып отыр. 

Осыған байланысты осыдан екі жыл 

бұрын «Байтақ болашақ» экологиялық 

альянсын құрдық. Ұйымның бірінші 

мақсаты – барлық экологиялық ұйым-

дардың басын қосып, экологиялық 

мәселелерді ауқымды клемде ктеріп, 

мемлекеттің алдында жауапкершілігі 

мол ұйым болу. Ұйымның құрметті 

п р е з и д е н т і  –  О л ж а с  О м а р ұ л ы 

Сүлейменов. Ирак Елекеев, Мұхтар 

Шаханов сынды кптеген белгілі 

азаматтар мүше. Осы мәселелерді 

мемлекеттік деңгейде ктердік. Құ-

зырлы органдарға қозғау салдық. 

Қайта қаралып жатқан Экологиялық 

кодекс ке ұсыныстарымызды бердік. 

Жаңар тылған энергия кздері заңы ның 

іспен ай налысып жатыр екенсіздер ғой» 

деді. Таңғалдым. Үлкен ағалары түсінбе-

ген нәр сені мектеп оқушылары жақсы 

ұғынып тұр. 

Қазір Жер шарындағы халық саны 8 

млрд-қа жетіп қалды. Оның 10  пайызы 

зауыт салғысы, тез арада қалтасын 

ақшаға толтырғысы келеді. Қоршаған 

ортаны аямайды. Оларға жол беретін 

болсақ, осы жүзжылдықта әлем құриды. 

Мұны бәрі түсініп отыр. Америка, Еу-

ропа елдері, Жапония, Қытай – бәрі 

қоршаған орта мәселелеріне кңіл бле 

бастады. Ал біз, Қазақстан,  Ресей – 

жалпы посткеңестік елдер қайда бара 

жатқанымызды білмейміз .  Бізд ің 

 минералды ресурстарымыздың пайдасын 

белгілі адамдар ғана кріп отыр. 

– Жастар деп айтып отырсыз ғой. 
«Болашақ жастардың қолында» дейміз. 
Дегенмен, сол жастардың дамуына дұрыс 
жағдай жасалып отыр ма?

– «Қазақтар жалқау» деп жатамыз. Ол 

дұрыс емес. Жалқаулық неден пайда бола-

ды? Мотивацияның, қызығушылықтың 

жоқтығынан. Қызығушылық қай кезде 

болады? Eділдік, шындық болған кез-

де. Егер кз алдыңызда теңсіздік бо-

лып жатса, шындыққа кз жұма қараса, 

адамдардың салы суға кетеді, ынтасын 

жоғалтады. Сондықтан біз халықтың да-

муына мотива циялық жағдай жасауымыз 

керек. Сол кезде біздің жастар седі, дами-

ды. Ол үшін дұрыс, әділ экономиикалық 

саясат жүргізуіміз керек. Мысалы, кәсіп-

пен айналысамын деген адамға не ке-

рек? Бірінші ниет, екінші қаржы керек. 

– Президент шағын және орта 

кәсіпкерлікті ктеру керек деп айтып 

жүр. Бірақ бүгінгі күні не кріп отырмыз? 

2015 жылы девальвация болды. Теңге екі 

есеге құнсызданып кетті. Биыл тағы 

да құнсызданды. Ол – кәсіпкерлерге 

ауыр соққы. �зіңіз ойлаңыз, біреу кәсіп 

ашамын деп, қарыз алады. Оған 5 қой, 

10 сиыр сатып алады. Етін, сүтін сата-

ды. Ал девальвация болған кезде ақша 

құнсызданады да, тауар қымбаттайды. 

Тауар қымбаттаған соң, мір сүру шы-

ғы ны да седі. Содан әлгі адамның не-

сие жабатын портфелі жұқарады. Бұл 

– бір. Екіншіден, нарық әлсіреп, сатып 

алушылар азайып кетеді. Пайда азаяды. 

Сйтіп, шағын және орта кәсіп кер-

лік бүгінде қиын жағдайға тап болып, 

құр дымға кетіп жатыр. Инфляция те 

жоғары. Сондықтан оларды дамыту 

үшін эко но микалық тұрақтылық керек. 

Онсыз ша ғын және орта кәсіпкерлік 

дамымайды. 

– Сіздің ойыңызша, экономикалық 
тұрақтылыққа қалай қол жеткізе аламыз?

– Біз, экологиялық альянс, жаңа 

экономикалық стратегия дайындап жа-

тырмыз. Үш ұсыныс бердік. Біреуі – 

«Қазақстандық нарық – Қазақстандық 

кәсіпкерлерге» деген стратегия. Оны 

іске асыру үшін бес шарт қойдық. Оны 

іске асырса, біз кәсіпкерлерімізді ктеру 

арқылы тұрақтылықты қамтамасыз 

етер едік. Оған билік тарапынан қандай 

кңіл бліп отырғанын білмейміз, бірақ 

оны істемей, біздің экономикалық 

тұрақтылыққа қол жеткізуіміз қиын. 

шулаттық. Министрдің зі Алматыға 

екі рет келді. Президент әкімшілігіндегі 

құзырлы органдардың жетекшісі келіп, 

жиналыс ткізді. Қоғамдық кеңеспен 

кездесті. Мемлекет басшысының зі 

келіп, қаланы тексеріп кетті. Рейд 

жүргізілді. Біздің шулағанымыз қандай 

қозғалыс тудырды, крдіңіз бе? Ал біздің 

халық қандай? Шуламайды, «ұят болады» 

дейді, «бастан құлақ садаға» дейді. Бұлай 

болмайды. «Жуас түйе жүндеуге жақсы». 

Ал мен айнам жоқ екенін крген бетте бұл 

жағдайға бірден қала әкімін кінәладым. 

Қалғандары мені қызықтырмайды. Олар 

тек орындаушылар ғана. Қала әкімін 

Президент осы жерге қойды, демек, елдің 

тыныштығын, қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуі керек. Кезінде маған да ұлттық 

компанияны басқаруға, облыс әкімінің 

орынбасары болуға ұсыныстар түскен. 

Бас тарттым. Себебі жауапкершілігі 

жоғары еді. Онда барғанда елге пайда 

әкеле аламын ба, әлде сол жүйеге сіңіп 

кетіп, халықтың қарғысына қаламын ба 

деп ойладым. Ал халықтың қарғысына 

қалу – ең жаман нәрсе. Тарихты ашып 

қараңызшы, халық қарғысына ұшыраған 

бірде-бір  адам аман қалған емес, 

ұрпағымен жоқ болып кеткен. Бәрі з 

уақытымен. Сондықтан халыққа қызмет 

етуге келген екенсің, халықты ойла. 

Кезінде Кеңес одағында Қазақстан-

ның басшылары тек қана айлыққа мір 

сүрген. Олжас Омарұлы айтып берген 

бір оқиға есіме түсіп отыр. Дінмұхамед 

Қонаев пен жары Жапонияға барған 

кезде, жеңгей бір ыдысқа қызыққан 

екен. Сатып алайын десе, 200 доллар-

дай тұрады екен. Оларда ондай ақша 

жоқ. Сйтіп Олжас ағадан қарызға 200 

доллар алыпты. Олжас ағада ол ақша 

қайдан бар? Кітаптан алған қаламақысы. 

Сонда ойлаңыз, Қазақстанның нмірі 

бірінші басшысында 200 доллар ақша 

жоқ. Қандай таза адам! 

Халық ақымақ емес, бәрін, кімнің кім 

екенін біліп отыр. Жай ғана үндемейді. 

Ызасы ішінде. Ол бір күні жарып шыға-

ды. Сондықтан біздің әкімдер, жас 

 министрлер, мемлекеттік қызметкерлер 

хал қына қызмет етуі керек. Мемлекеттің 

мүддесі мен з мүддесін шатастыруға бол-

майды. Мемлекеттің мүддесі – халықтың 

мүддесі. Сондықтан да, айнам ұрланғанда 

бірден әкім кінәлі екенін айттым. Ішкі 

істер министрі де емес, әкім. Себебі мен 

осы әкімнің аймағында тұрамын. Менің 

қауіпсіздігіме әкім жауап беруі керек. 

– Сонымен айна не болды? Табылды 
ма?

– Айна табылған жоқ. Кінәлі адам 

табылды. Бірақ маған оны крсетпеді, 

«жағдайы жоқ екен, сатып жіберіпті» деді. 

Бұл жерде айнамның табылуы үшін емес, 

халықтың белсенділігін арттыру үшін 

шулаттым. �зіңізді қорғап үйренбесеңіз, 

ешкім сіз үшін қозғалмайды. Шындықты 

айтып, шырылдауымыз керек. Сол кезде 

ғана біз жақсы қоғам құра аламыз. Ал 

«менің проблемам емес» деп отыра бес-

рек, ертең сол күн зіміздің басымызға 

туады. 

– Айнаны ұрлаған адам жазаға тартыл-
мады ма?

– Жазаға тарта алмайсыз. Себебі заң 

бойынша айна ұрлау – бұзақылыққа жа-

тады. Ол тек қана айна алып беруі керек, 

түгі жоқ болса, қайдан алып береді?

– Демек, бізде заң әлсіз...
– Бұл жерде былай ғой... Нью-Йорк-

тің мэрі Рудольф Джулиани поли ция 

комиссары Уильям Браттонмен бірге 

«Сынған терезелер» деген жобаны іске 

асырған екен. Олар қайыршылық, 

тбелес, маскүнемдік сияқты кішігірім 

мәселелермен күресуге күш жұмсады. 

Бастапқыда оларды ел-жұрттың бәрі 

келеке еткен. Бірақ соның нәтижесінде 

қылмыс саны жылына 2200-ден 1000-ға 

дейін азайды. Демек, үлкен қылмыс тар ды 

тоқтату үшін кішігірім құқық бұзушы-

лық тарды жою керек. Ал бұзақыларды 

жауапкершілікке тартуға заң мүмкіндік 

бермейді. Егер сол жазаны қатайтса, 

қоғамды түзей аламыз. Сондықтан бұл 

жерде әкім ойлануы керек.

– �кім ба, заң шығарушы орган ба?
– Заң шығарушы органдар заңды 

шығарғанымен, орындайтын әкім ғой.

– Бірақ жауапқа тартатын заң жоқ деп 
отырсыз ғой?

– Eкім қаланың ішінде нормативті 

заң қабылдап, іске асыра алады. Оның 

қолында полиция бар, күш бар. Бәрі қо-

лында. Eкім деген – бір аймақтың пре-

зиденті. Тек қана жұмыс жасауы керек.

Ең бастысы, халық соны ажырата 

алмай отыр. Біз, халық құндылықтан 

ажырап кеткенбіз, байлық, дүние қуып 

кеттік. Бақыт байлықта деп ойлайтын 

болдық. Шындығында, бай адамдардың 

бәрі бақытты емес. Байлық деген – үлкен 

сынақ, оны ұстай білу де – нер. Eйтпесе, 

байлардың кбі неге ұзақ жасамайды? 

Неге орта жастан аттанып кетеді? Себебі 

жан тыныштығы, жүрек тыныштығы 

жоқ. «Байлық-байлық» деп, денсаулық 

күтілмеген. Денсаулық жақсы болуы үшін 

қоршаған орта сау болуы керек. Ал бізде 

қоршаған орта сау ма? Біздің бабалары-

мыз еш уақытта байлық жинамаған ғой. 

Кшіп-қонып жүре берген, табиғатты 

сыйлаған. Eйтпесе, қамал салып алып, 

отыра берсе болатын еді. Міне, сол 

арқылы да қазақ сті, кбейді. Кең байтақ 

жердің мұрагеріміз. Енді соған ие бола 

аламыз ба, бұл бізге байланысты. 

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
�сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

тұжы рымдамасын ұсындық. Десек те, 

билік бізді қабылдағысы кел мейді. Бел-

сенді қоғамдық ұйымды қажет сін бейді, 

бәсекелес креді. Соған байланыс-

ты здерінің ұйымдарын ашты. Бірақ 

қалай болған күнде де біз әртүрлі саяси, 

әлеуметтік кедергілерге қарамастан, 

қимылдай береміз. Біз кппіз. Eлемнің 

әр шетінде бармыз. Мысалы, жақында 

Америкадан еліміздің кәсіби бокс-

тан тұңғыш әлем чемпионы, Баркер 

кубогының иегері Василий Жиров келді. 

Ол қазір қоршаған орта мәселелерімен 

айналысады екен. Бірге тауға шығып, 

тазалық жұмыстарын жүргіздік, тал 

отырғыздық. Бірлесіп энергетика саласы 

мен су ресурстарын қорғау туралы үлкен 

экологиялық жобаларды іске асырғалы 

жатырмыз. Себебі Қазақстанда кптеген 

су қоймалары ұмыт қалған. Мысалы, 

Ақтбе облысы Мұғалжар ауданына 

қарасты «Ккжиде құмы» қойнауында 

жер асты тұщы суы бар. Бүгінде мұнаймен 

ластанып кетті. Соны тазартсақ деген ой-

дамыз. Арал теңізінің мәселесін де ұмыт 

қалдырмадық. Оның тұздары Солтүстік 

мұзды мұхиттың еруіне әсер етіп жатыр. 

Теңіз суы ктеріліп келеді. Бұлай жалғаса 

берсе, кптеген аралдар суға кетеді. Ал 

Қазақстанға қандай қауіп бар десек, 

бізде ішетін су қалмайды. �те қиын 

жағдай келе жатыр. Осылардың бәрін 

назарда ұстап отырмыз. Жобалар туралы 

ақпараттарды экоальянстың әлеуметтік 

желідегі парақшаларынан кріп, біліп 

отыруға болады. 

– Бизнес идеяларға, стартап жоба-
ларына арналған байқауларда қоршаған 
ортаны қорғауға байланысты жобалар жиі 
«жеңімпаз» болып жатады. Ал ондай жо-
баларға біздің қоғам дайын ба? Мәселен, 
бір жылдары Алматы облысында қоқыс 
Iңдеу зауыты ашылған еді. Атырауда 
да ашпақ болған. Қоқысты сұрыптауға 
арналған жәшіктерді де кIзіміз шалып 
жүр. Оларға халық қоқысын шынымен 
сұрыптап тастап жүр ме?

– Қоғам бұған баяғыдан дайын. Ха-

лық ты кінәлай беруге болмайды. Бұл 

жерде мемлекет, билік шатасып жатыр. 

Қымбатшылық жағадан алып барады. 

Ал халыққа бірінші не керек? Тамағы, 

баспанасы. Оның бәрі қымбат болса, 

халық күнін қайтып креді. Бізде таптық 

айырмашылық жоғары. Бір тап бар – те 

бай адамдар. Олар билікке жақын. Ал 

қарапайым халық кедей мір сүріп жа-

тыр. Осының бәрі адамдардың  ашуын ту-

дыруда. Осындай «байтұл түгіл бас қайғы» 

жағдайда экологиялық мәселелерді кім 

ойласын? 

Негізі қазақ – қоршаған ортаға 

қамқор халық. Біз – кшпенді халықпыз. 

Неге кштік? Себебі мал бір жерде жайы-

ла берсе, топырағының шаңын шығарып 

жібереді. Соның алдын алу, топырақты 

демалдыру үшін, шптің шүйгіндігін 

сақтап қалу үшін басқа жерге кшкен. 

Бала кезімізде ата-анамыз да «топыраққа 

түкірме», «кк шпті жұлма» деп айтып 

отыратын. Қарап отырсақ, бұл тәрбие 

арқылы да беріледі екен.

Қоршаған ортаны қорғау – адам ның 

рухани дамуының ең жоғары нәти жесі. 

Адам рухани жетілгенде ғана айнала-

сындағы адамдарға, қоршаған ортаға 

құр метпен қарайды. Ислам дінінде 

«Алланың аманатына қиянат келтірме» 

дейді. Табиғатты адамзат жаратқан жоқ 

қой, ол бізбен бірге пайда болды. Демек, 

Алла ның бізге берген аманаты. Оған құр-

мет пен қарағанымыз – үлкен сауапты іс. 

Осыдан бір жыл бұрын мынадай 

бір оқиға болды. Екі намазхан жігітпен 

жабайы иттерге қамқорлық жасай-

тын ұйымға бардық. Бір әйел иттерге 

жаны ашып, құшақтап отыр екен. Оған 

жаңағы бауырларым жиіркеніп қарап 

тұр. «Ит дәретті бұзады» дейді. Бірақ со-

лай екен деп, оларға қатыгездік жасау – 

қаншалықты дұрыс іс? 

– Жаңа Iзіңіз айтып отырған «түкірме», 
«кIк шIпті жұлма» дегеннің бәрі дін 
арқылы дәстүрімізге енген ғой. Қалай ой-
лайсыз, дін мен дәстүрдің біте қайнасуынан 
пайда болған құндылығымыздан алшақтай 
түскен сайын да, қоғамға немқұрайды 
қарай бастадық па? 

– Қазір дін саяси-манипуляцияға 

айналған. Ол арқылы адамдарды бас-

қарып отыр. Eлемнің қанша елінде 

болдым, қаншама дін кілдерін крдім, 

барлығы тып-тыныш мір сүріп жатыр. 

Тек бізде ғана жік-жікке бліну күшейген. 

Біреудің киіміне, біреудің сзіне қарап 

блінеміз де жатамыз. «Блінгенді брі 

жейді» дегенді ұмыттық. Шындығында, 

қазақты блген адам – қазақтың жауы... 

Десек те, қазір орта жастағы адам-

дардан грі, жастар қоршаған ортаға 

жақынырақ сияқты. Олар біреудің ойына 

құрметпен қарайды, стандарттан тыс ой-

лайды. Ал біздің ұрпақ – атақты нер сын-

шысы Eшірбек Сығай айтпақшы, «поте-

рянное поколение». Олар 70-жылдың ар 

жақ-бер жағында туған. Жастық шағы 

Кеңес одағы ыдыраған, идеология жоқ, 

рэкеттер дәуірі жүріп тұрған кезге тап 

келген. Сол себепті де олардың бойын-

да идеологияға, құндылыққа адал болу 

қасиеті қалыптаспаған. Олардың бар 

ойы – ақша табу, бай болу, жайлы мір 

сүру. Қарап отырсаңыз, қазір билікте де 

солар отыр, олигарх болып, байлықты 

да солар ұстап отыр. Бәрі деп айта ал-

маймын, кп блігі сондай. Қоғамдағы 

қазіргі жағдайды солар жасап отыр. 

Жақында ҚР Энергетика министрінің екі 

орынбасары заң алдында жауапты болды. 

Екеуі де экологияға жауап беретін. Екеуі 

де – сол заманның адамдары. Оларға 

экология туралы түсіндірудің зі қиын. 

Ал жастар түсінеді. Василий Жировпен 

Рес публикалық физика-математика 

мектеп-интернатында кездесу ткіздік. 

Қор шаған ортаны қорғау, табиғатты 

аялау туралы сз еттік. Кездесу соңында 

мек теп оқушылары бізге келіп, «Үлкен 

Қаржысыз кәсіп аша алмайды. �йткені 

кәсіптің қаны – қаражат. Қаражат 

 алайын десе, банктердің проценті үлкен. 

Соған қарамастан, кепілзат сұрайды. 

Сйтіп, кәсіп ашамын деген адам қарызға 

ақша алады да, бандитизм кезінде «счет-

чик» деген болатын, сол сияқты банктің 

процентіне «отырады». Оның бизнесі 

жүріп жатыр ма, жүрмей жатыр ма, сімі 

жүре береді. Ал сол адам үйіне келіп теле-

дидарды қосып қалса, уайым-қайғысыз 

әлем, ойын-күлкі. Соны креді де, «елдің 

бәрі бақытты мір сүріп жатыр, менің 

ғана жолым болмайды екен» деп, зіне 

қол жұмсайды. Мұндай жағдай кп. Ара-

сында жүрген соң, естіп-біліп жүрміз. Ал 

сіп келе жатқан жастарымыз да сондай 

жағ дайға тап болса, біз олардан, сәй-

кесінше болашағымыздан айырыламыз. 

Еуропа, Америка елдерінде қалай? 

Егер адам кәсіп ашамын десе, банк инс-

титуттары оған қуанады. Адамның кәсіп 

ашуға деген ынтасы пайда болғанына 

риза болады. �йткені ол адам кәсіп ашу 

арқылы жаңадан жұмыс орнын ашады, 

салық тлейді, ел экономикасының 

белсендісі болады. Сол себепті де кәсіп 

бастағысы келетіндерге кеңес беріп, жо-

лын крсетеді, арзан ақша тауып береді. 

Оларда процент те аз. Сосын олар еш 

уақытта адамның ең соңғы дүниесін 

кепілдікке алмайды. Адамды қаңғыртып 

жібермейді. Қаңғыртып жіберу қылмыс 

болып саналады. Ал бізде қаңғыртып 

жібереді, оның үстіне проценті жүріп 

отырады. Біздің шындық – осы. Ал енді 

жастарымызды қалай тәрбиелейміз? 

Қай жолға бастаймыз? Олар здерін-

здері табуы үшін, еркін мір сүруі үшін 

кәсіпке қарай бағыттауымыз керек. Ал 

жаңағыдай жағдайда оларды қанатып 

аламыз. Кәсіпке жаңа қадам басқан 

адам оң-солын танымай жатып, қарызға 

кіріп кетсе, бітті ғой. Сондықтан біз 

оларға дұрыс жол крсетіп, жағдай жа-

сауымыз керек. Ал жағдай жасамасақ, 

100 шәкіртімізден біреуі мықты  болып 

шықса, Қазақстанда қалмайды,  шетелге 

кетіп қалады. Бұлай болса, ресурстар-

дан айырыламыз. Сондықтан, қайталап 

айтамын, жағдай жасау керек. Ол 

үшін еркіндік болуы керек. Адамдар 

кәсіп ашса, ертең «біреу тиіседі» деп 

қорықпауы керек. Мен зім алғашқы 

кәсібімді ашқан кезде салық комитетінен 

қорқатынмын. Ол кезде 19 жастамын. 

Себебі олар бәрін қорқытып тастаған. 

Ал негізі олар кеңес беріп, үйретуі керек. 

Ал егер біз кәсіп ашқысы келетіндерге 

еркіндік бермесек, жастар қайда бара-

ды? Мемлекеттік қызметке, мемлекеттік 

мекемеге барады. Ал ол жерлер қазір 

жемқорлық пен ұрлықтың қайнаған ор-

тасы болып отыр. 

– Ал Мемлекет басшысының шағын 
және орта кәсіпті дамыту жIніндегі тап-
сырмасы, бизнесті қолдауға арналған 
мемлекеттік бағдарламалар ше? Олар 
жайлы не айтасыз?

– Ол қандай бес шарт?
– «Қазақстандық нарық – Қазақ-

стандық кәсіпкерлерге» – ішкі кәсіпкер-

лер ді шынықтыру, ішкі брендтерді 

кбейтуге арналған стратегия. Оны іске 

асыру үшін ең бірінші бізге кәсіпкер лер-

дің еркіндігін қамтамасыз ету керек. Тек-

серушілердің барлығын тоқтату керек.

Екіншіден, мемлекеттен блінетін 

қаражаттар, мемлекеттік қорлар, екінші 

дәрежелі банктер, қаржы институтта-

ры – бәрі здерінің шағын және орта 

кәсіпкерлікке беріп отырған қаражатын 

ашық крсетуі керек. Сол бойынша 

министрлер, әкімдер әр фермерге, 

кәсіпкерге берілген қаражат бойынша 

халық алдында есеп беруі керек. Сонда 

олар да нәтижеге жұмыс істейтін болады. 

Үшіншіден, сырттан келетін тауар-

лар ға мемлекеттік салықты кбейтуіміз 

керек. Оны экологиялық стандартқа 

сәй кестік, адамның денсаулығына зиян 

келтірмейтіндігіне қарай кбейтуге бо-

лады. Соңғы кезде АҚШ Қытай, Еу-

ропа, Түркиядан келетін тауарларға 

мемлекеттік салықты ктеріп тастады. 

Мысалы, Қытайдан келетін тауарға са-

лынатын салықты 25 процентке кбейтті. 

Соның арқасында бюджетке 300-400 

млрд доллардай кіріс кірді. Міне, біз де 

соны жасауымыз керек. Ішкі нарықты 

қолдау – мемлекет ұстанымы болуы тиіс. 

�йткені бүгінгі күні отандық тауардың 

зіндік құны шетелден келген тауардан 

жоғары болып тұр. Соған байланысты 

ішкі кәсіпкерлер сырттан келгендермен 

бәсе келесе алмай, нарықтан шығып кетіп 

жатыр.

Тртіншіден, ішкі німдерге дотация-

лық қолдауларды ойластыру керек. Оның 

ешқандай қиындығы жоқ. Кәсіпкерлікті 

ктерсек, олар жұмыс орнын аша-

ды, жұмыссыздықты азайтады, салық 

тлейді. Солайша оларға құйылған қа-

ражат мемлекетке қайтады. Оның бәрі 

ашық, транспарентті болуы керек. 

Бесінші қадам – жемқорлықты 

тоқтату керек. Патриот, елді ойлайтын, 

халықты түсіне білетін адал адамдардың 

билік жүйесіне келуін қамтамасыз ету 

керек. Сосын құзырлы мекемелер билікте 

отырған барлық адамдардың қандай ком-

паниялармен байланысы бар екенін ин-

тернетте ашық түрде крсетуі керек. Ол 

тексерісте болуы қажет. Бітті. Одан кейін 

бірде-бір шенеуніктің жемқорлықпен 

айналысуына мүмкіндік болмайды. 

Экономикаға блінген ақша зінен-зі 

нақты нәтижеге жетеді. 

– Қоғамда үлкен қозғалыс тудырған 
Денис Теннің қазасынан соң халықта 
еліміздегі жемқорлық, тамыр-таныстық 
деген қатып қалған жүйенің шеті сетінейтін 
шығар деген сенім болды. Білуімше, дәл 
сол жағдайдан кейін сіздің кIлігіңіздің де 
айнасын ұрлап кеткен екен...

– Клігімнің айнасы ұрланған кезде 

адамдарға белсенді болу керек екенін 

крсеткім келді. Бір айнамен бәрін 

Азаматтың суреті
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Халқымыздың біртуар перзенті 

Мағжан Жұмабаев: «Ұлтқа ұлт болуы 

үшін бі рінші шарт – тілі болуы. Ұлттың 

тілі нің кеми бастауы – ұлттың құри 

бастағанын крсетеді. Ұлтқа тілінен 

қымбат еш нәрсе болмасқа тиіс. Бір 

ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тари-

хы, тұрмысы, мінезі айнадай крініп 

тұрады. Қазақтың тілінде қазақтың сары 

сайран даласы, біресе желсіз түндей 

тымық, біресе құйындай екпінді тари-

хы, сары далада үдере кшкен тұрмысы, 

асықпайтын, саспайтын сабырлы мінезі 

– бәрі крініп тұр. Қазақтың сары да-

ласы кең, тілі де бай. Осы күнгі түрік 

тілдерінің ішінде қазақ тілінен бай, 

орам ды, терең тіл жоқ» деген екен. 

Еліміз тәуелсіздік алғалы бері жүргізіліп 

келе жатқан тіл саясатының арқасында 

қазіргі таңда мемлекеттік тіл туралы 

оңды қоғамдық кзқарас қалыптасып 

отыр. Тілдерді дамыту бағытында нақты 

ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 

Қазақ тілінің терминологиялық базасы 

құрылып, жетілдірілуде. Терминология 

комис сиясы қазірдің зінде айналымға 

5000-нан астам жаңа терминдер енгізді. 

Алғаш рет терминологиялық сздіктер 

серия сы 31 том болып шығарылды. Тіпті 

Отанымызда мір сүріп жатқан басқа 

ұлт кілдерінің де мемлекеттік тілді 

мең геруге деген ынтасы артып ке леді. 

Бұл крсеткішті қазақ тіліне кр се ті ліп 

отырған құрмет деп түсінуіміз қажет. 

Президентіміз Нұрсұлтан Eбішұлы-

ның «Ана тіліміз – бізді ғасыр  дан-ға-

сырға, заманнан-заманға аман жет-

кізген бірден-бір арымыз да, нарымыз 

да» деп айтқан сзі болашақ ұрпақты 

тіліміздің құдірет-қуатын кемітпей, 

оның рухын биік ұстауға шақырады. 

Мемлекеттік тіл мәртебесіне ие қазақ 

тілі – ұлттық руханиятымыздың зегі. 

Мемлекеттік тіл – азаматтық сәй-

кестіктің басты нышандарының бірі. 

Eлеуметтік-лингвистикалық модель 

тұрғысынан алғанда, ол – ең алдымен, 

осы мем ле кеттегі сан алуан ресми 

қарым-қатынастарды жүзеге асыратын 

тіл. Атап айтқанда, заң актілерінің, 

ісқағаздарының, қызметтік-іскерлік 

жазбалардың, ресми, оның ішінде 

халықаралық қатынастың, сот сала-

сының тілі. Есеп-санақ, қаржылық 

және техникалық құжаттамалар да осы 

тілде жүргізілуі тиіс. Бұқаралық ақпарат 

құралдары, қарулы күштер, ғылым мен 

білім беру салалары да осы талаптарға 

жауап беруі қажет. 

Елбасымыз «қазақ қазақпен қа зақ-

ша сйлессін» дегенде, мемле кеттік 

тілдің дамуы, кп жағдайда, з қан-

дас тарымыздың ұлттық намысы мен 

жіге ріне байланыстылығын атап тсе 

керек. Мемлекеттік қызметте жүрген 

қазақ азаматтары немқұрайдылық та-

нытпай, мемлекеттік тілдің мәртебесін 

биіктетуге белсенді атсалысуы тиіс. 

Ал   дағы уақытта, мемлекеттік тілді мең-

ге руге қатысты талаптар күшейтілуі 

керек. 

Қандай мемлекет болмасын оның, 

ең әуелі мән беріп, ұлық тай тын тілі 

– әрине, мемлекеттік тілі. �йт кені 

мем  лекеттік тіл – әлемдік қауым-

дастықтағы мемлекеттердің сипатты 

белгілерінің бірі, ұлттық саяса ты ның 

крсеткіші. Міне, осы бағытта еліміз ең 

әуелі, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін 

арттыруға күш салып отыр. Бұл мәселе – 

тек қазақ халқының ғана емес, елімізде 

тұратын зге ұлт кіл дерінің де алдында 

тұрған міндет. Еліміздегі ең жоғарғы ла-

уазым – Президенттікке үміткер тұлғаға 

қо йылатын талаптың бірі – мемлекеттік 

тілді еркін меңгергендігін тексеретін 

сынақтан ту. Осындай қатаң талап 

неге мемлекеттік құрылымның басқа 

да лауазымды тұлғаларының алдына 

қойылмайды?! Мемлекеттік тілге деген 

шынайы құрмет жоғарыдан бастау алып, 

қарапайым халыққа үлгі болса, қазақ 

тілінің тұғыры беки түсер еді. Eрбір 

маманның, қызметкердің з қызметі 

шегінде, зінің кәсіби біліктілігі ая-

сында мемлекеттік тілді меңгеру межесі 

нақты айқындалып, жаңа міндеттер 

жүктелуі қажет. 

ЕЛ БОЛУДЫҢ 
БАСТЫ ШАРТЫ

Мемлекеттік тілді меңгерген зге 

ұлт кілдеріне қазіргі уақытта жан-

жақты қолдау крсетіліп отыр. Оны 

қайталап айтудың қажеті жоқ шығар. 

Қазақстанда тұратын зге ұлт кілдері 

Конституция алдында тең құқылы. Ал 

мемлекеттік тілді меңгеру – еліміздің 

әрбір азаматы үшін парыз. �зге ұлт 

кілдеріне мемлекеттік тілді меңгеру 

үшін Отанына деген сүйіспеншілік пен 

патриоттық сезім керек. 

Қазақ тілін мемлекеттік басқару 

құрылымдарына жедел енгізудің ең 

басты ықпалды жолдарының бірі 

материалдық ынталандыру болып табы-

лады. Бұл «тәсіл» Кеңес кіметі кезінде-

ақ сынақ тан ткен. 1930 жылы «Қазақ 

тілін біле тін мамандарға жеңілдіктер 

жасау туралы» Қаулы қабылданып, 

соған сәйкес қазақ тілін білу дәре же-

сіне байланысты мамандарға кте-

ріңкі еңбек ақы тлеуді енгізу қарас-

тырылды. Ауызша сйлей білген және 

ісқағаздарын оқи алғандарға – 10 

 пайыз, тілді толық меңгергендерге – 15 

пайыз үстеме қосылды. 

Қазіргі уақытта шетелдің беделді 

жоғары оқу орындарын тамамдаған кп-

теген қазақстандық түлектер Отанына 

оралып, мемлекеттік қызметке белсенді 

түрде кірісуде. Шетелде білім алғысы 

келетіндер з елінің тілін ғана емес, 

сондай-ақ оның тарихын, салт-дәстүрін 

білулері керек. �йткені олар біздің 

мемлекетіміздің бүгіні мен бола шағы 

емес пе?! Елбасының зі «Болашақ» 

бағдарламасымен шетелге аттанатын 

Қазақстан азаматтарының ең бірінші 

кезекте мемлекеттік тілді жетік білуі 

– негізгі мақсат» деп шегелеп айт-

ты. Елбасының бұл талапты аталған 

бағдарламаның ережесіне қосуды тап-

сыруы – елдігімізді ойлаудан туындаған 

сарабдал саясат. 

Қазақ тілі мемлекетіміздің бүкіл 

ау мағында, қоғамдық қатынастардың 

барлық салаларында толық қолданы-

лып отыр деп айта алмаймыз. «Мем-

лекет тіл ретінде қазақ тілі неге р-

кен демейді, оны үйренуге зге ұлт 

кіл дері неліктен жаппай ықылас 

та нытпайды?» деген сұраққа тіл сала-

сын зерттеуші ғалымдар бұл сауалдың 

жауабы біреу екенін алға тартады, 

ол – біздің қоғамымызда мемлекеттік 

тіл мәртебесін алған қазақ тіліне де-

ген мірлік қажеттіліктің әзір туын-

дамай отырғандығы. Демек, мірлік 

қажеттілік туғызу керек. Тіл мәселесі 

күштеуді ктермейтіні белгілі. Сал-

мақты саясат сабырлы жүзеге асырыл-

ғанда ғана ол жемісті болмақ. 

Тіл мұраты – халықтық мәселе, 

кп тің қамқорлығы мен құрметі негі-

зін де кең ріс алады. Оның тұғырын 

биік ке ктеріп, жан-жақты дамыту 

үшін бірнеше бағытта жұмыс істеуіміз 

керек. Біріншіден, отбасы, мектеп, 

бала-бақша жұмған жұдырықтай 

бірлікте еңбек етуге тиісті. Еңбек, оқу, 

іс-әрекет – ұлттық мұратқа адалдықты 

крсетуі  қажет.  Бұл отбасы мен 

Отанға адалдықтан, тұрақтылықтан, 

перзенттік қарызбен парыздан крініс 

табады; екіншіден, білім жүйесі, тәлім-

тәрбие ісі, қарым-қатынас аясы – 

қазақ тілі арқылы жүзеге асуы тиіс. 

Отбасындағы тәрбие ұстаз ұлағатымен 

ұштасып, бірін-бірі байытып, асқақ 

арманға, ұлы мұраттарға қанат қағуы 

қажет; үшіншіден, қазақша ойлап, 

оқып, жазу – әрбір ұлт кілінің тл 

міндетіне айналуы керек; тртіншіден, 

ауыл, қалаға талап-талғам, кзқарас 

бірдей болуы шарт. Тіл тұғыры мен 

тамыры ауылда, қала – ркениет 

рісі екендігін ұмытпағанымыз жн. 

Осындай, келелі мәселелер шешімін 

тапқанша қазақ тілі – тәуелсіздік қаруы 

міндетін атқара береді деп сенеміз. 

А.САБИРОВ, 
А.ҚОЖРАҚОВА, 

Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік 

университетінің оқытушылары
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аса маңызды факторы болып табы-

латын мемлекеттік тілді меңгеру – 

Қазақстан Республикасының әрбір 

азаматының парызы (әдейі белгілеп 

– автор)» дегендей солқылдақ норма 

жазылды. Заңның осы бабындағы 

«Мем лекеттiк тiл – мемлекеттiң бүкiл 

аумағында қоғамдық қатынастардың 

барлық саласында қолданылатын 

мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот 

iсiн жүргiзу және iсқағаз дарын жүргiзу 

тiлi» деген норма кбіне жай сз болып 

қала берді. Орыс тілінің ешқандай 

мәртебесі крсетілмей, тек оның 

мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті 

зін-зі басқару органдарында қазақ 

тілімен ресми қолданылуы туралы 

ғана әңгіме болған жетінші баптың 

екінші тармағындағы «ресми» де-

ген сз ресми органдарда згеше ба-

ға ланды. Орыс тілі ресми дегенді 

кей бір мемлекеттік лауазымды қыз-

мет керлердің аузынан да аз естіген 

жоқпыз. Бұл заңсыз әрекет күнделікті 

мірде үстемдік алып кетті. Содан 

2007 жылғы 15 қаңтарда Қазақстан 

Рес пуб ликасы Парламентiнiң депу-

таттары М.Шаханов, Е.Eбілқасымов, 

А.Айталы Қазақстан Республикасы 

Конституциялық Кеңесiне «мем-

мемлекеттік жүйедегі здері ойлана 

алмайтын, жоғарыға ойланбай бас 

шұлғуды әдет еткен шала сауатты 

қызметкерлер арасында түсінбеушілік 

жағдайларға жиі әкеліп жүр. Тілдің 

жалғыз ғана түғыры болатыны, оның 

ана тілі екенін, мәртебелері әртүрлі 

қазақ, орыс және ешқандай құқықтық 

мәртебесі жоқ, ктемдікпен енгізіліп 

ағылшын тілдерін бір деңгейде деп 

түсіну, тұтас білім негізінен тек ана 

тілінде берілуі керектігін, қалған тілдер 

қатынас құралы ретінде және ана 

тілінде алған білімді толықтыратынын 

ескермеу жиі қателіктерге әкеліп жүр. 

Осылай ана тіл кеңістігіндегі 

соңғы ғасырларда қордаланған аса 

күрделі жағдаймен санаспаушылық, 

бұл үшін тегеурінді құқықтық шара-

лардың қолданбауы, ана тіліміздің 

мәртебесін мемлекеттік деңгейге 

к теретін пәрменді құқықтық бап-

тар  қабылданбауы,  з і  де  осал 

қабыл данған заңның кейбір прин-

ципті мәселелерінің орындалуын 

қадағалауға атқарушы органдар тара-

пынан жігерлілік, жүйелілік, прин-

цип шілдіктің жетіспеушілігінен мем-

лекеттік тілді қорғау және қолдау мәсе-

лелері құрғақ сзден нақты іске кше 

Бұл Тәуелсіздік талаптарына сәйкес 

жүргізілуге тиісті ұлттық идеологияның 

әлі жүйелілікке жете қоймағанынан 

да болып отыр. �кінішке қарай, 

кпшілігімізде ұлттық рух та, ұлттық 

намыс та тмен болып отыр. Eлі де 

құлдық психологиядан құтыла ала-

тын емеспіз. Тіпті зге ұлт кілдері 

ұл-қыздарын қазақ бала-бақшасы 

мен мектептеріне беріп жатқанда 

қазақ мектептерінің мүмкіндіктеріне 

әлі сенбеуден, қазақ тілдерін еркін 

білмеуден ата-аналар балаларын басқа 

жаққа алып қашуда. Орта арнаулы 

оқу орындарын әңгіме етудің қажеті 

жоқ болар, тіпті қазақ мектептеріндегі 

ұл-қыздарымыздың сабақтан тыс 

уақытта, сондай-ақ оқыған жастары-

мыздың кбісінің зге тілде сйлеуі, 

кешегі кеңестік заманның ардагер 

әжелерінің қалыптасып қалған әдет-

тері, т.б. елімізде ана тілдік орта 

қалып тастыра алмай отыр. Бұл бүгінгі 

күні күшейе түспесе, азаятын түрі жоқ. 

Кешегі «кеңестік интернацио-

нализмді» ту еткен тоталитарлық 

билік тұсында қоғамда пайда болған 

ұлтсыздық сана қазіргі жаһандану 

жағдайында жалғасып отыр. Бұндай 

сананың иелері ұлттық тіліміздің шы-

найы қадір-қасиетін ұғынатын емес.

Ең негізгісі – болашақ ана тілінің егесі 

жастардың з тілін білмеуі немесе 

еркін сйлей алмауы олардың з тіліне 

деген намысын жойып қана қоймай, 

олардың ұлттық ойлау жүйесін де 

бұзып отыр. Бұл – қауіпті. 

Ұл-қыздарымыздың бойларындағы 

ұлттық басты нышанымыз – тілдің 

әлсіреуі оларды тл мәдениетіміз 

бен тамаша дәстүрлерімізден бірте-

бірте алшақтатып барады. Мұның 

үстіне жаңа қоғамның ішкі дүниесін 

түгендеп алмай, есікті айқара ашудың 

нәтижесінде ертеден кешке дейін 

телехабарларымыздағы ұрыс-керіске, 

адам лтірудің тоқсан тоғыз айла-

сына толы шетелдік сериалдар, кез-

келген жерде ашылып-шашылып 

жатқан шетелдік газет-журналдар 

мен саналуан хикаяға толы кітаптар, 

әсіресе Мәскеуде дайындалатын 

орыс тіліндегі жарнамалар қазақ 

крермені мен оқырманын руха-

ни тұншықтыруда. Eдебиетіміздің 

алыптарының бірі Ғабиден Мұстафин: 

«Біз ұлтшылдықпен күрестік, енді сен-

дер ұлтсыздықпен күресесіңдер» деп 

жай ескертпеген сияқты. 

Қандай мемлекет  болмасын, 

ондағы мемлекеттік тілдің мір сүріп, 

қызмет етуінің негізгі шарттарының 

бірі – тілді қолданушылар санының 

жеткілікті болуы. Құдайға шүкір, 

қазір қазақ сан жағынан еліміздегі 

халықтардың басым кпшілігін құрап 

отыр. Сонан соң зінің тарихы, тілінің 

байлығы жағынан, шешендігі мен 

ксемдігі жағынан қазақ тілі зімен 

кршілес халықтардан артық демей-ақ 

қояйық, әсте кем емес. Мемлекеттік 

тіл мәртебесіне ие болып отырған 

қазақ тілі – әлемдегі алты мыңға жуық 

тілдердің ішіндегі қолдану рісі жа-

ғынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен 

кркемдігі, оралымдығы жағынан 

алғашқы ондықтар қатарындағы екені 

белгілі. Ана тіліміздің құрылым-жүйесі 

жетілген, лексика-фразеологиялық 

қоры ерекше бай,  ежелден келе 

жатқан, барынша қалыптасқан жазба 

және ауызша дәстүрі бар тілдердің 

бірі ғана емес, бірегейі екені аян. 

Ал ана тіліміздің бағын жандырмай 

отырған зіміз. Ең басты кемшілік 

осы тілдің егесі – зімізде болып отыр. 

Анамыздың атын иеленген тілімізді 

құрметтемеу – бүкіл ата-бабамызды, 

еш халықтан кем емес аса бай тарихы-

мызды ұмыту екенін мойындағымыз 

келмейді. Ұлтжанды да талантты ақын 

Қадыр Мырза Eлі ағамыздың: 

Ана тілің – арың бұл,

Ұятың боп тұр бетте.

�зге тілдің бәрін біл,

�з тіліңді құрметте, – деген сзін 

бір сәт ой елегіне салсақ, бүгінгідей 

күн кешпес едік. Мұндай жағдай іргелі 

елдің бірде-біреуінде жоқ. �кінішке 

қарай, ғасырлар бойы осы жердің де, 

елдің де егесі болып келе жатқан біздің 

бүгінгі күйіміз осындай.

Жақында Астананың Орталық 

концерт залында ғұлама ғалым, қазақ 

тіл білімінің негізін салушы Ахмет 

Байтұрсынұлының туған күніне 

сәйкес, Үкіметтің жыл сайын бесінші 

қырқүйекті Қазақстан халықтарының 

т ілдері  күні  деп бекіту іне  бай-

ланысты салтанатты да мазмұнды 

іс-шара тті. Ана тілінің жанашыр-

лары мұны зіміздің мемлекеттік тіл 

үшін әдемі-ақ пайдаланды. Пендеміз 

ғой, шіркін осындай іс-шаралар 

қашан мемлекеттік тіл күніне арна-

лар екен деген ой мен алдағы күнге 

сенім бойымызды билегені рас. Бұл 

үшін ең бірінші әрбір қаракзде Ата 

заңымыздың құдірет күшін сезінетін 

саяси сезімталдық, құқықтық ре, 

ұлттық рух пен ана тіліміздің қасиетін 

ұғынатын терең пайым-парасат керек. 

Сз соңында мемлекеттік тіл – 

тәуелсіз мемлекетіміздің басты ұлттық 

коды екеніне тағы назар аударғымыз 

келеді. Мұнсыз тәуелсіздікті тұғырлы 

ете алмаймыз. Сол себепті  сая-

си сілкінетін, әлеуметтік әлеуетті 

әрекет ететін, құқықтық санамызды 

қамшылайтын кез зімізге де келді 

деймін, ағайын? Ойланайықшы, 

құдіретті қазақ тілінің иелері! 

рациясы халықтарының тілі туралы 
заңымен шектелмей, қауіптің тIбесі 
кIрінбесе де, орыс тілін қорғау мақ-
сатымен 2005 жылы 25 мамырда Ре-
сей Федерация сындағы мемлекеттік 
тіл туралы Заң қабыл дады. Қазір 
кешегі кеңес Одағына қараған ұлттық 
рес  публикалардың барлығы дерлік 
мемлекеттік тіл туралы заңмен жұмыс 
істеуде. 

Мемлекеттік тілді сыйлаудың жар-
қын үлгісін алыс шет елдер де кIр-
сетіп келеді. Франция да алғашқы тіл 
туралы заңдар осыдан бес ғасыр бұрын 
1490 жылы қабылданған. Еуропалық 
Одақтың парламентаралық сессиясын-
да Одақтың Орталық Банкінің басшысы 
француз Жак Клод Грише ағылшын 
тілінде сIйлегенде француз делегациясы 
залдан шығып кеткен. Ал БҰҰ алтын-
шы ресми және жұмыс тілі, кIптеген 
халықаралық ұйымдардың тілі болып 
саналатын француздың ресми тілін 
әлемнің 300 миллионға жуық адамдары 
қарым-қатынас құралы етеді. 

1995 жылы қабылданған Ата заңның 

7-бабында «1. Қазақстан Республи-

касында мемлекеттік тіл – қазақ тілі» 

деп жазылды. Ал 1997 жылы Қазақстан 

Республикасындағы тiл туралы Заң 

қабылданды. Eр он жыл сайын тілдерді 

қолдану мен дамыту дың мемлекеттік 

бағдарламалары қабыл данып келеді. 

Рас, қазақ тілінің қолданыс аясын 

кеңейте түсуге бағытталған іс-шаралар 

аз жасалынған жоқ. Бірақ нәтиже мәз 

емес. Кейбір зерттеушілердің айтуына 

қарағанда, қазір қазақтардың 60 пайы-

зы орыс тілінде сйлейді. 

Неге бұлай? Неге жасалынған 

іс-шаралар тиісті нәтиже бермеді? 

Бұл – те күрделі мәселе. Біріншіден, 

қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі 

крсетілген мемлекеттің ең жоғары 

құқықтық күші бар құжатындағы 

норманың жүзеге асуы міндетті, бұл 

– әлемдік тәжірибе, әлемдік қалып, 

стандарт болғанымен орындалма-

ды. Конституцияның 7-бабындағы 

сол кездегі елдегі демографиялық 

жағдай мәжбүр еткен «2. Мемлекеттік 

ұйымдарда және жергілікті зін-

зі басқару органдарында орыс тілі 

ресми түрде қазақ тілімен тең қол-

данылады» деген құқықтық норма 

бірінші тармақтағы шешімге қай-

шы болатын.  Содан Қазақстан 

Р е с  п у б  л и к а с ы н д а ғ ы  т і л  т у р а -

лы заң ның «Қазақстан Республи-

касы  ның мемлекеттік тілі» деп ата-

латын 4-баптың үшінші блігінде 

«Қазақ стан халқын топтастырудың 

лекеттiк ұйымдарда және жергi лiктi 

зiн-зi басқару органда рында орыс 

тiлi ресми түрде қазақ тiлiмен тең 

қолданылады» деген конституциялық 

норманы (Конституцияның 7-бабы-

ның 2-тармағы) орыс тiлi екiн шi 

мемлекеттiк тiл болып табылады деп 

түсiнген жн бе?» деп сұрақ қоюға 

мәжбүр болды. Қазақстан Респуб-

ликасы Конституциялық Кеңесі: 
«2. Мемлекеттiк ұйымдарда және 

жергiлiктi зiн-зi басқару органда-

рында орыс тiлi ресми түрде қазақ 

т iлiмен тең қолданылады деген 

конституциялық норма орыс тiлiне 

екiншi мемлекеттiк тiл мәртебесi 

берiлетiнiн бiлдiрмейдi» деп жауап 

берді. Бірақ осы норманың орында-

луын да қатаң қадағалайтын кеше де, 

бүгін де тиісті тегеурінді мекеме бола 

алмай отыр. Қазақстандықтардың 83 

пайызы мемлекеттік тілде сйлейді 

деп отырған министрліктегілерден не 

сұрауға болады? 

Сонымен, ана тілімізге шын мем-

лекеттік кзқарастың жетіспеген-

дігінен оның жеткен ресін биіктете 

түсетін тиісті саяси-құқықтық қадам-

дар жалғаса түспеді, мемлекеттік 

тіл тәуелсіз мемлекетіміздің негізгі 

рәміздері мен егемендігінің негізгі 

алмай отыр. Тіл туралы заңда жазылған 

жалпы тілдің дамуы, мемлекеттік 

тілдің басымдығы және ісқағаздарын 

жүргізуді қазақ тіліне кезең-кезеңмен 

кшіру Мемлекеттік бағдар ламамен 

қамтамасыз етіледі дегеннің қателік 

екенін осы кезге дейінгі қабыл дан ған 

екі бағдарламалардың тағ дыры айқын 

крсетіп отыр. Бұл еліміздің әлеу-

меттік-коммуникативтік жүйесінде 

мемлекеттік тіліміздің зіндік орны 

мен рлін ктеретін саяси-құқықтық 

шешімдер қабылдаусыз мүмкін емесін 

дәлелдеді. Содан бүгін мемлекеттік 

мәр тебе алған қазақ тілі мемлекеттік 

ор ган дарда аударма тілге айналып, іс 

жүргізу мен қызметтік қарым-қатынас 

жасауда екінші қатарда қалып отыр. 

Ал «ісқағаздары мемлекеттік тілге 

кшірілді» деген кптеген облыстар-

да ісқағаздарын қазақ тіліне кшіру 

процесі кбіне тиісті қазақ тілін білетін 

мамандардың есебінен емес, негізінен 

аз ғана аудармашылар тобымен жүзеге 

асырылуда. 

Осындай және тағы басқа себеп-

терден қазір мемлекеттік тілдің шы-

найы мағынасы мен қызметі тек қағаз 

жүзінде қалып, тәуелсіздіктің биік та-

лаптарын қанағаттандыра алмай отыр.

Содан күнделікті мірде қос тілділік 

(Басы 1-бетте)

Е
желден осы жердің жалғыз 

иесі қазақ халқының күн-

д е р д і ң  к ү н і н д е  қ ұ р ы п 

кетуінен тек Тәуелсіздік сақтап 

қалды. Егемендіктің елең-алаңында 

еліміздің ұлтшыл азаматтары ең 

бірінші азаттықтың басты атрибуты 

ана тіліміз үшін күресті, барын сал-

ды. 1989 жылдың 22 қыркүйегінде 

ткен он бірінші сайланған Қазақ ССР 

Жоғарғы Советінің кезектен тыс он 

тртінші сессиясында «Қазақ ССР-

інің Тіл туралы» Заң қабылданды. 

Еліміз үшін аса бір сындарлы кезеңде, 

барлық 16,5 миллиондай халықтың 

6534616-сы қазақ, 6227549-сы орыс-

тар болып отырғанда дүниеге келген 

бұл құқықтық норма, шын мәнісінде, 

Алаш кшбасшыларының тәуелсіздікті 

тілден бастау керек деген дәстүрінің 

нақты крінісі болатын. 

Мемлекеттік тіл туралы мәселеге 
арнайы кIшпей тұрып, Iркениетті 
елдердің бірер тәжірибесіне назар сал-
сақ. Солтүстік кIршіміз Iзінің Конс-
титуциясының 68-бабында орыс тілі 
мемлекеттік тіл деп атап кIрсетумен, 
1998 жылғы 24 тамызда Ресей Феде-

Әбдіжәлел БӘКІР, 
саяси ғылым докторы, 

профессор

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
МЕМЛЕКЕТТІЛІКТІҢ 
ҰЛТТЫҚ КОДЫ

шарттарының бірі ретінде бағалануы 

керек еді, олай болмады. Ал 1997 

жылғы Қазақстан Республикасындағы 

тiл  туралы Заңның «Тілді құқықтық 

қорғау» деп аталатын тарауындағы 

« Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н д а 

мемлекеттік тіл және барлық басқа 

тілдер мемлекеттің қорғауында бола-

ды», «Уәкілетті орган тілдерді дамы-

ту саласында бірыңғай мемлекеттік 

саясаттың іске асырылуын қамта-

масыз етеді», «тілдерді қолдану мен 

дамытудың бағдарламасын және зге 

де нормативтік құқықтық актілерді 

әзірлейді» деген ешкімді еш нәрсеге 

міндеттемейтін сздер кбіне қағаз 

жүзінде жалғаса берді. Мұның үстіне 

заңдағы «мемлекеттік, орыс және 

басқа тілдерде» деген 8-15 және 17, 18, 

21 және 25-баптардағы қосақтаулар 

м е м л е к е т т і к  т і л д і ң  м ә р т е б е с і н 

әлсіретумен келеді.

Кейінгі кезде қазақ тілінің мем-

лекеттік мәртебесін елемеуге дейін апа-

ратын ресми және бұқаралық ақпарат 

құралдарында жиі қолданатын «үш 

тұғырлы тіл», «үш тілдің бірлігі», «үш 

тілде білім беру» сияқты қайшылықты, 

тіпті қате ұғымдар жергілікті жерлерде 

ана тілінің шын жанашырлары мен 

салтанат құрып, Конституцияны да, 

заңды да мойындай бермеу қалыпты 

жағдайға айналды. Мұндай әрекет ең 

бі рінші республиканың мемлекеттік 

ұйымдары мен мекемелеріне, жал-

пы мемлекеттік билік тармақтарына 

қатысты. Жоғары, облыстық және 

қалалық деңгейде тетін мемлекеттік 

сипаты бар жиындар тек орыс тілінде 

теді. Аударма деген тіпті еске алынбай-

ды. Ал халықаралық стандарт бойын-

ша, мемлекеттік тілде сйлемейтін 

мемлекеттік билік заңсыз билік бола-

тынын ескерген жн. Eйтпесе, Елбасы 

«Парламент, Үкімет мемлекеттік тілде 

сйлесін» дер ме еді? Бірақ кейбір 

 министрлер мен банк басшылары қазақ 

тілінде сйлемек түгіл, оны түсінбесе 

не істейміз? Ал қазақ – басқарушы ап-

паратты ежелден сыйлап келе жатқан 

иманды халық. Мемлекеттің тағдыры 

тапсырылып отырған депутаттар мен 

қызметкерлер жаппай ана тілімізде 

сйлеп, қара пайым жұртқа үлгі крсете 

алса, бұқара халық здері сенім артқан 

азаматтардан әсте қалыс қалмас еді. 

Кбіне ресми Қазақстан халқы 

тілдері аясында ғана насихаттала-

тын мемлекеттік мәртебеге ие болған 

қазақ тілінің бүгінгі күйі осындай. Азаматтың суреті
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ҚҰДАҢЫЗҒА 
«ұсын» ұсындыңыз ба?

«Тіл тарихына кіріспе» – 
құнды еңбек

ТӘРЖІМАТАНУБҮГІНГІНІҢ САУАЛЫ

Eкем әңгіме үстінде қазақтың салт-

дәстүрлеріне қатысты қызықты жайт-

тарды да айтып отыратын. «Ұсын» дәс-

түрі туралы әңгімесі есімде қалыпты. 

Осы күні бұл салт туралы кп айтыл-

майды. Біз де кнекздер қатарына 

қосылдық, «кейінгі жастар біле жүрсін» 

деп жазып отырмын.

Біздің аталарымыз үш ағайынды 

болған екен: Нүсіпбек, Қожабек, 

Мүкей. Бәрінің ұрпақтары Алматы 

облысында еңбек етіп, ел ықыласына 

бленіп жүр. Николай патша заманында 

Бектен деген болыстың Ақжүніс есімді 

жалғыз қызы Қожабек бабамыздың 

ауылына келін болып түседі. Сонда ба-

бамыз болысқа «ұсын» ұсыныпты.

Ұсын деген не? Байталдың жая-

сын тым үлкен болу үшін құйымшақ 

омыртқасымен қосып ойып ала-

ды. Ешбір жерін бүліндірмей, тұтас 

күйінде, кеспей, үлкен қазанға пісіреді. 

Жаяның үстіңгі жағы жылтырап, «бұл 

қалай піскен?» деп таңданатындай 

әдемі болуға тиіс. Ұсын етпен бірдей, 

үш-трт сағат ішінде пісу керек. Тез 

пісу үшін астыңғы жағынан тереңдетіп 

тобылғымен тесіледі. Жас күнімде 

әкем нен естігенім – осы. 

�зім тұрмысқа шығып, з алдыма үй 

болған кезімде отағасы Иманәлі екеуміз 

үш балалы болдық. Екі қызымыз 

бойжетіп, құтты орындарына қонды. 

Айтулы азаматтармен құда болдық. 

Бірақ ұсын ұсынбадық. Себебі әкемнің 

түсіндіруі бойынша, қыз берген жақ 

құдаға ұсын бер мейді. Имекем екеуміз 

«келін алсақ» деп армандап жүріп, ол 

күнге де жеттік. Құдамыз ақтбелік аза-

мат екен. Eкемнің айтқанынан ойымда 

қалғанын еске түсіріп, құдамызға ұсын 

ұсындық. 

Ұсынды құдаға үй иесі – ер-азамат 

ұсынады. Ұсын салынған табақта үлкен, 

ткір пышақ болуға тиіс. Ұсынды 

 турап, таратып берген соң, қол сүртетін 

дымқыл майлық та қойылғаны жн.

Құдамыз пышақ ұстай білетін аза-

мат екен. Үстел басында жиналған 

30-40 шақты қонақтың назары ұсында 

болды. Құда ұсынды зор ептілікпен, 

асқан шеберлікпен ұзындығын – 18-20 

см, қалыңдығын 1 см-дей етіп тура-

ғанда, тәрелкені толық жауып тұрды. 

Бұл орайда швед ғалымы, лингвист 

Торе Янсонның «Тіл тарихына кіріспе» 

(Tore Janson. The History of Languages: An 

Introduction) атты еңбегі  баспаға дайында-

лып жатқан 30 оқулықтың бірі екенін айта 

кеткеніміз жн. 

Ағылшын тіліне деген қажеттілік күннен-

күнге артып келеді. Балабақшаның бала-

ларына дейін ағылшын тіліне ден қойды. 

Ал мектептерде бұл пән 1-сыныптан оқы-

тыла бастады. Ағылшын тілін білмесең, 

магистратураға түсе алмайсың, шет елдерде 

оқуыңды жалғастыра алмайсың, жақсы 

жұмысқа тұра алмайсың... деп жалғастыра 

беруге болады. Алайда болашақта бұл тілдің 

де қажеті шамалы болып қалады дегенге 

сенесіз бе? Ал швед ғалымы, лингвист Торе 

Янсон болашақта ағылшын тілінде ешкім 

сйлемейді деп есептейді. Гуманитарлық 

сала бойынша аударылып жатқан «100 

жаңа оқулық» жобасы бойынша биыл 

жарық кретін кітаптың бірі – «Тіл тари-

хына кіріспе»(The History of Languages: An 

Introduction). Торе Янсонның бұл еңбегінде 

тілдердің тарихына, олардың ткені мен 

болашағына қатысты кптеген қызықты де-

ректер келтірілген. 

Автор әлемдегі барлық тілдің негізгі 

қасиеттері бірдей екенін айтады. Тек әр 

тілдің зіне тән дыбыстар топтамасы болады. 

Дегенмен, блшектеп қарасақ, тілдердің бір-

бірінен айырмашылығы те кп екеніне де 

тоқталады. «Белгілі бір тілді үйрену барлық 

жағынан қиын деп айту шындыққа жат-

пайды. Мәселен, ағылшын тілінде дауысты 

дыбыстар мен дифтонгілер те кп, ал испан 

тілінде бес-ақ негізгі дауысты дыбыс бар. 

Есесіне, испан тіліндегі етістіктердің түрі 

ағылшын тіліндегі етістіктерден анағұрлым 

кп. Бұл екі тілдің қиындығын немесе «да-

муын» бағамдамақ болған адам дауысты ды-

Сосын құда-құдағиларға үлестірді. 

Құдамыздың жн білетініне, дәстүр 

сыйлайтынына бәріміз ырза болдық. 

Расында, қалай турау керек екенін мен 

зім де білмейді екенмін. «Құда ауыз 

тиіп берсе, даяшы ас блмесінен турап 

әкеледі ғой» деп ойлағанмын. Құдамыз 

бізге үлгі крсетті. Кріп отырған адам-

дар да қалай турау қажеттігін үйреніп 

алғанын айтып отырды. 

Ұсын туралы жазуыма түрткі болған 

тағы бір мәселе – оны қырғыздар да 

здерінің ұлттық тағамы санайтын 

сияқты. Екі халыққа ортақ нәрсе те 

кп қой, сондықтан мұны ортақ дәстүр 

деген дұрыс болар. 

Ұсынның әзірленуі жайын кеңірек 

түсіндіріп тсек. 

1. Eзірлеу. Жылқының (байтал  дың) 

жаясын құйымшақ омыртқасымен 

бірге ойып, кесіп алу керек.

2. Пісіру. Үлкен қазанға салып, 

бататындай ғып мол су құйып, тұзды 

бабында салу керек. Бір-екі үлкен 

сәбіз, 4-5 үлкен пияз салып пісіреді. Бір 

ашылып қайнаған соң, теріс жағынан 

пышақпен немесе істікпен бір-ақ рет 

быстарды үйрену қиын ба, әлде етістіктердің 

сандаған түрін үйрену қиын ба, сол жағын 

анықтап алу керек. Бұл екі тіл де те күрделі 

және оларды те жақсы үйрену оңайға 

соқпайды» дейді Т.Янсон.  

Янсонның кітабы 17 тараудан тұрады. Бір 

тарауы тұтастай тілдік топтарға арналған. 

Соның ішінде Герман, славян және роман 

тілдеріне, Үндіеуропа тобындағы тілдерге, 

Банту және басқа да тілдік топтарға жата-

тын тілдерге кеңінен тоқталады. Олардың 

қалыптасу жолы туралы, ұқсастығы мен 

айырмашылығы жнінде баяндайды. 

«Ағылшын тіліндегі bread деген сзге 

немістің brot сзі сәйкес келеді. Ағылшын 

тіліндегі son-ға неміс тіліндегі sohn, швед 

тіліндегі – son, ал итальян тіліндегі figlio 

сзі сәйкес. Екі жағдайда да ағылшын, неміс 

және швед сздері те ұқсас, бірақ итальян 

сздері мүлде басқа. Бұл кездейсоқтық 

емес. Ағылшын, неміс және швед тілдері 

кп жағынан ұқсас, итальян тілі олардың 

бәрінен згеше» дейді автор. Eрі қарай 

ойын былайша сабақтайды: «Кей тілдердің 

бір-біріне ұқсас жерлері те кп, ал кей 

тілдердің айырмашылығы кп. Тілдер 

үнемі згеріп отырады. Тілдері ортақ топ 

оқшауланып, блініп кетуі мүмкін. Біраз 

уақыт ткен соң, әр топтың ішіндегі тәуелсіз 

згерістерге байланысты олар мүлде басқа 

тілде сйлейтін халықтар болып шыға келеді. 

Бірақ тілдер бір-біріне әсер де етеді. Eртүрлі 

тілде сйлейтін адамдар тобы бір-бірімен 

ұзақ қатынас жасаса, олардың тілдері кей 

жағынан бір-біріне ұқсай бастайды. Олар 

бір-бірінен алдымен жекелеген сздерді ала-

ды, сосын уақыты келгенде зге де згерістер 

болады. Бұл згерістердің қаншалықты 

үлкен болатыны, қай тіл згеріске кбірек 

ұшырайтыны топтардың арасындағы 

қатынас түрлеріне және олардың билік 

теседі. Тескенде, үстіңгі май жағына 

ткізбей,бүлдірмей, тұтас қалпын 

сақтау керек. Мен тобылғымен тестім.

Жасымыз сіп,  ел сыйлайтын 

дәрежеге жеткен соң, қазақ халқының 

арғы-бергі дәстүрлері жайлы ойла-

на жүреміз. Қонақ күту, табақ тарту 

дәстүрінен з білгенімізді айта оты-

рамыз. Бірақ соңғы жылдары ұсын 

дәстүрі жайлы мүлде ештеңе айтылып 

жүрген жоқ. Тіпті ғаламторда да ол 

 туралы ештеңе жазылмапты.

Ұсын – қыз алған жақтың құдаға 

крсететін құрметі. Ұсын ұсыну арқылы 

үй иесі жаңа құдасына кңілінің 

ақтығын, мың жылдық құда болуға 

қуанышты екенін аңғартады. Ал құда 

оны дұрыстап турап, айналасындағы 

мәртебелі адамдарға таратып беру 

арқылы ризашылығын білдіреді, 

құдаласқан екі елдің етене болып 

кететініне емеурін білдіреді. Ендеше, 

ұсын дәстүрін қайта жаңғыртудың еш 

айыбы жоқ сияқты.

Мәкен НҮСІПБЕКОВА, 
оқытушы-зейнеткер

пен әлеуетке қаншалықты ие екеніне 

 байланысты. Яғни тілдердің згеруі тарихқа 

байланысты».

Автор иероглифтер, олардың ұқсастығы 

мен айырмашылығы жнінде де қызықты 

зерттеу нәтижелерін келтіреді. Қытай 

және мысыр тілдеріне кеңінен тоқталады. 

Тілдік экспансияларға жеке тарау арнайды. 

Соның ішінде гректердің біраз аумақты 

жаулап алып, мәдениетін сіңіруі туралы ай-

тады. «Грек алфавиті ағылшын тілі қолданып 

жүрген латын алфавитіне те ұқсас. Шынын 

айтсақ, латын алфавиті грек алфавитінің 

негізінде жасалған, ұқсастықтары бірден 

байқалады» дейді Торе Янсон. Латын тілі 

туралы айтқанда, бұл тілдегі мәтіндердің 

біздің заманымызға дейінгі 600-жылдар 

тңірегіндегі бірнеше жазба жәдігерде 

кездескенін айтады. Дегенмен, Италияда сол 

кездің зінде латын тілінің ғана емес, басқа 

да тілдердің жазуы болған екен. Қазір барлық 

жерден кездестіретін, тіпті з еліміз де туді 

бастаған латын графикасы туралы тарау 

қызықты әрі түсінікті тілмен баяндалған. 

Араб тілі, Тілдер мен ұлттар туралы тараулар 

да қызықты мәліметтерге бай. 

Автор бұл еңбегінде тілдердің қалай 

пайда болып, қалай жоғалатынын айтып 

қана қоймай, болашағы жоқ тілдерге де 

тоқталады. Кітап негізінен лингвистика 

және тарих факультеттерінің студенттері 

мен оқушыларына арналғанымен, тілші 

ғалымдарға, тілдердің тарихына қызығатын 

кпшілікке де қызықты деуге болады. 

Жұлдыз �БДІЛДА, 
«Тіл тарихына кіріспе» оқулығының 

жауапты редакторы

кз қарастың нақты жүзеге асқан 

болмысы. Сонымен қатар бұл әдіс 

тіл үйренушілерді жұп болып, бірігіп 

жұмыс жасауға, жұмыс жасай отырып, 

згелерге кмек крсетуге үйретеді әрі 

тіл үйренушілердің коммуникативтік 

дағдыларын тәжірибеде, іс жүзінде 

қолдануға  мүмкіндік  жасайды. 

 Жалпы интерактивтік технологияның 

жоғарыда айтқандай, формалары те 

кп. Мұның үстіне компьютерлік-

ақпараттық технологиямен жаса-

латын интерактивтік жұмыс жүйесі 

қосылса, бұл технологияның сапалы 

білім беруде, танымдық қызығушы-

лықты дамытуда орны ерекше бола-

ды. Қазіргі кездегі қоғамның ақпа-

рат тану жағдайында ақпараттық 

технологиялардың қарқынды да-

муы адам мірінің әртүрлі саласына 

біртіндеп згерістер енгізуде. Қазіргі 

білім беру саласында згерістерді 

дұрыс қабылдап, оқытудың озық тех-

нологияларын меңгермейінше сауат-

ты, бүгінгі заман талабына сай ұстаз 

болу мүмкін емес. Ақпараттандыру ісі 

Қазақстанның білім беру жүйесінің  

даму жолына да ықпалын тигізуде. 

Қазақ тілін жаңаша оқыту әдістері 

арқылы біз білім деңгейі, ой-рісі 

дамыған, тіл арқылы з ойын еркін 

жеткізе алатын, туындаған мәселелерді 

шеше білетін, шынайы мірге бейім 

жаңашыл ұрпақ тәрбиелейміз. Тіл 

үйренушілер оқылым, жазылым, 

тыңдалым, айтылым дағдыларын 

қалыптастыра отырып, еркін қарым-

қатынас жасауға, сын тұрғысынан 

кзқарасын білдіруге, з ойын жеткізіп, 

шешім қабылдауға дағдыланады. 

Қазақ тілінде берілген кез келген 

ақпараттарды тиімді қолдана отырып, 

зіне қажетті мәліметті ала алады.

А.НҰҒЫМАНОВА,
Х.Досмұхамедов атындағы

Атырау мемлекеттік 
университетінің оқытушысы

АТЫРАУ

Мемлекеттік тілімізді әлемдік 

бә секеге қабілетті халықаралық 

тілдер қатарына қосу, қазақ тілін 

ғылым тілі, жаңа технологиялар тілі 

дәрежесіне жеткізу – баршамыздың 

ортақ мүддеміз.  Бәсекелестікке 

қабілетті Қазақстанның білім беру 

жүйесі зге ркениетті елдердің білім 

саласындағы деңгейіне тең келуі жо-

лында Қазақстан Республикасының 

Білім туралы Заңының 8-бабында 

«Оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу – білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуника-

циялық желілерге шығу» дегенін 

негізге ала отырып, оқытушылар 

мемлекеттік тілдің аясын кеңейту 

мақсатында жаңа инновациялық 

технологиялардың жетістіктерін пай-

далана отырып, мемлекеттік тілді 

оқытуда. Осындай жаңалықтардың 

бірі – оқу үдерісінде инновациялық 

технологияны тиімді пайдалану. 

Қазіргі таңда оқытудың интерактивті 

әдісін кеңінен қолданады. Оқитын 

пәні қаншалықты жаңаша, бағалы 

болса да, оқытушының шеберлігі 

қандай жоғары болса да, алдына кел-

ген үйренушінің белсенділігін туғыза 

алмаса, берген білім күткен нәтиже 

бермейді. Интерактивті әдіс – зара 

қатынаста болу, бірлесе әрекет жасау, 

диалог құру. Ғылым тілімен айта-

тын болсақ, интерактивтік оқыту 

жүйесі  – сабақта барлық білім 

алушының белсенді қатысуымен 

ұйымдастырылатын оқу үдерісі. 

Қазақ тілін оқытуда ин терактивтік 

о қ ы т у  т е х н о л о г и я с ы н  қ о л д а н у 

арқылы мірде болып жататын түрлі 

жағдаяттарды дидактикалық талап-

тар тұрғысынан екшеп алған соң, 

тілдік жағдаят жаттығуларына ай-

налдыра білу керек. Интерактивтік 

оқыту барысында барлығы тең 

дәрежелік қарым-қатынаста болып, 

мүмкіндігінше ашық, достық қа-

ты сымды орнатады. Бұл – білім бе-

рудегі демократиялық, гуманистік 

ЖАҢАШЫЛДЫҚТЫҢ 
ҮНДЕСУІ 

Мысалы, қазіргі уақытта адам бай болмаса, 

дәулетті болмаса немесе биік бір лауазым иесі 

болмаса, басқа да артықшылықтарға ие болмаса, 

оның әлеуметтік орны, құны тмендеп кетеді. 

Яғни адамды біз белгілі бір статусына қарап 

қана бағалайтын сияқтымыз. �зіміздің жасап 

алған лшемімізге сай келмесе, елемейміз. Бұл –  

әлбетте, қоғамдық сананың згергенінің белгісі. 

Ал қоғамымыз қандай құндылықтарды арқау етіп 

алады, әрине, сол бойынша мір сүреді. Шынтуай-

тына келгенде, мәдениеті толысқан, кемелденген, 

ркениетті елдердің қатарына жетуіміз үшін біз, 

ең алдымен, адамды, сондай-ақ оның бойындағы 

адами құндылықтарды бағалап үйренуіміз керек. 

Жарқыраған зәулім үйлер салып, сән-салтанаты 

келіскен ғимараттар тұрғызып, дамудың биік 

сатысына ұмтыла отырып, адамның жеке басын 

қадірлеп-қастерлеуді үйренбесек, дербес ел ретінде 

рухани кемелділікке жете алмасымыз анық. Адам 

адам ретінде бағаланбайтын кез келген қоғамда 

ұрып-соғып, лтіріп кету, тонап кету және зорлық-

зомбылық крсету сынды келеңсіз жағдайлар орын 

ала береді. Сонымен қатар біреудің ақысын жеу, 

келісімді бұзу, тірік айту, жалған сйлеу, уәдеде 

тұрмау, алдау және т.б. нәрселердің кбейіп кетуі 

де – біздегі адами құндылықтардың аяқасты болып 

жатқанының крінісі. 

Кшеде, клікте, қоғамдық ортада болсын, 

әр адам зге адамды қоғамның бір мүшесі 

ретінде бағалауды үйренгені абзал. Тіпті ол 

кім болса да, қандай әлеуметтік категорияға 

жатса да, түр-түсіне, әлеуметтік мәртебесіне, 

шыққан тегіне, бай немесе кедей, үлкен-кіші 

болғанына қарамастан, мейлі жұпыны киінсе 

де, оған деген кзқарас теріс болмауы керек. 

Ата Заңымызда: «Қазақстан Республикасының 

ең қымбат қазынасы құндылығы – адам және 

адамның мірі, құқықтары мен бостандықтары» 

деп тайға таңба басқандай жазылғанын кбіміз 

ескере бермейміз. Асылы, бұл жай ғана сз бо-

лып қалмай, мұны нақты  мірде жүзеге асыра 

білуіміз керек. Сонда ғана ол құндылыққа айна-

лады. «Қазір адамдар бір-біріне кмектеспейтін 

болды, кмек қолын созбайтын болды, суып 

кетті» деген сздерді жиі естиміз. Бұл мәселенің 

аржағында да әр адамды құрметтей білмеу, биік 

дәрежеде бағалай алмауымыздың нәтижесі 

тұр. Адамға деген құрмет, ең алдымен, елге, 

халыққа деген құрмет екенін білуіміз керек. 

Осы мәселенің байыбына барып, парқын түсіне 

білсек, ұтылмаймыз. Қайта бір саты алға жыл-

жимыз. Тағы бір айтар мәселе, зін құрметтей 

білмеген згелерді де құрметтей алмайды. Ал 

құрмет ұғымы – бір ғана адам мәселесімен 

шектелмесі анық. Ол қоғамға, қоршаған ортаға, 

табиғатқа және т.б. дүниелерге де құрметпен 

лшенеді.

АДАМДЫ 
құрметтей білеміз бе?

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі»

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ
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аясында тлей алатындай болуы үшін 

арзан ресурстар ұсынатын тетіктер 

қажет» делінген. Осы орайда «7-

20-25» бағдарламасы ұсынылғаны 

белгілі. Бұл бағдарлама миллиондаған 

қазақстандықтың баспаналы болуы-

на үлкен мүмкіндік туғызады деген 

сенім бар. Мәселен, несие сімінің 

млшерлемесі қазіргідей 14-16 емес, 

жылына 7 пайыздан аспайтын бола-

ды. Қазір банктер бастапқы жарнаға 

баспана құнының 30 пайызына дейін, 

кейде тіпті 50 пайызын салуды та-

лап етсе, бұл бағдарлама бойынша 

ол 20 пайыздан аспауға тиіс. Не-

сие алушының ай сайынғы тлемін 

азайту үшін оның мерзімі 10-15 емес, 

25 жылға дейін ұзартылды. Міне, 

мемлекет алдағы жақын күндері 

осындай түбегейлі әрі нақты шара-

қызметтерді ұсыну, жұмыспен қамту 

сапасын одан әрі арттыру, эко -

номикаға мемлекеттің қатысу үле-

сін қысқарту және жекешелендіру, 

кәсіпкерлікті дамытуға тосқауыл 

болатын әкімшілік кедергілерді азайту 

мақсатында қабыл данып жатқан ша-

ралар қаралды. Премьер-Министрдің 

орынбасары – ҚР Ауыл шаруашы лығы 

ми нистрі �мірзақ Шкеевтің баян-

дамасында агронеркәсіп кешені, 

жер мәселелері, ауылды жерлерде 

халықты німді жұмыспен қамту, 

сумен қамтамасыз ету және сумен 

жабдықтау мәселелері аталып тті. 

Жиын барысында облыс әкімде ріне 

сз берілді. Алматы облысының әкімі 

Аман дық Баталов үш ауысымда оқытуды 

жою мақсатында 10 мектеп тің салынып 

жатқанын айтты. Сондай-ақ облыс 

тұрған үйіне қойылған бұл ескерткіш-

тақта Батыр әулетіне ғана емес, зіміздің 

зімізге крсеткен құрметіміз деп білеміз» 

дей  келе, қала әкімі Б.Байбектің атынан 

батыр отбасын құттықтады.     

Белгілі қоғам қайраткері, ақын-

драматург Нұрлан Оразалин   жазушының 

қаламгерлік қырына тоқталып, Бақытжан 

Момышұлының маңдайына әкесіне 

лайықты перзент қана болып қоймай, 

оның ізбасары болу жазылғанын және 

бұл міндетті қолына ұстаған қаламын 

суытпай абыроймен атқарғанын жеткізді. 

«Қазақтың кркем прозасында Бақытжан 

Момышұлы шын мағынасында з орнын 

тапты» деді Н.Оразалин з сзінде. 

Бауыржан Момышұлы әулетімен 

аралас-құралас болған крнекті ғалым, 

ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о р ы 

 Мекемтас Мырзахметов Бақытжанмен 

– Осыдан бұрын айтылғандай, 

бұл шаруа ауқымды қарж ы са лы-

мын талап етеді және техникалық 

жағынан те күрделі процесс. Деген-

мен, алға қойған мақсатты жүзеге 

асырудың бастамасы ретінде «Же-

тысу-ОблГаз» ЖШС және инвестор 

компания «BSPGROUPLTD» ЖШС 

а р а сы н д а Кон цор си у м ке л іс і м-

шарты жасалды. 2017 жылдың қыр-

күйек айынан бастап мердігер ме-

кеме «BSPGROUPLTD» ЖШС-мен 

таби ғ и га зд ы тарат у қ ұ ры л ысы н 

салу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі 

уақытта құрылыс-монтаж жұмыстары 

жүріп жатыр. Бүгінгі таңда ауданға 

қ ұ бы р тар т ы л ы п, ел д і мекен дер 

рет-ретімен газға қосыла бастады. 

Күні кеше аудан аумағында «Балпық 

би» автоматтандырылған таз тарату 

стансасы жұмысын бастаған бола-

тын. Аталған станса Балпық би ау-

ылын кгілдір отынмен толықтай 

қамтамасыз етеді деп күтілуде.

– Аталмыш стансаның құрылысы 
жайлы айтып Iтсеңіз?

– Жалпы бұл станса құрылысы 

2016 жылдың соңында аяқталған. Оған 

жергілікті бюджет есебінен 753,97 мил-

лион теңге клемінде қаражат блінген 

болатын. Құрылыс монтаж жұмыстары 

да з мерзімінде бітіп отыр.

ларды қолға алатын болады. Біз ел 

болашағы – жастар үшін еңбек етіп, 

тер тктік. Қазір заман басқа деген-

мен, ел де, жұрт та, бүгінгі жастар да 

зіміздікі. Мен халқымның, оның 

ішінде қаракз жастарымның «з 

үйім – лең тсегім» деп мақтанып, 

мар қаятындай тұрақты з баспа-

насы болуын тілеймін. Сондықтан 

баршаны әлеуметтің игілігіне ар-

налған ұтымды  жобаларды қол дауға 

шақырамын.

 

Рая ИДРАЛИЕВА,
«Алматы облыстық жергiлiктi 

кәсiби агроIндiрiстiк кешенi
 және мемлекеттiк мекемелер

қызметкерлерiнiң одағы»
қоғамдық бiрлестiгi 

тIрағасының орынбасары

басшысы жиын да ктерілген экспортқа 

ет шығару мәселесін жос парға сай, 

жет кілікті млшерде орын дайтынын 

жеткізді. Кеңесте мем ле кеттік бағ-

дар  ламаға орай жалға берілетін үйлер 

жайы сз болды. Біздің облыс тұрғын 

үй бағдарламасын талапқа сай орын-

дап келе жатқаны белгілі. Бо ла шақта 

да жалгерлік үйлердің ақшасы уақы-

тында блініп, халықты баспанамен 

қамту ойдағыдай іске асырылмақшы. 

Eрі құрылыс жүретін аймақтарға 

инженерлік коммуни кация тарту да 

жүйелі жүргізілуде. 

Облыс әкімі кеңес қорытынды-

сында зінің орынбасарларына нақты 

тапсырмалар берді. Индустриялан-

дыру, инвестициялық жобаларды іске 

асыру барысын тағы бір пысықтады. 

Сондай-ақ мектептер мен колледждер-

де  мамандарды даярлауға баса кңіл 

блуді жүктеді.

Гүлжан ТҰРСЫН
Алматы облысы

бала кезінен бірге скенін айтып, жазу-

шы шығармаларының қалай туғанына 

куә болғанын тілге тиек етті. Eсіресе 

оның қазақ жазушыларын орыс тіліне 

аударудағы шеберліг ін  айта  келе : 

«Бақытжан Момышұлының аудармалары 

түпнұсқадан да жақсы болып шығатын. Ол 

тіл бояуы мен иірімдерін, сз рнектерін 

терең меңгерген ойлы жазушы еді»  деді.  

Жиынға қатысушылар тектінің тұяғы, 

асылдың сынығы, «Кітап – мәңгілік 

ескерткіш» деген ұстаныммен қаламын 

қолынан түсірмей,  тынымсыз еңбек 

еткен, соңында жиырмадан астам кітап 

қалдырған қаламгердің  адами-азаматтық 

қасиеттері мен жазушылық қыры, негелі 

мірі туралы тебіреністі естеліктерімен 

блісіп, тұлға рухына тағзым етті.     

Дина ИМАМБАЕВА    

– Елбасы «Бес әлеуметтік бастама» 
атты Қазақстан халқына Үндеуінде 
ең б ір інші  тұрғын үй мәселесін 
қамтамасыз ету басты міндеттердің 
бірі екенін атап кIрсетті. Аудан бойын-
ша осы бағытта қандай жұмыстар 
атқарылуда? Нәтижелері қандай?

– Қазақстан Республикасының 

1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын 

үй қатынастары туралы» Заңының 

80-бабына сәйкес 2018 жылы сәуір 

айының 09 күні Кксу ауданының 

«Аудандық тұрғын үй комиссиясын 

құру туралы» №142 Қаулысы шыққан 

болатын. Қазіргі уақытта Кксу 

 ауданы бойынша 4 санатта 727 азамат 

тұрғын үй алу кезегіне тіркелген. Олар: 

Ұлы Отан соғысының мүгедектері 

мен қатысушыларына теңестірілген 

адамдар – 6 адам, жетiм балалар, ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалар – 82 адам, мемлекеттік және 

бюджеттік қызметкер – 174 адам, 

халықтың әлеуметтiк жағынан осал 

топтарына жататын азаматтар – 465 

адам. 

– Сұхбатыңызға рақмет! 

Сұхбаттасқан 
�лия ЕРЛАНҚЫЗЫ

Алматы облысы

Онда әрбір отбасына баспана 

алудың жаңа мүмкіндіктерін беру, 

жалақысы тмен жұмысшылардың 

еңбекақысын кбейту үшін олардың 

салық жүктемесін азайту, жоғары 

білім алудың қолжетімділігі мен са-

пасын арттырып, студент жастардың 

жатақханадағы жағдайын жақсарту, 

шағын несие беруді кбейту, елді 

газбен қамтамасыз етуді жалғастыру 

мәселелері айтылған.

Елбасының «Бес әлеуеметтік 

 бастама» бағдарламасында: «Біз 

соңғы жылдары қазақстандықтардың 

 баспана алу мүмкіндіктерін кеңейту 

үшін кп нәрсе жасадық. 2017 жылы 

11,2 миллион шаршы метр тұр-

ғын үй пайдалануға берілді Бұл – 

рекордтық крсеткіш. Дегенмен, 

оның зі жеткіліксіз, әлі күнге дейін 

кптеген отбасы баспанасыз жүр. 

Бұл – айрықша әлеуметтік маңызы 

бар мәселе. Оның шешімін тұрғын 

үй ипотекасының қалың кпшілікке 

жаппай қолжетімділігін арттыру 

арқылы табуға барлық жағдай жа-

сау керек. Жұмыс істейтін әрбір 

адам несиеге пәтер сатып алып, оны 

отбасылық бюджетінің мүмкіндіктері 

Кеңес барысында орталық және 

жергілікті мемлекеттік органдардың, 

к в а з и м е м л е к е т т і к  с е к т о р д ы ң 

 Президент тапсырмаларын орындау 

аясын дағы жұмыстары жан-жақты 

талқы ланды. Премьер-Министр 

орынбасар ларының, министрлер 

мен облыс әкімдерінің баяндамала-

ры тыңдалды.Премьер-Министрдің 

о р ы н б а с а р ы  Е р б о л а т  Д о с а е в 

экономикалық және әлеуметтік сала-

лар жнінде сз сйледі. Ол з сзінде 

ҚР Президентінің эконо ми калық 

сімді кем дегенде 4 пайыз деңгейінде 

қамтамасыз ету, неркәсіп, құрылыс 

салаларын, экспортты дамыту, ірі 

инвестициялық жобаларды іске асыру 

туралы берген тапсырмаларын іске 

асыру барысы жайында баяндады. 

Басқосуда білім беру, медициналық 

Салтанатты рәсімді ашып жүргізген 

«Ана тілі» газетінің Бас  редакторы 

 Жанарбек Eшімжан бұл шараның Қазақ-

стан Жазушылар одағының және Ауған 

соғысы ардагерлерінің ұсынысымен  

жүзеге асып жатқанын айтып тті. Ескерт-

кіш-тақтаны ресми ашу құрметі Алматы 

қаласы әкімінің кеңесшісі Мамай Ахет, 

мемлекет және қоғам қайраткері Шәмшә 

Беркімбаева,  әскери ғылым докторы Ким 

Серікбаевқа тапсырылды. Алдымен сз 

алған  Мамай Қаниұлы: «Біздің арғы-бергі 

тарихымызда елдігімізді, ұлттық рухы-

мызды асқақтатқан үлкен әулеттер бар. 

Бақытжан Момышұлы ағамыз  Баукеңдей 

ерекше  құбылыстың есімін одан әрі 

асқақтатқан, майдан даласындағы ерлікті 

рухани салада жалғастырған тұлға болғаны 

белгілі.  Бүгін Алматы қаласы әкімінің  ар-

найы шешімімен Бақытжан ағамыздың 

– Ауданда газ қосу мәселесі  қо мақты 
қаржы салымын талап етеді, осы жұмыс 
КIксу Iңірінде қандай қарқынмен 
жүргізілуде? Соңғы жылдары қандай 
жұмыстар жүзеге асырылды? Қанша 
қаражат жұмсалды? 

– Тіршіліктің қолайлы жағдай-

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

шарттарының бірі – елді мекендерді 

газдандыру. Осы ретте орта қысымды 

жер асты 2,2 шақырым және тменгі 

қысымды 6,0 шақырым газ құбыры 

тартылды. Қазіргі уақытта тменгі 

қысымды тарату желілері жүргізілуде. 

Балпық би ауылының ішіндегі газбен 

қамту жұмыстары жеке инвестиция 

қаражат тарымен іске асуда. Балпық би 

ауы лындағы абоненттер саны – 3354, 

газ құбыры – 119 км. Тұрғындар саны 

– 13315 адам. Газ тұтыну клемі – 21 

млн.м3/жыл.

– Қосылу құны қанша теңгені 
құрайды?

– Қосылудың орташа есеппен 

бағасы 320 мың теңге. Айтып тейін, 

ең алғаш болып Балпық би ауылының 

тұрғыны Ербол Жапаровтың үйінде 

жағылған газға куә болдық. 

– Ауылдық елді мекендерді толығы-
мен газға қосу мүмкін бе? Осы мақсатты 
жүзеге  асыру  барысында  қандай 
қиыншылықтар кездеседі? 

Кейде бізден блек тұратын, әжемнің 

айтуынша, апа-жездем саналатын, папам 

мен тәтемнің («тәте» деп атап, әпкем 

ретінде крген адамымның туған шешем 

екенін мектеп бітірер сәтте ғана білгем) 

үйіне бара қалсақ, дастарқан басында 

тек зім сйлеп, згеге дес бермейтінмін. 

Eжем үнсіз тыңдап отыратын, ал тәтем не 

кекеткені не құптағаны белгісіз кейіппен 

«иә, со-о-дан?» деп күле қарайтын. 

Үнемі жұмысбасты боп жүретін папам 

 болса, тезірек тамағын ішіп, жұмысына 

 кетуге асығып отыратын. Ал үйдегі зге 

 балалар ауыздарын ашып, маған сонша 

таңданыспен қарап, тыңдайтын.

Сондай бір күні дастарқан басында 

әлдене жайлы тоқтамай сйлеп отыр 

едім, «тоқта!» деген дауыс саңқ ете қалды. 

Қарасам, папам екен, үстелдің арғы 

бетінде маған қарама-қарсы отырған 

еді, түсі адам танымастай боп згеріп 

кетіпті. «Біз тамақ ішіп отырмыз ғой» 

деді. «Ұялған тек тұрмас» дегендей  үнсіз 

қалудың орнына «мен ұят нәрсе айтқан 

жоқпын ғой» дедім. Жүзі одан сайын 

қатулана түсті. Сол сәтте «Eншейінде 

үнемі кңілді, күліп жүретін сияқты еді 

ғой» деген ой келді. Ашуланғанда ңі 

мүлде сұрланып, қатуланып кетеді екен.

Қолындағы қасығын үстел үстіне қойды 

да «Ас – адамның арқауы» деген, ас ішіп 

отырғанда ұзақ сонар әңгіме айтпақ түгілі, 

сйлеуге болмайды. Алдыңдағы асыңды 

ішіп алып, айт айтатыныңды. Ал жал-

пы қыз баланың дастарқан басында кп 

сйлегені, үлкендермен сз таластырғаны 

жараспайтын қылық, әдепсіздік болады. 

Қыз бала ибалы, әдепті болуға, сйлейтін 

жерін білуі керек» деп, әжеме қарады. 

Eжем үндемеді, қолындағы кесесін айнал-

дырып, шайын сораптай берді. «Түу, әжем 

де әбден шлдеп қапты, бірдеңе десе ғой». 

Тәтеме қарап ем, ол да үн-түнсіз,  шайын 

құйып отыра берді. Жүзінен күйеуін құптап 

отырғаны байқалды. Бағанағы  ауыздарын 

а ш ы п ,  к  з д е р і  б а ж ы р а й ы п ,  қ а р а п 

отырған балалар да жоқ. Қашан тұрып 

кеткендерін?.. Не керек, намыстанып, әрі 

қарай шай ішуге зауқым болмай, орным-

нан тұрдым. «Тамағыңды ішпей қайда 

барасың?» деген папамның даусы тағы 

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМАТАҒЗЫМ

саңқ етті. Сол кезде барып әжем ара түсіп: 

«�з балаларыңды тәртіпке сал! Менің 

қызыма бір рет айттың, болды енді!» деп 

жекіп тастады. «Ух, әйтеуір әжем сзімді 

сйледі ғой» деп, папама жақтырмай бір 

қарап, орныма отырдым. 

Кейін тағы бірде папамның үйіне 

жиналдық. Дастарқан басында Ленин 

 туралы (әлдебір газеттен оқығанмын) айта 

бастадым. Ешкім үндемеді. Демек, бәрі 

мені тыңдап отыр деп ойлап, тамағымды 

жткірініп қойып, сзімді жалғай беріп 

едім, қарама-қарсы бетте отырған па-

пама кзім түсіп кеткені. Жүзі түтігіп, 

маған қарап қалыпты. «Қазір бірдеңе 

десе, осы жолы тұрып кетемін, сосын бұл 

үйге қайтып келмеуге тиіспін» деп ойлап 

үлгердім. Алайда ештеңе демеді. Үнсіз оты-

рып, асын ішіп, жұмысына кетті. �зге ба-

лалар әдеттегідей апыл-ғұпыл тамақтарын 

ішіп, әлдеқашан тұрып кеткен. Үстел 

басында әжем, тәтем, мен – үшеуміз ғана 

қалдық. Енді қалай сйлесем де з еркімде 

деген оймен, манағы әңгімемді жалғай 

беріп едім, тәтем сзімді блді. «Күнделікті 

сабағыңнан, әдеби кітаптардан басқа газет-

журналдарды да кп оқитыныңды білдік. 

Бірақ келесі жолы мұндай әңгімелерді 

папаң бар кезде, әсіресе ас ішіп отырғанда 

айтпағаның жн. Ол – ер адам, жұмыстан 

шаршап келеді. Ал әжең екеумізге айта 

беруіңе болады. Ал енді сйле!» деді. Басқа 

мені тыңдамаса да, екеуінің тыңдағысы 

келетінін байқап, қуанып кетіп, жастыққа 

жантайып алып, әңгімемді жалғадым. 

Шай ішіп боп, әжем екеуміз з үйімізге 

қайттық. Бірақ әлгі крініс есімнен кет-

пей қойды. Уақыт те келе з бұрысымды 

түсіндім. Тым білгішсініп кететінімді 

іштей мойындадым. Мектепте 10-класта 

оқып жүрген кезім еді ғой. Кейін әлгіндей 

жағдай қайталанбады. 

�зінен жырақ сіп, бойжеткен мені 

папам әкені сыйлауға, құрметтеуге, 

сзін блмеуге, бейберекет сйлемеуге 

шақырған екен. Eкеге ғана емес, жалпы 

ер адамға қатысты мендегі құрмет сезімі 

сол сәттен бастап қалыптаса бастаған 

секілді. Кейін папам зі сз бастамаса, 

басқа түгілі әжемнің де үндемейтінін, 

папамның алдына түспейтінін байқадым.

Алайда папам уақыт те келе з үйіне 

Алматыдан не Қызылордадан не басқа 

қаладан тарихшы, ақын, жазушы келсе, 

әжем екеумізді де қоса шақыратын бол-

ды. Барғым келмей қиқаңдасам, әжеме 

байқатпай, үйіне келген қонақтың тарих, 

ел, жер туралы қызықты әңгімелерді кп 

білетінін, тыңдауым қажеттігін айтатын. 

�йткені «Бұл сенің жездең, оның балала-

рымен бірге ойнап жүріп, сен де оны солар 

құсап «папа» деп атап кеткенсің» дейтін 

әжем күйеу баласы үйге жиі келе берсе, 

жақтырмай қалатын. Алайда марқұм әжем 

кзі тірісінде «Ол сенің әкең» деп айтпа-

са да (айта алмаса керек), зінің папама 

құрметпен қарайтынын ұдайы аңғартатын. 

«Сен де құрметтеуге тиіссің» дегенді 

басқаша жеткізетін. «Біздің 

Сәндібек ақкңіл, ақеден, 

жарқылдақ,  нағыз азамат 

қой», «Сәндібектей азаматқа 

кезігіп, қызымның бағы жанған» 

деп отыратын. Папам ауырса, 

мұңайып үнсіз қалатын, тілеуін 

тілейтін. Eлде біреулерді «Eкеден 

тәк-тәк, шешеден мектеп крмеген ғой» 

дейтін. Ал мен әкеден алғаш рет тәк-тәкті 

сол кезде естіген екенмін...

...Бірде тәтеме ренжігем. Ренішімді 

оған айтуға батпай, папама барып: 

«Eжемнің қызы болғасын, мені зге ба-

лалардан блектейсіңдер, ліп қалсам да 

мен үшін алаңдамайсыңдар» деп ренішімді 

айтып, тостағанымды жуғам. Қабағын 

түйіп, тыңдап отырды да: «�з бойымда 

жақсы бір дүние не қасиет болса, қайта 

басқа балаларға қарағанда саған сіңіруге 

тырыстым, бар жақсымды саған бердім. 

Сені үйдің үлкені, ақылдысы, зінен 

кішілерге жол крсетеді деп ойладым. 

Қандай жағдайда да, қандай кзқараста, 

ой-пікірде болсаң да, мен сені әрдайым 

жақсы кремін, қолдаймын» деді. Сол 

бір ауыз сз мені зімнен кішілерге ғана 

емес, адам баласына кішіпейілділікпен, 

кешіріммен, мейіріммен қарауға, кеңдікке 

үйретті. 

Ел жаққа барған әр сапарымда ауыл 

адамдарынан, тіпті кейде басқа қалада 

тұратын таныстардың зінен папамның 

жасаған жақсылығы, адамгершілігі, 

азаматтығы, қамқорлығы жайлы кп 

естимін. 

Біреуге оқуға түсуге, біреуге үйленіп, 

үйлі-баранды болуға, енді біреуге мірден 

з орнын табуға кеңес беріп, жай ғана жол 

крсетіпті. Кп жыл крмеген сыныпта-

сым бірде: «Папаңның айтуымен ата-анам 

кезінде ағайынының жетім қалған алты 

баласын асырап алды. Папаң басшылық 

қызметте жүріп, мемлекеттік кмектің, 

жәрдемақының берілуіне, әлгі балалардың 

мектепте оқуына қол ұшын беріп тұрды. 

Бүгінде олар үйлі-баранды, басқа қалада 

тұрады. Анам екеумізге қолғабысын тигізіп, 

қамқор болуда. Ал мен зімнен үлкен 

апаларымның, іні-қарындастарымның 

бар екендігіне қуанамын. Білесің бе, мір 

зі қызық, бәлкім сынақ сияқты. Бір күні 

жұмыста жүргенімде анам хабарласып: 

«Жаңа туған сәбиінен бір жас ана бас тар-

тыпты, асырап алсақ қайтеді?» деді. Сол 

сәт кезінде сенің папаңның алты баланың 

қаңғып кетпеуіне себепші болғаны есіме 

түсті де, анама: «Асырап алайық» дедім. 

Сол бала бүгінде ержетіп келеді» деді. 

«Жақсының аты лмейді» деген рас 

екен ғой. Папамның мірден озғанына 

он жыл болды. Артында ұрпағы, жазған 

дүниелері, жақсы деген аты қалды. Оның 

әр жақсы ісі туралы ел аузында әрдайым 

айтыла бермек. 

Иә, менің әкем – жақсы адам! Оған 

Раббым ешкімдікіне ұқсамайтын, мәңгі 

лмейтін ғұмыр берген. Ол әлдеқашан ел 

жүрегінің бір тамырына айналған. Eнеки, 

бір лүпілді естіп тұрмын. Ол зі жақсы 

крген, зін жақсы крген жандардың 

кеудесінде бүлкіл қағып, соғып тұр...

Жанар НҰРҒАЛИ,
ақын, журналист,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі

 Тұрғын үй алуға зор мүмкіндік

Жазушыға құрмет көрсетілді

Межелі міндет орындалуда

БАСТАМАЛАРДЫҢ 
ҚАЖЕТТІЛІГІ АЙҚЫН
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айназар ақынның мірінің соңына 

дейінгі жан серігі – леңді мұрат 

етуі 1925-1926 жылдары бастал-

ды. Осы уақытта облыстық газетте лең-

фельетоны жарық креді. Мұның зі 

бұған дейін де лең-жырға құмар жас 

жігіттің кңілін тасытып, ақындық 

дейтін зі аңсап, армандап жүрген 

«ауылға» біржолата мекендеп қалуына 

түрткі болды. 

Байназар ккемізбен бір ауылда 

тұрдық. Тілдесіп, пікірлескеніміз де 

бар. Мектепте жүргенде-ақ аудандық 

газетпен байланысымыз жақсы бол-

ды. Материалдарым жиі шығып 

тұратын. 9 не 10-шы сыныпта оқып 

жүрген кезім. «Байекең кезінде Ғани 

Мұратбаевпен де кездескен» дегенді 

жиі естуші едім. Тілшілік «кәсібім» 

қызықтырған болса керек, атақты 

ақынмен кездесіп, әлгі сздің ақ-

қарасын з аузынан естігім келді. 

Бала екен демеді. Жатырқамай 

қарсы алды. Елдің сзі рас екен. 1920 

жылы Ғани Қазалыға келгенде жүздескен.

– Ғани сзге шешен екен. Жиналған 

қауым оның сзін зейін қоя тыңдады. Оңаша 

әңгімеде ткен міріммен кеңірек танысты. 

Болашақ білімді жастарда екенін айтты. «Таш-

кентке кел. Оқуыңа кмектесейін» деді. Алайда 

Ғанидың бұл тінішін орындауға мүмкіндік 

болмады. Отбасы жағдайы ктермеді, – деп еді 

сонда Байекең әңгіме арасында. 

Күлкі шақыратын әңгімелер, әзіл-оспақ 

адамдардың есінде тез қалатыны белгілі. 

Біздің ауылда Байекең есімі аталғанда: «Ол 

кісінің «Шора мен Ақтанау деген сиырдың 

айтысы» деген леңі бар» деп үлкендер жағы 

сол леңді айта жнелетін. Кейін оның  кейбір 

шумақтарын зіміз де жаттап алдық. �леңдегі 

Шора – ақынның зайыбы. Бұл «айтыс» 

оқырмандарды да қызықтырар деген оймен 

түгел ұсынуды жн крдік. 

Халатын киіп, Шора жүр 

Сыбанып сом білегін.

Ақтанауды саумаққа 

Қолына алып шелегін.

Бұзауын салып идіріп,

Баурына келіп отырды.

Қаншама шалттап сауса да, 

Берді ек-ақ литрді.

Ақтанауға кейіді 

Шора ашумен долданып:

– Жылдағы сүтің қаяқта 

Шығатын шелек ырғалып?

Не крінді, Ақтанау,

Кетіпсің кеміп, қожырап.

Бұл қалыпта тұрғанда 

Бұзауың қайдан жарымақ?

Сиыры едің мақтаулы 

Тұтынған кптен ферманың. 

Не себептен кемідің, 

Бұрынғы сүтті бермедің? 

Қайда кетті, Ақтанау, 

Жылдағы сүтің беретін? 

�згеріпсің қалпыңнан 

Жерім жоқ енді сенетін. 

Сонда Ақтанау сйледі,

Кейіп тұрған Шораға:

–  Сабыр ет, Шора, долданба, 

Даурығып бекер далаға. 

Сауыншы Шора ардақты, 

Мені саудың жасымнан.

Сол күндері мен едім 

Сүт бұлағын асырған. 

Ойланшы, Шора, кінәлап, 

Орынсыз маған жекірме.

Сүт шықсын қалай бақпасаң, 

Кінә зіңде кінбе.

Деген сзді есіңе ал 

«Сүт сиырдың тілінде».

Енді қалай сүт шықсын? 

Барлық кінә зіңде,

Арқалап келіп кешкісін, 

Құнарсыз шпті саласың, 

Жіберіп күндіз бағасың. 

Сиырдың сүті шығады, 

Жақсы сүрлем жемменен. 

Қалай менен сүт шықсын, 

Жыл бойы соны крмеген. 

Сақ салмай нені саласың, 

Сүрлемің түгел шіріген. 

Аштан-ашқа тұрамын, 

Лажсыз сонсоң түнімен, 

Сауыншы, Шора, ойланшы!

Байназар �тепұлы – халық ақыны. Бұл 

атақта үлкен мән бар. Мұндай дәрежеге 

ақындардың бәрі жете бермейді. Ел-жұртының 

талап-тілегін, мұң-зарын, жетістігі мен 

қуанышын жырға қосқан ақын ғана халық 

кңілінен шыға алады. 

Ақын – қоғамның тлі. Ол қоғамнан 

тысқары мір сүре алмайды.  Қоғамның 

тынысымен тыныстайды. Байекеңнің 1930 

жылдары қағазға түсірген «Егіске», «Еңбектің 

ері Нұрмахан», «Садық пен Мәкен», «Ұлжан 

сайлау бастығы», «Жұмагүл жеңгей сйлейді» 

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

Халық ақыны Байназар 
Өтепұлының туғанына 115 жыл

деген тақырыптармен туындаған леңдерінен 

колхоз құрылысының жай-күйін, жаңа уақытқа 

бейімделіп жатқан әйелдер мірін аңғару қиын 

емес.

Байназар �тепұлының ақындық та, 

азаматтық та мерейінің тасқан кезеңі – неміс-

фашист басқыншыларымен болған  сұрапыл 

соғыс жылдары. Ол отты жырлары арқылы 

адамдарға рух сыйлады, тың күш-қуат берді. 

Майдандағы жауынгерлерді де, тылдағы 

еңбеккерлерді де ұлы жеңіске жігерлендірді. 

Осындай мазмұндас леңдері аудандық га-

зет бетінде жиі жарияланып тұрды. «Аттан, 

халық, жеңіске!», «Соққы дайын Гитлерге», 

«Қаһарлан, халқым, қаһарлан» деп келетін 

лең тақырыптарының зі анау-мынауға елең 

ете бермейтін адамның зін селт еткізбей 

қоймайды. «Жұмысқа жұмылыңдар бірің 

қалмай», «Қимылда, халқым, жігерлен», 

«Eйелдерге»,  «Аталарға»,  «Аналарға», 

«Жастарға», «Ер серігі аруларға», «Орындайық 

сертті» секілді леңдер тылда қалған қауымға 

арналды. Бұл леңдерде «Жауды жеңу үшін 

аянбай еңбек етейік. Жеңіс біздің жақта 

 болады. �йткені біз – бейбітшілік сүйгіш елміз. 

Шекараны басып кірген жауға аяушылық 

болмауы тиіс. Қажырлы еңбегімізбен, тгілген 

маңдай терімізбен ғана зіміз аңсап күткен 

жеңісті жақындата аламыз» деген ой жатты.

Ақынның кейбір леңдеріне ән де шыға-

рылды. Мәселен, «Ұмтыл, ерлер, жауыңа!», 

«Жеңіс біздікі» секілді әндер сол уақыттары 

түрлі басқосуларда, жиындарда жиі шырқалды. 

Бірқатар леңдері ауылда қалған жауынгер 

жарлары, қарттар атынан ұйымдастырылды. 

Мәселен, Фрунзе атындағы колхоздың т-

райымы Мәуе Еселбаеваның майданда жау-

мен шайқасып жүрген жарына арналған леңі 

тылдағы барша әйелдердің жүрекжарды лебі-

зіндей сезіліп еді. �леңмен жазылған хаттағы 

мына жолдар ауыздан ауызға тарап жатты:

...Сау-саламат жүрмісің,

Сүйікті жарым, жолдасым.

Сілтегенде семсерің,

Мейірімсіз жауды турасын.

Тайсалмай ұмтыл, талқанда,

Қанқұйлы жаудың ордасын.

Қаһарың қара дауыл боп,

Жаудың үстін торласын.

Ер міндеті ежелден,

Қорғамайды бір басын.

Ер сыналар егесте,

Ел қорғаны болғасын.

Ежелгі жауға ер жұмсар,

Бес қаруын, айласын.

Нсерлет жауға снаряд,

Жаусын ажал қорғасын.

Ерлігі сол жігіттің,

Егескен жаудан таймасын.

Халық үшін қайрат крсету,

Міндетің ер боп туғасын...

Б.�тепұлы оқырмандарына жақсы таныс 

«Жаппасбай батыр», «Қашақбай – елдің ері» 

атты дастандардың авторы. Алғашқысы Ұлы 

Отан соғысы жылдары Днепрден туде ерен 

ерлік жасағаны үшін Кеңес Одағының Баты-

ры атағы берілген Жаппасбай Нұрсейітовке 

арналған. Дастанның жазылу тарихы бар. 

Ж.Нұрсейітовтің батыр атағын алғаны 

б е л г і л і  б о л ғ а н н а н  к е й і н  с о л  к е з д е г і 

Қызылорда облыстық партия комитетінің 

хатшысы Аталықов Асқар Тоқмағанбетов 

Жыр осынысымен де құнды.

Халқымыз қашанда еңбекті қадірлеген. 

Бар жақсылық еңбекпен келеді деп білген. 

Шынында солай. Еңбек қана адамды мақсат-

мұратына жеткізеді. Байназар да тл туынды-

ларында еңбекке ерекше кңіл бледі. Сзіміз 

дәлелді болу үшін «Бақ туралы сз» деген 

леңінен үзінді келтірейік:

Кейбіреу бақты қыран құс қылады,

Дәріптеп оны ккке ұшырады.

Қондырып бақты басқа соныменен

Аңыз қып, адам нанбас іс қылады.

Меніңше, олай емес бақ дегенің,

Түйткілі шын еңбекте әңгіменің.

Халқыңа адал ниетпен қызмет етсең,

Артылып се бермек бақ-беделің.

Кімде-кім адалдықпен еңбек етсе,

Мен кінәлі, бақ айналып қонбай кетсе.

Құр жерді жыртқанменен не шығады,

Алмай ма жерден нім тұқым сепсе.

Мысалы – бақ дегенің сол сияқты,

Еңбек ет елің үшін ізде бақты.

Бақ зі еңбек етсең іздеп табар,

Ерлерім, онда сйтіп тап мұратты...

Сұлулықтың зін еңбекке теңейтіні бар. 

«Сұлу кім?» деп аталатын леңінде алдымен 

қолаң шашты, қиғаш қасты, оймақ ауыз, кер 

миық, меруерт тісті аруды айтып келеді де, 

ойын былайша жалғастырады:

Шын сұлу, шын айтқанда адал еңбек,

Адамға еңбек сүйгіш халқы сенбек.

Адам сұлу еңбекпен, мінезімен,

Абырой, бақыт, ырыс – содан келмек.

Достарым, мен білетін сұлу осы,

Ежелден жақсы адамның еңбек досы.

Еңбексіз еш сұлуда сүйініш болмас,

Аздырар адамды тез қолдың босы.

Еңбектің мерейін тасытқан, еңбекті биікке 

ктерген ақынды біз де қолдаймыз.

Сыр сүлейлеріне тән ортақ қасиет – 

олардың толғау-толғаныстары сиет-нақылмен 

кмкерілетіні. Мұны Байназар ақын жыр-

ларынан да кездестіреміз. «Істелген кптің 

ісін мен демеңдер, десеңдер ол пікірді жн 

демеңдер», «Кеңесіп істе ісіңді кпшілікпен, 

тек зім білемін деп билемеңдер», «Адамдық 

арларыңды таза сақтап, адал бол, жалған ай-

тып сйлемеңдер», «Адам – дос, адам – бауыр 

бір-біріне, зіңнен згелерді кем демеңдер», 

«Ақиқат арамтамақ әне, солар – еңбексіз кісі 

арқылы күн кргендер», «Мінезің қорғасындай 

ауыр болсын, аунама жас түйеге артқан жүктей», 

«Перзентке ата-ананың махаббаты, секілді от 

жанғандай маздап пеште», «Ұрпаққа Отан – ана, 

мектеп – бесік», «Мысалы адам жерге шыққан 

шптей, жайнаған жастық дәурен жазғы 

кктей», «Кәрілік – қара суық қазан ұрған»... 

деген сияқты даналық сздердің тағлымдық-

тәлімдік мәні зор. Жүрекке қонатын, кңілді 

баурайтын сәулелі сз жайдан-жай туа салмай-

ды. Ол жүз ойланып, мың толғанғаннан кейін 

ғана жарық дүние есігін ашады. Бұл бір жағынан 

ақынның ойлылығы мен парасаттылығынан, 

мірден түйгені мен кргені мол екендігінен де 

хабар беретіні ақиқат.

Келісті теңеу сздің ажарын келтіреді. 

Ақын жырларында кркемдік ұғымдарды 

да орынды пайдаланып отырады. Мәселен, 

крікті қызды былайша суреттейді: «... Нұр 

жүзді, дңгелек кз, жазық маңдай, крген 

жан десін құстың қаршығасы. Қамырдан қыл 

тартқандай жүрісі жай, секілді мамырлаған 

қаз баласы. Бидай ң, қызыл ерін, қыпша 

белді, жарқ етсе туған айдай қиғаш қасы. 

Тгіліп тізесіне тұрса тиіп, толқындай топтап 

рген қолаң шашы...». 

«Кктем келді» леңі былай баста ла-

ды: «Жібек жел жұпар иісті келді кктем, 

күлімдеп кктем күні нұрын тккен. Адамзат, 

жан-жануар, жер мен су да, аймалап анасын-

дай сүйіп беттен. Жер анам ақ крпесін серпіп 

тастап, кркемдеп киді киім кк жібектен...». 

Осы жолдарды оқығанда кз а лдыңызға 

шуағын шашқан нұрлы күн, бұлтсыз ашық 

аспан, жап-жасыл дүние келе қалады. Жібек 

желдің жұпар иісі танауыңды жаратындай. 

Бұл – сз жоқ түрлі-түсті бояуға қанық 

кркем сздің құдіреті.

«Туған жерін сүйе алмаған, туған елін сүйе 

алмайды» дегендей, Байназар да – сіп-нген 

Сыр елін, атамекен – Қазалысын жырлап 

ткен ақын.

Шынында да, ол тңірегіне құрметті болды. 

Халық оны әділдігі, дарындылығы, қарапайым-

дылығы, ақкңілділігі үшін жақсы крді. Оның 

елге, адамдарға деген сүйіспеншілігі, махаб-

баты қандай болса, жұрт та аңқылдаған абзал 

азаматтың қолын қақпай еркелете білді. Есіктен 

кірсе, трге шығарып, қадірменді қонақ етті.

«Айналайын, жұртым. Сенің арқаң осы 

жүргенім» деген ақын кңілін үлкен-кіші де 

қал дырған емес. Осыған орай бір оқиғаны 

келтіре кетейік. Бұл сірә, 1944 жыл болса керек. 

Байекең жолы түсіп, қасында ақын Нұғыман 

Молдыбаев бар колхоз трағасы Бермахан 

Мәшенбаевтың үйінде қонақ болады. Дастарқан 

басында колхоздағы жылқылардың ішінде 

Ккбедеу деген аттың тұқымына кзі түскенін, 

соны енші еткісі келетінін айтады. Бұл ойын 

леңмен жеткізеді:

Қыдырдым, қырға бардым, крдім малды,

Білмекке мал жайындағы ахуалды. 

Малыңа жайылымдағы ұшырастым,

Жері от, еті семіз, те жайлы.

Eсіре, жылқы малы айтарлықтай,

Малдардың Қарақұмға шыққан алды.

Кбісі Ккбедеудің тұқымы екен,

Кркіне крген жерде мейірім қанды.

Ішінде шым қаракк бір асыл тай,

Қой мойын, құлын сауыр, жібек жалды.

Салқы тс, салпы ерінді, ойлық желке,

Мал екен иесі түрік, бкен жалды.

Ешкібас қос құлағы тбесінде,

Жайнаған шамшырақтай кз жанары.

Қысқа бел, жазық бауыр, кең сауырлы,

Алдына түсірместей шапса жанды.

Ертеде ер Алпамыс мінген екен,

Тұмарлы топтан озған Байшұбарды.

Буырлы Қобыланды ердің де халыққа мағлұм,

Мақтайды Тарғын мінген Бозтарланды.

Солардан осы кк тай кем туды деп,

�з басым ете алмадым еш күмәнді.

Ау, Беке, ендігісін зіңіз біл,

Бұл інің сол тайыңа құмарланды...

Бермахан сзге келмейді.  Ақынның 

тінішін аяқсыз қалдырмай, қалаған  тайын 

береді. Байекең ат танығыш қой. Сол тай 

– Еркекк кейін талай бәйгеге қатысып, 

әрдайым да алдыңғы орыннан крінеді.

Халқының сүйіктісіне айналған ақын кмек, 

жанашырлық қажет кезде қолда барын аямады. 

1967-1968 жылдары Қызылқұмдағы Жанқожа 

батырдың бейітін қарайту үшін зінің жағдайы 

келісіп тұрмаса да бір жылқысын атап, згелерге 

үлгі крсетті. Ел Байекеңнің қолы ашықтығын 

да жыр қылып айтады. 1951 жылы Қазалыда 

ткен облысаралық ат бәйгесіне қосылған 

тұлпары бірінші келіп, жүлдеге алған 1000 со-

мын сол жерде жиналған қауымға таратып 

береді.

Ат бәйгесін тілге тиек еттік қой. Байекең 

ақын дығымен қоса ат сейісі болатын. Ол бап-

таған Еркекк атты сәйгүлік кптеген аудан-

дық, облыстық жарыстарда ылғи да жүлделі 

орыннан крініп жүрді. «Жансерігім, қанатым, 

еркелеткен Еркекгім» деп жүйрігін баладан 

кем крмей аялайтын. Талай лең мұңдасына, 

сырласына айналған осы жануарға да арналды.

Сүйіп мінген Еркекк,

Қайырлы болсын қадамың.

Құтылып құнан жасыңнан,

Шығуға днен қарадың.

Сүйкімді сұлу жылқысың,

Крнекті кркем ажарың.

Қиған қалам сияқты,

Тас тбеңде құлағың.

Тасқа салса таймайтын,

От орындай тұяғың.

Жер кшелі сіңірлі,

Жазық бауыр, кең сауыр,

Қой мойынды сағағың.

Жолбарыс кеуде, салқытс

Желбіреген танауың.

Екпінтіп атты желдіред,

Сыпыңдап жүрген аяғың.

Шапқанда талмай дамытып,

Ұмтылған сайын ұзадың.

Тозаңын қостың тозаңға,

Жалғасып жатқан нұраның...

Несін айатасыз, Еркекк иесінің сенімінен 

шығып, ақынды сан мәрте қуаныштан, 

жүлдеден кенже қалдырмады. 

Жаны жайсаң, мірге, жақсылыққа құштар 

ақын 1984 жылы 81 жасында мірден озды. 

Биыл ғы жылы ақынның туғанына 115 жыл 

толып отыр.

Ақынның леңдері 1964 жылы «Жазушы» 

баспасынан шыққан «Пернедегі термелер» 

атты жинақта жарық крді. Ал 2008 жылы 

Астанадағы «Фолиант» баспасынан «Сырда-

рия кітапханасы» сериясымен шығармалары 

оқырман қауыммен қауышты. Негізі ақынның 

әлі де болса баспа бетін крмеген туындылары 

жетерлік. Соларды жинақтап, кітап етіп шығару 

да – алдағы үлкен міндет. Тағы бір баса айта 

кететін жайт – ақын есімін мәңгілікке қалдыру 

жайы. Қызылорда облысының аймағында 

білім ордасына яки нер мекемесіне Байназар 

�тепұлының атын берсе құба-құп болар еді. Ол 

мұндай құрметке әбден лайықты. 

Енді «Байекеңнің ақындық, нерпаздық 

қасиеті ұрпағына дарыған ба?» деген сауалға 

келетін болсақ, «Ондай ұрпақ бар» деп сенім-

мен айта аламыз. Ақынның тұңғышы До-

сбол тңірегіне әншілігімен, сазгерлігімен 

та нылды. Баян аспабында шебер ойнайды. Ол 

– кптеген жасты нерге баулыған ұлағатты 

ұстаз. Серікболда да ақындық ұшқын бар еді. 

Бірақ күнделікті тіршілік ол қасиетті ары қарай 

дамытуға мүмкіндік бермеді. Анда-санда ғана 

жүрек толғаныстарын қағаз бетіне түсіретіні бар. 

Ақынның бел баласына айналып кеткен немересі 

Кемеңгердің орны блек. Аудандағы мәдени 

жұмыстардың ұйтқысы әрі ұйымдастырушысы. 

Eн шығарумен айналысады. Оның  әндері аудан, 

облысты айтпағанда республикалық байқауларда 

жоғары бағаланып жүр. 

Байназар ақын бір леңінде: «Халқыма 

қадірменді сзім жетсе, болады арманым жоқ 

мұнан басқа» деген еді. Ақынның бұл арма-

ны қазіргі күні жүзеге асты деп мақтаныш 

сезіммен айта аламыз. Бұған дәлел – ақынның 

зі де, леңдері де ел есінде жүргендігі. Бұл – 

сз жоқ, зор бақыт.

бастаған 32 ақынды қатыстырып,  жина-

лыс ткізеді. Хатшы басқосудың себебіне 

тоқта лып, «Жерлес батырдың ерлік ісін 

ха лыққа дастан етіп жазып крсетуіміз 

керек. Осыған жиналып отырмыз» дейді. 

Алайда отырғандардың ешқайсысы бірден 

суырылып алға шыға қоймайды. Үнсіздікті 

Байназардың дауысы бұзады: «Тәуекел, мен 

жазып крейін» дейді. Бұл жнінде ақынның 

зі кейін былайша еске алады: «Екі жеті бол-

май бітіріп, дастанды алып бардым. Ақын 

Асқар мен сол кездегі «Ленин жолы» газетінің 

редакторы Тойбазар Елемесовті шақырып, 

маған дастанды оқытты. Асқар ақын дастан-

ды ұнатып, «үзіндісін газетке беру керек» 

деп сол жерде редакторға тапсырды. Ол 1944 

жылы облыстық газеттің екі нміріне жария-

ланды».

Бұл ерлік жыры деуге болады. Дастан-

да батырдың бала кезінен бастап, жігіттік 

шағына дейінгі кезеңі, майдандағы мірі жан-

жақты қамтылады. Жырды ерлікке арналған 

ескерткіш – белгі десек қателесе қоймаспыз. 

Екінші дастанға келсек, ол КСРО Жоғарғы 

Кеңесіне үш мәрте депутат болып сайланған 

Қазалы ауданындағы «Қызылту» колхозының 

трағасы Қашақбай Пірімов туралы. Дастан-

ды оқып отырғанда ақынның бұл туындыға 

жақсы әзірлікпен, зор шабытпен келгенін  

аңғару қиын емес. Шығармада тек басты 

кейіпкердің бейнесі сомдалып қоймай, 

ел мен жер тарихы, ауыл тұрмысы, еңбек 

адамдарының ой-армандары сз болады. 

Толқындап толқып аққан Сырды сүйем,

Бағалап бағаңды алтын басымды ием.

Кргенде күміс кбік толқыныңды, 

Сол сәтте жігерленіп күшке мінем. 

Суың – бал, желің – жібек, жерің – алтын,

Анамдай крінесің кзге жақын.

Арналған сен дегенде жүрегімнің,

Мәңгілік махаббаты тартпас салқын, – 

десе «Сүйемін сені, сұлу Сыр» атты леңінде, 

тмендегі жыр жолдарында Қазалының 

табиғатынан сыр шертеді:

Кз салсаң Қазалының шығыс жағы,

Кк шалғын құйқалы жер кең алқалы.

Түстігі сұлу Сырмен шектеседі,

Күміспен кмкергендей айналаны.

Созылған терістігі Қарақұмға,

Ұштасып басқан шеті Сарыарқаны,

Бір кезде қарақалпақ жұрты жайлап,

Кп жылдар пайдаланған  осы араны, – деп 

ары қарай жалғаса береді.

Ақын елін танытса, елі де қарыздар болмай 

ақынын ккке ктерді. «Қазалының Байна-

зары» деген ат тңірекке кеңінен жайылды. 

Бара-бара бұл есім Сырдан асып, одан әрі де 

жаңғыра естіле бастады. Мұны ақын жыр-

ларынан зіңіз де аңғарасыз. «Бір азырақ 

тыңдаңдар, Шектінің ақын жорғасын!» деп 

арқасы қозып, тгіп-тгіп кететін жерлері бар. 

Мұндай сзді з-зіне сенімді, лең-жырда 

мықтылығын мойындатқан ақын ғана айта 

алады. Расында да Б.�тепұлы тілге шешен, 

сзге шебер арқалы ақын еді.

�ткен ғасырдың қырқыншы жылдары, 

одан кейінгі уақытта ақындар айтысы ерек-

ше ріс алды. Соғыс жылдарындағы айтыс 

халықтың намысын қамшылауды, зұлым жауға 

қарсы күш біріктіруді, жеңіске ұмтылдыруды 

мақсат етті. Елуінші-алпысыншы жылдардағы 

айтыс аудан мен аудан, колхоз бен колхоз ара-

сында ұйымдастырылып, адамдарды жоспар-

міндеттемелерді орындауға, табыстың тай 

қазанын тасытуға жұмылдырды. Айтыс ба-

рысында қол жеткен жетістіктермен қатар 

орын алып отырған кемшіліктер де сын тезіне 

алынды. Осы кезеңдерде Байназар да айтыс 

ақыны ретінде танымал болды. Сыр ңіріндегі 

Сырдария ауданының ақыны Қуаныш 

Баймағанбетовпен, қармақшылық әріптестері 

Тлеубай Үркімбаевпен, Мұзарап Жүсіповпен, 

қазалылық Нұғыман Молыбаевпен, Eбдіразақ 

Қаналиевпен, Нәби Жетілгеновпен сз 

сайыстарында қарсыласына есе жібермей, 

тапқырлық танытып отырды.

Айтыс кезінде сын, кемшілік айтылғанымен, 

бұл ақындар арасындағы қарым-қатынасқа 

сызат түсірмейтін.  Байназар дүние салғанда 

бір кездері сз жарыстырған бәсекелесі, халық 

ақыны Eбдіразақ Қаналиев зират басында ар-

науын оқып, екі кзіне ерік бере еңірегенін осы 

крініске куәгерлер бүгінге дейін айтып жүреді. 

Бұл да болса – Байекеңнің айналасына сыйлы, 

құрметті болғандығының бір нышаны.
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�тті дүние дүркін-дүркін,
Ұбақ-шұбақ кетті к�ш. 

(«Реквием» Қ.Шаңғытбаев)

С
талин тірі. Соғыста жеңіске 

жеткен Кеңес халқы ұлы 

ксемнің данышпан бас-

шылығымен социализм орнатуға білек 

сы бана кірісті. «Қой үстіне бозторғай ұя 

салатын» заман орнатамыз. Тоқшылық 

келеді. Барша арманымыз орындала-

ды. Eділ, демократиялық қоғам құра 

бастаған социалистік Еуропа, ояна 

бастаған Шығыс халықтары мен қара 

нәсілді Африка Кеңес елін үлгі тұтпақ. 

Сталиннің әкелік қамқорлығының 

арқасында біз де білім нұрына бленген 

бақытты ұрпақ едік... 

Бұл үйге ткен күзде Сақан ағам гіз 

арбамен алып келген. Алпыс шакырым 

жерден араға бір қонып жеттік. Ол кезде 

күн жылы. Шыңғыстың бктері сары 

ала түске боялып, құлпырып тұр. �гіздің 

мимырт жүрісі жалықтырғанда арбадан 

секіріп түсіп, алға қарай жүгіріп-жүгіріп 

аламын. Кңілімде әлдебір желік бар 

сияқты. Бастауышты бітіріп, ендігі 

оқуымды Қарауылдағы орта мектепте 

жалғастырмақпын. Атамның үйінде 

тұратыным кңілге медеу болса да, 

беймә лім мектеп, беймәлім ортаны ой-

лап қобалжимын. 

Сырт қараған адамға атамның үйі 

құмырсқаның илеуі тәрізді крінеді. Бірі 

кіріп, бірі шығып жатқан адамдардың 

он трті – осы үйдің тұрғыны. Ал күн 

 сайын Алматы, Семей, Құндыздыдан 

үзбей келетін қонақтар қаншама?! 

Қарауылда қонақүй деген болған емес. 

Сондықтан сырттан келген адам таны-

сын сағалайды. Eрине, келгендердің бәрі 

тамақ ішуі керек. Шай-суын арқалап 

жүрген қай қазақты крдің? «Келген-

ше қонақ, келген соң үй иесі ұялатын» 

заман. Мал бағудан басқа кәсібі жоқ 

шыңғыстаулықтардың күнкрісі оңай 

емес еді. Бірақ рухы мықты, намыскер, 

ынсапты ел жоқтығын сездірмейді. 

«�лімнен ұят күшті». 

Үйімізде қызмет істеп, мал табатын 

жалғыз-ақ адам бар. Ол – Кенже аға, 

зі бар-жоғы мектептің мұғалімі. Атам 

мен апам талай жыл белі қайысып кол-

хозда еңбек етсе де, қартайғанда тиесілі 

сыбағасын – зейнетақы алуды ойла-

мапты. Соғыстан ыңыршағы айналып 

шыққан елдің үкіметінен не сұрасын, 

ұят сияқты. Оның үстіне баласы – елге 

аты шыққан білдей жазушы. Шүйкедей 

кемпір-шал мен бала-шағаны асырай 

алмай не крініпті?! Құдайға тәуба, 

біреуден ілгері, біреуден кейін тұрмысы 

бар, қиын күндерде де ешкімге алақан 

жайған адамдар емес. 

Лиза жеңгем сұңғақ бойлы, үлкен 

қара кздері нұрлы, аққұба ңді, аса 

мінезді адам еді. Домбыра тартып, 

ән салатын. Кңілі түссе, қайындары 

мен қайынсіңлілерінің құрбыларына 

арналған махаббат хаттарын жырмен 

жазып беретін ақындығы тағы бар. 

Кейде жетіп, кейде жетпей жататын 

бірі кем дүниеде әлденеге тарылып, 

ашуланғанын немесе дауыс ктергенін 

естіген емеспін. Жеңгемнің жаймашуақ 

мінезі үйіміздің ішін жылылыққа, бере-

кеге, нұрға толтырып тұрушы еді. 

Оразалы әулетіне келін болып 

түскен күннен бастап ол кісі барлық 

жақын туыстарды з атымен атамай, 

биязылық сақтады. Қайынағаларын 

– Үлкен аға, Ұста аға, Шопыр аға, 

Кіші аға десе, қайынсіңлілерін – 

Ақылдас, Кзжақсым, Eсса, Сырғалым; 

қайындарын – Тетелес, Сарыұл, Атаба-

ла, Ақсолдат, Тентегім, Кішкентайым 

деп еркелететін. Мен елуге толғанда да 

«кішкентайым» деп еміренгені есімде. 

Осы мінезінен мір бойы жаңылмай 

дүниеден тті ғой, жарықтық. 

Мектепте құрбыларыммен та-

ныса бастадым. Бізге дейін бесінші 

сыныптың оқу озаты тентектеу, екі 

кзі ойнақшып тұратын, мығым денелі, 

соқтықпалы Кенжеш деген бала екен. 

Оқуда алдына жан түсіп крмеген. Eрі 

ерке, әрі сыныптың серкесі. Менің де 

оқу озаты екенімді білген ол бірінші 

күні-ақ сүйкеніп, иығымен қағып тті. 

– Крерміз әлі,  қандай «озат» 

екеніңді, – деді ол. – Сен бірінші 

партаға отырмайсың, арт жаққа бар. 

Шатақ тілеп тұрған сары баламен 

ілініспей, зіммен бірге Құндыздыдан 

келген Ганс Энгель деген оқушы екеуміз 

үнсіз артқы партаға жайғастық. Бойы-

мызда сескену де жоқ емес, йткені 

ауданның оқушылары ауылдан кел-

гендерге шекелерінен қарап, ктемдік 

танытады екен. Біз қыс ортасына дейін 

стіп гейсіп жүрдік. Бірінші тоқсанда 

Ганс екеуміз де кілең беске шыққан 

соң Кенжеш те, басқалар да қатарына 

қосты. 

Қарауыл халқы суды құдықтан 

ішеді. Мол сулы әрі тұщы құдықтар кп 

емес. Соның бірі біздің үйдің жанында. 

Жұрт әкпішке (иін ағаш) қос шелегін 

іліп алып, алыс-жақыннан ертелі-кеш 

ағылып келіп жатады. Қыстың күні 

тгілген судан құдықтың басы биіктеп, 

маңайы он бес-жиырма қадамдай 

ылдилап кк мұзға айналатын. Ганс 

екеуміздің үсті-басымыз сауыс-сауыс 

мұз болып күні бойы сырғанақ тебетін 

жеріміз сол. 

Бірде әдеттегідей ойнап жүр едік, 

мектепте тентектігімен аты шыққан, 

бізден бірнеше кше шалғай тұратын, 

сол маңайдың атаманы �мірбек деген 

сегізінші оқитын бала шелегін салдыр-

латып суға келді. Ол туралы балалар әр 

түрлі аңыз айтады. �мірбек боксшы 

екен. Бір ұрғанын сұлатады. Семей-

де жаз бойы шпаналарға қосылып, 

талай тбелестерге қатысыпты дейді. 

Қ а л т а с ы н д а  ж а с ы р ы п  ұ с т а й т ы н 

қанжары бар. Қатты ашуланса адамды 

жарып тастауы мүмкін. �зінің түсі де 

суық. Беті безеу-безеу, кзі сүзетін 

тайыншаның кзіндей шатынап тұрады. 

ды екен, құрақ ұшып жылы шыраймен 

қарсы алды. Амандық-саулықтан соң, 

шәутиген ақ сақалы бар, қағілез қарт 

атама:

– Ореке, алдыңа кінәлі болып 

келіп отырмын. Менің соғыста лген 

жалғыз ұлымнан қалған бір жалғыз 

немерем бар еді .  �мірбек деген. 

Шешесі де колхоздың малында жүріп, 

кпесіне суық тиіп, шейіт болған. 

�лмелі кемпір-шал болсақ та бетінен 

қақпай қу жалғызды еркін сіріп едік. 

Қайтейік, үмітіміз де, қызығымыз да 

сол болған соң. Сол ұл тентектік жа-

сап, сенің немереңді ұрыпты. Бағана 

Кәмен оны сабақ үстінен алып кетіп, 

оқытушылар блмесіне қаматып тас-

тапты дейді. Бізге мектепке келсін 

деген екен, не бетімізбен барамыз, 

кешірім сұрап зіңнің алдыңа келдік, – 

деді. Екі бүктетілген арық қара кемпірі 

шалының сзінен соң кзі сықсиып 

жылап жіберді. 

Мен күндізгі оқиғаны ұмытып та 

кеткем. Апамның ашуы әлі тарқамапты, 

�мірбектің бұзақылығын айта бастап 

еді, атам тыйып тастады. 

– Жә, баламен бала тбелеспей 

тұрушы ма еді? Ақсақал, оған бола 

қиналмаңыз. Екеуі де жетімек, дұрыс 

тәрбиелесек, әлі-ақ жетіліп кетер. Тек 

еліміз аман болсын де. 

Осы кезде мектептен Кенже аға да 

оралды. �мірбекті ұстаздар кеңесінде 

талқылаған екен, бірталай тентектігі 

ашылыпты. Ол енді бұзақылық жаса-

маймын деп уәде беріпті. 

– Жүрегінің оты бар бала. Түбі 

жыл ткен соң екінші кезек басталады. 

Eсіре белсенділер енді он-он бес тұяқ 

малы барларға ауыз салады. Соның 

бірі – елдің бас ктерер адамы  Оразалы 

болатын.  Оразалы – басындағы 

алты қанат үйінен басқа дүние-мүлік 

жинамаған адам. Бар байлығы – бес 

баласы – ер жетіп үйленген екі ұлы мен 

әлі буыны қатпаған жасспірім үш ұл. 

Малдан – он бес шақты қой-ешкі, екі 

сиыры бар. Үкіметтің заңында бұндай 

шаруалар тәркілеуге жатпайды. Бірақ 

шолақ белсенділер оны «Eбен қажының 

«құйыршығы», соның тілеуқоры, пат-

ша заманында осы ауылда старшын 

болған» деп крсетіп, қара тізімге 

іліктірген. Басындағы үйін, қолындағы 

малын тартып алып, кемпірі екеуін 

Кшкінбай зиратының тменгі жағына 

ен далаға апарып, екі керегеден жаппа 

беріп, бір лақты ешкі, қазан-ошағын 

ғана қалдырыпты. Бала-шағасын әке-

шешесіне жолатпай, жеке ұстаған. Ол 

кезде менің анам Күлән әлі жиырмаға 

да толмаған жас келіншек, түн орта-

сында атам мен апама жасырын ба-

рып, ас-суын әзірлеп беретін крінеді. 

Ауыл кеңес пен колхозды басқаратын 

Құлатай, үлкен Кәдір, кіші Кәдір деген-

дер күн сайын ат ойнатып:

– Байдың құйыршығы! Тұқымыңды 

тұздай құртып, әлі-ақ кзіңе кк шы-

бын үймелетеміз! – деп ақырып кетеді. 

Бірде түн ортасы ауа қылаң ат мінген 

ұзын бойлы қаба сақал қарт адам келіп, 

атам екеуі ұзақ сйлеседі. 

– Сенісерге, іштегі шерді тарқатып, 

сйлесетін де адам қалмады, – дейді әлгі 

адам. – Елден безіп, тау-тасты паналап, 

зіммен зім жүрсем де, тыныштық 

беретін емес, мына жұрт. Аңдудамын, 

Оразалы. Сенің мына күйіңді естіп, бір 

крісіп кетейін деп келдім. Енді дәм 

жаза ма, жоқ па, кім білсін. Біреу-міреу 

мені крсе зияным тиер, – деп таң ата 

атқа қонады. 

– Бұл Шәкәрім қажы екен, – дейді 

шешем. – Оны кейіннен білдік қой. Сол 

кісіге беретін үйде нәр болмай зіміз 

талшық етіп отырған жалғыз ешкінің 

бір тостаған сүтімен аттандырдық. 

– Ол кісі қайтып келген жоқ па?

– Қайдан келсін. Ертеңіне Құлатай, 

кімнен естігені белгісіз, түс болмай 

жетіп, атамды ианаттап, есік алдында 

ат ойнатты. Жаңа ғана күшіктеген сары-

ала қаншығымыз бар еді, сол ит күшігін 

қызғанып үргенде Құлатай атып таста-

ды. Кзін ашпаған бес күшік қыңсылап 

жетім қалды. Сонда атам қатты наза-

ланып:

– Ей, Құлатай! Тұқым жұрағатыңа 

дейін білуші едім, қанішері жоқ еді. 

Осыншама сұмырай болып қайдан 

тудың? Найсап, артың оңбас! Сенің 

де бала-шағаң ана кзін ашпаған 

жазықсыз күшіктердей шулап қалар! – 

деді. Атамның айтқаны атқан оқтай дәл 

тиді. Кп ұзамай Құлатай бастаған бір 

топ белсенді қылмыстары үшін сотта-

лып кетті... 

– Құлатай түрмеден аман шықты 

ма?

– Ондай қараниеттілер жансебіл 

келеді. Бала-шағасы аштық жылдары 

опат болыпты. Соғыстың алдында 

азып-тозып Семейде қаңғып жүргенін 

әкең Шәріп кріп, асқанаға апарып, 

тамақтандырып, үстіне бір қабат киім 

әперіп кетіпті. Шәріп те қызық. Сол 

Құлатайдан крмеген қиянатымыз 

жоқ. Бізді елден қуған да сол. Талайдың 

обалына қалды. Бірақ Шәріп ақкңіл 

адам еді, Құлатай кз жасын клдетіп 

жылаған соң бәрін кешіріпті. 

– Ол елге қайтып оралды ма? Сіз 

крдіңіз бе?

– Оралды. Қарабет адамда ұят бола 

ма? Оны сен де крдің, – деді шешем 

мені таңырқатып. 

– Қашан?

Шешемнің айтуымен ол оқиға кз 

алдыма келді. �ткен жылы, кктемде 

есік алдында малдың астын тазалап жүр 

едім, жалғыз атты бір жолаушы келіп 

түсті. Жүгіріп барып атын байлайын 

деп едім, шылбырын қолымнан жұлып 

алып, бетіме үңірейе қарады. Кәрі, екі 

кзі шүңірейген, аузы опырайған, түсі 

суық адам екен. Киімі те жұпыны. 

– Сен Шәріптің ұлысың ба? – деді 

қатқыл дауыспен. 

– Иә. 

Ол маған сұқтана қарады да, үйге 

кіріп кетті. Атын азын-аулақ шбімізге 

байлап қойған еді, мен ерегесіп шешіп 

қоя бердім. Eлденеден бойым мұздап, 

тітіркеніп, неге екенін білмеймін, әлгі 

адамды лердей жек крдім. 

Жалғыз отырғандықтан, біздің үйге 

алыстан келген жолаушы жайла нып 

дем алып, ас ішпей кетпейтін. Жаңағы 

шал бгелмей тез шықты. Кірген де 

қоқырайып, мардымси басқан еді, 

шыққанда кішірейіп, шгіп қалғандай 

крінді. 

– Шәріп кешірсе де, Күлән, сен 

мені кешірмедің ғой. Қайтейін!.. Құдай 

жазалаған адамда шара бар ма?! �лер 

шағымда аруақтарға Құран оқып, тірі-

лерден кешу сұрап қайтпақшы едім, 

ел шетіне ілінбей жатып бетім қайтты 

ғой, – деді кемсеңдеп. Маймақ аяғына 

шалынысып, қалталақтап атына барып 

еді, ол ұстатпады. Шешем иек қаққан 

соң атын әкеліп, мінгізіп жібердім. Ол 

ма ған тағы да ішіп-жеп, үңірейе қарады. 

– Жолың болсын, қарағым! Eкең 

сияқты кешірімшіл бол! – деп бетін 

сипады... 

(Жалғасы бар)

құрт қатқан кжеміз мол, жеткілікті. 

Тамақтанып, кңіліміз тоғайған соң 

Кенже аға кңілді бір әңгіме бастайды. 

Отыздан жаңа асқан кезі, «Жексен» 

атты хикаясы жарық крген, елге ақын, 

сері, шешен жігіт ретінде аты әйгілене 

бастаған. Мектептегі қызметімен ғана 

шектелмей, ауданның барша ісіне 

белсенді араласады. Қос балдағын 

тастаған. Қалаша сәнді киінген, 

басындағы қара қалпағы аққұба ңіне 

ерекше сымбат беретін сұңғақ бойлы 

жігіт ағасын жұрттың бәрі сыйлай-

ды. �з қолында билігі болмаса да, 

сол заманның крнекті адамдары 

келіп түсетін Шыңғыстаудағы қадірлі 

үй – сол Кенже ағаның үйі. Бірақ 

ағамның сыртқы атағы дардай болса да 

тұрмысымыз – әлгі, бар мен жоқтың 

арасындағы тіршілік. Үйдегі азын-

аулақ тіске басар тамақты жеңгем з 

балаларына да бермей, кілетте тығып 

ұстайды. «Қонақ болжаусыз» дегендей, 

тосыннан келетіндер кп, ұятқа қалмас 

үшін бір ішер дәмін сонда сақтайды. 

Ең қиыны – ұн табу. Бұл ел егін 

салмайды. Ал Семейден тұтынушылар 

одағы арқылы келетін азын-аулақ ұнды 

басшылар жұртқа крсетпей пышақ 

үстінен бліп алатын крінеді. Біздің 

үйге алыстан қонақ келсе ғана бірер 

қабын райкомның рұқсатымен сата-

ды. Осы қыста соғымның шекесіне 

Кенже ағам қонақ шақырды. Бұл біз 

қуана крісетін аңқылдаған ақын-

ж а з у ш ы л а р  е м е с ,  т ұ т ы н у ш ы л а р 

одағының аудандағы бастығы, тоқты 

қошқардай тыңқиған, жалпақ бет сары 

кңілі үшін үстемесін азайтармыз. 

Шәкір ақын айтқандай, «Мұғалім 

крінгеннен сұрап жейді» деген осы. 

Ол зінің де қаражаяу еместігін білдіріп, 

бет-аузы май-май болып ыржиып күлді. 

Қонақ кеткен соң Кенже ағам үйге 

сыймай тордағы арландай блмені 

кезіп, түн ортасы ауғанша ұйықтаған 

жоқ. 

Ара-тұра осындай тосын оқиғалар 

болмаса, үйіміз ду-думанға толы. 

«Тұз салу» деген әзіл әңгімеміз 

кп айтылатын. Оның мәнісі бы-

лай: әрқайсымыздың мойынға алған 

міндетіміз бар дедім ғой. Кпшілік 

б о л ғ а н д ы қ т а н  о н ы  б ұ л ж ы т п а й 

орындау керек, әйтпесе бір шикілік 

шығып қалады. Eссам – кженің 

дәмін келтіретін тұз салудың шебері, 

сондықтан бұл мәртебелі міндет соның 

құзырында, оған ешкім араласпай-

ды. Бірде Кенже ағам жұмыстан ерте-

рек қайтып, қазандық тұрған ортаңғы 

блмеде домбыра шертіп, тынығып 

жатады. Eссам болса мектепте кешігіп, 

әлі қайтпаған соң Лиза жеңгем тамақ 

ішетін уақыттың таяп қалғанын ай-

тып, қазанға тұз салғанын креді. Сол 

кезде крші блмеден кірген апам: 

– Ойбу, әлгі Дәмеш әлі жоқ, мына 

кженің дәмі татымай қалды-ау, – деп 

бір уыс тұзды қазанға ол да салады. 

Іле-шала мектептен асығыс-үсігіс жет-

кен Eссам киімін шешпестен барып 

зінің «тұз салу» міндетін орындайды. 

Осының бәрін кріп жатқан Кенже 

ағам бүгінгі тамақтың мәні кеткеніне 

кзі жеткен соң зі де бір уыс тұзды 

Сұлтан ОРАЗАЛЫ, 
жазушы, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

Жазушы 
Сұлтан Оразалы 

«Сталин өлген жыл» 
атты көлемді кітап аяқтады. 

Тың шығарма көркемдігімен, 
өзінің ерекше болмыс-бітімімен 

көңіл аударады. Жазушы елуінші, 
алпысыншы жылдары халқымыз 
бастан кешкен ауыр кезеңді, атом 

бомбасы сынағының астында 
қалған шерлі аймақтың тақсіретін 

шынайы көрсеткен. Біз жаңа 
шығармадан бір үзінді 

жариялап отырмыз. 

Eкесі соғыста лген, атасы мен апасы 

қартайған, з еркі зінде жүрген адам. 

Неміс, орыс крсе, жыны қозып шыға 

келеді. Тбелеспей кетпейді. Денесінде 

пышақтың іздері қалыпты деп балалар 

үрейлене айтады. 

�мірбек алғашқыда бізді елеген жоқ. 

Қауғамен су тартып, екі шелегін тол-

тырып сыртқа шығарды да қолындағы 

кісінің басындай добын аяғымен 

қақпақылдап ойнай бастады. Бұндай 

допты біз бұрын крмегенбіз. Фут-

бол ойнайтын доп екен. Семейден 

әкеліпті. Ол зімен-зі добын ләңгіше 

теуіп ойнап тұрған, бір кезде менің 

қасымдағы сопайған Ганске кзі түсіп 

кетті. Сол-ақ екен қайрыла беріп, шырқ 

айналды да, қара допты бізге қарай 

қақырата тепті. Доп Ганстың ішіне 

тиді. Ол екі бүктетіліп, ойбайлап жатыр. 

�мірбек ыржия күліп, түк болмағандай 

бізге қарай бет алған еді. Ганс орнынан 

сүйретіле тұрып, үйіне қаша жнелді. 

Мен қорқып кетсем де з үйімнің 

жанын да тұрғандықтан, «бізге неге 

тиісе сің?» деп айғайладым. Ол менің 

ай қайым ды құлағына қыстырған да жоқ, 

жа ныма келіп құлақшынымды кзіме 

түсіріп жіберіп, май құйрықтан бір тепті. 

– Кет үйіңе!

Мұрнымнан сорам ағып қақпаға 

таяй бергенімде �мірбек тепкен әлгі 

қара доп дәл жауырынымнан тиді. Сол 

кезде үйден апам шыққан еді. Менің 

шошып тұрғанымды, бар пәленің 

�мірбектен келгенін кріп оған дүрсе 

қоя берген, бірақ �мірбек қиқарлығына 

басып, апамды да елемей, добы мен 

суын алып жніне кетті. 

– Құлыным-ай, ана кләгән бала 

сені кісінің басындай қара таспен ұрды 

ғой. Бір жерің мертіккен жоқ па, –

деп апам құшағына алғанда зімнің 

дәрменсіздігіме әбден қорланған мен 

еш жерім ауырмаса да кіріп жылап 

жібердім. Апамның, тіпті дегбірі кетті. 

– Сені панасы жоқ, жетім деп басы-

нып жүр ғой. Келсін ана ағаң, бауырын 

қорғауға жарамаса, оның кісілігінен не 

пайда?! – деп кіжінді. Ақшам мезгілінде 

жұмыстан қайтқан Кенже ағам есіктен 

кірер-кірместен-ақ апам қатты ашулы 

күйде болған оқиғаны айтты. 

– Кісінің басындай қара тас қой 

деймін, бірдеңемен ұрғанын з кзіммен 

крдім. Бізді сағалап жүрген қу жетім, 

Шәріптің мына жалғызы жазым бола 

жаздады. Құдай сақтады, әйтеуір. 

Кенже аға �мірбектің жн-жосығын 

сұрап алды да шешінбестен мектепке 

қайта кетті. 

Кешкі сегіздер шамасы болатын. Бір 

кезде үйге бір-біріне сүйеніп, лмелі 

кемпір-шал кірді. Атам мен апам тани-

жақсы азамат болады. Кп ерке-

лете бермеңіздер, – деді Кенже аға 

�мірбектің атасы мен апасына. Шал-

кемпір қуаныштан кздері боталап, 

алғыстарын жаудырды. 

Сол �мірбек кейіннен Семейдегі 

мал дәрігерлік институтты үздік бітіріп, 

�скеменнің орыс аудандарының 

бірінде сапқоз директоры болыпты 

деп естідім. Кісілігі жоғары, бауырмал, 

халқын сүйген намысқой азамат болып 

қалыптасқан крінеді. 

Осы бір болымсыз оқиға менің жүре-

гім де де шпес із қалдырды. Жетімдерін 

қыз ғыштай қорыған ата мен апа әрекеті 

– артымда асқар таудай тіренішім бар 

екенін сездірді. Eлденеден орта түсіп 

жүретін кңілім толғандай күй кештім. 

Қазақта «Қайғысыз қара суға 

семіреді» деген мақал бар. Сол кезде 

кедей тұрсақ та, кңіліміз ктеріңкі 

еді. Кеш бата бәріміздің басымыз 

қосылады. Кенже аға қызметінен 

(мұғалім), біз мектептен қайтамыз. 

Ортадағы блменің бір жағы жал пеш, 

оның алдында үлкен қазандық бар. 

Кешкі асымыз – сол қара қазанның 

ішінде бүлкілдеп қайнап жататын 

бидай кже. Үйдегі он трт адамның 

әрқайсының міндеті бар. Күндіз 

сабақтан ерте қайтатын Дәмет екеуміз 

бидайды тас, мия, қыл-қыбырдан та-

зартамыз. Бекен ағам оны ағаш келіге 

салып түйеді. Eссам болса түйілген 

дәнді желпіп, қауызынан аршиды, 

қазандыққа от жағып, су құяды. Тұз 

салу да – соның міндеті. Атам мен 

апамның блмесінде оймақтай ғана 

құрсаулы ағаш шелек болатын. Оның 

іші толған құрттың малтасы. Кженің 

дәмін келтіретін қатығы сол. Біз мал-

та езуге құштармыз, бірақ апам жо-

лата бермейді. �йткені қыс ұзақ, ас 

ішетін ауыз кп, кжеге қатық қылып, 

талғажау ететін құртымыз шағын. 

Оны қазір жеп қойсақ, ертеңіміз не 

болады?! Апам соны ойлағандықтан 

үнемдеп ұстайды. Ас ішерде ортаңғы 

үйдегі дңгелек жер стлдің басына 

алдымен атам мен апам, содан соң 

қалғанымыз жайғасамыз. Күні бойы 

әркім з тірлігімен жүріп, кеш бата 

басымыз қосылғанда үйдің іші жы-

лынып, шуақ кіргендей жадырап сала 

береді. Кжені Лиза тәтем түсіріп, 

қазанның түбінде жатқан бірер тал 

қойдың қабырғасы мен жілігін атам 

мен апамның алдына қояды. Оған 

еміне қарағанымызбен, шкімдей ет 

кімге жетсін, ұсақ балалардың қолында 

кетеді. �зіне бір кесім ет тимеген 

атам қолындағы пышағымен сүйек-

саяқты тақырлап, мұжып отырғаны. 

Бір жақсысы сұйықтау болса да, 

адам екен. Бұрын кшеден кргем, 

мардымсып, жер баса алмай шайқалып 

келе жатқанда жұрт одан кәдімгідей 

ығысатын. Eншейінде ешкімге бүгіле 

бермейтін ағам құрақ ұшып, жатып – 

жастық, иіліп – тсек болды да қалды. 

Eлгі адам жалғыз келді. Біздің түсімізге 

де кірмейтін тәтті дәмдіні алдына 

қойып, арақ-шарабын құйып ағам мен 

жеңгем «Сәкелеп» жатыр. Үлкендерді 

де, бізді де дастарқанға жолатқан жоқ, 

басқа блмеде қамалып отырмыз. Апам 

арақты «кәресін» дейтін. 

– Ана немең «кәресінге» тоймайтын 

пәле ғой, – деді жаратпай. 

– Кенже аға да қызық, соған неге 

жалынып жүр, – деді Самар ағам 

ызаланып. – Тойған қандала сияқты 

сұмырайды қуып шығайын ба?

– Тек, естіп қалмасын! Оның сон-

дай екенін Кәмен білмейді дейсің бе? 

Сендердің қамдарың үшін амалсыз иіліп 

отыр ғой, – деді атам терең күрсініп. – 

Үкіметтің азық-түлігі соның қолында. 

Eлгі «тоқты қошқар» арақты әкесі 

лгендей ішті. Біраздан кейін дүниенің 

тұт қасын ұстап отырғандай күпсініп, 

зі болмаса осы ауданның күні қараң 

екенін айтып, бсе бастады. Сотың да, 

прокурорың да, тіпті райкомның да ісі 

күніне түсетін крінеді. Бәрінің аузы 

майланған. 

– Eрине, қант-шай, тамақ бәріне 

керек қой, – деді жеңгем. – Eйтеуір 

ақшасын тлейтін шығар. 

– Тлемей қайда барады, үсте-

ме қойып сатамыз. Мыңқ етпейді. 

Апта сайын керек-жарақтарын бе ріп 

тұрамыз. 

– �зіңіз сияқты қамқор ағамыздың 

барына қуанып жүреміз, – деді жеңгем 

алыстан орағытып. – Келімді-кетімді 

қонағымыз кп, оның үстіне бала-

шағаның басы бар дегендей... 

– Иә, иә! Осы сен, Кәмен, бірдеңе-

лерді шимайлайсың да жатасың, сонда 

не жазасың? Сол шимайың кімге ке-

рек? �зіміз, міне, орталау біліммен-ақ, 

қатарда жүрміз, қолда бәрі бар. 

Кенже ағамның ңі бұзылып кетті. 

Шатақ шығатынын сезді ме жеңгем 

«қамқор ағасына» жылдамдатып ішкізіп 

жіберіп, негізгі тінішіне кшті. 

– Аға-ау, Кәмен, сіз сияқты ақ жай-

лау ағаларына сүйенгендіктен кітап жа-

зады ғой. Eйтпесе, қайда-а-а-а... Бізді 

райкомға жалындырмай, зіңіздің жеке 

тізіміңізге қосып қойсаңыз... 

– Үстемесіне шыдайсыңдар ма?

– Мұғалімнің жалақысы сот пен 

прокурорға қайдан жетсін. Оның үстіне 

бала-шаға... Жеңгем сзін аяқтаған жоқ. 

– Жарайды, – деді жалпақ бет сары 

аса қамқор кңілмен. – Келінімнің 

қазанға салып, кабинетіне кіріп кетеді. 

Осыншама тұздан соң қандай тамақ 

ішуге жарайды?! Бәріміздің қарнымыз 

шұрқырап, сол күні аш жаттық. Бұл 

әңгімені кңілденген кезде Кенже ағам 

әбден әсірелеп, әркімнің тұз салғандағы 

қимыл-қозғалысын, кженің дәмін 

татқандардың бет құбылысын, аш 

қалған іні-қарындастарының кңіл-

к ү й і н  б е й н е л е п ,  і ш е к - с і л е м і з д і 

қатыратын. Аш құрсақ жүрсек те сол 

бір күндердің қызығы, бір-бірімізге 

деген туыстық ыстық сезім жанымызды 

жадыратушы еді. 

Кешкі тамақтан соң үлкендер з 

істерімен айналысып, біз, ұсақ не-

мерелер, атамды жағалаймыз. Тізесін, 

аяғының басын уқалаймыз, белін ба-

сып береміз. Арасында сзге тарту 

үшін: – Ата, жамбасың неге ауырады? 

– деп сұраймыз. Атам селдір сақалын 

тарамдап отырып, ткен-кеткенін есіне 

түсіреді. 

– Баяғыда, Қоянды жәрмеңкесіне 

бара жатқанымызда, шаршап келіп, бір 

дымқылдау кгәлдің үстінде ұйықтап 

қалып, тапқан ауруым ғой. Eлі күнге 

кеш бата жамбасым сырқырап мазамды 

алады, – деді. 

– Ата, сіз Қытайға да бардыңыз 

ба? – дейді Самар тағы бір әңгіменің 

ұшығын шығарып. 

– Бардым, балам. Ол елді тәуір-ақ 

шарладым ғой. Қызылдар келгенше 

шекарада бгет болмайтын. Мен Eбен 

қажының керуенімен сатуға жіберген 

дүние-мүлкі мен малдарына ие бо-

лып, шекара асып, айлар бойы жүріп 

қайтатынмын. Ол жақта да қазақтар 

кп екен. Мен кргенде олар іргесі 

сгілмеген аштық-жоқшылықты кре 

қоймаған ел еді, – деп атам әңгімесін 

келте қайырады. Ары қарай қанша 

қажасаң да бұл тақырыпқа жоламай-

тын. Атамның ашылып айтпайтын 

екінші әңгімесі – 1930 жылы бай-

ларды тәркілегенде зінің де шолақ 

белсенділерден жапа шегіп, елден 

аласталғаны туралы оқиға. Бірақ сол бір 

алыс жылдарғы ойранды анам Күлән 

күні кеше кргендей бүге-шігесін 

қалдырмай айтып берген. Менің са-

намда Құлатай, үлкен Кәдір, кіші Кәдір 

дегендер зұлымдықтың айғағындай, 

Құндызды еліне «кәмпеске» деген 

нәубатты ала келіп, әкені балаға, 

атаны немересіне жауластырған 

сұм заманның сұрқылтайларындай 

крінеді. 

1928 жылы ірі байларды тәркілеу 

басталғанда, ең алдымен, елдің ардақ 

тұтқан адамдары – Байжан ұрпағы қара 

тізімге ілініп, мал-мүлкі таланып, здері 

жер аударылып кете барады. Арада бір 
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Батырдың беделі – ел басына қатер 

тнгенде білінеді. Қазақ халқының басы-

нан ежелгі заманнан жері үшін, елі үшін 

небір қатерлі соғыстар, ұрыстар тті. 

Халықты қорғау жолында батырлардың 

жаугершілігі осы кезеңде танылды. 

Дала батырларының рлі, олардың 

ә с к е р и   н е р і  м е н  с о ғ ы с  т ә с і л е р і 

шетелдік саяхатшылардың жазбалары-

нан, зерттеушілердің де еңбектерінен 

тыс қалмаған.  Ұлт зиялысы Ахмет 

Байтұрсынұлы айтқандай «батырлар 

турасындағы әңгіме – халықтың жаны, 

рухы турасындағы әңгіме. Батырлары 

қандай болса, халықтың рух жағы да сон-

дай болған». 

XVIII ғасыр қазақ халқының дәуірінде 

Абылай дәуірі, Абылай  заманы болып 

есептеледі. Себебі Шоқан Уәлиханов  

 «Абылай» атты мақаласында келтіргендей, 

« а л а с а п ы р а н  к е з е ң д е   А б ы л а й 

батылдығымен, тапқырлығымен және 

ақылдылығымен» ерекшеленген. Дүйім 

халықты соңынан ертіп, жоңғарлардың 

шапқыншылығын тойтарып, қытайлардың 

қазақ жерін басып алмау жолында түрлі 

дипломатиялық тактикаға барған. 

Академик М.Қозыбаев жазғандай, 

А б ы л а й д ы ң  к е з е ң і  –  ғ а ж а й ы п 

батырлардың, ұлы қолбасшылардың, 

ж о ғ а р ы  д ә р е ж е д е г і  м е м л е к е т 

қайраткерінің, креген дипломаттың мір 

сүрген кезеңі. Осы Абылай заманында 

мір сүрген Абақ Керей Қожаберген 

Жәнібекұлының қазақ тарихындағы орны 

ерекше. Шұбарайғыр Қожаберген батыр 

жайлы қазіргі уақытқа дейін айғақтайтын 

нақты деректердің болмауы оның саяси 

портретін, мір жолдары мен жоңғарларға, 

қытайларға қарсы күресін ашуға қолбайлау 

болғаны рас. Қарап отырсақ, батыр жай-

ында бірде-бір еңбек жарияланбапты 

да. Тіпті ғылыми мақалалар жоқ десек 

те болады. Бахыт Еженханның мәнжүр-

қытай тіліндегі құжаттарды қазақшаға 

аударып «Қожаберген батыр» атты кітапты 

шығаруы, шкенімізді толықтыруға 

мүмкіндік жасап отыр. Бұл кітап бірден 

ғалымдардың назарына ілігіп, биылғы 

жылдың зінде Қожаберген жырауға 

арналған бірнеше мақалалар жарық крді. 

Болашақта да осы құжаттық материалдар-

ды қолданудың негізінде ғылыми еңбектер 

жазылып, батырдың қазақ қоғамындағы 

орны мен рлі анықталары, барша қазаққа 

Қабанбайдай, Бгенбай батырлардай 

мәлім болары сзсіз. 

Абақ Керейдің Шұбарайғырынан 

шыққан Қожаберген Жәнібекұлының 

туған жылын XVII ғасырдың соңына 

жатқызады. Философия ғылымының док-

торы Д.Баймолданың жазуынша, батыр 

1698-1783 жылдар аралығында мір сүрсе 

керек. Ал бір деректерде 1723-1785 жылдар 

аралығы делінген.

Оның мір сүрген жері – қазіргі 

Шығыс Қазақстанға қарасты Тарбағатай 

ауданындағы Қарғыба-Базар зенінің 

маңы. Жалпы керей, найман тайпалары 

Зайсан ойпаты, Сауыр, Сайхан таулары, 

Қара Ертіс аңғары, Алтай, Тарбағатай, Іле 

ңірінде кшіп-қонғандығы деректерде 

келтіріледі.

Батырдың мір сүрген уақыты қазақ 

жеріне жоңғарлар шапқыншылап, орыс-

тардың кз тігіп, бодандыққа айнал-

Қожабергенге келіп, Абылайға «панаңа 

ал» деп адам жіберген кезде, оған  Абылай 

Қожабергеннің қасында болуын, зінің 

кездесіп, әңгімелесуге келетіндігін 

білдірген екен. 

Eмірсананың Қожабергенге  барып 

паналағандығын Қытайдың басым 

құжаттары растайды. Мәселен, 1756 жылғы 

12 тамыздағы мәнжу тіліндегі жылнамада 

қытайлар қазақтың Шұлық және Аралбай 

деген екі адамын ұстап алып, жауап алған 

кезде, олар Eмірсананың Қожаберген 

батырмен жүргенін және қол бастап, 

соғысқа дайындалып жатқандығын да 

мәлім еткендігі келтіріледі. 

Құжатта айтылғандай, бастапқыда 

қытайлар Eмірсананың «қазақтардың 

арасында ма, жоқ па» деп, соны анықтауда 

барлау жіберіп, оны паналатқан қазақтарға 

қарсы шабуыл жасаған екен. Қожаберген 

Eбілпейіз бен Ғұмар үшеуі Eмірсанамен 

бірігіп, 2000 әскерді бастап қытайларға 

қарсы шыққан. Сондай-ақ Қожаберген 

Eмірсананы азық-түлікпен, клікпен 

қамтамасыз еткені де келтіріледі. 

түрде бақылап отырды. Қазақтар бірнеше 

рет қытайдың осы бекеттеріне шабуыл-

дайды. 1756 жылғы 25 қазандағы Цяльлун 

жылнамасында жазылғандай, Қожаберген 

Қабанбаймен бірге 500 әскерді бастап 

Серкіс қарауыл бекеті мен Айхас сынды 4 

қарауыл бекетін тонап, одан әрі Қасулақ 

деген жерде қытай әскеріне шабуыл жа-

сайды, алайда жеңіліске ұшырап, 100-ден 

астам жылқысынан айырылса керек. 

Қытайларға елші жіберіп «Eмірсананы 

ұстап алдық, сіздерге береміз» деп ал-

даусыратып, күштерін нығайтып, жаңа 

ұрысқа әзірленуге кіріскен. Eбден алдауға 

түскендерін түсінген Император Eскери 

Кеңеске уәдемен алдап келген қазақтарға 

қарсы 1756 жылы әскери компания құру 

жнінде Жарлық беріп, бүлікшіл Eмір-

сананы «ұстап беремін» деп уәде берген 

қуларды аяусыз лім жазасына кесуді 

бұйырады. 

Осындай ауыр жағдай туындаған кезде 

1757 жылдың тамызындағы жылнамаға 

с ү й е н с е к ,  Қ о ж а б е р г е н  б а т ы р  м е н 

Қара Барақ Қытай үкіметімен қарым-

қатынасын қалпына келтіруге тырысқан. 

Олардың қазақ жеріне қауіп тигізіп тұрған 

қытайлардың алдын алып, ымыра, келісім 

жасауға ұмтылуы, дипломаттық қырларын 

айғақтайды. 

Қытайлардың шақыруына алғашқы 

кезде Қожаберген аса сақтықпен қараған. 

Бастапқыда ол қасына 60-70 адам ертіп 

келсе, келесі кездесуге 100 адаммен барған. 

Қытайлардың қауіпсіздігіне әбден кзі 

жеткеннен кейін, үшінші кездесуге қасына 

тек бір тілмашты ғана ерткен екен. 

Деректерге сүйенсек, Қожаберген 

баласы Байтайлақ пен Қара Барақтың 

інісі  Мәмиді жіберіп, қытайлармен 

келісімге келіп, Eмірсананы тұтқындауға 

кмектесетіндігіне кңіл білдірген. 

Сондықтан қытайлар Қожаберген мен 

Қара Барақты Абылайдан кейінгі мәртебелі 

адам ретінде ктереді. 

Қожаберген Жәнібекұлы қытай-

лармен 8 шілдеде Наваң мен Сахатай На-

рит асуының батыс жағындағы Яр зені 

бойын да кездескен. Сонда ол: «Армия-

ларыңның жоңғарға қарсы жорық жасап 

келе жатқандығын білеміз. Біз 10000 

әскер бастап, Лепсі мен Шағантоғай сын-

ды жерлерде тығылып жатқан улеттерді 

олжалап келдік. Біз з шекарамыздың 

жақын жерлеріне келіп жасырынып алған 

улет тайпаларын барымталап, кездескен 

қашқын қарақшыларды жинап алмақпыз. 

Жолда, біз Абылай батырдың ұлағатты 

Еженмен қарым-қатынас орнатып, 

Eмірсананы тұтқындауға шыққандығы 

туралы хабарды естідік те, зіміз бас-

тап келген армиямызды Аягздің арғы 

жағына қайтарып жібердік. Сонан соң 

біз зіміз бірнеше жыл адамды бастап, 

цзянзюнь-ұлықтарға кездесуге келдік» 

дейді.

Ал келесі 9 шілде күні ол зінің 

келген мақсатын «қырғыннан қашқан 

жоңғар тайпаларын барымталап, олардың 

қашып шыққан адамдарын олжалау» деп 

крсеткен. Қожаберген Абылай Еженмен 

қарым-қатынас жасауды елші жіберіп, хат 

арқылы білдірсе, ал зінің сенім хат емес, 

тілімен келіп отырғандығын айтқан. 

Қытайлар Қожабергеннің сзіне сеніп, 

Eмірсананы ұстап береді деген үмітте 

болды. Келіссз барысында олар барлық 

мәселе Eмірсанаға келіп тірелетіндігін, 

« о н ы  қ о р ғ а ғ а н д ы қ т а р ы ң н а н  з и я н 

шектіңдер. Eмірсана – те зұлым неме. 

Егер сендер де іске кірісіп, Eмірсананы 

тездетіп тұтқындап, бізге ұстап берсеңдер, 

біздің армиямыз шегінеді. Eмірсананы 

кім ұстап берсе, сол адамға еселеп сыйлық 

беріп, патшаның қамқорлығына бленеді, 

ал егер былтырғыдай тірік айтып, 

Eмірсананы жасырып қалсаңдар, онда 

біздің армиямыз сендердің жерлеріңе дереу 

кіреді. Сонда сендер кініп қалмаңдар!» 

деп ескерту жасаған екен. 

Қожаберген мен Қара Барақ екеуі ша-

малары келсе «Eмірсананы ұстап беруге 

дайын екендіктерін, егер күштері жетпей 

жатса, оларға елші жіберетіндіктерін» ай-

тып сендіреді. 

Қонақасына шақырған қытайларға 

Қожаберген 130-дан астам қазақтарды 

бастап апарған. Сол жерде дәм татқы-

зып, сый-сияпат жасап, әскери нер-

лерін тамашалатқан. Құрметпен қабыл-

дағандарына риза болған Қожабер ген 

Eмірсананы ұстап әкеліп берсе, қытай 

әскерлері тұрған жерлерді қайтаруын және 

тұтқындағы бала-шағаларды (қалмақ) бо-

сатуды тінген.

Осы келіссзден біз, біріншіден, Қожа-

бер геннің дипломаттық қырының шебер-

лігін кре аламыз. Екіншіден, ел тыныш-

тығын, бүтіндігін сақтауда тактикаға 

барғандығын да байқаймыз. Үшіншіден, 

қытайлардың Қожабергенді Абылаймен 

қатар қойғандығын аңғарамыз. Бір ретте 

оған қытайлар сенімсіздік те танытып, 

Қара Барақ екеуінің арасына от жақпақ та 

болған. «Сенің қай жерің Қожабер геннен 

кем? Eмірсананың тұтқын  дал ғандығы 

туралы хабарды алдын ала жет кізсең, 

сыйлықты зің алмайсың ба?» деген деріне 

Қара Барақ: «Қожаберген де мен сияқты 

адам ғой» дей келе, қайсысы ұстаса, сол 

сыйлыққа ие болатындығын баса айтқан. 

Дегенмен, Қожаберген мен Қара 

Барақты Абылай мен Қабанбайдан кейінгі 

ел басқаратын адамдардың қатарына 

жатқызып, олардың ел арасындағы 

беделін жоғары бағалаған. Абылай сияқты 

Қожабергенге де оқалы тон сыйлаған. 

Қытай жылнамасында Қожабергеннің 

ұлы Жандәулеттің, інілері Жолбасардың, 

Қазыбектердің де аттары кездеседі. 

Қазыбектің Қытайға жылқы айдап апа-

рып, сауда жасамаққа ниеттенгендігі 

айтылады. 

Жалпы XVII ғасырдың 60-жылдары 

қазақтардың қытайлармен арада сау-

да қарым-қатынасы жанданған. 1759 

жылдың 1 қаңтарында Абылайдың елшілігі 

Үрімшіге барып, сауда жасауға рұқсат 

сұраған екен. Оның тініші 19 қаңтарда 

бұйрықпен бекітіліп, осы күннен бастап 

Шыңжаң лкесінде қазақ-қытай сауда 

қатынасының орнаған күні деп есептеледі. 

Абылай сұлтанның талап етуімен Цин 

әкімшілігі сауда жасайтын қазақтарды 

алып жүретін, шекараға дейін шығарып 

салатын адамдар бліп берген. 

Қазақтар мен қытайлар кбіне мал-

мен, оның ішінде жылқымен саудаласты. 

Малмен сауда жасау үшін қытай тер-

риториясына кіріп жүргендердің ара-

сында Қожабергеннің аты да кездеседі. 

Мәселен, 1761 жылдың 17 наурызында 

жазылған құжатта сауда жасауға келген 

адамдардың арасында Қожабергеннің 

13 адамы болғандығы, 700-дей жылқы 

айдап әкелгендігі келтірілген. Келесі бір 

сауда барысында Қожаберген,  Абылай, 

Eбілмәмбетке қарасты трт топ 344 

жылқыны ақшаға, торғын, темекіге айыр-

бастап алған. 

Б . Е ж е н х а н ұ л ы н ы ң  к і т а б ы н д а 

Қожабергенді қытайлардың тұтқынға алуы 

барысына қатысты бірнеше құжаттардың 

топтастырылғандығын байқауымызға 

болады.

Қ о ж а б е р г е н  –   з  з а м а н ы н ы ң 

саясаткері, қайраткері. Абылай сұлтанмен 

үзеңгілес болып, қазақ елінің тыныштығын 

сақтауға, қытай елімен бейбіт мір сүруге 

бет бұрған. Оны ел арасында ғана емес, 

қытайлар да құрмет тұтып, қадірлеп, сый-

лап, Абылаймен тең крген. Сондықтан 

оның есімі батыр ретінде, стратег ретінде 

тарихтан з орнын алуға тиіс. 

Қожаберген батырдың мір тари-

хында бізге беймәлім тұстары те кп. 

Оның ішінде жоңғар шапқыншылығы 

кезіндегі күресін зерттеу маңызды. Бұл – 

болашақтың ісі.

Светлана СМАҒҰЛОВА, 
тарих ғылымының 

докторы, Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің профессоры

БҰЛ ҚАЙ 
ҚОЖАБЕРГЕН?

(Абақ Керей Қожаберген батыр 
Жәнібекұлы хақында)

ды руға бар күшін салып жатқан кезең 

еді .  Жоңғардың ршелене шапқан 

бетін ығыстырып, қол бастап, олардың 

әскерлеріне  күйрете  соққы беріп, 

ойраттардың қазақ жерін тұтастай иеле-

нуге деген ниеттерін талқандап, қазақ 

халқының рухын, болашаққа деген сенімін 

ктерген, серпін берген батырларының 

шпес ерлігі ел аузында. Қабанбай, 

Бгенбай, Райымбек, Наурызбай, Малай-

-

-

сары, Қарасай, Саурық және т.б. батырлар 

ат үстінен түспей, қолдарындағы найза-

сымен тәуелсіздікті аңсаған халқымыздың 

тұтастығын, бірлігін, тыныштығын сақтап 

қалуға тырысты. 

Қожаберген батырдың саяси портреті 

XVIII  ғасырдағы жоңғар билеушісі 

 Eмір санамен арақатынасына  байланысты 

ашылады. 1745 жылы жоңғарлардың ең 

мықты ханы Қалдан Серен лгеннен 

кейін, тақ мұрагерлерінің арасында 

билікке тартыс басталды. Eсіресе 1750 

жылы Жоңғарияда Лама Доржының билік 

басына келуі, ішкі қырқысты одан сайын 

күшейткен болатын. 

Орыс зерттеушісі В.Н.Витевскийдің 

еңбегінде де бұл күресте жеңіліс тапқан 

Даваци ноян жиендері Eмірсана мен Бань-

джурды алып, 1751 жылдың кктемінде 

қазақтарға қашып келіп, абақ-керейдің 

билеушісі Қожабергенді паналағандығын 

келтіреді. 

1752 жылдың жазында Лама Доржы 

қазақтарға арасында қазақ Жапақ батыр 

бар елшілерін жіберіп, қашып барған 

Даваци, Eмірсана мен Баньджурды 

қайтаруды талап еткен. Шілде айында осы 

мәселеге орай хан кеңесі болып, қазақтар 

екі лагерьге блініп, Eбілмәмбет хан, 

Малайсары батыр бастаған топ Қытаймен 

арақатынасты бұзбас үшін қашқындарды 

қайтарып берейік деген пікірде болды. 

Ал Абылай сұлтан бастаған екінші топ 

қытайларға жоңғар хандарын бермеуді 

қолдап, кп дауыс жинап алды. Сйтіп, 

Лама Доржының елшілігі талаптарын 

орындата алмай елдеріне қайтты. 

E м і р с а н а  қ ы т а й л а р д а н  қ а ш ы п , 

Цин империясы мен қазақтардың 

а р а қ а т ы н а с ы н  з е р т т е г е н  ғ а л ы м 

К.Хафизова Қожаберген батырдың 

қытайлармен 1756 жылдың шілде-тамыз 

аралығында бірнеше соғысы болғандығын 

«Казахская стратегия Цинской империи» 

атты монографиялық еңбегінде нақты 

келтіреді. Ғалымның жазуынша, Ярла 

(Ұржар) елді мекенінде Абылай мен 

Қожабергеннің жасағы сайға бекініп, 

қытайларға торуыл құрып, соғысады, 

бірақ қақпанға здері түседі. Қытайлар 

сайды жан-жағынан қоршап алған. 

Олардың мәліметінше, 3000 қазақтың 

570-і лтіріліп, 11-і тұтқындалған екен. 

Қазақтар кейін шегініп, қытай әскерлері 

оларды Нұра зеніне дейін қуып барған. 

Осы жерде 6 тамызда Қожабергеннің 

жасағымен шайқасады. Қытайлардың ай-

туынша, Қожабергеннің қол астында 3000 

әскері болып, ұрыс барысында 340-ы қаза 

тауып, тағы да он адамы тұтқынға түскен. 

Қ ы т а й л а р д ы ң  т ұ т қ ы н ғ а  т ү с к е н 

қазақтар арқылы қазақ жерінде қашып 

жүрген Eмірсананы «ұстап беріңдер» 

деген талабына Абылай 1756 жылғы 16 

қыркүйекте берген жауабында қуатты мем-

лекетпен еш уақытта дау-дамайға баруды 

ойламағандығын, алайда Eмірсананы 

іздеу барысында күшті армияларының 

соққысына тап болып, жеңіліске ұшыра-

ғандығын айта келе, императордың құр-

ған тұзақтарының бәрін жойып, оның 

мірін сақтауды тінеді. 

Абылай мен Eмірсананың тұтқиыл 

ш а б у ы л ы н а н  с а қ т а н у  м а қ с а т ы н д а 

қытайлар әскери пошта станциялары, 

шекара бекеттерін салды және жүйелі 

ТУҒАН ЖЕР МҰРАЖАЙ: ЖАДЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ

Түркістан облысы Мәдениет және тілдерді 
дамыту басқармасына қарасты �дет-ғұрып 
және салт-дәстүр орталығы «Ұлылар қадірін 
ұғындырар сапар» атты іс-сапарын Сыр 
Iңірінен бастады. Ұйымдастырушылар 
тарихи-мәдени орындардың тарихымен 
танысу және тың деректер жинауды мақсат 
еткен.

Орталықтың бір топ мамандары Қызылорда 

облысының маңыз ды мәдени нысандары: 

ежелгі қалалар мен ескерткіштер, киелі мекен-

дер мен мазар-ке сенелер, музей, т.б. мәдени 

ошақтарын аралап, деректер жинады.

Іс-сапардың алғашқы күні орталықтың бір 

топ мамандары Қызылорда қаласының тарихи-

мәдени орындарымен танысып, Қазалы, Арал 

аудандарында болды.

Арал ңірінде тамыры тереңде жатқан 

небір құнды жәдігерлер сақталған аудан та-

рихынан сыр шертетін Арал аудандық тарихи-

лкетану музейімен танысып, ерекше әсерде 

болдық. Музей 1988 жылдың 25 маусым күні 

ашылып, халыққа қызмет крсете бастады. 

Қазіргі таңда музей қорында 9795 жәдігер 

сақтаулы, оның 5747-сі негізгі қорға, 4048-і 

кмекші қорға жатады. Қордағы жәдігердің ең 

құндысы араб тіліндегі сирек кездесетін 1899-

98 жылдары жазылған «Шариғат кітабы», 

1900 жылғы «Араб-парсы сздігі», 1922 жылғы 

шайыр Нұртуған Кенжеғұлұлының «�леңдер 

жинағын» атап туге болады. Музей 6 зал-

дан: «археология және этнография», «нер 

және әдебиет», «лке тарихы», «Тәуелсіздік 

залы», «крме залы», «Арал қаласы» та-

рихи залдарынан тұрады. «Археология 

және этнография» залына тартылған теңіз 

ұлтанынан табылған ертедегі жәндіктердің 

қаңқалары, тасқа айналған денелері, бұрынғы 

ата-бабаларымыздың күнделікті тұтынған 

мүліктері, киім-кешектері, аналарымыз бен 

қыз-келіншектердің әшекей бұйымдары, 

ұлттық әуендік аспаптар, елге белгілі Жетес 

бидің шәйнегі, тұтынған сандығы, атақты 

тігінші Жармағанбеттің «Зингер» тігін ма-

шинасы, сауда-саттық, Орынбор-Ташкент 

теміржолының салынуы жайлы деректер, 

жәдігерлер мен «�мір» бгетінен табылған 

мыс қазан қойылған. «�лке тарихы» за-

лында балық кәсіпшілігіне байланысты 

балықшылардың ау-құралдары, балықтың 

түрлері, Арал теңізінің зерттелуіне байла-

нысты материалдар кездеседі. «Eдебиет пен 

нерге» арналған залда заманымыздың заңғар 

жазушысы E.Нұрпейісов, ақын-жазушы 

З.Шүкіров, әйгілі шайыр Н.Кенжеғұлұлы-

ның крмелерімен қатар ауданда әдебиет 

пен нерді дамытуда есімі елге белгілі ақын-

жазушылардың, термеші-жыраулардың және 

басқа да нер адамдарының суреттері мен 

мәліметтері, шығармалары орналасқан. Со-

нымен бірге бұл залда қолнер шеберлері, 

зергер-мүсінші, тоқымашылардың қол ту-

ындылары бар. Аудандық музей Мемле-

кет басшысының «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» мақаласы аясында түрлі 

деңгейдегі кездесулер, мерекелер, крмелер 

ұйымдастырады. Жыл сайын аудандық 

музейдегі жәдігерлерді – 15000-ға жуық адам 

тамашалайды.

Орталық мамандары Қызылорда облысын-

дағы «Ұлылар қадірін ұғындырар сапар» іс-

сапарынан кп мағлұмат жинап, тәжірибе 

алма сып қайтты. Алдағы уақытта да бұл үрдіс 

з жалғасын табады.

Камила МҰСА, 
�дет-ғұрып және салт-дәстүр 

орталығының қызметкері 
Түркістан облысы

Ұлылар қадірін ұғындырар сапар РУХАНИ 
БАЙЛЫҚ НЕГІЗІ

Музей – әр елдің тарихын, салт-дәстүрін, мәдениетін та-
нытатын, тарихи құндылықтарды насихаттайтын құтты 
мекен. Осы орайда Алматы қаласында Iскелең ұрпақтың 
бойына рухани-мәдени құндылықтарды сіңіру, олардың 
тәлім-тәрбиесін қалыптастыру мақсатында Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік орталық музейі «АБДИ» ком-
паниясымен бірлесе отырып «Отбасы күніне» орай «Отба-
сымен музейге!» фестивалін Iткізді. 

Шараның концерттік бағдарламасы ҚР Халық артисі, 

ҚР композиторлар одағының мүшесі Мұрат Серкебаевтің 

басшылығымен Алматы қаласы әкімінің концерттік 

оркестрінің нер крсетуімен ашылды.  Концертте Қазақстан 

композиторларының классикалық туындылары, опера және 

балет театры әуендерінің үзінділері орындалды. Сонымен 

қатар «Орталық Азия келбеті» тақырыбында қылқалам 

шебері Гюзель Закированың крмесі ұйымдастырылды. 

Фестивальде жас нерпаздар музей қонақтарын шеберлік 

сабақтарымен таңғалдырды. Мысалы, алты жасар Есалы 

Айбибі 45 қуыршаққа арналған авторлық киім ұсынса, ди-

зайнер он бір жасар Артем Миргородский қыштан сувенир-

лер жасау тәсілін ұсынды. Сонымен қатар психолог Алия 

Четин, психолог, астролог Елена Ежкова музей қонақтарына  

отбасыға қатысты психологиялық тұжырымдамаларын ай-

тып, тәжірибелерімен блісті. Шараға қатысқан әрбір отбасы 

ел тарихы мен мәдениеті жайында кптеген мағлұматтарға 

қанық болды. Жаңа дүниелерді тамашалап, рухани ләззат 

алды. Мұндай фестивальдер жылына бір рет емес, ай сайын 

ткізіліп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді.

Ақнұр АЛДАНОВА
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Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев 

Қазақ станның халық жазушысы, 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 

Шерхан Мұртазаның қайтыс болуы-

на байланысты қаламгердің туған-

туыстары мен жақындарына кңіл 

айту жеделхатын жолдады. Онда былай 

де лінген:

«Шерхан Мұртаза бүкіл ғұмырын 

тл әдебиетіміз бен мәдениетіміздің да-

муына арнаған біртуар азамат, қазақтың 

мұңын мұңдап, жоғын жоқ таған нар 

тұлғалы қаламгер, қарым ды қоғам 

қайраткері болды. Ұлт рухания  тында 

зіндік қолтаң басы бар заңғар жа-

зушы соңына мол мұра, рісті неге 

қалдырды.

Шерхан Мұртаза қазақ журналис-

те рінің бірнеше буынын тәрбиелеген 

ұлттық баспасздің биік бәйтерегі 

еді. Қа шанда әділдік пен ақиқаттың 

алдаспаны болғаны үшін қара сздің 

зергері, шындықтың шырақшысы 

атанған Шерхан Мұртазаны халқы 

«Шерағаң» деп қадір тұтты. Сонау 

Теміртаудағы еңбек жо лымның тікелей 

куәсі болған ол, Тәуел сіз мемлекеттің 

іргесін қалаған жылдарда да жанымда 

жүріп, елді ілгерілету ісіне зор үлес 

қосты.

Шерхан Мұртазаның қазақ ру-

хания  тындағы орны мен жарқын 

бейнесі ешқа шан ұмытылмайды деп 

сенемін»

Қазақ әдебиеті аса крнекті жазу-

шысы, публицист Шерхан Мұртазадан 

айырылды. Алаш арманын ту қылған, 

ар-намысы алдаспанның жүзінде 

ойнаған,  елінің ертеңін ойлаған 

тұлғаның орны ойсырап-ақ қалды. 

Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 

қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы 

ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге 

келген. 1955 жылы М.В.Ломоносов 

а т ы н д а ғ ы  М ә с к е у  м е м л е к е т т і к 

у н и в е р с и т е т і н і ң  ж у р н а л и с т и к а 

факультетін тамамдаған. «Лениншіл 

жас» (қазіргі «Жас Алаш») газетінің, 

«Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Еге-

мен Қазақстан») газетінің тілшісі, 

әдеби қызметкері болды. 1963-1970 

жылдары «Лениншіл жас» газетінің 

редакторы, «Жазушы» баспасының, 

«Жалын» альманахының, «Жұлдыз» 

журналының бас редакторы, Қазақстан 

Жазушылар одағы басқармасының 

екінші хатшысы, «Қазақ әдебиеті» 

газетінің бас редакторы әрі Қазақстан 

Жазушылар одағы басқармасының 

хатшысы, 1989-1992 жылдары «Егемен 

Қазақстан» газетінің бас редакторы, 

1992-1994 жылдары ҚР мемлекеттік 

телерадио компаниясының трағасы 

болып істеді .  ҚР Парламентінің 

Мәжіліс депутаты болған. Жазушының 

ә р  ж ы л д а р ы  « Т а б ы л ғ а н  т е ң і з » 

(1963), «Белгісіз солдаттың баласы» 

(1969), «Ахметжанның анты» (1973), 

«Мылтықсыз майдан» (1977) повестері, 

«41-жылғы келіншек» (1972), «Интернат 

наны» (1974) әңгімелері, «Қара маржан» 

(1977), бес кітаптан тұратын «Қызыл 

жебе», «Ай мен Айша» (1999) роман-

дары, шығармаларының трт томдығы 

(1990-2000),  шығармаларының 6 

томдығы, таңдамалы шығармаларының 

7 томдығы, «Елім, саған айтам, Елбасы, 

сен де тыңда» (К.Смайыловпен бірге) 

(1998), «Бір кем дүние» (2008) кітаптары 

жарық крген. 

Қазақ руханиятында ұлт қаламгер-

лерінің ұлы мектебін қалыптастырған, 

әдебиетіміздің алыбы, мемлекет және 

қоғам қайраткері Шерхан Мұртаза 

мірден озды. Қайталанбас қайсар 

тұлғаның туған еліне, туған жұртына 

қаралы туды құшақтап кңіл айтамыз!

 Қазақстан Республикасының
 Мәдениет және спорт министрлігі, 

Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасы

Шерағаң жанашыр еді. Шерағаң 

зінің алдындағыларға да, соңынан 

ергендерге де жанашыр болды. Бұл 

т у ра лы баспасзде әбден жеріне 

жетк ізі ліп жазы лып ж үр ғой. �з 

басым Шерағаңның жақсылығын 

крдім. Ол балаң кезім еді. «Жұлдыз» 

жур налында істеймін. Бір күні «Қазақ 

әдебиетінің» жауапты хатшысы 

Тұтқабай Иманбеков келіп: «Сен 

Шерағаңмен жақсы екенсің ғой» деді. 

«Жақсы да емеспін, жаман да емеспін, 

орташамын» дедім. Ол кезде жылдың 

соңында «Қазақ әдебиетінің лауреатта-

ры» деген болатын. Сол лауреаттыққа 

«ананы апарамыз, жаратпайды, мы-

наны апарамыз, жаратпайды, бір кез-

де «жастар құрып қа лды ма?» де-

ген соң сенің «Қызыл жейде» деген 

әңгімеңді апарып едік, «дұрыс» деп 

бірден қолын қойып берді» деді. Сол 

Тұқаң, Қайырбек  Асанов, Сайлаубек 

Жұмабеков бәріміз лауреаттықты 

жақсылап тойлағанбыз.

Шерағаң адамға, қолынан жазу 

келетін адамға шын жаны ашып 

тұратын. Оны Оралхан да жеріне 

жеткізе жазды ғой. 

Бойында талабы бар адамның 

алға шығып, жақсы дүниелерімен 

жұртын қуантқанын қалап тұратын. 

Жастарға, әсіресе «Лениншіл жас», 

«Қазақ әдебиеті», «Жұлдызда» жұмыс 

істеген жастарға сондай жанашыр 

кңілін крдік. 

Шерағаң туралы айтар сз кп. 

Ол журналистикаға да, әдебиетке 

де аз еңбек сіңірген жоқ. �мірден 

ткенінше еңбек етті. Шерағаң тура-

лы роман жазса да артық емес. Eзірге 

 айтарым осы.  

Қуандық ТҮМЕНБАЙ,
жазушы

Алдымен, Шерағаңның ұлы мен 

қызына, туған-туыстарына, ықылас-

тас, ниеттестерінің барлығына, жалпы 

дүйім қазақ жұртына ата жолымен 

кңіл айтамын. 

Мен Шерағаңменен біраз уақыт 

қызметтес болдым. Ол кісі «Қазақстан» 

телерадио корпорациясының бірінші 

басшысы болып келген жылдары мен 

сол телевидениенің бір редакциясын 

басқарып жүрген болатынмын. 

Барлығымыз Шерағаңды біле-

тін кісі секілді сйлеп жатамыз, 

меніңше, қазаққа тұлғатану деген 

ғылым  керек. Біз әлі Шерағаңды 

түгел біле бер мейміз. Шерағаңның 

қыры,  Шера ғаңның ішкі жан дүниесі, 

Шерағаң ның тұлғалық азаматтығын 

әркім ақылының жеткенінше айтар-

ау. Ол кісі қайта-қайта оқитын кітап 

сияқты, оқыған сайын жаңа қырлары 

ашылады. 

Шерағаң біздің қазақ халқының 

айбыны еді. Қай сзді қай жерде айту-

ды білетін тұлға еді. Ол кісінің редак-

торлығын, редакторлық нерін былай 

қойғанда, тіпті Парламенттің трінде 

ештеңе айтпаса да, отырғаны ның зі 

соны кріп отырған халықтың кңілін 

тоқ қылатын. Ол кісі отырған жерде 

шыжғырылып шындық айтылатыны-

на сенетін елі Шерағаң арқылы бүкіл 

Парламентке сенетін. 

Шерағаңның аудармасы, қалам-

герлігі жайлы да айтылар.  Бірақ біз 

кімді жоғалтқанымызды, кімнен 

айрылғанымызды әлі дәл меңзей ал-

май тұрғандаймыз. 

Шерағаңның ғибратты ғұмыры, 

Шерағаңның елдің алдындағы беделі 

ол кісінің зін ұзақ уақыт ұмыт тырмай-

тынына сенемін. Жатқан жері жайлы, 

топырағы торқа болсын!   

Нұртілеу ИМАНҒАЛИҰЛЫ, 
Қазақстанның құрметті журналисі

Біз «Шерханның шекпенінен 

шыққан журналистер» деп аталатын-

быз. Ол кісі «Лениншіл жас» газетінің 

бас редакторы болған кезде, мені 

алғаш рет қызметке алған редак-

торым еді. Мен ғана емес, Ақселеу 

Сейдімбек,  Серік Eбдірайымовты 

студент кезінен жұмысқа тартқан, 

журналистикаға  баулыған кіс і . 

Шерхан Мұхтар Шаханов, Фариза 

Оңғарсынова, Оралхан Бкейлерді 

«Лениншіл жасқа»  әр жерден жұмысқа 

шақырып еді.  Ол кісінің ең басты 

қасиеті – жершілдік, ағайыншылдық 

деген нәрсені білмейтін. Кім қай жер-

ден болсын, тек қана дарынды болса, 

журналистік қабілеті болса, соларды 

қызметке шақыратын. Жалпы ол 

кісі – біздің бас редакторымыз болып 

тұрған кезінде журналист қандай болу 

керек деген мәселені ғана емес,  аза-

мат қандай болу керек деген нәрсені 

де үйреткен адам. Бізге ұрсып, сгісін 

беріп отырып, артынан келіп «кел, 

қол күрестірейік» деп азаматтық таны-

тып,  кңіліне бірдеңе алып қалды ма 

дейтіндей жағ дай жасайтын. Шерағаң  

жүрегі жұм сақ, кез келген әңгімеде,  

кез келген шаруада  з ойымен бола-

тын  кісі еді.

О л  к і с і н і ң ,  б а с қ а с ы н  б ы л а й 

қойғанда, жазушылығы ешкімнен 

кем емес. Талай-талай романдар, 

шығармаларды  мірге келтірді. 

Драмасының зі неге тұрады? Қалай 

болғанда да Шерхан Мұртаза – біз 

үшін үлкен тұлға.  Ұмытпайтын есім. 

Шәкең сияқты азаматтар сирек келеді 

мірге. Шәкеңдей азаматтар қазақ 

үшін керек еді. Ол кісінің ең басты 

қасиеті  – қазағым деп еңіреп ткен 

азамат. Парламент депутаты болып 

жүрген кезінде де «Алтын сандықтың 

үстінде аш отырмыз» деген сздерінің 

зі әлі күнге дейін ешкімнің жүрегінен 

кетпейді деп ойлаймын. �йткені «бар 

байлығымызды, бар мүмкіндігімізді 

пайдалана алмай отырмыз»  деген  

әңгіме  бастаушы еді. Қай  уақытта да  

қазақ үшін күрескер, қазақ үшін жа-

нын  берген, қазақ үшін зінің  барлық 

рухани  мүмкіндігін аямаған азамат еді.

Кеше осы хабарды  естігеннен 

кейін қатты қиналып қалдым. Енді 

жүрегім қақ айырылып отыр.  Осыдан 

бірнеше  ай  бұрын ғана кңілін сұрап 

барып қайтқанымызда кісі танымай 

қалып еді. Сол кезде «ойпырым-ай, 

ұзаққа бармас-ау» деп азаматымызға  

қимас  кңілмен қарап  едік.  Міне,  

тағдыр ортамыздан  алып кетті.  Иман-

ды болсын. Алды жақсы болсын, арты 

жақсы болсын. Бақұл болыңыз, ағасы.

Барша қазақстандықтарға қайғы-

рып кңіл айтамын.

Кәдірбек СЕГІЗБАЕВ,  
жазушы

Шерағаңның қазасы – қазақ үшін үлкен қаза. Қазақ 

сз нері, қазақ журналистикасы үлкен қайғыға душар 

болып отыр. 

Шерхан Мұртаза жазушылық жағынан болсын, 

журналистік жағынан болсын елімізге кеңінен аты мәлім 

тұлға ғой. Ол кісі депутат болды. Қазақстанның халық 

жазушысы. 

«Егеменді Қазақстан» газетіне бас редактор бо-

лып келгенде, аймақтардан жастарды жинады. Сол 

арқылы бұрын «Социалистік Қазақстан» деп аталған 

газетті жандандырып, жаңа форматқа түсіргенін, 

газеттің азуын қатайтып, батылдығын күшейтіп, сол 

кездегі қазақтың жер, тіл, ұлт, дін сияқты үлкен-үлкен 

мәселелерінің барлығын жазып, ктеріп, абыройлы 

жұмыс істегенін ел-жұрт біледі. Біз сол жерде ол кісінің 

шәкірттері болдық. Қайнар Олжай, Eмірхан Меңдеке, 

Қали Сәрсенбай деген сияқты аты мәлім кптеген 

азаматтар сол кезде Шерағаңның тңірегіне топтасып, 

жұмыс жасадық. 

Eрине, қапелімде Шерағаңның бүкіл еңбектеріне, 

жасаған ерліктеріне баға беру, сзбен сипаттап 

түйіндей салу оңай нәрсе емес... Бірақ Шерағаң – қазақ 

баспасзінде үлкен реформа жасаған редактор, рефор-

матор-редактор. Қазақ журналистері қауымдастығын 

жаңа мықты кадрлармен толықтырған, талайдың 

талантын ашқан, талайға қамқор болған, талайдың 

басынан сипап, үлкен жолға түсірген батагй абыз 

атамыз. Қаламын суытпай қазақ публицистика сын 

дамытуға зор үлес қосқан адам. Мәжіліс депутаты 

ретінде Парламенттің трінен  тіліміз туралы, дініміз 

туралы, елдігіміз, мемлекеттілігіміз туралы ашық айтып, 

теңдік сұрай білген адам. �те батыл, батыр, Бауыржан 

Момышұлы атамыз – бәрі бір ңірден, бір жерден 

шыққан ғой, сондай батылдық  Шерағаңның бойында 

болды.

Кенеттен хабар келгенде, бәріміз де тбемізден жай 

түскендей, есеңгіреп қалған жағдайымыз бар. Бірақ мір 

заңы деген – қатал заң. Бұл кісілер – кзін ашқаннан 

ашаршылықтың зардабын тартып, содан балалық шағы 

соғыспен тұспа-тұс келіп, сондай қиындықтар мен 

ауыртпалықтарға шыңдалып, қазақша айтқанда, табиғи 

сұрыпталып шыққан сүйегі асыл адамдар. Сол сүйегі 

асыл азаматымыз мәңгілік сапарға аттанды. Бірақ ар-

тында үлкен мұрасы, айтқан сздері, жазған дүниелері 

қалды. Қазақтың батырлары дегенде Шерхан Мұртаза 

деп аты аталатын адам болып қала береді деп  ойлаймын. 

Шерағаңның отбасына, туған-туыстарына, жалпы 

әріптес азаматтарға, қазақ журналистикасына, қазақ 

жазушыларына осындай үлкен ауыр қазаның қайғысына 

ортақтасып, кңіл айтамын. Алды жарық болсын! 

 Иманы жолдас болсын!

Шерағаңның мектебі, «Шерағаңның шекпенінен 

шыққанбыз» дейтін журналистер шоғыры Қазақстанның 

қай түкпірінде болсын еңбек етіп жатыр. Қай-қайсысы 

болса да, сол Шерхан Мұртаза деген ұлы азамат, үлкен 

редактор, ұлтын сүйген қазақтың есімін ешқашан есінен 

шығармайды деп ойлаймын.

НұртIре ЖҮСІП, 
«Айқын» газетінің бас редакторы

Елбасы көңіл айту 
жеделхатын жолдады

Мемлекет және 
қоғам қайраткері

Үлкен тұлға

Ғибратты ғұмыр

Жастарға 
жанашыр болды

Шерағаңның шекпенінен шыққанбыз

ҰЛТЫНЫҢ ҰСТЫНЫ ЕДІ

құрған атақты ханымыз. Жошы Дешті 

Қыпшаққа қарасты түркі тілдес тайпа-

лар құраған з ұлы сын да қалған. Міне, 

біздің қазақтың да алғашқы мемлекеті 

осыдан бастау алады. Бұл жерде аса 

 назар аударатын үлкен мәселе – Жошы 

ханға шығыс тан бірге келген әскерден 

трт мың ғана қол қалдырылғаны. 

Осыдан-ақ жер гілікті түркі, оның 

ішінде қазақ тай паларының  Жошыны 

ерекше құр мет тегендіктері, з Ханы 

санаған дық тары бірден крінеді. Жошы 

да зінің түркі-қазақ жұртын ерекше 

сүйген, бағалаған. Тарихшы Жужанидің 

айтуынша («Табанат-и-Насири», 1260): 

«Жошы қыпшақтарды жақсы кріп 

кеткені сонша, ол Хорезмде қандай да 

бір қыпшақ баласының маңдайынан 

шерткізбейді…» делінген! 

Дербес, тәуелсіз мемлекет қалып-

тас ты. Оның ұрпақтарын бүкіл әлем 

біледі. Қазақ бастау алатын Жошы ұлда-

ры ның әрқайсының тарихтан алатын 

зіндік орны бар, олардың ішіндегі 

атақ тылары ретінде Орда-Ежен, Бату, 

Берке, Шибан, тағы басқалары аталады. 

Жошының мазары бар қазаққа киелі 

Ұлытауда.

Жалпы Шыңғыс-Жошы ұрпақтары 

қазақ мемлекетінің негізін қалауда, 

оның тәуелсіздігі жолында және мәде-

ние ті мен нерін қалып тастыруда мәңгі 

шпес тей із қалдырды. Бұл – қазақ 

тари хында алтын әріппен жазылған 

шындық. 

Ойымызды қорытындылай келе, 

«Жошы ханды дәріптеу қазақ баласына 

не береді?» деген сұраққа жауап іздеп 

крелік. Алдымен, біз «қазақта бұрын 

мемлекет болмаған, құрама халық» де-

ген сияқты ұшқары пікірлерге нық жа-

уап береміз. Қазақтың да іргелі, тұнған 

тарихы бар ел екенін дәлелдейміз. Бау-

ырлас қырғыздарымыз «Манас» жыры-

на сүйеніп, «екі мың жыл дық тарихы-

мыз бар» деседі, збек бауыр ларымыз 

самар қандық деп Ұлы Eмір-Темірді 

ием денеді. Ал біз ше? Атақты Жошы-

мыз бар екенін біле тұрып, мақтануға 

кеже геміз кері кетіп тұратыны несі? Дәл 

осы жағдай бізден басқа бір елде болса, 

әлдеқа шан дүниеге жар салып, з елінің 

алдың ғы қатардағы «бренд-символына» 

айнал дырар еді. 

Жұмағали ҚҰЛМАНОВ, 
Қазақстан оқу-ағарту 

ісінің үздігі, тарихшы-ұстаз 
және бір топ азаматтар

СEТБАЕВ

ды сайыстар бойынша бақ сынады. 

Қазылар алқасының құрамында болған 

об лыстық білім басқармасының мек-

тепке дейінгі білім беру ұйым да рының 

оқу-әдістемелік каби не  тінің әдіскері 

Д.Құдашева, Орал қала лық білім беру 

блімінің әдіскері А.Сәрсенова, №31 

«Балдәурен» ббек жайы ның әдіскері 

В.Тремұратова, Ғ.Құрманғалиев атын-

дағы облыстық филармонияның әншісі 

Ж.Хасанова, «Орал ңірі» газетінің 

тілшісі Г.Бия шева байқау қаты су-

шыларының неріне баға берді. Сайыс-

тың бас жүлдесі Жәңгірхан Ақтанов қа 

бұйыр ды.  Сонымен қатар Алан Рахмет-

қали, Нұрай Маратов, Айым Талап тан, 

Алина Тұрмағамбетова, Інжу Мұхамбет 

жүлделі орындарға ие болды. 

Рафхат ХАЛЕЛОВ
ОРАЛ

«Eсілі мұндай әлемдік деңгейдегі 

аты мәлім жандардың жаны да жақсы 

жерде жатады» дейтін бұрынғы білетін 

үлкендер, сол сздің шындығын Жошы 

хан дәлелдеп-ақ тастаған сияқты. Ата-

бабамыз атын ардақтап хан ктерген 

құрметтімізді біздің де ұмытуға еш 

қақымыз жоқ. Қайта оның атын ұрпаққа 

үлгі етіп, қадірлеуіміз керек екені – дау-

сыз шындық. М.Ақанов ағамыздың да 

айтып отырғаны осы болар дейміз, одан 

әрі Жошы ханға басқа емес оның жамба-

сы тиген жері – киелі Ұлытау тңірегінде 

алып тұлғалы нағыз хандардың ханы 

Жошының ғажайып ескерткіші бой 

ктерілсе, елдігіміздің, бірлігіміздің 

белгісіндей барша әлем таңдай қағып, 

таңғалғандай үлгілі үлкен іс болар еді. 

Осылай десек, Жошы хан ескерткішін 

орнатуға Қазақстан Републикасының 

Үкіметі қолдап, Мәдениет министрлігі 

тікелей қолға алып, Қазақстанның бір 

үлкен қаласында Жошы ханның еңселі 

ескерткішін орнатса, келесі ұрпаққа үлгі, 

сый болар еді. Бұл тәуелсіз елдің нағыз 

рухани жаңғыру жолындағы жақсы істің 

бастамасы да болған игіліктің кзіне 

айналар еді.

Қазіргі күнде тл тарихымызды 

түген деуге кптеген ғалымдарымыз, 

ақын-жазушы, зерттеушілеріміз зор 

үлес терін қосып жатыр. Қуанамыз! 

А т а қ т ы  т ү р к і т а н у ш ы  М у р а д 

Аджи дің бір айтқаны бар: «…сендер, 

қазақтар, қы сымды кп крдіңдер. �з 

елдеріңді таптаған Ресейдің  Грозныйын, 

Ермагін, Кутузовын мақтадыңдар, ал 

з хандарың Кенесарыны даттадыңдар. 

Грузиндер, армяндар з патшаларын 

дәріптеді, ал сендер з хандарыңды 

қараладыңдар…». Бұнысы – ойлансақ, 

нағыз шындық қой. Тура соның жал-

ғасындай, Ғафу Қайырбеков ағамыз да 

сонау кеңестік кезде-ақ: «Бас қалардың 

хандары ақылды боп, неге біздің ханы-

мыз жаман болған?» деген екен. Бұған 

алып-қосарымыз жоқ. Біздің қазақтың 

кпшілігі сол кез дің зінде-ақ ауызекі 

әңгімелерінде Шыңғыс хан туралы 

ешқашанда жаман айтпайтын, қайта, 

оны «атақты ха нымыз, қасиетті, ерекше 

қолбас шы, креген адам» деп санайтын. 

Қалай болғанда да, Шыңғыстың үлкен 

ұлы, әлемдік тұлға – Жошы Ханның  

Дешті Қыпшақ ұлысының ханы екенін 

және оның жатқан жері бізде екенін 

әрбір қазақ жақсы біледі. Олай болса 

мемлекетіміздің қалыптасуын содан 

бастасақ дер едік. Жошы Ханға ие бол-

сақ дер едік. Ал бұл атақты, дүние жү зілік 

тұлғаның қайтыс болға нына 2017 жылы 

790 жыл толды.

Ол туралы бірер тарихи-әдеби де рек -

терді келтіре кетелік. Жошы хан (1187-

1227) – Шыңғыс ханның, «Қоңырат» 

қызы Брте бәйбішесінен туған трт 

ұлдың үлкені. Ұлы қолбасшы, аса ірі 

әскери ксем, Шыңғыс Империясын 

құрған, барлық соғыстарға қатысқан, 

зі де ересен күшті, ержүрек, алған 

бетінен қайтпайтын қайсар, батыр 

адам болған. Ең бастысы – Қағанның 

бекітіп тапсыруымен Жошы Ұлысын 

Орал қаласында Ғ.Құрманғалиев 
атындағы Батыс Қазақстан 
облыстық филармониясында «Бала 
тілі – бал» атты облыстық байқау 
ұйымдасты рылды. 

Мемлекеттік тілді  насихаттау, 

рухани құндылықтарды дәріп теуге 

бағытталған шара Батыс Қазақ стан 

облыстық тілдерді дамыту басқарма-

сының әлеуметтік жобаларды жүзеге 

асыру тапсырысы негізінде «Еура-

зия әлеуметтік-гуманитарлық зерт-

теу орталығы» қоғамдық бірлестігінің 

жұмыс жоспарына сәйкес ткізілді. 

Байқауға облыс аудандарынан және 

Орал қаласынан 25 бүлдіршін қатысып, 

олар туған жер, Елорда туралы лең 

оқу, берілген суретке қарап әңгіме 

құрау, балаларға арналған қазақша 

әндер шырқау, жаңылтпаш айту сын-

«Ана тілі» газетінің ұжымы белгілі алаштанушы ғалым, филология ғылы мы ның 

докторы, профессор Айгүл Ісімақоваға ағасы

Ақмұстафа Мұхаммедсерікұлы ІСІМАҚОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, кңіл айтады.

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ 

Тарихи тұлғаларды 
мақтаныш етейік

«Бала тілі – бал»
САЙЫС

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының президенті, 

академик Мұрат Жұрынұлы Жұрыновқа аяулы әкпесі 

Тұрдайым ЖҰРЫНҚЫЗЫНЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, кңіл айтады.
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КИЕЛІ ТҮРКІСТАН
дамудың даңғыл жолында

– «Ертеде  Түркістанды 

Тұран дескен, Тұранда ер тү рі гім 

туып-скен» деп ақын Мағ жан 

жырлаған Ұлы Түркістан атауын 

кешегі кеңес тік дәуір тарихы 

санадан сылып тастауға тырыс-

ты. Түгел түркі үшін киелі саналатын Түркістан лкесі, 

Түркістан қаласы бүгінде шағын шаһар деңгейінен үлкен 

аймақ (облыс) деңгейіне ктеріліп жатыр. Бұл – қуанып, 

құптарлық жайт. Президентіміз Н.Назарбаевтың баста-

масы бойынша қолға алынған «Рухани жаңғыру», «Туған 

жер» және «Киелі жер» бағдарламасының аясында басқа 

да жер-cу, қала, облыс атауларын згертіп алуымыз керек. 

Бүгін де кезек күттірмейтін мәселелердің бірі – осылар. 

«Киелі жер» дегенде ең әуелі тағы да Түркістан 

еске түседі. Неге? Себебі Түркістанда Ахмет Ясауи 

бабамыздың сүйегі жатыр. Онда әйгілі Eмір Темір 

салдырған Ясауи кесенесі тұр. Ежелгі сақ, ғұн, түрік 

дәуірінен қазақ халқына дейін үзілмей жеткен қасиетті 

дүниенің бірі – қазан болса, әлемдегі ең үлкен әрі тарихи 

қазандардың бірі – тайқазан да осында. Түркістан қаласы 

бірнеше жыл Қазақ хандығының орталығы болған және 

мұнда қазақтың хандары мен аяулы билері, хас батырлары 

мәңгілік жай тапқан. Түркістан осындай құндылығымен 

киелі, қасиетті. Түркістанда туризм саласын жақсы 

жолға қойса, мұнда келушілер легі кбейе түсері анық. 

Мен Түркияда болғанымда, ондағы таныс адамдардың 

Түркістанға деген ықыластарының ерекше екенін, Ясауи 

кесенесін бір круге ынтық екенін байқадым. Кеше ғана 

Елбасы Түркістан облысын дамыту туралы нақты тапсыр-

малар берді. Түркістан облысын дамыту үшін Түркиядан 

инвестициялар тартылатын болды. Бұл болашақта осы 

аймақта сауда, экономика, бизнес және мәдениет са-

ласы бойынша ауқымды істер атқарылып, біршама са-

лалар бойынша жұмыс орындары пайда болады дегенді 

білдіреді. Сонымен қатар крші Жамбыл, Қызылорда 

облыстары мен Шымкент қаласы аралығындағы тас 

жолдардың жақсаруына әсер етеді деп ойлаймыз.

Топтаманы әзірлеген Сұлтан ҚАЗИЕВ 
Түркістан облысы

– Облыс орталығын Түркістанға кшіру 

– тарихи стратегиялық шешім. Оны бірнеше 

тұрғыдан қарауға болады. Біріншіден, Орталық 

Азияда Түркістан әр уақытта орталық болған. Ұлы 

тұлғалар туған, берекелі аймақ. �збекстанға жақын. 

Бұл жайтты тарихи жағынан да, экономикалық 

жағынан да қарастыруға болады. Түркістанның 

интеграциялық жағдайы келісетін болса сауданың 

орталығына айналмақ. Бұрынғы Отырар, Жібек 

жолының бойын да, тек қана тауарлардың ғана емес, 

идеялардың да Батыстан – Шығысқа, Шығыстан  – 

Батысқа, Оңтүстіктен – Солтүстікке жүретін торапта 

орналасқан. Екінші жағынан Түркі әлемі дейміз. 

Ол – кең ұғым. Оның ішінде Түркия Түркістанға 

керемет маңыз береді. Ясауи атындағы университет 

бар. Бұл университет Түркі әлемінің университетіне 

айнала алады. Мәдениет жағынан да, білім саласы-

нан да бір қозғаушы күш бола алады. Үшіншіден, 

мұсылмандық жағынан қарасақ Түркістан деген 

ұғымның зі – бренд. Біз осы күнге дейін бір-ақ 

қана Түркістанды біліп келеміз. Саяси картада 

ол – Шығыс Түркістан. Түркістанның тарихи 

мағынасы те тереңде жатыр. Түркістан деген сз 

– Түркі әлемінің орталығы деген сз. Осы тұрғыдан 

бұның маңызы зор. Экономикалық тұрғыдан 

алғанда, жақында ғана Елбасымыз Түркияға ба-

рып, құны 200 млн доллар болатын «жылыту 

қондырғылары  зауытын» салу туралы инвесторлар-

мен кездесіп, келісіп келді. Осы жаққа Түркияның 

инвесторларын кеңірек тарту керек деп ойлаймын. 

Түркістанның тағы да бір маңызы – қазіргі Араб 

әлемінде Түркістан туралы басқаша түсінік бар. 

Бұрынғы КСРО-ға қарсы дауысын ашық айта 

алған мықты аймақ ретінде креді. Араб әлемінде 

де ХХ ғасырда ктерілістер болды. Сол кезде олар 

Түркістаннан үлгі алған. 

Жібек жолы Алматы облысының Оңтүстігінен, 

Тараз, Түркістан,Шымкент, Ташкент жақпен 

жүреді.  Сондықтан осы жағынан, әсіресе 

Қытайдың инвес торларын тарту керек. Қытайды 

осы Жібек жолы арқылы қызықтыруға болады. 

Бұл жер – ірі сауда орталығы, сондай-ақ аталмыш 

екі үлкен оқу орнын дұрыс пайдалану арқылы, 

Түркі елдерінен студент шақырып мәдениет, білім 

орталығы да бола алады. Ол үшін инвесторларды 

тарту қажет. Кріп отырғанымыздай, �збекстан 

Бұқара, Самарқан секілді киелі, тарихи жерлері 

арқылы туризмді жақсы дамытып жатыр. Ол 

қалалардан бренд жасап алды. Ол жаққа тури-

стер ағылайын деп тұр. Түркістан облысының 

әкімдігі мен �збекстанның ірі қалаларының 

арасында белгілі бір байланыс болса, жүйелі 

түрде ұйымдастырылған «Туристік пакет бол-

са» сол туристерді бізге де тартуға болады. Ол 

жерге Түркиядан, Еуропадан да туристер келеді. 

Түркістанды рухани, интеллектуалды орталыққа 

айналдырып, ішкі туризмді де дамытуға болады. 

Түркістанды брендке айналдыру керек.

Қазақстан Республикасының Сыртқы 

істер министрлігі Алматы облысы әкімдігі 

мен «Қазақстан темір жолы» ұлттық ком-

паниясы акционерлік қоғамымен бірлесе 

отырып, еліміздің сыртқы экономикалық 

басымдықтарын жүзеге асыру және 

«Нұрлы жол» инфрақұрылымдық даму 

мемлекеттік бағдарламасының озық жоба-

ларын ілгерілету мақсатында арнайы сапар 

ұйымдастырды. 

Құрамында  Еуропа,  Азия,  Таяу 

Шығыс, Солтүстік және Оңтүстік Америка, 

африкалық континент елшілері мен дип-

миссия кілдері, сондай-ақ Дүниежүзілік 

– Бұл –  сарапшы ретінде емес, рухани тұрғысынан 

қарағанда те дұрыс, қолдарлық мәселе. �йткені 

Түркістан ежелден Түркілердің ортақ қара шаңырағы 

болған. Оны кезінде айтпаған адам аз. Eдебиеттегі 

ізін айтпаса да білесіз. Ал қазіргі кезеңде Елбасының 

«Рухани жаңғыру» мақаласындағы бағдарламаларға 

сәйкес, Түркістанның облыс орталығы болуының 

үлкен маңызы бар. Біріншіден, кең мағынада 

алғанда халықаралық тұрғыда, халықаралық Түркі 

дүниесінде. 

Екіншіден, Қазақстанның ішкі аймақтық да-

муында ерекше орын алады.  Халықаралық 

тұрғыдан айтатын болсақ, Түркі халықтарының, 

Түркі мемлекеттерінің, Түркі дүниесінің бірігуіне, 

жаһандану заманында олардың рухани мәдениетінің 

одан әрі дамуына және жаһандану үдерістеріне 

сәйкес Түркілердің асыл мұраларының жоғалып 

кетпеуіне, яғни оның ары қарай мір сүріп, біздің 

игілігімізге, Түркі халықтарының игілігіне ары 

қарай жарайтындығына  үлкен мүмкіндік береді деп 

есептеймін. 

Бұл бастамалардың жалғыз Түркістан облысында 

ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша қолға алынып 

отырғаны белгілі. Десе де, Түркістан облысында осы 

бастамаларға тереңірек үңілу абзал. Eсіресе жастарға 

мүмкіндік беру жағынан. Ол – оқуға түсу, жұмысқа 

тұру, тұрғын үй мәселесі болсын үлкен зекті мәселе. 

Сондықтан оны уақытында шешпесе, жастардың 

жан-жақты дамуына, кейін олардың білікті маман, 

білімді азамат болып қалыптасуына үлкен әсерін 

тигізеді.  

Түркістан облысы туризм саласы бойынша 

жал пыхалықтық дәрежеде дамыса, халықтың әлеу-

меттік жағдайына, әсіресе жастардың жағдайы на 

үлкен ықпалын тигізер еді. Түркістан облысы-

ның туризм саласында мүмкіндігі зор. Жалпы 

инфрақұрылымды дамыту керек. Содан кейін, 

ндірістік кәсіпкерлікті дамыту керек. Республика-

мызда қазір шикізат ндірісі дамып, ол инфляцияға 

әсер етіп отыр. Сондықтан осы неркәсіп түрлерін, 

жеңіл неркәсіпті дамытудың берер үлесі бар. 

�йткені онда мүмкіндіктер кп. Оны ары қарай 

жетілдіру мәселесін жүйелі қолға алу керек. Сондай-

ақ «Мәңгілік ел» саяси-стратегиясы бар. «Мәңгілік 

ел» – тек Қазақстанға ғана емес, сонымен бірге 

сонау VIII ғасырда тасқа қашалған жалпы Түркі 

әлеміне қатысты дүние. Ол кезде Түркі империя-

сында ортақтастығы мол халықтар мір сүрді. Кейін 

ХV ғасырда тарай бастағаны болмаса... Түркістан тек 

қана географиялық тұрғыдан Түркі дүниесіне ортақ 

жер емес, сондай-ақ рухани тұрғысынан да ортақ. 

Яғни «Мәңгілік ел» жалпы Түркілік идеяларының 

отаны ретінде қарастырылуы керек. Ол – кең 

мағынада алғанда жалпы Түркі әлемін біріктіретін 

идея. Ал сол идея Түркістаннан басталуы керек.  

–  Түркістанның облыс орталығы бо-

лып құрылуын жақсы ырымға бала дық. 

Шынында да, бұл – те дұрыс шешім. 

�йт кені Түркістанда жүргенімізде бір 

мәсе ленеі байқадық, онда збек ұлтының 

адамдары те кп екен. Былтыр сол 

лкеде Қазыбек би туралы кино түсіруге 

барғанбыз, қонақүйде жатқанда збек 

қауымы дүр кіретіп той жасап жатты. Онда Түркістан кәдімгідей 

збектердің қаласы болып кеткендей. Бір ойланып қайтқаным 

бар. Бұл – Елбасы тарапынан крегенді шешім болды. Тариxқа 

кз жүгіртсек, Түркістан – ата-бабамыздың лкесі, билікте болған 

xандарымыз бен батырларымыз жатыр. Түркістанға барсаң, 

аруақтардың руxы сезіледі. Түркістан топырағында қазақ xалқының 

қайраткерлері жерленген. Біз үшін қастерлі мекен.

Сонымен қатар Түркістан даңқы арқылы шетелдік туристерді 

де тартуға болады. Аxмет Ясауи мавзолейінен кркем де, әсерлі 

дүние жоқ. Туристік маңыздылығын әлі аша алмай отырмыз. 

Қоғамға жарнамалай алмай отырған жайымыз бар. Экономист 

емеспін, бірақ қарасақ, Түркістанда барлығы арзан. Еңбек күші 

де арзан екен. Суы мол, климаты жақсы, жазы ұзақ. Егіншілік пен 

бақша дамыған. Түркістан облыс орталығы болғаннан кейін кәсіпті 

дамытқан дұрыс шығар. Eсіресе мақта неркәсібін. Кезінде мақта 

кластері деген болған, қазір жабылып қалды. Киім-кешек тігетін 

фабрикаларды ашу мәселесі бар. Халықты жұмыспен қамту үшін 

неркәсіпті кптеп ашу керек.

Түркістан лкесінің маңайының бәрі шипалы су, кптеген 

ауруға ем болатын шипажайлар да жоқ емес. Пайдасы кп тиетін 

шипажайларды қазіргі стандартқа сай етсе, Түркістан қазынасына 

үлкен кмек келер еді. Керемет шипажайлар арқылы туристерді де 

тартуға болады. Жарнама да жоқ, байқағаным. Осыны ркендетуге 

білікті мамандар керек. Бір сзбен айтқанда, Түркістанды 

кркейтетін қажырлы еңбек керек. Инвестиция керек. Руxани 

идеология жағынан, саяси-әлеуметтік жағынан бұл – үлкен жоба. 

Түркістан облысын жарқын болашақ күтіп тұр деп есептеймін.

Тағы бір мәселе облысты дамытуға мол қаржы құйылады, сол 

қаржы талан-таражға түсіп кетпесе екен, блінген құрылысқа, 

аббаттандыруға, басқа да салаларды дамытуға блінген қаржылар 

Түркістанның игілігіне жұмсалса екен деген тілегім бар. Түркістан 

жазда ыстық, салқындату мәселесін шешіп, ағаштар егіп, бау-

бақшаны кбейту керек.
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банк, ЭСКАТО, ЕҚЫҰ сияқты бірқатар 

халықаралық және аймақтық ұйымдар 

кілдіктерінің басшылары, жалпы алғанда 

25 мемлекеттен келген 40-тан астам де-

легация мүшелері Алматы облысында 

орналасқан «Қорғас – Шығыс қақпасы» 

арнайы экономикалық аймағына келді.   

Шараны Алматы облысының әкімі 

Амандық Баталов ашты. Облыс әкімі 

Елбасының кезекті дәстүрлі Жолдау-

ынан туындайтын міндеттер жайында 

әңгіме рбітіп, ҚР Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 

жүзеге асқан «Батыс Еуропа – Батыс 

Қытай» трансконтинентальді дәлізінің 

лкеге, барша қазақстандықтарға әкелген 

игілікті істері жнінде баяндады.

Алматы облысының табиғи-климат тық 

ерекшеліктеріне, әлеуметтік-экономика-

лық даму бағытына тоқтала отырып, Жетісу 

ңірі жайлы әңгімеледі. Мәселен, облыс 

бойынша жалпы инвестиция сомасы 1,3 

трлн теңге болатын 50 ірі инвестициялық 

жоба жүзеге асырылып жатса, соның 32-сі 

шетелдік компаниялардың қатысуымен 

іске асырылуда. Eкім облыста жұмыс 

істеп жатқан «Кока-Кола», «Фуд Мастер», 

«Данон», «Эфес», «Джи Ти Ай», «Тику-

рилла» сияқты 20-дан астам трансұлттық 

компаниялардың табысты жұмыстарын 

тілге тиек етті. 

Сз алған ҚР Сыртқы істер министрі 

Қайрат Eбдірахманов Қытайдан бастау 

алатын бұл жолдың батыс Еуропаға дейінгі 

Орта Азия, Түркия және Парсы шығанағы 

елдері арқылы тіп, әлемдік сауда байланы-

сын қамтитынын атап тті. 2015 жылы 29 

маусымда жұмысын бастаған Құрғақ порт 

арқылы биылғы жылдың 30 қыркүйегіне 

дейін 235225 контейнер жан-жаққа жнел-

тіл ген. Алғашқы күннен бастап  порт 

күн сайын 5-6 жүк пойызын қабылдап 

келсе, жаңа қуатты техникалар мен 

жабдықтарды іске қосудың нәтижесінде 

биылдан бас тап 10-12 жүк пойызын тиеп-

түсіріп жнел туге мүмкіндік алып отыр. 

 Министр «Қорғас – Шығыс қақпасы» ар-

найы эконо ми калық аймағының әлемдік 

сауда байланысы мен халықаралық қарым-

қатынасқа әкелер қолайлы әлеуеті жай-

лы кеңінен баяндап, сондай-ақ Мемле-

кет басшысы Н.Назарбаевтың халыққа 

арнаған Жолдауындағы сыртқы саясат 

ведомствосының алдына қойған міндет-

теріне тоқталды.

«Мемлекет басшысы клік-  логисти-

ка саласын блек атап тті.  Біз бұл 

салаға кңіл блуді жалғастырамыз, 

әсіресе Қытайдың «Белдеу және жол» 

бастамасын белсенді түрде іске  асыруын 

және оның қазақстандық «Нұрлы жол» 

бағдарламасымен зара әрекеттесуін 

н а з а р ғ а  а л а м ы з .  Б ү г і н г і  Қ о р ғ а с қ а 

жасаған сапарымыз осы маңызды жұмыс 

бағытымен тікелей байланысты және 

біздің елдеріміздің ХХІ ғасырдағы Ұлы 

Жібек жолын қайта жаңғыртудағы зара 

тиімді ынтымақтастығына жаңа серпін 

береді деп күтеміз» деді Қ.Eбдірахманов.

«Нұрлы жол» бағдарламасын жүзеге 

асыру Қытайдың Шығыс жағалауы – 

Ляньюньган портынан Қазақстан мен 

Қытай шекарасындағы құрғақ порт 

арқылы теміржол және автоклік жолдары 

жүйесі арқылы Каспий теңізінен Еуро-

па ға апаратын оңтайлы логистикалық 

тіз  бекпен қамтамасыз етілгенін, оның 

Транс кас пийлік халықаралық дәліздің 

кон тейнерлік мультимодальды бағыттарын 

бай ланыстыратындықтан Орталық Азия, 

Қытай, Кавказ, Түркия және Еуропа елде-

рі нің серіктестері үшін қажеттілігін атап 

тті. 

 «Мемлекет басшысы Қазақстанды 

Еуразияның аса маңызды кліктік-логис-

тикалық хабына айналдыру бойын ша үлкен 

міндет қойды, осы мақсатта біз «Солтүстік 

– Оңтүстік», «Шығыс – Батыс», «Батыс 

Еуропа – Батыс Қытай» дәліздерінің 

толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз 

етуді, «Нұрлы жол» аясындағы жаңа 

экономикалық саясатты қытайлық «Бел-

беу және Жол» бастамасымен үйлестіруді, 

сондай-ақ Қазақстанның ңірлерін 

«Қытай – Иран» континентаралық 

 магистральдарымен және Кавказ бен Ресей 

арқылы тетін дәлізімен байланыстыруды 

кздейміз» деді министр.

Мемлекет басшысының «Тртінші 

индустриалды революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері»  атты 

Жолдауы на сәйкес, Үкімет 2020 жылы 

транзиттік тасымалдан түсетін жыл 

сайынғы табысты 5 миллиард АҚШ 

 дол ларына дейін ұлғайтуды, контейнерлік 

тасы малды 2 миллион ЖФМ-ге  (Жиырма 

футтық млшер – жүк тасымалы құралда-

рының сыйымдылығы лшемінің шартты 

бірлігі) жеткізуді, әуе қатынасы арқылы 

жолаушылар тасымалын 4 есеге ұлғайтуды 

және транзиттік жолаушылар ағынын 1,6 

миллионға жеткізу жоспарлауда.

« Қ о р ғ а с т а ғ ы »  т р а н с ш е к а р а л ы қ 

серіктес тікті дамыту Қазақстан-Қытай 

қарым-қатынастарының негізгі жобалары-

ның бірі. ШЫХО з аумағында Қазақстан 

және Қытай азаматтарының ресми сапар-

мен іскерлік кездесулерге, Қазақстанда, 

Қытайда және ТМД елдерінде ндірілетін 

неркәсіптік німдермен танысуға, 

сауда-саттық және сауда келісімдерін 

жасауға, демалысқа келген үшінші елдің 

азаматтарының еркін жүріп-тұруына 

жағдай жасайды.

«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ бас-

қар ма трағасы Қанат Алпысбаев эко-

но ми каның тұрақты дамуының инфра-

құ рылымдық негізін қамтамасыз етуде 

кліктік-логистикалық кешен рлінің 

маңыз дылығын тілге тиек етіп, соңғы 10 

жылда Қазақстан кліктік-логистикалық  

инфра құрылымға 30 млрд.-қа жуық АҚШ 

дол ларын инвестицияланғанын, 2020 

жылға қарай 8,4 млрд АҚШ долларын 

инвестициялау жоспарланып отырғанын, 

бұл Жібек жолындағы саудаға қосымша 

серпін беретінін жеткізді.  «Қорғас» АЭА-

тың кліктік-логистикалық мүмкіндіктері 

туралы әңгімелеп,  «Бір терезе» қағидаты 

бойынша кешенді кліктік-логистикалық 

қызметпен қамтамасыз ету үшін АЭА 

аумағында «KTZE – Khorgos Gateway» 

терминалды құрғақ порт кешені жұмыс 

істейтінін, мұнда Қазақстан мен Қытай 

арасындағы теміржол қатынасымен жүк 

тасу, рәсімдеу, қайта тиеу жұмыстары 

жүзеге асырылатынын айтты. 

Қ о н а қ т а р  т а р а п ы н а н  қ о й ы л ғ а н 

сауалдарға Алматы облысының әкімі 

А.Баталов пен «Қазақстан темір жолы» 

ҰК» АҚ басқарма трағасы Қ.Алпысбаев 

толыққанды жауап беріп, олар жан-жақты 

мәлімет алды. Шараға қатысушыларға 

Құрғақ порт жұмысы мен оның аумағында 

салынып жатқан халықаралық астық, 

цемент зауыттарының, тағы басқа да 

нысандардың құрылысы бейнефильм, 

с т е н д і л е р  а р қ ы л ы  т а н ы с т ы р ы л ы п , 

пойыздарға жүк тиеу жұмыстары іс жүзінде 

крсетілді. Eрі қарай шетелдік қонақтар 

«Қорғас» шекара маңы халықаралық ынты-

мақ тастығы орталығының қызметімен де 

танысып, жақсы кңіл күймен тарқасты.

АЛМАТЫ – АЛТЫНК�Л – 

ҚОРҒАС – АЛМАТЫ

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»
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ANA TILI

Традесканция – кIркем жапырақты, 
шIптесін, шырмауық секілді жайыла Iсетін 
гүл. Отаны – Оңтүстік Америка. 

Кгалдандыруда және табиғатта  90-ға 

жуық түрі кездеседі. Гүлдері ұсақ, ақ 

және күлгін түсті. Ал жапырағы жасыл, 

ала және сары болып келеді. Eдемілігі 

– жайыла скен сабағының бойына 

тиын тәрізді қатар-қатар және ретпен 

орналасқан ұсақ жапырағында.

Традесканцияны млшерден тыс 

кп суғарсаңыз, гүлдің бұтағы шіри бастайды. Мұндай кезде 

топырақ құрғағанға дейін суғармағаныңыз абзал. Блме ыстық 

болған жағдайда, традесканцияның жапырағы қоңырланып, 

әрі құрғай бастауы мүмкін. Жалпы мұндай жағдайда гүлге су 

бүркіген жн. Сонымен қатар традесканцияны шектен тыс 

қоректендіруге болмайды. Себебі сімдіктің жапырағы қалың-

дап, солғынданып кетуі мүмкін. Сондықтан жапырақ з түсіне 

енгенге дейін қоректендіруді тоқтата тұрған дұрыс. 

Сиам бұғазындағы балықтарды таи лан  -
дықтар реңіне қарап жолбарыс балық деп 
атайды. Ол Бирма, Индонезия, Вьетнам, 
Үндіқытай суларында да тіршілік етеді. 

Оның кздері те ткір, суда да, 

құрғақта да жақсы креді. Кәдімгі 

алабұғаға ұқсаған бүріккішті жергілікті 

адамдар мерген балық деп те атайды. 

Мерген десе мерген. �зен жағасы-

на қона қалған кбелекті 1,5 метр 

қашық тық тан аузымен бу бүркіп, атып 

түсіреді. Ол денесінің ұзын дығы 10-20 сантиметрдей ғана 

болғанына қарамастан, 4 метрге дейінгі ара қашықтыққа су 

бүрке алады.

Жылт-жылт етеді, 

Жылғадан теді.

 (Су)

Мерген балық 
БАЛЫҚТАР ӘЛЕМІ

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Традесканция

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ

Күміс құмды алабы,

Кербала – шл баяғы...

Күнге қарамай құм ішінен,

Керуен кетіп барады.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-

кері, мір бойы «Егемен Қазақ станда» 

жұмыс істеген, Астанаға бірін ші бо-

лып кеткен жігіттердің бірі. Бізбен 

бітіргендердің барлығы з орындарын 

тапты.

Курстастарымның кбі жатақ ха нада 

тұрды, мен үйден қатынап оқыдым. 

Кбіне жігіттер белсенділік танытып, 

Елбасы Жолдауында 2019 жылды 

 «Жастар жылы» деп жариялауды ұсынды. 

«Келесі жылды жастар жылы деп жария-

лап, іс-шаралар ткізу керек, оған біздің 

тәжірибеміз бар. Біздің жастарымыз-

ды, Қазақстанның болашағын әр салада 

қолдауымыз керек» деген еді Елбасы. 

Осы орайда Eшімов шәкірттері театры-

ның тұсауы кесілуіне жағдай жасаған 

М.Eуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 

академиялық драма театры ның ұжымы жас 

мамандарға жарқын болашақ тіледі. 

– Мықты актер,  режиссер лердің 

 шеберханасынан шыққан талантты жа-

старды қолдап, бүгін әкемтеатрда тұсауын 

кесіп отырмыз. Жастарға қанат тарың тал-

масын дейміз. Кеше диплом дық жұмысына 

дайындаған  бүг інг і  қойылымдарын 

сіздерге дипломы бар жас та кәсіби маман 

ретінде ұсынып отыр. Асанәлі ағамыздың 

сол кездегі «Лениншіл жас» газетін 

жағалап жүретінбіз. Мен концерт, 

мерекелік шараларда бой крсететінмін. 

Қабырға газетін шығарып, ақын-

жазушылар шығармаларын талқылап, 

басқосып жүретін. Біздің арамызда ең 

бірінші Дулат шығармасымен кзге 

түсті. Оның әңгімесінің «Шойынқұлақ» 

деп аталатыны әлі күнге есімде. 

Бірінші курсты бітіргеннен кейін 

Қостанай облысына жұмысқа жіберді. 

Ол уақытта «целина» дейміз. Бұл кезде 

пойыз вагондарын жасақтап, барлық 

студенттерді жіберетін. Ол бір мереке 

сияқты болатын. Студенттер қырманда 

жұмыс істейді, шоферлық білімі барлар 

шофер болады. Біз қырманда жұмыс 

істедік. Пойыз Қостанай облысына 

дейін екі тәулік жүреді. Жастың аты 

жас қой, пойыздың іші қуаныш-қызық 

болатын. Ақындар жазушылар жнінде 

айтады, әншілер әнін шырқайды, 

күйшілер күйін тартады. Межелі жер-

ге жеткеннен кейін бәрімізді бірнеше 

топқа бліп жіберді. Біз «Қайыңды» 

совхозына бардық. 

«Қайыңды» сол кезде Торғай об-

лысына қарайды. Сонда далада ша-

тыр құрып, крпе-жастықтарымызды 

әкеліп тастайды. Eлі есімде. Түн боп 

қалды. Бәріміз ұйқыға кірістік. Түннің 

бір уағында біреу «жылан-жылан» 

деп жанұшыра айғайлады. Бәріміз 

ұшып тұрдық. Қыздар қорыққаннан 

ұлдардың қасына жетіп бардық. 

Сйтсек, жігіттердің біреуі әдейі істеген 

екен ғой. 

Бір үйдің балаларындай болдық. Біз 

қырманды тазалап, жұмыс істейміз. Ол 

кезде әскер де егін жинауға қатысатын. 

Бір машина толы солдаттар келді. Олар 

бойындағы тереңдік осы жастарға тән болса 

деймін. «�нердің жаны – іңкәрлік, жалыны 

– іштарлық» деп Асанәлі ағамыз үнемі ай-

тып жүреді. Осы жастар нерге іңкәр болса 

екен дейміз, – деді М.Eуезов атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық драма 

театрының директоры Асхат Маемиров. 

Сонымен қатар аталған жас ұжым 

«Арыстандар патшалығы» («Король Лев», 

аударған С.�тешов, музыкалық драма-

сы И.Миччи) және «Соңғы қоңырау» 

поэтикалық драмасын ұсынды. 

Eртүрлі жанрдағы үш қойылымның да 

режиссері – Асанәлі Eшімов пен Талғат 

Кубеков, балетмейстер – Гюльназ  Бахарова.

Естеріңізге сала кетейік, А.Eшімов-

тің жеке курсындағы үшінші түлектері 

ұстазымен бірге ел аралап, спектакльдер 

қойған болатын. Академия басшылығы 

қазақ кино нерінің әлемдік деңгейде 

дамуына ерекше үлес қосқан театр май-

тал  манының 80 жылдығы аясында з 

шәкірттерімен бірге ел аралауына зор мүм-

кіндік жасаған. Бұл сапар Тараз қаласы нан 

басталып, Шымкент, Түркістан шаһарына 

дейін жалғасты. 

Бота ҚУАТ

Екі күн бойы қостанайлықтарға рухани 
нәр сыйлағын  «Тобыл — Торғайым, 
жүректен толғайын!» деп аталатын 
республикалық ақындар айтысы мәреге 
жетті.  

Бұл мәдени шара батыр бабамыз 

 Шақ шақ Жәнібектің 325, ақын Ақсұлу 

Орыс бай қызының 145 және крнекті 

мемлекет қайраткері, ақын, аудармашы 

Қайнекей Жармағанбетовтың 100 жыл-

дығына арналғаны белгілі. 

Оның жоғары деңгейде ұйымдасты-

ры луына Қостанай облыстық әкімдігінің 

мәдениет басқармасы басшысы Ерлан 

Қал мақов кп еңбек сіңірді. Сйтіп, зі-

нің руханиятқа жаны жақын екендігін іс 

жүзінде дәлелдеді. Сондықтан жерлес-

теріміздің оған деген алғысы шексіз.

Бұл айтысқа еліміздің бірқатар қала-

лары мен ңірден 14 айтыскер қатысты. 

«Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» демекші, 

екі мәрте «Алтын домбыра» жүлдесінің 

иегері атанған Мұхтар Ниязов Бас жүлдені 

жеңіп алды.  

Оған Бас жүлдеге тігілген, яғни Қоста-

найда құрастырылған шетелдік жеңіл 

кліктің кілтін облыс әкімінің орынба-

сары Марат Жүндібаев салтанатты түрде 

тапсырды. Айтыстың қорытындысы бой-

ынша бірінші орынға Шұғайып Сезімхан, 

екінші орынға дарынды айтыс ақыны Ай-

бек Қалиев пен Қазірет Бердіхан, үшінші 

орынға Марат Ахметов және Мейірбек 

Сұлтанхан ие болды.Жүлдегерлерге 

ақшалай сыйлықтар тапсырылды. Барлық 

қатысушылар сый-сияпатсыз қалмады. 

Айтысқа сусап қалған крермен бұл 

күні мәйекті жыр тыңдап, ақындардың 

суырыпсалма неріне тәнті болды.  Қол 

соғып, қошемет крсетті. Ақындар да ая-

нып қалмады, шабытқа шабыт қосылып, 

рухани әдемі кеш тарту ете білді. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ 

қыздарға қырындайды. Біздің ұлдар 

болса, қамқорлық танытып, қыздарды 

бірдеңеге ұшырап кетпесін деп жүретін. 

К е ш к е  қ ы р м а н н а н  қ о л ы м ы з 

босағанда футбол ойнаймыз. Коман-

дада ұлдар аз. Сосын екі қызды қосады. 

Мен және Күләш Треханова деген қыз 

болды, екеумізді екі қақпаға қойып 

қояды. Ортасында ұлдар доп қуып ой-

найды. Доп маған қарай келе жатқанда 

оны ұстаудың орнына мен зім тұра 

қашатынмын. Барлығы «қақпашының 

түрін қара» деп мазақтап күлетін. Біздің 

жастық шақты сұрасаң, таңды таңға 

ұрып жырлауға болады ғой.  

Жазып алған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

ӨНЕР АЙТЫС

«Қақпашының 
түрін қара» деп күлетін

ЖАҢА ТЕАТРДЫҢ 
жаңалығы көп

ТОБЫЛ МЕН 
ТОРҒАЙДЫ 

ЖЫРҒА ҚОСТЫ

ен белгілі  жазушы Дулат Исабе-

ков, Eділ Дүйсенбеков, Eбжалхан 

 Махамбетова, Трехан Тасболатов-

тармен бірге оқыдым. Дулат қайбір 

жылы біздің университет бітіргенімізге 

50 жыл толғандығын ұйымдастырып, 

сонда курстастарымыздың барлығы 

бас қосқанбыз. Жазушымыз Елен 

Eлімжанов бар. Eділ Дүйсенбеков 

Олар з қойылымдарын «Қарагз» 

трагедиясымен ашып, түпнұсқа мәтін-

нің кркемдігін, тереңдігін сақтай оты-

рып, жаңаша кзқараспен ұсынды. Клас-

си калық туындыға батыл қадам жасай 

білген жастардың бірінші ұстазы – Асанәлі 

Eшімов, екіншісі – режиссер Талғат 

 Кубеков. 

– «Қарагздің» зі екі-үш актілі бо-

лады, соны жинақтап беруге тырыстық. 

Актер сахнаға шыққан сайын, кбірек 

дайындық жасаған сайын шыңдалады, 

седі. Бұл үлкен жұмыс деп ойлаймын. Бір 

группаны бір труппаға айналдырдық. Ак-

тер болу оңай емес, оның жолы те ауыр. 

Бұл жастар соны біліп, түсініп, сезініп 

келіп отыр, – деген Асанәлі Eшімов жаңа 

театрдың осы жылы тек тұсауы кесілгенін 

атап тті. Ал ашылуы келер жылға жоспар-

ланыпты.

Сауық ЖАҚАНОВА:

М

АҚШ-тағы әрбір штаттың меншікті Iз заңдары бар. Күні 
бүгінге дейін сақталып келе жатқан кейбір заңдар Американы ақ 
нәсілдер отарлап алған алғашқы кезеңдерде қабылданған. 

Ал олардың түп-тркінін ағылшын ның немесе Шотлан-

дияның ежелгі заңдарынан іздеу керек. Сондықтан да бұл 

заңдардың кейбіреулері те ескіріп, з мәнін толық жойып, 

қазіргі құқықтың шырмауына айналып қалған. Алайда әрбір 

штат здерінің осы ескілікті меншікті заңдарын қызғыштай 

қорғайды, ешбір мәні жоқ қаулы-қарарларды сол баяғы күйінде 

сақтап қалуға тырысады. Бұл жағдай кейде қызықты оқиғаларға 

әкеліп соғады, оны тек сот қана шешеді және бұл шешімдер 

кбінесе жүздеген, тіпті мыңдаған доллар айып тлеумен 

аяқталады. 

Мәселен, бір кездерде пуритан Пенсильваниясында «кз 

қысуға» болмайтын заң қабылданған екен, ол заң қазірге 

дейін з күшін жойған жоқ. Егер бір жас жігіт сұлу пенсильван 

қызына кз қысып қойса, онда ол жігіттің бостандықта жүруі 

немесе жергілікті түрмеде сорлап қалуы тек қана сол қызға 

байланысты, йткені Пенсильванияда «кз қысуға» қатал шара 

қолданылады.  

Шытырман заңдар шырмауында

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

Атмосфераны әртүрлі құралдармен 
зонд арқылы тексеру метеорологиялық 
Iл шем дердің, соның ішінде биіктігі желдің 
бағыты мен екпінінің таралуын да ғы кейбір 
ерекшеліктерді табуға мүмкіндік берді.  

Атап айтқанда, жоғарылаған сайын 

жел екпіні кемуінің және жылдың жылы 

кезінде стратосферадағы жел бағытының 

қарсы бағытқа згеруінің дәйекті заң-

дылығы байқалды. Желдің бұлайша 

ауытқуы 20 шақырым шамасындағы 

биіктікте болады. Іс жүзінде желдің батыс бағытынан шығыс 

бағытына, яғни қарама-қарсы бағытқа ауысуы қалыңдығы 

бірнеше жүздеген метр қабатта жүзеге асады. Осы қабат вело-

пауза деп аталады. Жел бағытының ауысуы жаз күндері стра-

тосферада биік антициклон поляр күні кезеңінде қыстың по-

люс маңындағы суық циклонының орнына келеді. Биіктіктегі 

қысымы кеми бастаған бағыт ккжиек бойынша қарсы бағытқа 

кшісімен-ақ дәл осы жолмен желдің бағыты да згереді. 

Велопауза деген не?

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Азаматтың суреттері


