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Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ DANALYQ MA’I’EGI

Osy aqyldy kim u’i’renedi, nasi’hatty 

kim tyn’dai’dy?

Birey’ – bolys, birey’ – bi’. Olardyn’ 

aqyl u’i’renetin, nasi’hat tyn’dai’yn 

degen oi’y bolsa, ol oryng’a sai’lanyp 

ta ju’rmes edi. Olar o’zderi de ozdyq 

kisimiz, o’zimiz birey’ge u’lgi berip, 

aqyl ai’tamyz dep sai’landy. O’zderi 

tu’zelip jetken, endi eldi tu’zerligi-aq 

qalg’an. Ol ne qylyp tyndasyn ja’ne 

tyn’dai’yn dese de qoly ti’e me? Basynda 

o’zindik jumysy bar: ulyg’ymyzg’a 

jazaly bolyp qalamyz ba, i’aki’ eldegi 

buzaqylyrymyzdy bu’lindirip alamyz ba, 

i’aki’ halqymyzdy bu’ldirip alamyz ba, 

i’aki’ o’zimiz s’yg’yndap, s’yg’ynymyzdy 

toltyra almai’ qalamyz ba? – degen 

ebine qarai’ birey’di jetiltei’tin, birey’di 

qutyltai’yn degen bei’netinin’ ba’ri 

basynda, qoly ti’mei’di.

Bai’lar, olar o’zderi de bir ku’n bolsa 

da, da’y’let qonyp du’ni’enin’ jarymy 

basynda tur. O’zinde joqty malymenen 

satyp alady. Ko’n’ilderi ko’kte, ko’zderi 

aspanda, adaldyq, aramdyq aqyl, 

g’ylym, bilim - es’ na’rse maldan qymbat 

demei’di. Mal bolsa qudai’ tag’alany da 

paralap alsa bolady dei’di. Onyn’ dini, 

qudai’y, halqy, jurty, bilim-ui’aty, ary, 

jaqyny, ba’ri – mal. So’zdi qai’tip uqsyn, 

ug’ai’yn dese de, qoly ti’e me? Ol maldy 

sy’armaq, toi’g’yzbaq, say’dasyn ji’maq, 

ku’zettirmek, baqtyrmaq, ury-bo’ri, qys, 

sy’yq-sug’anaq – solardan saqtanbaq, 

solardan saqtarlyq kisi tappaq. Onyn’ 

ba’rin jai’g’astyryp, ai’ag’yn alyp kelip, 

maqtang’a ornalastyrg’ans’a qas’an? 

Qoly ti’mei’di.

Endi ury-zalym, sum-surqi’a o’zi de 

tyn’damai’dy.

Ons’a-muns’a qoi’ ju’ndi qon’yrs’alar 

ku’nin de ko’re almai’ ju’r. Analar andai’ 

bolyp turg’anda, bilim, g’ylym, aqyldy ne 

qylsyn? Ja’ne de bilim, g’ylym kedei’ge 

keregi joqtai’-aq: «Bizdi ne qylasyn’ ana 

so’zdi ug’arlyqtarg’a ai’t!» dei’di. Onyn’ 

o’zgemenen isi joq, ana aldyndag’y 

u’s’ey’indei’ bolg’an jannyn’ oi’ynda 

es’bir qai’g’ysy, mun’y bolmasa kerek.

ABAI’
SEGIZINS’I 
QARA SO’Z

№5 (1419)
1 – 7 ақпан
2018 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Бүгінгі санда:

Дала сілеусіні

Ауыз әдебиеті – 
халық қазынасы

Алматының апорты 
көзден бұл-бұл 

ұшқаны ма? 

5-бет

11-бет

12-бет

Жалпы жаңғыру дегеннің �зі 

ұмыт болған, ескерусіз қалған 

құндылықтарға мән беріп, қадір-

қасиетін білу емес пе? Бүгінгі 

таңда Тәуелсіз мемлекет ретінде 

әлемдік қауымдастықтан ойып 

тұрып орын алған Қазақ елі ру-

хани жаңғыру арқылы да �зінің 

м ә д е н и е т і  м е н  � р к е н и е т т і к 

құндылықтарын жаңаша түлетіп, 

нық қадамдармен алға басып келеді. 

Президент Н.(.Назарбаев күні 

кеше Біріккен Ұлттар Ұйымының 

алқалы жиынында қазақ тілінде 

с�йлегені мерейімізді тасытты. 

Рухани жаңғыру осындай нақты 

шаралармен бекітіліп, түйінделіп 

отырса, құба-құп. Бүгінде жасым 

сексеннің сеңгіріне шықса да тіл 

жанашыры ретінде ұлтымыздың 

темірқазығы, Тәуелсіздігіміздің 

бірден-бір тұғыры ана тіліміздің 

тағдыры мен оның айналасындағы 

�зекті мәселелерге үнемі назар 

аударып отырамын. /йткені жас 

ұрпақ �сіп келе жатыр. Ел келешегін 

жарқын ету тіл мерейін үстем етумен 

Түркияның астанасы Анкара да 
Мағжан Жұмабаев тың туғаны-
на 125 жыл толуына орай Еура зия 
Жазушылар одағы ның ұйым-
дастыруымен «Мағжан Жұмабаев-
тың !мірі мен шығарма шы  лығы» 
атты конференция !тті. 

Негізгі баяндаманы Мағжан шы -

ғар  ма ларын түрік тіліне алғаш  ауда рып, 

ғылыми еңбек жазған  Ферхат Тамир 

есімді ғалым жасады. Ол  жазу шы 

�мірі мен шығарма шы лығы тура лы 

қызықты деректер ұсынып, бірне ше 

�леңіне ғылыми талдаулар жасады. 

Жиынды Мағжан ақынның бүкіл түркі 

халықтары поэзиясына қосқан үлесі 

туралы кіріспе с�зімен ашқан Еуразия 

Жазушылар одағының т�рағасы Якуп 

/мероғлы ақын �леңдерінің туыстас 

де тікелей байланысты. Олай болса, 

қазақ тілінің к�сегесін к�гертпей, 

ісімізден оң нәтиже шықпайды. 

Біле білген жанға, тіл – халық-

тың, ұлттың рухы, жаны. Мұны біз 

емес, кешегі Алаш арыстары айту-

дайын-ақ айтып кеткен. Негізгі 

бағдарымыз да, ұстанымымыз да 

бойға қуат, жанға жігер беретін 

осындай ұлағатты с�здер ғой. Ру-

хани жаңғырудың маңыздылығын 

біз тілдік тұрғыдан да түсініп, 

қабылдауымыз керек. /йткені 

тіл жаңғырмай, әдебиетіміз де, 

мәдениетіміз де, әдет-ғұрпымыз да, 

тәлім-тәрбиеміз де жаңғырмайды. 

Демек, тілді жаңғырту – рухани 

жаңғырудың бір парасы әрі ең бас-

тысы, ең маңыздысы дер едім.

Қазіргі кезде «Мен қазақпын 

деген әрбір азаматтың алдында 

ана тілімізді сақтап қалу, оны одан 

әрі дамыту үшін не істеу керек?» 

деген үлкен сұрақ тұр. Тіл жайын-

да қанша айтып, жазғанымызбен 

әліде атқарар іс қомақты. К�біміз 

тілімізге жанашырлық танытпай 

– Цифрландырудың арқасында 

Қазақстан экономикасы 30 пайызға 

�суі керек, ол ақшаға шаққанда 2 

триллион теңгеден асады, – деді 

Қазақстан Президенті. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда 

жинақталған тәжірибе мен құзырет-

тілікті сақтау үшін цифрландыру 

саласындағы мемлекеттік тапсырыс-

тарды жүзеге асыру мәселелерін 

саралауға отандық бизнестің қатысуы 

қажет екенін атап �тті.

– Цифрландыру бағдарламасы 

бекітілді. Мемлекет оған аз ақша 

б�л і п от ыр ған жоқ, сон д ы қ тан 

олардың тиімді пайда ланылуын 

қамтамасыз ету керек, – деді Мемле-

кет басшысы.

Асқар Жұмағалиев Қазақстан 

Президентіне «Цифрлық Қазақстан» 

б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң  о р ы н д а л у ы -

нан күтілетін нәтижелер ж�нінде 

мәлімдеді. 

– Цифрландыруды енгізудің 

арқасында �ндіруші �неркәсіпте 

�німнің �зіндік құны т�мендеп,  

�ндіріс к�лемі ұлғаяды. Сондай-ақ 

электронды коммерция саласын-

да 200 мыңға жуық жаңа жұмыс 

орны ашылады деп отырмыз. Біздің 

есебіміз бойынша, тек кеден және 

салық қызметтерін цифрландыру 

нәтижесінде мемлекет қазынасына 

100 миллиард теңгеден астам қаржы 

түседі, – деді Премьер-министрдің 

орынбасары.

халықтардың тарихындағы ерекше 

қызметін атап �тті. Шара соңында 

ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымындағы 

ҚР Мәдениет және спорт министрінің 

�кілі Асқар Тұрғанбаев құттықтау с�з 

с�йлеп, ақын (ли Акбаш түрікшеге �зі 

аударған Мағжан �леңдерін оқыды.

Айта кетейік, 2018 жылды «Мағжан 

Жұмабаев жылы» етіп жариялаған 

ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымы түркі 

тілдес елдерде ақын мерейтойын кең 

к�лемде атап �туді жоспарлап отыр. 

Ақпан айының 16-20 күндері Түркия-

ның Кастамону, Анкара қалаларында 

ақын ның туған �лкесінен келетін 

делегацияның қатысуымен «Мағжан 

жылының» ашылу салтанаты �теді деп 

жоспарлануда.

А.ЖҰМАШЕВ
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ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛБӘРЕКЕЛДІ!

келеміз. Арамызда қазақ тілінде 

с � й л е м е й т і н  б а у ы р л а р ы м ы з 

қаншама. Статистикалық дерек-

терге жүгінбей-ақ, оны �мірдің �зі 

к�рсетуде. Бұл ұлт ретінде дамып, 

қалыптасуымызға айтарлықтай 

кедергі келтіреді. Жолымызға едәуір 

тосқауыл болады. /з тілін жетік 

білетін біртұтас ұлтқа айналмасақ, 

қазақы бет-бейнемізден айырылып 

қалуымыз да ғажап емес. Жаратқан 

мұндайдан сақтасын. Осының бәрі 

де тіл ж�нінен туындап жатқан, 

шешімін табуды қажет ететін күрделі 

мәселелер. Сондықтан с�зден іске 

к�шіп, нақты қарекет жасауымыз ке-

рек. Кезінде «Қазақ тілі» қоғамымен 

бір лесе жұмыс істеп, тіл саласында 

біраз игілікті жұмыстарды атқарған 

едім. 

Жалғасы (4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ІЛЕСПЕ
АУДАРМА ӘДІСТЕМЕСІ

ҚА
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Биылғы жылға жазылған оқыр-

мандарымызға шынайы риза шы-

лығымызды білдіре отырып, ұлт 

басылымы – «Ана тілі» газетіне жа-

зылу жыл бойы жүргізілетінін еске 

салғымыз келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің 

тірегі – мемлекеттік тілдің жай-

күйі болғанымен, к�теріп жүрген 

мәселелері ауқымды. Олардың 

ішінде әлеуметтік жағдай, мәдениет, 

әдебиет, тарих және басқа да рухани 

мәселелер бар. 

Баспас�зге  жазылу секілді 

маңызды іст і  жұртшылықтың 

қолдау-к�мегінсіз жүргізу қиын. 

Олай болса ұлтқа, руха ниятқа жана-

шыр жандар «Ана тілінің» ел ішінде 

к�птеп таралуына лайықты үлес 

қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жыл бойы жазылуға болады

БАСПАСӨЗ – 2018

Ақын есімі ұлықталды

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3202,40 3314,20
12 ай 6404,80 6628,40

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16

ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ – 
ұлт болашағы

ЗАМАНМЕН ҮНДЕС БАҒДАРЛАМА

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев 

«Жаһандану дәуіріндегі цифрлық күн 

тәртібі» атты халықаралық форумды 

�ткізуге дайындық ж�ніндегі есепті 

тыңдап, бірқатар нақты тапсырма 

берді. 

Айта кетерлігі, елімізде цифрлан-

дыру үдерісі барлық салада қарқынды 

енгізіліп жатқаны белгілі. /йткені 

жаңа ғасырдың басында бүкіл  адам-

зат цифрлық дәуірге �туді бастады. 

Бүгінгі таңда цифрландыру біздің 

ғаламдық бәсекелестік к�шінен 

қалмауымыздың басты құралы 

 болып отыр. Бұл орайда Қазақстан да 

әлемде жаңа пайда болған техноло-

гияларды игеруге ұмтылуда. Елімізде 

ақпараттық технологияларды енгізу, 

компьютерлік қамтамасыз ету, интер-

нет желісіне қосылу, «Электронды» 

үкімет жұмыстарын ұйымдастыру 

соның  дәлелі. 

Цифрлық экономика пайданың 

күрт �суіне, �німділікке және ка пи-

тал дандыруға қолжеткізуге ықпал 

ететіні анық. Осы мақсатта елі-

міздің Үшінші жаңғыруы шеңбе-

р і н д е  « Ц и ф р л ы қ  Қ а з а қ с т а н » 

кешенді бағдарламасы қабылданды. 

Бағдарламада белгіленген шараларды 

жүзеге асыру халық шаруашылығы, 

к�лік, �неркәсіп, электронды сауда, 

халыққа қызмет к�рсету, білім беру 

және т.б. салалардың дамуы үшін 

негізгі фактор болып саналады. Яғни 

Цифрландыру қазіргі әлеуметтік-эко-

номикалық салалардың барлығына 

ортақ. /йткені бүгінгі күні тәуелсіз 

еліміздің стратегиялық мақсаттарын 

жүзеге асыру тұрғысынан алғанда 

дамудың басты бағыты осы болып 

отыр. Сондықтан цифрландыру 

бүгінгі  күннің �зекті  мәселелерінің  

бірі.  
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БАҒЫТ-БАҒДАРЫМЫЗ 
АЙҚЫН

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ

ТИІМДІЛІК ПЕН ТАБЫС БАСТАУЫ

Елбасы Н.Назарбевтың Қазақстан 

халқына жыл сайынғы  Жолдауы – 

б ұ л  қ а з а қ с т а н д ы қ т а р  ү ш і н  б а с т ы 

 саяси бағыт-бағдар болып саналады. 

 Прези дент тің «Т�ртінші �неркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауын-

да Т�ртінші �неркәсіптік революция 

элементтерін енгізу барысында бағдар 

беретін нақты он бағыт к�рсетілген. 

Аталған «К�лік-логистика инфра-

құрылымының тиімділігін арттыру» 

бағыты логистика саласы мамандарының 

қызығушылығын арттыруда. 

К�лік – экономиканың қарқынды 

жұмыс істеуінің негізі .  Ол �ндіріс 

процестерін қамтамасыз етіп,  салалар 

мен аймақтарды байланыстырып, ішкі-

сыртқы сауда жүктерін тасымалдап, 

халыққа қызмет к�рсетеді. К�лікті  

«шаруашылық ағзасының қан тамыр 

жүйесі» деп те атайды. Сондықтан 

жоғары дамыған, тұрақты жұмыс істейтін 

к�лік-логистикасын қалыптастыру 

– мемлекеттің �сіп-�ркендеуіне жол 

ашады. Президент жолдауының негізгі 

бағыттарының бірі к�лік-логистика 

құрылымының деңгейін к�теру үшін 

– сандық әдістемені жаппай енгізу 

таңдалған. Себебі осы әдістемені қолдану 

арқылы тасымалданатын жүкті онлайн 

тәртіпте кез келген уақытта, кез келген 

жерде еш кедергісіз және еш тоқтаусыз 

қадағалауға, кедендік операцияларды 

жеңілдетуге зор мүмкіндік аламыз. 

Интеллектуалды к�лік жүйесін енгізу 

арқылы, тасымал ағындарын тиімді 

басқаруға және инфраструктураның ары 

қарай дамуының талабын анықтауға 

мүмкіндік туындайды. Сонымен қатар 

жергілікті автожолдар жүйесін ж�ндеуге 

және қайта жаңғыртуға жол ашылады. Ол 

�з кезегінде  ішкі аймақаралық қарым-

қатынасты жақсартады. Алдағы уақытта 

к�лік-логистика инфрақұрылымына 

б�лінетін жыл сайынғы бюджеттік 

қаржының жалпы к�лемін 150 миллиард 

теңгеге жеткізу жоспарланған. 

Жоғарыда аталған жоспарларды 

жүзеге асыру үшін жұмсалған қаражатты 

қысқа мерзімде қайтару 2020 жылы 

трансконтиненталды дәліздерді пайдала-

нудан түскен табыс к�лемін 5 миллиард 

долларға дейін жеткізу к�зделген. 

Қазақстан Республикасының Прези-

денті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақ стан 

халқына Жолдауындағы барлық қойыл-

ған мақсаттар мемлекеттің ары қарайғы 

дамуының және алдыңғы қатарлы 

дамыған отыз елдің қатарына кіруге деген 

жоспарды жүзеге асырудағы, нақты ой-

лас тырылған, заман талабына сай, әрбір 

қазақстандыққа терең ой салатын үндеу. 

Елбасымыз �зінің «Тарих толқы-

нында» атты еңбегінде: «Егер біз мем-

ле кет болғымыз келсе, �зіміздің мемле-

кеттігімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз 

келсе, онда халық руханиятының бастау-

ларын түсінгеніміз ж�н. Оған барар жол 

халық даналығының негізінде жатыр» 

деген болатын. 

Мен Елбасымыздың ұстанған саясаты 

мен таңдаған жолын қолдаймын және 

к�шбасшымызға үлкен сенім артамын. 

Еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде 

дамуы, �ркендеуі, іс жүзінде барлық 

салаларда адам таңғаларлық табыстарға 

жетуі осы уақытқа дейінгі Жолдаулардағы 

тапсырмалардың лайықты түрде жүзеге 

асуынан деп ойлаймын.

Елбасының биылғы Жолдауында білім 

саласының жан-жақты қамтылғаны бізді 

ерекше қуантты. Адамзат баласының бүгінге 

дейін қол жеткізген ұлы игіліктерінің 

барлығы – білім, оқу мен тоқу арқылы 

жасалған. Сондықтан білім беру саласы 

Елбасының назарынан ешқашан тыс қалған 

емес. Мемлекет басшысы биылғы Жолдауын-

да заманауи білім беру жүйесінің негізгі 

мақсаты – бәсекеге қабілетті, жан-жақты, 

к�п тіл білетін маман даярлау екендігін, 

сондай-ақ білім беру бағдарламаларының 

негізгі басымдығы �згерістерге үнемі бейім 

болу керектігін айтады. 

Елбасының биылғы Жолдауында: 

«Орта білім беру саласында жаңартылған 

мазмұнға к�шу басталды, ол 2021 жылы 

аяқталатын болады. Бұл – мүлде жаңа 

бағдар ламалар, оқулықтар, стандарттар 

және кадрлар. Педагогтарды оқыту және 

олардың біліктілігін арттыру жолдарын қайта 

қарау керек болады. Еліміздің универси-

теттеріндегі педагогикалық кафедралар 

мен факультеттерді дамыту қажет. Білім 

берудің барлық деңгейінде математика 

және жаратылыстану ғылымдарын оқыту 

сапасын күшейту керек. Бұл – жастарды 

жаңа технологиялық қалыпқа дайындаудың 

маңызды шарты» делінген. Демек, алдағы 

уақытта жастарды бәсекеге қабілетті, �з 

Отанын сүйетін азамат етіп тәрбиелеу үшін 

оларға білім беретін мұғалімдердің де соған 

сәйкес біліктілігін арттыруымыз керек.

Елбасының биылғы Жолдауында сондай-

ақ білім саласында еңбек ететін маман-

дардың жағдайын жасау, мұғалімдердің 

еңбекақысын к�бейту, оқушылардың оқу 

жүктемесін т�мендету, цифрлық білім беру 

ресурстарын дамыту, еліміздегі мектептерді 

видеоқұрылғылармен жабдықтау және т.б. 

атқарылатын жұмыстарды белгілеп берді. 

Енді біз осы міндеттерді бұлжытпай орын-

дап, еліміздің дамуы жолында ерінбей еңбек 

етуіміз керек. Елбасының игі бастамала-

рына қолдау білдіріп, жаңа күндерден тек 

жақсылықтар күтейік!  

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в 

б и ы л  ғ ы  Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы н а   Ж о л -

дауын  да индустрия ландырудың үшін -

ші бесжылдығын әзірлеуді тапсырды. 

«Т�ртінші �неркәсіптік револю ция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүм кін-

діктері» деп аталған маңызды құжатта 

индустрияландыру 4.0 жаңа техно-

логиялық қалыптың барлық мүмкін-

діктерін пайдалана отырып, мейлінше 

инновациялық сипатқа ие болуға тиіс 

екені аталып �тілген. 

«2018 жылы «цифрлық дәуір» �нер-

к ә с і б і н  қ а л ы п т а с т ы р у ғ а  а р н а л ғ а н 

индустрия ландырудың үшінші бесжыл-

дығын әзір леуге кірісу керек... Еліміздің 

бірнеше �нер кәсіптік кәсіпорнын циф-

рландыру ж�ніндегі пилоттық жобаны іске 

асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату 

керек» делінген Елбасы Жолдауында.

Сондай-ақ, ҚР Президенті еліміздің 

бірнеше �неркәсіптік кәсіпорнын циф-

рландыру ж�ніндегі пилоттық жобаны 

іске асырып, бұл тәжірибені кеңінен та-

рату керек екендігін атап �тті. Цифрлық 

және басқа да инновациялық шешімдерді 

әзірлеушілердің �з экожүйесін дамытуы аса 

маңызды мәселеге айналып келе жатқанын 

айтты. 

Меніңше, бұл бастаманың екі түрлі 

артықшылығы бар. Қазір жедел дамып келе 

жатқан елдердің барлығының экономика-

сы жоғарғы технологияларға негізделген. 

Онсыз �німділікті арттырып, бәсекеге 

қабілетті  болу мүмкін емес.  Ғылым 

жетістіктерін �ндіріске енгізуді бұдан әрі 

кешеуілдетіп алсақ, еліміздің алдындағы 

асқақ мақсаты – әлемдегі дамыған 30 

мемлекеттің қатарына қосылуымыз 

неғайбыл болып кетеді. Сондықтан Ұлт 

К�шбасшысы бұл істі дер кезінде қолға 

алып отыр. 

Нұрбол ХУАНҒАН 
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ЖАҢА КІТАП

ОТАНДЫҚ ТЕЛЕХИКАЯЛАРҒА 
ҚОЛДАУ БАР

ЖАСТАР – ЕЛ КЕЛЕШЕГІ

«АЛАШ ЖОЛЫ»  

 – АҚОРДА

ДІН МӘСЕЛЕСІ СӨЗ БОЛДЫ
Мемлекет басшысы Астана және Қазақстан 
митрополиті Александрды қабылдады. Кездесуде 
Нұрсұлтан Назарбаев митрополит Александрдың 
Қазақстандағы қызметіне жоғары баға беріп, дін 
саласындағы мемлекеттік саясат мәселелеріне 
тоқталды.

– Сіздің Қазақстанда атқарып жатқан қыз ме-

тіңізді жоғары бағалаймыз. Сіз бейбітшілік пен 

конфес сияаралық келісім саясатын жүргізіп отыр-

сыз. Біздің еліміз – зайырлы мемлекет. Барлық діни 

конфессиялардың теңдігі мен дін ұстану бостандығы 

Конституцияда және �зге де заңдарда бекітілген. 

Біз діни қызмет туралы заңнамаға �згерістер енгізу 

ж�нінде бастама жасадық. Сіз оған белсенді түрде 

атсалыстыңыз. Атқарған жұмысыңыз үшін Сізге 

ризашылық білдіреміз, – деді Қазақстан Президенті. 

Сондай-ақ Мемлекет басшысы Астана және 

Қазақстан митрополитін �ткен Рождество мере-

кесімен құттықтады.

ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрі 
Дәурен Абаев БАҚ !кілдеріне арналған жиын 
барысында министрліктің тапсырысы бойынша 
түсірілген телехикаяларға тоқталып, олардың 
 таныстырылымын !ткізді. 

Былтыр мемлекеттік ақпараттық тапсырыс 

аясында 40 телехикая түсірілгендігін, бұл �ткен 

жылдардағы к�рсеткішпен салыстырғанда екі есе 

к�п екендігін жеткізген министр: «Халқымыздың 

ұлттық құндылықтарын насихаттайтын әлеуметтік 

роликтерді түсіру жұмысы қолға алынды. Атап 

айтсақ, 2017 жылы 131 әлеуметтік ролик түсірілген. 

Бұл  қазақстандық телевизия  тарихындағы 

рекордттық к�рсеткіш. Аталған шаралар отандық 

медианарықтың шетелдік �німге тәуелділігін 

азайтуға мүмкіндік береді» деді.   

Таныстырылым барысында XVII ғасырдың 

басындағы қазақ батырларының �мірі жайлы баян-

дайтын «Батырлар жолы», XX ғасырдың басындағы 

дәуірлік оқиғалар туралы сыр шертетін тарихи 

драма – «Тар-Заман», 60 сериядан тұратын «Асыл 

Арман» теленовелласы және діни лаңкестік пен 

экстре мизмге қарсы күресетін қазақстандық ар-

найы қызметтердің жұмысы туралы ақпар беретін 

«Қызыл деңгей» телехикаясының видеожарнамала-

ры к�рсетілді.

Алматыдағы Достық үйінде еліміздің этномәдени 
орталық жетекшілері мен қоғамдық бірлестік 
!кілдерінің қатысуымен Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Т!ртінші !неркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауын 
талқылауға арналған жиын !тті. 

Жиында баяндама жасаған ҚХА т�рағасының 

орынбасары – ҚР Президенті (кімшілігі ҚХА 

хатшылығының меңгерушісі Дархан Мыңбай 

2018 жылғы жобалардың дені жастар тақырыбына 

арналғанын жеткізді. 

«Елбасы Жолдауындағы міндеттерді қалай 

жүзеге асырамыз деген мәселені талқыладық. 

 Ассамблея жастармен жұмыс істеуді негізгі басым 

бағыттарының бірі ретінде алып отыр. Озық ойлы 

жастардың ресурстары мол. Біз алдағы сәуір айын-

да барлық жастар бірлестіктерінің жетекшілерін 

Астанаға жинап, «Жаңғыру» жолы» қозғалысының 

жұмысын бастаймыз» деді Д.Мыңбай. Ол соын-

мен қатар қоғамдық-саяси бағытта Ассамблеяның 

2018 жылы атқаратын 11 арнайы жобасына, оның 

барлығы жастарға арналатынын тілге тиек етті.

ҚР Президенті 
сыйлығының лауреа-
ты, ҚР Мәдениет 
қайраткері, философия 
ғылымының кандидаты 
Болатбек Т!лепбергеннің 
«Алаш жолы» атты 
кітабы жарық к!рді. 

Автор кітапта  қазақ 

елінің ұлттық мұрат-мүдде-

сін қорғау жолында �мірге 

келген қоғамдық құбылыстарға байланысты �з тұ-

жырымдарын оқырман назарына ұсынған. Алаш 

идеясының мән-мазмұнын ашатын  туынды ХХ 

ғасырдың түрлі кезеңдеріндегі ұлт-азаттық қозға-

лыс тар арасындағы  �зара  байланысты ұтымды 

баяндайды. 

А в т о р  А л а ш  т а қ ы р ы б ы н  ж і т і  с а р а л а у ғ а 

тырысқан. Зерттеудің бір тұсында: «Бұған қоса 

Алаш қозғалысының нәтижесінде пайда болған  I 

Жалпықазақ съезін Мұстафа Шоқай «ұлы түркі 

халықтарының мызғымас бірлігін к�рсететін сахнаға 

айналды»  деп баға береді» делінген. Халық қамы 

мен ел бірлігі, әділеттілік пен жасампаздық үшін 

арпалысқан Алаш қайраткерлерінің к�здеген мақсат-

мұраттары іштей астасып жатқандығын к�рсетеді.  

Т�рт  тараудан тұратын еңбектің  «Алаш 

қозғалысы hәм Алаш идеясы» деп аталатын бірінші 

тарауында Алаш қозғалысы тарихи тұрғыдан тара-

зыланып, философиялық тұрғыдан зерделенеді. Ал 

«Алаш орда» Үкіметінің мүшелері, Алаш арыста-

ры, Алашшыл жастар» атты екінші тарауда автор 

Алаш қайраткерлерінің �мірбаянына жеке-жеке 

тоқталады. «Алашқа қызмет» атты үшінші тарауда 

автор нақты жобаларды, құжаттарды, хаттарды 

топтастырған.

Мүмкіндіктерге жол ашады

ПІКІР

ТАЛҚЫ

Мәжіліс депутаттары мен мемлекеттік орган-

дардың басшылары, діни және қоғамдық ұйымдардың 

�кілдері, сарапшылар қауымы қатысқан жиынды 

Мәжілістің Халықаралық істер, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің т�рағасы Мәулен (шімбаев 

ашып, Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

2017 жылғы 4 қыркүйектегі VI шақырылымдағы 

Қазақстан Республикасы Парламентінің үшінші 

сес сиясының ашылуындағы тапсырмасын орындау 

мақсатында әзірленген заң жобасының және діни 

қызмет саласындағы қоғамдық қатынастарды жетіл-

діруге бағытталған заңнаманың �зектілігін атап �тті. 

Таныстырылым барысында Дін істері және 

азаматтық қоғам миинстрі Н.Ермекбаев баяндама 

жасап, заң жобасының негізгі ережелерін түсіндіріп 

берді. Министр заң жобасын әзірлеудің негізгі 

мақсаты мемлекеттік-діни қатынастарды жетілдіру, 

діни қызмет субъектілерінің құқықтары мен міндет-

терін айқындау, сондай-ақ дін саласын реттеу 

екенін айтты. Заң жобасы аясында 12 нормативтік 

заңнама лық актіге 53 �згеріс пен толықтыру енгізу 

к�зделген. «Заң жобасының ең маңызды нормалары 

дінді дес труктивті мақсаттарда пайдаланудың кез 

келген мүмкіндіктерін болдырмауға, мемлекеттік 

органдардың құзыреттілігін кеңейтуге және діни 

бірлестіктердің қызметін жеңілдетуге бағытталған» 

деді Н.Ермекбаев. 

Заң жобасында қоғамдық орындарда адамның 

бет-бейнесін тұмшалайтын киім түрлерін киюге, 

деструктивті діни ағымдарға жататын киім түрлерін 

және сыртқы атрибуттарды қолдануға тыйым салуды 

к�здейтін нормалар бар.  Сонымен қатар аталған 

заңнамаға «деструктивті діни ағым» және «діни ра-

дикализм» ұғымдарының анықтамасы енгізіледі. Дін 

істері  және азаматтық қоғам министрі ендігі жерде 

елімізде ең болмағанда базалық діни білім алмаған 

азаматтардың шетелге барып діни оқуға түсуіне шек-

теу енгізу к�зделіп отырғанын да атап �тті.  

Осы ретте ҚМДБ т�рағасы, Бас мүфти Серікбай 

қажы Ораз «Діни білімді беруді және діни уағыз-

насихатты міндетті түрде құқығы бар азаматтар, яғни 

білікті мамандар ғана жүргізуі қажет деген ұстанымды 

қол даймыз. Ол аса маңызды. Елімізде заңнамаларды 

негізге ала отырып, жұмыс істейтін 2600-ден астам 

мешіт және ондаған білім беретін оқу орындары бар» 

деді ол. 

Заң жобасында діни білімді жетік меңгермеген 

адамдардың �з к�зқарасын айтып, насихат жүргізуіне, 

теріс ағым мүшелерінің топ құрып, дәріс �ткізуіне 

қатысты тиісті шешім қарастырылған. Сондай-ақ 

мемлекеттік қызметшілердің және бюджеттік ұйым 

қызметкерлерінің дінге қатысты іс-әрекетін реттеу-

ге бағытталған бірқатар түзетулер ұсынылған. Діни 

бірлестіктердің қаржылық қызметінің ашықтығын 

қамтамасыз ететін арнайы нормалар да бар. Сонымен 

қатар бұқаралық ақпарат құралдары арқылы діни 

ілімді тарату заңнамалық негізде реттелетін болады.

Д.ХАЛЫҚ

Елбасымыз білім берудің жаңа сапасы-

на тоқталып, барлық жастағы азаматтар-

ды қамтитын білім беретін отандық озық 

жүйе құруды жеделдету қажеттігін, білім 

беру бағдарламаларының негізгі басымдығы 

�згерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді 

меңгеру қабілетін дамыту болуы тиіс деп атап 

к�рсетіпті. Бұл тұрғыда әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ ауқымында осы мәселеге жіті назар 

ЗАҢ ЖОБАСЫ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ
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дамытуда ескеретін �зекті мәселе. Қазіргі   

кезде біздің кейбір с�здік жасаушы ма-

мандарымыз халықаралық қолданыстағы 

терминдерді келсін-келмесін қазақшаға 

аударуға құмар. /кініштісі сол, бұл тілді 

байытпайды, керісінше, оны оқшаулайтын, 

күрделендіріп, қиындататын қадам. Кейде сон-

дай «аудармашылар дың» аударған терминдерін 

�зге ұлт емес, қазақтардың �зі түсінбей басын 

қатырып жатады. Халықаралық ауқымда 

қолданылатын, баршаға түсінікті терминдер 

кез келген тілді байытады емес пе, олардың 

бәрін бірдей қазақшаға аударудың қаншалықты 

қажеті бар? Кірме с�здер тілімізді шұбарлайды 

деп оқшаулана бермеуіміз керек, біле білсек 

қазақ тілінің �зінде �зге тілдерден енген 

кірме с�здер толып жүр. Кезінде араб, парсы 

тілдерінен енген қалам, білім, ғылым, ғалым, 

кәмелет, тәрбие, мұғалім, кітап, мәдениет, 

абырой, амал, адал, арам, әскер, иман, дәулет, 

дәурен,  зейін, күмән, орыстан енген барқыт, 

бодан, б�телке, болыс, зауыт, сот, тәрелке, 

пойыз, мәшине, кәмпит, қарындаш, стар-

шын, самаурын, сома, т.б. с�здер бүгінде 

қазақ тың тума с�зіндей болып сіңіп кеткен. 

Мен �з басым бұрыннан-ақ халықаралық 

термин дерді сол күйінде қабылдап, пайдала-

нуымыз  керек  деген пікірдемін. Бұл туралы 

арнайы мақалалар жазып, жұртшылық назарын 

аударуға тырысқан едім. Терминдер тілді байы-

тады, қазақ тілін ғылым тіліне айналдыруға 

серпін береді.  Мысалы, орыстар да к�птеген 

шетелдік с�здерді енгізіп, �з тілдерін байытты 

(информация, станция, глобализация, т.б.). 

Орыс тілінде «-ция» деп, ал ағылшын тілінде 

«-tion, -sion»  деп аяқталатын с�здердің 99% 

түбірлері бірдей. 

Елбасы биылғы жолдауда мектептегі 

білім беру мәселесіне, оқушылардың бос 

уақытын мәнді етіп �ткізуде орын алып 

о т ы р ғ а н  к е м ш і л і к т е р д і  д е  д � п  б а с ы п 

к�рсеткен.  Мысалы, «Біздегі оқушылардың 

жүктемесі ТМД елдерінің ішінде ең жоғары 

болып отырғанын және Экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымы елдеріне 

қарағанда орта есеппен үштен бір еседен к�п 

екенін ескеріп, оны т�мендету керек. Барлық 

�ңірлердегі Оқушылар сарайларының базасын-

да компьютерлерді, лабораторияларды және 

3Д-принтерлерді қоса алғанда, барлық қажетті 

инфрақұрылымдары бар балалар технопарктері 

мен бизнес-инкубаторларының желісін құру 

керек. Бұл жас ұрпақты ғылыми-зерттеу сала-

сына және �ндірістік-технологиялық ортаға 

ұтым ды түрде кірістіруге к�мектеседі» деген 

тұжы рымдар мазмұны әркімді ойландыра-

ры с�зсіз. Данышпан әл-Фараби бабамыз: 

«Адамға ең бірінші керегі – тәрбие беру. 

Тәрбиесіз беріл ген білім – адамзаттың қас 

жауы, ол келе    шекте оның �міріне опат әкеледі» 

деген екен. Ата-аналар мен мұғалімдердің 

тәрбие сімен қатар, арнайы үйірмелер мен 

Оқушы лар сарайларында берілетін тәлім-

тәрбие де жас жеткіншектер үшін аса қажет. 

Алайда елімізде Оқушылар үйі жетіспейді, 

ауыл-аймақты айтпағанда, қалалардың �зінде 

балалар мен жас�спірімдердің бос уа қытын 

тиімді де қызықты �ткізуіне жет кілікті жағдай 

жасалмаған.

Қорыта айтқанда, жаңа Жолдауда бойы -

мызға рух беретін, жігерімізді жанитын 

мәселелер к�терілген. (сіресе «Ұлттың әлеуе-

тін арттыру үшін мәдениетіміз бен идеология-

мызды одан әрі дамытуымыз керек. «Рухани 

жаңғырудың» мән-маңызы да нақ осында. 

/зінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, 

сондай-ақ заманына лайық шет тілдерін 

меңгерген, озық әрі жаһандық к�зқарасы бар 

қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалы-

на айналуға тиіс» деген тұстарын оқығанда 

к�кірегімізді ұлттық мақтаныш кернеп, 

жүрегімізді патриоттық сезім елжіреткені рас. 

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

саясаттану және саяси 
технологиялар кафедрасының 

профессоры, саяси ғылым докторы

аударылып келеді. Оқу бағдарламалары заман 

талабына сай үнемі жаңаланып, жетілдірілу 

үстінде. Білім беру қазақша, орысша және 

ағылшынша жүзеге асырылуда. Бәсекелестік 

қабілетті арттыруға тұрақты мән берудің 

арқасында отандық жоғары білімнің қара 

шаңырағы 2017 жылы әлемдегі ең озық 800 

университеттің деңгейін анықтайтын QS 

халықаралық рейтингінде 236 орын алды. 

Түлектерді жұмыспен қамту рейтингінде 500 

оқу орны арасында 251 орынға ие болған 

Орталық Азиядағы алғашқы университет атан-

ды. Бұған қоса, былтыр әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ жоғары бәсекеге қабілеттілігін тағы да 

растап, QS рейтингінде Дамушы Еуропа және 

Орталық Азия елдерінің (EECA - Emerging 

Europe & Central Asia) 10 үздік ЖОО қатарына 

енді. Ал тәуелсіз ұлттық ЖОО рейтингі бойын-

ша ҚазҰУ бірінші орында. 

Жаңа Жолдауда Елбасы Н.(.Назарбаев 

қазақ тілін дамыту мәселесіне арнайы тоқ-

талған. Мысалы, Мемлекет басшысы «Егер біз 

қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны ж�нсіз 

терминологиямен қиындатпай, қазіргі заманға 

лайықтауымыз қажет. Алайда соңғы жылдары 

әлемде қалыптасқан 7 мың термин қазақ тіліне 

аударылған. Мұндай «жаңалықтар» кейде 

күлкіңді келтіреді. Мысалы, «ғаламтор» (Интер-

нет), «қолтырауын» (крокодил), «күйсандық» 

(фортепиано) және тағы сол сияқтылар то-

лып жатыр. Осындай аудармаларды негіздеу 

тәсілдерін қайта қарастырып, терминология 

тұрғысынан қазақ тілін халықаралық деңгейге 

жақындату керек» деп, қоғамдағы орын алып 

отырған �зекті мәселелердің біріне баса назар 

аударды. 

Бұл �те �зекті мәселе. Біле білсек, бүгінгі 

таңда әлемдегі ең к�п қолданылатын тілге 

айналған ағылшын тілінің лексикасындағы 

с�здердің 70%-ы кірме с�здер болып табы-

лады. Яғни ағылшындарда тіл байыту үдерісі 

үздіксіз   жүреді, �зге тілдерден енген ұғымдар, 

жаңа терминдер, неологизмдер және т.б. 

есебінен дамып отырады. Бұл қазақ тілін 

Суретті түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
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ЗИЯТКЕРЛІК ОЙЫН  

ТҰЛҒА

РУХАНИЯТ

ЫНТЫМАҚ

БАҒДАР

ШӘКӘРІМТАНУ 
ТАҒЫЛЫМЫ

ӨНЕРДІҢ ЕРЕН ЖҮЙРІГІ

МӘДЕНИ ОРТАЛЫҚ 
ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ОРТАЛЫҚТАР САЛЫНАДЫ

Биыл к!рнекті ақын, 
философ Шәкәрім 
Құдайбердіұлының 
туғанына 160 жыл. 
Осыған орай «Абай 
музейінің хабаршысы» 
ғылыми-танымдық 
журналының кезекті 
саны Шәкәрімтану 
тағылымына арналды. 

Журнал бетінде Шәкәрім Құдайбердіұлы-

ның шығармашылығы мен �міріне қатысты 

фото су реттер, архив құжаттары мен дерек-

тер ұсы нылған. 

Аталған басылымның түрлі-түсті бояу-

мен безендірілген негізгі беттері кемеңгер 

тұлғаның ғұмырбаянынан ерекше орын 

алатын киелі жерлердің фотосуреттерімен, 

ақынның ақталуына байланысты табылған 

дерек пен дәйекке толы құжаттармен 

жақынырақ танысуға мүмкіндік береді. 

Оқырман қауым басылымнан Шәкәрім 

Құдайбердіұлының ән �нерінде қалдырған 

м ұ р а с ы м е н ,  қ о л � н е р  б ұ й ы м д а р ы н 

жасаудағы шеберлігімен, былтырғы жылы 

тұсауы кесілген «Shakarim.kz» виртуалды 

к�р месі жайында мәліметтер ала алады. 

Таным дық мақалалар мен тарихи фотосу-

реттер де ұсынылып отыр.

Елімізде «Мен – қазақпын!» деп ата-
латын !нер жобасы ұйымдастырылып, 
қаншама дарындар !з аталымы бойынша 
топ жарғаны белгілі. 

Жуырда осы жобаның жеңімпазы, 2017 

жылдың үздік күйшісі Ардақ Елеусізбен 

«/нердің �рен жүйрігі» атты кездесу кеші 

�тті. Аталған шараны С.Жиенбаев атындағы 

облыстық жас�спірімдер кітапханасы 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында ұйымдастырды. 

Айта кетейік, «Мен – қазақпын!» жо-

басы – �ңірлерді ұлттық �нерді насихат-

тап жүрген таланттарды үлкен сахнаға 

шығару, олардың шығармашылығына 

серпін беру арқылы Елбасы Н.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласына үн қосу 

мақсатында ұйымдастырылған жоба. 

Бүгінде білім саласындағы еларалық 
ынтымақтастық жоғары деңгейде дамып 
келеді. Бұл білім сапасының да артуына 
негіз болуда. Fйткені тәжірибе алмасудың 
қашанда артықшылықтары мол.

Осы орайда  әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің делега-

циясы Италияның әйгілі мәдени және 

туристік орталығы Венецияда орналасқан 

Ка’Фоскари университетінде болды. Аталған 

білім ордасы �зінің к�п ғасырлық тарихы-

мен белгілі. Сонымен қатар ол Еуропа мен 

әлемнің үздік университеттерінің қатарында 

саналады. 

Серіктес университеттер екі жыл бойы 

ғылыми ынтымақтастықпен жұмыс жа-

сауда. Бағдарлама бойынша ҚазҰУ-дың 

10 студенті Ка’Фоскари университетінде 

білім алуда. Іссапар аясында Ка’Фоскари 

университетіндегі Қазақстан орталығы �з 

жұмысын бастады. 

Орта Азия қалалары арасында Алма-
ты Бүкіләлемдік «Саламатты қалалар» 
ұйымы жүйесіне алғашқылардың бірі бо-
лып енгені белгілі. 

Қала әкімі Б.Байбек «Керуен-Medіcus» 

ме ди цина орталығында болған кездесу ба-

рысында таяудағы үш жыл ішінде ірі меди-

циналық нысандар салу жоспарланып отыр-

ғандығын тілге тиек етті. Олардың арасында 

жаңа онкологиялық орталық, қазақ-жапон 

диаг ностикалық орталығы, перзентхана 

және халықаралық «Mount Sіnaі» госпиталі 

бар. 

Шаһар басшысы �з с�зінде медициналық 

қызмет сапасын арттырып қана қоймай, 

денсаулық сақтау саласына жаңа технология-

ларды енгізіп, одан әрі дамытудың барынша  

маңызды  екенін де айтты.

 

Елбасы Н.(.Назарбаевтың «Т�ртінші 

�неркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 

Қазақстан халқына арнаған биылғы 

Жолдауы қоғамда айрықша серпіліс 

туғызды. Бүгінде Жолдау еңбек ұжымда-

рында, білім беру ұйымдарында, ғылыми 

мекемелерде, басқару органдарында, 

құқық қорғау, қорғаныс саласында 

және басқа да құрылымдарда кеңінен 

талқыланып, қолдау табуда. Осы тұрғыда 

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 

�нер академиясының кеңей тілген жина-

лысында да кеңінен талқыланды.

Конференцияны академия ректоры 

Бибігүл Нүсіпжанова «Адам капиталы 

– мемлекет дамуының басты факторы» 

атты баяндамасымен ашты. Ректор 

�з с�зінде: «Т�ртінші �неркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында Елбасы бүкіл әлем 

жұртшылығы Т�ртінші �неркәсіптік 

Қоғамда серпіліс туғызды
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революция дәуіріне қадам басуда 

жаңа технологиялық қалыптардың 

�міріміздегі жаһандық �згерістер мен 

сын-қатерлерге дайын бола отырып, 

«Қазақстан – 2050» даму стратегиясын, 

озық дамыған отыз елдің қатарына 

қосылу мақсатын және 100 нақты 

қадам – Ұлт жоспарын дамыта оты-

рып, «Цифрлық Қазақстан» кешендік 

бағдарламасын қабылдауға баса назар 

аударғаны болашаққа жарқын жол ашып 

отыр» деп айрықша атап �тті. 

Философия ғылымының  докторы, 

профессор Мұрат Сәбитұлы  жиында 

 « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у д ы ң »  м ә д е н и -

әлеуметтік, тарихи танымдық негіз-

демелері» атты мазмұнды баяндама-

сын к�пшілікке ұсынды. Автор �з 

с�зінде биылғы Жолдау �нер саласында 

бәсекеге қабілетті жастар тәрбиелеумен 

айналысатын академияның профессор-

оқытушы қауымына да ерекше әсер 

еткенін тілге тиек етті. 

А б а й  а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ 

педаго ги калық университетінің ғылым 

ж�ніндегі проректоры, философия 

ғылымының докторы, профессор 

Ақтолқын Құлсариева «Адами капитал – 

жаңғыртудың қорлары 4.0» тақырыбында 

ой �рбітті. Ғалым �з баяндамасында 

10 негізгі мін детті күн тәртібіне қоя 

отырып, индустрияландыруға жаңа тех-

нологияларды, соның ішінде цифрлан-

дыруды енгізу керектігін айтты. Эко-

номиканы цифрландыру елімізге табыс 

әкелгенімен жұмыс күшінің к�птеп бо-

сап қалу қаупін тиімді шешу керектігін 

назарға ұсынады. «ХХІ ғасыр – табиғи 

ресурстар ғасыры» екендігін ескере 

отырып, оларды тиімді пайдаланудың 

жолдарын қарастыруды алға тартты. 

Алматы қаласы Медеу аудандық 

« Н ұ р  О т а н »  ф и л и а л ы  п а р т и я -

сы т�раға сының бірінші орынба-

сары Меруерт Мұқанова «Ақылды 

қала», «ақылды ұлт» мәселесіне орай 

Жолдаудағы  10-шы міндетке назар 

аударатын болсақ, биыл –  елордамыз 

Астананың 20 жылдығын атап �тетін 

мерейлі  жыл екеніне тоқталды. 

Б а с  қ а л а м ы з д ы ң  қ а л ы п т а с у ы 

және Еуразияның маңызды даму 

орталықтарының қатарына қосылуы – 

баршамыздың ортақ мақтанышымыз 

екендігіне назар аударды. «Ақылды 

қала лар» �ңірлік дамудың, инно-

вацияны таратудың және еліміздің 

барлық аума ғында тұрмыс сапасын 

арттырудың локомотивтеріне айнала-

ды. Міне, алдымызда тұрған 10 міндет 

осы. Бұлар – түсінікті әрі айқын» деді 

М.Мұқанова. 

Жолдау міндеттерін талқылау бары-

сында с�з алған философия ғылым ының 

докторы, профессор Кабыл Халықов: 

«К�шбасшы елдер қатарынан к�ріну 

үшін орындалатын он негізгі міндеттің 

маңыздысы «Адами капитал – жаңғыру 

негізі» деп аталатын жетінші міндетте 

«Еліміздің бүгінгі қарқынды дамуы, 

соның нәтижесінде жастарға жасалып 

жатқан жақсылықтар біздің жан-жақты 

білім алуымызға, жан-жақты хабар-

дар болуымызға жол ашып отыр. Сол 

қамқорлықты күні ертең �з еңбегімізбен 

қайтару азаматтық парызымыз деп 

білемін» деген ой-пікірін білдірді. 

Алқалы жиыннан түйгеніміз, Елбасы 

дәстүрге сай биыл да әлеуметтік даму 

мәселелеріне зор к�ңіл б�ліп, адам капи-

талын қазақстандық жаңғырудың жүйелі 

үш тағанының негізі ретінде белгіледі. 

Бұл орайда саяси-экономикалық, ру-

хани жаңғыртудың он басым бағыты да 

бүгінгі таңда �зекті болып отыр. 

Арай ЖҰМАТАЙ

(уелі газет – халықтың к�зі, кұлағы һәм 

тілі. Адамға к�з, құлақ, тіл қандай керек болса, 

халыққа газет сондай керек. Газеті жоқ жұрт 

басқа газеті бар жұрттардың қасында құлағы жоқ 

керең, тілі жоқ мақау, к�зі жоқ соқыр сықылды. 

Дүниеде не болып жатқанын к�ру жоқ, не 

с�йленіп жатқанын есту жоқ, �з пікірін айту жоқ.

Екінші, газет – жұртқа қызмет ететін нәрсе, 

олай болатын мәнісі жұрттың білімді, пікірлі, 

к�ргені к�п к�семдері, оқығаны к�п адамдары га-

зет арқылы халықтың алдына түсіп, жол к�рсетіп, 

ж�н сілтеп басшылық айтып тұрады.

Үшінші, газет – халыққа білім таратушы.

Олай дейтініміз газеттен жұрт естімегенін естіп, 

білмегенін біліп, бірте-бірте білімі молайып, 

зейіні �сіп, пікірі ашылып, парасаты жетікпекші.

Т�ртіншісі, газет – халықтың даушысы. 

«Жұртым» деп халықтың арын арлап, зарын 

зарлап, намысын жоқтайтын азаматтары га-

зет арқылы халықтың с�зін с�йлеп, пайда-

сын қорғап, зарарына қарсы тұрып, қарғаға 

к�зін шоқытпасқа тырысады.Газеттің пайда-

сын білімді, �нерлі халықтар к�бірек біледі.

Сондықтан неғұрлым білімді, �нерлі халық бол-

са, солғұрлым газет-журналдары к�п».

Газеттің аты мен міндеті туралы былай деп 

жазыпты:

«Аталы жұртымыздың, ауданды ұлтымыздың 

ардақты аты деп, газетіміздің есімін «Қазақ» 

қойдық. Ұлт үшін деген істің ұлғаюына күшін 

қосып к�мектесіп, қызмет ету қазақ баласына 

міндет. Халыққа қызмет етемін десеңдер, аза-

маттар, тура жолдың бірі осы. Жол ұзақ, ғұмыр 

қысқа, қолдан келгенін ғұмыр жеткенше істеп 

кетелік».

Газетте ХХ ғасырдың басындағы қазақ 

елінің саяси-әлеуметтік �мірінің ең түйінді 

м ә с е л е л е р і н е ,  қ а з а қ  ш а р у а ш ы л ы ғ ы н ы ң 

жағдайына, жер мәселесіне, басқа елдермен 

қарым-қатынасына, оқу ағарту, бала тәрбиесіне, 

әдебиет пен мәдениет, әдет-ғұрып, салт-санаға, 

тарих пен шежіреге арналған құнды материалдар 

жарияланды.

Газеттің бас редакторы Ахмет Байтұрсынұлы 

ш ы н  м ә н і н д е г і  ұ с т а з - п е д а г о г  м ә д е н и -

ағартушылық мәселелерімен к�бірек айналысты. 

(лихан Б�кей ханов к�біне саяси-экономикалық, 

Міржақып Дулатов �нер, тарих жағына к�бірек 

к�ңіл б�лді.

«Қазақ» газетіне оны басқарушы лардан басқа 

к�птеген қазақ зиялылары �здерінің ел қамына 

жанашырын білдірген мақалаларын жазып 

тұрды. Олардың бірқатары мыналар: Айбасов 

Бірмұхамбет (1895-1938), Аймауытов Жүсіпбек 

(1889-1931), Ақбаев Жақып (1876-1934), (уезов 

Мұхтар (1897-1961), Бірімжанов Ахмет (1870-1927), 

 Досжанова Аққағаз (1893-1932), Досмұхамедов 

Халел (1883-1939), Д�нентаев Сәбит (1894-1933), 

Дулатова Ғайнижамал (1895-1940), Ермеков 

«ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІ
және оның тілшілері

(лімхан (1891-1970), Жансүгіров Ілияс (1894-1938), 

Жұбанов Құдайберген (1899-1938), К�пеев Мәшһүр 

Жүсіп (1857-1931), Қарашев Ғұмар (1875-1921), 

Құдайбердиев Шәкәрім (1858-1931), Құлжанова 

Нәзипа (1887-1933), Майлин Бейімбет (1894-1938), 

Молдыбаев Мұстақым (1880-1927), Сәрсенов 

Биахмет (1885-1921), Сейдалин Жансұлтан (1856-

1919), Сейдалин Жиһанша (1877-1923), Сералин 

Мұхаметжан (1872-1929), Серкебаев Бекмұхамбет 

(1896-1976), Торайғыров Сұлтанмахмұт (1893-1920), 

Тынышбаев Мұхаметжан (1879-1937), Тілеулин 

Жұмағали (1889-1937), Хасенов Сұбханберді (1892-

1942), Шоқаев Мұстафа (1890-1941), Шорманов 

Садуақас (1850-1927).

Осы газетке Қазақстанның әр �лкесінен хат 

жазып, мақалаларын бастырып тұрған басқа да 

зиялы азаматтар к�п болды. Солардың ішінде 

Солтүстік �ңірден (бұрынғы Ақмола облысы 

Петропавл уезі) жазып тұрғандар да бірқатар еді. 

Солардың біразын келтіре кетейін.

Бұлардан басқа да бірталай проб лема лық 

мақалалары осы газетте жарияланды. 20-шы 

жылдардың екінші жартысында оның басына да 

қара бұлт үйіріле бастады. Мұны сезген Ахмет 

Ресейдің Түмен облысына барып паналайды. Сол 

жақта 1950 жылы 75 жасында қайтыс болады.

 Ж ұ м а ғ а л и  Т і л е у л и н  ( 1 8 8 9 - 1 9 3 7 )  – 

Міржақып пен Мағжанның досы, дәрігер әрі 

педагог, Алаш Орданың Петропавл уезіндегі 

б�лімшесінің белсенді мүшесі, Омбы қаласында 

құрылған Ақмола облыстық қазақ комитетінің 

мүшесі, «Қазақ» газетінің жергілікті белсенді 

тілшілерінің бірі. «Қазақ» газетінде ол к�бінесе 

дәрігер ретінде денсаулық сақтау туралы 

проблемалық мақалалар жазды. Мәселен, 1913 

жылы газеттің бірнеше санында «Денсаулық 

сақтау жайында» атты мақаласы, 1914 жылы 

қантар-шілде айларында «Денсаулық мәселесі, 

түрлі аурулардан сақтану, емделу жолдары» 

атты к�лемді мақаласы жарық к�рді. 1915 жылы 

«Қазақ» газетінде Байбатыр Ержанов-

Құлақбаевтың «Жұмбақтар», «Жаңбырлы 

д а у ы л » ,  « Н ә з і к  к � ң і л » ,  т . б .  � л е ң д е р і , 

«Бозбалаларымыздың түрі», «К�кшетауда 

к�ргендерім», «Қазақ халқынан бір-екі с�з», т.б. 

қара с�збен жазған мақалалары жарық к�рді.

Ибрагимов Хамза  «Ғалия» медресесін 

бітірген. Біраз жыл елде мұғалім болып бала 

оқытқан. Бірақ 1929-30 жылдары бай ретінде 

қуғындала бастағанда Ресейдің Түмен облысына 

қоныс аударған. Сонда жүріп «(убәкір мол-

да», т.б. әңгімелер жазып, шығармашылықпен 

айналысқан. «Қазақ» газетінде оның «Мұғалім 

қуу» атты мақаласы 1915 жылы 20 мамырда 

шығыпты. Онда Ақмола облысы Петропавл 

уезінде болған оқуға қарсы әрекеттер туралы 

жазған.

Хамза Ибрагимов б�тен жерде (Ресейде) 

жүріп елге келе алмай, ел-жұртын сағынып, �мірі 

�ксумен �ткен жан.

Шоқаев Ғабдолла «Ғалия» медресе сін бітір-

геннен кейін к�п жыл Солтүстік Қазақстанда 

(бұрынғы Ақмола облысы Петропавл уезінде) 

қазақ ауылдарында мұғалім болып бала оқытқан. 

1949 жылы оның к�п жылғы ұстаздық еңбегі 

бағаланып Ленин орденімен марапатталған. 

(кесінен тәлім-тәрбие алған оның баласы 

Нүри Шоқаев та к�п жыл осы облыста ұстаздық 

қызметін жемісті атқарды.

«Қазақ» газетінің 1917 жылғы 4-ші шіл-

д е д е г і  с а н ы н д а  Қ ы з ы л ж а р л ы қ  м ұ ғ а л і м 

А.Жолмұхамбетовтың дәрігер Жұмағали Тілеулин 

туралы мақаласы жарияланды. Сол жылғы 27 ма-

мырда оның «Учительдер съезінің қаулылары» 

атты мақаласы жарық к�рді. Мақалада сол жылғы 

7-8 мамырда Қызылжарда �ткен Қызылжар 

уезінің мұғалімдерінің съезі туралы айтылған.

1918 жылы «Қазақ» газетінің редакторлары 

Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатов сая-

си іске белсене кірісіп, Азамат соғысының бел ор-

тасында жүргенде газеттің уақытша шығарушысы 

міндетін сол газетте к�птен істеп келе жатқан 

Жәнібеков Жанұзақ атқарды.

Патшалық Ресей тұсында газет бірнеше рет 

тоқтатылған, бірақ жабылмаған. «Қазақ» газетін 

толық жабу туралы бірінші нұсқауды Кеңес 

үкіметі берді. Омбы атқару комитетінің 1918 

жылғы 4 наурызда Орынбор Совдепіне берген 

телеграммасында: «В виду того, что киргизский 

орган партии «Алаш» – «Қазақ» является кон-

трреволюционным, открыто выступает против 

Советской власти, организуя Алаш Орду, про-

сим немедленно закрыть газету» деген нұсқау 

жолданды («Победа Великой Октябрьской ре-

волюции в Казахстане и образование Казахской 

АССР». Документ №46. Алма-Ата, 1947, с. 95).

Бұл үкім жедел түрде жүзеге асырылды. Бұл 

ұлт аймақтарындағы «�згеше» ойлаушылардың 

болашақта түбіне жетер тұңғыш соққы еді. 

«Жаңа қоғамның қырағы сақшылары ұлттық 

тәуелсіздікке үндеген газеттің барлық н�мірін 70 

жыл бойы ешкімнің назарына түспейтін қапаста 

ұстап-ақ келді. Бірақ «Қазақ» газеті қаққан 

тәуелсіздік қоңырауының сарыны ұрпақтан-

ұрпаққа жалғасып, азаттықты аңсаған азаматтар 

рухын шыңдаумен болды. Бізді бүгінгі дербес ел 

болуға жеткізіп отырған да сол рух ((бдімәлік 

Нысанбаев, академик, профессор. «Қазақ», Ал-

маты, 1998 ж., 7-ші бет).

Тек еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана 

«қапаста жатқан» «Қазақ» газетінің материал-

дарымен танысып, оны зерттеуге мүмкіншілік 

туды. Бұл материалдарды зерттеуге, әсіресе тарих 

ғылымының кандидаты, профессор Үшкүлтай 

 Субханбердина к�п еңбек сіңірді. Ал қазақтың абзал 

азаматы, к�рнекті жазушы Қоғабай Сәрсекеевтің 

ұйымдастыруымен Алматыда бастапқы «Қазақ» 

газетінің дәстүрін жалғастырған жаңа «Қазақ» газеті 

шыға бастады. Бұл газеттің редакторы Қоғабай 

Сәтенұлы 2014 жылы қайтыс болғаннан кейін де 

газет �з жұмысын тоқтатқан жоқ. Руханият жана-

шыры, қазіргі құрылтайшысы Махмұт Нәлібаев 

газет жұмысын әлі де жалғастырып келеді. Яғни 

«Қазақ» газеті �зінің зор �міршеңдігін к�рсетіп, жас 

ұрпаққа үлгі боларлық қазақ рухын, қазақ дәстүрін 

жалғастыруда. 

Қайролла МҰҚАНОВ,
!лкетанушы,

ҚР Мәдениет қайраткері

Қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаев 1913-

1917 жылдары Омбы қаласында мұғалімдер семи-

нариясында оқыды, оны бітіргесін сол қалада �зі 

ашқан қазақ мұғалімдерін дайындайтын курстың 

меңгерушісі әрі оқытушысы болып қызмет 

атқарды. Сол жылдары ол «Қазақ» газетіне �зінің 

�леңдерін жариялап тұрды. Оның �леңдері 

сезімді селт еткізер жан дауысы, сұлулықтың 

м�лдір суретіндей болатын. Оның �леңдері 

к�ркемдіктің шырқау биік к�рінісіндей болып, 

�леңге ғашық оқырманның құныға оқитын жы-

рына, с�зден сурет салар үлгісіне айналды.

Ақынның «Қазақ» газетінде басыл ған 

�леңдерінің тақырыбы әр алуан. «Орал тауы», 

«Есімде, тек таң атсын», «Жарыма» сияқты 

�леңдері азаматтық лириканың озық үлгілері 

ретінде ақын ның азаматтық рухын танытса, 

«Туған жер», «К�ңіл», «Зар» атты �леңдері 

оның туа біткен табиғатына тән, сезімнің нәзік 

қырларын шерткен сыршыл жырлар.

 «Қазақтың» белсенді тілшілерінің бірі – 

Ахмет Жанталин. Троицк қала сын дағы «Расулия» 

медресесін бітіргесін зиялы азамат 1908 

жылы �з ауылында қазақ балаларына арнап 

орысша-қазақша мектеп ашқан. Оның біраз 

түлектері кейін Алашқа адал қызмет еткен. 

Ақпан революциясынан кейін Ахмет Жанталин 

Петропавл уездік Алаш Орда б�лімінің белсенді 

мүшелерінің бірі болды. 1918 жылы Петропавлда 

шығып тұрған «Жас Азамат» газетіне мақалалар 

жазып тұрды. Кеңес үкіметі кезінде әуелі 

ауылда мұғалім болады да, 1920-1923 жылдары 

Петропавл уезіндегі Преснов ауданында судья 

болып істейді. Бұл тұралы Сәбит Мұқанов «/мір 

мектебінің» 2-ші кітабында жазған-ды. Ахмет бұл 

кезде де жергілікті газеттерге мақалалар жазып, 

проблемалық мәселелерге жұрт назарын аударып 

отырған.

Ахмет Жанталин «Қазақ» газетіне қазақ 

ұлтының жанашыры ретінде бірнеше мақа-

лаларын жариялады. Мәселен, газеттің 1913 

жылғы 10 ақпанда шыққан №2 санында оның 

«Медреседе оқып шыққан шәкірттеріміз не 

болмақ?» деген проблемалық мақаласы жарық 

к�рсе, сол жылғы 23 маусымда шыққан «Емти-

хан» атты мақаласында қазақ арасындағы оқу-

ағарту ісінің жайына жұрттың назарын аударады.

1914 жылғы 31 қантарда жарық к�рген «Государ-

ственная Думада» атты мақаласында Мемлекеттік 

Думада қазақ елінен делегаттардың жоқтығына 

назаланады. Сол жылғы 15-ші маусымдағы 

мақаласында орыс тіліндегі оқу орындары мен та-

тар тіліндегі оқу орындары туралы айта келіп, қазақ 

арасындағы оқу-ағарту проблемасын к�тереді. 

Газеттің сол жылғы 9 шілдедегі санындағы «Жер 

мұңы» атты мақаласында Патша үкіметінің қоныс 

аудару саясаты қазақ жеріне салына бастаған 

қалалар, жер б�лу ісіндегі озбырлыққа наразылық 

жайы с�з болады.

28 ақпанда оның Ахмет Жанталин туралы 

«Ұлтшыл жігіт» атты мақаласы жарияланды. 

1917 жылы 3 шілдеде «Жалпы мұсылмандар 

съезі»  атты мақаласы басылып шықты. 

Мақалада ол сол 1917 жылғы 1-12 мамырда 

Мәскеуде �ткен Ресей мұсылмандарының съезі 

туралы �з ойымен б�ліседі.

 Jбуһайра Жұсыпов (1887-1967) кезінде Уфа 

қаласындағы «Ғалия» медресесін бітірген. Алаш 

партиясының мүшесі болған. Кеңес үкіметі 

тұсында мектепте бала оқытқан, болыстық 

атқару комитетін (волисполком) басқарған. 

Бірақ 1929 жылы бай адам ретінде тәркіленіп, 

Қарақалпақстанға жер аударылған. Тек 1956 

жылы ақталып елге оралған. Алайда оны «Алаш 

партиясының белсенді мүшесі болды» деп, 

 ауылдастары жылы қабылдамаған. Сондықтан 

ол Оңтүстік Қазақстандағы Шәуілдір де-

ген елді мекенге қоныс аударған. Сол жерде 

шығармашылықпен айналысып, естеліктер 

жазған. Сонда 1967 жылы 80 жасында қайтыс 

болған. Шығармалары жоғалған. Ол кезінде 

«Айқап» журналына және «Қазақ» газетіне 

халықтың ауыр тұрмысы туралы мақалалар 

жазған. Газетке берген �леңдерінде ауылдағы 

қелеңсіз жайларды сынайды. 

Байбатыр Ержанов-Құлақбаев туралы жа-

зушы Сәбит Мұқанов �з естелігінде: «Жас 

жазушылардың Қызылжарда тұратындары 

1925 жылдың күзінен бастарын қосып әдебиет 

үйірмесін жасады. Басқарушысы мен болдым. 

«Ақтас» аталатын қазақ мектебінің қасында 

ашылған үйірмені мектеп директоры, тіл және 

әдебиет сабағын оқытатын, революциядан 

бұрын «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетіне 

�лең, фельетондары басылған, «Бостандық туы» 

газетінде де �лең, фельетон, мақала жазатын 

Байбатыр Ержанов-Құлақбаев еді» деп жаз ды 

(Сәбит Мұқанов, «Есею жылдары», Алматы,  1964 

ж., 180-190 беттер).

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ
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2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығымен бекітілген 

Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
JЛІПБИІ Үндестік заңы сақталады U’ndestik zan’y saqtalady

Түркі елдерімен ортақ жазуымыз, 

ортақ ұлттық мәдениетіміз қалыптасады. 

Елбасымыз атап �ткендей: «Латын 

әрпі коммуникациялық кеңістікте 

басымдылыққа ие». Латын әліпбиі 

мүмкіндігі шектеусіз жаңа техниканың 

тілі. (сіресе компьютердің к�птеген 

бағдарламаларында т�л әріптері бар 

қазақ әліпбиі оқылмайды. Оған себеп-

кириллицаға к�шу барысында тілдің 

табиғатына, дыбысқа сай әріп, таң-

баның болмауынан, «(», «Ғ», «/» ды-

быстары сияқты т�л дыбыстарымыздың 

таңбасы ойлап табылған болатын деген 

пікірлер де бар. Аталмыш дыбыстар 

латын әліпбиінде бар. Бұл графика тіл 

заңдылығын бұзбайды. (лемге түсінікті 

әліпбиге к�шу қазақ тілінің �зіндік 

табиғатын, тазалығын, ерекшелігін 

сақтауға ыңғайлы.

Бүгінгі таңда бүкіл әлем жаһандану 

заманында �мір сүріп отыр. Еліміздің 

тарихы – бірегей мүмкіндіктерді іске 

асыру жылнамасы. Жалпы әлемдік ел-

дермен бәсекеге түсуде елімізге керек 

басты құралдың бірі – латын әліпбиіне 

негізделген қазақ жазуы болса керек. 

(лемдегі басқа ұлттармен бәсекеге түсуде 

қазақ ұлтына қажетті нәрсе әлемдік 

деңгейдегі білім. Ал бұларға бастар 

қадам жақын уақытта латын әліпбиіне 

к�шуді қолға алу. Олай болса, латын 

әліпбиіне к�шсек, қазақ тілінің буын 

үндестік заңы, дыбыс үндестік заңы, 

ерін үндестік заңы бұзылудан сақталады.

Емлетануда қиындық туғызып жүрген, 

қазақ с�здерінде ешқашан дыбыстал-

майтын және болмайтын басы артық 16 

әріптен арыламыз. С�йлеу мәдениеті 

к�теріліп, орфоэпиялық нормалар 

орфографиялық нормаларды ығыстыра 

бастайды, соның негізінде зияткерлік 

ұлт негізі қалыптасады, латын әліпбиін 

меңгеру ақпараттық кеңістікке шығуды 

жеңілдетеді, яғни ғаламтор жүйесін 

халқымызға ана тілінде меңгеруге жол 

ашады. 

Айсұлу ТҰРАРОВА,
Тараз мемлекеттік педагогикалық 

институтының доценті, филология 
ғылымының кандидаты

Tu’rki elderimen ortaq jazy’ymyz, 

ortaq ulttyq ma’deni’etimiz qalyptasady. 

Elbasymyz atap o’tkendei’: «Latyn 

a’rpi kommy’ni’kasi’alyq ken’istikte 

basymdylyqqa i’e». Latyn a’lipbi’i 

m u ’ m k i n d i g i  s ’ e k t e y ’ s i z  j a n ’ a 

tehni’kanyn’ tili. A’sirese kompi’y’terdin’ 

ko’ptegen bag’darlamalarynda to’l 

a’ripteri bar qazaq a’lipbi’i oqylmai’dy. 

Og’an sebepki’r i ’ l l i ’ sag’a  ko’s’y’ 

barysynda tildin’ tabi’g’atyna, dybysqa 

sai’ a’rip, tan’banyn’ bolmay’ynan, 

«A’», «G’», «O’» dybystary si’aqty 

to’l dybystarymyzdyn’ tan’basy oi’lap 

tabylg’an bolatyn degen pikirler de bar.

Atalmys’ dybystar latyn a’lipbi’inde bar.

Bul grafi’ka til zan’dylyg’yn buzbai’dy. 

A’lemge tu’sinikti a’lipbi’ge ko’s’y’ qazaq 

tilinin’ o’zindik tabi’g’atyn, tazalyg’yn, 

ereks’eligin saqtay’g’a yn’g’ai’ly.

B u ’ g i n g i  t a n ’ d a  b u ’ k i l  a ’ l e m 

jahandany’ zamanynda o’mir su’rip 

otyr.  Elimizdin’ tari’hy – biregei’ 

mu’mkindikterdi iske asyry’ jylnamasy.

Jalpy a’lemdik eldermen ba’sekege 

tu’sy’de elimizge kerek basty quraldyn’ 

biri – latyn a’lipbi’ine negizdelgen qazaq 

jazy’y bolsa kerek. A’lemdegi basqa 

ulttarmen ba’sekege tu’sy’de qazaq ultyna 

qajetti na’rse a’lemdik den’gei’degi bilim. 

Al bularg’a bastar qadam jaqyn y’aqytta 

latyn a’lipbi’ine ko’s’y’di qolg’a aly’. 

Olai’ bolsa, latyn a’lipbi’ine ko’s’sek, 

qazaq tilinin’ by’yn u’ndestik zan’y, 

dybys u’ndestik zan’y, erin u’ndestik 

zan’y buzyly’dan saqtalady.Emletany’da 

qi’yndyq ty’g’yzyp ju’rgen,  qazaq 

so’zderinde es’qas’an dybystalmai’tyn 

ja’ne bolmai’tyn basy artyq 16 a’ripten 

arylamyz. So’i’ley’ ma’deni’eti ko’terilip, 

orfoepi’alyq normalar orfografi’alyq 

normalardy yg’ystyra bastai’dy, sonyn’ 

negizinde zi’atkerlik ult negizi qalyptasady, 

latyn a’lipbi’in men’gery’ aqparattyq 

ken’istikke s’yg’y’dy jen’ildetedi, i’ag’ni’ 

g’alamtor ju’i’esin halqy myzg’a ana 

tilinde men’gery’ge jol as’ady.

Ai’suly’ TURAROVA,
Taraz memlekettik pedagogi’kalyq 
i’nsti’ty’tynyn’ dosenti, fi’lologi’a 

g’ylymynyn’ kandi’daty
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ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ 
КЕЗЕҢДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ

тұтастығы. Бұған бәріміз де жана шыр-

лықпен қарауымыз керек. Сондықтан 

орыстілді қазақ, қазақтілді қазақ бо-

лып екіге б�лінбеу қажет. «Б�лінгенді 

б � р і  ж е й д і »  д е м е к ш і ,  м ұ н ы ң  � з і 

мемлекетіміздің тұтастығына жік салмай 

ма? Адам қай тілде с�йлесе, сол елдің 

�кіліне айналатынын зерттеушілер айтып 

жүр. Тіл білмеген қазақ әдебиетімізден 

де, салт-дәстүрімізден де, тарихымыздан 

да мақұрым қалады. Ондайлар білектің 

күшімен, найзаның ұшымен елімізді, 

жерімізді қорғап қалған батырлардың 

есімін де, қазақ халқының тағдыры үшін 

мерт болған Алаш азаматтарының да 

кімдер екенін білмейді. Тіпті әндері сах-

на т�рінен күнде естіліп жататын Шәмші 

Қалдаяқовты білмейтін қандастарымыз 

да бар. /йткені олар қазақ тілінде беріліп 

жататын радио, теледидар хабарларын 

тыңдамайды. Қазақ әдебиетінен тіпті 

бейхабар. Дей тұрғанмен, орыстілді 

қазақтардың бәрі осындай деп топырақ 

шашқым келмейді. Қаны бір қазағымды 

жамандыққа қимаймын.  Түптің-түбінде 

�з тілдерінің қадірін түсініп, үйренер 

деген үмітім бар. Намыссыз болмайық, 

тіліміздің мәртебесін к�теруге бәріміз 

атсалысайық. С�зден іске к�шейік. 

 Айтайын деген ойым осы еді. 

Ханзипа БJЛДІКҚЫЗЫ,
Қазақстан Журналистер

 одағының мүшесі

Парламент Мәжілісінің депу-

таты Ф.Қаратаев: «Жаңа жаһандық 

кезеңдегі қазақ тілінің �сіп-�ркендеуі 

қазақстандықтардың бірлігі мен 

ынтымағына байланысты. Осы 

орайда мемлекеттік тілдің қолданыс 

аясының кеңеюінде еліміздегі түрлі 

этнос �кілдерінің жауапкершілігі 

зор» десе, Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ профессоры, сараптау комис-

сия сының т�рағасы Ж.Жақыпов 

баспаға ұсынылатын кітаптар ереже-

ге сай сараптаудан �ткізіліп отыраты-

нын жеткізді. 

«Сараптаудан �ткен еңбектер 

тақырыбы, мазмұны, әдістемелік 

сипаты тұрғысынан алғанда құнды 

кітаптар. Сонымен бірге к�ркем 

аударма саласы бойынша басылған 

еңбектердің де құндылығын атап 

к � р с е т е м і н .  Т ұ т а с т а й  а л ғ а н д а 

жарық к�рген кітаптар мемлекеттік 

тіліміздің мәртебесін биіктете түседі» 

деді Ж.Жақыпов. 

Парламент Мәжілісінің депутаты 

А.Смағұлов Елбасы Жолдауында 

айтылған «Егер қазақ тілі ғұмырлы 

болсын десек, оны ж�нсіз терми-

нологиямен қиындатпай, қазіргі 

заманға лайықтауымыз қажет», 

«Аудармаларды негіздеу тәсілдерін 

қайта қарастырып, терминология 

тұрғысынан қазақ тілін халықаралық 

деңгейге жақындату керек» де-

ген міндеттерді, бұл мәселелердегі 

түйткілдерді ғылыми негізде шешу 

керектігін еске салды. 

Д � ң г е л е к  ү с т е л  б а р ы с ы н д а 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының директоры, профес-

сор Е.Қажыбек латын графикасына 

к�шуде тіл заңдылығы басты орында 

тұруы керектігін, барша ғалымдар 

біріге отырып латын графикасына 

к�шудің сапалық деңгейіне баса 

 назар аударуын және қоғам тара-

пынан айтылып отырған ұсыныс-

пікірлер де назардан тыс қалмауын 

ортаға салды. Ал ҚР ҰҒА академигі 

С.Қасқабасов қоғамның рухани 

жаңғыруында тілдің алатын орны 

ерекше екендігін баса айтты. 

«Қазақ тілінің қазіргі таңдағы 

дамуы �ткен кезеңдермен салыстыр-

ғанда к�ш ілгері. Десе де қазақ тілін 

жаңа жаһан дық кезең талабына сай 

�ркендетуде атқаратын істер аз емес. 

Соның ішінде қазақ тілінің ғылыми 

түсіндірме с�здігін қолға алғанымыз 

абзал» деді академик. 

Жиында саяси ғылымдар док-

торы, профессор (.Бәкір, «Қазақ 

энциклопедиясы» Бас редакторының 

о р ы н б а с а р ы  Н . М а у ы т о в  ж ә н е 

басқалар Елбасы Жолдауынан 

 туындайтын мақсат-мүделелер жай-

лы пікірлерімен б�лісті. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

қапаланасың. Қазақ тілі қазақтың �зіне 

керек болмай отырғаны ма? «Ашиды 

жаның, қайнайды қаның». 

Туған тілдерін мансұқ етіп, �зге тілді 

қолданып һәм қолдап жүрген қарак�з-

дерімізді к�ргенде «Шіркін-ай! Бұларға 

ана тілдерінен жеритіндей не күн туды 

екен?» деген ауыр ой келеді. Мені, әсіресе 

жастар жағы к�бірек алаңдатады. 

Ертең олар  ұлттық сана-

сезімнен жұрдай, ата-ба-

ба дәстүрінен тү бегейлі 

қол үзіп қалса, кім нен 

к�реміз? /здері ержетіп, 

ақыл тоқтатқан жасқа 

келгенде тіл жайының 

қа дірін түсінсе ғанибет. 

Түсін бесе, ұлт үшін сол 

қайғы. 

Осылардың бәрін 

к�ріп-біліп мазам кетіп 

отырсам, «Апа, уайым-

дамаңыз,  елімізде  қазақ 

мектептері к�птеп ашылып жа-

тыр емес пе? Бәрі де біртіндеп орнына 

келеді» деп балаларым мен немерелерім 

мені жұбата бастайды. Иә, лайым солай 

болғай деп тілеймін. Дегенмен, қарекетсіз 

отырғаннан ештеңе шықпасына к�зіміз 

жетті ғой. Тіл үшін әрқайсымыз бір 

шаруа тындырып, қолымыздан кел-

генше нақты іспен үлесімізді қоссақ, 

қанеки!? (ркімнің �з мүмкіндігі бар. 

Тым болмағанда әр ата-ана �з баласын 

жаңа сапалық деңгейде дамуының 

�зекті мәселелерімен сабақтасып 

жатқанына тоқталды. 

Келесі  болып с�з  алған ҚР 

Парламент Мәжілісінің депута-

ты С.(бдірахманов мемлекеттік 

тіліміздің дамуы, �сіп-�ркендеуі 

қазіргі заманның ақпараттық техно-

логиялық талаптарына үйлесуімен 

байланысты екенін, бұл ретте Ер-

бол  Тілешов басшылық етет ін 

Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді 

дамытудың республикалық үйлестіру-

әдістемелік орталығы ана тіліміздің 

қолданыс аясын уақыт сұранысына 

сай бейімдей отырып, ілгерлетуге 

зор үлес қосып келе жатқанын айт-

ты. «Тіл әлемі» порталы, «Емле.кз», 

«Терминком.кз», «Атау.кз» секілді 

заманауи талаптағы сайттар іске 

қосылып, қазақ тілінің түрлі саладағы 

қолданыс әлеуетін еселеуге серпін 

беруде. Қазірде «Енші» зияткерлік 

сайысы,  «С�з  қа  зынасы» атты 

анимациялық фильмдер қолға алы-

нып, тың бағыттағы істер атқарылып 

отырғанын орынды бағалаймыз» деді 

Мәжіліс депутаты. 

Бұдан соң ҚР Парламент Сена-

тының депутаты М.Бақтиярұлы �з 

ойын ортаға салды. Ол Елбасы Жол-

дауын елімізді жаңа жетістіктерге 

бастайтын қуатты реформаторлық 

бастамалаларының заңды жалғасы 

екендігін айта келе, сенаттың бірнеше 

депутаты Ш.Шаяхметов атындағы 

Тілдерді дамытудың республикалық 

үйлестіру-әдістемелік орталығының 

саралауына жіберілген әдістемелік 

құрал, оқу құралдары, с�здіктер, 

балаларға  арналған танымдық 

еңбектерді сараптауға қатысып, ой-

пікірлерін білдіру мүмкіндігіне ие 

болғандығын тілге тиек етті. 

«Білікті мамандардың қатысқан 

с а р а п т а у  ж ұ м ы с т а р ы  ж а у а п -

кер шілікпен жүргізілді.  Жарық 

к � р г е н  е ң б е к т е р  Е л б а с ы н ы ң 

«Т�р  тінші �неркәсіптік револю-

ция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» Жолдауында атап 

к�р сетілген руханият мәселелерімен 

ба рынша тамырласып жатуы қолға 

алынып отырған істердің заман та-

лабында екенін к�рсетеді» деді ол. 

«Астана медицина университеті» АҚ 

ректоры М.Шайдаров Жолдаудағы 

к�кейкесті мәселелердің барша зиялы 

қауымды толғандырып отырғанын, 

соның ішінде латын графикасына 

�ту мемлекеттік маңызы бар кемел іс 

екендігіне тоқталды. 

орысша с�йлеуін жалғастыра берді. Не-

меремдей жас қызбен тәжікелесіп тұруға 

дәтім де бармады, дәрменім де жетпеді. 

Ештеңе алмастан шығып жүре бердім. 

Қайтесің, қайран ата-бабаның тәрбиесі-

ай, к�зден бұл-бұл ұштың-ау дейсің 

қамығып. 

Мен тұратын үйдің ауласында бала-

лардың ойынына арналған шағын 

алаңқай бар. Сол маңда тұратын ата-

аналар бүлдіршіндерін әкеліп ойната-

ды. Бәрі де қазақ. Қазақ болғандарын 

қайтейін, балаларымен тек орысша 

с�йлеседі. Қайсыбіреулеріне: «Бұларың 

не,  қарақтарым-ау, мына сәбилер ертең 

кім болып �седі?» деп жайлап қана ай-

тып едім, олар жаңағы дүкенші қызға 

ұқсап, дес бермей, �з дегендерімен 

қарсыласып, айтыса бастады. С�зімді 

амалсыз тоқтаттым. Шынымды айтай-

ын, әке-шешелерінің �з балаларымен 

орысша с�йлескенін естігенде  еріксіз 

кейін, мәселеміз де, міндетіміз де ортақ. 

Ол – мемлекеттік тіліміздің �з тұғырына 

қонуы. 

/зімнің зерттеуім бойынша және 

к�пші ліктің пікіріне қарағанда қазақ 

м е к т е п т е р і н д е ,  ә с і р е с е  б а л а б а қ -

шаларында бүлдіршіндердің ана тілімізде 

с�йлеп кетуі айтарлықтай дәрежеде 

к�рінбейді. Жұмысты, ең алдымен, жас 

ұрпақтан бастаған ләзім. Ол үшін отбасы 

тәрбиесіне к�ңіл б�лінуі қажет. Алды-

мен, болашақ ұрпақтарымыздың орыс 

тілді болып кетпеуіне абай болайықшы. 

Алдымызда аумалы-т�кпелі жағдайдағы 

ана тіліміздің тағдыры тұр. Тіл тағдыры 

– ұлт тағдыры екенін естен шығармайық. 

Біз ширек ғасыр бойы (егемендік 

алғаннан бұрынғыны есептемегенде) ана 

тіліміздің тағдыры туралы айтудай-ақ 

айтып келеміз. Қазақ тілі мемлекеттік тіл 

деп Ата Заңымызға тайға таңба басқандай 

етіп жаздық. Бірақ оның мемлекеттік фо-

румдарда қолданысы к�ңіл к�ншітпейді. 

Заңдар да к�біне-к�п басшылардың 

қолайлығына қарай орындалатынын 

байқап жүргенімізді несін жасырайық. 

(сіресе тіл мәселесіне келгенде. 

Былтыр ұшақта қазақ тілінде қызмет 

алғысы келген азаматтың басы дауға 

қалғаны бар. Шын мәнінде, бұл жерде 

Конституция бабын бұзған, �з міндетін 

дұрыс атқара алмаған ұшақ 

қызметкері кінәлі емес пе? 

Соны айыптау керек еді 

ғой. Бұл жағдай бір емес, 

талай к�рініс тауып 

жүрген оқиға. 

Қ о ғ а м ы м ы з д а 

т і л г е  б а й л а н ы с  т ы 

�зекті �ртейтін жайт-

тар аз емес. Жар на ма-

лардағы қате жазулар, 

тілді қор лайтын сауат-

сыз  ау дармалар, тағысын 

тағы лар. Бұған күнделікті 

�мірде куә міз. Бірде дүкенге 

кірсем, сатушы қазақ қызы 

менімен орысша с�йлесе бастады. 

– Қарағым, мен қария кісімін ғой, 

менімен қазақша с�йлессеңші, – дедім.  

Ол с�зімді ұнатпай қалды. Ойының 

аңғарынан байқағаным, �зінің қазақ 

тілінде с�йлемей жүргенін �згелерден 

к�ргісі келіп тұр. (р адам �зінен баста-

уы керек емес пе? «Алдымен �згелер 

с�йлесін, сонда мен де қазақша с�йлейтін 

боламын» дейді. С�йтті де, міз бақпастан 

Зиялы қауым �кілдері, ғалымдар 

мен қоғам қайраткерлері қатысқан 

алқалы жиында Ш.Шаяхметов 

атындағы Тілдерді  дамытудың 

республикалық үйлестіру-әдістемелік 

орталығының директоры Е.Тілешов 

елеулі құжаттың ел �мірін жақсарта 

түсуге бағытталған келелі тұстарын 

ортаға салды. 

–  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у д ы ң  б а -

сым бағыттарын айқындап берген 

Елбасының «Т�ртінші �неркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері» Жолдауы бар-

ша зиялы қауымға жаңа міндеттер 

жүктейді. Осы орайда �ткізіліп отырған 

«Елбасы Жолдауы: жаңа жаһандық 

кезеңдегі қазақ тілі» атты д�ңгелек 

үстелдің маңызы зор. /йткені Елбасы 

Жолдауындағы қазақ тіліне байланы-

сты, латын әліпбиіне к�шуге қатысты 

парасат пайымды кемел ойларды 

негізге ала отырып, бүгінгі іс-шараны 

біздің орталықта орындалған 2017 

жылғы баспа және басқа �німдердің 

тұсаукесерімен байланыста �ткізіп 

отырмыз, – деді Е.Тілешов. 

Бұл  жұмыс Мәдениет  және 

спорт министрлігі Тілдерді дамы-

ту және қоғамдық-саяси жұмыс 

комитетінің тапсырмасы бойын-

ша жүзеге асырылды. Орталық 

директоры атқарылған бірқатар 

жұмыстар ж�нінде де құлағдар етті. 

Мәселен, Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлігінің 

т а п с ы р м а с ы  б о й ы н ш а  « А х м е т 

Байтұрсынұлы» атты энциклопе-

дия, латын әліпбиі мен лексикасына 

байланысты еңбектер, ономастика, 

терминология, балалар әдебиеті, 

әдістеме, ана тілдерін оқыту бойын-

ша жетпіске жуық маңызды еңбектер 

жарық к�рген. Жаңа кезеңдегі қазақ 

тілін заман талабына сай бейімдеуде 

балаларға арналған 15 минуттық «С�з 

қазынасы» анимациялық фильмі, 

«Енші» бағдарламасы дайындалды. 

ҚР Мәдениет және спорт ми-

нистрлігі Тілдерді дамыту және 

қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 

т�рағасы Қ.Борашев Қазақстан 

дамуының басым бағыттарын айқын-

дап берген Жолдауда жаңа жаһандық 

кезеңдегі қазақ тілінің дамуына баса 

назар аударылғанын атап �тті. 

Ол осы мақсатта ҚР Мәдениет 

және спорт министрлігі Тілдерді 

д а м ы т у  ж ә н е  қ о ғ а м д ы қ - с а я с и 

жұмыс комитетінің тапсырысы-

мен жарық к�рген жетпіске жуық 

еңбектердің мемлекеттік тіліміздің 

   – -      
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Latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ – ata-babamyzdyn’ san g’asyrlardan arman etken ta’y’elsizdikti, 
ry’hani’ bostandyqty, sai’asi’ derbestikti nyg’ai’ty’dyn’ belgisi. Latyn a’lipbi’in qoldany’ 
– a’lemdik i’ntegrasi’a, aqparat aly’ mu’mkindigi mizdin’ arty’y, qazaq ma’deni’etinin’ 
du’ni’eju’zinin’ a’debi’etimen, ma’deni’etimen tezirek qay’ys’y’y.

(Басы 1-бетте)

Мысалы, Қостанай облысындағы Руд-

ный, Лисаков қалаларында басшылардың 

табал дырығын тоздыра жүріп алғашқы 

қазақ сыныптарын ашқанбыз. Қалалық 

радио да тұңғыш рет қазақ тілінде хабар 

тарата бас тады. Қазіргі таңда Лисаков 

қаласында бір қазақ мектебі, Рудный-

да екі қазақ мектебі бар. Екі қалада да 

қалалық радио мен телеарналар қазақ 

тілінде с�йлеп тұр.

Нақты іс керек деп отырғаны мыз дың 

бір мәнісі осы. Бұл ретте айтайын дегенім, 

«Қазақ тілі» қоғамы да қайта жаңғырып, 

тіл саласындағы қыруар жұмыстарға 

ұйытқы, бастамашы болуын бұрынғыдай 

жалғастыра бергені абзал. /йткені бір-

лесіп атқарған істен міндетті түрде 

нәтиже шығады. Бәріміздің илегеніміз 

бір терінің пұшпағы ғой. Б�ле-жаратын 

ештеңесі жоқ. Ортақ шаруа болғаннан 

қазақша оқытсын, қазақ балабақшасына 

берсін! Бұл да жұмыстың маңызды бір 

парасы.  

«Мен қазақпын, мың �ліп, мың 

тірілген» деп Жұбан Молдағалиев жырла-

ғандай, түрлі зұлмат-зобалаңдардан, 

аштық пен қырғындардан аман қалып, 

тәуелсіздік заманына жеттік. Құдайға 

шүкір. Қызыл империяның құрсауында 

жүріп те тілінен айрылмаған қазақ, 

әлем таныған егеменді елге айналғанда 

�кінішке қалдырмас деген сенім бар. 

Кезінде Қазақстанға саяхаттап кел-

ген бір француз елімізбен жақсылап 

танысқан соң қазақтар туралы «/здері 

орысша с�йлейді, бұл сонда қандай 

халық болғаны?» деп таңғалған екен 

дейді.  Қалай тауып айтқан! Бәрі де рас 

қой. Намысқа тиетін-ақ с�з. Бірақ ащы 

да болса шындық. 

Осының бәрі тілге байланысты ай-

тылып отыр. Тіл тұтастығы – мемлекет 

Суретті түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ

ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ – 
ұлт болашағы

Мен 
тұратын үйдің 

ауласында бала-
лардың ойынына 

арналған шағын алаңқай 
бар. Сол маңда тұратын 

ата-аналар бүлдіршіндерін 
әкеліп ойнатады. Бәрі де 

қазақ. Қазақ болғандарын 
қайтейін, балалары-

мен тек орысша 
сөйлеседі. 
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Тіл тазалығы толғандырады
АШИДЫ ЖАНЫҢ...
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11 сынып оқушылары арасында 

�ткен олимпиадаға барлығы 214 оқушы 

қатысып, оның 56-сы қорытынды сын-

нан сүрінбей �ткен. Жеңімпаз атанған 

15 оқушы «Sabanci» университетінде 

жеңілдікпен білім алатын болды. Ал 

тегін грантты Ақтау қаласындағы 

мамандандырылған экономикалық 

лицейдің 11 сынып оқушысы Ақмарал 

Амантұрдиева ұтып алды. Ол енді 4 жыл 

бойы Ыстамбұл қаласында білім алатын 

болады.  Оқу гранттарын және стипен-

дияларды «Sabanci University» аймақтық 

директоры Эбру Коч �з қолымен табыс 

етті.   

Ш а р а ғ а  М а ң ғ ы с т а у  о б л ы с ы 

кәсіп керлер палатасының �кілдері, 

облыстық біл ім басқармасының 

Президент білім беру бағдарлама-

ларының негізгі басымдығы �згерістерге 

үнемі бейім болу мен жаңа білімді 

меңгеру қабілетін дамыту екендігіне 

тоқталды. Орта білімге қатысты жаңа 

мазмұндағы мақсаттардың орында-

луының межесі 2021 жылы аяқталуына 

сәйкес педагогтардың да білім беру 

сапасына мән беруді алға қойды. 

«Қазақстандықтардың болашағы – 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

еркін меңгеруінде» дейді Елбасы-

мыз. Сонымен қатар орыс тілді мек-

тептер үшін қазақ тілін оқытудың 

жаңа әдістемесі әзірленіп, енгізілуі, 

латын әліпбиіне к�шуіміз және 11 

сынып түлектерінің жаратылыста-

ну бағытындағы пәндерді ағылшын 

тілінде �туге к�шуі – жеті рет �лшеп 

барып, жүзеге асқан шешімнің түйіні 

болып отыр. Мектеп бітіруші түлектер 

бәсекеге қабілетті болғаны дұрыс. 

Осы мәселелердің қатарынан орын 

алған �зекті мәселенің бірі – орыс тілді 

мектептер үшін қазақ тілін оқытудың 

әдістемесін жаңа бағытта ұйымдастыру. 

Менің ойымша, мектепті жаңа ғана 

аттаған бастауыш сынып оқушысының 

тілді меңгеріп кетуі үшін сол тілде 

ауызша және жазбаша қабілетін 

қалыптастыру қажет. Оқушыларды 

шығармашылыққа баулу – мұғалімнің 

бірден-бір мақсаты болғаны ж�н. 

Қазақ тілін саналы және сапалы 

меңгертудің бір шарты – білім беру 

технологияларын ұтымды қолдану. 

Оқыту технологияларының нышанда-

ры Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынұлы, 

М . Ж ұ м а б а е в ,  Ж . А й м а у ы т ұ л ы , 

Қ.Жұбанов, М.Балақаев, т.б. қазақ 

ғ а л ы м  д а р ы н ы ң  е ң б е к т е р і н е н 

 бастау алады. Мәселен,  Ыбырай 

 Алтын са рин нің тілдік дағдыны жетіл-

діру технологиясы қазақ тілі сабақ та-

рында білім алушының тілдік дағды ла-

рын жетілдірумен шығармашы лыққа 

баулу әдісі кеңінен орын алатыны 

байқалады. 

А.Байтұрсынұлының танымдық-

тағылымдық технологиясы білім 

алушының тілін дамыту, танымын 

кеңейтуге жол ашады. Қ.Жұбановтың 

дамыта оқыту технологиясы білім 

а л у ш ы н ы ң  т ұ л ғ а л ы қ  ж а ғ ы н а н 

қалыптастыру мен дамыту және 

біліктілік деңгейіне қарай меңгерту 

к�зделеді. М.Балақаевтың с�йлеу 

мәдениетін қалыптастыру техно-

логиясы тілдік білімнің нәтижесін 

құзыреттілік деңгейіне к�теруді мақсат 

ететін қазіргі уақыт талабымен үндеседі. 

Қазіргі қазақ әдіскер-ғалымдары 

ішінен Н.Оразақынованың «Са-

тылай кешенді талдау технология-

сы», Р.Шаханованың «Мамандыққа 

бейімдеп оқыту  технологиясы», 

(.(лметованың «Сұхбаттық оқыту 

технологиясы,» А.Сатбекованың «Жо-

балай оқыту технологиясы» және 

Қ.Қадашеваның «Жаңғырта оқыту 

технологиясын» атап �туге бола-

ды. Аталған еңбектер сабақ сапасын 

арттыруға, білім деңгейін жақсартуға, 

оқытушы шеберлігін шыңдауға таптыр-

 мамандары, ата-аналар мен мұғалімдер 

қатысты.   «Compass Education» шетел-

де білім беру агенттігінің директоры 

 Айжан Құлжабаеваның айтуынша, олар 

Түркия ғана емес, әлемнің к�птеген 

беделді  оқу  орындарымен �зара 

ынтымақтастық орнатқан. «Compass 

Education» шетелде білім беру агенттігі 

оқушыларға тек жолдама беріп қана 

қоймай, бірінші курсты аяқтағанша 

студентпен тығыз байланыста болады. 

Болашақ студенттің білім алатын оқу 

орны, сол мемлекет туралы арнайы 

тренинг ұйымдастырады. Бұл үдерістен 

ата-аналар да тыс қалмайды.

Кәмшат ІЗБАСАРОВА
 Маңғыстау облысы 

мас құрал. Ендігі мәселені баяндау үшін 

тақырыбымызға бет бұрсақ. Орыстілді 

мектептер үшін қазақ тілін оқытудың да 

�зіндік әдіс-тәсілі бар. Оқушының әуелі 

тілі жаттығуы үшін қазақ тілінің т�л 

дыбыстарын айтылуына сай үйрет ке-

німіз абзал. С�здерді үйретуден бұрын 

әр әріптердің дыбысталуын �з ере-

жесіне сай меңгертуіміз керек. Бұл 

оқушылардың дұрыс с�йлеуіне себепкер 

болатыны белгілі. Жаңа технологияның 

басты мақсаттарының бірі – бала-

ны оқыта отырып, ой еркіндігін, 

ізденімпаздығын дамыту, �з бетінше 

шешім қабылдауға дағдыландыру.

Оқушылардың дұрыс с�йлеуі үшін 

оларды ең алдымен дұрыс с�йлеу 

үлгісіне дағдыландырғанымыз ж�н. Ды-

быстардан кейінгі с�зді, с�з тіркестерін 

дұрыс айтуға үйрету, мәтінді, �лең 

с�здерді айтқанда дауыстың анық 

болуын қадағалау, сұрақтарға жауап 

беру, сұрақ қоя білу мен әңгімені бас-

тау, жалғастыру, аяқтай білу қабілетін 

қалыптастыру сияқты жұмыстар қатар 

�рбіп отырғаны абзал. Сондай-ақ 

берілген тапсырма бойынша моно-

логқа да, диалогқа да қабілетті болғаны 

жақсы. Осындай жұмыс кең түрде жүр-

ген тұста оқушының с�йлеу ерек шелігі 

күннен күнге артып отырады. Мұнда 

мәтіндерді к�біне оңайдан қиынға 

қарай �рбіткен мұғалім үшін ыңғайлы.

(р әріптің тайға таңба басқандай жа-

зылуынан бастап, с�здерді мағынасына 

сәйкес қолдануға үйрету жоғарыдағы 

к�рсетілген әдістемелерден кейін 

орын алса, бұл істен жақсы нәтиже 

к�руге болады. Бұл барлық мектепте 

орындалатын негізгі талаптар. Бірақ 

біз осы талаптарды түрлендіруіміз 

қажет. Ол үшін шет тілдерін үйрету 

барысындағы әдістерді �зімізге де 

қолдансақ пайда әкелмесе зиянын 

тигізбейді. Оқушыларға сабақ үстінде 

алаңсыз теорияны оқыта бергеннен 

нәтижеге қол жеткізе алмаймыз. Олар-

ды сол меңгеріп отырған тіліне, яғни �з 

ана тіліне қызықтыру қажет. Аталған 

әдісті жүзеге асыруға бейнероликтер 

мен ертегілердің, жаңылтпаш пен �лең-

жырдың к�п к�мегі тиеді. Бастауыш 

сыныптағы оқушылардың анимацияға 

құмар екені белгілі. Осы аниматорлық 

бейнероликтерді аудио әрі оқушыны 

с�йлету үшін қолданғанымыз дұрыс. 

Сабақ барысында орыс тіліндегі мақал-

дарды беріп, қазақша баламасын табуға 

тап  сырма берсе, бұл тіл үйренуші оқу-

шы үшін қызық әрі пайдалы іс болар 

еді.

Сабақ үстінде ойындардың да пай-

дасы бар екенін ұмытпағанымыз дұрыс. 

Негізі ойын технологиясының 200-ден 

астам түрі бар. (р күні бағыттаушы әр 

қалай дайындықпын келіп, ойын тех-

нологиясын пайдаланса, оқушылардың 

оқуға деген қызығушылығы артады. Біз 

оқушыларды балл жинау үшін оқуға 

үйретпегеніміз дұрыс. Білімді басты 

орынға қоюымыз керек. 

Еліміздің болашағы к�ркейіп, �рке-

ниетті елдер қатарына қосылуы, бүгінгі 

ұрпақ бейнесімен к�рінеді.  «Келер 

ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін 

арқалап келеміз» деген Елбасымыздың 

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

жауапкершілік міндетін жүктеп отыр. 

Дүниежүзілік озық тәжірибелерге 

сүйеніп, жаңа типті оқыту, яғни әр 

баланың табиғи қабілетін дамыту 

үшін қолайлы жағдайлар жасай оты-

рып, оны жан-жақты дамыту ұстаздар 

қауымының басты міндеті. 

АЛМАТЫ
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ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

Ф о л ь к л о р т а н у ш ы л а р  т а р и х и , 

генетикалық және мәдени деп жіктейтін 

типология түрлерінің соңғысының пайда 

болуының тарихи негіздері айқынырақ 

б о л а д ы .  С о н д ы қ т а н  қ а з а қ т а р  м е н 

қырғыздардың халық шығармаларындағы 

ортақ тұстардың алмасу мерзімі мен 

с е б е п т е р і н  н а қ т ы р а қ  к � р с е т у д і ң 

мүмкіндіктері мол. Бұл, әсіресе сюжет 

мәселесінде айқынырақ к�рінеді. 

Қос халықтың эпикалық мұрасында 

ортақ сюжеттердің дені шығармашылық 

алмасулардың нәтижесі екенін айқындау 

к�п қиындық туғызбайды. Фольклорлық 

алмасулардың нәтижесіне үңілер болсақ, 

сан алуан фольклорлық пішіндердің 

қазақтардан қырғыздарға к�бірек ауыс-

қандығы аңғарылады. Оның �зіндік се-

бептері де жоқ емес. Біздіңше, оның бір-

неше себептері бар. Біріншіден, бұл қа-

зақтардың қырғыздарға қарағанда ислам 

дінін ертерек қабылдауымен байланысты. 

Исламды қабылдаған соң түркілердің 

мәдениеті қайта �ңделді. Осы �ңделу 

үдерісінің хронологиялық ретімен мәдени 

алмасу бағыты да сәйкесіп отырған. Қазақ 

ұлтының негізін қалаған ру-тайпалардың 

к�пшілігі ислам мәдениетін ертерек 

қабылдаған Сыр бойындағы қалалармен 

байланысты болды да, ал қырғыздардың 

исламнан шалғай Енесей бойынан қазіргі 

Алатау маңына қоныс аударғаны белгілі. 

Екіншіден, к�птеген тарихи ахуалды 

қазақтар қырғыздан бұрынырақ бастан 

кешірді. Мәселен, отаршылдық езгінің 

тақсіретін қырғыздардан бұрынырақ татты. 

Қырғыздар �з бастарына түсер нәубетті 

қазақтардың кешіп отырған күйінен ал-

дын ала білді. Бұның жарқын мысалын 

қос халық поэзиясындағы зар заман 

сарынының ерекшелігінен-ақ байқауға 

болады. Осы мәселені зерттеген ғалым 

Б.Омаров «Қазақ-қырғыз қасіретнамасы» 

атты еңбегінде: «Қырғыз ақындарына тән 

бірінші ерекшелік, олардың жырларында 

қазақ ағайындарының жер-су атаулары, екі 

елдің ұқсас әдет-ғұрыптары жиі аталады. 

Олардың заман зарын айтқан �леңдерінің 

ортақ түйіні қырғыз-қазақ қор болдыға 

саяды. К�ршілестігі де, еншілестігі де 

бір елдің бірлігі мен татулығын, заман 

тауқыметін бірдей к�ргендігін ашына 

жырға қосқан солар. Ал қазақтың зар  заман 

ақындарында ол жоқ» дейді. Бұдан қырғыз 

ақындарының назары қазақ тағдырына 

к�п ауғандығын к�реміз. Үшіншіден, 

қырғыз халқында эпикалық дәстүрдің 

басым б�лігін «Манас» жыры алды десек 

болады. Олар манасшылдыққа к�бірек 

ден қойды. Сондықтан кейінгі ғасырларда 

шағын жырларды жырлаушы қырғыз 

жыршыларының қазақ фольклорынан 

үйренгені к�п болды. Міне, осындай 

жағдайларға байланысты, қазақтардан 

қырғыздарға сюжеттер мен шығармалар 

басымырақ алмасты. Қазақ фольклорының 

қырғыздарға әсер ету үдерісін екі кезеңге 

айтылып отыратыны кездейсоқ болмауға 

тиіс. Ол ерте кезде түркі руларының дербес 

күн кешіп, бір-бірімен қанаттас жатқан 

кезінің елесі тәрізді әсер қалдырады. Мұны 

кейінгі жыршылар әдейі қосқан дегенге 

к�ңіл иланбайды» дей келе, жырда қазақ 

руларымен бірге к�не ру-тайталардың да 

аттары аталатынын айтады. 

Майк�т пен Жамбылдың таратқан 

жырлары негіз інен бір жыршылық 

Осы секілді себептермен қырғыздар 

арасында к�п қазақ жырлары айтылған. 

Оның қатарында айрықша б�ліп айта-

тын «Шора батыр», «Мұңлық-Зарлық», 

«Қыз Жібек», «Қыз Дариха» секілді жыр-

лар. Осының ішіндегі кеңінен тараған – 

«Шора батыр» жыры. «Шора батырдың» 

қырғыздардан жазып алынған екі нұсқасы 

Қырғыз Ұлттық Академиясының қолжазба 

қорында сақтаулы. Оның бірін Сырдыбаев 

Тұрсалыдан Ботаяров Қамбаралы деген 

кісі жазып алған. К�лемді 5200 жол ша-

масында. Екінші қолжазба да 1970 жылы 

қағазға түскен. Қағазға түсірген жырлау-

шы Сооронбек Чойбеков. Сырдыбаев 

Тұрсалы нұсқасы бұрынғы нұсқалардан 

�згешелігі бар. Бұл екі нұсқа кейіннен 

қырғыз фольклорының «Ел әдебиеті» деген 

к�птомдығының 11 томына енген.

« Ш о р а  б а т ы р д ы ң »  қ ы р ғ ы з ш а 

нұсқасының біреуі «Нәрікбай» деп атала-

ды. Нәрікбай деп аталатын себебі, мұнда 

Шораның ерліктерінен г�рі Нәрікбай 

ж�ніндегі баяндаулар к�бірек айтылған. 

Негізінен алғанда, бұл туындыларды 

Майк�т жырлаған нұсқадан  бастау алғаны 

к�рініп тұрады. /йткені Майк�ттің жыр-

лауынан (.Диваев жазып алған үлгі жар-

тысынан астамы ғана жазылған. Шора 

батырдың Қазанға барғаннан кейінгі 

ерліктері ж�нінде негізгі б�лім жазы-

лып алынбай қалған. Себебі я уақыт 

тапшылығы, я басқа жағдай, ол жағы бізге 

белгісіз. (.Диваевтардың ықпалымен 

нақты қағазға кім түсіргені белгісіз осы 

қолжазба кейіннен жыршылардан жаттап 

алып «Шора батыр» жырын халықтың 

арасына таратуына негіз болған деп ой-

лаймыз. Сондықтан негізгі б�лігі Нәрік 

туралы болғандықтан, бұл жырлардың 

к�бі кейіннен «Нәрік» деген ат алып 

кеткен болса керек. Қырғыздарда да бұл 

жырлардың «Нәрікхан», «Нәрікбай» деп 

аталу себебі осы Майк�т нұсқасының 

ықпалынан бастау алуы тиіс. Бірі – 

Майк�т ақын арқылы болса, екіншісі – 

оның ұлы Арқабай арқылы келген секілді. 

Қырғыздар арасына қазақтардан 

барған деп кәміл айтуға болатын тағы бір 

жыр – «Мұңлық-Зарлық». Бұл  туынды 

�зінің шығу дәуірі ж�нінен к�не бол ға-

нымен, оның таралу ауқымы кең емес. 

Оның да �зіндік себептері бар. Бірақ ол 

басқа бір тақырыптың �зегі, сондықтан біз 

оған бұл жерде тоқталмаймыз. «Мұңлық-

Зарлық» жыры қазақ,  қарақалпақ, 

қырғыз халықтары арасында сақталған. 

Қазақтар арасында таралған нұсқа әуел 

баста Жүсіпбек Шайхисламұлының Қазан 

қаласында 1896-1916 жылдар аралығында 

бірнеше рет кітап етіп шығарған жария-

ланымынан бастау алған. Қырғыздарға 

қазақ нұсқасының ықпал еткендігін 

Кәрам жырау айтқан қарақалпақ және 

қазақ нұсқаларын салыстыру арқылы 

к�з жет кізуге болады. Қарақалпақтардың 

нұсқа  сында кейіннен енгізілген деуге 

тұрарлық к�птеген тың эпизодтар, са-

рындар бар. 

Қос ел фольклорындағы сюжеттік 

алмасу тек бір бағытта, яғни қазақтардан 

қыр ғыздарға қарай жүріп отырды десек, 

қателескен болар едік. Бұған кері үдеріс 

те жүре бастады. Кеңес дәуірінің алғашқы 

кезеңдерінде «Манастың»  жекелеген тарау-

ларын қазақ ақындары да айта бастаған 

болатын. Бұның мысалы ретінде Кенен 

(зірбаев тың «Т�кетай мен Мәнікерін» 

айт сақ та жеткілікті. Алайда бұл үдеріс 

жазу мә де  ниетінің кең �рістеуімен, 

ғылым-білімнің дауымен байланысты, 

жал пы фоль клорлық заңдылықтарға сай 

тоқырады.

Қазақ-қырғыз  фольклорындағы 

ортақ сюжеттердің басым б�лігі тарихи-

мәдени типологияның жемісі деп қарауға 

тұрарлық. Ол екі халықтың арасындағы 

әрі туыстық, әрі к�ршілестік, әрі тарихи 

тағдырластықтың себебінен, �зге туыстас 

елдермен салыстырғанда, анағұрлым 

айқынырақ к�рінді. 

Болат ҚОРҒАНБЕКОВ, 
Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті
қазақ әдебиеті кафедрасының 

профессоры, филология 
ғылымының кандидаты

АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ – 
халық қазынасы

б�ліп қарауға болады. Оның алғашқысы – 

екі халықтың бір хандық құрамында болған 

ХV-ХVІ ғасырлар болса, екіншісі – екі ел 

арасында бейбіт қатынас орнап, мәдени 

байланыстар күшейетін ХІХ ғасырдың 

екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезі. 

Қазақ фольклорынан қырғыздарға 

ауысу үдерісінің алғашқы кезеңінде 

барған эпикалық пішін түрлері к�бірек 

«Манас» эпопеясының құрамына еніп, 

оның мазмұнын байытты. Қырғыздың 

әйгілі «Манасындағы» қазақ эпикалық 

дәстүріндегі жырлардың кейіпкерлері, 

сюжеттері осыны к�рсетеді. Атап айтсақ, 

мұндағы Ер Қосай, Алманбет, Жаңбыршы, 

т.б. ноғай батырларының қазақ фолькло-

рынан ауысып барғандығын к�птеген 

зерттеушілер күмәнсіз мақұлдайды. 

В.М.Жирмунский «Түркі қаһармандық 

эпосы» еңбегінде Тахир және Хақназар 

хан тұстарында қырғыз бен қазақ тығыз 

қ а р ы м - қ а т ы н а с т а  б о л ы п ,  б і р т ұ т а с 

елге айналғандығын, бірақ 1580 жылы 

Хақназар дүниеден �ткеннен кейін бұл 

байланыс үзілгендігін айта отырып, осы 

кезең аралығында қазақ-ноғай эпосында 

кездесетін тарихи тұлғалардың «Манас» 

жырында да к�рініс тапқанына ден қояды. 

В.М.Жирмунский Ш.Уәлихановтың: 

«Манастағы» Ер К�кше – қазақтың ханы, 

Айдар ханның ұлы және жекпе-жек-

те Манастан жеңілген Қамбар ханның 

ұрпағы. Қазақ эпосындағы Ер К�кше 

Қамбар ханның ұлы, ол қарақыпшақ 

Қобыландымен соғыста �леді» деген пікірін 

негізге ала отырып, «Манас» жырындағы 

қазақ пен қырғызға ортақ кейіпкерлерге 

тоқталады. Қазақ эпосындағы Ер Қосай 

мен «Манастағы» басты кейіпкерлердің 

бірі Кошай есімдерінің ұқсастығының 

жайдан-жай еместігіне к�ңіл б�леді. Соны-

мен қатар ғалым Манастың жарының есімі 

Қаныкей екеніне зер салып, бұл аттың 

қазақ жырларында бас қаһарман олжалап 

алатын жау елдің ханының қыздарына 

тиесілі болып келетінін к�рсетеді. С�йтіп, 

қазақ-ноғай эпосы қаһармандарының 

тарихилығына үңіліп, олардың «Манас» 

жырынан орын алуына екі халықтың 

к�ршілестігі әрі рухани байланыстылығы 

себеп болғанын баса к�рсетеді. 

Қазақ ғалымдары да бұл мәселеге 

әрдайым к�ңіл б�ліп отырған. «Манастағы» 

қазақ тақырыбын зерттеген академик 

Рахманқұл Бердібай «Эпос мұраты» атты 

еңбегінде: «Манас» эпосында осы секілді 

тайпалардың екінің бірінде-ақ тізбектеліп 

Тіл тазалығын сақтау – с!здерді орнымен қолданып, 
дұрыс с!йлей білуден басталады. Бірақ оған мән беріп 
жатқан кім бар?! Қалай болса солай с!йлейміз. Кейде 
ауызекі с!з ғой деп ақталғандай боламыз. Ауызекі 
с!здің !зін тап-тұйнақтай етіп, тігісін жатқызып 
с!йлеу керек. Jйтпесе, нағыз тілбұзарлық сонда бас-
талады. 

Бірде қоғамдық к�лікте келе жатқан едім, автобус 

еркін жүре алмай, әрі-бері теңселіп кеткендей бол-

ды. Автобустың қозғалту жүйесінде ақауы бар екен, 

орнынан жұлқып-жұлқып әрең қозғалғанда бейқам 

тұрған жолаушылар біресе артқа, біресе алға жылжып, 

әбігерге түсті. Жүргізушіге деген ренішін де айтушы-

лар болды. «Жолда к�лік к�п, әртүрлі жағдай болады, 

аман-есен жетсек екен» деп шүкіршілік айтып отырған 

егде жастағы жолаушының қасында менде отыр едім 

«Ұсталынып тұрыңдар, автобус бұзылып әрең келеміз!» 

деген кондуктордың саңқылдаған дауысы естілді. 

– (у, батыр, қай жердің қазағы едің?«Ұсталынып 

тұрыңдар» дегенің не с�з? – дедім. Мені жақтырмаған ол 

«Сіздікі ж�н, ата. Алғы жаққа барып неге отырмадыңыз, 

мені естімейтін жерге» деді. Автобус тағы бір жұлқып 

қозғалғанда шалқақтаған жолаушыларға жаңағы кондук-

тор бала қайтадан: «Ұсталынып тұрыңыздар» деп айттым 

ғой, ұсталынып тұрыңдар!» деді қайталай. Шыдамым 

таусылған мен: 

– Сен не айтып тұрғаныңды білемісің? С�зіңді 

орысшаға аударсақ, «Будьте арестованными» болып 

шы ғады. Сонда біз кімге барып, не үшін ұсталынуымыз 

керек? – десем, жаңағы бала: «Енді қалай айтамын?» 

дейді.

Түріне қарасам – қазақ, айтқан с�зі жаңағыдай. 

Ал енді сол баланың, басқада автобустардағы қандас 

кондукторлардың қойыртпақ, тұрпайы с�здерін 

естігенде құлағың сарсиды. Оларға «мыналарың ж�н 

емес» деушіні Алматыда к�ргенім де, естігенімде жоқ. 

Барлығы дерлік к�шелердің, аялдамалардың ескі атаула-

рын айтады. Шала-пұла орысшасымен «По Мате Залке 

до Абая, дальше по «Правде» вверх» деп, ол к�шелердің 

атаулары /теген батыр, Алтынсарин болып баяғыда 

�згергендерімен мүлдем жұмысы жоқ. Мүмкін білмейтін 

де шығар. Мұндайға к�бісі қыңқ демейді. Соған қарап, 

осы біздің тіл ешқашан түзелмейтін шығар деген уайым 

келді.Онымен әрмен қарай с�з таластырғым келмеген 

мен �з аялдамамнан түсіп қала бердім. 

Тағы бірде автобусқа мінгенім сол еді, жұқалтаң киім 

киген, талдырмаш жігіт автобусқа кірген жолаушы-

ларға жол ақысын т�леу керек екенін тек орысша 

ескертеді. Жарып тұрған орысшасы да жоқ. (лгі ба-

ланы с�зге тартып атын сұрадым. /зін «Алдияр» деп 

таныстырды. «Қайдан келдің Алматыға, неге ана тіліңде 

сұрамайсың жолақысын? /з тілімізде аялдамалардың 

атауын айтсаң, соған халықтың құлағы үйрене берер еді. 

Осылайша, сен де ана тілімізді насихаттаушының бірі 

болып шыға келесің» деп едім, әлгі бала ойланып қалды. 

/зінің Мақтааралдан келгенін айтқан ол, әрі қарай 

жұмысын қазақ тілінде атқара бастады. «Е-е, шүкір, бұл 

баланың түйсігі бар екен» деп топшыладым. Қорыта 

айтқанда, мені қоғамның мүшесі ретінде тіл тазалығы 

толғандырады. 

Jбдісамат МЫЛТЫҚБАЕВ

мектептің, яғни Оңтүстік Қазақстан 

мектебінің жырлары. Майк�т – сол кездегі 

оңтүстікте айтылған жырлардың бәріне 

жуық дерлігін білген ақын. /кініштісі, 

оның к�птеген жырлары жетпей қалды. 

Мұнымен қоса, Майк�ттің ұлы Арқабай 

да қырғыздар арасында к�п жүріп, әкесі 

жырлаған жырларды қырғыз арасына 

ол да жеткізген. Ал Жамбыл оңтүстікке 

жас шағында сапар шегіп, оңтүстіктің ірі 

жыршылары Құлыншақтан қазақтың т�л 

эпикалық дәстүрлерін, Майлықожадан 

ш ы ғ ы с т ы қ  с а р ы н д а ғ ы  ж ы р л а р д ы 

үйренген. 

Бұл – Құлыншақ, Майлықожалардың 

шығармашылығының әбден кемеліне 

келген шағы. Осыдан кейін Жамбыл 

олардан үйренген жырларын ұзақ уақыт 

айтпай кеткен. /йткені 1922 жылы Жетісу 

облысындағы Қосшы одағының съезіне 

қатысқан он тоғыз ақынның репер-

туарына, �міріне қатысты тілші-ғалым 

Шамғали Сарыбаев жариялаған деректе 

Жамбыл жырлаған жырлардың тізімінде 

«Шора батыр» да, «Қыз Жібек» те жоқ. 

Бірақ «К�рұғлы» бар (Сарыбаев. Ш. Қазақ 

әдебиеті, оны жинау жолдары // Тәрбие, 

білім, әдебиет жайындағы материалдар-

дан терме. Ташкент, 1925. 19 б.). Жамбыл 

репертуарынан бұл кезде «Шора батыр» 

мен «Қыз Жібектің» шығып қалуының 

басты себебі жергілікті халық сұранысына 

байланысты деп білеміз. «Сүйікті жыр-

ды тыңдау дегеннің де себептері бола-

ды. Халық әдетте �здерінің құлағына 

канықты, белгілі дәрежеде елдің �ткен 

тіршілігіне, тарихына, шежіресіне азды-

к�пті қатысы бар әңгімелерді к�бірек 

қалайды» дейді Р.Бердібай бұл зандылық 

ж�нінде. Ал Жамбыл �мір сүрген Жетісу 

�ңірінде халық сұранысы қаһармаңдық 

эпосқа емес, тарихи жырларға к�бірек 

болғандығын фольклор зерттеушілері 

талайдан бері айтып келеді. Тіпті �зінің 

қызықты сюжетімен Қазақстанның 

барлық �ңіріне кең тараған «К�рұғлыньң» 

�зін Жамбыл аз айтқан к�рінеді. Бұл эпо-

сты сирек орындау себебін Қазақстандағы 

жыршылық мектептерді  зерттеген 

А.Бұлдыбаев ақынның жергілікті халық 

тілегі бойынша «/теген батыр», «Сұраншы 

батыр» сияқты тарихи жырларды к�п 

айтқандығынан деп түсіндіреді. 1922 

жылдардың �зінде ұмыта бастаған жыр-

ларды кейінгі саяси науқандар кезінде 

Жамбылдың тіптен айтпайтындығы 

�зінен-�зі түсінікті. 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Анар 
БАЙТЕЛИЕВА, 
№34 гимназия-
ның қазақ тілі 
мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі
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ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА

Пәтер кілттерін облыс әкімі 

Бердібек Сапарбаев салтанатты түрде 

табыс етті. Аймақ басшысы �з с�зінде 

«(рбір адам үшін баспана қажет. 

Баспана болса бәрі болады. «Нұрлы 

жол», «Нұрлы жер» бағдарлама-

лары арқылы елімізде тұрғын үй 

салынып жатыр. Мемлекет басшысы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырма-

сымен іске асырылып жатқан бағдар-

лама қазақстандықтарды пәтермен 

қам тамасыз етуге бағытталған. 

/ткен жылы 40-50 жылда болмаған 

к�рсеткішке қол жеткізіп, облыс 

бойынша 793 мың шаршы метр 

пәтер берілді. Бұл – Ақт�бенің 6800 

тұрғыны пәтерлі болды» деді. 

«Алға балалар үйінен 2010 жылы 

шықтым. Содан бері пәтер кезегінде 

тұрмын. Қазір �з отбасым бар, т�рт 

баланың анасымын. /зімді бақытты 

сезінемін. Бірақ бүгінге дейін �з үйім 

болған жоқ. Бүгін маған үш б�лмелі 

пәтер берді.  Үлкен алғысымды 

білдіремін» деді жаңа пәтер иесі  Ольга 

Васильева.

 Алға ауданында соңғы 20 жылда 

мұндай құрылыс жүргізілмеген екен. 

Осылайша «Нұрлы жол» бағдар-

ламасының арқасында жаңа үйлер 

бой к�терді. Енді ол жұртшылықтың 

игілігіне қызмет етпек. 

Т!леген ҒИЗАТОВ

ПӘТЕР КІЛТТЕРІ 
ТАБЫС ЕТІЛДІ
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ҚОНЫС ТОЙЫ

ТАРИХ ШЕРТКЕН СЫР

Үздіксіз жалғасқан 40 жылдық 

қызметінде жүйелі, байыпты және 

икемді саясатының арқасында ол 

о т а р ш ы л  б и л і к т і ң  л а у а з ы м д ы 

тұлғаларымен, оған сеніп тапсырылған 

адамдармен ортақ тіл табысып, күрделі 

мәселелердің ақылға қонымды және 

әділ шешімін таба білді. Билеуші 

Мақаш әкімнің араласуы мен сол 

кезеңдегі ішкі тайпалық алауыздықтар 

жойылып, халықты басқару ретке 

келтіріледі.

Дала билеушісі ру-тайпаласта-

рының шаруашылықты басқа руға 

бейімделген әдістерін �з тәжірибесінде 

қолданып, халық тың жеке басына 

тиесілі жер телімдерге қол жеткізіп, 

сол мекенде орнығуына ықпал етеді. 

Ағартушылықты қолға алған билеуші 

надандықпен күресу үшін к�п күш 

жұмсайды. Ауылдарда қарапайым 

халық балаларына арнап мектептер 

ашып, дала халқын шаруашылықты 

жүргізуге, сауда жасауға, қол�нермен 

айналысуға, балық аулауға, ауыл-

шаруа шылығына, асыл тұқымды мал-

ды �сіруді үйретті. 

Ол к�рнекті мемлекет қайраткері, 

әрі ғалыми-ағартушылық істермен 

де айналысты. Мақаш жақсы білім 

алды, орыс тілінен б�лек, түрік, 

араб,  парсы тілдерін меңгерді . 

 Ганюшкин ауылында елуден астам 

тәрбиеленушілерге арнап екіжылдық 

мектеп ұйымдастырды.

Бойындағы мол білімін Кіші жүз, 

сонымен бірге к�рші халықтардың 

ішінде ноғайлар мен қалмақтардың 

тарихына, этнографиясына қатысты 

жинақтау, зерттеу жұмыстарына 

жұмсады. /з кезінде ежелгі қолжаз-

баларды, ескерткіштердегі мәтіндерді 

ажыратып оқумен бірге, қазақ-ноғай 

фольклорын жазды.

Бір с�збен айтқанда,  Мақаш 

Бекмұхамбетов – жан-жақты тұлға. Ол 

– тарихшы, фольклорист, этнограф. 

Мақаштың шығармалары �зі �мірден 

�ткеннен кейін жарық к�рді.

« П о т о м с т в е н н ы й  д в о р я н и н 

 Мухамеджан Бекмохаммедов» кітабы-

ның авторы Еркін Лутфуллаұлы 

 Бекмұхамбетов – танымал билеушінің 

тікелей ұрпағы.

1934 жылы Ақт�бе облысының 

Шалқар қаласында дүниеге келген. 

1959 жылы Қазақ мемлекеттік ауыл-

ша руашылығы институтын аяқтаған, 

ауылшаруашылығы ғылымының док-

торы. 

Кітапты талқылауға танымал 

ақын және әдебиеттанушы Татьяна 

 Фроловская, Еркін Лутфуллаұлының 

к у р с т а с ы  –  / т е г е н  Н ұ р ж а н о в , 

институттың Сыртқы байланыстар 

және сараптама б�лімінің меңгерушісі 

Светлана Ананьева қатысты. 

Мәскеуде жарық к�рген «Пятый 

сон» кітабының авторы – белгілі 

 публицист және мемлекет қайраткері 

Ғаділбек Шалахметов. Автор шара 

барысында кітапқа қатысты идеяның 

тууы мен қажетті материалдардың 

жинақталу жолдарын әңгімеледі.

Кітапты талқылау барысын-

да Уәлихан Қалижанов Ғаділбек 

Шалахметовтің «Пятый сон» кітабы 

тарихи мол деректерге негізделген, 

�зінің туған аймағы Каспийдің 

�ткені мен бүгіні туралы басынан 

кешкен толқыныс, әсерлерге, жеке 

к�зқарастық пікірлерге құрылған 

тарихи-биографиялық эссе деп атап 

�тті .  Кітапқа аталған аймақтың 

белгілі ғалымдары, әртістері мен 

суретшілерінің  ес імдері  енген. 

(лемнің әйгілі жазушыларының 

шығармаларынан нақыл с�здер мен 

салыстыруларды сәтті қолдануы 

 материалдарды қабылдауды ғана емес, 

сонымен бірге автордың эстетикалық 

және интеллектуалдық деңгейін тануға 

мүмкіндік береді.

И н с т и т у т  б а с ш ы с ы  а в т о р -

д ы ң  « П я т ы й  с о н »  т а қ ы р ы б ы 

 Н.Чер  ны шев скийдің «Не істеу ке-

рек?» атты танымал романымен үндес 

келуі кез дей соқтық емес деген пікір 

айтты. 

Ғ а д і л б е к  Ш а л а х м е т о в т ы ң 

кітабында аталып �ткендей, Мақаш 

Бекмұхамбетов жоғары білімді, 

бірнеше еуропа және түркі тілдерінде 

еркін с�йлей алатын, Герценнің «Ко-

локол» мен Некрасовтың «Современ-

ник» басылымдарын жиі оқығандар 

қатарынан саналады. Сібір қуғын-

сүргінінен қайтып оралған Черны-

шевскийге алғашқы болып арнайы 

жолыққан адам Мақаш Бекмұхамедов 

еді. Н.Г.Чернышевскийді бес күн бойы 

полиция бақылауынан жасырып, жа-

зушыны �зінің басшылық орнына, 

Жанбай қонысына, Ганюшкино ауы-

лына алып барады.

Сонымен қатар жиын барысында 

(уезовтану б�лімінің меңгерушісі 

Диар Қонаев Мұхтар (уезовтің 

Н.Г.Чернышевскийдің қызымен хат 

алмасқаны туралы да әңгімені тілге 

тиек етті.

Тұсаукесерге к�рнекті ақын және 

қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов 

қатысып, с�з с�йледі. 

Нұркен ЖАНДJУЛЕТҰЛЫ
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Ал бұдан кейінде Сартай батырымыз 

туралы нақты тарихи деректерді зерттеп, 

оны ел игілігіне жарату қоғамымыздың 

басты міндеті болып қала бермек. Елге 

танымал тұлға лардың, батырлардың – ең 

бірінші бізге шығу тегі емес, ең бастысы 

олардың Отанына, ұлтына жасаған еңбегі, 

ерлігі мен қызметі, олардың болашақ 

ұрпаққа қалдырған ізгі істері мен аталы 

с�здері маңыздырақ болуы қажет. 

«Барша қазақтың әр қимылы мен іс 

әрекетінде – ел сүйгіштіктің айқын белгісі 

болмаса – Отанымызды үлкен қатер күтіп 

тұр» деп, Сартай атамыз осыдан III ғасыр 

бұрын бекерден бекер айтып кетпеген еді. 

/ткен XVI ғасырда ұлт кемең герлері 

бас тамасымен Кіші жүз аумағында 

(лімұлы, Байұлы, Жетіру үш тайпа 

одақтасқан Алшын одағы құрылды. Олар-

дан (лімұлы бұрыннан ата-бабалардан 

иеленіп келе жатқан Батыс Қазақстанның 

шығыс б�лігі, яғни Ырғыз, Торғай �зендері 

мен Шалқар к�лі маңын, Кіші және 

Ұлы Борсық құмдары, Қарақұм, Сырда-

рия �зенінің т�менгі ағысының жағын 

иемденсе, Жетіру тайпасы Жайықтың 

ортаңғы ағысы, Қобда, Елек, Ор �зендері, 

Мұғалжар таулары бойларын, ал Байұлы 

Жайық �зенінің т�менгі ағысы, Ембі, Сам 

құмдары, Маңғыстау түбегін жайлаған еді. 

XVIII ғасырда Каспий теңізінен 

Алтайға дейін жайылған Қазақ даласында 

ұлтымыз үшін қиын-қыстау сынақ жылда-

ры болып, ел басына «ел болу, не табанға 

түсіп күл болу» күні туды. Жан-жақтан: 

солтүстік пен батыстан Ресей, Сібір мен 

Жайық казактары, Еділ қалмақтары, 

башқұрттар, шығыстан жоңғарлардың, 

алпауыт Қытай мемлекетінің, оңтүстіктен 

түркмендер,  Орта  Азиядағы Хиуа, 

Қоқан, Бұхара хандықтарының әскери 

басқыншылық және саяси қысым жасау 

әрекеттері күшейе түсті. 

Қазақ халқына �здері туып-�скен 

кең-байтақ даланың әр сүйем жерін 

қорғап қалу жолында күреске 

шығуына тура келді. Сондықтан 

қару-жарағын шебер қолдана 

білетін, елді жұмылдыруға 

қабілетті адамдарға деген 

құрмет жоғары болды. 

Кез келген қазақ азама-

ты к�не Сақтар мен Түркі 

жауынгері атағына сай, жас-

тайынан ат құлағында ойнап, 

еліне қауіп т�нгенде, бес қаруын 

асынып атқа қонуды басты парызым деп 

санайтын.

Сол кездегі қазағымыздың ру-руға 

б�ліне, жүздік қатынасты ұлт мүддесінен 

жоғары қоюы салдарынан, ел арасын-

да ынтымақ болмай, алауыздық етек 

алып, билік құрылымдары жолындағы 

ішкі саяси күрес күшейе түскен еді. Бұл 

соғыстар мен келіспеушіліктерден мықты 

Қазақ мемлекетінің экономикалық 

негізі әлсіреп, мемлекет тірегі болған 

адам шығыны к�бейді. Нәтижесінде, 

қазақ қоғамының дамуындағы келеңсіз 

оқиғалар мен қайшылықтардың шырқау 

шегіне жеткен кезеңі Қазақстан тарихына 

«Ақтабан шұбырынды, алқак�л сұлама» 

деген атпен енген 1723-1726 жылдар 

келіп, халықтың к�пшілігі шығыс пен 

оңтүстіктен батысқа қарай ағылып к�шуге 

мәжбүр болды. 

Ең орасаны қазақтардың бастары 

бірікпеуі салдарынан үш жүздің азамат-

тарынан құралып, кез келген уақытта 

әскери дайындықта тұратын тұрақты 

әскер құрылмады. Заман сұранысына сай 

зеңбірек, оқ-дәрі қолданып ататын соғыс 

қаруларын к�птеп шығаратын арнайы 

орындар салынбады. 

Осындай жан-жақтан жау анталаған 

қиын-қыстау кезеңдерде, арғы атасы 

Ақназар ханның оң қолы болып, Сау-

ранды билеген Қосқұлақ бидің баласы 

атақты Байжан бидің отбасында тұңғыш 

сәби дүниеге келді. Бұл оқиға 1711 жылы, 

Арал теңізі мен Сыр бойындағы (лімнің 

Шектісінің жақайымдар жерінде орын 

алды, баланың аталарына ұқсап сары бо-

луына байланысты азан шақырылып аты 

«Сартай» қойылған. 

Сартай бабамыз шамамен 1818 жыл -

дың қыс айында �мірден озған, бейіті қа-

зір гі Қызылорда облысы Қазалы ауданы-

нан 63 шақырым жердегі Қызылқұмдағы 

оның д іни ұстазы Қосымқожамен 

 Жалаң т�с батыр ұрпағы Дәулет бақсының 

жанын да орын тепкен.

(кесі Байжан бидің даналығы: егер 

ұлтым болашағын ойласа, жастарды 

дүниеге келгеннен отбасын, елін сүйетін, 

жан жағын сыйлайтын адам қылып 

тәрбиелеуі қажет. /йткені болашақта 

қазақ жерінде �мір сүретін де, оны 

қорғайтын да осы жастар. «Ер намысы 

– ел намысы», «Ел үмітін– ер ақтар, ер 

атағын – ел сақтар» деген с�здер жайдан 

жай шықпаған деп айтатын.

Байжан би Сартайдың бала кезінен 

ширақ, буыны қатты, атқа үйір болуына 

байланысты, оған «Шалқасқа» атты ақ 

қасқа құлынды атап, шабандоздыққа 

баулыған. Бұл құлын Сартаймен бірге 

талай шабыстардан �тіп, жауға шабар 

атына айналған. Сартай 6 жасқа келгенде 

әкесі «сен азамат болдың, болашақта елді 

жаудан қорғайтын нағыз батыр боласың» 

деген сеніммен, шеберлерге күміспен 

к�мкерілген «ашамай» ер жасатып, қамшы 

�ргізіп берген.

�згеден де әділдікті талап ет» деп үйрететін. 

Ел қадірлісі Байжан би �зінің үзеңгілес 

досы Бүкірек батырға «Сартайымыздың 

қасына жас біткенді топтастырып, оларды 

хас батыр қылып тәрбиелеуді қолға алсақ 

қалай болады» дегеніне, Шыңғысхан 

тұқымы Бүкірек батыр «ертең Отанымыз-

ды қорғайтын осылар, оларға соғыс �нерін 

үйретуді �зіме аламын» деген екен.

Сол кезде Бүкірек батыр ел  балалары 

Жылқыайдар,  Жылқаман,  Ашабай, 

Арғынбай, Тайқожа, Елемес, Аман, 

 Жарас, Саурық, Қайрақтар сияқты 

 бозбалалардан іріктеліп алынған шағын 

топты ат жаратудан бастап, садақ тарту, 

қылыш шабу, тау-тастан секіру, бір-

бірімен күрес әдістерін қолдана жекпе-

жек, топқа қарсы келу айла-әдістерін 

үйрету барысында, Сартайдың тапқыр, 

жігерлілігіне, оның қасындағы жастарды 

ақылмен, әділ басқару қабілетін байқап, 

«Жаратушым, ол тіл к�зден аман болсын-

шы» деп дұға тілейді екен.

Сартай жас кезінен «туғаныңмен 

сыйыспасаң, кең дүниеге сыймассың», 

«туысы бірдің – уысы бір», «б�лінгенді 

б�рі жейді» деген ата-баба с�здеріне 

сүйеніп, ағайындарымен араласу, ел 

ор қаздырып, жігіттерін садақтармен, 

білтелі мылтықтармен қаруландырып, 

екіге б�ліп, бір б�лігін жауға бетпе-бет 

етіп тастардан қаланған бекініске қойып, 

екінші б�лігін жаудың ту сыртынан ата-

тындай етіп жасырған. Азғана сарбаздар 

қанша қарсыласса да қаптаған жау оларды 

таптап �тері анық. Осыған орай Жәңгір 

хан шатқалда желдің қалай соғатынын 

зерттеп, жоңғарларды тау ш�бі түтінімен 

улап, серпінін тоқтатып шабуылдаған. 

Аузы-басын, ешкінің майымен майлап 

алған қазақ жауынгерлеріне улы түтін әсер 

етпеген. Бір мезетте 10 мыңдай жасағынан 

айырылып есеңгіреген жоңғарлар кейін 

шегінген. Кейін Бұқара маңынан 20 мың 

қолымен Жалаңт�с батырда келіп жетіп, 

сағы сынған жоңғар жасағын ойсырата 

жеңген.

Сартай атамыз: «Ел тарихының ғаламат 

жақтарын жауыңа естірте тарат, бойлары 

тітіркенсін. Кем жақтарын қандасыңа 

к�рсет, жадыңда сақта, одан ұлтың 

ұтылмайды» деп ата-бабалар ерліктерін 

мәңгі есте сақтауға шақыратын. 

Сартай және оның кеңесшілері, ой-

раттармен шайқастың басым б�лігі тау-

лы, шатқалды жерлерде орын алатынын 

  
   2017 

 20    
   «  

 –    ».   
   ,    

   ,   -
         

   . 
  ,   ,      

        
    «   –  ,  

 –  » , -    , 15   
    ,    

  .
    ,  « »  

        «  
 »        -
 .       

 ,   15    
 ,  - ,  , . .   

    . ,   
   ,   

   , 
  ,   
  . 

  
жағдайын білу ниетімен Жайық, Сағыз, 

Ойыл, Ор, Елек, Жем, Қарабұтақ, Тобыл 

�зендерін жайлайтын туыстарын ара-

лап, ел ағаларымен ашық жүздесіп �неге 

алған. «Нағашы жұртың жақсылығыңа 

сүйсінеді, жамандығыңа күйінеді» де-

гендей, Сартайдың нағашылары да тегін 

адамдар емес екені белгілі. Олар табын 

руының атақты батыры Б�кенбай мен 

тама Есет батыр болатын. 

Сартай үзеңгілес достарымен сол 

кездегі ұлтымызға т�нген қауіпті, елдің 

даму жағдайын, бабаларымыздың соғыс 

тәжірибелерін жетік зерттеп, ұлтын, 

жерін аман алып қалуы үшін, ең бірінші 

қазақ арасында татулық, бірлік керектігін, 

 жауды толық жеңу үшін шағын топ емес, 

үш жүздің батырларынан құралып арнайы 

дайындықтан �ткізілген тұрақты әскер 

жасақтау қажеттігін талқыға салатын. 

Байжан би бұрын Тәуке хан тұсында 

(йтеке, Т�ле, Қазыбек билердің, елдің 

бетке ұстар азаматтарының қатысуымен 

�ткізілген жиынында арнайы тұрақты 

әскер жасақтап, әрдайым дайындықта 

ұстау мәселесінің к�пшіліктің қарсы бо-

луына байланысты аяқталмай қалғанын 

еске түсірген еді.

Сондықтан Байжан би мен Бүкірек 

батыр және ел арыстары Сартайдың та-

лабын толық қолдап, «жүзге б�лінгеннің 

жүзі күйсін» деп, үш жүздің басын қосу 

үшін барша қазақ рулары арасынан, елім-

жерім, қазағым деп жанып тұрған, �жет 

те тапқыр, ақылды да қайратты жастарды 

іріктеп алып, қол жинап жаттықтыруды 

жолға қойып оған аянбастан тер т�гіп, 

бірлесе атсалысқан. 

Нағыз хас батыр болатын талапты 

жастарды іріктеп алу к�п қиындыққа 

соқпады. /йткені Кіші жүз аумағында 

Алшын жастарымен қатар, соғыс-

ашаршылық зардабынан қоныс 

тепкен, қамқоршыларынан, ел 

жұртынан айрылған Ұлы және Орта 

жүздердің, біріктіре жаттықтырсаң 

тепсе темір үзетін жас балалары 

аз емес еді. Бұл арнайы іріктеліп 

а л ы н ғ а н  б а л а л а р д ы ң  е р е с е к 

 жауынгерлерден артықшылығы, 

олардың басты армандары жыл 

мезгілдеріндегі отбасы, малба-

сы тірліктеріне тәуелді болмай, 

тек «қазақ жерін жауларынан 

қорғап, Отанын отаршылар-

дан азат ету» болатын. 

Байжан би: «Бұл жолғы 

соғыс ұзақ болады. Балалар 

хас батырлардан тәжірибе алып, 

олармен бірге жорықта шынықса, ертеңгі 

күні әрқайсысы жүзге бергісіз жаужүрек 

батыр болып шығады» деген екен.

Сартай үнемі жиналған жастарға «Жа-

ман тентек болса ел бұзады, жақсы тен-

тек болса шеп бұзады», «Ерсіз ел – ел 

болмайды. Жерсіз ер – ер болмайды». 

«Ер – елдің баласы, жер – елдің панасы» 

деп оларды барлық күшін, жігерін қазақ 

жері мен ұлтының абыройын қорғауға 

жігерлендіруде болды.

Сартайдың аталарынан естіп, әскери 

үлгі қылып айтатын әңгімесінің бірі 

«Орбұлақ шайқасы» еді. 1643 жылы  Батур 

қонтайшы бастаған жоңғарлардың 50 

мыңдай қалың қолы қазақ даласына 

бет алды. Жәңгір хан қазақ даласын-

да шашыраған рулардан әскер жина-

лып к�мек келіп жеткенше, жаудың 

 жолын б�гей тұру үшін бар болғаны 600 

жауынгерімен қарсы аттанған. Ол әр 

шайқаста жердің географиялық орна-

ласу ерекшелігін ескеретін. Сондықтан 

барлау хабарламаларына сүйене жау 

қолы �тетін жолдағы ең тар шатқалға 

ескере, жауынгерлерін жаттықтыруды 

– беткейлері қатты тілімделген, ойлы-

қырлы, бұлағы мен ш�бі мол Мұғалжар 

тауы мен қалың қамысы да баршылық 

Ырғыз �зені арасында орналастырып 

�ткізген. 

Ырғыз және Ембі �зені бойындағы 

кең далада Сартай және оның жігіттері 

жер танып, талай аңшылық жасап, жебе, 

сүңгі, дойыр қамшыларды қолданудың хас 

шеберлері де болып алды. 

Бүкірек батыр да �зінің егде жасына 

қарамастан жаттығу кезінде балалар-

мен бірге болып, шындап айқасатын. 

Жастардың жаттығуларын қарап, к�мек 

к�рсетіп, кеңес беруге келген Б�кенбай, 

Есет батырларға, Қосым қожа, Байжан, 

Бәби, Қармыс, Сырлыбай, Мыңбай билер-

ге «Бұл жігіттердің бес қаруды сілтеулерін 

айтсайшы, тура айызың қанады» деп риза 

болатын. 

Ежелден келе жатқан әскери тәсілдің 

бірі – алғадай. Соғыста алғадайда жеңу 

жалпы жауынгерлердің әскери рухын 

к�теретін болғандықтан, жас жауынгерлер 

ең бірінші барлық қару түрлерімен жекпе-

жекке, кейін топ болып шабуыл жасау, 

қорғану тәсілдеріне үйретілді.

Сартай «жастық шақ – батырлық 

жасайтын шақ» деп, балаларды ерлікке, 

тәртіпке талпындыра, олардың арасы-

нан нағыз мен деген жігіттерді іріктеп 

алып оларды онбасы, елубасы, жүзбасы 

қылып тағайындап, бірнеше топтарға 

б�ліп жаттығуды нағыз соғыс тәсілдерін 

қолдана жүргізетін.

Жас батырларды жаттықтыру күн 

ұясынан шықпастан жатқан киіз үйлерінен 

жапа-тармағай түрегелтіп, мұп-мұздай 

бұлақ суына түсіруден басталып, кеш бата 

әскери айла-тәсілдерді қайта-қайта үйрете 

�зенге түсумен аяқталатын. Айлар бойы 

дамылсыз �ткізілген жаттығулардан, жас 

бозбалалар едәуір есейіп, нағыз батыр-

ларға айналып денелері шымырлана түсті. 

Бір күні Сартай сарбаздарына «Қазір 

қаруларыңызды тапсырып, саба-саба 

қымызға тойып таң атқанша дем алыңдар, 

ертең жорыққа шығамыз» деген бұйрық 

берген еді. Сол түні шырт ұйқыға кетіп, 

алаңсыз жатқан әскеріне, алдын-ала 

т�бе басына жасырылған жүздіктен 

құралған сарбаздарын атқа мінгізіп атой 

салғызып күрт шабуыл жасатты. Бірақ, 

түнгі жасауыл дар жолбарыстай сақтығын 

к�рсетіп:

– Жау, жау! Аттан! – деп айқайлап 

дабыл қаққан мезеттен, ұйқыдағы жігіттер 

топ басшылары басқаруымен шапшаң 

киініп, сап түзеп, жақындап келген 

жауларының сойылдарын дарытпауға ты-

рысып, аттарынан аударып қоян-қолтық 

шайқасқа кірісе бастады. Бұған риза 

болған Бүкірек батыр:

– Тоқтаңдар!  – деп арыстандай 

ақырған кезде ғана жас батырлар бұл 

к�п жаттығудың бірі екенін түсініп, 

саябырсыған еді.

Уақыт �те, Сартай толық жаттығулар-

дан �ткен жас сарбаздарын, ел аумағын 

шолуға жіберіп, барлаушылық пен барым-

ташылық құрып жүрген шығыста Нұра 

бағытындағы ойраттар мен батыстан Ембі, 

Жем бойындағы қалмақтар жасақтарын 

жоюға, олар туралы әскери мәліметтер 

жинауға кеңінен қолданған еді. 

Нұрмағанбет Қосжанұлы жырлаған 

«Сартай батыр» дастанында: 

Ырғыз бен Талдан �ткенде

Ембіге таман жеткенде,

ң, ң ү

Азиядағы Хиуа,

қтарының әскери

аяси қысым жасау 

. 

і туып-�скен

сүйем жерін 

а күреске 

ондықтан 

қолдана 

ыруға

еген 

ды.

ма-

үркі

жас-

а ойнап, 

бес қаруын

сты парызым деп 

ымыздың ру-руға

ты ұлт мүддесінен

р р , қ

�ргізіп берген. жастарды ір

соқпады. /

Алшын ж

ашаршы

тепкен

жұртына

жүздерд

тепсе т

аз емес

а л ы н ғ

 жауын

оларды

мезгіл

сы т

тек

қ

д

с

хас

олармен бірге

Қазіргі уақытта бұл құнды дүние, 

яғни «ашамай» ері батырдың ұрпақтары 

К�кебай, Құлназарлар қолынан �тіп, Орал 

қаласындағы �лкетану музейінің «Алтын 

орда» залында к�рермендер назарына 

ұсынылып отыр.

Байжан би Сартайды жастайынан 

�мірді к�рсін, айналасын біліп дербес 

шешім қабылдап үйренсін, аңғарғыш 

болсын деп жанынан тастамаған. Сауатын 

ашсын деген ниетпен сол кездегі білім 

к�зі діни оқуға да оқытқан, ел арасындағы 

халық мүддесіне қатысты �ткізілетін жи-

ындардан қалдырмай ертіп жүріп, ой мен 

тіл жүйріктігіне баулыған. 

Ел азаматтары Сартайдың жастайынан 

ересек адамдай ақылдылығына, еңбекқор, 

табандылығына, қарудың барлық түрін 

еркін қолданып, ат құлағында қас батыр-

дай ойнайтынына таңғалып, бұл баланың 

болашағы зор болатынына кәміл сенген. 

(кесі Сартайға: «Балам қандай жерде 

де асып-тасыма, не істесең де ақылмен 

істе, сонда еш �кінбейсің, �зіңнен де, 
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Алматы қаласы бойынша былтыр 

бес миллион теңге к�лемінде халық 

тұтынатын тауарлар сатып алынып, 

тексерілген. Оның ішінде сүт, ет, 

құс, балық �німдері, кондитерлік, 

аспаз дық �німдер, сондай-ақ халық 

тұтынатын тауар жеткізушілерінің 

�німдері қамтылған.

Баспас�з мәслихатында қаладағы 

азық-түліктердің сапасы сын к�тер-

мейтін дігі ж�нінде 49 арыз-ша ғым 

түскендігі мәлім болды Мәселен, 

«Виктория», «Достық», «Түрген» 

дүкендері мен «Афон-про» қойма-

сында �німдер дің сақталу мерзімі �тіп 

кеткен. Ал «Дональдс» фаст фудын-

да, «Сары Арқа» базарында, «Адал» 

дүкені мен «АДК» гипермаркетінде, 

«Рузи нан» наубайханасында к�герген 

азық-түлік сатылса, «Ром кафе», 

«Меззалуна», «Дун ганка», «Табуко», 

«Лаффа» дәм хана ларындағы тағам-

ның сапасы сын к�тер мейтіндігі с�з 

болды. Сондай-ақ нан, сүт �нім дері, 

суши, пицца, хотдог, донер және 

қоғамдық тамақтандыру орында-

рының тағамдарына қатысты к�п 

шағым түсетіндігі айтылды.

Жиын барысында журналис-

тер �здерін толғандырып жүрген 

сұрақтарын қойып, сала басшылары 

тарапынан толыққанды жауап алып, 

ұсыныс-пікірлерімен б�лісті. 

Басқосуда департаментте «жедел 

желі» телефоны жұмыс істейтіні, ол 

бойынша талаптарға сәйкес кел мей-

тін �німдерді шығару немесе сату 

кездескен жағдайда кез келген тұ-

тынушы хабарласа алатыны, сондай-

ақ «жедел желі» телефоны бойын-

ша алынған деректер сынама алу 

кезінде де қолданылатыны алға тар-

тылып, алдағы жоспарлар тілге тиек 

етілді. Жылдың алғашқы жартысында 

сүт �німдерін, ішімдік, құрамында 

ГМО бар тағамдарды және т.б. 26 

түрлі тағам сатып алынып, сараптама 

жасалмақ. Биыл қыркүйек айын-

да Алматы қаласында азық-түлік 

�німдерінің қауіпсіздігі мен сапа 

стандарттары мәселелерін қа рас -

тыру мақсатында  «Алиментариус 

кодексі» комиссиясының 41-ші оты-

рысы �ткізілетіні де хабар етілді. 

«Алиментариус кодексі» азық-түлік 

және ауылшаруашылығы ұйымы мен 

дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйы-

мының тұтынушылардың денсау-

лығын қорғау мақсатында құрыл ған-

дығын айта кеткен ж�н. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

САПАЛЫ ӨНІМ – 
ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

       -
        -

 .

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Жиында Мемлекетаралық үйлес-

тіруші су шаруашылығы комиссия-

сы ғылыми-ақпараттық орталығы 

Қазақ филиалының директоры, су 

шаруашылығының ардагері Нариман 

Қыпшақбаев Арал теңізінің тарты-

луы Қазақстан мен Орталық Азия 

мемлекеттерімен шектелмейтінін, 

оның ғаламдық мәселе екеніне 

тоқталды. «Бұл Кеңестік қыңыр 

с а я с а т т ы ң ,  с у  р е с у р с ы н  д ұ р ы с 

пайдаланбаудың салдары» деді ол. 

Теңізді қалпына келтіру шараларының 

арқасында кіші Арал суға толғаны 

б е л г і л і .  С о д а н  б е р і  ж е р г і л і к т і 

халықтың жағдайы біршама жақсарып 

қалды. Мәселен, 2006 жылға дейін 

бір де бір балық ауланбаған болса, 

қазір бұл �ңірде тонналаған балық 

�ндірілуде. Бірақ Арал мәселесі әлі 

толық шешілген жоқ. «Қазақстан 

мен іргелес Орталық Азия елдерінде 

халық саны �суде, экономика даму-

да. Соған сәйкес суға деген сұраныс 

та арта бермек. Алайда �ңірдегі су 

ресурстары шектеулі болғандықтан, 

бұл мәселенің шешімін 5 мемлекет 

бірлесіп қарастыруы қажет» деп түйді 

с�зін Н.Қыпшақбаев. Оның айтуын-

ша, Аралды судан тарықтырмау үшін 

Сырдария мен (мудария суын үнемді 

пайдаланудан басқа жол жоқ. 

Қызылорда облысы әкімінің орын-

басары, ҚР Президентінің Байқоңыр 

кешеніндегі арнаулы �кілі Серік 

Қожаниязов «Ғасыр жобасы» аталған 

Сырдария арнасын реттеу, Аралдың 

солтүстік б�лігін сақтау шаралары 

біршама нәтижеге қол жеткізгенін айт-

ты. Облыс басшылығының �кілі 2017 

жылы аралдық балықшылар 3400 тон-

на балықты экспортқа шығарғанын 

жеткізді. «Бүгінгі күні Қызылорда 

облы  сында 11 балық �ңдеу зауыты 

жұ мыс істейді. «Аралтұз» �німінің 

35 пайызы экспортқа шығарылады» 

деді ол. 

Халықаралық Аралды құтқару 

қорының Қазақстан Республи ка-

сындағы атқару дирекциясының ди-

ректоры Болат Бекнияз 2017 жылы 

Арал қаласында �ткен «Арал тағдыры 

�з қолымызда» атты халықаралық фо-

рум барысында бірнеше жоба қабыл-

данғанын және �ңірде экологиялық 

жағдайды жақсартуға әлі де мүмкіндік 

бар екенін жеткізді. «Арал теңізінің 

болашағы бар ма жоқ па деген сауал дың 

шешімі осы халықаралық  ау қымды 

жобалардың іске асырылуы на тікелей 

байланысты» деген ол Арал мәселесіне 

бүкіл қоғам назарын  аударуы керек 

екенін тілге тиек етті. Б.Бекнияз 

с�зінің соңында осы жиын ға қатысып 

отырған (бдіжәміл  Нұр пейісов ке 

аталмыш қордың атынан «Арал теңізін 

құтқаруға қосқан үлесі үшін» медалін 

тапсырды. Бұл ықы лас-ізетті тебірене 

қабылдаған қа ламгер «Менің қайғым, 

қасіретім, қызығым – Арал. Керемет-

тей теңіз еді. Суы қандай м�лдір еді. 

Енді теңізді қал пына келтіру мүмкін 

болмай тұр» дей келіп, �зімен бірге 

ала келген кі тап та рын жиналғандарға 

сыйға тартты. 

Баспас�з конференциясынан 

кейін Қазақстанның халық жазушысы 

(.Нұрпейісовтың «Соңғы парыз» атты 

роман-дилогиясы негізінде қойылған 

«Сең» атты драманың премьера-

сы к�рсетілді. Романның сахналық 

нұсқасын жазған әрі сахналаған 

қоюшы-режиссері – Сырым Асқаров. 

«Сең» спектаклі Арал тағдыры мен 

адам тағдыры арасындағы арпалысты 

бейнелейді. Табиғат-анаға мейіріммен, 

жанашырлықпен қарауға шақырады. 

Заман талабына сай қойылып отырған 

шығарма к�рерменді ойландырмай 

қоймайды. «Аралдың тартылуы – 

адамның ар-ұжданының дағдарысқа 

ұшырауымен бірдей аллегориялық 

параллель дүние. /зімшілдіктің белең 

алуы, адасып жүрген тағдырлар – 

тек қазаққа ғана тән емес, жалпы 

адамзатқа қойылған диагноз сияқты» 

дейді режиссер С.Асқаров. 

Спектакльде режиссерлік шешім-

нің тапқырлығын к�рсететін Арал шал 

бейнесі екі бірдей күрделі шығарманың 

идеясын жоғалтпай, автордың ойын 

ұтымды жеткізіп тұр. Сең үстінде 

�ткен тағдырлар арқылы ұлт трагедия-

сын, ғаламдық мәселені қозғайтын 

күрделі шығарма сахналық шешімін 

сәтті тапқан. Спектакль соңында 

Арал-шалдың арқанын білегіне орай 

тартқан «алып» кемесі ұлы теңіздің әлі 

де қайтып оралатынына деген халық 

сеніміндей алысқа ұзап барады. 

Дина ИМАМБАЕВА

АРАЛ ТАҒДЫРЫ – 
АДАМ ТАҒДЫРЫ

.        
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Құлан қуған к�п аңшы,

Алыстан бұлар к�реді... – деп к�р-

сетілгендей Сартай батыр Қазыбек бидің 

бастауымен барша руларды қазақтың 

басты жауы жоңғарлармен күреске жұ-

мылдыру үшін, Ұлы жүз бен Орта жүзден 

жолданған жаушыларды Мұғалжар тауы 

маңында қарсы алып, олардың Кіші жүз 

арыстарымен кездесуіне жағдай жасап, 

сарбаздарымен қауіпсіздігін қамтамасыз 

еткен. 

Сартай елін жаудан азат етуге атта-

нарда әр қазақ баласының бойына біткен 

тәрбиесі бойынша, әкесі Байжан биден 

бата сұраған. (кесі оған:

Жастайыңнан шырағым,

Ақылмен топты б�гедің.

Қайырлы болсын қадамың,

Қарағым, болсын дегенің,

Осы жолы жауға аттан,

Қамдан-дағы асыға.

Жауды жалғыз жеңбесең,

Мың балаңды ал қасыңа.

Ғұмыр бойы сол достар

Қорған болар басыңа... – деп батасын 

бергенді. 

Сақадай сай болып, әскери дайын-

дық тан �ткен жас балалардан құралған 

«мыңдығын» жинап, ұстазы Бүкірек батыр, 

ақылшылары Бәби, Қармыс, Сырлыбай, 

Мыңбай билер болып (білқайыр ханның 

жасағына қосылған кезде Сартайдың жасы 

15-тен жаңа шыққан еді. 

Сондықтан (білқайыр хан әскерімен Кіші 

Жүз жерін жаудан азат ету мақсатында 

қайта оралып, Отанымыздың солтүстік-

батыс аумағында басқыншылармен 

күресін үдете түсті. Тіпті (білқайыр 

хан жауын герлерімен Еділ бойындағы 

орыс-казак шептерінен �тіп, Ресей қор-

ғауын  дағы қалмақ, башқұрт әскерлеріне 

бірнеше мәрте ойсырата соққы беруі де 

оның батыл қолбасшы, мықты саясаткер 

екенін к�рсетеді.

Жоңғар, қалмақ, башқұрттар, Хиуа, 

Бұқара хандарын зеңбірек және басқада 

атыс қаруларымен жасырын қамтамасыз 

етіп отырған Ресей империясының, 

(білқайыр ханмен қазақ халқының толық 

бірігуінен қорыққаны сонша, �з айла-

тәсілдерін жаңартып, қазақ рулары мен 

сұлтандар арасына жік салу саясатын же-

делдете бастаған еді. Кеңес заманы кезінде 

де Ресей бұл астыртын әрекеттерін жасы-

рып, қазақ мемлекеті тарихын бұрмалап, 

ұлтты әлсірету стратегиясын одан әрі 

жалғастырғаны баршаға белгілі. 

Сартай Байжанұлы барлық ғұмы рын 

Отанына арнап, ел қорғаған қолбасшыда, 

қарақылды қақ жарған (лім тайпасының 

биі де болып, талай айқастар мен дауларды 

басынан �ткізген, оның әулиелік қасиеті 

елді тамсандырған. 

Ұлтымыздың әр дауды екі ауыз с�збен 

шешкен беделді биі, ақын, дала данаг�йі 

М�ңке би атамыздың �лерінде «жана-

Б�кейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, 

Міржақып  Дулатовтар бастаған Алаш 

кайраткерлері жалғастырғандай. 

Қазіргі уақытта Отан үшін жан қиған 

талай Алаш асылдарының армандары 

орындалып, Қазақстан тәуелсіз мем-

лекет болып ұлттық санамыздың жаңа 

бастамаға жаңғыру сәтіне де жетудеміз.

Батырымыздың �мірі мен ерлігі 

 туралы ақын Нұрмағанбет Қосжанұлының 

«Сартай» дастанында кеңінен айтылған 

еді. Бірақ ақын осы дастанын халқына 

дәріптеп жүргенінде ұсталып, халық 

жауы ретінде 1937 жылы ату жазасына 

кесілді. «Сартай батыр» дастаны мен оған 

қатысты шығармаларға тыйым салы-

нып, жойылып, 70 жыл бойы айтылмай 

қалған. Бұдан, барша қазақ тайпаларын 

біріктіріп, дербесте қуатты мемлекет 

құруға шақырған Сартай Байжанұлының 

еңбегінің қасақана халық есінен шыға-

ры лып, ұмыттырылғаны анық к�рінеді.

(лем тарихында жас балалардың 

бірігіп бас қосып Отанының тәуелсіздігі, 

теңдігі үшін майданға аттануына қатысты 

оқиғалар санаулы. 

1744 жылы Иранның Нәдір шахы 

Гүржістанға шабуыл жасағанда грузиннің 

жүз бозбаласы бірігіп жасақ құрып, жау-

мен қасық қаны қалғанша соғысып, пат-

ша сарайы алдында қаза тапқан. Тбили-

сиде үлкен сәулет мұражайына айналған 

патша сарайында осы балалар туралы 

 
Алматы облысы әкімінің бастауымен 

«Қазақконцерт» залында, «Ел жас тарын 

патриоттық рухта тәрбиелеу» мақсатында 

�ткізілген арнайы конкурсқа қатысқан ең 

таңдаулы 93 ақын мен композиторлардың 

ән нұсқалары ішінен іріктеліп, шешуші 

дауыс беруде жеңіп шыққан, с�зі Батық 

Мәжитұлы, әні Бейбіт Дәлденбайұлы 

шығарған Сартай бастаған «Мың бала» 

қозғалысының мына т�мендегі ән тұсауы 

кесілген еді: 

Арман қуып �семіз, алға асамыз,

Айбынына намыстың ән қосамыз.

Мың баланың ерлігі үлгі-�неге,

Мұрагер боп біз оған жалғасамыз.

Азаттық – ұранымыз,

Алаштың ұланымыз.

Қазақтың батырлары,

Киелі жыр-әніміз. 

Қасиетті қазақтың топырағы,

Жайқалды �ркен-жапырағы.

Сарбаздары Сартайдың ел қорғаған,

Бізді үнемі биікке шақырады.

Қайырмасы:

Қанат берген бабалар ойымызға,

Күн нұрының шашуы – тойымызға.

Мықты болып ержету – міндетіміз,

Мың баланың рухы бойымызда.

Қайырмасы:

...Мың бала, мың бала, мың бала!

Осы патриоттық жалынды с�здерден 

құралған «Мың бала» әнін елімізде мектеп 

табалдырығынан бастап барлық жастар 

жырлап жатса, ол балалардың жүрегі 

«елім, жерім, Қазақстан Отаным» дегенде 

елжіреп, нағыз елсүйгіш азаматқа айнала-

тыны анық емес пе? 

Аталған тарихи мәліметтерді жинақ-

тауда атақты Нұрмағанбет Қосжанұлы -

н ы ң  « С а р т а й  б а т ы р »  д а с т а н ы , 

(.Кекілбаев, Б.Ұзақбаев, Т.Дәрменов, 

З.Шүкіров, Т.Үсенов, М.Құл-Мұхаммед, 

Ж.Кеңесов, Б.Еңсепов, /.Жолымбетов, 

Ү.Қуаттардың, XVIII-XIX ғасырдағы Ресей 

империясының зерттеушілері А.Левшин, 

М.Вяткин, А.Тевкелевтердің деректері 

және т.б. к�птеген құнды жинақтар мен 

кітаптар, тарихи-�лкетану музейіндегі 

құжаттар және Сартай бабамыздың 

қазіргі Қызылорда, Ақт�бе облысындағы 

ұрпақтарымен тікелей сұхбаттасуда үлкен 

септігін тигізді. 

Осы деректерде қолданылған мақал-

мәтелдер мен нақыл с�здердің басым б�лігі 

Байжан би және Сартай бабаларымыздың 

�з аузымен айтылып, �мірде қазірде 

кеңінен қолданылуда. Ғасырдан ғасыр 

�тсе де Байжанұлы  Сартайдан тараған 

ұрпақтары қазірде елімізге адал еңбек 

етіп, ел тәуелсіздігін нығайтуда аянбай 

тер т�гуде. (сіресе  Сартай батыр туралы 

нақты деректер жинауда үлкен к�мегін 

к�рсеткен Байжанұлы Сартай атамыздың 

К�ймеден тараған ұрпағы республика 

к�лемінде және шет мемлекеттерге таны-

мал Еңсепов Жанарыс Жақсылықұлын 

дара айту қажет. 

Халқымыз ғасырлар бойы аңсаған 

т ә у е л с і з д і г і м і з г е  қ о л  ж е т к і з у г е 

атсалысқан Сартай мен «мың бала» 

қолының �шпес ерліктерін к�рсету 

арқылы халқымызды патриоттық-

отансүйгіштік сезімге, ұлтын құрметтеуге 

шақыра отыра, әлем жастары бір к�руге 

армандайтын Астанамыздың т�рінде 

қазақ батыры Сартай Байжанұлы 

бастаған «Мың бала» жорығына қатысты 

ескерткіш орнатылып, әр облыстар мен 

қалаларда к�рнекі жерлерден к�ше атау-

лары беріліп, білім және тәрбие беру 

ошақтарында олардың ерлігі мен �мір 

жолдары кеңінен дәріптелуі тиіс.

Осы бағытта Қазақстан Республи-

ка  сының Білім және ғылым, Мәдениет 

және спорт министрліктеріне тиісті �ті-

ніш тер жолданып �з қолдауларын табуда.

Сонымен қатар 2017 жылы «Рухани 

жаңғыру» бастамасымен Сартай ба-

тыр мен «мың бала» қолының �шпес 

ерліктерін дәріптеуді және нақты істер 

атқару туралы Ақт�бе облысы және 

қаласы әкімдеріне (.Нұрпейісов, 

Д.Исабеков, Қ.Жұмаділов, /.Айтбаев, 

С.Досанов, Ғ.Қабышұлы, Т.Медетбеков, 

Е.Раушанов, Ғ.(нес, М.Кенжебай 

ағаларымыз, бұлардан басқа Ақт�бе 

облысының к�птеген беткеұстар азамат-

тары мен қоғамдық ұйымдары жазба-

ша ұсыныстар мен �тініштер білдірген 

еді. Қазіргі уақытта осы ұсыныстар 

бойын ша ел тілегі орындалып, жастар-

ды патриоттық тәрбиелеуде жоғарыда 

атап к�рсетілгендей мағыналы, мәнді 

жұмыстар атқарылады деп күтілуде.

Елбасымыз Н.(.Назарбаев айтқан-

дай, «Ұлт болашағы қыл үстінде тұрғанда, 

Үш жүздің халқының ауыз біріктіруінің 

арқасында келген жеңістің құнын нақты 

біліп, дұрыс бағалауымыз қажет».

Кезінде ата-бабаларымыз «қазақтың 

жанын сақтап қалайық» десе, енді біз 

«қазақтың рухы мен, намысын» сақтап 

қалу әр қазақстандықтың қасиетті боры-

шы мен парызы екенін ұмытпауымыз 

керек.

Елін, жерін шын сүйген және ұлтының 

тарихын, салт-дәстүрін құрметтеген 

адам ғана ешқашанда Отанына, отба-

сына, қоғамға қарсы жат әрекеттерге, 

опасыздыққа бармайтыны белгілі. Сон-

дықтан дербес Қазақ мемлекетінің 

жарқын болашағын және жанұясының 

тағдырын, алдағы бақытты �мірін ойлаған 

әр азамат �з тарихын ұмытпай, елі үшін 

жан аямай, адал қызмет етуі қажет. 

Айбек АЙТБАЕВ
АҚТ/БЕ
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Сартай батыр бастаған

Асылдары қостаған,

Үш жүзден жиып топтасқан

Алашым деп шыңдалған,

Қазағым – деген мың бала

Аттанды ұлы жорыққа.

Қамшысы бар білеулі,

Найзасы бар егеулі,

Саржасы бар кезеулі,

Ұрандап шыққан ұрыста

Біреуі жүзге тең еді... дегендей Сартай 

мен оның сапындағы «мың бала» толық 

шыңдалып, күштері тасып, елін қорғауға 

аттанған еді.

Сартай Байжанұлы 1726 жылдан бас-

тап �зінің «мыңдығымен» (білқайыр 

хан бастаған қазақ қолының құрамында 

болып жауға есте қалардай тегеуірінді 

соққылардың бірін Сарысудың батыс 

б�лігі жағындағы Шұбартеңізде берген. 

Сартай «мың баласымен» жау шебіне 

қарай атқан оқтай ұмтылды. Жақындай 

келе садақтарымен оқ жаудыра, сүңгілерін 

атқылап, жету бойына қылыштарын 

кеңінен сермеп, басқыншылар басын 

допша домалатқан. Сартай және оның 

жауынгерлері Шу, Отар даласындағы, 

Сарысу, Есіл бойы, Балқаш к�лі маңында, 

Ұлытау үшін Бұланты мен Білеуті �зен де-

рінің арасындағы, Қалмаққырылған және 

Аңырақай шайқастарына қатысып, қазақ 

қолының мерейін асыруға үлкен үлес 

қосып, талай ерліктер жасаған.

Орыс мемлекетінің тағдыры үшін 

Полтава, Куликово, Бородино түбіндегі 

шайқастары қандай маңызды болса, 

қазақ халқы үшін Аңырақай, Бұланты 

мен Білеуті түбіндегі жеңістерде сондай 

маңызды екенін есте сақтауымыз қажет.

Сол кездерде Ресей империясы 

«қазақтардың біріккен әскері» шығыстан 

жоңғарларды толық тықсыруынан 

сескеніп, бағынуын дағы қалмақтар мен 

башқұрт әскерлеріне қайта жасырын 

бұйрық бере Кіші жүз қазақтарына ай-

дап салып, олардың халқын қырғынға 

ұшырата, жерлерін жаулап ала бастады. 

замды Байжанның баласы Сартай би 

шығарсын» деп �сиет айтуы тегіннен тегін 

емес екені белгілі.

1817 жылдың 16 тамызында Кіші 

және Орта орданың билерінің мәлімдеме 

хатында Шерғазы Айшуақұлын �здеріне 

хан етуді ұсынып, ол турасында дәйекті 

деректерді таратқан билер ішінде «мен, 

би Сартай Байжанұлы �зімнің м�рімді 

бастым» деген құжат, атамыздың 106 жа-

сындада қайратты болып, ел тағдырына 

дамылсыз араласқанын к�рсетеді. 

Сартай Байжанұлы елін отаршылар-

дан білек күшімен қорғап қана қоймай, 

халқын «жалқаулықтан, еріншектіктен, 

тілазарлықтан арылмаған адам �мірбақи 

оңбайды», «�зен жағалағанның �зегі тал-

майды» дей келе халқым отырықшылыққа 

к�шіп, мал, балық шаруашылығымен 

қатар егіншілікпен шұғылданса, �нер, 

білім беру ошақтары, �ндіріс орындары 

салынып, ұлтының салауаттанып, Қазақ 

елінің мықтыда, дербес мемлекет болаты-

нын түсіндіріп, сол үшін қажырлы еңбек 

еткен.

Сартай батырдың �мір жолын зерттей 

келе, оның қазақ ұлтын біріктіруші, дамы-

тушы бастама идеяларын, XIX ғасырдың 

басында патшалы Ресей империясы, кейін 

Кеңес үкіметі дәуіріндегі үлкен етек жайған 

қазақтың тілі мен мәдениеті, тарихы 

мен салт-дәстүрін ұмыттырмай, тәуелсіз 

мемлекет құруға талпынған (лихан 

толық мәліметтер жасақталып, есімдері 

ойылып жазылған тас құлыптастар 

қойылған. 

1915 жылы Мұстафа Кемал  Ата түрік 

бастаған аз ғана түрік жауын герлері 

«Шанаққала» деген жерде Антантаның 

біріккен армиясына қарсы жанкешті 

шайқасқа түскен, бұл шайқасқа бойлары 

вин тов каларымен бірдей 13-15 жас аралы-

ғындағы жас�спірім балалар қатынасып, 

жаумен арыстанша арпалысқан.

Бұл мемлекеттер осы жас балалардың 

ұлты және мемлекеті үшін к�рсеткен 

батырлығы мен табандылығын әлі күнге 

дейін мәңгі есте сақтап, есімдері �шпес 

үшін барлық жағдайларды жасап, олардың 

ерлігін келер ұрпақты елсүйгіштікке 

тәрбиелеуде кеңінен қолдануда. 

Еліміздің тәуелсіздік алып еңсесін 

тіктеуі бабалар рухына деген құрметімізді 

бұрынғыдан да арттыра түсуі қажет. Сол 

уақыттардағы дамылсыз шайқастарда 

Сартай бастаған «мыңдықтан» 13 пен 

16 жас арасындағы бес жүзден астам 

қазақ баласы «�лімім �зімдікі, �мірім 

халқымдікі» деп елінің, ұлтының азаттығы 

үшін �мірлерін қиған. Ал қазір халқымыз 

осы ел тәуелсіздігі үшін �мірін берген жас 

батырларын еске алып, олардың есімдерін 

анықтап, ардақтап жүрме екен деген ой 

туындайды.

Мақтанышпен айта кететін жайт, 

2000 жылы мамырдың 15-ші жұлдызында 
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Білімге басымдық беріледі

АТАУЛЫ КӨМЕКТІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ КӨП

ЖОЛДАУ – 2018

Университет ректоры Ғ.Мұтанов 

Жолдау дамудың жаңа мүмкіндіктерін 

іздестіруде маңызды нұсқаулық бо-

лып табылатындығын атап �тіп: 

«Университеттер адами капиталдың 

қалыптасуындағы маңызды субъек-

тілер ретінде оның жаңа сапасын 

қамтамасыз етуі керек және қазақ-

стандық қоғам жаңғыруының қозғау-

шы күшіне айналуға тиіс» деді. Осы 

маңызды міндетті сезіне отырып, 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Al-

Farabi University smart city» жобасы 

аясында жаңа ұрпақ университетінің 

үлгісін  жүзеге асыруда. Осы бағытта 

ЖОО қызметін автоматтандыру-

да бұлттық технологиялар, кампус 

инфрақұрылымын басқаруда Smart 

технологиялары әрі талдамалы жүйе 

қалыптастыру үшін Big Data техноло-

гиялары енгізілді.  

С о н д а й - а қ  о қ у  о р д а с ы 

Қазақстанда тұңғыш рет жаппай 

ашық онлайн курс тарын бастады, 

бұл �з кезегінде Ашық білім берудің 

ұлттық тұғырнамасын іске қосуға 

мүмкіндік берді. Аталған тұғырнама 

– Айнұр Jбдіғақарқызы, Елбасы !з 
Жолдауында атаулы әлеуметтік к!мек 
к!рсетудің жаңа тәртібіне к!шкеніміз 
жайлы айтып !тті. Аталған жүйенің 
қолда ныстағы тәсілден ерекшелігі неде? 
Оның мақсат-мүддесі жайында кеңірек 
тоқта лып кетсеңіз?

– Мемлекет басшысының тап-

сырмасына сәйкес жаңа форматтағы 

 атаулы әлеуметтік к�мек 2018 жылғы 1 

қаңтардан бастап енгізілген болатын.

Жаңа форматтағы атаулы әлеу-

меттік к�мек табысы аз отбасылар 

үшін қолданыстағы үш әлеуметтік 

т�лемдерді біріктіретін бірыңғай 

жәрдемақы болып есептеледі. Оның 

құрамына: жан басына шаққандағы 

орташа табысы ең т�менгі күнк�ріс 

деңгейінің 40 пайызынан т�мен 

о т б а с ы л а р д ы ң  ә р б і р  м ү ш е с і н е 

ұсынылатын атаулы әлеуметтік 

к�мектің ескі форматы;  отбасының 

жан басына шаққандағы орташа та-

бысы ең т�мен күнк�ріс деңгейінің 

6 0  п а й ы з ы н а н  т � м е н  б о л а т ы н 

отбасылардың 18 жасқа дейінгі бала-

ларына тағайындалатын жәрдемақы 

кіреді. Т�рт немесе одан да к�п ба-

лалары бар отбасыларға табысына 

қарамастан ұсынылатын арнаулы 

мемлекеттік жәрдемақы беріледі. 

Айта кетейік, арнаулы мемлекеттік 

жәр демақы 2018 жылдың 1 қаңтарына 

дейін тағайын далған отбасылар 

үшін бұл т�лем оны алуға құқықтың 

жойылуына дейін, яғни балалардың 

кәмелетке толуы на дейін сақталады.

Осылайша, жаңа форматтағы атау-

лы әлеуметтік к�мек к�рсетілген үш 

т�лемнің орнына тағайындалады 

және оның м�лшері к�рсетілген үш 

т�лемнің жиынтық сомасынан артық 

болып отыр.

Жаңа жүйенің ерекшеліктеріне 

тоқталсақ, біріншіден, кедейлік шегі 

ең т�мен күнк�ріс деңгейінің 40 пай-

ызынан 50 пайызына дейін к�терілді. 

Ең т�менгі күнк�ріс деңгейінің 

к�терілуін (24 459 теңгеден 28 284 
теңгеге дейін) есепке ала отырып, 

кедейлік шегінің артуы әлеуметтік 

қолдау м�лшерлерінің �суін білдіреді. 

Екіншіден, жаңа форматтағы ата-

улы әлеуметтік к�мектің екі түрі 

шартсыз және шартты ақшалай 

к�мек қарастырылады. Үшіншіден, 

жүг іну  және т�лемдердің  жаңа 

т ү р л е р і н  т а ғ а й ы н д а у  п р о ц е с с і 

оңтайландырылады. Жаңа шарттарға 

с ә й к е с  ж о ғ а р ы д а  к � р с е т і л  г е н 

жоғары оқу орындарының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді. 

Биыл ҚХР Үкіметінің гранты ая-

сында «Жібек жолы Университет-

тер альянсының» Халықаралық ІТ 

технопаркі іске қосылады. Жоғары 

�ндірістік суперкомпьютер ІТ-

технопаркінің ядросы болмақ, бұл – 

ғылыми зертханалар жұмысы, дизайн 

зертханалары,  инновациялық ше-

берханалар, коворкинг-орталық пен 

«IGeneration» бизнес-инкубаторы 

шоғырланған бірыңғай кластер. 

Президент атап �ткендей, елдің 

жаңа индустриализациялануында 

кадрлық қамтамасыз ету маңызды.  

Осыған орай ҚазҰУ-де биылғы 

оқу жылының екінші семестрінен 

бастап-ақ ақпараттық технология-

лар факультеті құрыла бастады. 

Жаңа факультет  құрылымында 

С у п е р к о м п ь ю т е р л і к  т е х н о л о -

гия базасында  мәліметтерді �ңдеу 

орталығы, Big DATA салааралық 

зертханасы және Блокчейн зерт-

ханасы қарастырылған, сондай-ақ 

цифрлық  лингвистика зертханасы 

қолданыстағы әлеуметтік жәрдемақы-

ларды тағайындау үшін үш құжаттар 

п а к е т і н  ұ с ы н у д ы ң  о р н ы н а  б і р 

құжаттар пакетін жинап, Халықты 

жұмыспен қамту орталығына (ауылдық 
жерде – ауылдық округ әкіміне) жүгіну 

жеткілікті.

– Шартсыз және шартты ақшалай 
к!мек деген қандай к!мек? Оқыр-
мандарға түсінікті болуы үшін қара-
пайым тілмен жеткізсек?

– Шартсыз ақшалай к�мек құра-

мында еңбекке қабілетті мүшелері 

жоқ отбасыларға (мысалы, мүгедектер 
немесе қария зейнеткерлер отба-
сылары) немесе еңбекке қабілетті 

мүшелері объективті себептер бой-

ынша жұмыспен қамтудың белсенді 

шараларына тартыла алмайтын 

отбасыларға (мысалы, мектепке дейінгі 
жастағы балалары бар жалғыз басты 
ана) ұсынылады.

Шартты ақшалай к�мек әлеуметтік 

келісімшарт жасасу және барлық 

еңбекке қабілетті отбасы мүшелерінің 

жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шара-

ларына қатысу шартымен, құрамында 

кем дегенде бір еңбекке қабілетті 

мүшесі бар отбасыларға ұсынылады. 

Атап айтқанда: атаулы әлеуметтік 

к�мекті  т�леу (ақшалай түрдегі 
жәрдемақы) – ай сайынғы негізде не-

месе жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 

белсенді  шараларына қатысуға 

әлеуметтік келісімшарт жасасу шарты-

мен 6 айға тағайындалатын біржолғы 

т�лем түрінде; келесі шараларды 

қолдану арқылы жұмыспен қамтуға 

жәрдемдесу: жұмыс берушілермен 

ұсынылған бос жұмыс орындарына 

жіберу арқылы жасалады. 

Сонымен қатар оқуға, тұратын 

жерді жалдауға, жол жүруге, бір реттік 

ыстық тамаққа шығындарды толтыру-

мен бірге, оқуға жіберу және мемлекет 

есебінен стипендия т�леу арқылы; 

еңбекақыны мемлекет есебінен т�леп, 

жастар тәжірибесіне, әлеуметтік 

жұмыс орындарына және қоғамдық 

жұмыстарға жіберу; �з ісін ашуға не-

месе оны кеңейтуге микрокредит 

ұсыну ар қылы беріледі. 

Қажетт іл ік  болған жағдайда 

мүгедектерді оңалту шаралары, ар-

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

медициналық қызметтер, тұрғын үй 

коммуналдық қыз мет терді т�леуге 

к�мек кіретін әлеумет тік қызметтер 

пакетін ұсыну және тағы басқалар 

ұйымдастырылады.

бар, оны ұйымдастыруға  Эразмус+ 

халықаралық жобасы  бойынша грант 

жеңіп алынған. 

Қазақстанның дәстүрлі база-

лық �неркәсіп индустриясына ірі 

 ІТ-компанияларды және шетел-

д і к  Ж О О - с е р і к т е с т е р д і  б і л і м 

беру үдерісіне тарта отырып, ІТ-

мамандарды дайындау �ндірістік 

үрдістерді  автоматтандыру, ро-

боттандыру, жасанды интеллект 

элементтерін қолдану салалары бой-

ынша жүзеге асырылады. Жолдауды 

жүзеге асырудағы университеттің 

жол картасы аясында 3D-принтинг, 

онлайн-сауда, мобильді банкинг, 

денсаулық сақтау және білім берудегі 

цифрлы қызмет қамтылған. Яғни 

келешегі зор �неркәсіптер үшін 

к а д р  д а й ы н д а у ғ а  б а ғ ы т т а л ғ а н 

жаңа білім беру бағдарламаларын 

енгізу қарастырылуда. Бұл отандық 

б і л і м  б е р у  ж ү й е с і н  е л д і  ж а ң а 

индустрияландыруға бейімдеуге 

қосқан ҚазҰУ-дің нақты үлесі болмақ.    

Дана ХАЛЫҚ

– К!п балалы немесе жалғыз басты 
аналарға қандай к!мек к!рсетіледі?

– Жоғарыда атаулы әлеуметтік 

к�мектің жаңа форматы шартты және 

шартсыз ақшалай к�мек ретінде екі 

түрге б�лінетінін атап �ттік.

Шартсыз атаулы әлеуметтік к�мек 

алушылардың қатарына жан ба-

сына шаққандағы орташа табысы 

кедейлік шегінен (күнк%ріс деңгейінің 
50%-нан) т�мен болатын жеті жасқа 

дейінгі балаға қараушы аналар да 

жатқызылған.

М ұ н д а й  а з а м а т т а р ғ а  а т а у л ы 

әлеумет тік к�мектің шартсыз түрі 

тоқсан сайын тағайындалатын бола-

ды.

– Осы жерде тағы бір сұрақ туын-
дап отыр. Мүгедек жанға т!ленетін 
жәрдемақы немесе ата-анасымен бірге 
тұратын жұмыссыз жас отбасының әке-
шешесінің зейнетақысы табыс к!зіне 
санала ма? Ал ағайын-туысының үйінде 
тіркеуде тұратын адамның табысы 
қалай есептеледі? 

– «Мемлекеттік атаулы әлеу-

меттік к�мек туралы» Қазақстан 

Республи касының 2001  жылғы 

17 шілдедегі Заңына сәйкес атау-

лы әлеуметтік к�мек алуға үміткер 

адамның (отбасының) жиынтық та-

бысын айқындау барысында отбасы 

мүшелері ретінде бірге тұратын, ортақ 

шаруашылық жүргізетін және бір елді 

мекенде тіркелген отбасы мүшелерінің 

алып жүрген тұрғын үй к�мегі мен ата-

улы әлеуметтік к�мектен есептеледі. 

С о н д а й - а қ  ж ұ м ы с п е н  қ а м т у ғ а 

жәрдемдесудің белсенді шара ларына 

қатысу шеңберіндегі мемле кеттік 

қолдау шараларынан басқа, ақша-

лай немесе заттай нысанда алын-

ған табыстардың барлық түрлерін 

отбасының жиынтық табысына енгізу 

к�зделген. 

Айта кетейік, Еңбек және халықты 

әлеуметт ік  қорғау  министрліг і 

WhatsApp мессенджерін іске қосты. 

Оның н�мірі: +7 700 101 1414. Еліміз-

дің азаматтары �здерін толғандырып 

жүрген зейнетақы, жәрдемақы, 

мүгедектікті тағайындау, к�п балалы 

отбасын қолдау, к�ші-қон, еңбек 

қатынастары және т.б. мәселелерге 

қатысты сауалдарына аталған н�мірге 

хабарласып, жауап ала алады.

– Jңгімеңізге рақмет!

Jңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

1985 .   
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«Жақсы келін қызыңдай...»

де той жасау оңай емес еді. Қолдағы 

барды ұқсатуға тура келді. «Бақыт үйі» 

аталған ғимарат батырдың мұражайына 

айналдырылып, жан-жақтан жәдігерлер 

жинақталды. Батырдың әкесі Тайман 

Бегәліұлы жерленген Тайман жалын-

да ескерткіш белгі және алғаш қол 

жинаған Манаш учаскесіне бағана-белгі 

орнатылды. «Исатайдың Ақтабаны-

ай» атты деректі фильм дайын далды. 

Үкімет  басшысының орынбасары 

Мырзатай Жолдасбеков т�рағалық ет-

кен мемлекеттік комиссия белгілеген 

бағдарлама бойынша негізгі шара Аты-

рау облысында, оның ішінде Исатай 

ауданында ұйымдастырылды. Ма-

наш басындағы тойға мемлекет және 

ауылындағы 240 орындық Новобогат 

орта мектебіне типтік үлгіде ғимарат 

салуға, Аққыстау ауылында 50 орындық 

аудандық аурухана құрылысын салуға 

жұмсалды.

Ауыл шаруашылығы �ндірісін да-

мыту бағытында Исатай ауданында 

елді мекендерге тұщы су к�зін жеткізу 

проблемасы алда тұрды. Аудан басшы-

сы облыс әкімшілігі алдына совхоз-

дар пайдаланып, кейін топырақ басып 

бітеліп қалған каналдарды аршу, қалпына 

келтіру үшін қаражат сұраудан тын-

бады. С�йтіп, 2002 жылы ұзындығы 8 

шақырым «Ақбас – Жаңа Жанбай» ка-

налы қазылып, пайдалануға берілді. Бұл 

канал Жанбай, Нарын ауылдық округтері 

Жаңа т�раға бұрынғы қызметі идео-

логия саласы болғандықтан тәжірибеге 

сүйеніп, халықпен жұмысқа баса назар 

аударды. Ұлы Отан соғысы жылда-

рында мал �сіру және мал �німдерін 

�ндіруде жеткен табыстары үшін 

КСРО Қорғаныс Комитетінің Қызыл 

туын бірнеше рет жеңіп алып, мәңгілік 

ескерткішке сақтап қалған ауданның 

еңбек дәстүрі мен ынтымақ-бірлігі 

басшыны жаңа істерге жігерлендірді. 

Ауылшаруашылығы мен �ндірісті 

�ркендету ж�нінде ауданға берілген 

межелер абыроймен орындалды.

1 9 8 8  ж ы л ы  Н о в о б о г а т  а у д а -

ны  таратылып, Новобогат және 

Балықшы  аудандары Махамбет ауда-

нына қосылды. Жаңа аудан құрамында 

24 селолық кеңес болды. Атқару 

комитетіне басшылыққа Сүйнешов 

отырды. Жайық бойындағы тауар-

лы мал шаруашылығы мен егін �сірген 

шаруашылықтарды, Атырау қаласынан 

�тіп, балық аулаумен айналысатын 

колхоздарды, Нарын құмын жайлаған 

новобогаттықтарды аралап шығу үшін 

бірнеше күн керек еді. Оның үстіне сол 

кезде қайта құру ұранымен балық кол-

хоздарын біріктіру адамдардың ренішін 

туғызды. Махамбет ауданында күзде 

картоп жинау науқанының да айқайы к�п 

болатын. Қаланың студенттерін, мектеп 

оқушыларын жапқанның �зінде �німді 

суыққа ұрындырмай жинап алу үшін істің 

басында жүруіне тура келді.

Бірде республика Орталық партия 

комитетінің бірінші хатшысы Г.Колбин 

облысқа келіп, аудан басшыларымен жи-

налыс �ткізді. Барлық билік Советтерге 

берілсін деген ұранның шығып жатқан 

кезі. Жиналыста Сүйнешов с�йлеп, 

ірілендірілген ауданның проблемалық 

мәселелерін шешу үшін материалдық ре-

сурстарды к�бейтуді сұрады. Артынан ау-

данда балабақша мен клубтарды ж�ндеу, 

селоішілік қатқыл табанды жолдарды 

дұрыстауға қаражат б�лінді, Махамбеттегі 

сүт зауыты қайта істей бастады. 

М а х а м б е т  о к р у г і н е н  Ж о ғ а р ғ ы 

Кеңестің депутаттығына сайланған 

Ү к і м е т  б а с ш ы с ы  Ұ . Қ а р а м а н о в қ а 

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

шаруашылығы саласына ауадай қажет 

қуатты техникалар алу, Забурын – Исатай 

аралығына жол салу мәселесін шешті. 

 Дамбы бойындағы колхозшылардың дауы 

да шешіліп, колхоздар қайта �з алдына 

жеке шаруашылық болды.

1990 жылы күзде Махамбет ауданы-

нан бұрынғы Новобогат ауданы б�лініп 

шықты. Бұл жолы ауданға халық батыры 

Исатайдың аты берілді. Сүйнешов аудан-

дық партия комитетінің бірінші хатшысы 

болып тағайындалды.

 1991 жылы Исатай Тайманұлының 

200 жылдық мерейтойын �ткізу ж�нінде 

республика Үкіметінің қаулысы шығып, 

ұйымдастыру комитетінің құрамына 

 аудан басшысы З.Сүйнешов те кіргізілді. 

Ауданның қайта құрылып, бұрынғы 

кеңестік жүйе ыдырап, қиындық пен 

тапшылық қос �кпеден қысқан кез-

қоғам қайраткерлері, ғалымдар мен 

ақын-жазушылар, �нер қайраткерлері 

келді. Театрландырылған сахналық 

қойылыммен басталған шара ала-

ман бәйгеге ұласты. Батыр мұражайы 

республикамыздың түкпір-түкпірінен 

қонақтар әкелген құнды сыйлықтар мен 

жәдігерлерге толды. Бұл той Тәуелсіздік 

алған еліміздегі ақырып теңдік сұраған қас 

батырларымызды ұлықтаған тойлардың 

бастауы болды!

1994 жылы облыстық ауыл шаруашы-

лы ғы басқармасы бастығының бірінші 

орын басары қызметіне ауысқан кезі 

агро�неркәсіп кешеніндегі кәсіпорын-

дар ды мемлекет меншігінен алу, жекеше-

лендіру науқанына тап келді. Совхоз-

дарды жекешелендіру, оның дүние-

мүлкін, малын, жерін ұжым мүшелеріне 

б�ліп беру �те күрделі жағдайда жүрді. 

Малды үлестіру ештеңе емес, трактор-

ды  немесе ғимаратты адамдарға қалай 

б�лесің? Жастайынан шаруашылықта 

істеген, ұйымдастырушылық қабілеті 

мол З�кең мамандармен бірлесіп, істі 

оң шешудің жолы мен амалдарын іздеді. 

Облыс бойынша халыққа мал-мүлік 

үлесін б�лу ережесі жасалды. /ндірістік 

инфрақұрылымдарды (гараж, МТМ, 

мал кешені) талан-таражға салмай, 

сол қалпында сақтап қалу жолдары 

қарастырылды. С�йтіп, совхоздардың 

орнына жекеменшікке негізделген жаңа 

шаруашылық құрылымдары – �ндірістік 

кооперативтер, жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктер құрылды.

З�кең анау Азғыр мен Тайсойған, мы-

нау Нарын �ңіріндегі шаруашылықтарға 

барып, халыққа түсіндірді, жекешелендіру 

процесін тездетуге к�мектесті. Керек 

жерінде т�релігі мен әділдігін айтты. 

2002 жылы Сүйнешовке екінші рет 

Исатай ауданын басқаруға жол түсті. 

Елба сының Жарлығымен 2003-2005 

жылдар Ауыл жылдары болып жария-

лануы ауылдың тынысын кеңейтуге 

мүмкін дік туғызды. Ауылдың әлеуметтік 

мәселелерін шешуге ауданға 800 млн 

теңге қаражат б�лінді. Олар Тұщықұдық 

ауылдық округінің Разведка ауылы-

на газ құбырын тартуға, Х.Ерғалиев 

тұрғындарының мал �сіруіне жағдай 

жасады. Ал 2003 жылы соңғы он жыл 

бедерінде сусыз қақсып жатқан «Ко-

бяково – Забурын» каналын қалпына 

келтіру үшін 35 млн теңге б�лініп, 

тиісті жұмыстар атқарылды.

Ауданның ауылдық округтерін 

Атырау қаласының кәсіпорындары 

мен мекемелері шефтік қамқорлыққа 

алды. Тұрмыстық бұйымдар жасайтын 

«Айна» ЖШС Чапаев ауылындағы 

тұрмысы т�мен 10 отбасының үйіне 

табиғи газ желісін тегін тартып бер-

се, «Сазанқұрақ» мұнай кәсіпорыны 

 Нарын ауылында бітпей тұрған шағын 

құрылысты клубқа айналдырды. Ал 

 «Самал» ЖШС Жанбай ауылындағы 

бітпей тұрған моншаны іске қосты. 

2002-2003 жылдары демеушілік 

қаражаттар есебінен Новобогат және 

Тұщықұдық мәдениет үйлері күрделі 

ж�ндеуден �тті.

З�кеңнің есінде 2005 жылдың жазы 

ұмытылмайды. Елбасы Н.Назарбаев 

жұмыс сапарымен Атырауға келді. 

Сарайшық жерінде ауылшаруашылығын 

дамыту мәселесіне арналған кеңес �ткізді. 

Исатай ауданы әкіміне ауданнан екі 

ақсақалды апару және оларды Елбасы-

мен жүздестіруге дайындау тапсырмасы 

берілді. Жеңістің 60 жылдығы қарсаңы 

болғандықтан Ұлы Отан соғысына 

қатысушы әрі  100 жастағы Құмар 

/теғалиев ақсақалға Елбасы тілек тілеп, 

«Волга» авток�лігін сыйлыққа берді. Ал 

Ғатих Маштахов кеңесте с�йледі. Бір 

айналыста З�кеңе Елбасымен жүздесіп, 

сәлемдесудің реті келгені. Осы сәтті 

пайдаланып: «Нұрсұлтан (бішұлы! 

Бүгін Исатай ауданының екі ақсақалы 

сізбен кездесті. Ол кісілерге к�рсеткен 

құрметіңіз бен ілтипатыңызға рақмет» 

деді. Елбасы: «Аудан әкімі болдың ғой, 

жүр, естелік  суретке түсейік» деді. Бұл 

күтпеген жағдай еді. Елбасымен бірге 

түскен сол фотосурет З�кеңнің жеке 

мұрағатындағы ең қымбат жәдігер болып 

есептеледі.

Іскер басшы, шебер ұйымдастырушы, 

бойынан парасаттылық лебі есіп тұратын 

Зұлбұхар Сүйнешов Исатай ауданын 17 

жыл басқарды. Сайраған қолтаңбасы 

қалды. Ел-жұрт оған «Исатай ауданының 

құрметті азаматы» атағын берді. Елбасы 

Жарлығымен «Құрмет» орденін де осы 

киелі жерде жүргенде алды.

– Мен к�рші ауданда туып-�ссем де 

саналы �мірімнің к�бі Исатай ауданын-

да �тті. Осы топырақтың перзенттері 

 Хамит пен Фариза, Нұралы ақындар елге 

келгенде осы жерге деген сағыныштан 

туған жүрекжарды с�здеріне куә болдым. 

Соңғы жылдары аудан �сіп-�ркендеу 

жолында. Жақсы істердің жалғасқанына 

мақтанамын, – дейді бүгінгі күні жетпіс 

жасты еңсерген ардақты азамат Зұлбұхар 

Сүйнешов.

Мәди FТЕҒАЛИЕВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Атырау облысы

Fмірден байқайтыным, жас 
келіндердің к!пшілігі ата-енесімен 
бір шаңырақ астында тұрудан  о 
бастан-ақ бас тартып жатады. 
Тегінде бұл қазақтың салтын-
да жоқ дүние еді. Ал қазір бұл әр 
отбасындағы !зекті мәселенің біріне 
айналғалы да біршама уақыт болды. 

Айналып келгенде барлығы да ене 

мектебінен �туге жүрексінетін секілді. 

Ененің қатқыл қабағын к�тере алмай-

тын «нәзік келінжандар» бұртиып, бір 

ауыз с�зді еселеп, әңгіме айтуға жақын. 

Бірге тұрса да, тіпті бір дастарқан 

басында ас іше алмайтын, бір-бірін 

к�рсе, кірпідей жиырыла қалатын ене-

лер мен келіндер де бар.Мұның себебі 

мен салдары тым к�п. 

Бұл арада айналып келіп, қыз 

баланың отбасында алған тәрбиесіне 

тірелуіміз де тегін емес. Оның білім 

алған, қызмет еткен ортасы да әсер 

 еткенмен ұядағы тәрбие – бәрінің �зегі. 

Қыз балаға анасы жақын болғандықтан, 

перзентіне барынша ақыл-кеңесін 

аямағаны дұрыс. Ананың: «Бізді қалай 

жақсы к�ріп, сыйласаң отағасының 

да ата-анасын солай құрметте. Олар 

сендерге жаман болсын демейді. 

Білмегеніңді үйренесің. Енеңмен тату 

бол. Ол кісіні ең бірінше ене деп емес, 

ана деп сыйла» деген бір-ақ ауыз пікірі 

с�з түсінер қызға �мірлік азық болар 

еді. /кінішке қарай, мұндай ақыл айтар 

адам да саусақпен санарлық. 

Келіннің жақсы болмағы ең әуелі 

�з анасына байланысты болса, одан 

кейін барған жерінде ақыл-кеңесін 

айтып, �мірлік тәжірибесін үйретіп, 

бағыт-бағдар нұсқап отыратын енеге де 

қатысты. «Бұрын қазақ отбасыларында 

ене мен келін арасындағы қарым-

қатынаста ешқандай да қиындық 

болған емес. Бүгінгілерге қарасаң, 

тіпті ене мен келінді бір-біріне жау 

етіп алған. Басқа елде солай болса да 

қазақта мұндай болмауы тиіс» деген с�з 

үлкендердің аузынан жиі естілетін бо-

лып алды. Ене мектебі �з алдына үлкен 

институт. Ол ғимараттың кірпіші сонау 

ықылым заманнан бері берік қаланған. 

«Таяқтың екі ұшы бар» демекші, 

келін нің басты ақылшысы мен тәр-

биешісі саналатын ене ұлттық салт-

дәстүрден ада жан болса, отбасындағы 

екі әйелдің арасында сыйластықтың 

орнай қоюы қиын-ақ.  Ендеше, 

келіннің жақсы жар, жақсы ана бо-

лып қалыптасуы, ең алдымен, оның 

еріне деген сый-құрметіне, екіншіден, 

қайын ененің тәлім-тәрбиесіне байла-

нысты деп ойлаймын. 

Еңлік КЕНЕБАЕВА
Алматы облысы

ОҚЫРМАН ОЙЫ

ІСКЕРЛІК ҚОЛТАҢБАСЫІСКЕРЛІК ҚОЛТАҢБАСЫ
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БҰҰ Балалар  қорының 
!кілдері Венесуэладағы әрбір 
бесінші балаға аштық қаупі 
т!ніп тұрғандығын айтып, да-
был қағуда. 

Бәріне елді жайлаған эко-

номикалық дағдарыс себеп. 

Тойып тамақ ішпеген дік-

тен, қазір дің �зінде Латын 

Америкасындағы бұл мем-

лекеттегі балалардың 15,5 пайызы бойы және салмағы 

бойынша артта қалып отыр. Маман дардың атсалы-

суымен 113 мыңға жуық бала медициналық тексе-

руден �тсе,  дәрігерлер үшін арнайы тренингтер де 

ұйымдастырылған. Мұнай бағасының арзандауы 

салдарынан қазір Венесуэла экономикалық дағдарыс 

тауқыметін тартып келеді. Елде азық-түлік пен ең 

қажетті деген тауарлар тапшы.

Чехиядағы президенттік 
с а й л а у д ы ң  е к і н ш і  т у р ы н -
да қазіргі мемлекет басшысы 
 Милош Земан жеңіске жетті. 

Екі күнге созылған  саяси 

додада  Земан сайлау  шы-

лардың 51,5 пайыз дауысын 

жинады. Ал оның қарсыласы 

 Чехия Ғылым академиясының 

б ұ р ы н ғ ы  т � р а ғ а с ы  И р ж и 

 Драгош дауыс берушілердің 48,5 пайыз қолдауына 

ие болды. Осылайша М.Земан екінші рет қатарынан 

ел президенті қызметін атқарады. Жаңа басшыны 

ұлықтау шарасы 8 наурыз күні �теді.

 Jзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ОРТАЛЫҚ ЕУРОПА

Венесуэладағы дағдарыс

Жеңіске жетті

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Сирия оппозициясы Ресейдің Сочи қаласында 
!тетін сириялық ұлттық диалог конгресіне қатысудан 
бас тартты. 

Бұл туралы оппозицияның келісс�з ж�ніндегі 

комитеті мәлімдеді. Оның �кілі Яхья әл-Аридидің ай-

туынша, оппозицияның кездесуден бас тартуына Си-

рия мен Ресей үкіметінің алған міндеттерді орындама-

уы себеп.  Алайда осы комитет мүшесі Кадри Джамиль 

шараға қатысу мәселесі дауысқа салынғанда, оның 34 

мүшесінің 10-ы кездесуге қатысуды қолдағандығын, 

сондықтан бұл түпкілікті шешім емес екенін ескертті.

Гондураста екінші мерзімге қайта сайланған прези-
дент Хуан Орландо Эрнандесті ұлықтау рәсімі !тті. Рес-
ми шара ел астанасындағы стадионда ұйымдастырылған. 

Алайда президенттің билікке қайта келуін 

қаламаған оппозиция �кілдері шаһар орта лығында 

наразылық шеруге шыққан. Олардың айтуынша, 

сайлау қорытындысы бұрмаланған. Сондықтан Хуан 

Орландо Эрнандес әділ жеңіске жеткен жоқ. Енді олар 

дауыстардың жариялы түрде қайта саналғанын талап 

етіп отыр. Айта кетейік, Гондурастағы президент 

сайлауы 2017 жылдың 26 қарашасында �тті. Саяси 

науқан ның қорытындысын мойындамаған оппозиция 

содан бері бірнеше рет ереуілге шықты. Тіпті поли-

циямен қақтығысты. Соңғы мәліметтерге қарағанда 

ереуілдер кезінде 30-ға жуық адам қаза тапқан.  

Гонконгта  соғыс заманынан қалған бомба 
 залалсыздандырылды. Мамандар тиісті жұмыстармен 
бір тәуліктен астам уақыт бойы айналысқан. Абырой 
болғанда, жапа шеккендер жоқ. 

450 келілік бомба құрылыс жұмыстары кезінде 

табылғандығын айта кету керек. Залалсыздандыру 

шарасына оннан астам сапер қатысты. Қауіпсіздік 

шарасы ретінде таудағы 1300-ге тарта тұрғын 

эвакуацияланған. Осыдан бір жыл бұрын осы Гон-

конгта тағы бір америкалық бомба табылған-ды. 

Оның салмағы 220 келіге дейін жеткен.  

ТАЯУ ШЫҒЫС

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ

ШЫҢ ЕЛІ

Сочидегі кездесуден бас тартты

Наразылық шеруі 

Жарылыстың алдын алды

Ш�лейттеу жердің ш�бі едім,

Ш�ліркеп әлі келемін.

Ақ жаңбыр мінез �леңім,

кезертпей еріндерімді,

құйып бір �тсе деп едім.

Сүмбіле соңы сары тамыз,

Сары тамыз, тілден бал тамыз.

Сарғайған шығар алқаңыз,

Сарғайтып мені сәуірде,

Сағым боп кеткен қалқа қыз... 

***

Есіл ағады,

Есіл ағады,

Ақбұйра толқын жарды ұрып.

Есіл аққанда есіп ағады,

Жағада жартас жаңғырып.

 

Есіл ағады,

Есіл ағады,

Мағжанның жүйрік жырындай.

Мені де бір қыз есіне алады,

Тарқатып �рген бұрымдай... 

Т�гіліп тұрған жыр жолдарын ары қарай 

жалғастыра беруге болады. Бірақ оны газет 

беті к�термейді.

Байқайсыз ба, жоғарыда тізіп �ткен 

шумақ тардан ырғақ, саз байқалады. Бір 

с�з екіншісімен ілесіп отырады. Ілеспеске 

амалы жоқтай. /йткені алдыңғысы магнит 

секілді «жабыспасыңа», ермесіңе к�нбейді. 

С�здер бір-бірін сыртқа теппейді, «далада» 

қалдырмайды. Жетектеп ала ж�неледі. Неге 

бұлай болып тұр? Осының барлығы с�здердің 

бір-бірімен үйлесім, жарасым тапқандығы. 

Үйлесім, жарасым боған соң да ол оқырманға 

немесе тыңдаушыға әуез, әуен секілді әсер 

етеді. Осының �зі ақынның шеберлігі, талант-

ты ақынның тегеуріні. 

Ақын демекші, Ғалым Жайлыбай поэзия 

ауылына тосыннан тап болған әлдекім емес. 

Осы ауылда кіндік қаны тамып, құнарлы 

топырағынан түлеп ұшты десек артық 

айтқандық болмас. /зі айтатындай: «Жазылған 

ұл ем бесікте �леңім» дейтіні бар. Демек, ол 

ес біліп, етек жапқаннан үлкендерден естіген 

жыр-дастандарды бойына сіңіре білген. Жастай 

қазақтың құнарлы тілінің уызына жарыған. 

Ғалым – ауыл баласы. Қазақтың келісті 

жерлерінің бірі – Жаңаарқаның к�з тартар 

кең жазығы �мірге талпына қанат қаққан 

баланың жан дүниесін тебірентпеуі мүмкін 

емес еді. Біз білетіндей бұл жақтың жазы да, 

қысы да к�ркем. Ең бастысы, «кір-қоңнан» ада, 

тыныштық құшағында мүлгіген табиғаттың 

тазалығы, тұнықтығы к�кірек са райыңды 

айқара ашып, �мірге деген құш тар лығыңды 

еселей түседі. (лгіндей сезімнің нәти жесі 

шығар Ғалым �леңдерінде тұнықтыққа, арлы-

лыққа, ақтыққа, адалдыққа іңкәрлік сезіліп 

тұрады. 

...К�к аспан жерге жақындар,

Ақ боран – ардың �леңі.

Ақпанда туған ақындар,

Ақ түсті жақсы к�реді. 

***

Аққу арлы жігітпін,

бесік к�рген, 

/міріме �леңді несіп к�ргем.

Жырларымның жұлдызын жандырам деп,

Алматыға Арқадан к�шіп келгем.

***

(улетімнің ар емізген арманы ем,

Таңғы шықтан тамшы болып тамған ем... 

 ***

.../ліараның алдында жел тұрған-ды, 

Отың болса үрлет те,

серпіл мәңгі.

сын айта алмайсыз. Қайта ұлтымыздың 

байырғы, ұмтыла бастаған сирек с�здері мен 

ұғымдарын ақын �леңдерінен жиі ұшыратуға 

болады. Мұны �леңнің �н бойына барлау 

жасамай-ақ тақырыптарынан да бірден 

аңғарамыз. Мысалы: «Тобылғыжарған», 

«Б�рісырғақ», «Құсқанаты», «Сәуірдің 

сұлусарысы», «Арда туған айбозым», «Кер-

бетегелер», «Ардакүрең»...

Қандай да орынды теңеу с�зге бояу 

қосып, оны одан әрі әрлендіре, сәндендіре 

түсетіні даусыз. Ғалым ақын бұл жағынан 

да есе жібермейді. Мәселен, «Қара шашын 

жайғанда қара түндер» дейді. /зі түн бол-

са, ол қара шашын жайып тұрса – түннің 

к�кесі осы шығар. Мұндай түні жүру де 

оңай болмас. Тасқаранғы түн демей-ақ, 

қара түнге қара шашын жайғызып қоюы 

бұл түннің жай түндердің бірі еместігін 

аңғартқандай. Тағы бір �леңінде мынан-

дай жолдар бар: «Кеткенде қырдан асып 

құландай күн, ішімде шулап қалды ұлар 

– қайғым...». Бұл – сурет. Батып бара 

жатқан күн қырдан асып бара жатқан 

құланға теңеліп отыр. (демі теңеу. 

Немесе ұлардай шулаған қайғыны 

алыңыз. Демек, ақын тілге тиек етіп 

отырған қайғы жай қайғы емес, жүрекке 

салмақ салатын, сүйекке бататын қайғы.

Ғалым �леңдерінен келісті теңеуге 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ Швецияның әлемге таны-
мал Ikea жиһаздар дүкенінің 
желісін құрған Ингвар Кам-
пард дүние салды. 

91 жастағы кәсіпкер Смо-

ланд провинциясындағы 

үйінде к�з жұмды. Кампард 

�ткен ғасырдағы үздік кәсіп-

керлердің бірі болған аза-

мат. 2013 жылы 87 жасында 

директорлар кеңесіндегі қызметінен �з еркімен 

кеткен. /мір тарихына келетін болсақ, ол оқушы 

күнінен к�ршілеріне сіріңке сатып, кәсіппен 

айналысқан. 17 жасында Ikea дүкендер желісін 

құрады. Компанияға жетекшілік еткен жылдары 

ол Еуропадағы дәулетті адамдардың тізімінде 

біраз уақыт к�ш бастап тұрды.  Дегенмен, Кам-

прад үнемшілігімен де к�пшілікті таңғалдыратын. 

Саяхатқа ол ылғи экономикалық клас пен шығуды, 

жұмысына тек автобуспен қатынауды әрі арзан-

дау киім киюді ж�н к�рген. Кампрадтың мұндай 

үнемшілдігі Ikea-дің негізгі ұстанымдарының бірі 

болды. Компания тұтынушылардың арзан бағада 

жиһаздар сатып алуына жағдай жасауымен әлемге 

танылған.

ШВЕЦИЯ

«Ikea» негізін салушы
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Бойға сіңген ақ сүтпен Адалдықтан

/тем деген айнымай сертім бар-ды...

Адалдықты, арлылықты мұрат еткен жан-

нан поэзияға, тіпті �мірге құштар қауымды 

сүйсіндірген сұлу да к�ркем жырдың тууы 

заңдылық деп есептейміз. 

«/лең шіркін �секшіл» дегендей, Ғалым 

жылқышының баласы екендігін де жасыр-

майды. «Тоғызымда тобылғы сап қамшы 

ұстап, тайға мінгенмін» дейді. Содан да 

шығармаларынан ауыл �мірін, тұлпар мініп, 

аламан бәйгеге қатысқан жылқышының 

жай-күйін жақсы білетіндігі аңғарылады. Дәл 

осылай болмаса мынандай «жылқы мінез» 

жыр �мірге келмес те еді:

Қаз мойынды ер салып,

Күлігіме күміс жүген таққаным.

Берен күнге бер шабыт,

Ақын туған ақпаным.

 

Үзеңгіде үзілмейтін сапарым,

Таралғысы қайыстан.

Түсінемін түнек күннің батарын,

Түннің аты – Айстан.

 

Арғымаққа алтын таға кигіздім,

К�калалы к�п жылқының ішінен.

Жарық күнге жал-құйрығын түйгіздім,

Түн дегенің – тылсым әлем түсінем...

 

Жануардың жарқ-жұрқ етіп жанары,

Ана белден мына белге әрі асып.

Ауыздығын қарш-қарш шайнап барады,

Ақ дүниемен алысып... 

Ғалым жырларын оқып отырғанда �лең 

тудыру аса қиын еместей к�рінеді. Себебі бұл 

�леңдер «Тілге жеңіл, жүрекке жылы, айна-

ласы теп-тегіс жұмыр келген» (Абай). Содан 

да жеңіл оқылады. Бір бастасаң ілезде аяғына 

шыға келесің. Бір қарағанда осылай бола-

тыны анық. Алайда �мірге к�пке жаққан, 

жұртын тебірентер, толғандырар жыр әкелу 

қайдан оңай болсын! Мұны: «Қандай қиын 

туғанға болып ақын...» деп Ғалымның �зі де 

мойындайды. Жаңағы айтқан �леңдерінің 

қарапайым, ұғынықты, жаныңа жақын 

болып келетіні – автордың талантынан, 

дарындылығынан, �лең талаптарын жан-

жақты меңгергендігінен деп ұққанымыз ж�н.

Қазіргі күні бірқатар ақындарға оқырман 

тарапынан орынды сын да айтылып жүр. 

«/леңдер публицистиканың тіліне ай-

налып кетті. Қарадүрсін. Қазақтың бай, 

к�ркем с�зінің бір ұшқынын да кездестіре 

алмаймыз» дейді олар. Мұндай кемшіліктің 

бары рас. Ал Ғалым туындыларына мұндай 

қатысты мысалдар келтірер болсақ бы-

лайша жалғаса берер еді. «Найзағай – 

тағдыр шатырламашы...», «Үкідей үркіп 

қашқан жылдар ағып», «Саған үрген қандені 

пенделіктің», «Жамырап жеткен жан-жақтан 

бұлтыңды к�рдім, Бұланды!», «Сайдан аққан 

жылғадай осы ма �мір?..», «Түнгі аспанда 

барады аяңдап Ай», «Тегене – к�ктің тесілді 

түбі», «Сексеуілдей тектінің с�нбей қалған 

шоғы едің», « Тағдыр – қамшы арқамнан 

осқылады» және т.б

Ақын �мірдің ащы-тұщысын сезінбесе 

ойлы жыр тудыра алмайды. Ақынның ең 

жақын серігі, мұңдасы, сырласы – ой. Ой 

кешіп жүрген ақыннан келе-келе �мір, адам, 

пенделік, орта, қасиет... туралы �зіндік 

тұжырымдар пайда болатыны белгілі . 

Ойлы ақынды к�п нәрсе толғандырады. 

Қағазға қондырған кейбір с�з тіркестері 

бара-бара нақылға, мақал-мәтелге, даналық 

иірімдеріне ұласып жатады. Оны с�з иесінің 

�зі де байқамай қалуы мүмкін. Ал сырт к�з 

сезгіш. Ғалымның жүрекжарды жырларынан 

санаға түйіп, қаперге алып жүрер толғақты 

ойларды к�птен кездестіре аласыз. Мысалғы 

жүгінейік: «Ұлы болуға ұмтылғандар бар, 

ұл болып алмай алдымен», «Үміт жібі үзілсе 

– үгілер ең», «Атақ үшін ерліктер жасал-

майды», «Дүлдүлдің дүбір шықса бағы 

ашылар», «Тобықтыда Құнанбай тума-

са егер, Құнанбайдан Абай да тумас еді», 

«Қай заманда да тұлпардан тұғыр озбаған», 

«Адамның адамдығы арда ғана», «Сәкен де-

ген халқымның рухы ғой, Рухтарды к�мбейді 

қара жерге»... 

Ақын к�кірегіндегісін айдай әлемге 

ашық, батыл айтқанымен оның жүрегі нәзік. 

Т�ңіре гінде болып жатқан жайттар оған әсер 

етпей қоймайды. (сіресе елдің басына түскен 

қиындық, ауыртпалық ең алдымен ақын 

жүрегіне салмақ түсіреді. Ресейдің зымыран 

тасығыштары қазақ жеріне құлағанда мұның 

жерге де, адамға да, жануарға да залалы ора-

сан екендігіне куә болып жүрміз. Осының 

�зі ақынды бейжай қалдырмай, «Сарыарқа. 

«Протон» құлаған жыл» деген �леңнің 

 тууына себепкер болды. «Қызылағаштағы» 

су тасқынының зардабы да ақын жүрегіне 

шаншудай қадалды. Ақырында ішкі күйзелісі 

мен наласы �лең тіліне айналды: 

Шағылса шаңырағы шыңғырады ел,

Қайғыдан шашын жұлып тұр құба бел...

Ағынды Ілиястың Ақсуында,

Құлады құстай ұшқан Жыр – Құлагер.., – деп 

бір ауылдың мұң зары – тұтас елдің қайғы-

қасіреті екендігін меңзейді.

Ғалым – лирик ақын. Оны ақын �леңдерін 

оқып отырып �зіңіз де байқайсыз. Ғалымның 

жылқышының баласы екенін, �зі де бала 

кезінде атқа мініп, талай бәйгеге қатысқанын 

жоғарыда айттық. Қазақ қашан да жылқы ма-

лын қадір тұтқан. Бұл жануардың �згелерден 

е р е к ш е л і г і  т а з а л ы қ қ а ,  м � л д і р л і к к е 

құмарлығы. Судың да кіршіксізін, тұнығын 

таңдап ішеді. Жастайынан жылқы малы 

с е р і г і  б о л ғ а н  Ғ а л ы м н ы ң  қ а л а у ы  д а 

– тұнықтық. Ақын жырларында да осы 

тұнықтық, м�лдірлік менмұндалап тұрады. 

Осы қасиеттерді бойға сіңірген қандай ақын 

да нұрлы ойларымен ерекшеленіп тұратыны 

ақиқат жайт. Олай болса ол лириктігімен 

қоса ойшылдығымен де оқырман жүрегін 

баураған ақын. «Ұлы болуға ұмтылмас бұрын, 

алдымен ұлтыңның ұлы екеніңді к�рсет» де-

ген ойды �мірден к�ргені де, түйгені де мол 

ақын ғана айта алады. 

Ақын деген қасиетті атқа ие болуы 

үшін оның туындыларынан жұрт хабардар 

 болуы тиіс. Ең болмаса бір-екі �леңі елдің 

 аузында жүргені абзал. Біздің қуанатынымыз 

Ғалымның жырлары елге жақсы таныс. 

Оның «Күршімнің қызы», «Есіл ағады», 

«Құнанбай», «Жынды» (бен», «Алматыға 

Арқадан к�шіп келгем», «Сәкенмен сырла-

су», «Қап арқалап бара жатыр қыз бала»... де-

ген �леңдері поэзияны бағалайтын жандарға 

әбден мәлім. Осының �зі ақынның бақыты. 

Бірқатар �леңдеріне ән де жазылып, танымал 

әншілердің репертуарынан берік орын алған. 

Бұл жақсылықтардың бәрі ақын мәртебесін 

арттырып, оның шабытының тасқындауына 

ықпал ететіндігі даусыз. 

Ғалым соңғы жылдары поэзияның күрделі 

жанры – поэмаға қалам тербеп жүр. Бұл �те 

құптарлық. Ол поэманың арқалаған жүгі ауыр 

екендігін біледі. Бұл «ауылға» ену үшін мол 

дайындық, тәжірибе керек. Тәуекел деп тар-

тып кетуге болмайды. Сол дайындық Ғалымда 

бар еді. Сол себепті де «білек сыбана» кірісті. 

(йгілі Жаяу Мұсаның шерлі �мірі �зек болған 

«Ақ сиса» поэмасы «Біссімілә» с�зінен бас-

талады. Мұны да жанрдың жауапкершілігін 

түсінгендік деп қабылдағанымыз ж�н. 

Ақынның қолынан шыққан «Қара ора-

мал», «Тамак�шкен», «Киік қашқан» поэма-

ларында ірі, ауқымды тақырыптар қамтылды. 

37-і жылғы қуғын-сүргін, ашаршылық, 

табиғат  апаты – жыр-дастандардың арқауы. 

Тақырыптар күрделілігіне қарамастан 

жан-жақты ашылған. Бұларда құрғақ баян-

дау жоқ, ел басына түскен нәубатты ақын 

жүрегі езіле, зор тебіреніспен, толғаныспен 

жырлау бар. Поэмалардың жұрт к�ңілінен 

шыққандығының дәлелі – баспас�з беттерінде 

жылы лебіздердің айтылуы. Мәселен, бір ғана 

«Қара орамал» поэмасы әлемнің бірнеше 

тілдеріне аударылып, халықаралық кон-

курстарда әлденеше рет жүлдеге ие бол-

ды. Бұл – Ғалым ақынның табысы ғана 

емес, қазақ поэзиясының жетістігі. Аталған 

поэмалардың әрқайсысы арнайы тоқталып, 

кеңірек, тереңірек талдауға, саралауға жүк 

болады. Сәті түссе оның да бір реті келер. 

Ғалым Жайлыбай – қазақ поэзиясын-

да �зіндік үні, �зіндік жолы бар ақын. Ол 

�мірге �лең деп келді. Сол адалдығынан, сол 

берілгендігінен бір де танған емес. 

Оның жүрегі жыр деп соғады. /мір оған 

�леңдей к�рінеді. /лең дегеніміз сұлулық, 

әдемілік. Ғалым болса сол сұлулыққа, әдемі-

лікке ғашық. Оның жырларының оқырман 

жүрегін жаулап алу сыры да осында.

Ғалымның бір �леңі былай аяқталады: 

«Аламанға қосқаным – Ардакүрең, Қала 

к�рме к�з жазып, ал, ағайын!».

К�з жазу қайда! Ол бүгінде ел білетін 

Ардакүреңге айналды. Жыр бәйгесінде әр-

дайым оза «шауып», талай жүлдені қан жы-

ғасына байлап жүрген танымал Ардакүрең 

ғой бұл.

Нұрперзент ДОМБАЙ

рдак�ре� рдак�ре� 
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Музей мамандары тәжірибе алмасты

Жиынға Түркияның Мәдениет және туризм министрлігі 

Мәдени мұралар және музейлер бас дирекция сының басшысы 

Ялчын Курт бастаған музей басшылары мен қызметкерлері, 

Қазақстанның Түркиядағы Елшілігінің дипломаттары, түрік зия-

лы қауым �кілдері мен Астана, Алматы, Талды қорған, Түркістан, 

Атбасар, Жезқазған, Есік қалаларынан келген қазақстандық де-

легация қатысты. 

Жиынды ашқан Я.Курт түркі әлемінің рухани байлығы 

және бүгінгі күнге дейін сақталған тарихи жәдігерлер туралы 

егжей-тегжей мәлімет беріп, екі бауырлас ел арасындағы мәдени-

гуманитарлық саладағы қарым-қаты нас тың ны ғаюына зор үлес 

қосқан Елбасы Н.Назарбаевтың р�лін атап �тті. Бұдан кейінгі 

кезекте музейлерді дамы ту бойынша Қазақстан мен Түркия 

арасындағы байланысты күшейтуге ниет білдіргендігін жеткізді.

Түркия тарапы «Түркиядағы музей ісі», «Реставрация және 

консервация бағытындағы жұмыстар», «Экспозициялар, жаңа 

музейлердің ашылуы» тақырыптары бойынша баяндама жаса-

ды. Ал қазақстандық делегация Елбасының Қазақстан халқына 

арнаған Жолдауы мен «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша 

негізгі бағыттарды атап �тіп, музей саласының дамуы және жаңа 

технологияны пайдалануы мәселелеріне қатысты толық ақпарат 

берді. Жиын соңында «Kazmuseum.kz» қорының жетекшісі 

Нұрсерік Жолбарыс: «Музей ісі саласында Қазақстанның 

қалыптасқан �з дәстүрі бар. Дегенмен, біз дәстүрлерімізді 

жетістіктерімен толықтырып отыруды қалаймыз. Жетістіктерге 

�зара тәжірибе алмасу, ықпалдастықтар арқылы жетуге бола-

тынын түсінеміз. Сондықтан біз Түркияның озық тәжірибесімен 

танысуға ниеттіміз» деді. 

Конференцияның қорытындысы ретінде Қазақстанның 

Түркиядағы Елшісі Абзал Сапарбекұлы музей қызметкерлерімен 

кездесу �ткізді. 

Анадолы мәдениеттері музейімен танысу барысында қазақ-

стандық мамандар Түркияның АҚШ, Ұлыбритания, Франция 

тәрізді елдердегі музейлерінен ұлттық тарихи құндылықтары 

болып саналатын экспонаттарын қайтарып алу жұмыстарына 

ерекше мән берді. Музей мамандарының іссапары барысын-

да Ататүрік мавзолейі және музейімен танысып к�ру шарасы 

ұйымдастырылып, Анкараның тарихи қорғандары мен мешіттерін 

және монументальдық ескерткіштерін тамашалау тәрізді мәдени 

шаралармен толықтырылды.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН
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Ұзақбай ДОСПАНБЕТОВ

Бұл мәселеде туған бауырға да сенбе-

ген. Тек ол туған бауырдың к�ңілінде 

дық қалмасын дегендей «менің орыс-

шам жақсы, байқа, бала, менің орыс-

шам сенің орыс шаң ның енесін ұрып 

жібереді» деген әзіл-шыны аралас 

с�здерді де қосты. С�йтіп, осындағы 

Жәкіжан дегеннің он алты жасар баласы 

Жүнісбайды атқосшы лыққа алып жүріп 

кеткен.

Мұнда байқастаса түртінектеп жүріп 

әрең тапқан қос першіл – егде орыстар 

атан түйені жүгімен, тіпті «үйірімен үш 

тоғыз» етіп берсең де олай қарай аттап 

басатын емес екен. Сосын Құндақбай 

мәселеге басқа қырынан келді. «Сендер 

к�зі ашық оқымысты, білгір маман-

сыңдар, жас нәрестелер ауырып, осын-

дай белгілер танытса қандай дәрі нің 

шипасы бар, соны берсеңдерші» дегенге 

к�шкен. Фома Ларионович Клещов 

тап осындай әңгіменің үстінен түскен. 

Құндақбайдың баянын мұқият тап 

зердесіне құйды. Сосын бұл да қаба ғын 

сәл кіржитіңкіреп, ауыр ойларға шомды.

Бұл анау-мынаудан �зі жан сауғалап 

жүрген неме, әрине, дәрігер емес, 

бірақ бастан кешкені, к�ріп-білгені 

ұшан-дария. Бірінші дүниежүзілік 

соғыста Қара теңізге, Түркияға таяу 

кеңістіктерде от кешіп жүріп, �зінің 

жаралы достарының қанын тоқтатуға 

мәжбүр болғаны бар. Соғыста тек 

оқтың, қылыштың ғана сойқаны емес, 

әрқилы іш ауруларының да етектен 

тартқанын к�рген. Далалық медицина 

қызметкерлері оларға ақ ұнтақ дәрілерді 

ішкізетін. Бірақ олар жас нәрестелер 

емес. Бұл Фома, Құндақбайдың тілі мен 

айтқанда «Пама» туа бітті әскери адам 

аталса да салт басты, сабау қамшылыға 

жатпайды, мұның да жас сұлу жұбайы, 

кішкентай қызы болған, сол қыз ішін 

�з қолымен тырналап, ыңырсығанда 

әйелінің суға дәрі ерітіп ішкізгені есінде. 

Қазір сол әйелдің, жас нәрестенің қайда 

екенін білмейтін бұл бейбаққа оның 

бәрін саралап еске түсіру де үлкен мех-

нат, кәрі нағашыдай қыр соңынан 

қалмас үйреншікті ауруы шекесін дың 

еткізіп, қайта күш алып кете жаздады. 

Бірақ Фома Ларионович бұл жолы оған 

қарсы қайрат тапты. Сап-сары жездей 

қас-қабағының астындағы теңіз суы 

түстес қою жанарын к�тере бұл енді �з 

қандастары – қос першілге қадалды.

Үстінде әлем-жәлем жұмысшы киімдері 

бола тұра қызыл күреңдене тотыққан 

бет терісі, етті түзу мұрны, жалпы иықты 

к�сем тұлғасы мына егде қос сұңғылаға 

әсер еткендей. Олар да сәл-пәл райла-

рынан қайта бұған мұқият зейін қойды. 

Орыс першілдер Құндақбайға 

екі түрлі ақ ұнтақ әзірлеп, ақ қағазға 

әдемілеп орап берді.  Біріншісін 

тәулігіне үш рет суға ерітіп ішкізесің, 

егер оның науқас сәбилерге шипа-

сы тимесе екіншісін де с�йту қажет. 

Құндақбай �з атқосшысына:

– (й, Жәкіжанның баласы, Жүніс-

бай қалқам, сен �те зерделісің, ме-

нен әлдеқайда ұғымталсың, мына 

алғашқысын оң қалтаңа, соңғысын 

сол қалтаңа дұрыстап сал! Қайсысын 

қай ретпен балаларға ішкізу керек, 

сол жағын Ақтолқын жеңгеңе менің 

к�зімше сен айтасың! Ал кеттік!

Құндақбай с�йдесе де ер үстіне 

бірден қарғып мінбеді. /з атының да 

тізгінін арық �ңді, бойшаң Жүнісбайға 

ұстатып, бұлар енді үшеулеп жаяулап 

кері жүрді. Ойпаңнан к�терілгесін Фома 

мен Құндақбай қатар да, ал қос тізгінді 

қолына қымқырған Жүнісбай бұлардың 

соңдарынан ілбіді. Алдағы екеудің сы-

паттарына қарап, Жүнісбайдың күлкісі 

де келетіндей. Фоманың сырықтай 

бойы бар да, Құндақбайдың болмысы 

орыстың қияр тұздаған б�шкесіндей 

деген теңеуге �зі сұранып тұрғандай. 

Тек аяқтары кеудесіне лайықсыз 

ұзындау. Ес біліп, к�з ашқалы ер үстіне 

байланғасын ба аздап қамыт аяқ деуге 

де келеді. Небәрі жиырма сегіздегі оның 

бұл жастан к�п үлкен к�рінетіні де бар.

Құндақбаймен оның атқосшысы, 

жас жігіт Жүнісбай к�зден �шкесін 

Фома к�п дүңгіршектер мен қыбыр-

жыбыры таусылмас ортада тағы да 

қаққан қазықша сілейіп ұзақ б�гелді. 

Ол мына кезеңді де үлкен сыбағаға ба-

лады. (сіресе Құндақбайдың Сәрсен 

атты аса ауқатты �з қандасының мал 

дүниесімен Қытайға ауып кеткені 

хақындағы ақпары мұны дүр сілкіндірді. 

Большевиктер �кіметінің тыңшылары 

бүгін бе, ертең бе �зін тарпа бассалар-

дай қуыстанып, жанын шүберекке 

түйіп жүрген бұған бой тасалар тағы 

бір саңылау табылғандай еді. Енді 

қалай, соңғы апталарда бұл Сары�зекке 

әрқилы дәрежедегі ресми адамдардың, 

әскерилердің келуі жиіледі. (рі олар 

мұнда тұрақтап қалмайды, келеді, 

кетеді. Оларды басқа біреулер алмас-

тырады. Қай-қайсысы да әр нәрсені 

түртінектеп, �з к�здерімен к�реді, 

тексереді. С�йлеспейтін адамы жоқ, 

бас шымен де, жалшымен де, орыспен 

де, қазақпен де ескі таныстардай-ақ 

ауызды-ауызға тақап, әрқилы дерек-

терді, ақпарларды сығып алады. Кейде 

бұлар тау-тау құм үйінділерінен бол-

машы алтын түйіршіктерін іздеген 

кен шілерге де ұқсайды. Міне, Фома 

Клещовтың ерен тұлғасы сондайлардың 

бірінің к�зіне оттай басылмасына кім 

кепіл?!

1928 жылғы шілде айының әуе 

айналып жерге түскендей ыстығында 

кешегі ақ патша әскерінің жоғары 

шенді офицері, бүгінде атын да за-

тын да �згертіп, күндегі нәпақаға 

осындағы қара жұмысқа белшесінен 

батқан Фома Ларионович Клещов 

кенет үлкен олжаға тап болғандай 

кеудесін қуаныш кернеді. Бұл осы 

қазақ жерінде жүрегіне жақын тұтқысы 

келген танысын екі айлық үзілістен соң 

қайта ұшыратты.

Қ ұ н д а қ б а й  Т � л е н д і  б а л а с ы , 

қасында уыздай жас жігіт бар, екеуі 

де ат үстінде Сары�зектегі к�п дүңгір-

шек терді қақ жарып, әрбір ұсақ-

түйектің �зіне қабақтарын кіржите 

зейін қойып, баяу ілбуде еді. Қарсы 

алдарында сырғауылдай бойы бар, 

тікесінен тік шаншылған Клещовты 

олар назарға алатын да емес. Мынау 

әлдекім қолмен қоя салғандай, қиял-

ғажайып ертегідегі құбылысша пайда 

болған қайнаған тіршілік ортасының 

әрбір үтір, ноқатына дейін бұларға 

таңсық. Уақыт шаңқай түстің кезі, со-

сын да ма мұнда ерсілі-қарсылы жаяу 

жүргіншілер едәуір. Ара-тұра аттылар 

да кездеседі. Орыстан г�рі қазағы 

басым, түстері к�мірдей қарауытқан 

еркек-әйелі аралас жандардың даусы 

да басыңды қамшымен осқандай тым 

жайсыз естіледі. (не, жай тақтайдың 

үстінде қолдан тоқылған шұлық, 

сәтен к�йлектер, аяқ-киім сияқтылар 

қойылған дүңгіршектің алдында 

 басына к�шіре айғайлап, Клещов-

ты бас салды. Екеуінің айқасқан 

құшақтары әрең жазылды. Клещов 

уақыт оздырмай:

– Немене, үйдегі балаларың сырқат 

па? – деп қайталай сұрады. Құндақбай 

енді жаман алабұртып, тісімен тас 

шайнағандай жақ сүйектеріне күш 

түсіре әңгімені қайта басынан баста-

ды. Мына қос першілге жеткізгенін 

енді жіліктей б�лектеп, әрқайсысын 

�з орнына жеке дара қойып, би-

паздай баяндады. Құндақбайдың 

 а у ы л ы ,  о с ы  С а р ы � з е к т е н  ж ү з 

шақы рым дай қашықтықта, сонау 

Қоғалы тауларының етегінде еді. 

(йелі Ақтолқын бірнеше жыл бала 

к�термей жүріп, былтыр ғана егіз қыз 

тапқан. Бір кілтипаны ол егіз қыздың 

кіндігі бір боп туып еді. (детте, он-
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бес саусағындай біледі. Мыналардың 

�здері іздеген нәрсені жолдарында 

к�лденең состиған осыдан сұрамай 

аттап �тіп кетуі мұның қитығына 

тисе де бұл сабыр сақтады. Қанша 

таныспын десе де түз қазақтарының 

іш қойнауында к�п дүние бүркеулі 

ғой. Соған да қаныға түспектей бұл – 

кешегі ақ патша армиясының офицері 

мына атты екі қазақтың соңынан ілбіді. 

Аттылардың жүрісі тым баяу, сосын да 

оларға жаяудың ілесуі мүлдем қиын 

емес.

Бұлар ұзақ жүрді. Кенет Фома 

 Клещов басын артқа сілке қайқаң 

етіп жүзін к�кке к�терді. Басындағы 

жіңішке күнқағары бар ескі кепкісі 

ұ ш ы п  т ү с е  ж а з д а д ы .  К � з д е р і 

қарауытып, жаңа ғана маңдайынан 

�ткен шақырайған күні бар ашық 

аспан біржола жоғалып кеткендей бұл 

аз-кем уақыт түн түнегінде тұрды. Қос 

алақанымен маңдайын екі жақтан қыса 

сәл-пәл есін жинады да, уқалай баста-

ды. Мұның септігі к�п, «Үйренген жау 

атыспаққа жақсы» дегендей үйреншікті 

ауру да солай, тілін тапсаң тез беті 

қайтады. Осы отыз екі жасында от 

пен оқтың, саяси жанжалдың, қуғын-

сүргіннің талайын �ткерген мұның 

�стіп денсаулығының да оқтын-оқтын 

сыр беретіні бар еді.

Бұл �зіне-�зі келгенше уақыт 

шіркін қарап тұра ма, оның да біраз 

б�лігі жұтылды ғой. Фома шаң қонған 

ұзын кірпікті тұнық к�здерін қайтадан 

ашып, алға тосса Құндақбай серігі 

екеуі біраз ұзап кетіпті. Бұлар тұрған 

үстірттеу жазықпен сәл қозғалсаң 

суыртпаққа жанжалдасқан екі-үш 

қатынның шаң-шұңы алаб�тен шықты. 

Базары қайсы, базар емесі қайсы, 

мүлдем айырғысыз, бәрі жаңадан 

құрастырылып жатқасын әркім �з 

ақылының жеткенінше әрекеттенеді. 

Мұнда «кому надо холодной воды» деп, 

су сатып жүрген орыс балаларының да 

зыр жүгірісі қыр қазақтарына бірден 

к�з үйрене қоймас тосын дүние. Аз 

ғана тиын-тебенге шелектегі суынан 

бір кружка су әперіп, жағы талмай 

сарнаған сол сары үрпектер бір жай-

дан аяныш та тудырады. Мынадай 

қапырық ыстықта ш�л дегенге кім шы-

дасын, сосын да ол сары үрпектердің 

саудасы аздап жүретіндей к�рінсе де 

солай.

Бір кездегі екі қолына ақ биялай 

киген, әскери формасы �зіне керемет 

жарасып, �згеше �ң берген, бұл күнде 

қашқын атанған Фома  Ларионович 

Клещовты бұрынғы әріптестері 

қазір к�рсе танымас та еді. Киген 

киімдері әлдекімдердің ескі-құсқысы, 

жалбыраған жамаулары бар, шаң-

топыраққа қанша к�мсең де �згерері 

жоқ, кең жауырынды, тіп-тік ұзын 

бойына, жалпы сымбатты жаратылы-

сына әлдекім қызғанышпен қасастық 

жасағандай осындай әлем-жәлемді 

әдейілеп жапсырып кеткен бе дерсің. 

К�птен сабын к�рмеген кіршең 

бет-ажары ғана күнге күйіп, қызыл 

күреңдене тотыққанмен әлдекімнен 

қағажу к�ргенге ұқсамайды. Түзу 

мұрны, сап-сары жездей қас-қабағы, 

теңіз суы түстес күңгірттеу қос жанары 

мұның бойындағы зор адамгершілік 

қасиетті айғақтап тұрғандай. Тек 

�сіңкіреп кеткен сақал-мұрты ғана сәл 

ұйпалақтанып сыр алдырады.

Мұның Құндақбайға және оның 

жас серігіне қаршығадай қадалған 

к�здеріне ұлан-асыр дүние сыйып 

тұрғандай к�рінетінін қайтерсің? Иә, 

шынында ойлы қарас! (рі қуаныш 

та, дегбірсіздік те бір-бірін тепкілей 

ығыстырып, сол қос қарашықта орын 

б�лісіпті. Бұл Фома ең алдымен �зіне 

назар  аудармай тұсынан �ткен қос 

аттының не мақсатпен жүргенін 

�з бақылауы арқылы анықтамаққа 

оларды тіптен жіті нысанаға алды. 

Құндақбайдың томардай т�ртбақ денесі 

ер үстіне қондыра салған орыстың 

б�шкесіне де ұқсайды екен. Аяқтары 

ұзын.  (лденеге  үңіле  қарағанда 

шығыңқы шекесі одан әрмен шоды-

райып кететін сияқты. Қас-қабақтары 

да солай, қазақтардың ежелгі құралы 

– садақша керіліп, қараған адамның 

зәресін ұшыратындай.

Құндақбай екі-үш жаяуды бүктеулі 

қамшысымен б�геп, әлдененің ж�нін 

сұрады. /з шаруасымен асыққан 

қара домалақ немелер иықтарын 

қ и қ а ң  е т к і з і п ,  « б і л м е й м і з »  д е -

ген белгі берді. Фома Клещовтың 

бұл Сары�зекте ағаштан шпал жа-

сау жұмысына кіріскеніне екі айдың 

жүзі болған. Қоғалы тауларынан 

тасылған қарағайлар таусылып қап, 

кешелі бері сәл-пәл қолы бостау еді. 

Сары�зекте не бар, не жоқ, бұл бәрін 

Иә, қиыннан қиыстырып, түрлі 

әшекей бұйымдарды жасайтын жас-

тар бүгінде облыстың мақтанышы. 

Баланың дарынын асырып, қабілетін 

шыңдайтын Оқушылар сарайының 

қызметі қарымды. Түрлі шеберлік сы-

ныптары ашылып, жас�спірімдер да-

рынын, бейімін ұштауда. Соның бірі 

– қол�нер шеберханасы. Оқушылардың 

қызығушылығын татымды еңбеке 

айналдыруға күш салған ұстаз Нұргүл 

Нығметжанованың еңбегі еленді. Был-

тыр Алматы қаласында �ткен ән-би 

байқауында жүлделі орыннан к�рінген 

оқушылар облыс абыройын асқақтатқан 

болатын. Дарындылығы мен шеберлігін 

ұштастырған Ақнұр (ділбаева мен  

 Айзере Оспан екінші орыннан к�рінсе, 

ал к�зге айрықша к�рінетін ерек 

дүниелерді жасаған талант иесі Қамқа 

Қизатова артылған үмітті ақтап, жасаған 

бұйымдарымен бас жүлдені еншілегені 

қуанышты жайт. 

Небір нәзік бұйымның дизайнын 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін 

тіл мәселесімен қатар ономастика, то-

понимика мәселелері де күн тәртібіне 

шықты. /йткен себебі, бүкіл қазақ 

даласы, облысы мен қаласы, ауылы 

мен ауданы, к�шесі мен даңғылы, елді 

мекендері Кеңес уақытында түгелдей 

�згеріске ұшырап, енді егемендігіміздің 

келуімен ата-бабамыздың к�зіндей 

болған тарихи атауларды қалпына 

келтіру жұмыстарына мән берілді. 

Ономастика саласының ғалымдары 

б ұ л  і с к е  б і л е к  с ы б а н а  к і р і с т і . 

Мақалалар жазды, пікірлерін білдіріп, 

ұсыныстарын айтты. Мұндай маңызды 

мәселелерге Молдияр Серікбайұлы 

бейжай қарай алмады. Ол кісінің 

айтқандары ешуақытта  күмәнді 

жорамалдарға, дәлелсіз дүниелерге 

сүйенбейтін. /зі ғылым саласының 

�кілі болғаннан кейін тек қана ғылыми 

еңбектер мен ғалымдардың жазған 

еңбектеріне, ондағы тұжырымдар мен 

к�зқарастарға ғана табан тірейтін. 

Ж а з ғ а н  м а қ а л а л а р ы н д а ,  б е р г е н 

сұхбаттарында салмақты ой, пара-

сатты ұстаным, сарабдал пікір жа-

татын. Молдекең Тәуелсіздіктің 

бастапқы жылдарында «Ана тілі» 

газеті ұйымдастырған экспедицияның 

құрамына жетекшілік жасап, әрбір 

�ңірдің тарихымен, сол �ңірде қандай 

жер-су атаулары бар, солардың бірін 

қалдырмай түгендеп шықты. Алаш 

арысы Тұрар Рысқұловтың есімін 

жаңғыртып, еңбектерін жариялауға к�п 

үлес қосты. К�рнекті тұлғаға қатысты 

белгісіз болып келген фактілер мен тың 

деректерді анықтап, жалпақ жұртқа 

жария етті. Тұрар Рысқұловтың аты-

на к�ше, мектеп, жоғары оқу орны, 

аудан атауларын беруге күш салды. 

Алаш қайраткерлерінің қандай еңбегі 

бар, соларды саралап, жіпке тізгендей 

айтып беретін. Бұл тұрғыдан келген-

де Молдияр ағаның �зін де кешегі 

Алаш арыстарының ізбасарларына 

ойланбай-ақ жатқызар едім. /йткені 

жүрегі де, жаны да Алашшыл азамат. 

Ортаға салған әңгімесінің бар-

лығында Алаш арыстарының еңбек-

терін тілге тиек етуді ұмытпайтын. 

Елді  мекендер картасын сызудың хас 

шебері еді. Сызған карталарына қарап 

жаныңыз сүйсінетін. /з қолымен 

бүкіл  Қазақстанның,  әр  облыс-

аймақтарының картасын ерінбей-

жалықпай сызып, карталарда кет-

кен қателіктерді, ондағы жазылған 

а т а у л а р д а ғ ы  ж а ң с а қ т ы қ т а р д ы 

дәлелдеп, бұл осылай болуы керек деп 

�з тұжырымдарын алға тартатын. 

Таңғалатыным, Молдияр аға жасы 

сексеннен асып кетсе де, үлкен жо-

баларды қолға алуды ойластырып, 

халықаралық экспедицияларға шығуды 

үлкен ойпаң басталады. Онда да біраз 

дүңгіршектер, құрылыс алаңдары бар. 

Құндақбайлар сол ойпаңға қарай құлап 

барады екен. Фома дүр сілкінді, енді 

б�гелсе олардан к�з жазарын сезіп, тас 

кесектерге сүріне-қабына аяқтарын 

жеделдете басты.

Бұл жеткенше Құндақбай серігі 

екеуі  сол ойпаңға құлар тұстағы 

ағаш тақтайлардан асығыс-үсігіс 

құрастырылған т�рт бұрышты болым-

сыз үйшіктен шыққан, біршама таза 

киімді, тіпті біреуінің үстінде бозғылт 

кең халат бар, екі кәртамыс орыспен 

с�йлесіп тұр екен. Алғашында ол екеуі 

Құндақбайдың с�здерін жете түсінбей 

бара-бара ғана байыптағаны білінеді. 

Клещов Құндақбайдың орысшаға 

біршама жетік екенін білетін, сонда 

да мына екі қандасының мұны әрең 

түсінуі бұл Құндақбайдың �тінішін 

әлдебір одағай нәрсеге ұқсатады. Соны 

сезген Фома жүрісін үдетіп, тіпті аздап 

жүгіре басты. Ол қастарына келгенде 

де Құндақбай оған түстеп қарамаған. 

Алғашқы екі  орысқа дікеңдей де 

бастаған:

– Неге білмейсіңдер? Дәрігер 

болғасын үлкенге де, жас нәрестеге 

де бірдей қолдарың шипалы емес пе? 

Біздің қазақтың тәуіптері алдыма кел-

ген науқастарды мынау ересек, мынау 

бала деп б�ле-жармайды!

Үйшіктен шыққан екеудің бозғылт 

халаттысы мына Клещовтың Құндақ-

байға қалай да бір қатысы барын 

сезіп, енді даусын мәнерлей созып, 

бұрынғыдан г�рі ұғынықты түсіндіруге 

жанын салды:

– Мен сізді жақсы түсінемін, әкесі! 

Сіз де бізді түсініңіз! Біріншіден, 

біз қайталап айтамын, бала дәрігері 

емеспіз. Екіншіден біз ол науқас ба-

лаларды к�ріп тұрғамыз жоқ. Сіздің 

баяндауыңызша ол балаларды іш 

 ауруы айналдырғанға ұқсайды. Ал іш 

ауруының алуан түрлісі бар. Ал біз, 

мына әріптесім екеуіміз, азды-к�пті 

хирург мамандығын меңгерген жан-

дармыз. К�рмейсіздер ме, мына жер-

ден үлкен шойын жол �теді, жүздеген, 

мыңдаған жұмысшылар тартылады. 

Осы біз тәжікелескен тұста үлкен 

теміржол бекеті салынады. Бұл айтуға 

оңай, ал орындалуы ұзақ-сонар шаруа. 

Осында дене жарақатын алған, аяғы, 

не қолы сынған, не шыққан, немесе 

басқаша зақымданған жұмысшыларға 

дәрігерлік жедел жәрдем к�рсету үшін, 

әрі Құдайдың жазуымен келгендерміз. 

Ал кішкентай балаларды емдеуге 

қауқарымыз жоқ.

Бозғылт халатты, жалпақ бетті 

 оташы орыс с�зін тауысып та үлгермеді. 

Құндақбайдың дәл құлағының түбінен:

– Немене, балаларың сырқаттанды 

ма? – деген дауыс саңқ етті. Құндақбай 

сонда ғана жалт бұрылды. Кенет 

 Құн дақбайда жын қаққандай түр пайда 

болды. /з к�зіне �зі сенбегендік қана 

емес, қуанған мен қорыққан бірдей 

ғой, мұның қуанышы соншалық үйдегі 

қос нәрестең қазір айығып қаз тұрып 

кетті десе де осындай-ақ болар.

– Пам! Пама!!! – деп жер дүниені 

құрап, �здері киген к�йлектен бастап  

жанарды жауларлық жауһарларды �мірге 

әкелген Қамқа бала күнінен осы �нерге 

қызығып �сті. Суретшілікті жастайынан 

жанына серік еткен балдырған бүгінде �з 

қабілетін шыңдай түскен. Ерекшелігі – 

туындыларының қазақы салт-дәстүрден 

сыр беріп, руханиятқа үлес қосқандығы. 

Соның нәтижесінде аталмыш байқаудың 

бас жүлдегері атанып, абыройы асқақ 

болды. Жас қыздың таланты осы жолы 

да талайды таңдандырды. «Ұстаздан 

шәкірт озар» дегенді  мұғалімдер қауымы 

қуанышпен айтып жүр. Үлкен жетістікке 

жеткен қыздың қабілетіне ұстаздар 

қауымы ризашылықпен қарайды. 

Бұйыртса болашақта �нерімен ел 

құрметіне б�ленген айтулы шебер бола-

ды деп санайды. Сол себептен де қолдан 

келгендерінше қолдап келеді.      

  

Құралбек СJБИТОВ

Алматы облысы

армандап жүретін. /зі соған дайын еді. 

Ертең жолға шығасыз десе, сақадай 

сай болатын. Демеушілерге, география 

саласындағы жұмыстарды үйлестіріп 

отыратын тиісті мекемелерге хаттар та 

жазды. Ойлағандай нәтиже шықпады. 

Бірақ сонда да үмітін үзген жоқ. 

Қайткен күнде осындай экспедицияға 

баруым керек деп айтып жүретін. Жас 

болса бір сәрі, сексеннің сеңгіріне 

шыққан азаматтан мұндай ой есту 

�мірде к�п кездесе бермейді. Бұдан 

түйетініміз, Молдияр аға �мірінің 

соңына дейін ұлт мұраты үшін адал 

болуға, сол жолда тынымсыз еңбек 

етуге бекінген азамат болды. Тіпті бар 

ғұмырын, уақыты мен қайрат-күшін де 

осы жолға арнады. 

М о л д и я р  а ғ а н ы ң  ғ ы л ы м и -

шығарма шылығының бір арнасы – 

қазақ баспас�зімен тығыз байланыста 

болуы. «Ана тілі» газетінің тұрақты ав-

торы ретінде «Ұлы дала атаулары» жо-

басына жетекшілік жасады. Редакцияға 

әрдайым келіп-кетіп жүретін. Естіген-

к�ргенін, оқыған-білгенін айтып, еркін 

әңгі мелесетінбіз. К�ңілі – баладай 

аңғал, жан дүниесі – таңғы шықтай 

м�лдір, таза, жүрегі кең, ойы – ұшқыр, 

ақылы – кемел біртуар ағамызды бүкіл 

редак ция ұжымы ерекше қадірлеп, 

құрмет тейтінбіз. Қарапайымдылықты 

жақсы к�ретін. Асып-тасығандарды, 

менменсіп кеткендерді к�ңілі хош 

к�рмейтін. 

/мірін тынымсыз ізденіспен, 

қажырлы еңбекпен �ткізді. Мәнді де 

мағыналы ғұмыр кешті. Уақытын бе-

керге сарп етпеді, әр күнін қазақ елінің 

Тәуелсіздігін нығайтуға арнады. С�зі 

мен ісі алшақ кеткен жоқ. С�зі қандай 

болса, ішкі дүниесі де сондай еді. 

(ділдікті, шыншылдықты қалайтын. 

Молдияр ағаны тыңдай бергің келетін, 

айтқандарын ой-зердеңе тоқи бергің 

келетін. (рбір с�зінен �неге, үлгі алып 

қалуға тырысатынбыз. 

Соңғы бір-екі жыл к�лемінде 

денсаулығы сыр бергені болма-

са, ауырып-сырқағанын естімедік. 

Қашан к�рсек те бойын тіп-тік ұстап, 

аяғын нық басып келе жататын. /те 

мәдениетті, кішіпейіл еді. Денсау-

лығын қарату үшін мұхит асып, 

Амери каға да барып қайтты. Келген-

нен кейін редакцияға соғып, �зінің 

жаңалықтарымен б�лісті. Меңдеген 

дертінен сауығып келгенін айтып, 

бәрімізді қуантып қойды. Енді қайта 

іске кірісемін деп жүргенде жайсыз 

хабар алдық. Молдияр ағаның еселі 

еңбегі �зінен кейін де мәңгі жасай 

беретіні с�зсіз. /йткені ол нағыз 

ғалым еді...

Дәуіржан ТFЛЕБАЕВ

ҰЛТТЫҚ ӨНЕРДІ 
ҰЛЫҚТАҒАН

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН
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ТУҒАН ӨЛКЕНІҢ 
ТАМЫРШЫСЫНДАЙ ЕДІ

дай нәрес телердің бірі �ліп екіншісі 

ғана тірі қалатын. Құндақбай мен 

Ақтолқынның қуанышына орай қолы 

аса шипалы тәуіп кемпір табылып, 

егіз қыздың кіндігін сол кескен. Со-

сын да екеуі де жас ананың к�кірегіне 

жабысып, емшек сүтіне мейлінше 

қанып, бұл күнде бір жасқа толып, 

жетіліп-ақ қалған. (рі әлгі қолы ши-

палы тәуіп кіндік шешенің ақылымен 

егізектерді алғашқы үш айда биенің 

саумал сүтіне шомылдырған. Соның 

да себі тиген тәрізді еді. Кенет осыдан 

екі апта бұрын сол кішкентай қос егізек 

шырқырап жылауды бастады. Анау-

мынау қазақы емнің шипасы болмай, 

Ақтолқынның да, Құндақбайдың да 

әптер-тәптерін шығарды. Ол бір осы 

Жетісуда алак�бең кезеңнің тықыры 

білінген шағы ғой, анау-мынаудан 

сезіктеніп, Қытайға қарай бірен-

сарандап, жылыстап, мал-жанын әкете 

бастағандар болған. (лгі тәуіп кіндік 

шеше де солардың қосағында кетіпті.

Құндақбай мен Ақтолқын отырып 

алып жер сабалады. Құндақбайдың 

�зінен алты жастай кіші Мыржақбай 

атты інісі бар-тұғын. Құдай қарғағанда 

сол Мыржақбайдың әйелі Нұрсұлу 

да екеуінің шаңырақ к�тергендеріне 

бес жыл �тсе де бала к�термеген. 

«Жә, қамықпайық, түптің түбінде ана 

егізектердің біреуі біздікі болар» деп 

Құндақбайдың екі қызының біріне 

иектері қышитын. Құндақбай мен 

Мыржақбай қалай тату болса, абысын-

ажынды Ақтолқын мен Нұрсұлу да 

солай бір-бірімен сырлас, әкей-үкей 

еді. С�йтіп, әлгі егізектер қос шешенің 

құшағында, жақсы-ақ қамқорлықта бо-

латын. Енді мынадай күнде Мыржақбай 

мен Нұрсұлуды да қайғы басты.

Ағасы Құндақбай секілді Мыржақ-

бай да ұшып-қонба жігіт, әрі оның 

�здері туып-�скен Күркілдек пен мына 

Сары�зектің екі ортасында соңғы кезде 

жүрісі к�п болған. Сол бір естігенін 

айтты:

– Ағасы, мына Сары�зекте сары 

түкті келімсектер дегенің ат-к�пір, 

бәрі шеттерінен білгіш, маман, сон-

да жердің шаң-топырағын қазып, 

қала салмақ па, жол тартпақ па, әлде 

қазақтарды мұрнын тескен тайлақтай 

�зге жаққа алдаусыратып алтын іздей 

ме, итім білсін сол жағын, тек арала-

рында оқуы күшті першілдер де бар 

екен, соны �з құлағым шалды. Мына 

екі б�бектің жайы қиындады, соларға 

апарып қаратсақ қайтеді?

Мыржақбайдың бұл  ұсы нысы 

ағайын-туған, к�рші-қолаң ортасында 

үл кен дау тудырды. «Мынадай күннің 

ыс тығында ауру балаларды сонша жер-

ге сүйреу құдайға �з қолыңмен апарып 

бергенмен бірдей, онан да ақысына атан 

түйе сұраса да ол орыс першілді осында 

алдыр, к�зімен к�рсін, ем-домын осын-

да жасасын» десті біреулер. Ақыры, осы 

ұйғарым басшылыққа алынған. Ал ол 

першілге кім барады? Мыржақбай «мен 

барайын» деп бірден �ре түрегелген. 

Қабағы тырысып-бырысқан Құндақбай 

т�мен тұқырып, ауыр ойға шомды 

да «жоқ, �зім барамын» деп шешті. 
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Бала ана мейіріміне зәру

 

Азиядағы 2 миллиард ха-
лыққа су беріп отырған мұз-
дықтар еріп жоғалуда. Оған 
дәлел Тибет жотасындағы 
Чиңхай-Шизаң үстірті деп 
ата латын !ңірдегі атақты 
Гималай тау жоталарындағы 
алып мұз дықтар жыл !ткен 
сайын еріп, азайып барады. 

Қытай ғылым академия-

сы ның зерттеуіне қарағанда �ткен 30 жылда үстірт 

пен оған іргелес жатқан мұздықтар 45 мың шаршы 

шақырымнан 35 мыңға кішірейіп, 15 пайызы 

кеміген. Қазір бұл елде 46 мыңнан астам мұздық 

болса, оның басым б�лігі осы үстіртте екен. Ішінара 

зерттеулерге қарағанда Чиңхай-Шизаң үстіртіндегі 

мұздықтар мен мәңгілік тоң қабаттары к�п �тпей 

құрып жоғалады. «Дүние жотасы» деп аталған 

үстірт мұздықтарынан Қытайдың атақты Чаңжияң, 

Хуаңхы, Лансаңжияң, Ярлұңзаңбо қатарлы 

к�птеген ірі �зендері бастау алады. «Дүние жотасы» 

мұдықтары Азиядағы 2 миллиардқа жуық адамды 

тұщы сумен қамдап отыр. Алайда климаттың 

ықпалына ұшыраған мұздықтар жылдам еріп, 

к�галды аумағы үздіксіз азаюда. Керісінше, ш�лейт 

аудандар артуда. /ңірлік жауын-шашын қалыпсыз. 

Мәңгілік тоң қабаты үздіксіз еріп, бірнеше ірі 

�зеннің су деңгейі т�мендеуде.

Бақбақ – к!пжылдық к!к-
тем гүлі. Оны ел ішінде сар-
ғал дақ, тозанақ деп те атайды. 
Қа зақстанда бақбақтың 60-қа 
жуық түрі белгілі. 

Оның 23 түрі сирек кез-

десетіндер қатарынан. Бақ-

бақ бұлақ бойында, к�л жа-

ғасында, ылғал жерде �седі. 

Денсаулыққа тигізер пай-

да сына келсек, диабет кезінде бақбақтың ұсақтап 

ту ралған тамырын бір стақанға салып, шай секілді 

қайнатып ішу керек. Күніне осылай 3-4 рет ішу 

диабеттің алдын алады. Бүйректің қабынуы кезінде 

бақбақтың тамырын үккіштен �ткізіп, күніне 2 рет 

тамақ ішерден жарты сағат бұрын тұтынған ж�н. 

Жаз мезгілінде теріні ағарту үшін бақбақ гүлін 

жарты литр суға қайнатып, бетті таңертең және 

кешке сүртуге болады. 

Шығыс Индонезияның Комодо аралында дене 
пішіні 3 метр, салмағы 150 келіге жететін алып 
кесірткелер тіршілік етеді. 

Оны жергілікті халық �з тілінде буая дарат 

(құрлық крокодилі) деп атайды. Алып кесірткеге 

тұңғыш рет ат қойып, сипаттап жазған кезінде 

Явадағы Бейтензорг музейінің директоры Тобайес 

Оуэнс болатын, бұл 1912 жылы еді. Т.Оуэнс алып 

кесірткені комодолық варан деп атады. Бұл осы 

кездегі тіршілік етіп жүрген варандардың ең 

ежелгісі, комодолық варан 60 миллион жылдан 

бері тіршілік етіп келеді. Бас бітімі жыланға ұқсас, 

бүкіл денесін қабыршақ жапқан алып кесіртке үнемі 

аузын ашып, ұшы айыр қызғылт-сары тілін аузынан 

шығарып жүреді. Жүруге ыңғайсыз алып денесін 

аяқтарымен к�теріп, бауырын жерге тигізбей 

барлық салмақты құйрығына сала қозғалған 

варанның жүрісі ежелгі заманғы алып жануарларды 

к�з алдыңа елестетеді. Алып кесірткенің қоректенуі 

де қызық-ақ. Ол салмағы 100 келі биіктігі 1,5 метр 

бұғыларды құйрығымен ұрып құлатып, боршалап 

жейді.

Отыра алмайды, тұра алмайды, 

Түзу жолда бұраңдайды.

Жаңғырықты білмейді, 

Күйіп-пісіп тілдейді. 

«Мазақ қылып бір бала

Ар жағында жүр» дейді. 

(Жылан)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Мұздықтар еріп жатыр

Бақбақтың қанша түрі бар? 

Алып кесірткелер 

ТАБИҒАТ ҒАЖАЙЫПТАРЫ

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ 

К!не Үндістанда лапидария 
деп аталатын арнаулы тас-
тарда олардың сиқырлық және 
емдік қасиеттері жазы латын 
болған. 

Қазіргі заманғы ғылым 

үшін рубин тасының қандай 

жолмен жүректі нығай та-

тынын, ал ян тарьдың адамға 

рухани жа ғынан қалайша 

септігін тигізетін, бирюза тасының адам қанының 

қысымын қалыпқа қалайша түсіретінін түсіну 

қиын-ақ. Бірақ айдың астында жаңа нәрсе жоқ 

демекші, барлығы да кезінде ұмыт болған дүниелер 

ғой. К�не заман адамдары �лі материя болмайды, 

бәрін де к�зге к�рінбейтін тәңір қуаты шығарады, 

тіпті тастар да сондай, әсіресе оның кристалдары 

ретке  келт ір ілген  түрлері  деп  есептеген. 

К�ріпкелдердің хрусталь шар арқылы адамның 

�ткені мен болашағын болжап айтатын оқиғалары 

оқырмандарға таныс. 

Емдік асыл тастар 
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Jзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

«Ұядан не к!рсең – ұшқанда соны ілесің» дейді халық 
даналығы. Jрине, тәрбие отбасынан басталады. Тәрбие 
қозғалған жерде отбасы мәселесі тасада қалған емес. 
Мәселен,  !зім қатысқан  аудан әкімдігі жанындағы 
кәмелетке толмағандардың істері және олардың 
құқықтарын қорғау ж!ніндегі комиссия отырысында 
әртүрлі жағдайлармен бетпе-бет кездестік. 

Түрлі жағдайлар мен әртүрлі тағдырлар. Ал соңғы  ко-

миссия отырысында қараусыз қалған алты баланың ісін 

қарадық. Ата-анасы жұмысбасты. (кесі Астанаға жұмыс 

іздеп кеткен. Анасы аудандағы кәсіпорындарының бірінде 

жұмыс істейді. Жалдап тұратын пәтерінде ешқандай жағдай 

жоқ. Анасы жұмысқа шығарда балаларын қамап, 7-сынып-

та оқитын үлкен қызына тапсырып кете барады. 

Ол да бала емес пе, тыңдамаған соң ұрсады, ұрады. 

(пкесінің әлімжеттігіне шыдамаған кішісі бірде ашумен 

қызып тұрған  үтікті арқасына басып алған. Ал қамаудағы 

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

Соңғы жылдары қоғам белсен-

д і л е р і  « А л м а т ы н ы ң  с и м в о л ы , 

қазақстандықтардың мақтанышы 

болған әйгілі  апорт жойылды» 

деп дабыл қағуда. «Олардың бұл 

алаңдаушылығы негізсіз  емес» 

дейді Экология және орнықты даму 

институтының директоры, Орталық 

Азия /ңірлік экологиялық орталығы 

басқару кеңесінің мүшесі, белгілі 

ғалым Құралай Кәрібаева. «Бір 

кездегі жасыл желекке оралған ару 

қаланың ішіндегі саябақтар оталып, 

орнына зәулім ғимараттар салынды. 

Ол тұрмақ, ерекше қорғалатын аумақ 

санатындағы Алатау б�ктеріне зәулім 

сарайлар салынып, алма бағы аяусыз 

қиратылды. Соның салдарынан алма 

түрлерінің атасы – Алматы апорты 

жойылып кетудің аз-ақ алдында тұр» 

дейді ол. 

Бүгінгі күні әлемдегі барлық алма 

сұрыптарының түп т�ркіні санала-

тын Сиверс алмасы тек Іле Алатауы 

ұлттық қорығында �седі. Мұндағы 

алқаптың 1,5 пайызын жабайы алма 

ағашы алып жатыр. Қазіргі уақытта 

осы алқапты сақтап қалу мәселесі 

ғалымдарды қатты алаңдатып отыр. 

«Егер алманың атасы жойылып кет-

се, аз уақыттан кейін олардың басқа 

түрлері де жер бетінен жойылады» 

дейді ғалым. 

Ал Қазақ жеміс және жүзім ша-

руа шылығы ғылыми-зерттеу инс-

ти тутының бас директоры, ауыл 

шаруашылығы ғылымының кан-

дидаты Гүлшария Қайырованың 

айтуынша, «Апорт жоғалған жоқ, 

оны қайта жаңғыртуға болады. Бірақ 

бұл сортты қалпына келтіруді және 

оның бақтарының к�лемін кеңейтуді 

ғалымдардың ұсыныстары мен жоба-

сына сәйкес жүзеге асыру керек». 

Бұл үшін ең алдымен алманың 

гене тикалық түп-тамы ры – жа-

байы алма бағын сақтап қалу қажет. 

/йткені «Қазақ станның жабайы 

жемісті ормандары ерекше генети-

калық ресурстардың қоймасы болып 

табылады. Сиверс алмасының гене-

тикалық әлеуеті негізінен Іле және 

Жоңғар Алатауларының климаттық 

жағдайына бейімделген» дейді 

Г.Қайырова. 

Алайда Гүлшария Нұрсапақызы-

ның айтуынша, жабайы жемістердің 

биоалуантүрлілігін сақтау ж�ніндегі 

қажетті шараларды жүргізбесек, 2030 

жылдарға қарай алма аумақтарының 

үштен бірінен айрылып қалуымыз 

мүмкін. «Қоршаған ортаның ласта-

нуы, климаттық �згерістер себебінен 

бұл табиғи гендік қорымыздағы әлемге 

танымал сұрыптар �з иммунитетін 

жоғалтып, деградацияға ұшырауда» 
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балалар дәретін б�лмеде сындырып, сол б�лмеде тамақ 

ішеді. (рі мектеп жасындағы үш баласы сабақтан жиі 

қалады. Ал үй қамауынан босанған бойда балалар сол 

маңайда тұратын ата-әжесінің үйіне қашып барып, 

тамақтанып келеді екен. Міне, осы мәселені к�терген 

аудандық ішкі істер б�лімінің кәмелетке толмағандар ісі 

ж�ніндегі инспекторлары мен мектеп әкімшілігі. Жиынға 

қатысқан анасы балаларына қарайтын уақытының жоғын 

мойындап, оларды мектеп-интернатқа орналастыруды 

сұрады. 

Бүгінгі заман – нарық заманы. Нарық адамның сана-

сына сіңгені соншалық бәрі ақшамен �лшенетін болды. 

Баласын баға алмай к�шеге  тастап кетіпті десе де селт 

етпейтін болдық.

Енді, міне, �зінің алты баласын мектеп-интернатқа 

�ткізуге асыққан ананы к�ріп отырмыз. Бұл жай кімді 

болса да толғандырмай қоймайтыны анық. Мұны қалай 

тоқтатамыз? Не істеу керек? Түптеп келгенде осының 

барлығы отбасында берілген тәрбиенің бостығынан болып 

жатқан сияқты...  

Талай жігіттер отбасын тастап, Алматы мен Астана-

да айлап еңбек етіп жүріп жатыр. Вахталық  жұмыста 

жүргендері қаншама? Біреуінің әйелі отбасын ұйытып 

отырса, енді бірінің жары ата-анасына �з әке-шешесіндей 

қарап отыр. Оларға қарап сүйсінесің.  Алған жарың осын-

дай болсын дейсің. Сорақысы сол, жолдасы табыс табуға 

кеткенде  теріс қылыққа салынып, шаңырағы ортасына 

түскен отбасылар да жоқ емес.  Осындайда қайран кеңшілік 

заман-ай дейсің. Жұмыс іздеп сабылмай әкелер ауылдан 

жұмыс тауып  отбасының қасында отырса. Ана балаларына 

пана болса, бала ата-әжесінің ертегісін тыңдап, еркелеп, 

�сіп-жетіліп жатса ғой...

Марат ҚҰЛИБАЕВ
Жамбыл облысы

Жуалы ауданы

көзден бұл-бұл ұшқаны ма?  көзден бұл-бұл ұшқаны ма?  
    

дейді ол. Онымен қоса соңғы 

жылдары республикадағы 

жеміс к�шеттерінде бұрын-

соңды болмаған бакте-

риалдық аурулардың 

таралу деңгейі ар-

тып ке леді.  Сон-

дықтан жеміс ша-

р у а ш ы л ы ғ ы  и н д у с -

триясының дамуы мен 

азық-түлік қауіпсіздігін 

қ а м т а  м а  с ы з  е т у  ү ш і н 

қазақстандық жабайы жеміс 

ормандарын сақтап қалудың 

�зектілігі күн тәртібінде тұр. 

Осы тұста Қазақ жеміс және 

жүзім шаруашылығы ғылыми-

зерттеу институтының бірінші ди-

ректоры, ғалым-селекционер Аймақ 

Жанғалиевтың есімін айтпай кетуге 

болмайды. Ол дәмдік сапасы жоғары 

ірі жеміс бере алатын, генетика-

лық материалдары мәдени алмалар 

сұрыптарын құруға негіз болатын 

элиталық алма ағаштарын анықтау 

ж�нінде ірі зерттеулер жүргізді. 1990-

2005 жылдар аралығында акаде-

мик А.Жанғалиев түрлі елдердің 

(АҚШ, Ұлыбритания, Франция және 

т.б.) ғалымдарымен біріккен экс-

педициялар ұйымдастырды. Соның 

нәтижесінде генетикалық зерттеулер 

үшін бағалы мәліметтер жиналды. 

Францияның ғалым-биологы Ка-

трин Пекс ха лықаралық фестиваль-

дерде жүлде алған Сиверс алмасы 

туралы «Жер жұмағы Қазақстанда» 

атты деректі фильм түсірді. 

Адамның тек-тамыры, генетика-

лық тарихы болатыны сияқты, �сім-

діктердің де гендік тегі, қоры бо ла ды. 

Экология лық жағдайдың барған 

сайын күрделенуіне байла ныс ты 

�сім діктер дүниесінің гендік қорын 

сақтап қалу мәселесі �зектіленіп 

отыр.  

– Жеміс шаруашылығында жаңа 

сұрыптарды алу, олардың т�зімділігін 

арттыру үшін гендік қор пайдаланы-

лады. Мұндай гендік қор ең алды-

мен �зінің табиғи ортасында (in 

situ), содан кейін коллекцияларда, 

сұйық азоттағы гермоплазманың 

криобанкінде (in vitro) сақталады. 

Ғылыми-зерттеу мекемелерінде 

гендік қорды сақтау үшін тұрақты 

қаржылық қолдау қажет. Зерттеу-

лерге жас мамандарды тарту, жаңа 

инновациялық технологияларды 

игеру де қаржылық қолдауға мұқтаж. 

Бұл ретте Үкіметтің 2002 жылғы 29 

желтоқсандағы Ұлттық гендік қойма 

құрылысын салу туралы №1429 

қаулысын жүзеге асыру маңызды, – 

дейді Г.Қайырова.

Дегенмен, бұл бағытта атқарылған 

шаралар әлі де мардымсыз екені 

нарықты Қытай алмасы жаулап ал -

ғанынан-ақ байқалып отыр. Экс-

портқа шығаруды айтпағанның 

�зінде, �з елімізді табиғи таза �німмен 

неге қамтамасыз ете алмай отырмыз? 

 Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан – 

2050» Стратегиялық бағдарламасында 

азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету ж�нінде берген тапсырмаларының 

ішінде апорт алмасын қайта жаңғырту 

д а  а т а л ғ а н  б о л а т ы н .  М ә с е л е н , 

Қазақстан халқының жеміс-жидек, 

жүзім дақылдарына нақты сұранысын 

қанағаттандыру үшін жылына 800 мың 

тонна жеміс �німі, ал физиологиялық 

тұтыну нормасына сәйкес 1,2 млн тон-

на жеміс �німі қажет екен. Ал Стати-

стика комитетінің мәліметі бойынша, 

2016 жылы жеміс-жидек �ндіру 334,7 

мың тоннаны құраған, адам басына 

шаққанда 18,8 килограмнан келеді 

бойынша әртүрлі телітушілерді, 

тыңайтқыштарды қолданып, ин но-

вациялық негізде зерттеулер жүр-

гізілуде» дейді институт басшысы. 

Атап айтқанда, алма сұрыбының 

ең жақсы клондарын микроклон-

дау арқылы апорттың пробиркадағы 

«жаңа �сімдігі» алынды. Ол қауіпті 

микроорганизмдерден тазартылған 

және түпнұсқа ағаштың шаруашылық 

және биологиялық қасиеттерін 

сақтаған. 2015 жылы апорт сұрыбын 

к�бейтіп, таратуға арналған ар-

найы бақ отырғызылған. Сондай-ақ 

 институт ғалымдары селекциялық 

жұмыстар жүргізуде. Жабайы апорт 

сұрыбын басқа түрлермен будан-

дастыру нәтижесінде Талғарлық, 

Агат, Айнұр, Айгүл, Ардагер, Го-

рицвет, Күләш, Нұргүл және т.б. 

жаңа сұрыптар алыныпты. Аталмыш 

 институт басшысының айтуынша, 

лілік туралы конвенциясында «Жер 

байлығының ең маңыздысы бар-

лық халықтар мен ұрпақтар үшін 

�сімдіктердің генетикалық ресурс-

т а р ы н  с а қ т а у »  д е п  ж а з ы л ғ а н . 

Сондықтан әлемдегі мемлекеттер 

дами мыз деп қоршаған ортаны 

қорғауды шетке ысырып қойған жоқ. 

(зірге Қазақстанның �сімдік қоры 

қорғауға мұқтаж қал пында. Қаланың 

тау беткейінен отап тасталған алма 

бақтары енді қалпына келмейді. 

Мәселен, 1970 жылғы жеміс ағашта-

рының санағы бойынша, Алматы 

облысында 3 млн 51 мың апорт 

ағашы �скен (бүкіл республикадағы 

алманың 80 пайызы). Қазір олар 100 

мыңға жете ме, жетпей ме – белгісіз. 

Бұл бір жағынан тиісті заңна-

малық қор ғау дың жоқтығынан 

да орын алуда. Жер кодексіндегі 

шикіліктің салдарынан қорық-

тарымыз талай жерінен айрылып 

қалды. Мәселен, қазіргі күні Іле 

Алатауының құрамындағы ұлттық 

парктің 11 мың гектар жерін К�к-

жайлау таң шаңғысы курорты құ-

рылысына беру қарастырылған. Бұл 

жағдайда 27 гектар таулы орман 

жойылады, оны орнына келтіру үшін 

кемінде 150 жыл керек. Егер кезінде 

«/сімдіктер дүниесін қорғау тура-

лы» жеке заң болғанда Алматыдағы 

алма бағының белдеуі біршама 

сақталып қалар ма еді. Сондай-ақ 

бүгінгі күні қоршаған ортаны қорғау 

мәселесі Ауыл шаруашылығы, Инду-

стрия және даму министрліктерінің 

құзыретіне кіреді. Стратегиялық 

ресурс саналатын биологиялық 

байлығымызды сақтап қалу 

үшін дербес министрлік 

қайта құрылса артық-

тық етпес еді. Гене-

ти калық ресурстарды 

пайдалануда ашық-

тықтың болуы, тұ-

рақты мониторинг жа-

салуы да кезек күттір-

мейтін міндеттердің бірі. Жа-

сыл экономика жасыл әлемнен 

тыс жасалмайды емес пе. 

Бүгінгі күні жабайы алмалар-

ды сақтау бағытындағы жұмыстар 

негізінен халықаралық және рес-

публикалық ғылыми жобалар, 

дүниежүзілік даму банкі гранттары 

аясында жүргізілуде. Осы орай-

да эколог-ғалым Қ.Кәрібаеваның 

«Үкімет деңгейінде Ұлттық парктер-

ге арналған ғылыми бағдарлама жа-

салып, оны қорғау жұмысы бойын ша 

жоспарлы жұмыс жүргізілуге тиіс. 

Осы жабайы алманың негізінде 

Қазақстанның барлық аумағы және 

бүкіл дүниежүзі үшін мәдени алма 

сұрыптарын алуға болады. Сондай-

ақ апортты қалпына келтіру үшін жа-

байы алма түрлерін сақтаудың жаңа 

әдістері мен құралдарын әзірлеу 

және енгізу, республикалық және 

жергілікті деңгейде табиғатты пай-

далануды реттеу шараларын же-

дел жүргізу қажет» деген ұсынысы 

ескерілуге тиіс. 

 (лбетте, апортты қайта жаң-

ғырту ғалымдардың ғана шаруа-

сы емес. Соңғы жылдары жеке-

леген кәсіпкерлер де алма �сіруге 

ден қоя бастады. Бұл ретте Алма-

тыдағы Қазақ жеміс және жүзім 

шаруашылығы ғылыми-зерттеу ин-

ституты және /ңірлік экологиялық 

орталық мамандары жеміс бақтарын 

�сіру,  арнайы гранттарға  қол 

жеткізу, бау-бақша қожалығын 

құру, экотуризммен айналысу, 

мектептерді к�галдандыру, алманың 

зиянкестерімен күресу ж�нінде 

тиімді ақыл-кеңес бере алады.   

Қорыта айтқанда, жұмақтың 

жемісі  жер жаннаты Жетісуға 

қайта оралсын десек, атқаратын 

шаруа шашетектен. Ол үшін, ең 

бастысы, туған жерімізде �скен 

әрбір тал ағашты мәпелеу, қорғау 

ә р қ а й с ы м ы з д ы ң  м і н д е т і м і з г е 

айналуға тиіс. Байлығымыздан ай-

рылмай, барымызды бағалай білейік.   

Дина ИМАМБАЕВА

(сұраныстың жартысына да жетпейді). 

Бұл статистика республикадағы жеміс-

жидек �ндірісінің жетіспеушілігін 

к�рсетеді. Осыдан барып жетіспейтін 

�нім сырттан әкелінбегенде қайтсін? 

– Сондықтан жеміс және жүзім 

ша руашылығын дамыту стратегиясы-

ның негізі  жеміс �сіретін аудан 

к�лемін ұлғайту болуы керек, – дейді 

Г.Қайырова. – Республикада 60 мың 

гектар алма бағы және 25-30 мың 

гектар жүзімдік, олардың орташа 

�німділігі гектарынан 150 цент-

нер болса, Қазақстан жыл сайын 

900,0-1150,0 мың тонна жеміс және 

жүзім �сіре алады. /з �ндірісіміз 

арқылы халықтың сұранысын толық 

қанағаттандыра аламыз. 

Соңғы жылдары отандық  тауар 

�ндірушілердің беті бері қарап, алма 

сұрыптарының �ндірісі жандана 

бастағаны байқалады. Қазақ жеміс 

және жүзім шаруашылығы ғылыми-

зерттеу институты ғалымдарының к�п 

жылдық жұмыстарының нәтижесінде 

апорттың 115 түрден тұратын кол-

лекциясы құрылған екен. «Апорт 

сортын �сіру және сақтау техноло-

гиясы» атты басылым жарық к�рген. 

Бұл ұсыныстарда, оның ең жақсы 

түрлерін іріктеп алудың қажеттілігі, 

к � б е й т у  т е х н о л о г и я с ы ,  а п о р т 

бақтарын қолайлы аймақтарда дұрыс 

орналастыру, агротехникалық күтім, 

 зиянкестер мен аурулардан қорғау, 

топырақтың құнарлылығын арттыру, 

суару тәртібі және ұзақ сақтаудың 

шаралары берілген. «Қазіргі кез-

д е  б ұ л  ұ с ы н ы с т а р д ы  ж е т і л д і р у 

апорт �сірумен айналысатын фер-

мерлер мен шаруаларға мемлекеттік 

жәрдем к�рсету арқылы осы бірегей 

сұрыпты қайта жаңғыртуға болады. 

Ол үшін арнайы субсидия б�лу және 

т.б. қолдау шаралары қажет. Себебі 

жеміс �сіру бірден пайда әкелмейді, 

шығыны к�п, ұзақ баптауды талап 

ететін жұмыс. 

Гендік ресурстарды дұрыс пай-

далану селекциялық жұмыстар 

нәтижесінде жаңа �німдер береді, 

мәдени дақылдардың т�зімділігі мен 

�німділігін к�тереді, азық-түліктің 

экспорттық әлеуетін қамтамасыз 

етеді. Сондықтан �сімдіктер дүниесін 

жойылып кетуден, зақымданудан, 

а у а н ы ң  л а с т а н у ы н а н  ж ә н е 

�зге де  зиянды әсерлерден үнемі 

қорғау керек. Ауыл шаруашылық 

дақылдарының жабайы туыстарын 

пайдаланудың тиімділігіне мысал 

келтіре кетейік: АҚШ-та мәдени 

дақылдардың жабайы түрлерін пай-

даланудан жылына 340 миллион 

доллар табыс түседі, помидордың 

дәмдік сапасын жақсартатын 1 

генді енгізу жылына 5-8 млн дол-

лар кіріс әкеледі. АҚШ-тың дәрі-

дәрмек нарығының 50 пайы зы 

�сімдіктердің генетикалық ресурс-

тарын пайдаланады. Н.И.Вавилов 

атындағы Бүкілресейлік �сімдіктану 

институтының генетикалық банкінде 

құны 8,0 трлн АҚШ долларына тең 

�сімдіктер коллекциясы жинақталған 

(бұл біздің еліміздің мемлекеттік 

бюджетінен анағұрлым жоғары). 

БҰҰ-ның биологиялық алуантүр-
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ANA TILI

Ауылдық кітапханалардың барлығы 

компьютермен қамтамасыз етіліп, 

ғаламтор желісіне қосылған.  Бүгінде 

жергілікті елді мекеннің мәдени, руха-

ни, ақпараттық орталығына айналған 

ауылдық кітапхана заман талабына 

сай жұмыс істейді, веб-сайты ашы-

лып, оған барлық дерекқор енгізілген. 

Жаңаша жабдықталып, «Модельді 

кітапхана» атанған мекеменің басты 

міндеті – электронды ақпарат қорын 

қалыптастыру, кітаптарды цифрлан-

дыру, оқырмандарға сапалы қызмет 

к�рсету. Мәселен, облыстық байқауда 

«Үлгілі кітапхана» атағын жеңіп алған 

«Сұрым» ауылдық кітапханасы қайта 

жабдықталып, заманауи сипатқа 

ие болған. Қаз-қатар үстелдер мен 

орындықтар, компьютерлер қойылған  

оқырмандар залы кітапқұмарлардың 

асықпай отырып ақпарат алуына, кітап 

оқуына �те қолайлы. «Білім – бақыттың 

жібермейтін қазығы, Білімсіз бақ 

әлдекімнің азығы» (М.(уезов), «К�ркем 

с�з – к�ңіл тілі» (А.Байтұрсынұлы) 

секілді ұлылардың даналық с�здері де 

ерекше назар аударады. Кітапхананың 

кішкентай оқырмандарға арналған 

б�ліміне бүлдіршіндерге қажетті суретті 

кітапшалар, ертегілер жинақталыпты. 

Бүлдіршіндер ертегі тыңдап, суретті 

кітапшаларды тамашалауына барлық 

жағдай жасалған.  

«Сұрым» ауылдық кітапханасының 

модельді кітапхана атануына және 

веб-сайтының ашылуына байланысты 

�ткен тұсаукесерде Жуалы аудандық 

әкімдігінің Мәдениет және тілдерді 

дамыту басқармасының бастығы Мұса 

Шонбаев ауданның кітапханалар 

жүйесіндегі соңғы жылдары қол жеткен 

жетістіктерін атап �тті. Жамбыл об-

лысы бойынша 288 ауылдық кітапхана 

болса, бүгінде соның бәрі уақыт тала-

бына сай цифрлы қызмет к�рсетуге 

�тіп жатыр.

Шараға арнайы келген кітапхана 

қызметкерлері Елбасының «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы аясында жа-

салып отырған игілікті жұмыстарға 

қолдау білдіріп, тың табыстар тіледі.

Мырзахан АХМЕТОВ 
Жамбыл облысы

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Ауыл кітапханасында 
жаңалық көп

«Валентин күні» бойынша 

сол күні, сол түні ер балалар мен 

қыздар ойына келгенін істеуіне 

болады деген қағида пайда бо-

лып, белең алғандай. Базарлар 

мен к�шелерде гүл саудасы, 

қағаздан жасалған жүрек сауда-

сы қазандай қайнайды. Бірін-

бірі құттықтап, құшақтасып, 

к�шенің қақ ортасында айма-

ласып тұрған қазақ ұл-қыздары. 

Оны айтасыз-ау, қазақтың жасы 

егде тартқан еркектері  мен 

қатын-қалаштары бірін-бірі 

жаңа к�ргендей қау қылдасып, 

құттықтап жатқанын к�ргенде 

неткен санасыз,  намыссыз едік 

деп ойлайсың. Жастардың осы 

күнді қиқулап тойлау барысында 

небір �рескел қылықтарға бой ал-

дырып, қазақи ғұрып пен әдепті 

де естерінен шығарып алаты-

нын қайтерсіз? Бұл соншалықты 

естен адасып мерекелейтіндей 

ата-бабамыздан қалған салт па 

еді? Қарап тұрып жаның ашиды. 

«Европизированный», «глоба-

лизованный», «цивилизован-

ный» боламыз деп ұрандатып 

жүретін «горлопан», бержақтағы 

соларға ерген итаршы «крикун-

дарды» қойшы, сол қыздар мен 

ұлдардың ата-аналары қайда 

қарап отыр десейші. 

(не бір жылдары баспас�з 

бетінде «Дәстүрдің озығы бар, 

тозығы бар» деген мәтел жиі 

қолданылатын. Сол мақал ол 

 заманда қазақты жаны да, тәні 

де сау, салауатты да саналы ұрпақ 

тәрбиелеп шығаратын озық та 

үздік  салт-дәстүрлерінен айыру 

үшін жиі қолданылғанын енді-

енді ғана ұғынып жүрміз. Оның 

есесіне  сол киелі үрдістеріміздің 

орнына қазақты ұлтсыз-интерна-

ционалистікке,  к�зжұмбай 

кеңес шілдікке, әйелдері мен 

қыздарын еркек сыйламауға 

тәрбиелеуге арналған мейрам, 

мереке дегеннің түр-түрі бар 

болатын. Кеңес �кіметі құлаған 

бойда к�ршілес, қазақ пен тілі 

бір, діні бір, үрдіс-дәстүрлері 

ұ қ с а с  р е с п у б л и к а л а р  с о л 

мейрамдардың кейбір түр лерінен 

бас тартты. Қарап отырсаңыз, 

мына тұрған /збекстанда бір 

жылда бар болғаны «Тәуелсіздік 

 ( м у с т а х и л л и к )  м е й р а м ы » , 

«Құрбан айт», «Наурыз мейра-

мы» сияқты 3-4 қана мемлекеттік 

деңгейдегі мейрам бар екен. 

Ал бізде бір жылда болатын 

мейрамның ұзын саны 30-дан 

асып жығылады.

Қайран қазекемнің кей жағ-

дайда іске шорқақ болса да, ой 

тереңдігі сұмдық тұңғиық қой. 

Оның «Арсыз жұртқа күнде мей-

рам, күнде той» деген қанатты 

с�зінің �зі неге тұрады. Ол аз 

болса, бұл орайда ғұлама шайыр 

(бубәкір Кердері «Пенденің бәрі 

арманда, ақымақтың ғана мұңы 

жоқ» деп ащы мысқыл тастай-

ды. Шынында да, біз шет-шек, 

ынсап-қанағат деген ұғымдардан 

рабайсыз аттап, үлкен-кішісі  

жәркелеш думанқұмар ұлтқа ай-

налып, к�ршілеріміздің мазағына 

қалған жоқпыз ба деп ойлайтын 

күн туды. «Валентин күні» деген 

«мейрамды» қазақтың ұл-қыздары 

дүркіретіп �ткізетінін, солардың 

телеарналардан к�рсетіліп жа-

татынын к�ргенде �згелер не 

дейді? Еліктеп-солықтаудың 

ж�ні осы екен деп қашанғы 

жат елдің мәдениетіне бой ұра 

б е р м е к п і з ?  Ж а с т а р ы м ы з д ы 

рухсыздыққа, мәдениетсіздікке, 

ұлтсыздандыруға апарып соғатын 

дүниелерге тоқтау салмасақ бол-

майды. Қазір кейбір ата-аналар �з 

баласының түзде не істеп, немен 

айналысып жүргенін де білмейді-

ау. (йтпесе, баласын мұндай 

жат мейрамдардан тиып отырса, 

қанеки...

Мырзан КЕНЖЕБАЙ

Жуырда «Айғаным» 
баспасынан белгілі 
ақын Жарас 
Сәрсектің «Жан – 
арымның жарығы» 
атты жыр жинағы 
оқырманға жол тарт-
ты. Жыр кітабында 
ақынның әр жылдары 
жазылған !леңдері 
топтастырылған.

Сыршыл қаламгер қай шығармасында да 

оқырманымен ашық сырласып, жан дүниесін 

тебіренткен ой-толғамдарымен б�ліседі. 

«Кардиограмма», «Байтағым – бағым», 

«Ертегіден келген қыз», «Ұмытпаңдар мені» 

б�лімдеріне енген �леңдері �зінің шынайылы-

ғымен, табиғилығымен, жүрек қылын шер тетін 

лирикалық толғаныстарымен баурайды. К�ңіл 

пернесін д�п басып, жыр тілімен әдемі �рнектеп, 

кестелейді. 

«Жан әлемі» атты бесінші б�лімде қаламгердің 

әдеби �мір т�ңірегіндегі ойлары ұсынылып отыр. 

Мұнда автор әдеби �мір құбылыстары, �лең мен 

с�з �нерінің қадір-қасиеті туралы оқырманымен 

емін-еркін сырласады. Пайым пен парасатқа 

толы к�зқарастарын әсерлі жеткізеді. (р жылда-

ры баспас�з беттерінде жарияланған сұхбаттары 

да руханият пен әдебиет т�ңірегінде ойларымен 

�ріле отырып, ақынның жеке шығармашылығы 

жайынан да к�птеген мағлұматтар береді. 

Поэзия к ітабы Қазақстан Республи-

касы Мәдениет және спорт министрлігінің 

«(дебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып 

алу, басып шығару және тарату» бағдарламасы 

бойынша жарық к�ріп отыр.

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

АҚЫН КІТАБЫ 
оқырманға жол тартты Ата-ана – үйде, бала – түзде

Қазақстандық фристайлшы қыз 

1995 жылы Шымкент �ңірінде дүниеге 

келген. Отбасында алты баланың ор-

таншысы. Жанбота кішкентайынан 

спортқа жақын �сті.  Отбасында 

әкесі футбол ойынының жанкүйері, 

ал әпкесі таэквондо спортымен 

шұғылданған. Ол алғаш 2001 жылы 

спорттық гимнастикаға қатысып, 

кейін «Спорт шебері» атанады. Сол 

жылы гимнастикамен қош айты-

сып, фристайл-акробатика спортына 

 барады. Бұл ж�нінде спортшы қыздың 

�зі: «2011 жылы елімізде, Астана мен 

Алматы қалаларында �ткен Азиада 

ойындарында фристайл жарысын 

к�ріп, қызыға бастадым. Содан бас-

тап, осы ерекше спорт түрімен айна-

лысып келемін. Бала кезімнен биікке 

секіргенді ұнатушы едім. (кем осы 

қабілетімді байқап кейін фристайл 

спортына берді» дейді.

Фристайлдың акробатика тү-

рінен Қазақстанның әлем ку богын-

д а ғ ы  а л ғ а ш қ ы  м е д а л і  Ж а н б о т а 

Алдабергеноваға тиесілі. Ол қазақ 

қыздары арасынан Қысқы Олимпиа-

дада ең жоғары нәтиже к�рсеткен 

спортшы.Оның фристайлдан жеткен 

жетістіктері к�з қуантады. Атап айтар 

болсақ, 2011 жылы Қазақстан кубогінде 

топ жарды. 2012 жылы  Белоруссияда 

�ткен Еуропа кубогінің бір кезеңінде 

шаңғы федерациясы фристайл-

ды �з  қанатының астына алған 

және осы спортты ұйымдастыру да 

аталған қауымдастықтың еншісінде. 

С п о р т ш ы л а р  ә р  ж а р ы с  а л д ы н -

да дайындықтарын пысықтау үшін 

 шетелге аттанады. Жанбота бастаған 

фристайлшыларымыздың байрақты 

бәсекелерде Қазақстанның атын 

әлемге танытып жүргені еліміз үшін 

үлкен мәртебе. 

Айта кетейік, т�ртжылдықтың 

басты додасы Пхёнчхандағы Олим-

п и а д а  о й ы н д а р ы н а  д а  с а н а у л ы 

күндер қалды. Қазақстан Ұлттық 

құрамасының Олимпиадаға жеңіп 

алған жолдамалардың нақты саны 

анықталды. Бұл туралы жуырда ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігінің 

Спорт және дене шынықтыру істері 

комитеті ресми түрде хабарлады.Құрама 

еншісінде 57 жолдама бар.  Биатлоннан 

– 10, мәнерлеп сырғанаудан – 3, шорт-

тректен – 12, конькимен сырғанаудан 

– 12, шаңғы жарысынан – 7, фристайл-

могулдан – 4, фристайл-акробатикадан 

– 5, тау шаңғы спортынан – 2, трам-

плиннен секіру – 1, шаңғы спортынан 

– 1 жолдамамыз бар. 

Халықаралық жарыстарда жақсы 

нәтиже к�рсету үшін мемлекет та-

рапынан барлық жағдай жасалынып 

отыр. Қазақстанның әр азаматына 

спорттың қай түрімен айналысамын 

десе де толық мүмкіндік бар. Спорт-

шыларымыз бүгінде жарыс алдындағы 

соңғы дайындықтарын пысықтауда. 

Фристайлшы  Жанбота Алдабергено-

ва да дүбірлі додаға дайындығымен 

б�лісті.

«Бұл  – менің  екінші  Олим-

пиадам.  Басты мақсатым Сочи 

Олипиадасындағы жет іст і г імді 

жақсартып, жүлдегерлер қатарынан 

к�ріну. Оңтүстік Корея еліндегі сайыс-

та, әлем жұртшылығының алдында 

к�к байрағымызды к�кке желбірету 

үшін барымды саламын» дейді ол. 

Иә, әлемнің үздік спортшылары 

бақ сынайтын додада ел спортшы-

лары жақсы нәтижеге қол жеткізеді 

деген сенімдеміз. Жеңістің ақ туын 

желбіретер күндеріміз к�п болғай!

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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Қ а р а қ а л  –  д а л а  с і л е у с і н і , 

сондықтан да оны к�пке дейін 

ғалымдар сілеусін деп есептеген. 

Шындығында да, ол сілеусіннен 

реңінің бірыңғай түске ғана боя-

л у ы м е н  е р е к ш е л е н е д і .  О н ы ң 

дене тұрқының ұзындығы – 65-

80 см, құйрығының ұзындығы – 

25-30 см. Ал салмағы – 8-17 келі. 

Қарақалдың аналығының дене тұрқы 

аталықтарынан кішілеу. Олардың 

алдыңғы аяқтары артқы аяқтарымен 

салыстырғанда қысқа. Есту барабаны 

кішірек, оның алдыңғы шеті т�менгі 

жақ байланыс ойысының артқы 

шетіне дейін жетеді. Құлағының 

сыртқы жағы түгелдей қара. Арқасы 

қоңыр сары, бауыры ақшыл сары. 

Танау сүйектері жалпақ. Жоғарғы 

жағында бірінші жалған азу тістері 

болмайды. Қарақалдың құлақтары 

үлкен әрі құлақтарының ұшында 

ұзынша келген қара түсті қылшықты 

ш а ш а қ т а р ы  б о л ғ а н д ы қ т а н 

«қарақұлақ» деп аталған. Оның түгінің 

түсі сарғыш-қоңырқай құмның түсіне 

ұқсас болады. Тек алқымы мен құрсақ 

тұсының түктері ақшыл түсті. Қарақал 

�те шапшаң қимылдайды, қорегін 

тез арада ұстап алуға бейімделген. 

Түнде белсенді тіршілік етіп, ш�лді 

жерлердегі құм қояндарымен, ұсақ 

кемірушілермен, қосаяқтармен, жай-

ралармен, саршұнақтармен, бауыры-

мен жорғалаушылармен қоректенеді. 

Қарақал кейде к�теріліп ұшқанда 

құстарды қағып түсіретін алғырлығы 

бар. Ондай жағдайда ол құстар то-

бына жасырынып, бұқпантайлап 

таяп келеді де бірден ұмтылады, 

сол кезде енді ұша берген құсты 

едәуір биіктікке секіріп, тырнағына 

іліндіреді.  /здері  ін қазғаннан 

г�рі жайранның, түлкінің індерін 

бірнеше жыл қатарынан пайдалануға 

әуес. Буаздық мерзімі – 70 күндей. 

Аналығы 3-4 күшік туады. Олар сәуір 

айының басында балалайды, балала-

ры �те баяу �седі. 

Ертеректе үнді халқы қарақалды 

қолға үйретіп, оған киік, қоян, түлкі, 

жабайы құстарды аулатқан. Олар, 

әсіресе құмды жерлерде �мір сүруге 

бейімделген. Табандарына қайратты 

қыл �скен. Солардың жәрдемімен 

денесі құмға батпай, сусымалы 

құмдардан жеңіл жүріп �те алады. 

Қарақал елімізде тек Маңғыстау 

�ңірінде ғана кездеседі. Саны аз 

және таралу аумағы шағын аймақ-

тарды қамтитын болғандықтан 

Х а л ы қ а р а л ы қ  т а б и ғ а т  қ о р ғ а у 

одағының және Қазақстанның 

Қызыл кітабына (2010) енген. Оның 

тіршілік әрекеттері әлі де толық зерт-

телмеген. 1951 жылдан 1994 жылға 

дейін Маңғыстау облысынан 20 

қарақалдың ұсталғаны және тағы 

15-і кездескені белгілі. Қазақстанда 

аталған жабайы мысықтың бар 

болғаны ондаған түрі бар. Ташкент 

хайуанаттар паркінде 1968-1970 жыл-

дары екі жұп қарақалдан 34 ұрпақ 

алған.

Мысықтұқымдас жыртқыш аң 

Маңғыстау �ңіріндегі Үстірт табиғи 

қорығында, «Ақтау – Бозащы», 

«Қарақия – Қарак�л» – зоологиялық 

табиғи қорықшаларында және 

«Кендірлі – Қаясан» табиғи қорықтық 

белдемінде де қорғауға алынған. 

Т!леужан JБІШЕВА, 
Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педагогикалық 
университетінің доценті

3-ші орын алды. 2013 жылы Швей-

царияда екі мәрте жеңіс тұғырынан 

к�рінді. 2014 жылы Сочи Олимпиа-

дасында 6-шы орын, 2015 жылы Ита-

лияда �ткен Еуропа Кубогында алтын 

және қола медальдарды еншіледі. Еу-

ропа кубогінің бірнеше кезеңдерінде 

жүлдегер атанды. 2015-2016 жылғы 

маусымда  Еуропа кубоктерінің 

абсолютті чемпио ны болды. Алма-

ты қаласында �ткен Бүкіләлемдік 

қысқы Универсиаданың қола жүлдесін 

қанжығасына байлады. Осы еңбектері 

бағаланып, акробатшы қызымыз 

ҚР Президентінің 2016 жылғы 29 

қ а р а ш а д а ғ ы  Ж а р л ы ғ ы  б о й ы н  -

ша «Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік 

медалімен марапатталды.

Бапкері Мұрат (біләтипов те 

 талантты қыздың аз ғана уақыт ішінде 

жеткен жетістіктеріне сүйсініп, әр 

жарыс сайын Жанботаның жолына 

үмітпен қарайды. Оған үлкен сенім 

артады.Бұл спорттың қыр-сырын 

жетік білетін бапкер сұхбат барысын-

да фристайл-акробатика спортының 

ерекшелігі ж�нінде айтып �тті: 

«Фристайл-акробатика спорты-

мен нағыз батыл, ержүрек адамдар 

айналысады. Бұл �те қауіпті спорттың 

бір түрі.  Фристайлға к�п елдер 

қызыға бермейді. /йткені трамплин-

нен секіру екінің-бірінің қолынан 

келе бермесі анық. Ата-аналар да 

баласын фристайл спортына беруге 

қорқады. Дегенмен, шаңғы акроба-

тикасы фрис тайл дисциплиналары 

ішіндегі ең экстремалдысы саналады. 

Сондықтан фристайлды кез келген 

жанкүйер тамашалауды ұнатады» 

дейді ол.  

Б ү г і н г і  т а ң д а  Х а л ы қ а р а л ы қ 

Оңтүстік 
Кореяда өтетін 

ХХІІІ қысқы Олимпиада 
ойындарында топжарған 

спортшыларымызға сыйақы 
тағайындалды. Қазақстан Респуб-

ликасы спорт және дене шынықтыру 
агенттігі төрағасының орынбасары 

Елсияр Қанағатовтың берген мәліметі 
бойынша, Олимпиадада алтын алған 

спортшыға 250 мың АҚШ доллары 
беріледі. Екінші орын үшін – 150 

мың, үшінші орынға – 75 
мың АҚШ доллары тар-

ту етілмек. 
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