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Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

МЕЗГІЛ DANALYQ MA’I’EGI

Osy men o’zim – qazaqpyn. 

Qazaqty jaqsy ko’rem be, jek 

ko’rem be? Eger jaqsy ko’rsem, 

qylyqtaryn qostasam kerek edi. 

Y’a, a’rnes’ik boi’larynan adam 

jaqsy ko’rerlik, i’a ko’n’ilge 

t i ’ a n a q  q y l a r l y q  b i r  n a ’ r s e 

tapsam kerek edi. Sony ne u’mit 

u’zbestikke, ne onysy bolmasa, 

munysy bar g’oi’ dep, ko’n’ilge 

qy’at qyly’g’a jaratsam kerek edi, 

ondai’my joq. Eger jek ko’rsem – 

so’i’lespesem, ma’jilistes, syrlas, 

ken’estes bolmasam kerek edi, 

tobyna barmai’, «ne qyldy, ne 

boldy?» demei’ jaty’ kerek edi, 

ol mu’mkin bomasa, bulardyn’ 

ortasynan ko’s’ip kety’ kerek 

edi. Bulardy jo’ndei’min dey’ge, 

jo’ndeler, u’i’rener degen u’mitim 

de joq. Bulardyn’ biri de joq. 

Bul qalai’? Bul ai’tqannyn’ birin 

tutpai’ bolmas edi.

Men o’zim tiri bolsam da 

anyq tiri de emespin. A’ns’ei’in 

osylardyn’ yzasynan ba, o’zime – 

o’zim yza bolg’anymnan ba, i’aki’ 

bo’ten sebepten be, - bilmei’miin. 

Syrtym say’ bolsa da is’im o’lip 

qalypty. As’y’lansam, yzalana 

almai’myn.  Ku’lsem qy’ana 

almai’myn, so’i’legenim o’z so’zim 

emes, ku’lgenim o’z ku’lkim emes, 

ba’ri de a’ldekimdiki.

Qai’ratty ku’nimde qazaqty 

qi’yp bo’ten jaqqa ketpek tu’gil, 

o’zin jaqsy ko’rip, u’mit etip 

ju’rippin. Qas’an a’bden bilip, 

u’mitimdi u’zgen kezde, o’zge 

jaqqa baryp, jatty o’z qylyp, u’i’ir 

bolarlyq qai’rat jalyn so’nip te 

qalg’an eken. Sol sebepten bir 

ju’rgen qy’ys key’demin. Teginde 

oi’lai’myn: bu da jaqsy, o’ler 

kezde «a’ttegen-ai’, sondai’, 

sondai’ qyzyqtarym qaldy-ay’!» 

dep qai’g’yly bolmai’, aldyn’g’y 

tiley’ bolmasa, artqa alan’ bolmai’ 

o’ly’ge.

ABAI’
TOG’YZYNS’Y 
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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Бүгінгі санда:

Фото: 
қас-қағым сәт

Зұлмат жылдар 
жаңғырығы

Саңлақтарымызға 
сәттілік тілейміз!

6-7-бет

11-бет

12-бет

2018-2019 оқу жылының 
зінде 
студенттерді осы оқулықтармен 
оқыта бастауға тиіспіз. Ол үшін 
қазіргі аудармамен айналысатын 
құрылымдар негізінде мемлекеттік 
емес Ұлттық аударма бюросын құру 
керек» дей келе, нақты тапсырма-
лар жоспарын бекітті. Бұл жоба жас 
ұрпақтың бойына жаһандық ой-сана 
құндылықтарын сіңіруге ерекше 
екпін береді деп ойлаймыз. 

Ертеде ғалымдар мен зерттеу-
шілер аударма жұмысын адамзат 
мә дениетінің алтын к
пірі  деп 
ба ғалаған. Аударма дегеніміз бір 
тілде бейнеленген мазмұнды екінші 
бір тілге дәл әрі толық сол ұлттың 
с
зжасам заңдылығы бойынша 
қайталай бейнелейтін тілдік 
нер. 
Аударма барысында с
йлемдерді 
лексикалық және грамматикалық 
жағынан дұрыс түс ініп  аудару 
және аударма шеберлігіне қатысты 
білімдерді қалай игеру ж
ніндегі 
мәселелерге үлкен к
ңіл б
луіміз 

�л-Фараби атындағы ҚазҰУ 
кітапханасында «�негелі �мір» 
сериясы бойынша к�рнекті 
ғалым, композитор, дирижер, 
Қазақстанның халық артисі Ахмет 
Жұбановқа арналған кітаптың 
тұсаукесер рәсімі �тті.

Тұсаукесер рәсімінде алғашқы бо-

лып ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов 

с
з алды. «Ахмет Жұбанов Қазақ-

стандағы музыкалық мәдениет пен 

ғылыми мектептің дамуына үлкен 

үлес қосқан тұлға, сондықтан да тума 

талант, дарқан дарын иесін біз әрқа-

шанда мақтан тұтамыз» деді. 

Келесі с
з алған Асқар Б
рібаев: 

«Ахмет Қуанұлы әйгілі «Абай» опе-

расын 
мірге әкелген кәсіби дири-

жер әрі композитор. Егер де кезінде 

керек. Ал аудармашы аударма те-
ориясы негізінде, тәжірибе бары-
сында кездесетін әртүрлі нақтылы 
мәселелерді жан-жақты әрі дұрыс 
шешу керек. 

Аударма екі тілдің лексикалық, 
грамматикалық, стилистикалық ерек-
шеліктерінде қатар сақталады. Кез 
келген шығарма мазмұн, форма, стиль 
сынды үш түрлі фактордан құралады. 
Түпнұсқаның мазмұнын, стилін 
аударылған тілде дәл бейнелеу керек. 
Ол үшін түпнұсқадағы аударылған 
 аударма түсінікті, ұғынықты әрі 
түпнұсқаның стилі сақталуы маңызды. 
Міне, бұлар нағыз аударма 
лшемі. Ал 
аудармашы аударып отырған ұлт пен 
аударылып отырған ұлттың тілін, 
әдебиетін, тарихын, мәдениетін, 
дінін, этнографиясын, салт-дәстүрін, 
арман-тілегін, ұлт мұратын толық 
меңгеру, сонымен бірге екі ұлттың 
ойлау тәсілін, тілдік заңдылықтарын, 
с
зжасам ережелерін, грамматикалық 
қағидаларын, с
з арқылы бейнелеу 

Ахмет Қуанұлы қазақ музыкасын 

зерттемесе, бүгінде біз Құрманғазы, 

Дәулеткерей, Дина сынды керемет-

тей тұлғалар ды және де олардың 

шығармашылы ғын терең білмес 

едік. Бүгінде «Абай» операсы неміс, 

француз, орыс тілдеріне аударылып, 

халықаралық деңгейде, сахналанып 

жүр. Cр қойылымда зал к
рерменге 

толы болады. Бұның 
зі операның 

әлемдік деңгейде жазыл ғанына тағы 

да к
з жеткізеді» деді. 

Жиынға қатысқан Ахмет Жұбанов-

тың қызы Ажар Жұбанова кітап тың 

шығуына мұрындық болған ҚазҰУ 

басшылығына осы ізгі іске үлес қосқан 

барша азаматтарға ризашылығын 

білдірді.

Перизат ЖЫЛҚЫБАЕВА
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ТӘРЖІМАТАНУҚҰРМЕТ

тәсілдерін білгені ж
н. Жинақтап 
а й т қ а н д а ,  қ ы т а й - қ а з а қ  т і л д е р і 
бойын ша аударма жасайтын аудар-
машы екі тілді де еркін меңгерген 
білімді болуы шарт. Сонда ғана ол 

зі аударатын дүние ж
нінде еркін 
құлаш сермей алады. Қытай-қазақ 
тіліндегі с
йлемдердің рет-тәртібі 
ауысқан с
здерді  ажырата білу, 
синонимдерді таңдай алу, күрделі 
құрмалас с
йлемдерде с
йлемнің 
негізгі үш мүшесі – бастауыш, баян-
дауыш, толықтауышты танып білу, 
сол арқылы аударманың желісін 
 табуы қажет. Түпнұсқаға адал болып, 
с
зжасам және ойлау заңдылығымен 
анық,  түсінікті  бейнелеп беру, 
міне, бұл аудармашыға қойылатын 
негізгі талаптар. Бұл орайда аударма 
т
мендегідей түрлерге б
лінеді:

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҚАҺАРМАНДЫҚ 
ТАНЫТҚАН 
ҚАЙЫРХАНҚА

ЗП
О

Ш
ТА

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

Саз әлемінің сардары

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

АУДАРМАНЫҢ 
АХУАЛЫ ҚАНДАЙ?

«Кейде аяз, кейде бұрқақ, 
кейде қырбақ...»
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Суреттерді түсірген 
Азамат Құсайынов, 

Досжан Балабекұлы
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ЖҮЙЕЛІ СӨЗ,
АЙҚЫН БАҒДАР

ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 
ӨМІРДІ САПАЛЫ ЕТЕ ТҮСПЕК

ТЫҢ СЕРПІЛІС ТУҒЫЗДЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Т
ртінші 
неркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүм-

кіндіктері» атты Жолдауында еліміздің 

жаңа әлем к
шбасшыларының қатарына 

қосылуы үшін маңызды он міндетті 

айқындап берді. Солардың ішінде адами 

капиталға жаңғырудың негізі ретінде 

айрықша мән беріліп отыр. 

Осы орайда Президент «Қазақстан-

д ы қ т а р д ы ң  б о л а ш а ғ ы  –  қ а з а қ , 

орыс және ағылшын тілдерін еркін 

меңгеруінде» деп атап к
рсетті және 

«Қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны 

ж
нсіз терминологиямен қиындатпай, 

қазіргі заманға лайықтауымыз қажет» 

деп баса айтқан болатын. Расында 

да, соңғы жылдары әлемде әбден 

қалыптасқан 7 мың терминнің қазақ 

тіліне жаппай аударылғандығы ойлан-

дырмай қоймайды. Елбасының мұндай 

аудармаларды негіздеу тәсілдерін қайта 

қарастырып, терминология тұрғысынан 

қазақ тілін халықаралық деңгейге 

жақындату керек, латын әліпбиіне 

к
шу бұл мәселені реттеуге мүмкіндік 

береді деген пікірімен келіспеу мүмкін 

емес. 

Қазіргі заң мәтіндерін аударушы-

лар мен терминологтардың арасында 

халықаралық терминдерді қазақшалауда 

с
здердің этимологиясын дұрыс пай-

даланбай, оларды бұрмалап, орынсыз 

пайдалану жиі кездесіп жүр. Олар орыс, 

ағылшын, неміс және басқа да Еуропаның 

тілінде жүздеген жылдан бері пайдаланы-

лып келе жатқан с
здердің барлығына 

қазақша балама іздеп, олардың заңдық-

терминдік мағынасын бұзып отыр. 

Жедел жүріп жатқан жаһандану мен 

интеграция процестерінде тілдер де 

бір-бірімен жақындай түскенін аңғаруға 

болады. Бұл жолда термин с
здердің 

ықпалы ерекше. Демек, терминдерді жан-

жақты ғылыми-практикалық зерделеуден 


ткізбей, заң мәтіндеріне енгізуге жол 

бермеу керек. Cрбір терминді бекітіп, 

оны заң мәтініне енгізбес бұрын жан-

жақты ғылыми-практикалық талдаудан 


ткізген ж
н. 

Еліміз Тәуелсіздікке қол жеткізгенге 

дейін,  яғни кеңес 
кіметі  кезінде 

халықаралық терминдер, қысқарған 

с
здер аударылмай, сол қалпында алынуға 

тиіс деген бұлжымас қағида болған. Мы-

салы: «право», «космос», «спутник», 

«баланс», «стаж», «стажер» және тағы 

басқа к
птеген с
здер сол қалпында 

қолданылатын. Ал кейін халықаралық 

терминдерді жаппай қазақшалау бас-

талып, тілімізге еніп жатқан термин-

дер құлаққа түрпідей тиіп, 
зіміз әрең 

түсінетін халге жеттік. Бұл мәселені 

кезінде Елбасы да атап к
рсеткен бола-

тын. 

Демек, Тіл комитеті, Лингвистика 

ор талығы және басқа да тілмен айна-

лысатын ұйымдар заңдағы терминдерді 

дұрыстап, бірізділікті қамтамасыз ету 

мақсатында бұрыннан бар с
здік қорға 

мән беріп, олардың арасынан талапқа 

сай келетін нұсқаларды қалдыруы керек. 

Бұл мәселе депутаттар тарапынан 

былтырғы жылы да к
теріліп, арнайы 

депутаттық сауал жолданған болатын. 

Алайда бүгінге дейін қандай да бір іс 

атқарылғанын к
ріп отырған жоқпыз. 

Берілген жауапта іс-шаралар бойын-

ша жұмыстарды жоспарлаумен ғана 

шектелгенін к
руге болады. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

жыл сайынғы Қазақстан халқына арнай-

тын Жолдауы бәрімізге де жаңа бағыт-

бағдар беріп, әрі қарайғы істерімізге 

қанат бітіреді. Биыл да Президент елге 

Жолдау арнады. Бұл жолы да іске асыруға 

тиісті болған маңызды стратегиялық 

қадамдарды белгілеп берді. Cлемнің 

болашағы қайда кетіп бара жатқанын 

тамыршыдай тап баса білген Мемлекет 

басшысы осы Жолдауында да ерекше 

саяси к
регенділігін байқатты. 

Онсыз, Жолдауда баяндалғандай, 

экономикамыз 
рге баспай, отыздықтың 

қатарына қосыла алмайтынымыз анық. 

Елбасының қоғамды ұстап тұрған барлық 

салаларға сандық технологияны енгізіп, 

сол арқылы әлемдік бәсекеге қабілетті бо-

луымыз керек деген мағынадағы с
здері 

маған ерекше ұнады. Шындығында 

да, электронды технологиялар дәуірі 

жүріп тұрған заманда оны күнделікті 

тіршілігімізде жан-жақты қолданып, 

игілігін к
ре алмасақ, ешқашан дамыған 

мемлекет ретінде алға озып шықпаймыз.

Президент Жолдауда индустриялан-

дыру саясаты экономиканың флагманына 

айналуы тиіс деген тапсырма жүктеді. 

Расында да, Қазақстанның бүгінгі жеткен 

жетістігі, ең алдымен, Елбасы пәрменімен 

іске асырылған индустрияландыру 

бағдарламасының арқасында мүмкін бол-

ды. Міне, соның нәтижесінде қаншама 

жаңа 
ндіріс орындары пайда болды, ол 


з кезегінде мыңдаған қазақстандықтар 

үшін тұрақты жұмыс к
зіне айналды. Осы 

бағыттан таймасақ, еліміздің келешегі 

кемелді болары с
зсіз. Pйткені қазіргі 

дамыған мемлекеттердің бәрі де осы жол-

мен жүріп 
ткен.

Биылғы Жолдау аясында Президен-

тіміз к
ліктік-логистикалық инфрақұры-

лым дардың тиімділігін арттыру мақса-

тында жаңа тапсырмалар жүктеді. Осы 

тапсыр маларға сәйкес 
ңірімізде де тиісті 

іс-шаралар жоспары жасақталып, жүзеге 

асатын болады. Жыл 
ткен  сайын біздің 

облысымыздың аумағында да к
лікпен 

тасымалданған жүк к
лемі артып келеді. 

Pткен жылдың 11 айында жүк айна-

лымы 2 798,6 млн тонна шақырымды 

құрады (2016 жылмен салыстырғанда 5 

пайызға 
скен). К
ліктік-логистикалық 

и н ф р а қ ұ р ы л ы м д а р д ы ң  т и і м д і л і г і н 

а р т т ы р у ғ а  б і з д і ң  о б л ы с ы м ы з д ы ң 

географиялық орналасу жағдайы да зор 

р
л атқарады. К
лік инфрақұрылымын 

дамыту аясында былтырдан бастап Орал 

қаласының Зашаған кентінде «БАСК» 

к
ліктік-логистикалық орталығының 

құрылысы жүруде. Жобаның бірінші 

кезеңінде  облыс тұрғындары үшін 

құжаттарды рәсімдеуді жеңілдететін ар-

найы халыққа қызмет к
р сету орталығы 

ашылады. Жобаны жүзеге асырып, толық 

іске қосу мерзімі 2017-2020 жылдар 

аралығын қамтиды. Pткен жылы «Орал» 

әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы-

мен «Орал» әуежайын жаңалап-жаңғырту 

жұмыстары басталды. Енді Батыстан 

Шығысқа және Шығыстан Батысқа қарай 

тасылатын жүктердің кедергісіз тасымалы 

үшін онлайн режимде цифрлық техноло-

гиялар енгізіледі. «Орал» әуежайы арқылы 

әуе маршруттарының желісі дамып келеді. 

Мәселен, былтыр Мәскеу, Франкфурт, 

Анталия және Шарм-эль-Шейх (Египет) 

қалалары бағытында әуе бағыттары ашыл-

ды. Бұл іс ағымдағы жылы да жалғасын 

табады. Орал қаласының әкімдігімен 

қоғамдық к
ліктердің жұмыс сапасын арт-

тыру тұжырымдамасы жүзеге асырылуда.

Асылбек СМАҒҰЛОВ,
Парламент Мәжілісінің депутаты,
заң ғылымының докторы, профессор

Әбілқасым 
ДОСБОЛОВ,

Оңтүстік Қазақстан            
облыстық 

мәслихатының 
депутаты, 

кәсіпкер

Миржан САТҚАНОВ, 
Батыс Қазақстан 

облыстық 
жолаушылар көлігі 

және автомобиль 
жолдары 

басқармасының 
басшысы

ЫНТЫМАҚ

КӨРМЕ

ДОСТЫҚ ДӘНЕКЕРІ

«ӘЛЕМ – БАЛАЛАР КӨЗІМЕН»

 ЕЛБАСЫ

ПАРТИЯ АТҚАРАР 
ЖАҢА МІНДЕТТЕР БАР

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Нұр Отан» пар тия сының 
орталық аппаратында болды. 
Мем лекет басшысы «Нұр 
Отан» партиясы Т�рағасы-
ның бірінші орынбасары 
Мәулен �шімбаев ты 
таныстырып, бұған дейін осы 
қызметте болған Мұхтар 
Құл-Мұхаммед ке атқарған 
жұмысы үшін алғыс айтты. 

Мәулен Сағатханұлы  Cшімбаев 1971 жылы туған. 

Cл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін 

бітірген. Саяси ғылым кандидаты.

М.С.Cшімбаев осы уақытқа дейін бірқатар жауап-

ты қызметтерді атқарды. ҚР Президенті жанындағы 

Стратегиялық зерттеулер институтының директоры, 

ҚР Қауіпсіздік кеңесі хатшысының орынбасары, ҚР 

Президенті Cкімшілігі басшысының орынбасары 

болды. Бес жылдан астам Парламент Мәжілісінің  

депутаты болып, комитет басқарды.

Елбасы «Нұр Отан» партиясының алдында 

тұрған міндеттерге ерекше назар аударды. Барлық 

мемлекеттік және салалық бағдарламалардың сапа-

лы жүргізіліп, олардың іске асырылуына бақылауды 

күшейтудің маңызды екенін атап 
тті.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Мұхтар 

Абрарұлы Құл-Мұхаммед Қазақстан Республи-

касы Парламенті Сенатының депутаты болып 

тағайындалды.

�л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университе-
тінің шығыстану факультетінде Махатма Ганди 
атындағы орталық ашылды. 

Орталықтың ашылуына Үндістан Республи-

касының Қазақстандағы Т
тенше және Pкілетті 

Елшісі Прабхат Кумар, Үндістан Республикасының 

Алматы қаласындағы Бас консулы Шри Мартин 

Сириас Слеменс және т.б. қатысты. 

Салтанатты жиында с
з алған Үндістанның 

Қазақстандағы Т
тенше және Pкілетті Елшісі 

Прабхат Кумар екі елдің достығына тоқталды. 

Аталған орталықтың ҚазҰУ-да ашылуы Үндістан 

мен Қазақстанның мызғымас достығының дәлелі 

екенін айтты. Университет ректоры Ғ.Мұтанов 

1992 жылы оқу орнында үндітану мамандығы 

ашылғанын тілге тиек етті. Жиырма алты жыл 

ішінде хинди, урду тілдерін меңгерген екі жүзге 

жуық шәкірт бітіріп шыққанын атап 
тті. Олардың 

ішінде, бакалавр,  магистр және PhD докторлар бар. 

Шара соңында қазақ, орыс, ағылшын және хинди 

тілдеріндегі  отандық және шетелдік үндітанушы-

ғалымдардың материалдары ұсынылған кітап 

к
рмесі ұйымдастырылып, «Хинди-қазақ, қазақ-

хинди с
здігі» кітабының тұсаукесер рәсімі 
тті.

Елордада Астананың 20 жылдығына арналған 
к�рме ұйымдастырылды. Ұлттық музейге балалар 
қолынан шыққан 120-ға жуық туынды қойылды. 

«Бояулар әлемі» к
рмесі «Рухани әлем», «Cлем 

– балалар к
зімен» және «Ұлы дала қаласы» атты 

үш б
лім бойынша ұсынылды. Мұнда кіш кен тай 

суретшілердің қылқалам туындысы мен қол
нер-

шілердің қағаз бен ағаштан жасаған бұйымдарын 

к
руге болады. «К
рме жұмысы 1 наурызда оқушылар 

сарайында 
ткізіледі. Бұл жерге балалардың 

былтырғы қыркүйек айынан бастап салған туын-

дыларын әкелдік. Болашақта осындай шараларды 

жиі ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз» деді 

М.Pтемісұлы атындағы оқушылар сарайының 

меңгерушісі Маржан Құтыбайқызы. 

Жаһандану дәуіріндегі жаңашылдық

ЖОЛДАУ – 2018

ЕЛ ЕҢСЕСІ – ЕЛОРДА

Міне, бүгінде арайлы азаттық аясында еркін 

тыныстап, 
з алдымызға шаңырақ к
теріп, Ту 

тігіп, елдігімізді әлемге әйгілеп отырғанымызға да 

ширек ғасырдан асты. Осы қысқа ғана уақыттың 

ішінде қаншама жетістіктерге қол жеткіздік. Елорда 

салынып, ел іргесі бекіді. Елбасының батыл ба-

стамасымен Сарыарқа т
сінде бой к
теріп, айдай 

әлемге танылған Астана биыл жиырма жылдығын 

атап 
теді. 

Елорданың айшықты келбеті күн 
ткен сайын 

ажарлана түсуде. Бас қаламыздағы «Бәйтерек» 

кешені жаңа елорданың басты символына, 
зіндік 

бойтұмарына айналды. Сәулетті қаламыздың сәнін 

келтіріп, ажарын айшықтаған сан түрлі кешендер 

бой к
терді. Атап айтар болсақ, пирамида үлгісінде 

салынған «Бейбітшілік және келісім» сарайы, 

әлемдегі ең биік шатыр үлгісіндегі ғимарат – «Хан 

Шатыр» сауда-ойын-сауық орталығы, теңізден 

алыс орналасқан океанариум –  «Думан» орталығы, 

«Астана опера» мемлекеттік опера және балет теа-

тры, Орталық Азиядағы ірі мешіт – «Cзірет Сұлтан» 

мешіті, Cулие Успен Богородица кафедралдық со-

боры, «Қазақстан» орталық концерт залы, «Қазақ 

Елі» монументі, Қазіргі заманғы 
нер музейі мен 

Президенттік мәдени орталық ғимараты және т.б. 

нысандар бас қаламыздың сәні мен салтанаты. 

Жаңа спорттық нысандар арасында 30 мың 

к
рерменге арналған «Астана-Арена» жабық стади-

оны, 2011 жылы әлемде үздік деп танылған, 10 мың 

орынға арналған «Сарыарқа» бірегей велотрегі бар. 

Тағы бір маңызды спорттық кешен – ең жоғары 

ха лық аралық стандарттарға сай келетін «Алау» мұз 

айдыны. 

Қазақстанның елордасы елдің барлық 
ңірлерін-

дегі талапкерлер үшін тартымды орталыққа айнал-

ды. Мұнда отандық білім беру ісінің жетекшілері 

–  Назарбаев Университеті, Л.Гумилев атындағы 

Еуразиялық ұлттық университеті, Қазақ ұлттық 


нер университеті, С.Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университеті, М.В.Ломоносов 

атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің 

филиа лы, Астана медициналық университеті 

орналасқан. Астананың айналасында бірегей «жа-

сыл белдеу» жасалып, қала ұлан-ғайыр далалық 


лкенің ортасындағы к
кжелекке айналып келеді.

Гүлденген Астанамыз, түрленген жас қаламыз – 

елдік пен тұтастықтың ғажайып үлгісі.

Жанерке САҒЫМЖАН
Шығыс Қазақстан облысы

САРЫАРҚА 
ТӨРІНДЕГІ ШАҺАР
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лап отырмыз. Халықты цифрлық қызмет 

түріне тарту керек, оны қолдану сәнге 

айналуы керек. Біз мектеп қабырғасынан 

математиктер мен бағдарламашыларды 

әзірлеп, жоғары оқу орындарын осы салаға 

бағыттап жатырмыз. Инновация керек, сол 

үшін біз шетелдік әріптестермен қарым-

қатынас орнатамыз, әсіресе цифрландыру 

мәселесінде бірге әрекет ету маңызды. 

С
з жоқ, әр мемлекет 
зінше дамиды, де-

генмен, ең маңыздысы - форумнан кейін 

цифрландыру саласында ынтымақтаса 

алуымызда болып отыр, – деді. Соны-

мен қатар ол 
з баяндамасында елімізде 

технологиялық кәсіпкерлікке жағдай жаса-

лып отырғанын айтты. «ЭКСПО аумағында 

IT-хаб жұмысын жарты жылдан кейін іске 

қосамыз. Ол туралы шешім қабылданды, 

заң шығарылды. Ағылшын құқығындағы 

Астана халықаралық қаржы орталығы тура-

лы конституциялық заң қабылданды, біздің 

IT-хаб осы орталыққа қосылды. Біз оған 

әлемнің дарынды адамдарын тартқымыз 

келеді. Сонымен қатар киберқауіпсіздік ту-

ралы ұмытпауымыз керек. ЕАЭО мәселесіне 

келгенде біз келісімді әзірлеу барысында 

экономика құру саласында ғана интеграция 

орнатуға келіскенбіз. Бірақ уақыт 
те келе 

біз шекаралардың ашықтығына жетеміз, 

себебі, цифрлық платформада шектеу, ше-

кара деген жоқ, осы ой мені жиі мазалайды» 

деді Б.Сағынтаев.

Қазақстан Республикасы Ақпарат және 

коммуникациялар министрі Дәурен Абаев: 

«Қазақстан үшін «цифрлық алшақтық» 
те 


зекті мәселе. Pйткені ресми мәлімет бой-

ынша Қазақстан халқының 45 пайы зы ауыл-

да тұрады. Аумағымыз 
те үлкен. Халықтың 

тығыздылығы да жоғары емес. Енді бұл фо-

рум біздің алдағы бірлесе жұмыс істеуіміздің 

бастамасы болады деп ойлаймын» деді.

Хакерлерден қорғану мәселесі де форумда 

с
з етілді. Соңғы кездері кибершабуылдарға 

тек біз емес, к
рші елдердің де жиі тап болып 

жатқаны белгілі. Бұл мәселе Қырғызстан 

Премьер-министрін қатты алаңдатады. 

Сондықтан Сапар Исақов хакерлерден 

қорғанудың бірыңғай жүйесін құру туралы 

ұсыныс жасады. Ал Ресей елінің Премьер-

министрі Дмитрий Медведев криптовалюта 

туралы 
з ойымен б
лісті. Ол «Крипто-

валюта т
лем құралы ретінде сақтала ма, 

жоқ па, ол жағы белгісіз. Оның бос ауа 

болуы мүмкін. Бір күні жойылып кетуі 

мүмкін. Сондықтан оны халықаралық 

деңгейдегі т
лем құралы деп қарамау керек. 

Не де болса, цифрлық жүйені тек экономика 

емес, барлық салаға енгізу бойынша алға 

қойылған жоспар к
п. Оның қалай жүзеге 

асатынын алдағы уақытта к
ретін боламыз» 

деген пікірін айтты.

Қазақстан Республикасы Премьер-

министрінің орынбасары Асқар Жұмағалиев 

цифрландыру және инновацияларды 

енгізу – ел экономикасының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мен халықтың 


мір сапасын жақсартудың басты шарты 

екенін атап 
тті. Сонымен қатар цифрлы 

экономикаға білікті кадрларды даярлау 

үшін әлемдік тәжірибеге сәйкес білім беру 

жүйесін жаңарту жайына тоқталды. 

Алқалы жиынға қатысушылар цифр-

ландыру мәселесін кеңінен талқылады. 

Елбасының тапсырмасы бойынша эконо-

мика мен әлеуметтік салаларда цифрлық 

жүйені жетілдірудің жаңа жобасы жасалыну 

үстінде. Оның ішіне кең жолақты интер-

нетке барлық аумақта қол жеткізу, заңдық 

құжаттарды қайта қарау, мамандарды қайта 

даярлау секілді басқа да бағыттар кіреді. 

Нұрлан ҚҰМАР

Үкімет басшылары Еуразиялық үкі-

метаралық кеңестің осы жылдағы алғаш-

қы отырысына қатысты. Жиынға Ресей 

үкі метінің басшысы Дмитрий  Медведев 

т
рағалық етті. Үкімет басшылары Еу-

разиялық одаққа мүше елдер арасындағы 

сауда-саттықта кедергі  болмауы тиіс 

екендігін атап 
тті. Сондықтан оларды 

тез арада жою керектігі туралы айтылды.  

Pткен жылы 10 кедергі жойылған. Десе де, 

техникалық сала, тасымалдау қызметі мен 

кедендік реттеу бойынша күрмеуі қиын 

мәселелер әлі де жетерлік. Соның бірі – 

Еуразиялық экономикалық одақта тауарлар-

ды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау 

туралы келісім.

Ресей Үкімет басшысы цифрлық жүйеге 

түбегейлі к
шу аз уақыттың шаруасы емес 

екенін ашық айтты. Ал Бақытжан Сағынтаев 

к
рші елдерден қалмай, цифрландыруға 

бірге бара жатқанымызды атап 
тті. 

Ол алдымен Үкімет басшысы Елбасы 

Н.C.Назарбаевтың форум қатысушыларына 

жолдаған хатын оқып берді. 

Содан кейін 
з баяндамасында цифрлық 

күн тәртібіне байланысты Қазақстан тара-

пынан атқарылып жатқан жұмыстармен 

б
лісті.

– Біз цифрлық күн тәртібінде осымен 

екінші жыл 
мір сүріп жатырмыз. Қазақстан 

электронды қызмет к
рсетуді 10 жыл бұрын 

бастады. Біздің мақсатымыз – мемлекеттік 

қызметтердің 80 пайызын электронды 

форматқа к
шіру. Инфрақұрылым үшін 

Қазақстан аумағы 
те үлкен. Біз ауылдар-

ды кең жолақты интернетпен қамтамасыз 

етуді 2020 жылға дейін аяқтауды жоспар-

МҰРА

ҚҰЛПЫТАСТАР СЫРЫ
Батыс Қазақстан облыстық тарих және археоло-
гия орталығының мамандары соңғы 15 жылдағы 
қазба жұмыстарының нәтижесі баяндалған кітап 
шығарды. Сонымен қатар «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында  құлпытастар сыры да 
зерттеліп жатыр. 

2002 жылдан бастап аймақта «Батыс Қазақстан-

ның тарих және археология мәселелері» атты журнал 

шығып келеді және барлық тарихи ескерткіштердің 

маңызы арнайы жинақта топтастырылды. Ал 

үш тілде басылған «Батыс Қазақстанның ерте 

к
шпелілері» атты кітап Еуропа тарихшыларының 

қызығушылығын тудырды.  Бұл орайда тағы 

бір жетістік ретінде облыстың археологиялық 

картасының түзілуін айтуымызға болады. 

« Е л і м і з  б о й ы н ш а  б і р і н ш і  б о п  о с ы н д а й 

ауқымды жұмысты атқарып шықтық. 1693 архе-

ология ескерткішін енгіздік. Мұнда зертханалық 

сараптаудан енді 
туі тиіс артефакттар ұсынылған. 

 Лебедевка, Қырықоба, Тақсай, Жалпақтал, Жайық 

секілді жерлерде археологиялық жұмыстармен ғана 

емес, қалпына келтірумен де айналысамыз» дейді 

облыстық тарих және археология орталығының аға 

ғылыми қызметкері Яна Лұқпанова. 
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ЗИЯТКЕРЛІК ОЙЫН 

БӘРЕКЕЛДІ!

ШАРА

ТӘЛІМ

САЙЫС

«БҰЛБҰЛҒА» 
ЕЛ ТАМСАНДЫ  

ДОМБЫРАНЫҢ 
СЫРШЫЛ ҮНІ

«ҚЫЗЫМ, 
САҒАН АЙТАМ... »

АСЫҚ АТУ ДА – ӨНЕР

Тілім деп тыным таппаған Қайырымдылық – жүректен 

ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымының 
қол дауымен құрылған «Анадолы» сим-
фо ниялық оркестрі Испанияның бес 
қаласына алғаш рет гастрольдік сапар-
мен барды. 

P н е р с ү й е р  қ а у ы м д ы  Қ а з а қ с т а н , 

Cзербайжан, Қырғызстан мен Түркия 

музыканттарының орындауында әлемдік 

классиканың үздік шығармаларымен су-

сындатып қайтты.  

Cсіресе испан жұртшылығы сахна т
ріне 

к
терілген «Астана Опера» театрының 

солисі Назым Сағынтайдың 
неріне ерек-

ше тәнті болды. Ол қазақтың белгілі ком-

позиторы Латиф Хамидидің «Бұлбұл» әнін 

шырқап, к
рерменнің ыстық ықыласына 

б
ленді.

Орал қаласындағы Сәкен Сейфуллин 
атындағы дарынды балаларға арналған 
мектеп-интернат оқушылары шаһардағы 
сауда орталықтарының бірінде «Домбы-
ра пати» ұйымдастырды. 

Бұл балалар – 
ңірде ашылған тұңғыш 

қазақ мектебінің оқушылары. Олар үшін 

білім мен ұлттық құндылық әрдайым 

бірінші кезекте тұрады. Халқымыздың бас 

аспабы домбыра кешін ұйымдастыруды да 


здері ұсыныпты. Осылайша, құрамында 

35 оқушы 
нер к
рсететін мектеп оркестрі 

алғаш рет к
пшілік алдында сахнаға 

шықты.

Жуырда Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы аясында 
«Қызым, саған айтам...» тақырыбында 
қыздар арасында сырласу сағаты �тті. 

Аталған іс-шараның мақсаты халқы-

мыз дың әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлерін, 

ж
н-жоралғысы сақталған ұлттық құн ды-

лықтарды қыз баланың бойында қалып-

тастыру. 

Шараға №3 Шымкент қалалық емха-

на ның психолог маманы Cлия Ізбасарова, 

маман гинеколог Гүлмира Батырбекова, 

«К
ркем» әжелер тобының мүшесі, зей-

неткер, ұстаз Таңсық Б
рібекова, аталған 

әжелер тобының мүшесі Күләйша Бәйдібек 

сынды ел аналары қатысып, қыздармен 

сыр-сұхбат 
ткізді. 

Сырласу сағаты барысында қыз тәрбиесі 

ж
нінде қыздарға сауалнама таратылып, 

бейнероликтер к
рсетілді. Сонымен қатар 

қазіргі қазақ қызының тәрбиесі мен бойын-

дағы ұлттық құндылықтарды ояту, оларды 

отбасылық 
мірге тәрбиелеу жолдары мен 

қазақ халқының салт-дәстүрлері туралы 

к
кейде жүрген мәселелер талқы лан ды. 

Болашақ ұрпақ тәрбиесі, оның ішінде қыз 

балаға дұрыс, 
негелі тәрбие беру ж
нінде 

ортақ ой-пікірлер де айтылды.

Елордада «Жас�спірімдер арасындағы 
қылмыстың алдын алуды жаңғырту» 
жобасының аясында асық атудан тур-
нир �тіп, оған 60-тан астам жас�спірім 
қатысты. 

Турнирдің мақсаты – асық ату ұлттық 

ойыны арқылы тіркеуде тұрған жас
с-

пірімдер арасында салауатты 
мір салтын 

және ұлттық құндылықтарды насихаттау. 

Қазір ұлттық ойындарды жас
спірімдер 

арасында кеңінен насихаттау қолға алынған. 

Асық ату турнирінің жеңімпаздары мен 

қатысушылары мақтау қағаздармен, 

 медальдармен және бағалы сыйлықтармен 

марапатталды. 

 – 2018

Дархан МЫҢБАЙ,
Қазақстан Халқы Ассамблеясы 

Төрағасының орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Президентінің Әкімшілігі 

Қазақстан халқы Ассамблеясы 
хатшылығының меңгерушісі

    «     
  »      ,  «  

    »  . 
     «      

 ,     , -
    »   . 

ТАРИХИ ӨРЛЕУ 
БАСТАУЫНДА

ИГІ ІСКЕШ

Pйткені әрбір азаматтың 
мір сапасы бірінші ке-

зекте баспанасының ыңғайлы болуымен 
лшенеді. 

Сонымен қатар қаржы секторын «қайта жаңғырту» 

банк иелерінің экономикалық жауап кершілік алу-

ына әкеледі. Бұдан б
лек, Ұлттық банкке халыққа 

берілген валюталық ипотекалық займдар ж
нін дегі 

мәселені түбегейлі шешу тапсырылды. 

Тиімді мемлекеттік басқарудың міндеттері 

мемлекеттік әкімшілендіру кезінде кәсіпкерлер 

мен тұрғындардың шығындарын қысқартуға бай-

ланысты жұмыстарды жалғастыруға негіз делген. 

Аталған саланы цифрландыруды қамтамасыз 

ету жекелеген мемлекеттік қызмет к
рсетуден 

«бір 
тініш» қағидаты бойынша кешенді қызмет 

к
рсетуге к
шуге мүмкіндік береді. Ал 2018 

жылдың 1 қаңтарынан бастап 2 мыңнан астам 

адам тұратын аудандық маңызы бар қалалар, 

 ауылдар мен ауылдық округтерде жергілікті 
зін-


зі басқарудың дербес бюджеті мен коммуналдық 

меншігін енгізу тәрізді қадам жергілікті жерлердегі 


мір сапасын арттыруға әкеледі. Pйткені бұл 

азаматтардың мүдделерін ескере отырып, жергілікті 

олардың академиялық еркіндігін заңнамалық 

тұрғыдан бекіту. Мұндай қадам қажет ті лігінің 

сенімді дәлелі – Үшінші жаң ғырту мен зама-

науи технологиялық революцияның талапта-

рына сәйкес келетін Назарбаев Университеті 

мен Назарбаев зияткерлік мектептерінің сапалы 

білімді ілгерлетудегі тәжірибесі болып табылады. 

Оқытушыларды қайта даярлау, қазақстандық 

жоғары оқу орындарына шетелдік менеджерлерді 

тарту, әлемдік университеттер кампустарын 

ашуға бағытталған шаралар қолға алынады. Бұл 

орайда білім беру мекемелерінің арасындағы 

бәсекелестікті арттырып, жеке капиталды тарту 

үшін қала мектептерінде жан басына қатысты 

қаржыландыру енгізу маңызды. 

Оқу-тәрбие үдерістерінің тәсілдері 
згереді: 

балаларды ерте жастан дамытудың, әлеуметтік 

дағдылары мен 
зін-
зі оқыту дағдыларын 

дамытудың бірыңғай стандартты бағдарламасы 

әзірленуде. Қазірдің 
зінде орта білім беруді 

ж а ң а р т ы л ғ а н  м а з м ұ н ғ а  к 
 ш і р у  п р о ц е с і 

жүргізілуде, ол 2021 жылы аяқталады.  Президент 

Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, «бұл – мүлде 

жаңа бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар 

және кадрлар». Халықаралық үлгілерге сай және 

Назарбаев Интеллектуалдық мектептерінде 

бейімделуден 
ткен бұл бағдарламалар балаларға 

қажетті функционалдық сауаттылық пен сыни 

ойлау дағдысын меңгертеді. Мектеп мұғалімдеріне 

к
мек ретінде барлық аймақтардағы оқушылар 

сарайының базасында керекті инфрақұрылымға 

ие, компьютерлер, зертханалар, 3D-принтерлерді 

қоса алғанда балалар технопаркі мен бизнес-инку-

батор желілері қалыптастырылады. Бұл балаларды 

ерте жастан ғылыми-зерттеу және 
ндірістік-

технологиялық ортаға бейімдеуге к
мектеседі, 

ал ол 
з кезегінде 
згерістер мен жаңа білімдерді 

игерудегі бейімделік қабілеттерін, дағды мен 

білікті арттыруға септігін тигізеді. Сонымен қатар 

әлеуметтену жүйесінің технократиялық құраушысы 

қазақстандық патриотизмді нығайтуға, барша ел 

азаматтарының бірлігі мен ұйысуына бағытталған 

«Рухани жаң ғыру» бағдарламасын әрі қарай жүзеге 

асырумен бекітіле түсуі керек. Сондық тан да 

мұғалімдерді қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

еркін меңгерген қазақ стандықтардың болашағын 

қалып тастырудағы р
лі қоғамдық және саяси 

маңызға ие. Мемлекет басшысы үш тілді елімізде 

және жаһандық әлемде 
мір сүріп, жұмыс істеу 

үшін қажетті деңгейде меңгерумен байланыстырып 

отыр. 

Бүгінгі күннің 
зінде еліміздің 127 мектебі үш 

тілде білім береді. Атап айтқанда, 33 –  «Дарын» 

арнайы маман дандырылған мектебі ,   20  – 

 Назарбаев Интеллектуалдық мектебі, 30 – «Білім-

инновация» мектебі, 44 – гимназия мен мектептер. 

Пән мұғалімдері ағылшын тілін және сабақ беру 

әдістемесін ағылшын тілінде жүргізуді үйретуге 

бағытталған тіл курстарында білім алуда.

Педагог кадрлардың біліктіліктерін арттыру 

үшін тілдік және пәндік-тілдік курстардың 12 білім 

беру бағдарламалары бекітілді. Жаратылыстану 

пәндері циклын ағылшын тілінде оқыту пилотты 

режімде жүргізілетін 153 мектептің тізімі жасал-

ды. 379 мектепте «Биология», «Химия», «Физика» 

және «Информатика» пәндерін ағылшын тілінде 

оқытудың элементтерін ендіру басталды. «Физи-

ка», «Биология», «Химия» және «Информатика» 

пәндері бойынша 10-11 сыныптарға арналған 

оқу лықтар мен оқу-әдістемелік кешендері дайын-

далуда. 

Оқушылардың тіл үйрену даяр лықтарын 

біркелкі ету үшін мектептерде жазғы уақыттарда 

тілдік мектептер құрылуда. 2017 жылдың де-

малыс кезінде  республиканың 2438 біл ім 

беру мекемелерінде жазғы тілдік мектептер 

ұйымдастырылды, мемлекеттік тілді үйрену бойын-

ша 2172 топ ашылды (770 ауылдық жерлерде) және 

9 412 топ ағылшын тілін үйрену үшін құрылды (2075 

ауылдық елді мекенде). 

Мұғалімдердің және барша білім беру жүйесінің 

осындай қа жыр лы еңбектері еліміздің Үшінші 

жаңғыруының, Қазақстан азаматтарының теңдігі 

мен бірлігінің темірқазығы болып табылады. 

Елбасы атап 
ткендей, «
зінің тарихын, тілін, 

мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет 

тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық к
зқарасы 

бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына 

айналуға тиіс». 

Сондықтан да Мемлекет басшысы 
з Жолдауын 

жаңа уақыттың талабы мен сын-қатерлеріне жауап 

бере алатын «Т
ртінші 
неркәсіптік революция 

жағдайындағы тарихи 
рлеу бастауында тұрған 

біртұтас ұлт болуымыз керек» деп біртұтас ұлтқа 

ұйыстыру мәселесімен аяқтауы 
те орынды әрі 

қисынды. Бұл Қазақстанның жаһандық әлемдегі 

ертеңгі жетістіктерінің кепілі болады. 

Павлодар қаласындағы Бұқар жырау 
атындағы әдебиет және �нер музейінде 
ақын,  тіл жанашыры, мәдениет саласының 
ардагері Мұрат �бдірахмановтың 80 
жылдығына арналған «Ұлықтаған ұлағатпен 
ұясын» атты еске алу кеші �тті.

Қаламгердің 80-нен астам мақалалары, 

оның ішінде мемлекеттік тіл мәселелері 

ж
нінде 50-ден астам жарияланымдары 

мен 6 кітабы жарық к
рді. Олардың ішінде 

«Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы Павлодар 

облыстық ұйымның тарихы», «Теміржол байла-

нысы терминдерінің орысша-қазақша с
здігі» 

және «Білгенге – маржан» деген экологиялық 

тілашар оқырман қауымның к
ңі лінен шығып, 

қолданысқа енді. Белгілі ақын Қабыл Боран-

баев тың «Сарыарқа – алтын бесігім» атты 

таңдамалы 
леңдер топтамасын шығарды.

М ұ р а т  М ұ с а й б е к ұ л ы Қ а з а қ с т а н 

Республикасының 10 жылдығына байланысты 

ел Президентінің «Алғыс хатымен», «Ерен 

еңбегі үшін», «Павлодар облысына 75 жыл» 

медальдарымен, сондай-ақ Қазақ КСР-ы 

Мектеп мұғалімдері әлеуметтік тұрғыдан аз 

қамтылған отбасы балаларының жағдайымен 

танысып, киім-кешекке мұқтаж жандарға 

к
мек қолын созды. Атап айтқанда, мұғалімдер 

А.Қастекбаева, М.Қоқымбаева және А.Cбілдаева 

бес оқушыға қыстық күртеше әперсе, Мәнзура 

Бектасова есімді ата-ана да он оқушыға керекті 

заттарын алып беріп, жәрдемдесті. Соны-

мен қатар 
зге де сыныптардың ата-аналары 

белсенділік танытып, қамқорлық шараларынан 

тыс қалмады. 

Е.Махмұтов, А.Мырзағалиев сынды ата-

аналар әлеуметтік жағдайы т
мен оқушыларды 

қажетті киім-кешек, с
мке, оқу құралдарымен 

қамтамасыз етті. А.Мырзағалиев 
зінің шағын 

наубайханасында дайындалған тұшпараларын 

Жоғарғы Кеңесі Президиумының, КСРО 

телевизия және  радиохабарлар Комитетінің, 

Қазақ КСР Мәдениет министрлігінің мақтау 

грамоталарымен және естелік белгілерімен 

марапатталған.

Жазған шығармалары қоғамымыздағы 


зек ті мәселелерді қозғайды. Жыр-
лең дері 


зіндік ақындық деңгейі барлығын айқын 

білдіретін. Мұрат Мұсайбекұлы артына 
шпес-

тей із қалдырған азамат. Кітаптары, мақа-

лалары, 
леңдері, сан қилы әңгімелері, абзал 

адами қасиеттері оның бейнесін дара тұлға 

деңгейіне к
тере білді. Туған жері Ерей-

мен 
ңірін ерекше сүйе білді. Қай жақта 

қызмет істемесін, 
з еліне деген ықыласы, 

сүйіспеншілігі кемімей, қайта арта түсті. Кеш-

те ақынның 
леңдері оқылып, әсем әндер 

шырқалды. Жиналған қауым аталмыш кеште 

ақынның 
мірі мен шығармашылығы жайында 

мол мағлұмат алды. 

Маржангүл ХАЗЫЛХАН,
Бұқар жырау атындағы әдебиет

 және �нер музейінің әдіскері

тарту етті. Мектептің «Қамқоршылық кеңесінің» 

шешімімен ата-аналардың қаржылай к
мегінің 

арқасында он оқушыға «Glassman» фирма-

сында тігілген мектеп формалары берілді. 

Мұндай қайырымдылық к
мектің болғанына 

оқушылар мен олардың ата-аналары ризашы-

лықтарын білдірді. «Жақсылық қылсаң – бүтін 

қыл» деп халқымыз айтпақшы, әлеуметтік 

тұрмысы т
мен жандардың мұң-мұқтажына 

қарайласып, толғандырған мәселелерін шешуге 

мүмкіндігінше атсалысып жүрген қайырымды 

жандардың қатары к
бейе түссе, нұр үстіне нұр 

болар еді. 

�сел АХМЕТЖАНОВА, 
әлеуметтік педагог

  –  .   
     . 

   ,   –  -
    .    

 188   « »  
      

 . 

Президент Жолдауы ның басты бағдарына – 

ХХІ ғасыр 
рлеуіндегі адамның әлеуметтік дағдысы 

мен р
лі, талпынысы мен мүмкіндігі алынып отыр. 

Және де ол экономика, әлеуметтік саясат, құқық 

қорғау саласы немесе қаржылық сектор болсын, 

қоғам және мемлекет жұмыстарының кез кел-

ген саласындағы соны стратегиялық бағыттарға 

қатысты амалдардың жаңашылдығы осында болып 

отыр. 

Мұндай тәсіл Альберт Эйнштейн нің «Біз 

туындаған мәселені егер бұрынғы ойлауымыз бен 

амалымызда қала беретін болсақ, ешуақытта шеше 

алмаймыз» деген пікіріне д
п келеді. 

Жолдаудың барлық 10 міндеті әр адамның 

«Т
ртінші 
неркәсіптік революция әлеміне 

бейімделу мен жетістікке жету жолын табу» 

машығын игеруіне жұмылдырылған. 

Бұл орайда біздің басты құндылы ғымыз ретінде 

еліміздің әлеуметтік-экономикалық жетістіктерінің 

негізі – азаматтық әлем, ұлтаралық татулық пен 

дінаралық келісім сақталуда. Президентіміздің 

мұндай ұстанымы уақыт сынына т
теп беріп, іс 

жүзінде дәлел денгені анық. Елбасы 
зінің сараб-

дал жолын ұстана отырып, Т
р тін ші 
неркәсіптік 

революция эле мент терін кеңінен енгізуде сын-

қатерлері де, мүмкіндіктері де бар екенін айтады. 

Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен 

жұмыс күшінің к
птеп босап қалу қаупін де туды-

ратыны мәлім. Бұл орайда босайтын жұмыс күшін 

ең бек пен қамту үшін келісілген саясатты алдын ала 

тиянақтау керектігі атап 
тіледі. Білім беру жүйесін, 

коммуникация мен стандарттау салаларын жаңа 

индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет 

болады.

 Ресурстық әлеуеттің әрі қарайғы дамуы 

кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия 

үнемдеуге, сондай-ақ энергия 
ндірушілердің 


з жұмыстарының экологиялық тазалығы мен 

тиімділігіне қойылатын талаптармен жалғасады. 

2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия 

үлесін 30 процентке жеткізу міндеті қалаларымыз 

бен ауылдардың экологиялық тазалығын артты-

рып, ірі 
ндіріс орталықтарының тұрғындарын 

желсіз аяздарда болатын тозаңдардан құтқарады. 

Агро
неркәсіп кешенін дамытудағы «Ақылды 

технологияларды» аграрлық ғылымды дамытпай, 

агро
неркәсіп кешенінде жұмыс істейтін немесе 

ғылыммен шұғылданатын мамандарды аграрлық 

университеттерде даярламай жүзеге асыру мүмкін 

емес. 

К
лік-логистика инфрақұрылы мы ның тиімді-

лігін арттыру және жергілікті автожолдар желісін 

қайта құру азаматтардың 
ңірлік мобил ділікті 

қам тамасыз етіп, сондай-ақ шал ғай жерлерді 

қолжетімді қылып, адамдардың 
мір сапасын 

жақсартады. 

Жолдаудың 5-ші міндеті Құры лысқа және 

коммуналдық секторға заманауи технология-

ларды енгізумен негізделген. Баспанамен қамту 

к
рсеткішін 2030 жылы бір тұрғынға шаққанда 

30 шаршы метрге дейін жеткізу миллиондаған 

азаматтардың тұрғын үй мәселелерін шешіп қана 

қоймай, құрылыс салудың жаңа әдістерін, заманауи 

материалдарды, сондай-ақ ғимараттардың жобасы 

мен қала құрылысының жоспарын жасағанда мүлде 

басқа тәсілдерді қолдану арқылы жұмыс сапасын да 

арттыратын болады. 

Ғимараттардың сапасына, эко логиялық 

тазалығына және энергия лық тиімділігіне жоғары 

талап қою, салынатын және салынған үйлер мен 

инфрақұрылымдық нысандарды интеллектуал-

ды басқару жүйелерімен жабдықтау тұрғындарға 

қолайлы жағдай жасап, электр энергиясын, жылу 

мен суды тұтынуды қысқартып, пәтерлердің 

ыңғайлылығы мен тиімділігін арттыра түседі. 

қауымдастықтардың және тұрғындардың 
зекті 

мәселелерін шешуге, сонымен бірге жергілікті 


зін-
зі басқаруды дамыту жолындағы маңызды 

қадамға айналып, адамдарды жергілікті жердегі 


зекті  мәселелерді  шешуге қатысуларына 

мүмкіндік береді. Бұл орайда Қазақстан халқы 

Ассамблеясының ауылдар мен ауыл дық округ-

терде, ірі 
ндіріс мекемеле рінің ұжымдарында 

құрылған ҚХА қоғамдық келісім Кеңестерінің 

қызметі тұрғындар үшін мемлекеттік органдармен 

жергілікті мәселелерді шешуге бағытталған диалог-

тарды кеңейтуге жаңа импульс пен мүмкіндіктерге 

ие болады. 

Жемқорлықпен күрес және заңның үстемдігі 

азаматтардың конституциялық құқықтарын 

нығайтуда, құқықтың үстемдігін қамтамасыз 

етуде маңызды болып табылады. Ол мемлекеттік 

органдардағы процестерді, соның ішінде олардың 

халықпен және бизнеспен қарым-қатынасын 

цифрландыру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте 

азаматтар 
з 
тініштерінің қалай қарастырылып 

жатқанын к
ріп, дер кезінде сапалы  жауап ала-

ды. Халықаралық «ЭКСПО – 2017» арнайы 

мамандандырылған к
рмесі  «Смарт Сити» 

тұжырымдамасы негізінде қалалық ортаны кешенді 

басқару қалай жұмыс істейтінін іс жүзінде танытты. 

Астаналықтар қалалық ортаның қалай 
згергенін, 

жайлы әрі ыңғайлы бола түскенін, ақпараттық 

технологиялар қалайша біздің күнделікті 
мірімізге 

еніп жатқанын сезінді. 

Сондықтан Астана тәжірибесінің негізінде 

«Смарт Ситидің» үлгілі стандарды қалыптасып, 

Қазақ стан қалалары арасында үздік тәжіри бе-

лермен алмасуды тарату басталады. 

Тарихқа зер салатын болсақ, 
з уақытында 

Астана қаласының құрылысы 
зге облыстардағы 

қалалық орталықтар мен заманауи сәулеттің 

жаңа стандартын құруды бастап берді. Бұл орайда 

астанамыз барша Қазақстан экономикасының 

дамуына серпін әкелді. Cлбетте, Елбасының 

«Ақылды қала» жобасы келешекте де аймақтық 

дамудың, инновацияларды ендірудің және еліміздің 

барлық аймақтарындағы 
мір сапасын арттырудың 

қозғаушы күші болары с
зсіз. Бұл міндеттерді 

жүзеге асыру адами ресурстар сапасын к
теру 

мен адами капиталды ұлғайтусыз мүмкін емес. 

Сондықтан Жолдаудың «Адами капитал – жаңғыру 

негізі» атты 7-ші міндетін 
зге міндеттерді жүзеге 

асырудың темірқазығы деп қарастыруымыз керек. 

Осы ретте жас ұрпақтың әлеуметтік бейімделуін-

де ерекше орын алатын тұлға – Ұстазға тоқтала 

кеткеніміз абзал. Жалпы, адамзат тарихында ұстаз 

ежелден аса бағалы ұғым болып саналады. Ұстаздар 

арқылы барша қоғамның интеллектуалдық күші 

мен мәдени-рухани әлеуеті к
рініс тапқан. Cлемдік 

діндердегі пайғам барлар адамзат баласының ұлы 

ұстаз дары, ағар тушылық, адамгершілік қағида-

лар ды тара тудағы Жаратушының елшісі ретін де 

қызмет етулері де жайдан-жай емес. 

Сондықтан Президент Жолдауында барша 

қоғамды, 
мірдің экономикалық және әлеуметтік 

салаларының арнасын әрбір адамды тәрбиелеу 

мен оқытудағы басты тұлға – Ұстазға ерекше мән 

беріліп отыр. Мұндай қадамның қандай маңызды 

екенін бәріміз түсінеміз, 
йткені әрқайсымыздың 

жүрегімізде мұғалімдерімізге деген зор құрмет сезімі 

сақталған. 

Бұл орайда аңызға айналған батырымыз Бауыр-

жан Момышұлының: «Pмірге жаңа ұрпақ әкелген 

аналарды ұлықтағанымыз сияқты ұрпақ тарға 

тәрбие беретін ұстаздарды да ұлықтауымыз керек» 

деген с
зі ойға оралады. Білім берудің жаңа сапа-

сына қол жеткізуде мұғалімдер қауымы басты р
л 

атқаратыны с
зсіз. Осы ретте оқытудағы тәсілдерді 

қайта қарау, мұғалімдердің біліктілігін арттыру, 

педагогикалық кафедрлар мен факультеттерді да-

мыту міндеті қойылып отыр. 

Цифрландырылған экономика жағдайында 

білім берудің барлық деңгейлерінде математикалық 

және жаратылыстану ғылымдарын оқыту сапасы 

негізгі орынға ие болуда. Педагогтар мен мұғалімдер 


здерінің әлеу  меттік мұраттарын атқарып, қоғам-

дағы лайықты орнын иеленуі үшін де бірқатар 

шаралар атқару к
зделген. Ең бірінші кезекте білім 

беру жүйесіне деген қоғам мен мемлекеттің к
з қа-

расын 
згерту. Бұл ретте Елбасы атап 
ткеніндей, 

«білім беру саласына 
зінің инвестициялық жобала-

ры мен экспорттық әлеуеті бар экономиканың жеке 

саласы ретінде қарайтын кез келді». Мұғалімдерді 

әлеуметтік қолдау да үлкен маңызға ие болуда. 2018 

жылы білім беру саласындағы қызметкерлердің 

жалақысы 29% к
бейді. Мұғалім мәр тебесін 

биіктету үшін 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

оқу материалының жаңартылған мазмұнына 

к
шетін мұғалімдер жалақысы тағы да 30 пайызға 

к
бейеді. Бұдан б
лек, 2018 жылы категориялар 

арасындағы алшақтықты арттырып, мұғалімдер 

үшін біліктілік деңгейін ескеретін категориялардың 

жаңа кестесі, сондай-ақ категорияларды ұлттық 

біліктілік тест арқылы беру енгізіледі. Нәтижесінде, 

мұғалімдердің жалақысы біліктілігінің расталуына 

байланысты тұтастай алғанда 30 проценттен 50 про-

центке дейін 
седі. Ол үшін 2018 жылы қосымша 67 

миллиард теңге б
лінеді. 

Келесі саты жоғары оқу орындарына білім беру 

бағдарламаларын әзірлеуге к
бірек құқық беріп, 
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Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
�ЛІПБИІ Уақыттан туындаған қажеттілік Y’aqyttan ty’yndag’an qajettilik

Мамандар айтып жүргендей, біз 

латынға к
шу арқылы қазақ тіліне 

тән дыбыстарды, әуезді дұрыс айтып, 

таңбалай аламыз.Қазақ әліпбиін латын 

графикасына к
шіру елімізге саяси 

жағынан да, ғылым-білім тұрғысынан 

да, заман талабына сай даму үшін де 
те 

маңызды. 

Еліміз тәуелсіздік тәжін кигеннен 

бері к
птеген қазақ тілшілері латын 

әліпбиіне к
шу мәселесін к
теріп 

келеді. Латын әліпбиіне к
шу тура-

лы ой-пікірлер 1926-1929 жылдар-

дан бастап бастау алғаны баршамызға 

белгілі.Қазақ тіл білімі тарихында 1929 

жылы қазақ жазуы ресми түрде латын 

әліпбиіне к
шкені белгілі. Сонымен 

қатар 1929-1940 жылдар аралығында 

латын әліпбиі қолданыста болған еді.

Ұлтымыз әр кезеңдерде үш әліпби 

жүйесінде жазды. Алғашқысы – араб 

әліпбиі (1929 ж. дейін), екінші – латын 

әліпбиі (1929-1940 жж.), ал үшіншісі – 

кириллицаға негізделген қазақ әліпбиі 

(1940 жылдардан бүгінге дейінгі қазіргі 

әліпбиіміз).

С
з соңында айтарым, латын әліп-

биіне к
шу жай әліпбиді ауысты-

ра салу емес, ол біз үшін 
ркениетті 

шешім. Себебі дүниежүзі халқының 

80 пайызы қолданатын латын әрпіне 

к
шу озық инновациялар мен жаңа 

технологияға бір табан жақындаудың 

белгісі. Болашақта жастар да осы 

мүмкіндіктер арқылы электрон-

ды ақпарат құралдарын да жылдам 

игеретін болады.

«Ел бүгіншіл, менікі – ертең үшін» 

деген екен Ахмет Байтұрсынұлы. 

Қазір қолға алып жатқан дүниенің 

бәрі біз үшін емес, кемел келешек 

жолында жасалып жатқан ауқымды 

іс. Олай болса, Елбасының сындар-

лы саясатын қолдап, бірлік, білім, 

еңбекті ұштастырып, ортақ межеге қол 

жеткізуге атсалысуымыз керек.

Гаухар �УЗЕРХАН,
әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті
механика-математика 

факультетінің оқытушысы

Mamandar ai’typ ju’rgendei’, biz 

latyng’a ko’s’y’ arqyly qazaq tiline 

ta’n dybystardy, a’y’ezdi durys ai’typ, 

tan’balai’ alamyz.Qazaq a’lipbi’in latyn 

grafi’kasyna ko’s’iry’ elimizge sai’asi’ 

jag’ynan da, g’ylym-bilim turg’ysynan 

da, zaman talabyna sai’ damy’ u’s’in de 

o’te man’yzdy.

Elimiz ta’y’elsizdik ta’jin ki’gennen 

beri ko’ptegen qazaq tils’ileri latyn 

a’lipbi’ine ko’s’y’ ma’selesin ko’terip 

keledi. Latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ ty’raly 

o i ’-pikir ler  1926-1929 jy ldardan 

bastap bastay’ alg’any bars’amyzg’a 

belgili.Qazaq til bilimi tari’hynda 1929 

jyly qazaq jazy’y resmi’ tu’rde latyn 

a’lipbi’ine ko’s’keni belgili. Sonymen 

qatar 1929-1940 jyldar aralyg’ynda 

latyn a’lipbi’i qoldanysta bolg’an edi.

Ultymyz a’r kezen’derde u’s’ a’lipbi’ 

ju’i’esinde jazdy. Alg’as’qysy – arab 

a’lipbi’i (1929 j. dei’in), ekins’i – latyn 

a’lipbi’i (1929-1940 jj.), al u’s’ins’isi – 

ki’ri’lli’sag’a negizdelgen qazaq a’lipbi’i 

(1940 jyldardan bu’ginge dei’ingi qazirgi 

a’lipbi’imiz).

So’z son’ynda ai’tarym, latyn 

a’ l ipbi’ ine ko’s’y’  ja i ’  a’ l ipbi’di 

ay’ystyra saly’ emes, ol biz u’s’in 

o’rkeni’etti s’es’im. Sebebi du’ni’eju’zi 

halqynyn’ 80 pai’yzy qoldanatyn latyn 

a’rpine ko’s’y’ ozyq i’nnovasi’alar 

men jan’a tehnologi’ag’a bir taban 

jaqynday’dyn’ belgisi. Bolas’aqta jastar 

da osy mu’mkindikter arqyly elektrondy 

aqparat quraldaryn da jyldam i’geretin 

bolady.

«El bu’gins’il, meniki – erten’ u’s’in» 

degen eken Ahmet Bai’tursynuly. Qazir 

qolg’a alyp jatqan du’ni’enin’ ba’ri biz 

u’s’in emes, kemel keles’ek jolynda 

jasalyp jatqan ay’qymdy is. Olai’ bolsa, 

Elbasynyn’ syndarly sai’asatyn qoldap, 

birlik, bilim, en’bekti us’tastyryp, ortaq 

mejege qol jetkizy’ge atsalysy’ymyz 

kerek.

Gay’har A’Y’ZERHAN,
a’l-Farabi’ atyndag’y 

Qazaq ulttyq y’ni’versi’teti
mehani’ka-matemati’ka faky’ltetinin’ 

oqyty’s’ysy
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Elbasynyn’ bastamasymen qolg’a alyng’an latyng’a a’lipbi’ine ko’s’y’ – tilimizdin’ 
damy’ turg’ysynan da, to’l a’lippemizdi qury’ jag’ynan da alg’a jetelei’tin bastama. 
Sol sebepti bul i’gi qadamdy zamana ko’s’ine ilesy’ge septik bolar u’lken serpilis dep 
ai’tsaq ta bolady.

(Басы 1-бетте)

1. Аударма тілдік 
згешеліктерге байланыс-

ты ана тілден басқа тілге аудару, 
зге тілден 
з 

тіліне аудару деп екі түрге б
лінеді. Аударма 

барысында ана тілден басқа тілге аудару біршама 

қиын болады. Pйткені аудармашылардың басым 

к
пшілігінде 
зге тілдегі бейнелеу қабілеті 
з 

тіліндегідей болмайды. Сондықтан да екі тілге 

бірдей жетік аудара білу нағыз маманның ғана 

қолынан келеді. 

2. Аударма материалдық 
згешелік те ріне 

қарай саяси-ақпарат аудармасы, к
ркем әдебиет 

аудармасы, ғылыми (филологиялық, тарих, 

экономикалық, дипломатиялық, медициналық, 

заң, т.б) мәтіндер аудармасы, техникалық 

мәтіндер аудармасы және ісқағаздар аудармасы 

болып б
лінеді. Жанрлардың ерекшеліктеріне 

жоқтың қасы. Жоғары оқу орындарында аударма 

мамандығы болғанымен оның 
ндірістік базасы 

жоқ, теориялық біліммен шектеледі. Студенттер 

тек филологиялық бағыттағы жазбаша мәтінді 

аударады. Одан арыға студенттің 11 жылдықтан 

кейін алған білімі жетпейді. Синхронды жарыс-

палы аудармада тәжірибе жасайтын заманауи 

құрылғы, жабдықтар оқу орнында пайдалануға 

берілмеген. Сонымен бірге әр сала бойынша 

аударма жасауға арналған атау-терминдер с
здігі 

мен оқулықтар мүлде жоқ. Бір маман барлық 

саланың атау-терминдерін меңгеруі де мүмкін 

емес нәрсе. Бізде оған қарамастан «жүріңіз, дәл 

қазір аударма жасаңыз» деп лекция оқып шар-

шап отырған оқытушыны бірден аудармаға са-

лады. Ол тек филологиялық бағытта білім алған 

маман, оның үстіне ол адамның ауызша аудар-

мадан тәжірибесі аз, синхронды аударманың 

әдісі мен қыр-сырын меңгермеген, тек сол 

тілде с
йлегеніне оны аудармашы деп білеміз. 

Негізінде аудармашы 
з әлемінде үздіксіз 

ізденісте жүруі, бастапқы екі жылда тәжірибелі 

аудармашының жанында к
мекші болып, толық 

пісіп-жетілуі керек емес пе?! Жоғарыда біз 

айтқан аудармашыға қойылатын талаптардың 

үдесінен шығуда аударманың жағдайы бізде мәз 

емес. 

Тәржімеші әуелі аударатын саласының 

атау-терминдерін толық білуі керек. Тым 

болмағанда аудармашыға баяндама жасайтын 

ғалым мақаласының жазбаша толық нұсқасын 

алдын ала, бір жеті бұрын жіберуі керек. Сосын 

ол ондағы атау-терминдар бойынша жұмыс жа-

сауы тиіс. С
здік ақтарып, тақырыпқа қатысты 

кітаптардан түсіндірмелерін іздеуі керек. Ба-

яндамашы ұзын-сонар баяндамасын толық 

айтпайтынын 
зі де біледі. Сондықтан 
зіне 

дайындаған с
йлейтін с
зі, яғни қысқартылған 

нақтылы жазбаша нұсқасы болады. Соны 

аудармашыға мақаласымен қосып алдын ала 

беру аса маңызды. Сонда ғана аудармашы 

қиналмай ілеспе аударма жасайды. 

Бізде аударма енді қалыптасу үстінде 

болғандықтан бұл жұмыстар ойдағыдай емес. 

Тіпті аудармада арнаға түскен «с
йлейтін 

с
зі» деген терминді білмейді. Халықаралық 

форумдар 
ткізгенде оны алдын ала баяндама-

шыдан сұрамайды. К
бінесе шетелдік баянда-

машы оның жазбаша нұсқасын мақаласымен 

қосып бірге жіберсе де, ұйымдастырушылар 

оны аудармашының қолына дер кезінде 

жеткізбейді. Бүгінгі таңда жалқы есімдердің 

аудармасы бірнеше түрде аударылады. Бұның 


зі аудармашыға аса үлкен қиындық туғызады. 

Мысалға жоғарыдағы кестеге назар салайық:

Демек, біздегі атау-терминдердің сан алуан-

дығы аудармашыға ауыр жүк. Оны бір ізге кел-

тіру, реттеу осы саладағы аудармашылардың, 

ғалым дардың негізгі міндеті болып қала бермек. 

Нұрхалық АБДЫРАҚЫН, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті, қытайтану кафедрасының 
аға оқытушысы

Е л б а с ы н ы ң  л а т ы н  ә л і п б и і н е  к 
 ш у  т у р а л ы 

Жарлығынан кейін к
пшілік бұл жазу үлгісінің тиімділігі, 

пайдасы туралы құптаған ой-ұсыныстарын білдіруде.

Cл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде  де 

талқыланып мақұлданды.

 Латын әліпбиі халқымызға жат емес. А.Байтұрсынұлы 

әзірлеген т
те жазу үлгісінен кейін Кеңес үкіметінің 

қалыптасу кезеңінде қолданылып, жаппай сауат ашу 

кезінде латын әліпбиі ресми түрде бекітіліп, кеңінен 

таралды.  Cрине, ол кезде қазіргідей ғылым мен техни-

ка қарышты түрде дамыған жоқ, еліміздің к
рнекті тіл 

мамандары қысқа мерзімде әріптерді қайта таңбалап, 

жалпыға бірдей жазу үлгісін жасады. Сол кезеңдегі 

к
птеген оқулықтар, шығармалар, к
ркем әдебиет 

үлгілері латын әрпінде жарық к
рді.

Біз 1976-80 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің (бұрынғы ҚазПИ) 

филология факультетінде оқып жүргенде әдебиетпен 

бірге тілге де кеңірек тоқталдық. Қазақ тілінің фоне-

тикасы, морфологиясы, синтаксисі, грамматикасы, 

стилистикасы, лексикасы әр семестр сайын жеке пән 

ретінде оқытылды. Семинарда бірнеше жаттығуларды 

талдайтынбыз. Теориядан г
рі практикаға аса үлкен мән 

берілетін. Бір қуантарлығы алдымен Орхон-Енисей жа-

зуынан бастадық. 3-ші курста оқып жүргенімізде латын 

мен араб жазуы арнайы пән ретінде қатар жүргізілді. 

Т
тенше араб жазу үлгісін бірден алып кету қиынға 

соқты, оның үстіне бұл екі, үш айда меңгере қоятын 

әріптер емес. Ал латын әліпбиіне бірден бейімделіп 

кеттік. Cр әріпті жазып, дұрыс талқылауды үйреніп 

алғанымыздың пайдасын кейін к
рдік. Бір жолы 

Ұлттық кітапханада тапсырыс беріп, 1937-38 жылғы 

латын әліпбиіндегі еңбектер жіберілген екен. Қиналмай 

оқып, қажетті ой-тұжырымдарын конспектілеп алдық.   

Кейіннен ғылыми-зерттеу жұмыстарында сол кездегі 

латын жазуындағы баспас
збен танысуға тура келді. 

Айтарлықтай қиындық байқалмады. Қазір газеттер 

Абайдың қара с
здерін және кейбір мақалаларды 

біртіндеп латын тілінде беруді қолға алды. Бұл үрдіс 

біртіндеп ұлғая бермек. Енді оны үйреніп, меңгеруді 

кезең-кезеңмен жүзеге асыру қажет. 

�нуар ТАРАҚОВ, 
әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің профессоры,
филология ғылымының докторы

Қарап тұрсақ, әлемде жүздеген, мыңдаған тілдер бар. 
Ал солардың ішінде бәсекеге қабілетті болып, алдыңғы 
қатарда жүргендері санаулы-ақ. Біз дүниеге кең тараған 
ағылшын тілін жиі айтамыз. 

Бұл – дұрыс. Ағылшын тілі – халықаралық тілге ай-

налып кеткелі қашан. Мемлекетаралық үлкен жиындар 

осы тілде 
тіп жатады. Менің түсінгенім, тілдің бәсекеге 

қабілеттілігі – елдің бәсекеге қабілеттілігімен де 
лшенеді. 

Ел мықты болса, тілі де мықты болады. Қазіргі таңда 

ақпараттық-технологиялардың даму мүмкіндігі арта түсті. 

Демек, тілімізді бәсекеге қабілетті етудің жолдары да 

кеңейді. Қазақ тіліндегі ақпараттық, сараптамалық сайттар 

да қанатын кеңге жаюда. Енді тіліміздің қолданыс аясын 

ұлғайтуға мән беруіміз қажет. Қазақ тілін жетік меңгерген 

азаматтардың қатары күннен-күнге толыға түссе, тілдің 

бәсекеге қабілетті болуы да осы емес пе? Ең бастысы, 


скелең ұрпақ сапалы білім алып, 
з қарым-қабілетін 

дәлелдеуі керек. Pзгелерді әртүрлі жобалар арқылы 

мемлекеттік тілді үйренуге қызықтыра білген ж
н. 

Азамат ТІЛЕУБЕРДІ

сипатта бейнеленеді. Сондықтан да әрбір 

 маман ең алдымен 
зі аударатын дүниеге қанық 

болуы, кәсіптік білім деңгейі жоғары болуы, 

түпнұсқаның мазмұнына, ерекшелігіне баса 

 назар аударуы шарт. 

3. Аударылатын материалдардың қажет-

тілігіне байланысты аударма жұмысы «толық 

аудару, б
ліп аудару, мазмұнды анализ жа-

сап аудару,  құрап аудару, құрастырып ауда-

ру» деп б
лінеді. Бастан-аяқ түгел аударуды 

толық аудару дейміз. Түпнұсқаның ішінара 

қажетті жерін ғана аудару б
ліп аудару деп 

аталады. Түпнұсқаның негізгі мазмұндарын 

шолып  аудару «мазмұнды анализ жасап ауда-

ру» делінеді. Түпнұсқаның кейбір жерлерін 

аударып, ары қарай сол ойды дамыта жазу 

құрастырып аудару болып саналады. Ғылыми 

жұмыс жазғанда, белгілі  бір техниканы 

с
здіктерден пайдалану, қайта-қайта қарап, 

тексеріп шығу, 
згерту мүмкіндігі бар. Ал ауыз-

ша аудармада аударушыдан тез түсініп, қолма-

қол аудару талап етіледі. Бірақ с
йлеушінің 

стилін сақтауға, нақтылыққа, жинақылыққа 

ерекше жоғары шарт қойылады. Бейнелеу 

жағында к
п еркіндікке ие болады. Бір с
зді, 

бір мазмұнды бірнеше түрлі синонимдермен 

ауыстырып аудара алады. Оның есесіне олар-

да түсінбей қалған с
здерді біреуден сұрауға, 

с
здіктерді пайдалануға мүмкіндігі болмайды. 

Қазақшаны қытайшаға аударғанда қытай 

тілі түбір тұлғалы, мағыналы иероглифтермен 

бейнеленетіндіктен к
бінде мағыналық аударма 

жасауға тура келеді, ал қытайшаны қазақшаға 

аударғанда қазақ халқының айтар ойын астарлап 

жеткізетін ерекшелігін ескеріп, образды аударма 

жасаймыз. Кейінгі кездері электрондық аударма 

да қолданыста, алайда ол аударманың дәлдігінен 

қатесі к
п екенін уақыт к
рсетуде. Бүгінгі гугл 

(google), онлайн (online) аудармалары аударма 

үдесінен шықпайды. Мысал келтіре кетейік: 

Айгүл деген адам атын ( + ), Арман деген 

кісі атын ( ) деп, оның аты кім дегенді (
) аударма жасайды. 

Бүкіл әлем жұрты шағын елді мекенге 

айналған бұл таңда, халықаралық қатынастар 

күн санап күшеюде. Ғылым-техниканың да 

қарыштап алға басуына байланысты жаңа 

атау-терминдер к
бейді. Cйтсе де, аударма да 

заман ағымына қарай дамып келеді. Егемендік 

алған жылдардан бері Елбасының және басқа 

да тұлғалардың шетелге жасаған сапарлары, 

шетелдік компаниялардың бізге келуі, бәр-

бәрі аудармасыз болмайды. Сонымен, елімізде 

жиі-жиі болып отыратын, үлкенді-кішілі 

халықаралық форумдар мен жиналыстардың 

барлығы аударма қызметіне жүгінеді. Бұл рет-

те к
бінесе ілеспе (жарыспалы) аударманы 

қолданылады. Біздің осы мақаламыздың негізгі 

жүгі де осы түрдегі аударма туралы. Егемендіктен 

бұрын біздің к
п халықаралық байланыста-

рымыз ТМД к
лемінде болғандықтан, жұмыс 

орыс тілінде жүрді. Сол себепті аударма қызметі 

қажет болған жоқ. Сондықтан біздің қоғамда тек 

к
ркем әдебиеттегі жазбаша аударма ғана орын 

алды. Дегенмен, егемендік алғалы 26 жыл болса 

да, бізде әлі күнге дейін аударма жұмысына 

салғырт қарау бар. 

Екіншіден, аударманың мамандық ре-

тінде дұрыс қолға алынбауы, аудармашы 

аударған дүниесін жариялайтын арнаулы 

газет-журналдардың жоқтығы қынжылтады. 

Шығыс тілдерін аударатын мамандар саны да 

аз. Аударған кітабыңды 
зің қаржыландырып 

шығармасаң, оның аясында ғылыми жобалар 

жоқтың қасы әрі қарапайым аудармашы үшін 

қолжетімді емес. Үшіншіден, арнаулы аударма-

шылар жетілдіретін оқу орындары не орталықтар 

Қытай 
ироглифі

Қытайша 
дыбысталуы 

бойынша бейнеленуі

Латынша 
дыбысталуы 

бойынша бейнеленуі

Орысша дыбысталумен 
бейнеленуі Қазақша аудармасы

Mao Zidong May zi dong Мау Цзэ дун Мау Зыдұң
Deng Xiao ping Deng xiao ping Дэн Сяопин Дың Шияупиң
Hu Jintao Hu Jintao Ху Цзиньтао Ху Жинтау
Xi Jinping Xi Jinping Си Цзиньпин Ши Жинпиң
Li Bai Li Bai Ли бо Ли Бай
Bai Juyi Bai Juyi Бай-Цзүй,и Бай Жүйи
Lu Xun Lu Xun Лу Синь Лу Шүн
Ba Jin Ba Jin Ба Цзинь Ба Жин
Bei jing Bei jing Пекин[6] Бей  Жиң 
Nan jing Nan jing Нанкин Нан Жиң
Guang zhou Guang zhou Гуанчжоу Гуаң Жоу
Xin jiang Xinjiang Синьцзян Шин Жияң 
Dian nao Kam piu tor Компьютер Электорнды мишық
Shou ji Sotki Стови телефон Қолфон
Shi ji Shi ji Ши цзи Тарихнама
Han shu Han shy Хань шу Ханнама
Hou han shu Hou han shy Хоу хань шу Соңғы Ханнама
San guo zhi San guo zhi Sан гочжи Үш патышалық шежресі
Jin shu Jin shy «Цзинь шу» Жин патышалығының тарихы
Song shu Song shu Сун шу Суң патышалығының тарихы
Nan qi shu Nan qi shy Наньчи шу Оңтүстік Чи патышалығының тарихы
Liang shu Liang shy Лян шу Лияң патышалығының тарихы
Chen shu Chen shy Чэньшу Чын кітабы
Wei shu Wei shy «Вэй шу» Уй патышалығының тарихы
Bei qi shu Bei qi shy Бей чишу Солтүстік Чи  патышалығының тарихы
houshu houshy Чжоушу Жоу тарихы
Sui shu Sui shy Суйшу Суй дәуірі тарихы
Nan shi Nan shi Нань ши Оңтүстік патышалық тарихы
Bei shi Bei shi Бей ши Терістік патышалық тарихы
Ju tang shu Ju tang shy Цзю тан шу Ескі Таң кезеңінің тарихы
Xin tang shu Xin tang shy Син тан шу Жаңа таң дәуірі трихы
Jiu wu dai shi Jiu wu dai shi Цзю у дай ши Ескі бес патышалық тарихы
Xin wu dai shi Xin wu dai shi Син у дай ши Жаңа бес патышалық тарихы
Song shi Song shi Сун ши Суң патышалығының  тарихы
Liao shi Liao shi Лиуши Лияу патышалығының  тарихы
Jin shi Jin shi Цзин ши Жин дәуірінің тарихы
Yuan shi Yuan shi Юань ши Юан патышалығының тарихы
Ming shi Ming shi Мин ши Миң патышалығының тарихы
Xi you zhuan Xi you zhuan Сиюй туралы баян Батыс өңір тарихы

АУДАРМАНЫҢ 
АХУАЛЫ ҚАНДАЙ?

қарай оларға қойылатын талап та түрліше бо-

лады. Бұның ішінде к
ркем әдебиет аудармасы 

аудармашының үлкен білімін де, шеберлігін де 

қажет етеді. К
ркем аударманы сәтті шығарудың 

негізгі бір жолы, 
зі аударып отырған шығарманы 

жазған жазушының отбасылық жағдайын, 
скен 

ортасын, алған тәрбиесін, діни ұстанымын, 


мірге к
зқарасын, шығармашылыққа алып 

келген қоғамдық жағдайларын, дәл шығарманы 

жазуға түрткі болған қоғамдық, тарихи жағдайды 

жақсы  білуі керек. Ол аудармашының тамаша 

аударма жасауына к
п к
мегін тигізеді. Ал 

ғылыми мәтіндер мен техникалық мәтіндер 

аудармасы нақты кәсіптік білімді талап етеді. 

Қытай тілінде әрбір саланың терминдері ұлттық 

қолданғанда оның түсіндірмесін аударғанда, 

дәрі-дәрмекті пайдаланғанда жиі қолданылатын 

аударма түрлері осылар болмақ. 

4. Аударма жұмысы тәсіліне қарай жазбаша 

мен ауызша аударма болып жіктеледі. Жазбаша 

аударма мен ауызша аударманың екеуінің де 


зіне тән қиыншылықтары мен жеңілдіктері 

бар. Жазбаша аудару аударушыдан мол білімді, 

қалам қуатының күшті болуын, мазмұнды дәл 

бейнелеп беруді, к
бірек ойланып-толғануды 

қажет етеді. Түпнұсқаға адал бола отырып, 

мазмұнды толық қамтуға, түпнұсқаның стиліне 

бойұсынуға міндетті болады. С
з-с
йлемге, 

грамматикаға, нақтылыққа, логикаға, емлеге 

баса к
ңіл б
лінеді. Ауызша аудармаға қарағанда 
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Баласы Балтуғанның атым – Pтім,

Cкемнен он үшімде қалдым жетім. 

Он бес пен он алтының арасында,

Біз к
рдік Құдайымның құдіретін, – 

деп жырлаған Pтім жасынан жетімдік 

пен жоқшылық к
ріп 
седі. Байдың 

қойын бағып жүрген ол бір күні 

ұйықтап кетіп, түс к
ріпті. Түсінде 


зінің ішіне бір құс кіріп, басқа бір 

құс шығып жатыр екен. Осы түсті 

к
ргеннен кейін-ақ оған жыршылық 

пен ақындық қасиет қатар қонған 

деседі. 

Балтуғаннан – Мүсіреп, Pтім, 

Pтемұрат, Cбдімұрат деген т
рт 

ұл тараған. Мүсіреп – Бесқалаға 

белгілі би болса, Pтім халыққа 

ақындығымен, жыраулық 
нерімен 

танылыпты. ХІХ ғасырдың екінші 

жартысы мен ХХ ғасырдың бірінші 

жартысында 
мір сүрген жырау 

 туралы оның немере інісі Жәдігер 

Мүсірепұлы біршама мәліметтер 

айтып қалдырған. Жазба деректерге 

қарағанда, Pтім Балтуғанұлы «Қозы 

К
рпеш-Баян сұлу»,  «Алпамыс», 

« Қ ы з  Ж і б е к » ,  « Қ о б ы л а н д ы » , 

« М ә у л і м н и я з - Е д і г е » ,  « О р а қ -

Мамай», «Қарасай, Қази», «Айман-

Шолпан» жырларын жырла ған. 

Кезінде даңқты болған жыраудың 

шығармалары кеш жинала бастауына 

байланысты оның к
птеген 
лең-

толғаулары бүгінгі күнге жетпей 

отыр. Cжінияз атындағы Қарақалпақ 

педагогикалық институты қазақ 

тілі мен әдебиеті кафедрасының 

студенттері фольклорлық экспеди-

циямен Тақ так
пір 
ңіріне барып, 

Pтім жыраудың мұраларын жинас-

тырса, әдебиетші-ғалым Меңдібай 

Cбілұлы да к
нек
здерден жырау-

дың 
леңдерін, 
міріне қатысты 

деректерді жазып алған. Жиналған 

мәліметтер Н
кіс қаласынан шыққан 

қазақтілді «Достық үні», «Pркен» 

басылымдарында, еліміздегі «Қазақ 

Елі» газетінде жарық к
рді. 

Жыраудың 
леңдері мен 
мір 

жолы жайында жазба деректер аз 

жиналғанымен, Тақтак
пір жағында 

ол туралы қызықты әңгімелерді айта-

тын ақсақалдар әлі де бар. Сексенге 

таяған Қарасай Сатыбалдиев: «Май-

лыбайда атаққа шыққан Мау дейтін 

байдың баласы Баймырза мүйтен 

Мұса деген ахұнмен айтысып қалып, 

бір-бірін қарғапты. Содан Баймырза 

қатты ауырып, тәуір болмасын біліп, 

Pтім жырауды алдырыпты. Жырау 

оның Шабақ деген қызына жоқтау 

үйреткен. Баймырза бір жылдай 

жатып, ақыры дүние салады. Сонда 

Шабақ үш күн жоқтады деген с
з 

бар. Едәуір жерге барған адамдар 

Шабақтың жоқтауын тастап кете 

алмай, қайтып келе беретін к
рінеді» 

дейді. Бірақ осы аңызға арқау болған 

жоқтау бүгінге жеткен жоқ. Кешегі 

күнге дейін халық аузында айтылып 

келген тұрмыс-салт 
леңіне жата-

тын бұл шығарманы ешкім қағазға 

түсірмепті.

Бертін келе ел арасынан жырау-

дың 
міріне қатысты деректер мен 

шығармаларын жинаған әдебиет  ші-

ғалымдар Қаржаубай Жұмажанов пен 

Меңдібай Cбілұлы болды. М.Cбілұлы 

«Дәу қара 
ңірінің діни-ағартушы 

қазақ ақын-жыраулары» деген 

еңбегінде: «Pтім Балтуғанұлының 


лең-жырлары діни ағартушылық 

бағытта жазылғандықтан кеңес 

дәуірі  кезінде жете зерттелмей 

қалды» деп, оның «Ұғымын Алла 

біледі», «Алланың адал жолында», 

«Бажақ би», «Баласы Балтуғанның 

атым – Pтім», «Қызыл жыңғыл», 

«Жігіт болсаң», «Бұқарбай ахұн», 

т.б. 
леңдері барын айтады. Pтім 

жыраудың ұстаздары ж
нінде ай-

тар болсақ, ел аузында сақталған 

және жазба деректерге жүгінеміз. 

Қ.Жұмажанов «Қарақалпақ айма-

ғындағы қазақ әдебиеті» монография-

сында Pтімнің ұстазы Қазан жырау 

(1846-1918) деген дерек келтірсе, 

жыршы Pсербай Сәрсенбайұлы 

к 
 н е к 
 з  қ а р т т а р д а н  е с т і г е н 

әңгімелеріне сүйеніп, Pтімге Қосым 

жырау да (1816-1890) ұстаз бол ғанын 

айтады. Ескі әңгімелерді к
п білетін 

Тәжетдин Алдажарұлынан есті ген бір 

оқиғаны былайша баяндайды:

 «Қосым жыраудың қартайған, 

Pтімнің жастау кезі екен. Қызыл-

құмда үлкен той болатын болып, 

шартарапқа хабар жіберіледі. Ат 

бәйгісі, балуандар күресі тәрізді 

сайыс тармен қатар, жырауларға он 

бір күн бір айтқанын қайталамай 

жырласын деген талап қойылыпты. 

Тойдың хабарын есітіп, Қосымның 

барғысы келеді. Pтім Қосымға келіп, 

«ұстаз, жасың үлкейді, мен барайын» 

дейді. Ұстазы оған «сенің с
зің аздау 

ғой, жетер ме екен» деген күдігін 

айтса да, «тәуекел, бата берсең ба-

райын» деп Pтім ұстазының рұқсатын 

алады. Тойда айтылған уақытқа аз 

ғана қалғанда жыраудың с
зі, шы-

нында, таусылыпты. С
йтіп, не ай-

тарын білмей қысыла бастағанда 

қатар-қатар тігілген киіз үйлердің 

бірінен той беріп жатқан байдың сән-

салтанаты келіскен бәйбішесі шыға 

келеді. Содан ақындығы да басым 

жырау дереу сол байдың бәйбішесін 

суреттеп, жырлай бастайды. Ақ 

к
йлегін, камзолын, сыңғырлаған 

сырғасын, күміс шаш бауларын, 

қолындағы сақина-білезігін бәрін 

жырына қосыпты. Ет пісірім уақыт 

осылай жырлап, соңында жырауларға 

арналған сый-сияпатты алады. Бәй-

біше де Pтімге ырза болып, «жыршыға 

менің де беретін сыйым бар» деп 


зінің ықылас-бәйгесін беріпті». 

Жыраудың бүгінде 
мір сүрген 

жылдары әртүрлі жазылып жүр. 

М.Cбілов оны 1874-1931 жыл-

дар  аралығында  жасады десе , 

Қ.Жұмажанов 1865 жылы туып, 

1 9 3 6  ж ы л ы  д ү н и е д е н  қ а й т қ а н 

деп жазады. Дәуқара 
ңіріндегі 

жыршылық дәстүрдің 
кілі Қарасай 

Cбдімұратұлы да бізге біршама 

мәліметтер айтып, Серікбай жырау 

мен Pтімнің айтысынан үзінді орын-

дап берген болатын. Мұрасы толық 

жетпесе де, Дәуқара деп аталатын 

үлкен 
ңірде ғұмыр кешкен атақты 

қазақ ақын-жырауларына ұстаздық 

еткен Pтімнің есімі ел жадынан 


шпесі анық.

Күнқожа ҚАЙРУЛЛА,
Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының 

оқытушысы

«БАЛАСЫ БАЛТУҒАННЫҢ 
АТЫМ – ӨТІМ...» 

       - -
  –  .    ,   

 . 

ЖЫРАУЛЫҚ ДӘСТҮР

М.Ғабдуллин атындағы «Тұлға-

тану» орталығының ұйытқы болуы-

мен 
ткен шараға А.Байтұрсын-

ұлы ның жиені Айман Байсалова, 

А.Байтұрсынұлы мұражай-үйінің 

директоры Райхан Имаханбет, 

«Тұлғатану» орталығының қызмет-

кері Дана Мұқатова, жоғары оқу 

орнының оқытушы-профессорлар 

құрамы, студенттер және басқа да 

қонақтар қатысты. 

Студенттерге А.Байтұрсын ұлы-

ның қайраткерлік, тұлғалық қа-

сиеттері туралы жан-жақты мәлі мет 

берілді. Тіл білімі институтының бас 

ғылыми қызметкері Орынай Жұбаева 

студенттермен болған кездесуде бы-

лай деді: 

«Біз А.Байтұрсынұлы жазып 

қалдырған тілдік кодты қайта қал-

пына келтіруіміз керек. Қазақ тілі 

– дүниедегі үйренуге ең оңай және 

пайдалануға ең қолайлы тілдердің бірі. 

Дегенмен, біз оны ғылыми парадиг-

мада дұрыс пайдалана алмай жүрміз. 

Яғни тілді үйрету бағдарламасы 

дұрыс жолға қойылмаған. Бүгінгі тіл 

мамандарының мақсаты оны қайта 

қалпына келтіру. «Қазақша с
йлеу 

дегеніміз құр с
здерді жаттап алу 

емес, оны дұрыс қолдана білу». 

Ал филология ғылымының док-

торы, профессор P.Cбдиманұлы 

қазақ тіл білімінің, оның ішінде ғы-

лыми терминологияның қалып тасуы 

мен дамуына елеулі үлес қосқан 

ғалымның еңбектері туралы айтып 


тті. 

– Биыл А.Байтұрсынұлының 

 ту ғанына 145 жыл толып отыр. 

Осыған орай 
ткізіліп отырған бүгінгі 

жиын ның маңызы 
те зор. Жалпы 

А.Байтұрсынұлы жан-жақты қай-

раткер. Осындай Алаштың ардақты 

азаматын үнемі насихаттап, жастарға 

үлгі етіп отыруымыз керек, – деді 

P.Cбдиманұлы. 

Кездесу кезінде А.Байтұрсын-

ұлының жиені Айман Байсалова 

студент жастардың сұрақтарына 

жауап беріп, ұлт ұстазы хақындағы 

ес теліктерімен б
лісті. Тағылымды 

басқосу соңында қонақтар уни-

верситет ұжымына соңғы уақытта 

жарық к
рген бірнеше кітапты сыйға 

тартты. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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Жалпы ұлы жырға сюжет болған 

оқиғалар түркі жұртының тарих сахнасына 

шыққаннан бастап, қалмақтарға қарсы 

тәуелсіздік үшін күрескен хандықтар 

 заманын қамтитын бүтін бір ортағасырлық 

дәуірге тән. Сол дәуірдегі қырғыз, қазақ, 

т.б. түркі ру-тайпаларының Орталық 

Азияда басынан 
ткен басты-басты та-

рихи оқиғалары тізіліп, соның барлығы 

бір тұлғаның, яғни Манастың т
ңірегіне 

шоғырландырылған. Cрине, бір тұлғаның 


мірі VІІ ғасырдан ХVІІ ғасырға дейінгі 

аралыққа жетпейтіні белгілі. Ендеше 

 «Манас» кім? Ол неге эпикалық дәстүр 

бойынша бірнеше ғасырлар бойы түркі 

жұртының тағдырын шешетін маңызды 

 саяси  оқиғалар  барысында  нег ізг і 

тұлға, басты кейіпкер ретінде к
рініс 

б е р е д і ?  Б ұ л  р е т т е  к 
 р н е к т і  ғ а л ы м 

C.Марғұланның: «Жырдың негізгі идея-

сы шапқыншылық емес, қайта сыртқы 

жаудың басқыншылығына қарсы тұрып, 

к
п тайпа лар қоныстайтын қадірлі Отан-

ды қорғау, 
з ұлысының еркіндігін, 

тәуелсіздігін мұрат етіп, ол үшін күресу...» 

деген ақиқат с
здерін ескерген дұрыс. Шы-

нында да, эпикалық дәстүр тұрғысында 

Манас жеке тұлға емес түркі жұртының 

азаттығы мен еркіндігі үшін күресуші 

тұлғалардың жиынтық образы. Ал ғылыми 

тұрғыда дәлірек айтқанда, «Манас» – 

ру-тайпалық кезеңдегі түркі жұртының 

тәуелсізд ік  жолындағы мұратынан 

мемлекеттік идеология дәрежесіне дейін 

к
терілген ұлттық идея. 

Немістің классикалық философия-

сының негізін салушылардың бірі – 

И.Канттың тілімен айтсақ: «Адам білімінің 

қайсыбірі болсын, түйсіктен басталып, 

түсінікке ұласып, идеямен аяқталады». 

Осы бір қарапайым с
з тіркестері «идея» 

түсінігінің мәнін және қалыптасу жолда-

рын қысқаша түрде нақты бере алады. 

Қандай да халықтың ұлттық идея-

сының алғышарты сол халықтың 

дүниетанымы мен наным-сенімдері 

арқылы қалыптасады.  Міне,  осы 

наным-сенімдердің бірі – манихеизмнің 

жалпы түр кілік идеяға айнала алғанын 

Қырғыз тарихын зерттеуде к
п еңбек 

сіңірген ғалым А.Н.Бернштамның гипо-

тезасы бойынша Манас атауын сирия-

манихей мектебіндегі «к
сем», «ұстаз», 

немесе Тибеттен Алатауға дейіңгі Ма-

нис таулы жотасы, Шатқал мен Талас 

арасындағы Манас тауы немесе Шығыс 

Түркістандағы Манас 
зенімен бай-

ланыстырады. Жалпы зерттеушілер 

қырғыздардағы «Манасты» 
збектердегі 

«Алпамыш», қазақтар мен қарақалпақтағы 

«Алпамыс»,  қазан татарларындағы 

«Алпамша», батыс сібір татарларында 

«Алып Мямшян», алтайлықтарда «Алып 

 Маныш» пен сәйкестендіреді. Оның ж
ні 

жоқ емес. Pйткені түркілердің ежелгі 

ортағасырлық дәуірінде Түркі қағанаты 

мемлекетінде бірге жүріп, сол кездегі 

мәдени және саяси оқиғаларды бірге бас-

тан кешірген жағдайда бұл эпопеяның 

кейін қалыптасқан түркі халықтарында 

түрлі нұсқаларда болуы әбден ықтимал.

Эпикалық ескерткіштерді зерттеушілердің 

заманда бірігіп елді қорғайды. Алмамбет 

жырда Манасты исламды қабылдауға 

үгіттеп, Бесбалық үшін күресте «ғазаттық» 

(ғазауат) жолмен шығуға шақырады. Ал-

мамбет образы астарында VІІ ғасырда 

қырғыздармен бірге Қытай экспан-

сиясына қарсы күрескен қарлұқ ру-

тайпаларының тұруы тарихи шындыққа 

келеді. 630 жылы Шығыс Түрік қағанаты 

Тан империясына бағынуға мәжбүр 

болды. Алайда қағанаттың бір иелігін 

билеуші Чеби хан 
зінің жақтастарымен 

Алтай тауына қашып барып, жасырынды. 

Ол шығыста – қырғыздарды, батыста – 

Ертістің бас жағындағы қарлұқтардың 

күштерін 
зіне қосып алды. Қырғыздар 

мен қарлұқтардың Чеби қол астында 

бірігіп, Қытайға қарсы күресін  «Манас» 

эпосының сюжетінен де к
руге бола-

ды. Эпоста  Манас Жақыптың ағасы 

Қарахан 
лген соң, Алтайға к
шкенде 

туады. Ал к
шудің себебі – империяның 

қырғыз жерін шауып алуы. Эпостағы 

қырғыздарды жаулаушы Алоу ке – Қытай 

жылнамаларындағы империя әскерінің 

қолбасшысы, генерал Гао Кань болуы 

ықтимал. Яғни түркі тіліндегі үндестік 

заңы және эпостың ауыздан-ауызға 

берілуінде Гао Кань~Аока~Алоуке бо-

лып 
згеріске ұшырауы ықтимал. Эпос-

та қырғыздар Алтай жерінде егін са-

лып, байыды делінген. Жазба дерек-

терде Чеби ханға ерген қырғыздар мен 

қарлұқтар Алтайдың ойпатты, жазық 

жерлерінде тұрғаны айтылады. Міне, 

осы Чеби хан эпостағы Манастың 

алғашқы образы болуы мүмкін. 840 

жылы Бесбалық үшін күресте қарлұқтар 

түркілердің ішіндегі исламды алғаш 

қабылдағандар еді. Эпопеяның «Алмам-

бет оқиғасы» тарауын да Алмамбеттің 

Манасты іздеу үстінде К
кшеге кездесіп, 

мұсылман болуға бекінгені айтыла-

ды. Сондықтан олар Манас эпосында 

«ғазатшылар» ретінде к
рсетіледі. Үш 

қарлұқ тайпасының үлкен руының бірі 

– ташили, яғни таздар. Осы таздар Ер 

Бақайдың бастауымен Манасқа келіп 

қосылады. Таздар ұраны ертеде «Бақай» 

болғанын к
рнекті этнолог Н.Е.Аристов 

айтады. Егер Бесбалық үшін күресте 

қырғыздардың негізгі одақтасы қарлұқ 

конфедерациясына кірген ру-тайпалар 

болса, таздар да 
здерінің Бақай атты 

қолбасшысының соңынан еріп, Мана-

спен бірге жорыққа шығуы және кейін ол 

есім солардың ұранына айналуы ықтимал.

Сонымен, «Манас» эпосындағы батыр 

тұлғаларының аттары негізінен кейін қазақ 

халқын құрған ру-тайпалардың атаула-

рымен сәйкес келеді. К
рнекті зерттеуші 

C.Марғұланның с
зімен айтқанда «Манас» 

жырының уақиғасына қазақ тайпалары 

тегіс қатысады десе де болады. Аталған 

жырда аса к
ңіл аударатын бір жағдай — 

қырғыздың 
зінің тарихи дәстүрі болған ел 

аттары, к
п заман қырғыз халқына басшы 

болған тарихи адам аттары (Барысбек, 

Орыс, Инал) ескі нұсқаларында (Ахшкен-

ти, Шоқан, Радлов) еш жерде кездеспейді. 

Олардың орнына мұнда к
п кездесетін 

әсіресе қазақ тайпалары, не Орта Азия 

халықтарына ортақ тайпалар, не олардың 

тарихи дәуірлерде жасаған адамдарының 

аттары». 

Біз жоғарыда келтірілген тарихи 

деректердегі тұжырымдардың ғылыми 

негізділігін қуаттаймыз. Тағы, бір ғана 

қосатын ой: «Манас» эпосын түркі әлемінің 

алтын қазынасы ретінде әрі қарай зерттеу 

уақыт 
ткен сайын 
зекті бола бермек.

Сатай СЫЗДЫҚОВ,
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ жанындағы

ҚХА толеранттылығы және 
этносаралық қатынастар орталығының 

директоры, тарих ғылымының 
докторы, профессор

ҒАСЫР 
ҚОЙНАУЫНАН 
ЖЕТКЕН ЖЫР

«Манас» тұлғасынан к
руге бола-

ды. «Манас» атауының жасалуына 

да ежелгі арийлердің құдайы: «Ман» 

және «Ас», немесе осыған сәйкес 

ежелгі индиялықтардың құдайы «Ма-

нас» атауларының ықпалы жоқ емес. 

Қырғызша манихейлікті меңгеруді – 

«Ман-Окуу» яғни «Манас оқуы» деп 

аударылады. Біздің дәуіріміздің 216 

жылы Қос
зен аралығында туған Мани 


з ілімін ежелгі Вавилон, Иран, Орта 

Азия мен Индияда уағыздап, Қытай мен 

Оңтүстік Сібірге дейін жеткізген. Оның 

бір ерекшелігі 
зіне дейінгі діндерді, яғни 

зороастризм, хрис тиан және буддизмді 

бірге туған «дұрыс» наным-сенімдік 

жүйе ретінде қарастыра отырып, оларды 

адамдардың дұрыс түсінбегендігінен 
зін 

құдайдың соны түзеу үшін жібергендігін 

дәлелдеуге тырысады. Аталған діндерден 

ортақ ілім жасап, арамейлік негізде 
зі 

құрастырған жазу арқылы 7 кітаптан 

тұратын манихейлік ілімін жасаған».

к
бісі  «Манас» пен «Алып-Манаш» 

батырлық жырын этногенетикалық 

және этно-мәдени жағынан бір-бірімен 

тығыз байланыстағы қырғыздар мен 

алтайлықтардың ортақ мәдени мұрасы 

ретінде VI-VIII ғ. Алтайда қалыптасқан бір 

эпикалық негіздегі фольклорлық шығарма 

тұрғысында қарастырады.

 Жоғарыда айтылғандарды қорыта 

келе, «Манас» атауы шығуының негізінде 

ортағасырлық түркілердің, оның ішінде 

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

басқыншылығына бірігіп қарсы тұру, 

елінің еркіндігі мен тәуелсіздігін мұрат ету 

жолында манихейлік діннің туы астында 

бірігіп күресу идеясы жатыр. Сондықтан 

идея дәрежесіне к
терілген осы діннің 

 атауы эпопеядағы басты тұлға – «Манас-

ты» сомдаған деуге толық негіз бар.  

Жоғарыда біз «Манас» атауының 

шығуы туралы жасаған қорытындымызды 

дәлелдеу үшін келтірілген деректер мен 

пайымдаулар жырдағы оқиғаларға тек 

қырғыздар ғана емес, басқа да түркі ру-

тайпалардың белсене араласқандығын 

к
рсетеді. Мұны кезінде к
рнекті ғалым 

C.Марғұлан: «Манас» жырында аса к
ңіл 

аударатын бір жағдай – мұнда қырғыздың 


з руларының аттары, к
п заман қырғыз 

халқына басшы болған тарихи адам 

есімдері еш жерде кездеспейді. Мұнда 

қазақ, не Орта Азия халықтарына ортақ 

тайпалар, не олардың тарихи дәуірлерде 

жасаған кісі аттары к
бірек ұшырайды» деп 

ақиқатын айтқан.

Жырда ерекше бір тұлға – Алмамбет. 

Манас пен Алмамбет ежелден жаугершілік 

Түркілердің тарих сахнасына шығуы-

нан бастап, 
ркениетті мұсыл мандық 

Қарахандар мемлекетін құрғанға дейінгі 

дүниетанымы мен наным сенімдерінде 

буддалық, христиандық және манихейлік 

діндердің орын алғаны белгілі. Осылардың 

ішіндегі түркі жұртында кеңінен та-

р а п ,  т ұ р а қ т ы  о р ы н  т е п к е н і  м а н и -

хейзм болды. Pйткені бұл дін алдыңғы 

айтылған діндердің түркілерге ыңғайлы 

жағын бойы на сіңіріп, түркі жұртының 

барлығына дерлік сеніміне ие болды. 

Л.Р.Кызласовтың дәлелдеуінше, мани-

хеизм – ортағасырлық дәуірдегі (ІХ-ХІV 

ғ.) Амурдың жоғарғы сағасынан батыстағы 

Дунайға дейінгі аралықта еуразиялық 

түркітілдес халықтардың арасында барын-

ша кеңінен тараған әлемдік дін. 

С
зіміз дәлелді болу үшін бірнеше 

деректер келтірейік. Манихейлік дін 

түркілердің сол кездегі империялық 

дәрежедегі мемлекеттермен саяси қарым-

қатынастарында да маңызды орын алған. 

Мысалы, 568 жылы Батыс Түрік қағаны 

 Дизабул 
зінің сенімді 
кілі манихей 

дініндегі Маниахпен бірге Византия 

империясының елшілігімен келісс
з 

жүрг ізгенде  елшіге  қырғыздардың 

(«херхис»)  қызын берген (Менан-

ди //Византийские истории//). Бұл 

қырғыздардың да сонау VІ ғасырдың 

бірінші жартысында-ақ манихейзмде 

болғандығын к
рсететін деректердің бірі 

ретінде саналады. 638 жылы Батыс Түрік 

қағанаты екіге б
лінгенде оның Цзюе-

юэши, Бома, Цзегу, Басмыл иеліктері 

жеке бір биліктің қоластына қараған. 

Цзюеюэши – Эжим 
зеніндегі Кюрюши 


ңірі (Енисей бойындағы). Осы 
ңірде 

манихейлік мазмұндағы руникалық жазуы 

бар ескерткіш табылған. Цзегу «қырғыз» 

атауын беретін сол кездегі қытай тіліндегі 

термин ретінде қолданылған. Ал «Бома» 

– ала ат мағынасында Нарым 
зенін бой-

лай орналасқан. Ал басмыл ру-тайпалары 

алғашында Алак
л 
ңірін жайлағанмен, 

кейін Бешбалық пен оның маңында қоныс 

тепкен. Бұл тайпалық одақтың билеушісі 

манихейлік «ыдуқ-құт» титулында болған.

«Мизанның» мәні
 ,    
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 .    
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  .    
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пенделердің осы дүниеде істеген жақсы, жаман әрекеттері 

үшін тартылатын таразы» мағынасында қолданылады. 

Расында, кез келген дүние 
лшенеді. Адамның да істеген 

әрбір амалы таразыланып, жақсылығы мен жаман дығы 


лшенеді. Осыған қарап оның мәңгілік мекені анық-

талады. Демек, мұнда да мизан таразы 
лшеу құралы 

ұғымында келеді. 

Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.)  «Мизанда жақсы мінезден 

ауыр  басатын ешнәрсе жоқ» деп келетін хадисі тағы бар. 

Осы мизан с
зінің тілімізде  мизам үлгісінде қолданылуы 

да кездеседі. Мұндай үлгідегі қолданыс 
зге түркі тілдерде 

бар. Айталық, түрік тілінде мизам с
зі мағыналық жағынан 

үйлесім ділік тапқан. Оның сипаты мынадай: 1. Теңгерім, 

баланс, теңестіру. 2. Cділеттілік, әділет, туралық (mizam 

teriminin Türkçe sözlükte anlamı ). 

Мұндағы мағына да таразы, яғни тең болу, теңесу 

ұғымдары әділ болуды меңзейді. Бұра тартпай қашанда 

дұрысын, турасын, әділдігін айтуға, яғни біріне қарай бұра 

тартып, салмағын асырмай, дәл шешімін айтудан туған. 

Мүмкін осындай қолданыстар тіліміздегі мизан с
зінің 

мизам болуына септігін тигізген болар.  

Бұл келтірілген мысалдардан к
р геніміздей екі с
здің 

де мағынасы бір. Қолданыстағы сипаты айтар ойға 

берілген мағыналарға сәйкес. Мұнда тек тілдік тұрғыдағы 

«м» әрпі мен «н» әрпінің алмасуы орын алған. С
здің 

соңындағы «м» мағыналық 
згеріс туғызбай тек қана 

сыртқы тұлғасы жағынан ғана 
згеріске ұшырағандығын 

алға тартады. Ал негізгі түбірі уәзәнә-
лшеу етістігінен 

туындаған мизан-таразы. 

Нұрлан БЕРДЕНҰЛЫ
АСТАНА

Себебі мизан к
к – қыстың таяп, біту шағы мен 

к
ктемнің басталу сәтінің ұштасуы ретінде қолданылады. 

Яғни екі мезгілдің таразысының теңесіп, кезегімен 

қыстан к
ктемге ауысатын мезгіл мағынасындағы қол-

даныс. Бұл ретте мизан с
зі мезгілдік шақ мағы насында 

болғанымен, екі маусым ның ара салмағының күн мен 

түннің теңескені сияқты уақытқа орай айтылса керек. 

Осы сипаттағы қолданыс күзгі мез гілге де орай 

ұшырасады. Күздің алғашқы айларында салқын түсе бас-

тайды. Кей 
ңірлерде жаңбыр жауып, түнде шым-шым 

болған суықтан ш
пке шық түсіп үлгіреді. Ал күндіз күн 

шуақ шашып айнала жылына бастайды. Міне, осы кезеңді 

халқымыз «мизан шуағы» деп атаған. Тіпті кейде осы ми-

зан с
зін қыркүйек айының ескі атауы деп те келтіреді. 

Алайда мұндағы ұғым да сол екі мезгілдің арасын 

теңестіріп тұрған кезең ретінде қолданылады. Себебі күзгі 

мизан шуағы алдағы қыстың болжамын жасауға септігін 

тигізген деседі.

Расында, ертеде халқымыз күнге, ауа райына, 

құстардың ұшуына, т.б. қарап түрлі болжамдар жасаған. 

Солардың бірі де қазақша ай атауларының аталуы. Мұны 

кезінде Мәшһүр-Жүсіп К
пейұлы да атап кеткен: «Қыс 

болып, суық болса ақпан мен қаңтар дейді. Жаз болып, 

ыстық болса шілде мен сарша тамыз дейді. К
кек деген құс 

шақырғанда к
кек айы деседі. Қыркүйек, мизан, ақырап. 

«Қазан, қараша, қауыс, Кәрі-құртаңды тауыс!» дейді деген 

болатын (Мәшһүр-Жүсіп К
пейұлы. Шығармалары. 9 

том, 7-бет.).

К
ріп тұрғанымыздай, «мизан» с
зі 
зінің негізгі 

мағынасы таразы ұғымынан алыстамаған. Яғни мағы-

налық сипатын сақтап қолданыс тапқан деуге әбден 

болады. Сондықтан тіліміздегі мизан к
к – алғашқы к
к 

шыққан кезең болса, ал мизан шуақ – күздің мамыра 

жай мезгілі ұғымдарында қолданыс тапқан. Екі мезгіл 

де күндер мен түндердің теңелуін, яғни таразының тең 

болғанының сипаты іспетті. 

Мұндай 
лшем хәкім Абайдың қа ламынан да 

туындаған. Ол да 
з кезе гінде 
лшем ұғымын мизан 

с
зімен мазмұндайды:  

Осы жалған дүниеден,

Шешен де 
ткен не бұлбұл,

К
сем де 
ткен не дүлдүл.

С
з мәнісін білсеңіз,

Ақыл – мизан, 
лшеу қыл.

Егер қисық к
рінсе,

Мейлің таста, мейлің күл.

Егер түзу к
рінсе,

Ойлап-ойлап, құлаққа іл. (Абай. Ғылым таппай 

мақтанба).

Мұндағы Абайдың ұғымы с
зге мән берсеңіз ақыл та-

разысына салыңыз. Дұрыс келіп, к
ңілге қонса, онда оны 

қабылдауға тұрарлық дегені. 

Сондай-ақ мизан с
зі араб тілінде «қиямет күні 
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АТАМЕКЕН

Атап айтқанда, к
рменің «Тарихы 

терең, болашағы жарқын 
лке» атты 

б
лімінде облыстың 1938 жылдан бергі 

қалыптасу тарихы мен Тәуелсіздік 

алған жылдардан бергі жетістіктерін 

қамтыған әдебиеттер, «Павлодар – 

Қазақстанның индустриалды жүрегі» 

б
лімінде аймақтағы «Қазақстан 

алюми нийі», «Электролиз зауыты», 

«Ақсу фер роқорытпа зауыты», «Бо-

гатырь К
мір» және т.б. ірі 
ндіріс 

орындары жайлы жазылған әдебиеттер 

ұсынылды. 

К
рменің «Аграрлы Ертіс 
ңірі» 

б
лімінде ауылшаруашылығы жай-

лы, Павлодар облысы Қазақстан 

халқы Ассамблеясы хақында «Дос-

тықтың дарқан ұясы» б
лімін де 

аймағымыздағы ұлттық мәдени орта-

лықтарының құрылуы, Қ.Даржұман 

атындағы ұлттық жаң ғыру мектебі 

жайлы мәліметтер берілген. 

«Еліміздің географиялық карта-

сында Павлодар облысының пайда 

болғанына 80 жыл толды. Мерейтой-

да аймағымыз бастан кешкен ірі-ірі 

оқиғаларды, еңбек сіңірген адамдарды 

еске алып, есімдерін жаңғырту – бір 

ғанибет. Pткенді, 
ңіріміздің даму 

тарихын білу – бәрімізге міндет әрі 

парыз» дейді шараны ұйымдастырушы 

Г.Баширова. 

Айтуған Д�УЛЕТ

ӨҢІР ШЕЖІРЕСІ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ
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РУХАНИЯТ

СОПЫ ДАНЫШПАН 
ТӨБЕШІГІ 

2017 жылы Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті  Түркия тарапынан 

б
лінген қаражатпен «Отырардағы 

Сопы Данышпан т
бесі» атты ғылыми-

зерттеу жобасы бойынша тамыз 

 айында Сопы Данышпан т
бешігіне 

археологиялық қазба жұмыстарын 

жүргізді.

Бұл орайда Сопы Данышпан кім 

деген заңды сауал туындайтыны анық. 

Ғылыми-зерттеу деректеріне сүйенсек, 

Сопы Данышпан Отырарға жіберілген 

Қожа Ахмет  Ясауидің  алдыңғы 

қатарлы шәкірті Суфи Мұхаммед 

Данишменд Зарнуқи болуы мүмкін. 

Сафи ад-дин Орын Қойлақы  ның «На-

саб-нама» атты шежіресінде: «...Суфи 

Мухаммад Данышманд Зарнуқи келді. 

Қожа Ахмад Йасауиның хизматларын-

да 40 йыл хилуат қылды. Анда кедін 

шайх Ахмад Йасауи Суфи Мухаммад 

Данышмандга ижазат берді: «Барғыл 

Отрарда суфра туткил» деп айтады. 

Суфи Мухаммад Данышманд Отрарда 

40 йыл суфра тутди» делінген.

Сопы Данышпан Қожа Ахмет 

Ясауи дің айтқандарын жинақтап 

қа ғазға түсіріп, «К
ңілдің айна-

сы» (Мират-ул қулуб) атты рисала 

қалдырды. Осы еңбектің бір нұсқасы 

Швецияның Упсала қаласындағы 

университет кітапханасының ескі 

жазбалар қорында сақтаулы тұрғанын 

профессор Досай Кенжетай жаза-

ды. «К
ңілдің айнасы» 2000 жылы 

Түркияда қазіргі қазақ тіліне алғаш 

рет аударылып басылды. Профес-

сор Досай Кенжетай 
з зерттеуінде 

Алим Шейхтың Исламабад-Лахорда 

басылған 1986 жылғы еңбегіндегі 

мә лі мет терге сүйене отырып, Сопы 

Да ныш панның қабірі Отырарда деп 

жазады.

«Ортағасырлық Отырар. Аңыз-

дар, деректер, зерттеулер» атты кіта-

бымызда Отырардан оңтүстікке қарай 

3-4 км жерде Сопы Данышпан атты 

шағын т
бешіктің бар екенін, осы 

орынды Сопы Данышпан жерленген 

жер деп болжам жасаған болатынбыз.

Мұнымен қатар шығыстанушылар дың 

еңбектеріне сүйене отырып, Сопы 

Данышпан т
бешігі деректердегі 

Суфиханаға сай келеді деген жорамал 

айттық. ХІІІ ғасырдың ІІ жарты-

сында 
мір сүрген парсы тарихшы-

сы Ала  ад-дин Ата Мәлік Жувейни 

(1225-1283 жж.) «Тарих-и джахангу-

ша» деген еңбегінің моңғол әскерінің 

Отырарды басып алуын баяндаған 

б
лімінде Отырар қаласының Сопы-

хана  (Суфихана) қақпасын атайды. 

«Ежелгі Отырар» кітабының авторла-

ры –  Кемел Ақышев, Карл Байпақов, 

Лев Ерзаковичтердің пікірінше, 

 Сопыхана қақпасы Отырардың батыс 

жағындағы Арыстан баб кесенесіне 

қараған қақпа орнына сәйкес келеді. 

 «Насаб-  на маның» кейбір үлгілерінде 

Софы Мұхаммад Данышмандтың 

Сопыха на ішінде жерленгені айты-

лады. Яғни Сопы Данышпан жер-

ленген орын Сопы хана болса, онда 

қазір Сопы Даныш пан әулие деп 

жүрген орын Сопыхананың орны деп 

жорамалдауға болады. 

Университеттің Археология ғы-

лыми-зерттеу орталығының ғылыми 

қызметкерлері бір ай к
лемінде т
-

бешіктің солтүстік-батыс б
лігін 

қазып аталған б
лікте шамамен ХІІ-

ХІІІ ғасырларда тіршілік болғанын 

анықтады. 1,7 метр тереңдіктен 
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Қазақ халқы үшін ХХ ғасырдың 

ең ауыр қайғысы атанған сталиндік 

қуғын-сүргін кезінде талай абзал 

азаматтарымыздың басы оққа бай-

ланды. К
рнекті тарихшы ғалым 

К.Нұрпейісов «Алаш һәм Алашор-

да» атты кітабында:  «1930 және 

1932 жылдардағы бұрынғы Алаш 

қозғалысына белсенді түрде қатысқан 

қазақ зиялыларының басым к
пшілігі 

саяси сот процестері шығарған үкімге 

байланысты әртүрлі ұзақ мерзімдерге 

концлагерлерге айдалды, атылды, жер 

аударылды. Одан аман қалғандарына 

«халық жауы», «шетелдер пайда-

сына қызмет еткен шпион» деген 

жалған айып тар тағылып, 1937-1938 

жылдардағы үлкен террорда жаппай 

атылып, айдалды» деген қорытынды 

жасаған еді. 

Мерзімді  баспас
з беттерінде 

жарияланған соңғы деректер бойын-

ш а ,  с т а л и н д і к  қ у ғ ы н - с ү р г і н н і ң 

құрбандарының саны 40 миллионға 

жеткені айтылып жүр. Дегенмен 

де, нақты есебі әлі күнге анықтала 

қойған жоқ. Сол сталиндік қасіреттің 

Қазақстанды да айналып 
тпегені 

баршаға  аян.  Сотсыз,  тергеус із 

жазықсыз жазаланғандар сапында 

қарымды қаламгерлер иелері, оның 

ішінде 
лкемізден шыққан тұңғыш 

баспагерлер мен алғаш баспас
зін 

ұйымдастырушылар да болғанын атап 


ткіміз келеді. Бұл мақалда олардың 

р е с  п у б л и к а ,  А т ы р а у  
 л к е с і н і ң 

баспас
зін нығайтудағы қаракетін 

мұрағаттарда сақталған құжаттармен 

к
рсеткім келді.

Досмұхамедұлы Халел (24.04.1883 

– 19.08.  1939) – Атырау облысы 

Қызылқоға ауданы Тайсойған құмында 

дүниеге келген. Қазақтан шыққан 

тұңғыш дәрігер, Алаш қозғалысының 

қ а й р а т к е р і ,  а ғ а р т у ш ы - ұ с т а з , 

энциклопедист-ғалым. Ресей Ғылым 

академиясының Орталық 
лкетану 

бюросының корреспондент мүшесі 

(1924).

Халқының болашақ саналы да, 

салауатты ұрпағын тәрбиелеудің 

маңызды іс екенін ерекше түсінген 

ғалым бұл бағытта аянбай еңбек етті. 

Бұл мақсатты ойын жүзеге асыру үшін 

ол қалам күшін пайдаланудың керек 

екеніне к
зі жетеді. 1903-1909 жылда-

ры Санкт-Петербург Императорлық 

әскери-медициналық академиясын 

үздік бітіріп, 1913 жылға дейін әскери 

дәрігер міндетін орындап, оба індетін 

емдеудің ортасында жүрді. 1913 жылдан 

бастап әскери қызметтен босағаннан 

кейін, Темір уезіне б
лімшелік дәрігер 

болып орналасқан Халел қолына қалам 

алып, баспас
зге араласты. Ол осы кез-

ден бастап «Урал», «Фикир», «Қазақ» 

газеттеріне үзбей мақалалар жазып 

тұрды. «Қазақ» газеті бетінде оның 

түрлі аурулардан сақтанудың шара-

лары, әр дерттің 
зіне тән белгілері, 

емделудің жолдары мен қолданылатын 

дәрі-дәрмектің түрлері ж
нінде егжей-

тегжейлі мағлұматтар берген к
птеген 

мақалалары жарық к
рді. Аталған 

газеттің 1914 жылғы №60, 62, 63-ші сан-

дарында Халел «Жұқпалы аурулар» деп 

аталатын к
лемді мақаласын жария-

лайды. Қазақтың «Сынықтан басқаның 

бәрі жұғады» деген мақалын айдар етіп 

алған ол осы еңбегінен-ақ ойын қағаз 

бетінде оқушыға еркін жеткізе алатын 

қаламгерлік шеберлігімен де танылды. 

Кейін осы мақалалар негізінде «Как бо-

роться с чумой среди киргизского наро-

да» (1916) кітабын жарыққа шығарады. 

Батыс Алашорда үкіметінің 1919 

ж ы л ғ ы  1 0  қ а ң т а р д а  Қ а р а т 
 б е  д е 


ткен облыстық земство жиналы-

сы ның қаулысына сай газет шығару 

қолға алынады. 1919 жылдың 26 

қыркүйегінде Ойылда Батыс Алашор-

да к
семдерінің табанды қареке тінің 

арқасында тұңғыш алаштық газет 

жарық к
рді. Газет «Еркін қазақ» деп 

аталды. Газеттің бас мақа ласын жазған 

облыстық земство бас қармасының 

бастығы Х.Досмұхамедұлы басылым-

ның алғашқы н
мірін шығарудың 

жайын былайша ашып к
рсетіп береді: 

 «...Заман тынышталып, тағы да олай, 

бұлай істерден халық аман, ел ты-

ныш, жер босаңшылық болып тұрса 

бұл  газетада түрлі осы күнгі Россияда 

 болып жатқан оқиғалардың хабарлары 

земство істері һәм земствоның не нәрсе 

екендігі,  Алашорда һәм оның бастан 

аяқ тарихтары жазылып тұрмақ».

Алашорда таратылғаннан кейін 

басқа да қазақ зиялылары сияқты 

Халел Досмұхамедұлы жаңа 
кіметтің 

жұмысына тартылды. 1920 жылдан 

бастап Ташкенттегі халық ағарту инс-

титутында оқытушы болып қызметке 

тұрды. Оған қосымша Орта Азия 
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университеті медицина факультетінің 

ауруханасында ординатор қызметін 

а т қ а р д ы .  1 9 2 3  ж ы л ы  Т ү р к і с т а н 

республикасының қарамағындағы 

ғылыми кеңестің т
рағасы болып, 

мемлекеттік ғылыми баспаның б
лім 

жетекшісі міндетін де қосымша қатар 

атқарып жүрді. Халелдің қаламы жүйрік 

журналист болғанын қазақ тілінде 

шығып тұрған «Шолпан», «Ақжол», 

«Еңбекші қазақ», «Сәуле» сияқты га-

зет-журнал беттерінде жарияланған 

мақалаларынан к
руге болады. Ол 

мақалаларында негізінен тіл, халық 

ағарту, тарих, дәрігерлік-емшіліктің 

қыр-сыры мол түрлі мәселелері ж
нінде 

қалам тербейді. Pзі қырғыз-қазақ білім 

комиссиясы жанынан «Сана» журна-

лын шығарып, редакторы болды.

Х а л е л  Б а т ы с  Қ а з а қ с т а н н ы ң , 

әсіресе Орал аймағындағы ауыз 

әдебиетінің үлгілерін жазып алу-

мен ертеден-ақ шұғылдана бастаған. 

Ташкент қаласында шығып тұрған 

мерзімді қазақ баспас
зі беттерінен ол 

жинаған халық әдебиетінің түрлерін 

к
птеп ұшыратамыз. Pзі жинаған 

осы материал дар негізінде «Мұрат 

ақын с
здері»  (1924),  «Алaман» 

(1926), «Исатай-Махамбет» (1925) 

кітаптарын алғыс
зі мен түсініктерін 

жазып, бастырып шығарды. Оның 

1924 жылы «Сәуле» журналының 

(«Қазақ әдебиет-білім құрасымы») 

№3, «Ақ жол» газетінің №416 санына 

қосымша бетінде жарияланған «Қазақ 

батырлары: Исатай, Махамбет» де-

ген шағын мақаласы осының дәлелі. 

1930 жылы қыркүйекте ол Воронеж 

қаласына жер аударылады. Воронежге 

жер аударылған Халел Досмұхамедұлы 

дәрігерлер жетілдіру институтында 

әлеуметтік гигиена және денсаулық 

сақтауды ұйымдастыру кафедрасын-

да сабақ береді. С
йтіп, осы қалада 

жұмысын жалғастыра береді. 

1937 жылы қайта тұтқындалып, 

әскери трибунал үкімімен 1939 жылы 

19 тамыз күні атылады. Оның ісі 1958 

жылы 28 ақпанда Қазақ КСР Жоғарғы 

сотының Қылмыстық істер коллегия-

сында қайта қаралып, ақталды. 

�теулиев Т�лепкерей Бисұлтанұлы 

(1889 – 08.03.1938) – Батыс Қазақстан 

облысы Жымпиты (қазіргі Сырым 

Датұлы) уезі Тұздык
л селосы №4 

ауылда дүниеге келген. Республика 

баспас
зінің дамуында қолтаңбасы 

қалған,  кейін сталиндік қуғын-

сүргіннің жазықсыз құрбаны болды. 

Ата-анасынан ерте айырылып 

жетімдіктің ащы дәмін татуға мәжбүр 

болады. Қайырымды жандар 12 жастағы 

Т
лепкерейді Матшенск бір жылдық 

училищесіне оқуға береді. Оқуды 

бітірген ол алдымен 2 жылдық Илецк 

далып, бұл жұмысты 1924 жылдың 

қыркүйегіне дейін атқарады. Азамат 

соғысында қираған кәсіпшілік терді 

қалпына келтіріп, халық шаруашылығын 


ркендету ісін тездетуге бел шеше кіріседі. 

 Гурьевте мұнай, балық кәсіпшілігін 

дамытуға  қоғамдық ұйымдардың 

күшін жұмылдырады. Ауылдардағы 

Қосшы одағының жұмысын жандан-

дырып, еңбекшілердің сауатын ашу, 

денсаулығын жақсарту, оқу үйлерінің 

жұмысын күшейтуге басшылық жасай-

ды. Халықты отырықшылыққа үйретуде, 

жаңа экономикалық саясаттың уезде 

толық жүзеге асуына шешімді шаралар 

қабылдайды.

Іскер басшы Т.Pтеулиевтің уездегі 

еңбекшілердің саяси белсенділігін 

к
теріп, оларды жаңа қоғамды ор-

нату жолында мерзімді баспас
здің 

ерекше р
ліне арқа сүйеді. С
йтіп, 

кезінде Жымпитыда жарық к
рген 

«Ерік» газетінің баспаханасындағы араб 

әріптерін 
зімен бірге ала келеді.1923 

жылы 29 наурыз күні 
ткен Гурьев 

уездік партия ұйымы бюросының 

№13 мәжілісі т
мендегідей мазмұнда 

қаулы қабылдайды: «...б) «Трудо-

вая Правда» мен «Ерік» газеттеріне 

 жауапты редакторлық ету Т.Pтеулиевке 

міндеттелсін».

Т.Pтеулиевтың редакторлығымен 


лкемізде тұңғыш ана тіліндегі «Ерік» 

(қазіргі «Атырау» – Қ.С.) газеті 1923 

- ‰ i- ‰ i
училищесіне түседі, бірақ сондағы 2 

жылдық педагогикалық училищеге 

 ауысып 1910 жылы аяқтайды. Училищені 

бітіргеннен кейін Торғай облысында 

1910-1914 жылдары ауыл мектебінде 

мұғалім болып еңбек етеді. Туған жер-

ге деген ыстық ықыласы оны 1914 

жылдың күзінде Жымпиты 2 жылдық 

училищесіне оқытушылыққа алып 

келеді. ҚР Президентінің мұрағатында 

сақталған құжатта: «Жымпитыда Ала-

шорда үкіметі орнағаннан кейін қаржы 

болмағандықтан біздің мектеп жа-

былды. К
п ұзамай мен жергілікті 

еріктілер отрядына қабылдандым, 

бірақ солшыл саяси к
зқарасыма 

сенімсіздік білдірген Досмұхамедов 

одан босатты. С
йтіп, күнк
рістің 

жолын іздеп мектепте бірге оқыған 

Асанов деген досымның шақыруымен 

Алашорда армиясы қатарына жұмысқа 

тұрып, әу баста регистратор, кейін 

есепші қызметін атқардым» деп жаза-

ды Т.Pтеулиев. Жымпитыны Қызыл 

армия тазартқаннан кейін 1919 жылы 

18 қаңтарда Т
лепкерей Бисұлтанұлы 

Революциялық комитетке жұмысқа 

тұрып, алғашқыда есепші, к
п ұзамай 

уездік қаржы б
лімінің бастығы бо-

лады. Т.Pтеулиевтың ендігі 
мірі мен 

қызметі қазақ халқының болашағы 

үшін коммунистік партиямен және 

кеңес үкіметінің жаңа қоғам орна-

ту жолындағы күресімен ұштасады. 

1919 жылдың күзінде уезкомның 

шешімімен казактарға қарсы отряд 

командирлігіне тағайындалып, Ащысай 

аймағындағы шайқаста жауын герлерін 

жеңіске бастайды. Партияның тап-

сырмасын орын даудағы еңбегі жоғары 

бағаланып, Мәскеу қаласындағы 

Свердлов атындағы университетте 

маркстік білімін жетілдіруге мүмкіндік 

алады. Курсты үздік бітірген жасқа зор 

сенім к
рсетіліп, Шығыс Еңбекшілері 

университетінің үгітшілер б
ліміне 

ауыстырылады. Саяси білімі жоғары 

әрі Қызыл армияның сапында ұрыс 

даласынан тәжірибесі бар Т.Pтеулиевті 

жоғары басшылар Мәскеудегі ерек-

ше отряд құрамына тартады, с
йтіп, 

ол ел тыныштығын сақтауға кіріседі, 

с о л а р д ы ң  с а п ы н д а  К р о н ш т а д 

оқиғасына қатысады.

1921 жылы 1 мамырда Жымпитыға 

еңбек демалысына келген Т
лепкерей 

уездегі бандыларға қарсы шайқасқа 

кіріседі, с
йтіп, Мәскеуге оралу ар-

маны жүзеге аспай қалады. Уездік ко-

митетте алдымен насихат б
лімінің 

меңгерушісі, кейін 15 қыркүйектен 

бастап хатшылыққа сайланады. Бұл 

қызметті 1923 жылдың наурызының 

басына дейін атқарады. 1923 жылы 

 наурыз айының басында РКП(б) Гу-

рьев уездік хатшылығына тағайын-

жылдың 1 сәуірінде 500 данамен жарық 

к
ріп, оқырмандарға тегін тараты-

лады. Газеттің алғашқы санындағы 

«Тірлік осымен табылады» деген бас 

мақаланы уезком хатшысының 
зі жа-

зып, басылымның ұстанымын былайша 

баяндайды: « ...Кеңестер хұқметі 
з 

тіліңде школ аш, газет-журнал шығар, 

кітап-құрал шығар, мәкәма түзе деп 

бұйрық шығарып шашты. Ол әлі ор-

нына келтірілген жоқ. ...Тірлік осымен 

табылады. Cйтпесе жер үстінде саған 

орын жоқ. Т.Pтеулиев».

1924-1925 жылдары аралығында 

ж о ғ а р ы  п а р т и я  б а с ш ы л а р ы 

Т.Pтеулиевты Орал қалалық партия 

ұйымында ұйымдастыру б
ліміне 

нұсқаушы, есеп-қаржы б
лімінің 

меңгерушісі, 1926 жылы Семейдегі 

губерниялық партия ұйымының 

ұйымдастыру б
лімінің меңгерушісі, 

1926 жылдың желтоқсанынан 1927 

жылдың 23 наурызына дейін Семейдегі 

«Қазақ тілі» газетінің редакторы, 1927 

жылдың 20 сәуірінде Қызылордаға 

Қазақ Pлкелік партия комитетіне 

нұсқаушылыққа, 1928 жылдың 7 ма-

мыры мен 1929 жылдың 26 қаңтары 

аралығында Ойыл аудандық партия 

комитетінің жауапты хатшылығына 

тағайындайды. 

Міне, осы тұста Т
лепкерейдің «Кіші 

октябрьдің» к
семі Ф.Голоще киннің сая-

сатына қарсы к
зқарасы қалыптасады. 

Ел арасында жүргізген әкімшілік 

теріс саясаттың, қазақ зиялыларының 

к
шбасшыларын қудалаудың орын-

сыз екенін дәлелдеп жоғарғы жаққа 

хаттар жазады. Т.Pтеулиевтың ендігі 

тағдыры қиыншылыққа толы болды. 

1930 жылы Атбасар түсті металл тресінде 

басқарма бастығы, Степняктегі алтын-

мыс тресінде директор, 1930 жылы 

20 қаңтарынан Петропавл округтік 

прокуроры қызметіне та ғайын далады. 

Бірақ оны бұл лауазымдарда к
п 

тұрақтатпайды, сол жылы «Каззоло-

то» тресі басқа рушы сының орынба-

сарлығын 
мірінің соңына дейін 

атқарады. 

Қазақ халқының болашағына шын 

берілген, саяси  сауатты  Т
леп керей 

Бисұлтанұлының  Алашорда мемлекеті-

нің армиясындағы қызметі және Адай 

округтік партия комитетіндегі хатшы-

лық кезіндегі саяси ұстанымдары үшін 

сталиндік зобалаңға тап болады. Оны 

бір түнде тұтқынға алып, соңында Фа-

тима атты әйелі және үш баласы жылап-

сықтап қала береді. «Жапонияның 

агенті», «алашордашыл халық жауы», 

«Жалау Мыңбаев, Смағұл Сәдуақасов, 

Сұлтанбек Қожановтардың «құйыр-

шығы», к
здеген мақсаты – Қазақстан 

п а р т и я  ұ й ы м ы н  б о л ь ш е в и к т е р 

партиясының құрамынан б
ліп әкету, 

кеңес қоғамына іріткі салу» деген айып-

пен 1938 жылы 8 наурызда атылады.

Жақыпов Серікқали (1892, Ресей, 

Саратов облысы, Александров-Гай 

ст. – 9.02. 1938, Алматы), сталин дік 

қуғын-сүргін құрбаны. Батыс Қазақ-

станда кеңес 
кіметінің орнауына к
п 

еңбек сінірген, ЧК – т
тенше комис-

сиясында жұмыс істеген. Жазуға бейімі 

мол С.Жақыпов 1914 жылы «Айқап» 

журналына Ю.Лермонтовтың «Үш 

пальма» атты дастанын қазақшаға ауда-

рып бастырған.

1924 жыл 18 тамыздан бастап 

ошақтар  ға ,  от  жаққан б ірнеше 

орындарға тап болды. Қазба барысын-

да табылған керамика әртүрлі үлгіде. 

Бәрінен бұрын бір орында үш 

заттың байырғы орнында табылуы 

қызық болды. Екі үлкен, биіктігі 80 см 

асатын, бүйірлерінің диаметрі 60 см 

асатын құмыралар бір-біріне жақын 

жатыр. Олар ауыздары бір бағытта 

шығысқа қаратылып құлап жатқан 

күйде табылды. Осы алып құмыралар 

ортасында қоладан құйылған, тот 

басып к
к түске айналған шырағдан 

орналасқан. Шырағдан да тік тұрмай 

батысқа қарай құлаған күйде жат-

ты. Шырағ дан ның жануардың тұяғы 

іспетті жасалған аяқтары бар т
менгі 

тұғыры және діңгегі  – ортаңғы 

б
лігі бір-бірімен ажырамай жа-

тыр екен. Ал шырағданның үстіңгі 

б
лігі – шырақ қоятын б
лігі үлкен 

құмыраның ішінен шықты. Ісмер 

ұстаның қолынан шыққан шырағдан 

мен үлкен құмыралардың ХІІ ғасыр 

мен ХІІІ ғасырдың басы аралығына 

жататынын анықтадық. Мұндай 

қола шырағдандар бай адамдардың 

мүлкі болған. Қола ол кезде қазына 

іспетті болып келген. Тиындар қола 

мен мыстан жасалған. Осындай қола 

шырағдандарды теңгеханаға апарған 

жағдайда ол кездің 
лшемімен жүз-

деген ақша жасап беретін болған. 

Pкінішке орай, қазба барысын-

да Сопы Данышпан т
бешігіндегі 

қазбаларды екі мәрте су басуы 

зерттеуімізді ойдағыдай жүргізуге 

кері әсерін тигізді. Аз ғана уақытта 

жүргізілген зерттеуіміздің бары-

сында 
те қызықты археологиялық 

дүниелер берген Сопы Данышпан 

т
бешігінің қазылмаған б
лігінде 

қандай құнды жәдігерлер жатыр 

екен десеңізші?Алдағы уақытта 

зерттеу леріміз жалғасын тауып жатса 

бұл сұрағымызға да жауап табылар 

деген ойдамыз. Осы жұмыстарға 

қолдау к
рсеткен «Айғақ» газеті 

мен теле арнаның басшысы, облыс-

тық мәслихат  депутаты Дулат 

Cбішке, Отырар ауданының әкімі 

Ерлан Айтахановқа және Отырар 

мемле кеттік археологиялық қорық-

музейі әкімшілігіне алғысымызды 

білдіреміз.

Мұхтар ҚОЖА, 
тарих ғылымының докторы, 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 

археология ғылыми-зерттеу 
орталығының жетекші ғылыми 

қызметкері



ANA TILI 7№6 (1420)
8 – 14 ақпан
2018 жыл

 

  ӨҢІР ТЫНЫСЫ

ҰЛТТЫҚ БОЛМЫС ҰҒЫМДАРЫ

Мұра есебінде тек әйел ғана емес, 

онымен бірге бала-шағасы, мал-мүлкі 

де 
лген адамның ең жақын мұрагеріне 

тиеді. Ағалы-інілі адамдар бірінің 

баласын бірі әрдайым балам дейді. 

К
п жағдайда ағасына інісінің баласы 

бала, ал інісіне ағасының баласы іні 

ретінде есептеледі. Сондықтан әкесі 


мірден 
ткен жас балаларға жетімдік 

керсетпеу үшін, әсіресе олардың жас 

шешесі б
тен елге кетіп, мал-мүлікті 

б
тенге олжа, жас балаларды жат 

бауыр етпеу үшін жесірді ешқайда 

жібермей, жақын әмеңгері иемденуге 

тырысатын. Жесір әйелге күйеуінің 

барлық туыстары, яғни күйеуінің бірге 

туған ағасы, інісі, ағасының баласы, 

немере-ш
бере туыстары, тіпті аталас 

жақындары әмеңгерлік етуге құқы бар.

Cдеби деректерде қазақ арасындағы 

әмеңгерлік туралы ең алғашқы мәлімет 

қапитан И.Андреевтің еңбегінде 

кездеседі. Онда «Pлген күйеуінің жы-

лын 
ткізген соң, әйел күйеуінің бірге 

туған аға-інілерінің біріне немесе басқа 

жақын туыстарына тұрмысқа шығады» 

делінген. Бұдан г
рі толығырақ де-

рек 1824 жылы қазақтың әдеттік 

құқы жайында Омбының уақытша 

комитеті жинаған материалдарда бар. 

Бұл құжатта баласыз қалған жесір, ең 

алдымен, күйеуінің ағасына тұрмысқа 

шығуы керек. Ал жесір қайнысына 

шыққысы келсе, оған қарсылық жа-

салмайды, бірақ жеңге алған інісі 

ағасына жолы деп 9 бас мал беретін 

болған. Жесір тұрмысқа шыққысы 

келмесе, оған ешкім зорлық жасамай-

ды. Бірақ б
тен біреумен байланы-

спауын қатал бақылайды. Егер жесір 

басқа біреуге тұрмысқа шыққысы 

келсе, оған тыйым салмағанмен, мал-

мүліктен ештеңе бермеумен ғана шек-

телмей, оның болашақ күйеуінен 

толық қалыңмал алады.

Баласыз қалған жесірдің күйеуінің 

туған немере, ш
бере туыстарына 
з 

еркімен шығатындығын және мұңдай 

әмеңгерлер болмаған күнде б
тен 

біреуге шығуына да қарсылықтың 

болмайтынын 1846  жылы Кіші 

жүз ішінен этнографиялық дерек-

тер жинаған ұлық Д.Андре баян ет-

кен. XIX ғасыр ортасыңда Кіші жүз 

қазақтарының арасындағы әмеңгерлік 

құқық жайындағы деректерде жесір 

әйел, ең алдымен, күйеуімен егіз туған 

сыңарына шығуға міндетті де, он-

дай болмаған күнде жоғарыдағыдай 

туыстық жақындығына қарай шыға-

тындығын Ф.Лазаревский келтірген. 

Сондай-ақ қазақтың әмеңгерлік құқы 

туралы егжей-тегжейлі деректерді 

Л . Б а л л ю з е к ,  П . Е . М а к о в е ц к и й , 

И.Аничковтың еңбектерінен де 

кездестіруге болады. Балалары ер 

жетіп қалған жесір әйел бұдан былай 

Сүйіндік ауылдық округінде бол-

ған тұрғындармен кездесуді аудан 

әкімі Б.Шаяхметов ашты. Бақытжан 

Ертайұлы бұл ауданға алғаш қадам 

ба сып отырғандығын атап 
тіп, «бұл 

жер сегіз бірдей Социалис тік Ең-

бек Ері шыққан құтты мекен екен» 

деп, жи нал ғандармен емен-жарқын 

әңгімелесті. 

Сүйіндік ауылдық округінің тұр-

ғын дары Мәннап Қошаев, Мәннап 

Қажыбаев,  Рахметолла Cнесов, 

Ақажан Хизин, Бақтыгерей Сейіт-

қанов және т.б. жолды ж
ндеу, ауыз-

сумен қамту, газ, электр желілерін 

жеткізу жұмыстары жасалып жатқаны 

үшін Елбасына, облыс, аудан басшы-

лы ғына ризашылықтарын білдірді. 

Сонымен қатар тұрғындар Ресей-

мен арадағы шекарадан әрі 
ткен 

тұрмысқа шықпай, 
лген күйеуінің 

түтінін түтетіп, балаларын бағып 

отырам десе, оған ешбір әмеңгер 


ктемдік ете алмайтын. Қайта ел бо-

лып рақметін айтып, барлық туыстары 

мүмкіндігінше қамқорлық к
рсететін. 

Cмеңгерлік әдетімен ерге шыққан 

әйелдер к
пшілік жағдайда жаңа 

күйеуінің екінші, не үшінші әйелі 

болатын. Кейде біреуі баласын қимай, 

енді бірі мал-мүлкін, түскен жерін 

қимай немесе 
з бетімен басқа жол 

таппай, жылай-жылай айтқанға к
ніп, 

күндесінің күңі болуға 
з келісімін 

беретін. Мұндай жағдай к
бінесе 

ауқатты шаруалар мен байлар арасын-

да кездесетін.

Осы тұста ерекше назар аударар-

лық жайт, әмеңгерлік ғұрпы ұлты-

мыздың қаймақтары саналатын 

талай тарланбоздардың тағдырына 

да тікелей қатысты. Деректерге 

жүгінсек, Құнанбай 
зінен кейінгі інісі 

Құтпамбет (Құлмұханбет) қаза болған 

соң, оның атастырған қалыңдығы 

Ұлжанмен отасқан. Тарқатып айтсақ, 

інісі жастай бақилық болып, Ұлжан 

«қыздай жесір» қалыпты. Құнанбай 

Күңкеден кейінг і  ек інші  әйелі 

қылып, текті жердің қызы Ұлжанды 

тоқалдыққа келіндей алған. Осы 

 некеден Абай дүниеге келген. Кейін 

Абайдың 
зі  де  інісі  Оспанның 

әйеліне әмеңгерлікпен үйленген. 

«Қыз Жібек» жырында да әмеңгерлік 

ғұрпының к
рінісін к
реміз. Жасынан 


нер қонған ерекше қабілетті  дарын 

иесі, қазақтың күйші қызы Дина 

Нұрпейісова да 19 жасқа толғанда 

Нұрпейіс Мақатұлына тұрмысқа 

шығады. Сол жылдары құжат аларда 

оның фамилиясы Нұрпейісова болып 

тіркеліп кетеді. Қазақтың дәстүрімен 

атасының атын атай алмаған жас 

келін 
з тегі ретінде күйеуінің атын 

жаздырған екен. 1885 жылы Динаның 

аяғы ауыр кезде Нұрпейіс дүниеден 


тті. Қазақтың әмеңгерлік дәстүрі 

бойын ша ол күйеуінің кіші інісі 

Нұралыға тұрмысқа шыққан.

Бұрындары әмеңгерліктен бас 

тартқандар сирек десек, бүгінде оған 

келісетіндер кездеспейді. Содан да 

 болар, бұл дәстүрдің қоғамдағы орны 

ойсырап тұр. Есесіне, әкесіз жетімдер 

мен 
гейдің қорлығын к
ргендер 

еселенуде. Қазіргі уақытта әмеңгерлік 

кешегі тарихтың бір жұр нағы ғана 

болып, заман ағымына сай жалғасын 

үзген. Бірақ бабаларымыз жесірі 

мен жетімін жылатпаған халық бол-

ғандықтан, осындай салт-дәс түрдің 

болғанын біліп жүргеніміз абзал. 

�.ТАСТАНОВА,
тарихшы

ШЫМКЕНТ

малдарды қайтару мен аталған елге 

жеңілдікпен қатынуды жолға қою 

және т.б. мәселелерді қозғады.

А з ғ ы р  а у ы л д ы қ  о к р у г і н і ң 

тұрғын дары Жүсіп Жәбелов, Сәния 

 Намазова, Оспанғали Жүсіпов, Үміт 

Хамидоллина, Жақсығұл  Айымов және 

т.б. жоғарыда аталған мәселелерге 

қоса портал жұмысы, перзентхана 

жұмысы, шипажай ашу және 
зге 

демалыс орындарына тегін жолдама 

беру, мал ұрлығымен күрес сияқты 

мәселелерді ортаға салды. Аудан бас-

шы сы халықпен кез десіп, олардың 

мұң-мұқтажына құ лақ асып, етене 

жақын араласқаны үшін депутаттарға 

ризашылығын білдірді. 

Қанат ҒҰМАРОВ
Атырау облысы

ӘМЕҢГЕРЛІК

ЖҰРТШЫЛЫҚПЕН 
ЖҮЗДЕСТІ
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«Жұмыскер тілі» атауына ие болған 

газетке сол жылдың 8 желтоқсанына 

дейін Гурьев уездік партия комитетінің 

хатшысы болған, даңқты чекист 

Серікқали Жақыпов та редакторлық 

еткен. С.Жақыпов 1918 жылдан партия 

мүшесі, жоғарғы бастауыш училищені 

және педагогикалық курсты бітірген, 

мамандығы – мұғалім. 1918-1919 

жылдары Б
кей губерниясының ком-

сомол ұйымының негізін қалаған. 

Сол жылы Мәскеудегі Я.М.Свердлов 

атындағы коммунистік университетке 

түсіп, қоғамдық жұмыстарға белсене 

қатысады. 1921 жылы Бүкілодақтық 

т
тенше комиссия қарамағында бо-

лып, 
лкемізде Серовтың бандала-

рын талқандауға жетекшілік етеді. 

1923 жылы Гурьев уездік партия 

комитетінің хатшысы болып қызмет 

атқарады. Жауапты қызметінен уақыт 

тапқан С.Жақыпов уезде шығып 

тұрған «Трудовая Правда» мен «Ерік» 

газетіне қосымша редакторлық ет-

кен. 1924 жылдың қазан айында Орал 

губерниялық партия комитетінің 

жоғарғы ұйымдарға берген баспас
з 

туралы ақпаратында былай делінген: 

«Гурьевте «Жұмыскер тілі» газеті апта-

сына бір рет 600 данамен жарық к
реді, 

редакторы С.Жақыпов». 

«Трудовая правда» мен «Ерік» 

газеттерінің беттерінде ішкі мүмкін-

діктерді пайдаланып, еңбек 
німділігін 

комитеті бюросының №26 мәжілісінің 

қаулысымен «Жұмыскер тілі» газетінің 

редакторы С.Жақыповтың орнына 

Р.Сұлтанғалиев тағайындалады.

С.Жақыпов соңғы ерлігін 1937 

жылы қыркүйек айының басында 

Сәкен Сейфуллинді тұтқындау туралы 

бұйрықты алған кезде жасаған екен. 

Бұйрықты жыртып тастап, сол күннен 

бастап 
зі де жұмысқа шығуды қойған 

екен. Адал жанды, ыстық жүректі 

Қазақ КСР НКВД т
рағасының орын-

басары С.Жақыповты 1937 жылы 24 

қыркүйек күні С.Сейфуллинмен бірге 

тұтқындайды. Ол 1938 жылы 9 ақпанда 

түрмеде бақилық дүниеге аттанады.

Қ о ж а х м е т о в  Ш и я п  –  1 8 9 5 

жылы Орал губерниясында туған. 

Қазақстанның алғашқы астана-

сы болған Орынборда Қазақ халық 

ағарту институтын, кейін Мәскеудің 

Коммунистік Журналистер институ-

тын бітірген. «Социалды құрылыс» 

(қазіргі – «Атырау») газетіне басшы-

лық жасау үшін жоғарғы журналистік 

білімі бар Ш.Қожахметов 1934 жылы 

21 қарашадан бастап жұмысқа кірісті. 

Pз жұмысының маманы атанған ол 

уақытпен есептеспей газеттің сапалы 

шығып, мазмұнының жоғары болуына, 

оқырмандарының сүйікті басылымына 

айналуына тікелей ықпал етті. 

Осындай жігерлі де ұйымдастыру-

шылық шеберліг і  зор журналист 

құрамында болғандықтан Оралға да 

жетеді. Батыс Қазақстан облыстық 

партия комитетінің 1937 жылы 20 

қыркүйек күні 
ткен бюро мәжілісінің 

§39 қаулысымен, Ш.Қожахметов 

қолдан жасалған «жапон-бухарин жау-

ларымен», «Ембімұнай кәсіпшілігіндегі 

бүлдірушілікке қарсы күрестегі және 

коммунистке сай емес жат қылықтарға 

(тұрмыстағы) жол бергені үшін» делініп 

жұмыстан қуылды. 

«Атырау» газетінің 1934-1937 

жылдары редакторы болған Шияп 

Қожахметовтың Гурьевтегі тағдыры 

осылайша аянышты аяқталады. Ол 

осыдан кейін Ресейдің Челябинск 

қаласына жер аударылып, сол жақтағы 

қазақ тілінде жарық к
рген газетте 

жұмыс атқарады. 

Осындай қиын кезеңде аянбай тер 

т
гіп, адал еңбек еткен Маңғыстау 

аудандық «Колхоз жолы» (Гурьев об-

лысына бағынатын – Қ.С.) газетінің 

алғашқы редакторлары Н.Несібекұлы 
мен Т.Мұхамбетұлы сталиндік қуғын-

сүргін басталған шақта қасында жүрген 

қаламдас жолдастарының «домалақ 

арызымен» түрмеге қамалды.  Гурьев 

о к р у г т і к  « С о ц и а л д ы  қ ұ р ы л ы с » 

газетінің редакторының орынбаса-

ры Ғ.Аманғалиев қол қойған 1937 

жылы 8 қазандағы №77 бұйрықта 

былай делінген: «Редакцияның пар-

тия б
лімінің бастығы Несібеков 

шаруашылық жұмыстарының барлық 

тарауларына да 
зінің зиянкестік 

әрекеттерін тигізгені анық. 1936-1937 

жылдары 
ндіріс орындарына бірнеше 

миллиондаған зиян келген. ...Халық 

жауы Хангереев 
зінің зиянкестік 

әрекеттерін ауданнан шығатын «Колхоз 

жолы» газетіне де аз тигізбеген. Газеттің 

 редакторларына 
зімен бірге ертіп кел-

ген досы Мұқамбетовты отырғызып, 

сол  арқылы барлық пікір ін  іске 

асырған. Маңғыстау партия ұйымында 

Хангереевтің оң қолы болып соның сой-

ылын соққан Меңдалиев, Ермағамбетов 

«Колхоз жолы» газетінің редакторы 

Мұхамбетов және оның ағасы Диар 

Мұхамбетовтер (партиядан қуылды) бо-

лып отыр. Cсіресе сол уақытта аудандық 

«Колхоз жолы» газетінің редакторы 

Мұхамбетов Хангереевтің маңдайына 

шаң тигізбеуге тырысты. «Колхоз жолы» 

газетіне Хангереевтің айтқанын жазып, 

жаратпаған мақалаларын жазбай тастап 

отырған. Соның арқасында аудандық 

газет аудан 
мірінен қол үзіп кеткен. 

Бірнеше жүздеген тілші хаттары басыл-

май Хангереевтің айтқанымен редактор 

Мұхамбетов аяқсыз қалдыра берген. 

Газеттің к
пшілік алдындағы беделін 

жойған. ...Сонымен қатар Мұхамбетов 

«Колхоз жолы» газетінің редакциясын 

құлатуға тырысқан, редакцияда оты-

рып алып, газеттен түскен қаражатты 

оң мен солға бірдей жұмсап шашып, 

жоқ еткен. Мұны осы жылы апрель 

айында аудандық партия комитетінің 

бюросымен Pтегенов, Досмағамбетов 

жолдастардың құралған партия ко-

миссиясы ғана ашып, «Колхоз жолы» 

газетінің 1935-1937 жылдардағы ақша 

қаражатын тергегенде т
мендегілер 

анықталды, комиссия тергегенде, под-

лок-документ тапсырып жегені «9482» 

сом болып отыр. Ал газет шығаратын ақ 

қағаз сатып алған ақша және заказдан 

түскен ақшаларды счетқа түсірместен, 

жұмысшыларға берместен 
зі алған 

фактілер бар. Мұхамбетовтың осындай 

зиянкестігі қоғамның қаржысын жоқ 

қылып 
зі пайдаланғаны, халық жауы 

Хангереевтің уақытында әшкереленген 

жоқ. Сонымен қатар ауданымыздағы 28 

мыңдаған халықтың 30 проценті орыс 

ұлтынан. Біздегі үлкен кемшілік ауда-

нымызда орыс тілінде газет жоқ. Газетті 

4 бет етіп шығару үшін күн жарымда бір 

рет 4 әріп теруші-жұмысшы және 2 кісі 

әдебиет қызметкерлерін керек етеді. 

Осылармен бірге бұрынғы 1938 жылға 

жылдық смета бойынша қаралған 33 

мың сомның үстіне 20 мың сом қаражат 

керек...». Аталмыш хатпен таныса оты-

рып, Т.Мұхамбетовпен қоян-қолтық 

бірлесе қызмет атқарған жолдастары 

жазғаны айдан анық к
рініп тұр. 

З а м а н н ы ң  а у п а л ы - т 
 к п е л і 

кезеңінде күндіз бірге қол алысып 

амандасып жүрген азаматтардың, түнде 

сыртыңнан бұрқырата домалақ хат 

жазып «сыбыс» таратқанына жаның 

қатты күйзеледі. Хаттың негізінде 

абзал азамат НКВД құрсағына түсіп 

қамауға алынып, оған «халық жауы 

Д.Хангереевпен ауыз жаласқан, 

аудандық газеттің 9 мың данасын 

жойып жіберген» деген айып тағылды. 

Алайда кейін «аққа құдай жақ» де-

гендей, к
п ұзамай Т.Мұхамбетовтың 

қ ы л м ы с ы  д ә л е л д е н б е й  а ж а л 

шеңгелінен құтылып шығады, Гурьев 

қалалық партия комитеті қайтадан 

оның партиялығын қалыпқа келтіреді. 

ВКП(б) Батыс Қазақстан обко-

мына берілген мына бір мінездемеге 

назар  аударсақ:  «КП(б)  мүшесі 

Т . М ұ х а м б е т о в к е  м і н е з д е м е . 

Мұхамбетов Т
леген 1900 жылы туған, 

білімі т
мен, 1930 жылы кеңестік 

партия мектебінің екінші басқышын 

аяқтаған, 1936 жылдан партия мүшесі, 

билет №1600878. 1927 жылдан 1934 

жыл аралығында партия және кеңес 

жұмыстарында болған, 1934 жылдан 

1937 жылдың қараша айына дейін 

аудандық газеттің жауапты редакторы, 

1937 жылдың қараша айынан 1938 

жылдың маусымына дейін облыстық 

«Социалистік құрылыс» газетінде б
лім 

меңгерушісі болып қызмет атқарып, 


з жұмысын дұрыс жолға қоя білді. 

1938 жылы тұтқындалуына байланыс-

ты партия қатарынан шығарылды, 

ақталғаннан кейін 1939 жылы 21 

сәуірде Гурьев қалалық партия комитеті 

қайтадан оның партиялығын қалыпқа 

келтірді. Гурьев КП(б) обкомының 

кадр бойынша хатшысы: (Волков)». 

Қиын-қыстау кезеңді бастан кеші-

ріп, ауыр жолды артқа салған сайын 


мірге алғаш қадам басқан сәбидей 

«Колхоз жолы» газеті де тәжірибе 

 жи нақ тап,  б іл ікт і  мамандармен 

толықты.

Міне, бүгінгі таңда жандарын 

шүбереке түйіп, бастарын оққа бай-

лаған арыстарымыз армандаған 

тәуелсіз мемлекетте 
мір сүрудеміз. Та-

рихта аттары алтын әріппен жазылған 

кешегі алаш азаматтарының, оның 

ішінде «Үлкен террордың құрбандары» 

болған қаламгерлердің есімдерін жас 

ұрпақ ұмытпауы тиіс!

Қылышбай СҮНДЕТҰЛЫ,
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік 
университетінің қызметкері, тарих 

ғылымының кандидаты

арттыру мен 
німнің 
зіндік құнын 

түсіруге  бағытталған мақалалар 

жарияланған. «Ячейка и производи-

тельность», «Что мешает росту произ-

водительности труда», «Рационали-

зация труда и наша очередная задача» 

және «Мекемеде іс қалай жүреді?», 

«Қазіргі тығыз жұмыс егінді к
п салу», 

«Еңбек етсең емерсің» т.б. 1924 жыл 

19 қазан күні 
ткен «Рабочая Правда» 

газетінің жанындағы редакциялық 

алқа мәжілісінің №19 хаттамасында 

«Рабочая Правда» газетін аптасы-

на бір рет шығару туралы» мәселе 

қаралған. Күн тәртібіндегі мәселе 

бойынша с
йлеген С.Жақыпов газетте 

жақсы қызметкерлер мен тілшілердің 

аздығына байланысты басылымды 

аптасына бір рет шығаруға ұсыныс 

берген. Осы уақытта қажетті материал 

жинап, газетті жұмысшылардың сүйікті 

басылымына айналдыруға болады десе, 

редколлегия мүшесі Шамсон Типеев 

газеттен жастар бетін ашып, екі апта-

да бір рет шығаруға ұсыныс жасайды. 

Ал алқаның келесі мүшесі Пиригин 

газет екі аптада бір рет шықса, газет 

оқырманын қатты сағындырады деген 

ұсыныс беріпті. Мәжіліс қаулысымен 

жаңа атауға ие болған «Трудовая Прав-

да» газетін 7 қарашаға дейін екі аптада 

бір рет шығаруға қаулы қабылдапты. 

Сондай-ақ осы мәжілісте «Жұмыскер 

тілі» газетіне редакторлық жасағаны 

үшін С.Жақыповқа еңбекақысының 

50 пайызына қосымша ақы т
леу, газет 

хатшысы Л.Араловқа 20 сом еңбекақы 

т
леуге шешім алған.  Бұдан әрі 

баспаханадағы әріп теруші, баспашы, 

машина айналдырушылар мен басқа да 

жұмысшыларды арнаулы тізімге алып, 

оларды азық-түлікпен қамтуға шешім 

шығарылған. Бұдан С.Жақыповтың 

заманның қиын кезінде баспахана 

қызметкерлерінің аштыққа ұшырамай, 

газеттің сапалы шығуын қамтамасыз 

етуді мақсат еткені к
рініп-ақ тұр. 

К
п ұзамай Оралдың жоғарғы пар-

тия ұйымдары С.Жақыповты басқа 

ж е р г е  а у ы с т ы р а д ы .  1 9 2 4  ж ы л  8 

желтоқсан күні Гурьев уездік партия 

кейін «Социалистік Қазақстандағы» 

1937 жылы 5 және 28 тамыз күндері 

шыққан «Жауапсыз редактор, жау-

апты баспахана», «Гурьев газетін 

кім басқарады?» деген ұрда-жық 

мақалалардың құрбаны болып кетті. 

Алдымен, «Социалистік Қазақстан» 

газетінің 1937 жылы 5 тамыздағы №178 

(4482) санында жарияланған «Жауап-

сыз редактор, жауапты баспахана» 

атты мақалада сол кездегі газет бетінде 

кеткен корректорлық қателерге қол 

қойған редактор Ш.Қожахметовті 

кінәлі деп тапқан. Газет қателері мен 

«контрабандалық пікірлер» к
біне 

 Алматы мен Мәскеуден келген ТАСС 

материалдарында жаңсақ кетіп, кейін 

олар орыс тілінде шығатын «При-

каспийская коммуна» газеті редак-

циясына хабар беріп түзеттіреді де, 

қазақ редакциясын хабарсыз қалдырып 

отырған. Немесе баспаханадағы басу 

машинасының ескілігінен ағаш әріптер 

қате түсіп те жататын еді. Алайда 

баспас
здің заңы бойынша бәрібір де 

шығатын газетке қол қоятын редактор 

жарияланған материалдар мазмұнына 

тікелей жауап беретін.

Қазақстан Компартиясы ОК-нің 

үні болған «Социалистік Қазақстан» 

газеті бетінде жарияланған кез кел-

ген сын мақала аяқсыз қалмайтын 

еді, сондықтан Ш.Қожахметовтың 

партиялық мәселесін қарау шұғыл 

түрде қолға алынды. Аталмыш осы 

екі мақала талқыланған 1937 жылы 

8  қыркүйек  күні  
ткен ҚК(б)П 

 Гурьев округтік комитетінің бюро 

мәжілісінің №37 §1 қаулысында атап 

к
рсетілгендей, округтік «Социалды 

құрылыс» газетінің жұмысындағы 

саяси қателер мен газет редакторы 

Ш.Қожахметовтың кемшіліктері 

орынды атап к
рсетілді деген ұйғарым 

жасалды. Қабылданған қаулыда, 

Ш.Қожахметов бұл жауапты жұмыстан 

босатылып, округтік комитеттің бюро 

мүшелігінен шығарылады, газетке 

басшылығын т
мендеткені үшін с
гіс 

беріледі. Бұл мәселе сол кезде Гурьев 

территориясы Батыс Қазақстан  облысы 

Нұртілептің Маңғыстаудағы бұрынғы 

контрреволюцияшыл-ұлтшыл жіктерге 

қатынасып, партияға қарсы жұмыс 

жүргізгендіктері анықталғандықтан 

октябрьдің (қазанның) 8-інен бастап 

жұмыстан шығарылсын». 

Компартияға қарсы «ұлтшыл», 

«сатқындар» деген желеумен жазықсыз 

жазаға тартылған Т
леген Мұхамбетов 

туралы мұрағаттарда мол құжаттар 

сақталған. 1937 жылы Гурьев округтік 

«Социалды құрылыс» газетінде 
з ісіне 

шын берілген шебер журналист тура-

лы тағы да редактордың орынбасары 

Ғ.Аманғалиев округтің басшылары 

Pтеғалиев пен Сидровқа т
мендегі 

мазмұнда хат жолдаған: «Міне, «Со-

циалды құрылыс» газетінің редакто-

ры Ш.Қожахметовтың қылмыстық 

әрекеті әшкереленіп және жұмыстан 

қуылғанына ай 
тсе де, күні бүгінге дейін 

газет редакторсыз әрі тексеруден 
ткен 

адамдармен толықтырылмай отыр. 

Күні бүгінге дейін партия б
лімінің 

меңгерушісі болып партияға қарсы 

ұлттық «16 топтың мүшесі» Н.Несібеков 

қызмет етіп келді, енді «СҚ» редакциясы 

құрамында оның болуы қисынсыз деп 

шештім. Енді партия мүшелігіне канди-

дат Т
леген Мұхамбетовтың редакцияға 

келуін редакция құрамын жаңарту емес, 

кездейсоқ оқиға деп қарау керек. Оны 

жан-жақты тексеру қажет деп санай-

мын, себебі қазірдің 
зінде оның халық 

жаулары Хангереев, Мендалиев және 

т.б. жолдастармен сыбайлас болды 

деген «сыбыс» бар». К
п ұзамай бұл 

«сыбыс» республикалық «Социалистік 

Қазақстан» газеті редакциясының 

тілшілер б
ліміне де жетеді. Бүркеншік 

атпен жазылған хатты Батыс Қазақстан 

облыстық партия комитетінің баспас
з 

б
ліміне республикалық «Социалистік 

Қазақстан» газетінің редакциясы 1938 

жылы 26 мамыр күні №1213/9137 сан-

ды қатынаспен жіберіп, қатаң тек-

серуге тапсырады. Енді осы хаттың 

мазмұнымен қысқаша таныссақ: 

«Маңғыстау партия ұйымын к
п 

жылдар бойы халық жауы Хангереев 

басқарып отырып, ауданның саяси-
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Біреудің ақысын жеу – күнә

ӘДЕПТЕН АТТАУ – 
ӘДЕТКЕ АЙНАЛДЫ...

Міндет және мүмкіндік

Т о қ б а й д ы ң  і с к е  ш е б е р ,  а р 

 жо лынан аттамайтын адал болуы-

на қаршадайынан қиындық к
ріп, 

ба рынша ысылып, бар мен жоқты 

қатар к
ріп 
суі себеп болды  деуге 

болады. Заманында оюлы ер  салып, 

ауыздығымен алысқан арғымақ 

мініп, қатарының алды болған атасы 

 Дауылбай жалған жала жетегінде 15 

жылға Сібірге айдалып, топырақ жат 

жерден бұйырады. Соңында қалған 

қос ұлы – Егізтай мен Құлынтай 

балалар үйінің тәрбиесінде есейіп, 

ержетеді. Егізтайдың ұлы Тоқбай 

болса, осы екі ағайынды жігіттерден 

тараған ұрпақтың ақылшы ағасы, 

жанашыр азаматы болып, тек әулетке 

емес, 
зінің мейірбандығы, адалдығы, 

біліктілігі, іскерлігі арқасында бүкіл 

Маңғыстау жұртына қадірі артады. 

Мәскеудегі кооперативтік инс-

титутқа түсіп, білім алуды, 
зі қалаған 

саладағы білімі мен білігін жетілдіре 

түсуді армандаған Тоқбай Дауылбаев 

1972 жылы Қарағанды кооперативтік 

институтының сауда экономикасы 

факультетін бітіреді. 

Туған 
лкесі Маңғыстауға келіп, 

сауда саласына қызметке кіріседі. 

Киер киім мен ішер тамақ, күнделікті 

т ұ р м ы с қ а  т ұ т ы н а т ы н  ж а с а у -

жабдықтың барлығы сырттан тасы-

малданатын түбекте сауда саласының 

жұмысын тиімді ұйымдастырып, дер 

кезінде мекемелерді, шаруашы лық-

тарды, жалпы тұрғындарды қажетті 

тауар түрлерімен қамтып отыру 

асқан жауапкершілікті талап етеді. 

Шалғайдағы малшылар ауылдарын 

ас пен судан, киімнен тарықтырмай 

автодүкен арқылы қамту, мал суаруға, 

қырқымға қатысты құрал-бұйымдар 

жеткізуде Тоқбай бастаған сауда 

саласының іскерлері сүрінген жоқ – 

Қазақстанның К
кшетау, Қостанай, 

Жамбыл, Ақмола сынды қалаларын, 

О д а қ т ы ң  р е с п у б л и к а л а р ы  м е н 

түкпірдегі қалаларын аралап, қажетті 

дүниелерді алдын ала тауып, тасып 

үлгеріп отырды. 

1975-1978 жылдары Маңғыстау 

облыстық тұтыну одағының к
терме-

сауда базасының директоры, кейін 

облыстық еңбек-жинақ кассалары 

басқармасының бастығы, облыстық 

Институт директоры, тарих ғы-

лымының докторы,  профессор 

З.Қабылдинов Елбасы Жолдауының 

маңызына тоқтала келе, оны к
пшілік 

қауымға түсіндіру мен насихаттау да 

ғалымдар мен зиялы қауым 
кілдерінің 

орны ерекше екендігін атап 
тті.  Руха-

ни жаңғыруға қатысты тарихи сана-

ны қалыптастырудағы стратегиялық 

міндеттерді жүзеге асырып жатқан 

Тарих және этнология институтының 

ұ ж ы м ы   Е л б а с ы  Ж о л д а у ы н д а ғ ы 

міндеттерді жете түсіне отырып, оны 

насихаттауға кірісіп кетті. 

Cлемде 
ршіп келе жатқан сын-

қатерлер, атап айтқанда демография-

лық жарылыс, азық-түлік қорының 

тап шылығы, экологиялық апаттар 

мен энергоресурстардың  азаюы, діни 

және этникалық негіздегі шие ле-

ністер мен алпауыт елдер арасын-

дағы экономикалық және  саяси 

қақтығыстар, лаңкестік әре кеттер 

және тағы басқа қауіптер Жол дауда 

айтылған мәселелердің қан шалықты 


зекті екендігін к
рсетеді.

Жолдаудағы «Индустрияланды-

Ортаға салғалы отырған тақырыбы-

мыздың тұздығы да  – осы, яғни адам 

баласымен заманалар бойы мәңгі 

жасасып келе жатқан – әдеп мәселесі. 

Бұл тақырыпқа арнайы бет бұрып 

отырғанымыз да жайдан-жай емес. 

Себебі әдеп сақтау, мәдениеттілік 

шекарасынан асып кетпеу бүгінгі 

таңда 
зекті болып тұр. Pйткені 

қазіргі адамдардың күнделікті 
мірдегі 

пендешілік қылықтарын к
ріп еріксіз 

осындай тұжырымға келесің. Ал оның 

түпкі жағында қоғам талаптарымен 

санаспау тәрізді дүниелер тағы бар. 

Pзімшілдікке салыну, жеке бастың 

ғана қамын күйттеу, әдептілікті аттап 


ту әдетке айналып барады. 

Мұның бәрін жіпке тізгендей 

 са намалап жату мүмкін емес,  десек 

те солардың ішінде әдеп пен мәде-

ниеттілік мәселелеріне қатысты тұс-

тарына тоқталсақ. Мысалы, 
зіңіз 


мір сүріп жатқан қоғамға, қоршаған 

ортаға, тұрып жатқан үйіңіздің ауласы 

мен к
шеңіздің тазалығына, қоғамдық 

к
ліктегі қарапайым жолау шы лық 

мәдениетке бір сәт назар салсаңыз, 

к
зге к
рінетін кемшіліктердің бар-

лығы адамның мәдениетіне қатысты 

сан түрлі сауалдарды алға тартады. 

«Театр – киім ілгіштен басталады» 

деген с
зді қоғамға, 
зімізді қоршаған 

ортаға қатысты қолданып к
ретін 

болсақ, біздің қоғаммен етене ара-

ласуымыз үйден сыртқа қарай аттап 

шыққан бірінші қадамымыздан бас-

талады. 

Лифтіге кіріп қоқысқа толы қал-

таның аяқ астында жатқанын немесе 

тиісті жерге жеткізілмегенін к
ріп 

жағаңды ұстайсың. Зерделеп қарасақ, 

бұл басқа емес, осы қоғамда 
зімізбен 

қатар 
мір сүріп жүрген тағы бір қоғам 

мүшесінің жасаған қылығы болып 

шығады. 

Айта берсек, мұндай к
ріністер 

к
п. Бір-екеуін 
зіңіз де мысал ретінде 

келтіре аларыңыз анық. Турасын 

айтқанда, бәрі де айналып келгенде  

адамның қолымен жасалып жатыр. 

 Демек, кінәласақ – 
зімізді, кінә артсақ 

– тағы 
зімізге артуымыз керек. Мұнда 

ғылым тілімен айтқанда к
п факторлар 

бар. Оның біріншісі – әр адамның жа-

стайынан алған тәрбиесі, к
ргені мен 

білгені, естігені мен түйгені, оқыған-

тоқығаны, 
скен-
нген ортасы, 
зінің 

жеке ақыл-парасаты мен ой-
рісі бай-

ланысты болары хақ. 

Қазіргі адамдардың к
біне-к
п 

қоғамдық тазалыққа селқос қарауы 

жиілеп барады. Кейбіреулер үшін 

еден жуған бір шелек суды к
шеге 

және тұрғындар сұраған тауарларды 

тауып, жеткізіп беруді басты орынға 

қояды. Демалыс дегенді ұмытып, 

басты орынға  мұнайшыларға 

жағдай жасау, оларды тарықтырмау 

мәселесі, сондай-ақ алыс жерлер-

ден сапасын бұзбай жеткізілген 

жеміс-жидек, к
к
ніс түрлері күн-

түн демей вагондардан түсіріліп, 

қ о й м а л а р д а ,  т о ң а з ы т қ ы ш т а р д а 

бұзылмай сақталып, оларды тиісті 

орындарға мезгілінде жеткізіп отыру 

міндеті қойылады. Мұнай мекемесінде 

қолмен атқары латын жұмыстардың 

бірқатарын механикаландырып, біраз 

жаңарту-жетілдіру жұмыстарын тиімді 

жүзеге асыруы, ұйымдастырушылық 

қабілеті мен халықпен тіл табыса 

алу ерекшелігі Тоқаңның беделін 

арттырып, екі жылдан соң ол тек 

бір «Pзенмұнайгаз» басқармасы 

жұмысшыларды жабдықтау б
лімінің 

басшысы болып қалмай, сол кезде 

алпыс мыңнан астам тұрғыны, жүзден 

астам сауда нүктелері бар бүкіл Pзен 

қаласы бойынша азық-түлік тауар-

ларымен жабдықтайтын құрылымға 

басшы болып тағайындалады. Бұл 

орында да Тоқбай Егізтайұлы қала 

маңындағы ауылдарда дүкендер ашып, 

сауда жұмысын үйлестіре алуымен 

к
зге түседі, елдің алғысына б
ленеді. 

Маңғыстау облыстық тұтынушылар 

одағы басқармасы т
рағасының 

бірінші орынбасары болып қызмет 

жасаған ол 1992 жылдан бері атал-

мыш басқарманың т
рағасы болып 

еңбек етеді. Ел тәуелсіздік алып, на-

рықтық экономика заңдылықтары 

киліккен кезде сауда саласындағы 

білімін жетілдіріп, заман талабына 

сай қызмет етуді меңгеруді дұрыс деп 

шешкен Т.Дауылбаев Г.В.Плеханов 

атындағы Ресей экономикалық ака-

демиясын сала менеджменті маман-

дығы бойынша аяқтап, іске кәсіби 

маман ретінде белсене кіріседі. 

Дүкендердегі тауарлар үйді-үйге та-

сымалданып, с
релер жалаңаштанып, 

тоқырау мен дағдарыс абдыратқан 

халықты дүрбелеңге салмай, барша 

Маң ғыстау халқы үшін тұрмыстық, 


ндірістік тауарлар мен азық-түлікті 

ұйымдастырудың басы-қасында 

жүреді. Алыс-жақыннан тауарларды 

ру жаңа технологияларды енгізудің 

к 
 ш б а с ш ы с ы н а  а й н а л у ы  т и і с » 

делінген бірінші бағытқа байланысты 

институттың бас ғылыми қызметкері 

Қ.Алдажұманов 
з ойымен б
лісе 

келе, білім беру жүйесін, коммуни-

кация мен стандарттау  салаларын 

жаңа индустрияландыру талапта-

рына бейімдеу қажеттігіне орай 

ғалымдарға қандай міндеттер жүктеліп 

отырғанына талдау жасады. Сондай-ақ 

Жолдаудағы 
зге де бағыттар бойын-

ша З.Сәдуақасова, Ф.Шамшиденова, 

C.Шашаев 
з ойларын ортаға салды. 

Ғалымдар Жолдаудағы «Адами капи-

тал – жаңғыру негізі» атты жетінші 

бағытқа ерекше тоқталды. 

Мұнда білім саласын  дамыту, 

соның ішінде ЖОО-да  педагогика 

кафедраларының дамуына  ерекше 

 н а з а р  а у д а р у  қ а ж е т т і г і  а т а п 

к
рсетілген.  Шынын айтқанда, 

т
ге салу түкке тұрмайды. Ал айналаға 

одан келетін зиян қаншама екенін 

ескере бермейді. Қарап тұрсақ, даланы 

орынсыз ластау, жерге түкіру, темекі 

тұқылын к
рінген жерге тастай салу 

сынды кемшіліктер аз емес. 

Сонда деймін-ау, әр адам 
з әре-

кетіне 
зі саналы түрде жауап беріп, 


з-
зіне есеп берсе ғой, шіркін. Осы 

жасап жатқаным дұрыс па, қоғамдық 

тәртіпке, әдепке жата ма деп бір сәт 

ойланса етті.  Сірә, ойланбайтын 

сияқты. Бәлкім, ондайлар үшін бәрі 

де дұрыс сияқты қабылданатын болар. 

Не істемек керек? Үйдегі, отбасындағы 

тәлім-тәрбиенің олқы соғып тұрғаны 

ма? Жалпы бүгінгі қоғам тәрбие, әдеп, 

мәдениет деген асыл құндылықтарды 

керек етпейтіндей. Ақша, байлық, 

дүние алдыңғы орынға шыққанда, 

м ұ н д а й  қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы ң  м ү л д е 

ескерусіз қалып жататыны 
кінішті. 

Бірақ, дегенмен, әдеп пен мәдениет 

болмаса, адам баласы 
зінінің адамдық 

қалпынан айырылатынын естен шығар-

мауға тиіспіз.  Дүниенің бәрі мұндай 

асыл ұғымдарды тәрк етсе, не болмақ?  

Сондықтан мықтап ойлануы мыз керек. 

ХХІ ғасырда 
мір сүріп отырмыз. 

Не керектің бәрі бар. Бұрынғыдай 

қиыншылықтар да артта қалды. 

Ал бірақ мәдениетіміз, әдебіміз, 

тәрбиеміз жаңа заманға неге сай емес? 

Pркениетті елдер дәрежесіне жету үшін 

әлі де талай жұмыстарды атқаруымыз 

керек екені түсінікті. Ең алдымен, әр 

адам 
зінің адами сапасын 
сіруге, 

кісілік мәдениетін к
теруге қадам жа-

саса дейсің. Технология, ғылым қанша 

жерден дамыса да, керісінше, адамның 

ішкі мәдениеті, әдептілігі олқы соғып 

тұрса бәрі бекершілік. 

Біз қоғам болып, ел болып қоршаған 

ортаны қорғау, табиғатты аялау дегенді 

жиі айтамыз. Ал бірақ шынайы 
мірге 

келгенде осы айтылғандардың барлығы 

дерлік сақтала бермейтіні 
кінішті. Бұл 

орайда қоғамдағы кейбір адамдардың 

тек 
здерін ғана ойлауы, «
зіме ғана 

жақсы болса» деген  ұстаныммен 
мір 

сүруі қапаландырады. Pзімшілдік 

жаппай белең алған кезде қоғамның 

ортақ құндылықтары да аяқ асты 

етіледі. Pйткені әр адам айналасының 

гүлденуін емес, 
з 
мірінің ғана 

ыңғайлылығын к
ксейді. Қоғамның 

мүшесі ретінде қоғамдағы ортақ 

құндылықтарға жауапкершілікпен 

қарамайтын болсақ, кім болғанымыз? 

Елдің жарқын болашағын қалыптас-

тыру осындайдан басталмай ма? 

Кейде таңғаласың, жаяу жүргін-

шілер 
зінің заңды жолымен 
тіп 

қызметкерлерін, жұмысшыларын 

ұсынатын да ерекшелігі болған. 

«Қазақстан Республикасының 

еңбегі сіңген сауда қызметкері» ата-

нып, алғыс хаттармен, мақтау қағаз-

дарымен марапатталған, бірнеше рет 

Pзен қалалық кеңесінің депутаты болып 

сайланған Т.Дауылбаев қиын салада 

жарты ғасырдан астам уақыт аза маттық 

абыройына кір шалдырмай, кісілік 

келбетіне к
леңке түсірмей, жұртының 

сүйіспеншілігіне б
леніп еңбек еткеніне 

қуанып, оны ең басты сыйлық, ең басты 

марапат санайды. 

Қос жігіттен тараған әулеттің арқа-

сүйер ағасына, жас ұрпақтың ақылшы 

атасына айналған Тоқбай Егізтайұлы бар-

ша ағайынның басын қосып, аталардың 

рухын риза ету шаруаларын да шебер 

ұйымдастыра білетіндігін танытты. Халық 

батыры Ер Қосай ата Құдайкеұлының 

500 жылдық,  ғалым Оразмағанбет 

Тұрмағанбетұлының 120 жылдық мерей-

тойлары, басқа да ел ішіндегі айтулы, 

маңызды шараларды ұйымдастырып 


ткізудегі  белсенділігі  үшін облыс 

басшылығы тарапынан арнайы алғысқа 

б
ленді. Сібірде айдау да ажал құшқан ата-

сы Дауылбайдың сүйегін тауып, ағайынды 

ұйыстырар шежірелік әулет кітабын жа-

зып, бабалар рухы алдында перзенттік, 

ұрпақтар алдында аталық қызмет етіп 

жүрген тұлға ел алдында азаматтық 

биігін аласартпаған күйі келеді. Ол бұл 

күнде Маңғыстау ауданы мен Жаңа
зен 

қаласының Құрметті азаматы атағын 

еңбегіне сай иеленген ардагер.

Тәуелсіздіктің елең-алаңында елдің 

қолтығынан демеп, аяқтан тұрып кетуіне 

жәрдем берген азаматтардың қатарында 

Тоқбай ағамыздың есімі ризашылықпен 

атала беретіні с
зсіз. 

Мұханбет МҰРАТБАЙҰЛЫ,
ҚР Журналистер одағы 

сыйлығының иегері
АҚТАУ


ңірлердегі университеттерде к
п-

теген педаго ги калық мамандықтар 

жабылып қалған еді. Енді Елбасы 

елдің бо лашағын ойлап осы педаго-

гика факультеттері мен кафдраларын 

қайта ашу ж
нінде міндет қойды. 

Сонымен қатар математика мен жа-

ратылыстану ғылымдарының оқыту 

сапасына да назар аударылды. Мектеп 

қабырғасында оқитын балаларға оқу 

жүктемесін азайту керектігін айтты. 

Бұдан б
лек, Елбасы қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін еркін меңгеру 

туралы нақты с
з қозғады. Талқылауға 

қатысушылар орынды айтылған бұл 

талаптарға қолдау білдірді. 

�уезхан ШАШАЕВ,
Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология институты
директорының орынбасары міндетін 

атқарушы

бара жатқанда к
ліктегілер «тезірек 


тсейші» дегендей белгі  беріп, 

асықтырады.  Тез  
те  қоймаса, 

тіл тигізіп кетіп жатады. Автобус 

жүргізушілері де жолаушыларға 

құрметпен қарауды біле бермейді. 

Жоғары жылдамдықпен жүйткіп, 

оқыс тоқтап, оқыс бұрылады... Осын-

дай түрлі келеңсіздіктерді к
ргеніңде 

бізде адамды адам ретінде бағалау 

кемшін соғып жатқанына к
зің 

жетеді. 

Pкініштісі сол, қоғамда 
мір сүре 

жүріп 
здері жасап алған «б
лек 

әлемде» ғұмыр кешіп жатқандар аз 

емес. Ондай адамдар үшін қоғамдық 

тазалықты сақтау не, табиғатты ая-

лау не, бұл жағына басын қатырып 

жүргенін байқамайсың. 

Бір таңғалатыным, біздің қоғамда 

кейбір адамдар нені жасауға бола-

ды, нені жасауға болмайды деген 

шек-шекараны да білмейтін тәрізді. 

Cр нәрсенің 
з ж
н-жосығы, реті 

болады ғой. Осыны ескеріп, елеп 

жатқандар аз. Мысалы, кейбіреулер 

к
лік ж
ндеуге арналған арнайы 

орындар бола тұра, к
ліктерінің 

құрал-жабдықтарын шашып тастап, 

тұрғын үй ауласында ж
ндеп жа-

тады. Cлбетте, ж
ндеу жұмыстары 

жасалғаннан кейін ол жерге қара 

май т
гіледі, айнала тағы да ластана-

ды. Мұны жасаған адам осы әрекеті 

арқылы қоршаған ортаға зиянын 

тигізіп, ол жерге сіңген қара май 

күннің ыстығымен ауаға тарап адам-

дар денсаулығына қауіп т
ндіріп 

жатқанын ойлай бермейді.  Немесе 

тағы біреуі сабынды к
піршітіп, 

к
лік жуады. Айналасының бәрі кір 

сумен ластап кете барады... Міне, 

бұл жеке бастың ғана қамын ой-

лап, айналадағы к
пшіліктің талап-

тілегімен санаспаудың нәтижесі. 

Мәселені шешудің бірден-бір 

жолы, жоғарыда айтқанымыздай, 

ә р  а д а м н ы ң  қ о ғ а м н ы ң  о р т а қ 

құндылықтары мен игіліктеріне 

қатысты жауапкершілігін артты-

ру. Қоғамдағы ортақ игіліктерге 

мәдениеттілік к
зқарас таныту. Ласта-

мау, бұзбау, қиратпау, т.б. Бір нәрсені 

түземесең де, зияныңды тигізбе, 

бүлдірме деген ұғымды басшылыққа 

алу. Бірақ мұндай қағиданы елеп, 

ескеріп жатқандарды к
п к
рмейсің. 

Қорыта айтқанда, қоршаған ор-

таны қорғау әр адамның 
зінен, ішкі 

мәдениетінен басталады. Сырттан 

келіп ешкім де біз үшін мәдениетті 

қалыптастырып бермесі анық. Ал 

бізде әдептен аттау – әдетке айна-

лып барады. Қалыпты жағдай тәрізді 

қабылданатын болды. «Тәрбие – тал 

бесіктен басталады» демекші, үйде, 

отбасында, одан қалса мектепте, 

жоғары оқу орындарында тәрбиелік 

шараларына жіті мән бергеніміз 

дұрыс. Еліміз 
ркендесін, гүлденсін 

десек осындай мәселелерге ерекше 

ден қоюымыз керек. 

Дәуіржан Т�ЛЕБАЕВ

Қай күні бұрынғы әріптес жігітті 

кезіктірдім. «Бұл соңғы аялдама ма?» 

деген таныс дауысқа жалт қарағанмын, 

жанарымыз түйісіп қалды. 

– Ой, сен қайдан жүрсің? Тәп-тәуір 

жұмысқа орналасты деп естіп едім, – 

дедім ыңғайсызданып тұрғанын сейілткім 

келіп.

– Сіз осы жақта тұратын ба едіңіз? – 

деп қапелімде не айтарын білмей қалған 

жігіт, сегіз ай жұмыс істегенін, алайда сол 

айлардың еңбекақысын ала алмағанын, 

ұжым басшысының әбден сергелдеңге 

салғанын айта келе, «бәріне қолды бір 

сілтеп, мына жұмыспен айналысып 

кеттім, мұны бір жігіттен үйреніп едім, 

к
мегі тиді» деп, жанында сүйеулі тұрған 

құралға қарап қойды. 

«Pзім қалаған істің барлығы қалды 

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

ы

н 

«Казбакалейторг» сауда базасының 

директоры болған Тоқаңды облыстық 

партия комитеті «Pзенмұнайгаз» 
ндіру 

басқармасының жұмысшыларды 

жабдықтау б
ліміне басшы етіп жі-

береді. Бұл аз уақыттың ішінде әртүрлі 

себептермен т
рт басшысы ауысқан, 

сол себепті тауарлардың шеттен та-

сымалдануымен қиындап тұрған 

жағдайдың дер кезінде шешілмей, 

керісінше қордаланып, одан сайын 

күрделенуіне әкеліп соқтырған қиын 

кез еді. Облыстық деңгейде қызмет 

етіп, аталмыш саланың басшыла-

рын жақсы танитын Тоқаң Pзеннің 

мұнай саласындағы жұмысқа әп 

дегеннен «жан бітіреді». Сауда са-

ласын ретімен тексеріп, тәртіп пен 

тазалықты қадағалап, тұтынушылар 

мен қызметкерлердің мәде ниет ті 

қарым-қатынасын қалып тастырады 

тауып, тасып, халыққа жеткізу оңай 

болмайды, осы қиын кезде «қанатымен 

су сепкен қарлығаштай» болып Тоқаң 

жүрген болатын. Тұтынушылар одағы 

тарап, республикамыздың к
птеген 

облыстарында олардың құзырындағы 

іргелі мекемелер ыдыраған сол бір 

кездердің ауыртпалығын Тоқбай 

Егізтайұлы бүгінде үнемі қиналыспен 

еске алып отырады. «Еңбек, жетістік 

тек басшының әрекетінің нәтижесі 

емес, қатардағы қызметкерден бастап, 

барлық ұжымдастар еңбегінің жемісі» 

деп білетін қарапайымдылығының 

арқасында үлкенді-кішілі  мара-

патқа  алдымен қарамағындағы 

едел

ғой... Есік-терезе, тағы басқа орнату 

қажет болса хабарласарсыз» деп, асығып 

кетіп бара жатты. Қақаған ызғарлы қыста 

алды ашық жеңіл күртке киген, қолы 

күстеніп кеткен оның соңынан ұзақ 

қарап, болашағының жарқын болуын 

тіледім.

Тағы бірде 25-тегі жап-жас жігіт атағы 

елге танымал бір ағамыздың қоластында 

екі жыл жұмыс жасағанын, еңбекақысын 

әне беремін, міне беремін деп жүріп, 

ақыр аяғы уәденің сиырқұйымшақтанып 

кеткенін айтып қалған-ды. 

Осы екі жағдай қатты ойландырды. 

Құрылыста, базарда, т.б. жалданып, 

жұмыс жасап жүргендердің жалақыларын 

ала алмай, оның соңы ішкілікке салынып, 

отбасының ойраны шыққаны еске түседі. 

«Мен» деген талай қазақ жігіттерінің 

сағы сынды. Іштегі 
кініштің, уайымның 

еңсені тіктетпейтіні айқын. 

Біреудің еңбегін жеу, бағаламау – 

үлкен күнә. Ал зәбір к
рген адамның 

к
з жасы, наласы күндердің бір күні 

қия нат жасаған адамның 
зінің болмаса 

да ұрпақтарының алдынан шығуы әб ден 

мүмкін ғой. Осы неге ойландырмайды?!

О с ы н д а й д а  С ұ л т а н м а х м ұ т 

Торайғыров тың «Кесені қолыма алып 

қарай бердім, Ішінде нақақ к
зден жас 

бар ма деп?»  деген 
лең жолдары еріксіз 

еске түседі. 

Қазіргі таңда бұл мәселе жиі бой 

к
рсететін болып жүр. Неліктен екен? 

Себеп-салдарына үңіліп қарасақ, оның 

арғы жағында алаяқтық та қылаң бермей 

қоймайды. Cр адам обал мен сауапты 

білсе дейсің. «Адамның күні – адаммен». 

Күні ертең талайды алдап, ақысын бер-

мей кеткен жанның 
зі осындай жағдайға 

тап болмасына кім кепіл? Pмір заңы 

қатал. Ол бірде болмаса, бірде біреуге 

істеген қиянатыңды алдыңа әкелуі де бек 

мүмкін.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-

лым дардың еңбек ұжымдары белгілі композитор Қалдыбек 

Құрманалиевке ағасы 

П�РІМБЕКТІҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к
ңіл айтады. 

Кипрде �ткен президенттік 
сайлаудың екінші кезеңінде 
қазіргі  ел басшысы Никос 
 Анастасиадис сайлаушылардың 
56 пайызға жуық дауысын 
 жинап, жеңіске жетті. 

А л  о н ы ң  қ а р с ы л а с ы 

«АКЕЛ» солшыл партиясының 

же тек шісі Ставрос Малас 44 

пайыз дауысқа ие болған. 

А й т а  к е т с е к ,  К и п р д і ң  қ а з і р г і  б а с ш ы с ы 

 Анастасиадис осымен екінші рет қатарынан президент 

болып отыр. 2013 жылы 
ткен президенттік саяси дода 

кезінде де ол Ставрос Маласпен сайысқа түсіп, 57,5 

пайыз дауыс жинап, жеңіске жеткен болатын. Енді 

Анастасиадис 2023 жылға дейін мемлекетті басқарады. 

Қайта сайланған ел басшысы екіге б
лінген аралды 

біріктіруге күш салатынын мәлімдеді. 

 �зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

АЗИЯ

Анастасиадис жеңіске жетті

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Халықаралық ұйымның сарапшылары Солтүстік 
Кореяның Біріккен Ұлттар Ұйымы салған санкцияларға 
қарамай, экспорттан 200 миллион доллар пайда 
тапқанын мәлімдеді. 

Баяндамада ресми Пхеньянның экспорттауға 

тыйым салынған тауарларды астыртын сатып келгені 

айтылған. Соның ішінде олар бірнеше елге к
мір 

ж
нелткен. Қатты отынды сату үшін «Қытайда 


ндірілді» деген жалған құжат жасаған. Оған қоса 

түрлі қитұрқы бағдарларды пайдаланған. Сарапшы-

лар тобының дерегінше, Пхеньян жалғыз к
мір ғана 

емес, Біріккен Ұлттар Ұйымы экспорттауға тыйым 

салған барлық тауарды астыртын саудалап келген. Ол 

үшін офшорлық компаниялар мен халықаралық банк 

жүйесін пайдаланған. 

Жапония әлемдегі ең шағын зымыран тасығышты 
ұшырды. Оның ұзындығы – 9,5 метр, салмағы – 
2600 келі. Жергілікті ақпарат құралдары зымыран 
тасығыштың к�лемі телеграф бағанасына пара-пар 
екенін хабарлайды. 

Аппарат орбитаға 3 келілік жерсерігін алып шығуы 

тиіс. Ол геологиялық барлау жүргізіп, байланыс 

орнатуға арналған. Мамандар қолжетімді аккуму-

лятор батареялар мен 
зге компоненттерді қолдану 

арқасында жобаның құны арзандағанын айтады. Осы-

лайша, оның бағасы 3,5 миллион доллардан сәл асқан. 

Египетте Гиза үстіртінен 
4400 жыл бұрын к�мілген әйел 
адамның мазары табылды. 

Қасында үш үлкен пира-

мида орналасқан. Мамандар-

дың айтуынша, мәйіт Хатхор 

құдайы ның абызы Хетапет-

ке тиесілі. Мазардың қабыр-

ға  лары ежелгі  Египеттегі 

тұрмыс-тіршілік бейнеленген 

суреттермен безендірілген. 

Египеттің ежелгі және мәдени мұра істері ж
ніндегі 

министрі Халед Эль-Энани бұл жерде 2017 жылдың 

қазан айынан бастап жұмыс жүргізіліп жатқандығын, 

табылған мазар біздің заманымыздан 2400 жыл бұрын 

к
мілгендігін атап 
тті.

Гонконгта соғыс зама ны-
нан қалған бомба залал сыз-
дан ды рылды. Маман дар тиісті 
жұмыстармен бір тәу лік  тен 
астам уақыт бойы айна лыс  қан. 
Абырой болғанда, жапа шек-
кендер жоқ. 

450 келілік бомба құры-

л ы с  ж ұ м ы с т а р ы  к е з і н д е 

табылғандығын айта кету ке-

рек. Залалсыздандыру шарасына оннан астам сапер 

қатысты. Қауіпсіздік шарасы ретінде таудағы 1300-ге 

тарта тұрғын эвакуацияланған. Осыдан бір жыл бұрын 

осы Гонконгта тағы бір америкалық бомба табылған-

ды. Оның салмағы 220 келіге дейін жеткен. 

ШЫҒЫС АЗИЯ

КҮНШЫҒЫС ЕЛІ

СОЛТҮСТІК АФРИКА

ШЫҢ ЕЛІ

Көлеңкелі бизнес

Ең шағын зымыран тасығыш

Ескі мазар табылды

Жарылыстың алдын алды

Қазіргі кезде сын мақалалардың 

баспас
з беттерінде жарияланымы 

к
ңіл к
ншітпейді. Оның себебі, 

біріншіден, кәсіби сыншылар саны 

саусақпен санарлықтай, екіншіден, 

олардың жазғандарын жариялауға га-

зет-журналдар да ықылассыз. Cйтеуір 

мүшелтой тұстарында бірлі-жарым 

мақала не сұхбат берілетіні бар. 

Кітапқа қатысты әңгімені әріден 

б а с т а п  о т ы р ғ а н ы м  б е к е р  е м е с . 

Cдеби сынның сирек жазылатыны 

әрі әлсіздігі ұлттық әдебиетіміздің 

бағыт-бағдарын, к
ркемдік деңгейін 

анықтап, әділ бағасын беру ж
ніндегі 


з міндетін 
темей отыр. Нәтижесінде, 

қ а з а қ  ә д е б и е т і н і ң  қ а з ы н а с ы н а 

қосылған талай талантты туынды-

лар, оларды жазған айтулы ақын-

жазушылар тасада қалуда. Осы жағы 

обал. Соның нақты мысалын Марал 

Ысқақбай шығармашылығына бай-

ланыстыра айтудың реті келіп тұр. 

Т
л әдебиетіміздің к
рнекті 
кілі 

сексеннің сеңгірінде. Кемел жас. Бұл 

жерде мәселе ұзақ жасауда ғана емес, 

сол ғұмырдың ғибратында болса ке-

рек. Жазушының 
з 
мірін қалай 


ткізгені, шығармашылық саладағы 

сіңірген еңбегі хақында ел алдында 

есеп беретін сәті осы мерейтой тұсы. 

Оны қаламгердің 
зі емес, сыншы-

әдебиеттанушылардың айтқаны аб-

зал. Мен сол міндетті мойныма алып 

отырмын.

Шығармаларында 
мірдің шынайы 

шындығын – ел-жұртының бағзыда 

басынан кешкен тағдырлы жолын, 

бүгінгі тіршілігін к
ркем кестелесе 

ғана жазушының бағы ашылмақшы. 

Бұл мақсатқа жету үшін әрине алды-

мен құдай берген қаламгерлік қабілет 

қажет. Сондай-ақ қайнаған 
мірдің 

қыр-сырын зерттеп, зердесінен 
ткізіп 

алмайынша тағы болмайды. Мектепті 

бітіре сала жоғары оқу орнына түсіп, 

қызметке кірген бетте к
ркем шығарма 

жазуға отырған жазушының к
пшілігі 

алысқа шауып, бәйге алмасы анық. Ал 


мір к
рген талапкердің талантының 

ашылуы мен танылуы әлдеқайда жеңіл. 

Марал осындай жолдан 
ткен жазушы. 

Ол 1955 жылы онжылдықты бітірген 

бетте ауылда сиыр бағып, тракторшы 

мамандығын алып еңбекке араласты. 

Одан кітапханада меңгеруші қызметіне 

тұрып, 1957 жылы комсомолдық 

жолдамамен Теміртауға аттанған. 

Онда жүріп ағаш ұстасы, бетоншы, 

ДЕНСАУЛЫҚ

Біріккен Ұлттар Ұйым ының �кілдері әлемде 264 
миллионға жуық бала мектепте білім алу мүмкіндігінен 
айырылғандығын жариялады. 

Осы ретте халықаралық ұйым мамандары 

қақтығыстар 
ршіп тұрған 
ңірдегі білім ордаларына 

жиілеп кеткен шабуылдарға қатысты алаңдаушылық 

білдіріп отыр. Бір ғана Нигерияның солтүстік-

шығысында «Боко Харам» содырлары соңғы бірнеше 

жылда 1400 мектепті қиратқан екен. Лаңкестер тағы 

2300 мұғалімді жер жастандырған. Сондай-ақ БҰҰ ма-

мандары гуманитарлық мақсатқа б
лінетін қаржының 

тек 3,6 пайызы ғана білім беру бағдарламаларына жа-

ратылатынына алаңдаушылық білдіруде.

БҰҰ

Білім алу мүмкіндігінен айырылған
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тас қалаушы мамандығын игеріп, 

қарапайым жұмысшы да болған. Ара-

да т
рт жыл 
ткен соң – 1959 жылы 

Қазақ мемлекеттік университетіне 

оқуға түскен. Отбасы жағдайына орай, 

елге қайтып, мұғалімдік қызметке 

орналасып, соңғы курсын сырттай 

оқып, университетті қызыл дип-

ломмен бітірген екен. Содан кейін 

қызмет бабымен екі-үш рет қоныс 

ауыстырып, қатардағы мұғалімнен 

мектеп директорлығы мансабына 

қолы жеткен. С
йтіп, 
мір-тіршіліктің 

ортасында жүріп, талай адамдардың 

тағдырымен танысып, к
п нәрсені 

к
ңіліне түйіп, жастық шақтағы арма-

ны жетелеп 1971 жылы Алматыға к
шіп 

келген. Ойы жазушылықпен айналы-

су. Ол кезде «Жұлдыз» журналында 

алғашқы повесі «Қырық қыз» жарыққа 

шыққан. Сергелдеңге түсіп, зорға 

дегенде Қазақ энциклопедиясына 

қатардағы ғылыми редактор қызметіне 

қабылданыпты. Келе жазу-сызуға қызу 

кіріскен Маралдың бірнеше әңгіме, 

хикаят және сын мақалалары жария-

ланып, қазақ әдебиетінің к
рнекті 

қаламгері Сафуан Шаймерденовтің 

к
зіне түсіп, алғашқы повестері туралы 

жақсы пікір білдіріп, арнайы мақала 

жариялаған. Сафуанның прозаңды 

жаза бер, бірақ сын жазуды тоқтатпа. 

Cдебиетке кештеу келдің, бұл сенің 

тез танылуыңа қолайлы деген кеңесі 

де дұрыс болған. Содан к
п ұзамай 

шығармашылықта да, қызметте де сәтті 

жолы жалғаса берген. Мемлекеттік 

Баспа комитетінде, республикалық 

«Қазақстан» бірлесті гінде, Қазақстан 

Компартиясы Орталық Комитетінің 

мәдениет б
лімінде жоғары дәрежелі 

жауапты қызметтер атқарып, бертін 

келе Қазақстан Жазушылар одағында 

х а т ш ы ,  « М е к т е п »  ж ә н е  « Ж а з у -

шы» баспаларын басқарған. Марал 

Ысқақбайдың елге қызметінің ерек-

ше бір саласы тұңғыш Қазақстан 

Республикасының Авторлық құқық 

және сабақтас құқықтар мемлекеттік 

агенттігін құрып, оның т
рағасы 

болып тағайындалу. Cлгі жаппай 

оңтайландыру тұсында ол мекеме тара-

тылып кетсе де, 1997 жылы «Қазақстан 

авторлары қоғамы» бірлестігінің 

шаңырағын к
теріп, күні бүгінге дейін 

басқарып келеді. Осынау әдебиет пен 


нер саласының – ақын, жазушы, 

әнші, композиторлардың құқығын 

қорғап, шығармашылық еңбектерінің 

жемісін жеуге қамқоршы қоғамдық 

ұйым ерекше пайдасын тигізуде. 

Маралдың 
мір жолы, қайраткерлік 

қызметі міне осындай...

Енді Маралдың жазушылық жо-

лынан сыр сабақтап, пікірімізбен 

б
лісуге к
шейін. Cрине, бес томдық 

шығармалар жинағына енген 18 әңгіме, 

4 роман және бір том сын мақалаларын 

толық қамтып, әңгіме 
рбіту мүмкін 

емес және мерейтойлық мақаланың 

мақамы да 
згеше ғой.

Марал әдебиетке кеш келсе де, 

кенже қалған жоқ. Прозаның әр 

жанрында жазған шығармалары 

оны к
птің бірі емес, к
рнектісі 

қатарына қосты. Жазушының «
те 

ертеде 
ткен к
не оқиға» деп бастала-

тын «Ұят туралы аңыз» хикаятының 

күні бүгінге дейін шешімін толық 

таппағаны, алайда онда к
терілген 

к
кейкесті  мәселенің адамзатты 

толғандырып, ой-санасын сарсаңға са-

лары с
зсіз. Хикаят тәмсілдік тәсілмен 

жазылған. Кейіпкерлері Тәңірге та-

бынып қасында жүрген біреуі оң 

тілеу, екіншісі теріс тілеу Шапағат 

пен Кесапат сынды періштелер. Бұл 

екеуі бақталас, ой-пікірлері кереғар. 

Пейіштен қуылып, жер бетін мекенде-

ген Адам ата мен Хауа анадан тараған 

ұрпақтың 
зді-
зімен қырқысып, 

жарық дүниеде жойылып кетпеуін 

о й л а ғ а н  Ш а п а ғ а т т ы ң  Т ә ң і р д е н 

сұраған тілегіне ұдайы қарсылық 

к
рсетіп, айтқандарын теріске шы-

ғарып, Жасағанның бергенін толық 

орындатпай, кесірін тигізіп бағатын 

Кесапаттың арасындағы айтыс-тар-

тыс арқылы оқиға желісін тарқату 

жазушының тапқырлығы. Шапағат 

тілегінің себебін тарата түсіндіріп, 

айтқанының ақиқаттығына сендіре 

с
йлейді.  Кесапат та қыршаңқы 

с
зді қыстыра кетудің шебері. Со-

нымен, Шарапаттың Жасаған ие-

ден жалына сұрағаны не екен дерсіз. 

Адамдар болмысында ақыл, сезім, 

ұят, қанағат сынды асыл қасиеттер 

болмаса олардың хайуанаттардан 

айырмашылығы қайсы? Алайда Тәңір 

сыйының бір б
лшегін ебін тауып 

Кесапат ұрлап алады. Адам баласының 

бәрі бірдей жаратылмаса оған кінәлі 

Кесапат. Шапағат шарапаты тиген 

адам баласының бүгінгі болмысы осы-

лайша қалыптасқанын айта отырып, 

жер бетінде адамзат армандаған қой 

үстіне бозторғай жұмыртқалаған жұмақ 

Маралдың ең шоқтықты да шы-

райлы шығармасы «Пенде ғұмыр» 

романы. Осынау к
лемді де к
ркем 

кестелі  шығарма хал қымыздың 

кезең мен күні кешегі тағдырлы 


мір-тіршілігінің шынайы шежіресі. 

Мұнда еліміз басынан кешірген та-

рихи оқиғалар: т
ңкеріс, тәркілеу, 

ұжымдастыру, ашаршылық, саяси 

қуғын-сүргін, сойқан соғыс, одан 

берідегі жылдардың қайғы-қасіреті, 

к
рген зорлық-зомбылығы түгел 

қамтылған. Романның пішімі де 

жаңаша. Бір тарауы бүгінгі 
мір, 

екінші тарауы бұрынғы кездің 

оқиғалары. Алма-кезек ауысып 

отырады. Енді не болар екен 

деген ой мазасыз күй кештіріп, 

қызықтырып жетелей ж
неледі. 

Басты кейіпкерлері жастары 

тоқсанға келген ерлі-зайыпты 

Pмірзақ пен Күлпән және баласы 

ғалым Бақтияр.

Бақтияр отыз жыл бойы адам 

ағзасының қартаю себебін зерттеп, 

нәтижесінде қарттарды жасартып, 

жастық дәуренін оралтудың әдісі 

ашылды деп әлемді дүр сілкіндірген 

болатын. Баспас
з беттерінде қайта 

жасарған атжалман мен қоянның 

суреттері басылған. Ғалымның ай-

туынша ендігі шаруа тәжірибенің 

зардап-зияны тие ме, тимей ме, 

соны анықтау ғана. Бақтиярдың 

ашқан жаңалығы әке-шешесін де 

қызықтырып, жасарғылары келгенін 

сездірген. Бақтияр ойлана-толғана 

келіп, тәуекелге бел байлаған. С
йтіп, 

қариялар жасарып шыға келген. 

Екеуінің де бір ғажабы түр-түстері, 

жүріс-тұрыстары, мінез-қылықтары 


згерген. Алайда Pмірзақтың күш-

қуаты да жас жігіттің кейпіне түскен, 

ал Күлпән жасарса да, ондай емес-

тін. Бір қызығы, Pмірзақтың қарап 

жүрмей, қызмет іздеп, одан жолы 

болмаған соң к
не тарихтың к
нбесін 

ашуға әрекеттеніп кітапхананы 

жағалауы, с
йтіп жүріп жас келіншек 

Гүлпайдаға жолығып, ғашықтық 

дертке шалдығуы еді. Ақыр соңында 

Pмірзақтың бір-ақ күнде осыдан екі 

жыл бұрынғы таз қалпына түсуі, ол 

оқиғаның ел-жұртқа таралуымен 

аяқталады. Бақтияр газеттерде сұхбат 

беріп, тәжірибесінің сәтсіздігін 
з 

аузымен айтпаса, арты 
сек-аяңның 


ртіне шалынып, абыройынан айры-

ларын аңдаған. Жазушы осы оқиғаға 

байланысты әңгіме 
рбітіп, шалының 

қылығын ерсі, ессіздік санап ашула-

нып, ұрыс-керіс шығарған Күлпәнның 

бар тілегін ғайыптан бұйырған жастық 

ғұмырымды қызықтау деп, ж
нсіз 

желікке ерік берген Pмірзақтың, 

жетпіс жыл бойы 
мірдің ащы-тұщы 

дәмін тата жүріп, бір-біріне сүйеу бо-

лып, тату-тәтті тіршілік кешкен қос 

қарияның пенделіктерін пайымдап, 

жасарамыз деп жүріп, кісіліктеріне кір 

келтіргендерін баяндап шыққан.

Мен жазушы кейіпкерлерінің 

қартайып жасарған сәттегі к
ңілдеріне 

түйген 
мір пәлсапасы хақындағы 

сан тарау ойларын жеткізуге ты-

рыстым. Ал романда бүгінгі күнгі 

қоғамдық-әлеуметтік 
мірдің то-

лып жатқан толғақты мәселелері, 

еңселі елдердің қатарына қосылуға 

кедергі кемшіліктердің орайын тауып, 

бар шындығымен жазылғанын тара-

тып айтсам, талай пікірлер тасадан 

шығып, с
зіміз созыла түсер болған 

соң, әңгімемді қысқартуға мәжбүрмін. 

Мерейтой жасындағы жақсы 

жазушымыз,  ардақты азаматы-

мыз  Марал Ысқақбайға мықты 

денсаулық, шығармашылық ша-

быт тілеп, әңгімемізді әзірге аяқтай 

тұрайық. К
рнекті қаламгердің та-

лантын таныған бүгінгі замандастары 

мен  келер ұрпақтың да айтары аз 

болмағай...

Қуанышбай ҚҰРМАНҒАЛИ,
Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты

     Open Almaty  «  
  »      

    «    »  
       ,  

. 

Дәрігер таңдауда еркіндік бар

Оған жұмыс беруші компания 
кілдері, 

жекеменшік емхана мамандары, кәсіпкерлер, 

бұқаралық ақпарат құралдарының қызмет-

керлері және қала тұрғындары қатысып, 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтан-

дыру жүйесінің түсініксіз тұстары мен 

к
кейлеріндегі сауалдарына сала маман-

дары тарапынан жауап алып, 
з ой-пікір, 

ұсыныстарын білдірді.

«Cлеуметтік медициналық сақтандыру 

қоры» КЕАҚ бүгінгі таңда еліміздегі 1300-ден 

астам медициналық ұйымдармен, мекеме-

лермен келісімшартқа отырған. Оның ішінде 

43%-дан астамы жекеменшік емханалар. Яғни 

тұрғындардың жекеменшік емханаға деген 

к
зқарасы 
згергендігі байқалады. Осылай-

ша жекеменшік емханалар да медициналық 

сақтандыру жүйесінің аясында жұмыс жасау-

ға ынталы екендігін байқатып отыр. Демек, 

тұрғындардың келісімшартта жасалған меке-

мелердің арасынан 
з таңдауын жасап, қажет 

болған жағдайда емделуіне мүмкіндігі бар. 

Алматы қаласында 1 миллион 846 мың 

адам тұрғылықты жері бойынша 
з емханала-

рында тіркелген. Біздің түсінгеніміз, міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыруға 

тіркелу кезінде арнайы барып тіркелмеген 

тұрғын міндетті түрде 
з емханасында тіркеуде 

қалады. Емханаға тіркелу науқаны кезінде 65 

мың адам 
з таңдау құқығын пайдаланып, 

оның ішінде 57 мың адам қалада орналасқан 

жекеменшік емхананы таңдаған, яғни 57 мың 

адам тұрғылықты жеріндегі емханадан басқа 

емханаға ауысқан деген с
з. 

Халыққа қызмет к
рсетуді жақсарту 

мақсатында 
ткен жылдың соңында мобильдік 

жүйе қолданысқа енгізілді. Осы жүйе арқылы 

әрбір тұрғын медициналық қызмет ұсынған 

жеке дәрігеріне немесе сол мекеменің 

жұмысына 
зінің бағасын бере алады. Бұл баға 

ай сайын мекемелердің рейтингін белгілегенде 

міндетті түрде есепке алынады. Болашақта 

халықтың емханаға тіркелуі, дәрігердің 

қабыл дауына жазылуы, т.б. мәселелерді осы 

мобильдік қосымшалар арқылы іске асыру 

жос парланып отыр. Сондай-ақ кез келген 

тұрғын міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру порталына кіріп, болмаса 1414 

телефонына хабарласып, халықтық бақылау 

тобына 
з арыз-шағымын, ұсыныс-пікірін 

қалдыра алады. Оған міндетті түрде жауап 

қайтарылады.

Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесін енгізу мерзімі 2020 жылға 

шегерілгенімен, оған жарна т
леп жатқандар да 

бар. Бұл сауалға жауап берген мамандар әзірге 

жарнаның қорға аударыла беретінін, оны пай-

далану 2020 жылдан бастау алатынын жеткізді.

2020 жылға дейін кез келген Қазақстан аза-

маты кепілдендірілген медициналық к
мекті 

республикалық бюджеттің есебінен тегін 

алады. МCМС б
лімшелері мен республика-

лық, 
ңірлік комиссия ұйғарымымен бұл 
з 

шешімін тапқан. Жоғарыда 1300-ден астам 

медициналық мекемемен келісімшарт жа-

салғанын айттық. Олардың тізімі Міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру қо-

рының, Астана, Алматы қалалары мен 
ңір-

лердегі, жергілікті жерлердегі денсаулық сақтау 

басқармаларының сайтында жарияланған. 

Тұрғындар сол жарияланған сайттардан 

медициналық мекемелердің тізімін бақылай 

отырып, 
здерінің қалаған емханаларында 

денсаулықтарын түзей алады. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
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заман орнаса деген тілек-ниетін және 

ол мақсатқа жетудің жолын сілтеп, 

ж
нін айтсам деген жазушының осы-

нау философиялық ой-толғамдарының 

оқырмандар жүрегіне жетері, ой сала-

ры күмәнсіз. Pмір шындығын айтудың 

бұл да бір қапысыз табылған тәсілі. 

Адами қасиеттің асылы ар-ұятты 

сақтай білу. Осы қағидаттың жарқын 

мысалын «Қырық қыз» повесіндегі 

қан майданда жүрген жан жары Құрақ-

байға деген адалдығынан айны ма ған 

Асылдың бейнесінен к
реміз. Жас 

келіншектің жаза баспай, жан таза-

лығын сақтап, қинала жүріп, 
мір сы-

нынан сүрінбей 
туі кім-кімге де 
неге 

болатын, үлгі алатын қастерлі қасиет.

Ал «К
ңіл жұбанышы» хикаяты 

адамгершілік тақырыбына арналған 

туынды. Онда Дүнияның күйеуінің 

к
зіне ш
п салуының себебі Нәкәлімге 

сүймей қосылғандығы және сезімін 

ақылға жеңдіре алмауы. Жазушы 

адалдықтың негізі ар-ұят екендігін 

айта отырып, сүйіспеншілік сезімінің 

де сырын ашқан. Pзінің табиғи таза жа-

ратылысынан айнымаған келіншектің 


з кінәсін 
зі айтып ажырасқаны, 

аярлыққа жол бермеуі әрине ар-ұяттың 

алдындағы адалдығы. Сүйіспеншілік 

жоқ жерде, адал, ақк
ңіл Нәкәліммен 

арадағы құр сыйластық құрбаны бо-

лып, ғұмыр кешкісі келмеген Дүнияға 

кінә таға алмайсың. Оның 
мірде 


з теңін тауып, бақытты болуына 

тілек қосасың. Бұл болса, жазушының 

с
зіне сендіре алатынын, адамгершілік 

ұ с т а н ы м ы н ы ң  ұ л ы қ т ы л ы ғ ы н 

айғақтайтын жағдай. Қысқасы, 
тірік 

күліп, жалған с
йлеп, бірін-бірі алдап 


мір сүруден асқан арсыздық жоқ. 

Оқырмандарға ой салатын, сабақ ала-

тын ақиқатқа жүгінбеске бола ма?!

Адамдар мен табиғат арасындағы 

қарым-қатынастың бұзылуы – тепе-

теңдіктің сақталмауы салдарынан – ор-

мандар оталып, 
зен-к
лдер тартылып, 

аң-құстар атылып, жанашырлықтың 

қатыгездікке айналғаны ойландырма-

са, оның арты жақсы болмасы белгілі. 

Егер қатыгездік тыйылмаса түбінде 

қасірет шегетін адамзат. «Дүние кезек» 

повесін оқи отырып, алдын алмаса 

осы шындықтың түбімізге жетерін 

түсінеміз. Дүние кезек екендігін 

ескерт кен пәлсапаның түйіні осындай. 

Бұл бір қазақ емес күллі адамзатқа 

қатысты, түбегейлі шешімін тосқан 

күрделі мәселе.
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болмайды екен ғой. Соның жолында 

құрбан болғандар аз ба?! Егер Айнаның 

бұл дүниеден 
ткенін білсем, оның оба-

лына қалған 
зімді де құрбан етуге дайын 

едім. Амал не? Оның 
лі-тірісін білмеймін. 

 Хабарсызбын. Мені аяусыз сынаққа алған 

қатал уақыттың немен аяқталарын бір 

Алла біледі. Енді басқаға үйленуге зауқым 

жоқ. Айнаны іздеумен жүріп, балшыға 

да, құмалақшыға да талай бардым. Түбі 

табысасыңдар, кездесесіңдер дегенде сол 

қуанышты күн жақын қалғандай үмітімді 

үзбей күтумен келемін. 

Ауылдан кетіп, Алматыға келгеніме 

үшінші жыл. Сыныптас досым Самат 

екеуміз  несие алып автоб
лшектер сата-

тын дүкен ашып, бірыңғай коммерцияға 

бел шеше кірістік. Кейде Германиядан, 

Балтық жағалауындағы елдерден машина-

лар әкеп сатамыз. Табысқа табыс қосылып, 

жұмысымыз жақсарған үстіне жақсара 

түсуде. Алғаш жиналған ақшаға бір жер үй 

және үш б
лмелі пәтер сатып алдым. Ол 

кезде үйдің де, пәтердің де арзан кезі еді. 

Ұзақ жолда Германиядан машина алып, 

шаршап келе жатқанда да оны жол бойы-

нан шыға келетіндей к
ремін. Ол мені 

сыртта аңдып жүргендей сезіледі. Кейде 

елес беріп, оның жұмсақ салмақты үні 

құлағыма келгендей: «Жұмысыңды істей 

бер, түбі кездесеміз, табысамыз» дегендей 

болады.

Ертелетіп Тараздан шығып Алматыға 

келе жатқанмын. Түс ауа қалаға кіре 

берісте Алтын Орда базарына соқтым. Не 

себепті соққаным есімде жоқ. Базардың 

с
релерінде жайылып жатқан неше түрлі 

мүліктерге к
зімді жүгірте қарап келе жа-

тыр едім. Ту сыртымнан:

– Мақсұт, Мақсұт, тоқта! Тез қайт! 

Қазір мамаң да кеп қалады. Ешқайда 

жүгірме, – деген дауысқа жалт бұрылдым. 

Егделеу әйел 3-4 жасар ер баланы қуып 

жетіп, жетектей ж
нелді. Cйел 
зінің сауда 

жасап отырған орнына жайғасты да, балаға 

кәмпит ұстатып жатып:

– Ешқайда жүгіруші болма. Қазір 

мамаң да келіп қалады, – деп оны басы-

нан сипап бауырына тартты. Апыр-ай, 

менімен аттас баланың келеді деген анасы 

кім екен? Баланың анасын к
рмекші боп 

шеткері шығып тұрдым. К
п кешікпей бір 

бума киім-кешек к
теріп баланың анасы да 

келді. Ол құшағындағы заттарын түсірген 

кезде жүзі анық к
рінді. Бірден таныдым, 

сол баяғы Айна, аздап толысқан. Ол заттар-

ды орналастырып жатып баласына:

– Қалай, мен жоқта бұзық болған 

жоқсың ба? Cженің мазасын алмадың 

ба? – дейді. Бала үнсіз басын шайқады. 

Құдай-ай, мен шынымен Айнаны к
ріп 

тұрмын ба? Қаншама жыл оны к
руді 

аңсап жүріп, қалайша шыдап тұрмын. Оны 

тірі к
рсем енді айырылмаспын, аяғын 

құшып 
лемін деп жүрген Айнашым ғой. 

Апыр-мау, неғып тұрмын? Тағы да біреу 

күш-қуатымды сыпырып әкеткендей, 

дәрменсіз күйдемін. Аяғым орнынан 

қозғалар емес. Тұрған жерімнен қозғала 

беріп, қайта орнығамын да, апырым-ау 

күйеуі бар, баласы бар әйелге енді не деп 

барамын, – деп жүрексініп тұрғанымда, 

бір бүйірден:

– Азамат, неғып тұрсыз? Құжатыңызды 

к
рсетіңіз, – деген полиция қызметкерінің 


ктем үні естілді. Ұйқыдан оянғандай, селк 

ете қалдым. 

– Құжаттар машинада. Костюмімнің 

қалтасында, – дедім. 

Машинаға тақай бергенімізде тура 

менің к
лігім жанында такси тоқтатып 

тұрған Айна мені к
ріп қалды. Жақындай 

беріп, не істерімді білмей тұрып қалдым. 

Ол да сасқалақтап қалды да, ышқына 

 дауыстап маған қарай тұра ұмтылды. 

Мен де: «Айна, Айнашым!» деп ілгері 

жүрдім. Иә, зарығумен сегіз жыл 
ткенде 

біз бір-бірімізбен осылай к
рісіп, осылай 

табыстық. Оның 
мірі былай болған екен. 

Айна Алматыға келіп, Қытайдан келген 

қартаң әйелмен бірге сол үйде тұрып, 

екеуі базарда сауда жасайды. Екі жылда 

Қытайдан тауар тасып, сауда ауқымын 

кеңейтіп, бір б
лмелі пәтер сатып алады. 

Pзіне-
зі енді ерге шықпаспын деп ант 

берген Айна дәрігерлермен ақылдасып, 

жасанды жолмен сәбилі болады. Осы 

алдымызда ойнап жүрген ақсары бала 

Алланың маған берген сыйы. Атын да 

Мақсұт қойыпты. 

Ол сағатына қарап алды да, «Айнаның 

келетін уақыты жақындап қалды. Тезірек 

автобус аялдамасына жетейік» деп асыға 

жиналды. Біз аялдамаға жете берген-

де соңымыздағы машина даусына жалт 

бұрылдық. Ақ джиптің р
лінде отырған 

аққұба келіншек:

– Ей, жігіттер, қалай демалдыңдар? – 

дегенде, кішкентай Мақсұт мамалап тұра 

жүгірді. Ана мен бала екеуі шұрқырасып 

болғаннан кейін, Айна біз жаққа бұрылып:

– О, аға тауып алғансыңдар ма? – деп, 

жарқылдай күліп келді де, менімен қол 

алысып амандасты. 

Алматыны бетке алып жүріп келеміз. 

Р
лде Мақсұт, жанында мен. Жол бойы 

кішкене Мақсұт анасына теңіз жағасында 

к
рген қызықтарын айтып мәз болып 

келеді. Баланың с
зіне күле отырып, 

Алматыға да жетіп қалдық. 

Қаншама жыл басқа түскен осынша 

қиындыққа мойымай, сезімдерін сақтай 

білген екі асыл жанның нұрлы жүздерін 

к
ргенде ғажап бір әлем құшағына еніп 

бара жатқандай болдым. Оларға дән риза 

болғандықтан ағалық сезіммен толғана 

тұрып батамды беріп, қимастықпен 

қоштасып кете бердім.

Ұ
зын бойлы, палуан денелі жігіт 

Мақсұтпен Қапшағай теңізінің 

жағасында таныстық. Қасында 

5-6 жасар баласы бар екен. Оның да аты 

Мақсұт. Cке мен баланың аттас болғанына 

таңғалып:

– Балаңызбен аттас болғаныңыз ба? – 

деген әзіл сұрағыма:

– Иә, баламмен аттас болғаныма 

қуаныштымын, ағасы, – деп қысқа жауап 

қайырған болды да: – Сіз суға түспейсіз 

бе? – деп кішкене Мақсұтты суға қарай 

қолынан жетектей ж
нелді. Суда ұзақ 

шомылдық. Ыстық құмға жатып дем ала-

мыз да, суға қайта түсеміз. Уақыт кешкіріп 

қалған кез еді. Мақсұт ас іше отырып:

– Аға, бағана сіз баламмен аттас болға-

нымды сұрап едіңіз? Сіз жазушы болған 

соң ешкімге айтпаған сырымды айтайын, 

– деді де әңгімесін бастап кетті. 

Бұл махаббат туралы хикая десе де бо-

лады. Мақсұт тоғызыншы сыныпта оқып 

жүріп, ауылда тұратын нағашысының 

үйіне қыдырып барады. Сонда Айнак
з 

(құрбылары қысқартып Айна дейді) атты 

бойжеткенмен танысады. Бір к
ргеннен 

ұнатып қалады. Мектеп бітіретін кезде 

Айнаға бола нағашысының ауылына тағы 

келеді. С
йтсе туыс ағайындарының бірі 

Айнаны Ресейдегі оқу орындарының біріне 

жалықпадым. Бармаған жерім, баспаған 

тауым жоқ. Ауылына да екі рет бардым. 

Бірақ ол таптырмады. Оны іздеумен әбден 

шаршағанда басыма жаман ой да келді. 

Мүмкін, ол бұл 
мірден түңіліп, 
з-
зіне 

қол жұмсаған шығар деп те ойлаймын. 

Күтумен 
ткен күндер әбден жанымды 

жегідей жеп бітті. Кей күндері үйге кіруге 

зауқым болмай, далада к
п жүріп қаламын. 

Айна кеткен жолдың бойымен жүріп оты-

рып, ауылдан ұзап кеткенімді де білмей, 

үйге шаршап ораламын да, шаршап барып 

ұйқыға кетемін. Оны сағынып ұйықтап 

кеткенімде, Айна таңғы ұйқыдан 
зі оятып 

алғандай болады.

– Тұр, шай дайын, – деген үні құлағыма 

анық естілгенде, селт етіп оянып кетемін. 

Осы сәтте ол ас б
лмеде жүргендей 

сезінемін. Басқа түскенде ғана біледі 

екенсің. Дүниенің ауыры да, азабы да 

 айырылып қалған асылыңды күтумен 
ткен 
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құйып жібергендей селк ете қалдым. Кір 

жайғышта кеуіп үлгермеген су к
йлекті 

үстіме асығыс іле салып, автобус аял-

дамасына қарай тұра жүгірдім. Ентіге 

жеткенімде, автобус енді жүргелі жатыр 

екен. Алдыңғы қатарда, терезе жақта 

отырған Айна к
зіме бірден шалынды. 

Ентігімді баса алмай, екі қолымды кезек-

кезек бұлғап:

– Үйге қайт, үйге қайт, – деймін. 

Ол үнсіз басын шайқап, теріс бұрылып 

кетті. Автобус орнынан қозғалғанша қас 

қылғандай жауын да сіркіреп қоя берген 

еді. Ол терезеден басын шығарып:

– Күн жауып барады, жаюлы киімдерді 

жинап ал, бау-бақшаны уақытында суғар, 

қош бол! – деп кете берді. Шіркін, Айна-

шым-ай! Pзі кетіп бара жатса да, артында 

қалып бара жатқан үйді де, мені де ойлап 

барады. Дүниеге әйел болып жаралған 

соң, ол жалғыз бала емес, сол үйдің де 

анасы ғой. Үйге жанашырлықпен қарап, 

ие болатын да аналар ғой. Құдай-ай, 

мен не істедім? Үйімнің, отбасымның 

анасын қалай дәтім барып қудым, не 

деген сұмдық, не деген айуандық?! Жаңа 

автобустың ішіне кіріп, 
зінен кешірім 

сұрап, неге алып шықпадым? Оны үйден 

қуып шығуға батылым жеткенде, осы жолы 

неден жасқандым? Автобус аялдамасын-

түсіру үшін ауылға келіп, қызды алып 

кетудің қамын жасап жатыр екен. Алайда 

Айнаның ол жаққа барғысы жоқ. С
йтіп, ол 


з еркімен, Мақсұтқа еріп, үйінен қашады.

– Ғашық жүректердің құдірет күшінің 

арқасында екеуміз де 18-ге толар-толмаста 

бас қосып, ерте үй болдық, – деп Мақсұт 

әңгімесін жалғастырды.

Біз үйленгеннен кейін үш жылдан соң 

әкем, артынша екі жылдан кейін анам 

қайтты. 

Үйде Айна екеуіміз ғана қалдық. От-

басы болғанымызға алты жыл болса да, 

осы уақыт ішінде бір нәресте к
рсек деген 

арманмен 
мір сүрдік. Айна қашандағы 

салмақты мінезіне салып: «Басымыз әлі 

жас қой, Құдай 
зі ықыласы түскенде бе-

рер» деп к
ңілді жұбатқанмен, уақыт 
ткен 

сайын үйде баланың жоқтығы сезіліп-ақ 

тұрды. 

Тұрмысымыз жыл сайын түзеліп, 

жақсарып келеді. Cттең-әттең к
ңіліміз де 

жалғыз арман – сәбилі болу. Pзегі мізді 


ртеген осы бір арман қашан орындал ған-

ша, Алладан тілек тілеп, үмітімізді үзбей 

келеміз. 

Бар бәле, дүкенші қыз Ғалияның туған 

күнінен басталды. Сағат түнгі он кезі еді. 

Ғалияның дүкені үйге жақын болатын. 

Темекі алмақшы болып келсем, қыздардың 

к
ңілді күлкісі, сыңғырлай шыққан дауыс-

тары естіледі. Есік қақтым. Ар жақтан: 

«Дүкен жабық» деген Ғалияның апасының 

қатқыл үні естілді. Мен: «Темекі керек еді» 

дегенімде, ол дауысымнан танып:

– C, Мақсұт екен ғой, кір-кір, – деп 

бірден бәйек болды да қалды. Ғалияның 

туған күнін атап жатыр екен. Менің 

келгенім Ғалия мен апасына үлкен қуаныш 

әкелгендей болды. Бұған дейін Ғалияның 

апасы әр кездескен сайын:

– Шырағым-ау, соқа бас қатынның 

соңында жүре бересің бе? Ана Ғалия 

сияқты уылжыған жас қыздарды к
рмейсің 

бе? Ертең оны біреу-міреу алып кетпей тұр-

ған да, с
йлеспейсің бе? – деп 
з сіңлісін 

мақтап ала ж
неледі. Сол түні ақыры 

қақпанға 
зім келіп түскендей болдым.

– Мақсұтжанды Құдай айдап әкелген 

шығар. Т
рлет, қонақ бол, – деп апа-

сы құрақ ұшуда. Оған қоса Ғалия да, 

қасындағы үш қыз да мені қолқалаумен 

үстел басына әкелді. 

Иә, сол қарғыс атқан түні мас бо-

лып, Ғалияның қасында қалғанша у ішіп 


лгенім дұрыс еді. Түннің бір уағында 

шала мас болып жатқан мені Ғалия оятты. 

Ол к
йлек-шалбарымды асығыс кигізіп 

жатып:

– Тез тұр, таң атпай тұрғанда үйіңе апа-

рып салайын, – деді. Мен бұл түнді Айна-

ның қасында емес, Ғалияның қасында 


ткіз генімді бір-ақ білдім. Үйге кіргенде, 

ұйықтамастан 
зімді  күтіп отырған 

әйелімді балағаттап, қол жұмсап:

– Бар бәле сенен, кет үйден, – деп қуып 

шықтым. Менен мұндайды күтпеген Айна 

т
бесінен жай түскендей, үрейі ұшып, сол 

түні қораға тығылып жан сақтапты. Мен 

сол құлағаннан түс кезінде бір-ақ ояндым. 

Мең-зең күйде аулаға шыққаным сол еді, 

к
ршінің әйелі есік алдынан 
тіп бара 

жатып:

– Айна Алматыға кетті ме? Жаңа екі 

с
мкені зорға к
теріп, автобус аялдама-

сына қарай кетіп бара жатқанын к
рдім, 

– дегенде, т
бемнен біреу мұздай су 

Бикен Римова 1923 жылы Қаратал 

ауданы қазіргі Қанабек ауылында 

дүниеге келген. Cкесі мен анасынан 

жастай айырылып, тағдыр тауқыметін 

к
п тартқан. Қаршадайынан 
нерге 

ынтық болған ол арман қуып Алматыға 

аттанады. Алғашында Алматы есеп-

кредит техникумының «Экономика 

факультетіне» оқуға түсіп, кейін театр-

к
ркемсурет училищесіне ауысады. 

Білім ала жүріп, «Абай» қойылымында 

к
пшілік сахнада 
нер к
рсетеді. Бұл 

талантты тұлғаның театр әлеміндегі 

алғашқы қадамы болатын. Қазақтың 

тұңғыш кәсіби режиссері, педагог-

профессор Асқар Тоқпанов үшінші 

курс студенті Бикенге «Еңлік-Кебек» 

пьесасындағы Еңлік р
лін ұсынады. 

Осылайша алғашқы қадамы сәтті 

басталып, драма театрына жұмысқа 

қабылданады. 60 жылға жуық 
мірін 


нерге арнаған талантты актриса театр 

сахнасында 80-ге жуық р
лді сомдаған. 

Сонымен қатар ол әдебиет әлемінде де 


зіндік қолтаңбасын қалдырды. 

«Еңлікгүлім», «Pнердегі 
негелі 


мірлер»  атты қос  к ітаптың ав-

торы.  Cйгілі  қазақ актерлерінің 

шығармашылығы жайында қалам тер-

беген мақалалары баспас
зде жария-

ланған. Б.Римова – «Абай-Cйгерім», 

«Қос мұңлық» сынды пьеса ларды 

дүниеге әкелген драматург, ұлттық 

сахна 
нерінің кемелденуіне сүбелі үлес 

қосқан тұлға. Талдықорған қаласында 

1975 жылы шаңырақ к
терген театрға 

2000 жылы Қазақстанның халық 

артисі Бикен Римованың есімі берілді. 

Жиынға Алматы облысы Мәдениет, 

Университет ректорлары 
зара 

ынтымақтастық туралы меморандумға 

қол қойды. Құжатта жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім, 

ғылым мен мәдениет, ғылыми-зерттеу 

саласы аясындағы ынтымақтастықты 

дамыту қарастырылған.

– Қазіргі заман талабына толық 

 жауап бере алатын педагог кадрлар даяр-

лауды мақсат тұтатын Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педагогикалық университеті 


з қызметін «2016-2019 жылдарға 

арналған ҚР білім және ғылымды да-

мыту ж
ніндегі» мемлекеттік бағдар-

ла масы аясында жүргізеді. Бізде 6 

факультеттің 28 кафедрасында бакалавр 

бойынша – 42, магистратура бойынша 

– 23 және PhD докторантура бойынша 4 

мамандық негізінде мұға лімдер дайын-

далады. Оларға 54 ғылым докторы, 

200-ге жуық ғылым кан дидаты дәріс 

береді. Қазіргі таңда университетіміз 

әлемдегі 20-дан астам жоғары оқу орны-

мен ынтымақтастық орнатқан. Олардың 

қатарында АҚШ, Үндістан, Франция, 

Қытай, Германия сынды мемлекеттердің 

беделді университеттері бар, – деді 
з 

с
зінде ректор Г.Алдамбергенова. 

Ал Мухсин Кармен 
зі басқа ратын 

жоғары оқу орны туралы әңгімелеп, 

әріп тестік орнатуға ниетті екендігін 

жеткізді.

– Нийде Омер Халисдемир уни-

верситеті Түркияның іргелі жоғары 

да жалғыз қалған жетім балаға ұқсап не 

істерімді білмей әлі тұрмын. Түнгі ішкен 

арақтың уыты бойымдағы күш-қуатымды 

жалмап кеткендей дәрменсізбін. Жауын 

күшейіп барады. Дүниенің бар қызығы 

Айнамен бірге кеткендей. Қаңырап бос 

қалған дүние құшағында жападан-жалғыз 

қалғандаймын. Жан дүниемді жаулап 

алған 
кініш пен күйініштен арыла алмай 

тұрғанымда, бір бүйірден ескі мотоциклін 

борылдатып гараж күзетшісі Рашид шыға 

келгенде, қуанып кеттім. Ол қасыма тоқтай 

бергенде, мотоциклге қарғып мініп:

– Бол, бол тез, автобусқа жету керек, 

– дедім.

Обалы нешік, ол 
тінішімді орындады.

– Айна, Айнажан, үйге қайт, үйге қайт! 

– деп сүріне-қабына айқайлап келемін. 

Қанша жанымды салып жүгірсем де авто-

бус ұзай берді. Cбден қалжыраған денеге 

ие бола алмай аяғым тайып, ұзын жолдың 

бойына 
кіре құладым. Сол сәттегі ағыл-

тегіл жылағаным құйып тұрған жауыннан 

кем болған жоқ. Бала кезде де былай жылап 

к
рмеген шығармын. 

Үйге кіргенде үстел бетінде жатқан бір 

парақ қағазға к
зім түсті, Айнаның жазуын 

бірден таныдым.

«Мақсұт, мен саған ренжімеймін. 

Екеуміз үйленгенде туған анамның риза-

шы лығын алмағандықтан, осылай бол-

ды ма деп те ойлаймын. К
зі тірісінде 

ризашылығын алып қалу керек еді. Сәті 

болмай, арты 
кінішке айналды. Ата-

ананың ризашылығын алмаған махаббат 

баянсыз бола ма деп қалдым. Баланың 

жоқтығы екеумізге де батты. Бірақ осы 

уақыт ішінде бір-бірімізге ренжіген емеспіз. 

Сонда да бір күні үлкен 
згеріс болаты-

нын, түбі айырылысып тынатынымызды 

сезетінмін. Себебі сен 
те балажансың, 

баланың болғанын әйел менен де бе-

тер аңсайтынсың. Сенің балажандығың 

маған да қатты әсер ететін. Енді қалған 

ғұмырда бақытты болуыңды ойлап, 
зіңді 

сүйгендіктен қолбайлау болмайын деп 

үйден біржола кеткенім дұрыс деп шештім. 

Жастай сүйіп қосылған сенің бағың үшін 

бәрін де 
зіңе тастап кетіп барамын. Менен 

кейін кімге үйленсең де бақытты, ұрпақты 

болуыңды тілеймін. Алла тілегімді қабыл 

етсін. Мені іздеп әуре болма. Айна».

Ақыры тағдыр 
з дегенін істеді. Айна 

сол кеткеннен оралмады. Оны айна-

ла іздеумен, сарыла күтумен жүріп бір 

жылдан кейін Ғалияға үйленіп тындым. 

Үйленгеннен кейін Айнаны ұмытамын 

ба деп едім. Жоқ, керісінше, оған деген 

сағынышым артқан үстіне арта берді. Оны 

жиі-жиі ойлауым Ғалияға да ұнамады. 

Ақыры екеуміз екі жылға жақын тұрып, 

айы рылысып тындық. Ғалиядан да нәресте 

сүйе алмадым. Сірә, бар кінә 
зімнен 

шығар. Жастықтың желеуімен, к
ршім 

Костя екеуміз шынығамыз деп, қыстың 

суық күндері, 
зеннің мұзын ойып суға 

түсіп, аппақ қарға жалаңаш аунайтын 

едік. Суықтан болды ма екен, бір Алла 

біледі. Енді Ғалиядан айырылысу маған 

оңай болған жоқ. Жасынан саудамен к
зін 

ашқан ол апасымен екеуі қосылып алып, 

дауласумен, соттасумен мал-мүлкімді тегіс 

сыпырып алды.

Бәрінен айырылсам да, Айна екеуміз-

дің қолымызбен тұрғызған үйімізді аман 

алып қалғаныма қуандым. Ғалиядан 

айырылысқаннан кейін Айнаны іздеуден 

архивтер және құжаттама басқар-

ма сы ның басшысы А.Cбдуалиев, 

Б.Римова атындағы Талдықорған драма 

театры ның директоры Ғ.Темірбаева, 

облыстық «Жетісу» газетінің бас ре-

дакторы C.Cрін, Қазақстанның халық 

артисі А.Кенжебекова қатысты. Шара-

ны ұйымдастырудағы мақсат – Бикен 

Римованың есімін, шығармашылығын 

жас ұрпақтың санасына сіңіру, рухына 

тағзым ету. Кешті жүргізген Ж.Cміреев 

қазақ сахнасына Еңлік боп шығып, 

Естайдың Қорланы болып қоштасқан 

Бикен Римованың 
мірі мен 
нер жолы-

на тоқталып 
тті.

«Халқымыздың мақтанышына 

айналған Бикен апамыз да қазақ 

театрының іргетасын қалаған кешегі 

Қ.Қуанышбаев, С.Қожамқұловтар 

секілді  туа  бітті  талант болатын. 

Қазақтың бүкіл болмысын, қалпын 

бойына сіңіріп, сол арқылы 
нерге кел-

ген. Бикен апа неге ұлы актриса болды? 

Pйткені ол ең әуелі жақсы адам болатын. 

Адамның табиғаты таза болмайынша, 

одан таза 
нер шықпайды» деп жазушы 

Cміре Cрін естеліктерімен б
лісті. 

Мәдениет басқармасының басшы-

сы Ақан Жылқышыбайұлы актриса 

мерейтойының осы жиынмен шектеліп 

қалмайтынын жеткізді. Алда келе жатқан 

театр күнін, екі жылда бір рет 
тетін Орта 

Азия театр фестивалін Б.Римованың 

есімімен байланыстыру қажет екендігін 

айтты. 

Кеш «Қос мұңлық» қойылымымен 

жалғасты. 

Назерке �ДІЛБЕКОВА

оқу орындарының бірі. Ашылғанына 

26 жыл болған оқу орны жоғары білікті 

педагог кадрлар, экономистер, архитек-

торлар, ауылшаруашылығы саласының 

мамандарын, инженерлер мен ғылыми 

қызметкерлер даярлап келеді. Бүгінде 

оқу орнындағы 6 факультет, 2 институт, 

2 колледж және 6 кәсіби колледж 30-дан 

астам мамандық бойынша білім береді, 

– деп атап 
тті Мухсин Кармен. 

Сапар барысында түркиялық жоғары 

оқу орнының 
кілдері университет 

музейінде және Латын әліпбиін үйрету 

орталығында болды. Жуырда ашылған 

орталықта оқу орнының профессор-

оқытушылары мен студент тері латын 

графикасы негізіндегі жаңа қазақ әліпбиі 

бойынша оқып, жазуды меңгереді. 

 Сонымен қатар мұғалімдердің біліктілігін 

тереңдетуге және жетілдіруге бағыттал-

ған қосымша кәсіби білім беру бағдар-

ла малары жүргізіледі. Бірнеше бағыт 

бо йын ша жұмыс істейтін орталық қыз-

метіне білікті тіл мамандары жұ мыл ды-

рылған. Олар жаңа әліпбидің орфогра-

фиясы мен орфоэпиясы бойын ша 

сабақтар мен курстар 
ткізеді. Сондай-ақ 

оқу-әдістемелік кешен жасалып, арнайы 

оқу құралдары да жарық к
рмек. 

Жиын соңында түркиялық қо нақтар 

Қыздар университеті 
нер паздарының 

концертін тамашалады. 

Жандар АСАН

САХНА САҢЛАҒЫ

БІЛІМ
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күндер екен. Сағынышқа толы күндер бір-

біріне жалғасып, таусылар емес. Кейде 

жынды адамға ұқсап, Айнаның 
з қолымен 

отырғызған жеміс ағаштарына келіп, 

әрқайсысымен с
йлесіп, к
ңіл-күйімді 

б
ліскен боламын. Бос уақытымның к
бі 


зіме осынша ыстық, осынша жақын 

ағаштарды күтіп, баптаумен 
теді. Cр 

ағашқа жалынумен Айнаны шақырыңдар, 

ол сендердің аналарың ғой, – деймін. 

Айнаның туған күні болған сайын, 
зі 

отырғызған ағаштардың жемісін жесін деп, 

әр жемісті мұқият жинап, үстел үстін жай-

натып қоямын да ол енді келе қалатындай 

әр минутты санап, терезеге қарап, ұзақ 

отырамын. Ол кіріп келгенде, үй-іші 

жарқырап қоя беретіндей... к
ңілімде 

ерекше қуаныш сезімі пайда болады. 

Сол бір сәтте к
ңілді жайлаған алданыш 

сезімге бой алдыра отырып, күйінемін, 


кінемін. Айнадай асылжан енді маған 

табылмасы белгілі. Шын ғашық ештеңемен 

санаспайды да, ештеңені керек етпейді 

екен. Алланың нұрынан жаралғандай, 

жан дүниесінің таза екендігін ол кеткенде 

ғана түсіндім-ау. Қайтейін, ағат жіберген 

бір қатем үшін содан бері қаншама жан 

азабын тартумен келемін. Айна да мені ой-

лап жүрген шығар. Маған ренжіп ашумен 

шығып кеткенімен, қайта оралуға намыс-

танып жүр ме екен? Болмаса бағына қарай 

жақсы адам кездесіп, балалы-шағалы 

болды ма деп те ойлаймын. Дегенмен, 

бұл дүниеде оның тірі жүргенін к
рсем 

екен. Аман-сау жүргенін к
рсем, соның 


зі маған шексіз бақыт. Cттең- әттең, бар 

арманым тірі жүргенін бір к
ру! 

Бұрын махаббат жайында талай естісек 

те, басқа түспеген соң, жай әншейін к
руші 

едім. Жоқ, олай емес екен. Адамның жан 

дүниесін еркінен тыс жаулап алатын 

белгісіз сезімнің құдіретті күшін еш  теңемен 

теңестіруге болмаса керек...  Махаб бат 

дегенің – ұлы күш, ұлы сезім екен.

Ләйлі мен Мәжнүнді, Жібек пен 

Т
легенді, Баян мен Қозыны дүниеге 

әкелген махаббаттың орасан, қасиетті 

күшін 
з басымнан 
ткенде ғана түсіндім. 

Айнаға деген махаббатым оны сағынған 

с а й ы н  
 р ш и  б е р д і .  C р і  Ғ а л и я д а н 

айырылысудың басты себебі, Айнаның 

маған сыйлаған жүзігінің жоғалуынан 

басталған еді. Сол күні Ғалияның алыс 

 ауданда тұратын ағасы келгенде қойдың 

басын үйітпекші болып әбігерге түсіп 

жүріп, жүзікті саусағымнан алып, аула 

ішіндегі ұзын орындықтың шетіне қоя 

салған едім. Артынша жүзікті орнынан 

таппай қалдым. Ғалиядан сұрап едім, ол 

к
рмедім дегеннен басқа ештеңе айтпай 

қойды. Кейін де талай сұрадым. Ақыры 

жүзіктің жоғалуы үлкен дауға айналып, ай-

ырылысып тындық. Біз айырылысқаннан 

кейін бір апта 
тпей жатып, Ғалияның 

апасы: «Жүзігің табылды, ақысына екі қой 

берсең, қайтарамыз» дегенде мен бірден 

қуана келістім. Айнаның к
зіндей к
ріп 

жүрген жүзігімнің қайта оралуы жаралы 

жанымды қайта тірілткендей болды. Сол 

сәттегі қуанышымда шек болсайшы. 

Айнаның 
зі оралғандай сезіндім. Ерте-

де Естай ақын да құлай сүйген ғашығы 

Қорланның 
зіне берген жүзігін 
мір 

бойы жанындай сақтап жүріп, 
лерінде 

саусағынан алғызбай бірге жерлеуін 


тінген дейді. Апыр-ай, десейші. Махаб-

бат деген құбылысты ештеңемен теңеуге 

‰ i‰ i



11№6 (1420)
8 – 14 ақпан
2018 жыл

ANA TILI 

Баламен тіл табыса білу қажет

 

Адам жетпіс жас ғұмы-
рында 100 тоннаға жуық та-
мақ ішіп-жейді, бұл оның 
�з сал мағынан 1250 еседей 
артық. 

Теңіздер мен 
зендерден 

алынатын 
нім адамзат 

азығы ның тек бір пайызын 

құрайды. Ал су барлық жер 

бетінің  75   па йы  зына жуығын 

алып жатыр. Адам күн сайын м
лшермен 20000 

қадам, жыл сайын 7 миллион және бүкіл 
мірі 

ішінде – 50 миллион қадамға жуық жол жүреді. 

Демек, бұл айға дейін 20 рет айналып шыққанмен 

тең. 

70 жастағы адам 
мірінің 23 жылы ұйқыға, 13 

жылы с
йлеуге және 6 жылы тамақтануға кетеді. 

Адам баласының тіршілік-
қарекетінде алуан түрлі қа-
жет ке жарайтын ағаш түрлері 
к�п. 

Жерорта теңізінің батыс 

жағалауында, Португалия 

жерінде 
сетін тығындық 

емен деп аталатын ағаштың 

қа бығынан маркалы шарап-

тардың тығындары, суға ба-

тыр майтын белдік, қалқыма, линолеум секілді 

алуан түрлі керек-жарақтар шығарылады. 

Ол суды, газды, жылуды, электр тогын, дыбысты 


ткізбейді, химиялық әсерді қабылдамайды, тіпті 

күкірт қышқылының да әсеріне шыдайды, осы 

себептен де ол тамақ 
німдерінің иісіне де, дәміне 

де ешқандай әсер етпейді. 

Тығындық еменнің қабығы әдетте 15-20 жыл 


сіп тұрған ағаштардан алына бастайды да, он 

жылда бір рет сыдырылып отырады. Бір ағаштан 

ол 200 жыл жасағанға дейін 15-20 рет алынғанда 

әжептәуір қабық алынатынын білу қиын емес. 

Және ағаш 
скен сайын қабықтың сапасы да 

жақсара түседі. 

Қымбат брендтің басты белгісі шығарушы 
дизайнерлердің танымалдығында екен. �лем жұрты 
танымал бренд деп Коко Шанель, Кристиан Диор, 
Стефано габбана және Доминико Дольчені таниды. 

Сән апталықтары Милан, Париж, Лондон 

және Нью-Йорк қалаларында 
теді. Жуырда сән 

басылымдары ең атақты брендтердің жетілігін 

жасапты. Бұл тізімде Версаче итальяндық маркасы 

бірінші орынға лайықты деп танылды. Оны 1978 

жылы модельер Джани Версаче құрған. 1997 жылы 

Джани қайтыс болған соң, сіңлісі Донателла 

ісін жалғастырыпты. Француз үйіне тиесілі 

Кристиан Диор екінші орынға табан тірепті. 

1946 жылы сән үйін Кристиан Диор құрған. Бұл 

бренд тек киімдерді ғана шығармай, аксессуар 

мен парфюмерия, косметикалық 
німдерді 

шығарады. Үшінші орын Шанель атты француз 

компаниясына тиіпті. Штаб пәтері Париж 

қаласында. Итальяндық 
те танымал бренд Гуччи 

сән үйі т
ртінші орынды місе тұтыпты. Алғашқы 

бестікті Луи Виттон француз үйіне берілді. Бүгінгі 

күні халықаралық LVMH компаниясы ретінде 

белгілі. Алтыншы орындағы Фенди итальяндық 

сән үйі 
здерінің с
мкелерімен әйгілі. Жетінші 

орынды Эрмес бренді. Бұл француз үйінің негізі 

1837 жылы қаланған. 

Еті жоқ, сүйегі бар,

Аяғы жоқ, күрегі бар.

Ұшып келген шіркейлер ме екен?

Шіркей шіркіндер

Күннің к
зін бүркей ме екен?

Шіркей шіркіндерді биологтар кітапқа

Тіркей ме екен, тіркемей ме екен?

(Қайық)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Ұйқының орны бөлек

Ағаштың пайдасы

Қымбат брендтер

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ЕҢ...ЕҢ... 

Космостан біздің плане-
тамыз жартысына жуығын 
бұлт басып жатқан шар тәріз-
дес к�рінеді. 

Бірақ бұлттың жерді басуы 

біртегіс емес – кей тұстарда ол 

орасан к
п м
лшерде тұтасып 

жатады, енді бір жерлерде 

шашырап, дақтанып немесе 

жолақтанып к
рінеді, ал тағы 

бір тұстарда тіпті аз немесе мүлде жоқ болады. 

Бұлттардың тұтасқан массасы циклондардың 

үстінен байқалады, демек, атмосфера шебі 

болуы әбден мүмкін. Жолақтар циклондардың 

орталығынан едәуір қашықтықта немесе жоғары 

қысым аймағының – антициклондардың шет 

жағында, белсенді атмосфера шебі жоқ тұстарда, 

жердің күн жылытатын жалпақ бетінде орналасқан. 

Антициклондардың орта тұстары мен олардың 

шоқтығы үстінде әдетте бұлт атаулы болмайды – 

мұнда ауаның құлдырау қозғалысы, оның қызуы 

мен «кебуі» байқалады. 

Күннің бұлттануы
ҒАРЫШ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

ХХІ ғасырда �зге де ғылым салаларымен қатар адам жанын 
зерттейтін психология ғылымы да қарқынды түрде дамып 
келеді. Бүгінгі таңда аталған саланың дамуына к�птеген 
жағдайлар әсер етуде. Үлкен адамдардың, әсіресе жас 
балалардың �зіне-�зі қол жұмсауының себеп-салдары да пси-
холог мамандардың назарын аударып отыр. 

Мәселен, соңғы кездері әлеуметтік желілерде 
зіне-
зі қол 

жұмсауға итермелейтін ойындар туралы мәліметтер к
бейіп кетті. 

Психологтардың айтуынша, жас
спірімдер арасындағы 
зіне-
зі 

қол жұмсаудың негізгі себебі – жалғыздық.  Cр ата-ана баласының 

жанына үңілсе, «Менің кінәм қай жерде?» деп баласын ашық 

әңгімеге шақырса, ешқандай ойын бізге қауіп т
ндірмейтін еді. 

Суицидке апаратын жол 
те к
п, ал желіде тараған ойындар – ол 

себеп қана. Бұл орайда айтатын ақыл-кеңесіміз: әке-шеше бала-

сына жақсы к
ретінін айтып жас
спірімдермен ашық с
йлесу 

керек. Балаңызға: «Сен қателесіпсің, біз сенің қатеңді кешіреміз, 

бізге сенгенің үшін рақмет» дей отырып, олардың бойы на 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Қазақстандық сайыпқырандар 

Оңтүстік Корея еліне алғашқы лар-

дың бірі болып жетті. Спортшылар 

Каннын және Пхенчхан қала ла-

рындағы олимпиада қала шығына 

орналастырылды. Ұйымдастыру 

комитеті екі қалада да спортшылар 

қалашығын ашқан. 

Оңтүстік Корея олимпиада сы-

ның ашылу және жабылу рәсімдерін 

бір мезетте 75000 адам тамашалай 

алады. Ал шаңғы жарыстары 
тетін 

орталыққа 15500 к
рермен сияды. 

Тұғырдан секіру орталығы 60000-

нан астам спортсүйер қауымды 

қабылдауға қауқарлы. Биатлон 

сайыстарын да бір уақытта 26500 

к
рермен к
ре алады. Сондай-ақ 

«Ёнпхён» тау шаңғысы базасындағы 

сайысты 18000 к
рермен тамашалай 

алады. 

Дүбірлі додаға барлығы 92 Ұлт-

тық Олимпиада комитетінен 2295 

спортшы тіркеуден 
ткен. Жарыстың 

к
п б
лігі Каннын қаласында 
теді. 

Пхёнчхандағы Олимпиада лық ойын-

дардың қауіпсіздігін 10 мың полиция 

қызметкері, оның ішінде арнайы 

б
лім қамтамасыз ететін болады. 

Қысқы Олимпия ойындарына 

Тәуелсіз мемлекет ретінде 1994 

жылдан бері тұрақты түрде қатысып 

келе жатқан Қазақстан ұлттық 

құрамасының Қысқы олимпиадаға 

биыл жетінші рет жолы түсіп отыр. 

Бұған дейінгі алты Олимпия ой-

ындарында еліміздің спортшы-

лары жеті медаль жеңіп алған. 
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сенімділік қасиеттерін қалыптастырасыз. Cкесінен қорқып, 

шешесінен жасқанып, досынан ұялып ішкі сырын айтатын адам 

таппаған жеткіншек «бар мәселем 
ліп қалсам шешіледі» деп 

ойлап, 
з-
зіне қол жұмсайды. 

Ересек адам үшін ұсақ-түйек болып к
рінетін мәселе бала 

үшін шешімі табылмайтын, кешірілмейтін қателік болып к
рінуі 

мүмкін. Баланың ойын түсіну үшін 
зіміздің бала кезімізді ойға 

түсірсек жеткілікті. Үмітсіздік. «Мен бұл 
мірде ешкімге керек 

емеспін, мені ешкім жақсы к
рмейді, бәрі мені кінәлайды». Егер 

осы с
здерді балаңыздан естісеңіз, дабыл қағыңыз. Бала 
зінің 

болашағын к
ріп тұрған жоқ. «Мен бақытсызбын» деген ой жа-

нын жегідей жеп, ертеңгі күніне үмітсіз қараған бала суицидке бір 

табан жақындайды. Ата-ананың абайсызда айтқан ауыр с
здері де 

жеткіншек санасына теріс әсер етуі мүмкін. 

Бала дегеніміз болашақ тұлға. Ал ғалымдар тұлғаны дамытудың 

бірнеше қырларын атап 
теді. Cлеуметтік-психологиялық  

аспектісі, яғни ол 
з кезегінде екі факторға байланысты бола-

ды: баланың танымы мен мінез-құлқына қажетті белгілі тәрбие 

жүйесі, бағалы құндылықтар, түсініктер мен ұстанымдардың 

мақсаты, қоғамдық әсері; адамның 
мір жағдайын, оның 

іс-әрекеттегі жеке стилін, тұлға аралық қарым-қатынасты 

анықтайтын тұлғаның дамуы. Психологиялық аспектісі – 

тұлғаның танымдық үрдістерінің жеке ерекшеліктерін қамтиды: 

есте сақтау, ойлау мен с
йлеу, тағы сол сияқты мінез-құлықтарын 

қарастырады. Аспект тұлғаның ерекшеліктері мен қабілетінің 

психофизиологиялық дәрежесі негізінде нақтыланады. 

Ең бастысы, әрбір ата-ана баланың жас ерекшелігіндегі 


згерістерге дер кезінде назар аударып, онымен тіл табыса 

білуі қажет. Pйткені әр баланың 
з ішкі дүниесі бар. Ондағы 

күйзелістер мен дағдарыстарды да уақытылы сезіп, біліп отырған 

абзал. Балаға жиі к
ңіл б
ліп, оның 
з тілінде с
йлесіп, ұғыныса 

білудің маңызы зор. 

Гүлжанар К�КІМЖАНҚЫЗЫ,
психология ғылымының кандидаты, доцент

СЕМЕЙ

Қысқы олимпиада ойындарының 

мәліметтеріне к
з жүгіртсек, 

Қазақстаннан т
рт-ақ спортшымыз 

жүлдегерлер қатарынан к
рінген 

екен. Атап айтқанда, Қысқы олим-

пиада ойындарынан Қазақстан 

құрамасында әзірге жалғыз ал-

тын медаль бар.  Бұл жүлдені 

шаңғышымыз Владимир Смирнов 

1994 жылы Лиллехаммерде ең ұзақ 

жарыста, яғни 50 шақырымдық 

марафонда жеңіп алған болатын. 

Ол, сондай-ақ осы ойындарда күміс 

жүлдеге де қол жеткізді. Араға т
рт 

жыл салып, 1998 жылы В.Смирнов 

Нагано ойындарында қола медаль 

алды. Оның командаласы Людми-

ла Прокашева конькимен жары-

ста қола жүлдеге ие болды. 2010 

жылы Ванкуверде биатлоншы Елена 

Хрусталева күміс жүлдегер атан-

ды. Ал соңғы Сочи ойындарында 

мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен 

ел қоржынына қола медаль салды. 

Міне, тәуелсіз ел болғалы қатысқан 

алты ойындардан осынша жүлде 

алған екенбіз. Бұл, әрине, спорттың 

инфрақұрылымы жылдан-жылға 

дамып келе жатқан ел үшін мар-

дымсыз к
рсеткіш деп ойлаймыз. 

Биатлон
Биатлонға Қазақстан құрамасынан 10 спортшы қатысады. 

Олар: Василий Подкорытов, Максим Браун, Владислав  Витенко, 

Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Алина Райкова, Дарья 

 Климина, Галина Вишневская, Ольга Полторанина және 

 Елизавета Бельченко. Спортшылар спринт, ізге түсу, жекелей 

 сайыс, масс-старт, аралас эстафета және эстафета сындарынан 


теді.

Фристайл
Фристайлдан бұл жарысқа 9 спортшы қатысады. Могул сайы-

сынан: Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева және 

Аяулым Cміренова; Акробатикадан: Маржан Ақжігіт,  Жанбота 

Алдабергенова, Аяна Жолдас, Ақмаржан Қалмұрзаева және 

 Ильдар Бадрутдинов жарыс алаңына шығады. 

Шаңғы жарысы
Шаңғы жарысына 7 спортшы қатысады. Олар: Алексей 

 Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий  Пухкало, 

Валерия Тюленева, Анна Шевченко мен Елена  Коломина.

Шорт-трек
Қазақстан құрамасынан 7 спортшы қатысады. Олар: Нұрберген 

Жұмағазиев, Абзал Cжіғалиев, Денис Никиша, Еркебұлан Шаму-

ханов, Мерсаид Жақсыбаев, Анастасия Крестова мен А Йонг Ким.

Коньки
Каннындағы мұз айдынына қазақстандық 6 спортшы 
нер 

к
рсетеді. Олар: Роман Креч (500, 1000 м), Станислав Палкин 

(500, 1000, 1500 м), Артем Крикунов (500 м), Федор Мезенцев 

(1000, 1500 м, масс-старт), Денис Кузин (1000, 1500 м) және Ека-

терина Айдова (500, 1000, 1500 м).

Мәнерлеп сырғанау
Мәнерлеп сырғанаудан ел намысын Денис Тен, Элизабет 

Тұрсынбаева және Айза Имамбек қорғайды. 

Тау-шаңғы спорты
Тау-шаңғы спорты бойынша Қазақстанның атынан Игорь 

 Закурдаев пен Мария Григорьева жарыс жолына шығады. 

Шана спорты мен трамплиннен секіру
Қысқы Олимпиадада Никита Копыренко шана спортынан, 

ал Сергей Ткаченко трамплиннен секіру жарысы бойынша сынға 

түседі.

ОЛИПИАДАҒА ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

АТЫНАН ҚАТЫСАТЫН СПОРТШЫЛАР 

ЛЕГІ ТPМЕНДЕГІДЕЙ:

КІМДЕРДЕН 
ЖҮЛДЕ КҮТЕМІЗ?

Спорт сарапшылары шаңғы жа-

рысынан соңғы 
ткен әлем кубо-

гы кезеңінде жүлдегер қатарынан 

к
рінген Алексей Полторанинге, 

әлем кубогының фристайл жары-

сында алтын тұғырға к
терілген 

Дмитрий Рейхердке үлкен сенім 

артады. Бұл екеуі де Олимпиада ой-

ындарына т
ртінші рет қатысқалы 

тұр. Сондай-ақ фристайлда, яғни тау 

шаңғысы акробатикасы бәсекесінде 

Юлия Галышева да жүлдеге қол созуы 

әбден мүмкін. Тәжірибелі спортшы-

мыз осыдан т
рт жыл бұрын Сочи 

ойындарында т
ртінші орын алған 

болатын. 

М ә н е р л е п  с ы р ғ а н а у д а н  д а 

Қазақстан медаль алуға үмітті. Денис 

Теннің Олимпиада ойын дарының 

қола жүлдегері деген атағы бар. Ол 

үшін ендігі нысана тек алтын немесе 

күміс медаль болып отыр. Ал соңғы 

жылдары әлемдік жарыстарда к
зге 

түсе бастаған қазақтың қаршадай 

қызы Элизабет Тұрсынбаева да 

Олимп шыңына шығуға барын сала-

тыны с
зсіз.

Тағы кімдерге сенім арта ала-

мыз? Бұл ретте біз шаңғы акроба-

тикасынан сынға түсетін  Жанбо та 

 А л д а б е р г е н о в а ,  к о н ь к и м е н 

 жү гірушілер Денис Кузин, Роман 

Креч пен Екатерина Айдова, биат-

лоншы Галина Вишневская жүлде 

үшін таласқа түседі деп топшылай-

мыз.

Қазақстан Ұлттық Олимпиа-

да комитетінің президенті  Тимур 

Құлыбаев байрақты жарысқа аттанған 

сайыпқырандарға сәттілік тіледі: 

«Олимпиада ойындарына дайындық 

кезеңі жақсы 
тті деп есептеймін. 

Спортшылар үшін барлық жағдай 

жасалды. Сондықтан жақсы нәтиже 

  
I I  I I !I I  I I !

к
рсетуге мүмкіндік бар деп ойлай-

мын. Баршаңызға сәттілік тілеймін 

және с іздерден жаңа жеңістер 

күтеміз» деді ҰОК президенті. 

Мәдениет және спорт министрі 

Арыстанбек Мұхамедиұлы Оңтүстік 

Кореяда 
тетін Олимпиадада кімнен 

м е д а л ь  к ү т е т і н і н  а й т ы п  
 т к е н 

 болатын. Олардың қатарында Юлия 

Галышева,  Алексей  Полторанин, 

 Даниель Рейхард және Денис Тен бар. 

Жарыс алдында Ұлттық олимпи-

ада комитеті министрлікпен бірлесіп 

спортшылардың допингті қолдануға 

жол бермеу үшін тиісті шаралар 

қабылдады. 

К о м и т е т  б а с  х а т ш ы с ы 

 Cбіл  ға  зин    нің айтуынша, Олим-

пиада командасының барлық 

кан   дидаты допинг тестінен 
тті. 

Cр спортшыдан соңғы сынама 

қаңтар айының басында алынып, 

Дрезденнің допингке қарсы зертха-

насына жіберілген. 

Айта кетейік, Қысқы олим-

пиада 9-25 ақпан күндері Пхенч-

ханда 
теді. Олипиаданың ашылу 

салтанатында Қазақстан ұлттық 

құрамасының туын шорт-трекші 

Абзал Cжіғалиев ұстап шығады.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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ФОТО: ҚАС-ҚАҒЫМ СӘТ 

Асылхан ӘБДІРАЙЫМҰЛЫ – 
1960 жылы Түркістан қаласында 
дүниеге келген. 1988 жылы 
әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетін бітірген. 
1990-2016 жылдар аралығында  
республикалық «Атамекен», 
«Заң газеті», «Жас Алаш»    
газеттерінде, «Қазақстан 
әйелдері», «Парасат» журналы 
және «Жеті жарғы» баспасында 
фототілші болды. Қазіргі 
таңда «ФОТОӨНЕР» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы және әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті журналистика 
факультетінің аға оқытушысы. 
Қазақстан Журналистер 
одағының, Қазақстан 
Журналистика академиясының 
«Алтын Жұлдыз» сыйлықтарының 
иегері. «Фотожурналистика» 
оқу құралының, «Қазақ 
баспасөзінің фотошежірелері» 
фотоальбомының авторы. 

1. Хан Тәңірі баурайында

2. Көкпар

3. Баян-Өлгей аймағының 
саятшылары

4. Көбелек пен гүл

5. Жекпе-жек

6. Сырдария бірқазандары
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– Гүлмира Қазиқызы, Біржан салдың әндерін 
хормен айту идеясы қалай туды?

– Cр нәрсенің бастауы, үлгі-
неге тұтатын 

темірқазығы болады ғой. Мен әкемнен к
п 

дүние үйрендім. Ол – Қази Кұттыбадамов 

Ақмола облысының осы Біржан сал ауданының 

тумасы. Бұл – бір кездері Еңбекшілер ауданы 

аталған берекелі 
ңір.

Қазақтың халық әндері, халық композитор-

ларының әндері бала кезімнен санама сіңді, 

былайша айтқанда, уызымнан жарыдым. 

Pйткені отбасымызда үнемі ән шырқалып, күй 

ойналып жататын. Cсіресе Біржанның әндері 

к
п айтылушы еді. 

Pсе келе консерваторияға оқуға түсіп, 

академиялық музыка дәстүрлері негізінде 

тәрбие алсам да, ұстазым, КСРО Халық 

артисі  Анатолий Молодов мені  халық 

әуендерінің нәзік иірімдері мен ұлттың бет-

пердесіндей ғажайып күйлердің сан түрлі 

қайырымдарын игеруге, хормен айтқан кездегі 

ән ерекшеліктеріне үйретті. 

Міне, сондықтан да шығарма шылық 

ізденістерім мені Біржан әндеріне алып келді. 

Айта кетейін, профессор А.Молодов 

Мәдидің «Қараке сегін», қазақтың халық 

әні «Жайдарман ды», Құрманғазының күйі 

«Ақбайды», Дәулеткерейдің «Қосалқасын» 

және басқа да қазақ 
нерінің жауһарларын 

хорға түсіріп, керемет әрлеп шығарған. 

Осындай үлкен ғажайып 
нер әлемі Біржан 

шығармашылығын жүрекпен сезініп, түсінуіме 

мұрындық болды. Мен халық композиторы 

әндерінің 
зіне тән керемет әуезділігін, сұлу 

сазын суретшінің к
зімен қарап, бояуымен 

әрлегендей етіп к
рсеткім келді. Біржанның 

әндері дарқан даладай кең, бай, кейде тіпті 

сол жазира кеңістіктен асып т
гіліп жатқандай 

әсер береді. Оның әр әннің мазмұны мен мәні, 

соған сай әуені күні бүгінге дейін 
зектілігін 

жойған жоқ.

Жан дүниемде әбден пісіп жетіл ген осы ой, 

Біржан әндерін хормен шығаруға деген ұмты-

лы сым шығармашылық ізденісіме дәнекер 

болды. 

– Біржан әндерін хорға түсірудегі мақсат 
қандай?

– Бірден айта кетейін, мен жетекшілік ететін 

Біржан салдың әндері Біржан салдың әндері 
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академиялық филармониядағы камералық 

хордың мүшелері – 18-30 жас аралығындағы 

жас әншілер. Жастар жүрген жерде жалын бар. 

Олар бұл жаңалыққа ынта қоя кірісті. Бала 

кездерінен музыкалық сауат ашып, ән айтуға 

машықтанған қыз-жігіттер 
мірлерін әнсіз 

елестете алмайды. Сондықтан да 
нерге деген 

сүйіспеншілік оларға шығармашылық шабыт 

сыйлағандай. Араларында түрлі конкурстардың 

жеңімпаздары бар, қай-қайсысы да жеке 

әнші бола алатын жастар. Талантты, музы-

каны терең түсіне білетін, сезіне алатын, 


нер жолын адаспай тапқан әншілермен 

жұмыс істеу бір ғанибет. Мақсатымыз үлкен. 

Соның ең бастысы – қазақтың дәстүрлі ән 

мәдениетін халықаралық музыкалық қауым-

дас тыққа таныстыру, Біржан сал әндерін жаңа 

қырынан биікке к
теру. Қазір біз маусым 

 айында Түркияға, шілдеде Қытайға гастрольдік 

сапармен баруға дайындалып жатырмыз. 

Біржан атамыздың әндері сол жерлерде 
тетін 

концерттерде асқақтайтын болады. 

– �те жақсы. Дегенмен, Біржан әндерінің 
халық тық нәрі мен бояуы қаншалықты сақ-
талады?

– Біржан салдың әндерін білмейтін қазақ 

жоқ. Бүгінде оны дәстүрлі әншілер ғана емес, 

классикалық музыка шеберлері де орындап 

жүр. Біржан әндерінің 
зіне тән ырғағы мен 

әуені, бояуы бұдан еш кемімейді. Қайта байи 

түседі деп ойлаймын. Оған хор 
нерінің хас 

шеберлері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясының бастауында тұрған 

 Дмитрий Мацуциннің, қазақ әйелдерінен 

шыққан алғашқы хор дирижері Гүлжазира 

Ахметованың, қазіргі таңдағы талантты хор-

мейстрлер Бейімбет Демеуов пен Ғалымжан 

Беркешовтың және басқалардың Біржан сал 

шығармашылығына ерекше назар аударуы 

дәлел. 

– Халық композиторының бар лық әндері 
хорға келе ме, жоқ ың ғай лысын таңдап алдыңыз-
дар ма? 

– Хор әуендерінің 
зіне тән ерекшеліктері 

болады. Сол себепті де Біржан салдың барлық 

әндерін бірдей хорға түсірген жоқпыз, 
зіндік 

қиындықтары бар. Мәселен, к
пке белгілі 

«Ләйлім шырақ» әнін бұл концертте айта 

алмадық. Оны болашақтағы жоспарларға 

енгізіп қойдық. Жалпы дәстүрлі әншілермен 

хорда ән айту шығармашылық тұрғыда жеңіл 

міндет емес. 

– Бұл біз үшін тың бағыт сияқты к�рінеді. 
Қалай ойлайсыз, �зге де халық компози тор-
ларының әндерін осындай негізде шығарса, дәс-
түрлі ән �нері байи түсер ме еді? 

–Неге байымасқа. Ұлы далада асқақтаған 

т
л туындыларымызды соны сипатта шырқап, 

заман ыңғайына сай ұсынып жатсақ 
нер 

ұтпағанда кім ұтады?

 Негізі біздің қазақтың ұлы әншілерінің, 

к о м п о з и т о р л а р ы н ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 

қазынасын сақтап, қазіргі заманға ыңғайлау 

бүгінгі музыканттардың, жас ұрпақтың жауап-

кершілігі аса жоғары міндеті деп білемін. 

Біздің бұл идеямызды 
зге де әріптестеріміз 

қолдайтын шығар. Үміт к
п. 

– Концерт қалай �тті? К�рермендер қалай 
қабылдады?

– К
рермен қауым 
нерімізді  жылы 

қабылдап, ризалық білдірді. Олардың арасын-

да ұлттық ән мәдениетінің нағыз білгірлері, 

оны бағалай білетін тәжірибелі 
нер адамдары 

болды. Біржан сал шығармашылығы арқылы 

даланың үнін ереше шабытпен жеткізе алдық 

деп ойлаймын. Тыңдап отырған жұрт қол 

соғып, қошемет білдіріп отырды. Pнер адамы 

үшін бұдан артық сыйлық бола ма? 

– �нді хорға ыңғайлап, мың құбылтып, 
к�п дауыспен әсерлі жеткізу оңай шаруа емес. 
Біржанның бір әнін хорға қалай түсіргендеріңіз 
ж�нінде тиянақтап жеткізуге бола ма?

– Біздің бұл жұмысымызды с
збен сурет-

теп жеткізу қиын. Бұл маңдай тердің т
гілуі, 

т
зімділік пен табандылық, шығармашылық 

ынта-жігер арқылы мүмкін болатын нәрсе. 

Сондықтан да қалай даярланамыз, әнді қалай 

шығарамыз деген мәселе тыңдарманға құпия 

болып қалсын. Pйткені алда әлі бірқатар ұлы 

халық компо зи торларының, ақын-әншілердің 

шығармашылығына, мұраларына арналған 

концерт теріміз болады. Ең бастысы, хор арқылы 

халық 
нерін биіктете түсетінімізге к
з жетті. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА

СПОРТ

Ресейдің Хабаровск қаласының «Ерофей» 
аренасында бендиден (допты хоккейден) 
31-ші әлем чемпионаты �з мәресіне жетті. 
Финалда осы спорт түрінен ең мықты сана-
латын ресейліктер мен швециялықтар күш 
сынасты. Аса тартысты �ткен матчты айдын 
иелері сәтті бастап, Алмаз Миргазовтың қос 
голынан кейін 2:0 есебімен алға шықты. Алай-
да скандинавиялықтар қарап қалмай, Пер 
Хельмюрс есепті қысқартты. Бұдан кейін Алан 
Джусоев 3:1-ге жеткізді. 

Екінші таймда Юхан Лефстедт мергендігімен 

к
зге түссе, оған Максим Ишкельдин жауап 

қайырды. Бұдан соң Даниэль Берлин мен Адам 

Гильям гол соғып, таразы басын теңестірді. 

78-минутта А.Миргазов ойын нүктесін қойды. 

Осылайша, ресейліктер 5:4 есебімен жеңіске 

жетіп, чемпион атанды. С
йтіп, 
ткен жылғы 

есені қайтарды. Швецияда 
ткен былтырғы 

чемпионатта айдын иелері топ жарған бола-

тын. Айта кету керек, Ресей спортшылары 

осымен 11-ші рет бендиден әлем чемпионы 

атанып отыр. Ал Швеция құрамасы 12 рет до-

пты хоккейден үздік атанды. Жартылай финалда 

жерлестеріміз шведтерге 4:5 есебімен жол берді. 

Бұдан кейін қола жүлде үшін матчта Қазақстан 

құрамасы екінші скандинавиялық мемлекет 

Финляндиядан қол 4:8 есебімен ұтылып қалды. 

Бұл матч финдердің басымдылығымен 
тті. 

Олар бірінші таймда 3:1 есебімен алда тұрса, 

кездесудің екінші б
лігінде 8:4-ке жеткізді. 

Қазақстанның команда капитаны Рауан Исалиев 

екі, Дмитрий Завидовский мен Артем Вшивков 

бір-бірден гол салды. Осылайша, бұған дейін 

әлем біріншілігінің алты мәрте қола жүлдегері 

атанған қазақстандықтар сол табысын қайталай 

алмады. Бір жұбатарлығы, биыл ресейлік ма-

ман Ильяс Хандаев жаттықтырған команда 

жартылай финалға шығып, үздік т
рттіктің 

қатарына қайта қосылды. Дүниежүзілік додаға 

Оралдың «Ақжайығынан» қақпашы Нари-

ман Такиров, жартылай қорғаушы Сұлтан 

Қадыржанов, шабуыл шы Максим Pтебалиев 

қатысты. Р.Исалиевпен бірге Орал допты 

хоккейінің түлектері Денис Максименко мен 

Ескендір Нұғманов та ел намысын қорғады. 

Осылайша, бендиден Қазақстан құрамасы 

әлемдік деңгейде 
те мықты құрама екендігін 

тағы да дәлелдеді. Жерлестеріміз келесі жылғы 

біріншілікте сәтті 
нер к
рсетіп, қола жүлде 

еншілейді деп ойлаймыз. Келер жылы біріншілік 

Ресейдің Иркутск қаласында 
туі керек болатын. 

Алайда бұл қала 2012 және 2014 жылы біріншілікті 


ткізгендіктен, чемпионаттың қай қалада 
тетіні 

алдағы уақытта белгілі болмақ. 

Нұрлан ҚҰМАР

Әзірге төрттік қатарындамыз 


